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S / U a l i i i í / . k y A n t a l . 

E g y huszonhárom éves ifju, kinek nevét már gyakrabban 
emliték lapjaink, — egy nagy reményű tagja a mai fiatal magyar 
nemzedéknek. 

Ne csodálkozzék senki, ha ugy találja, hogy a szokottnál me
legebb érzelmek vezetik tollúnkat. A „haza reményei", a magyar 
fiatalság lelkes népe jut eszünkbe. Még azoknak is, a kik az élet
tavasz virágos kertjéből kilépve, régen a nyári szak munkáját űz
zük, vagy az ősz gyümölcseit élvezzük, vagy épen a tél nyugalmát 
keressük, még azoknak is hangosabban dobog keblében a sziv, ha 
a magyar fiatalság ép és délczeg sorain legeltethetik szemeiket. A 
fiatalkor kiváló szabadalma: a bátorság, nemes tüz és forró lelke
sülés talán egyik népfaj fiatalságában sem volt olly szembe ötlő, 
mint a közélet érlelő napja alatt fölnevekedett magyar ifjúságban, 
mellynek azon szerencséje 
is jutott, hogy a lélek ama 
szép tulajdonai deli alakkal 
párosultak. A lefolyt, idők 
bőven igazolták nagyapáink 
örömét, reményeit, — a sors 
meg fogja engedni, hogy a 
mostani apák és anyák öröm-
könye is, mellyekkel a csa
ládi kör szent magányából 
az élet színpadára kilépő fi
aikat kisérik, ne folytak lé
gyen hiában, hogy a család 
büszkesége — a haza Örö
mévé váljék. 

De az idők megváltoz
tak, a kor követelései na
gyobbak, sokfélék. Ha az 
elmúlt időkben a világ elis-
meré, hogy a magyar ifjú
nál nincs Önfeláldozóbb, bát- J F 
rabb , lelkesebb küzdő a 
harcztéren, hogy ez a világ 
legelső huszárja : most újra 
meg kell győződnie a felöl 
is, hogy e föld, hol hajdan 
Mátyás király a tudomá- 1 
nyok országokra szóló leg-
fényesb csarnokait épitteté, 
a szellem gyümölcseinek is 
gazdag termőföldje. A mai 
nemzedéknek szintolly nagy, 
szintolly nemes, bár külön- S Z K A L N I T Z K Y A 1 Í T A L . 

böző feladat jutott osztályrészül. Aphysikai erényekhez, mellyeket 
a sors jóvoltából nyerénk, de mellyeket épen azért semmi balsze
rencse tőlünk el nem vehet, hozzá kell adnunk minerőnkből a lélek 
hóditó, fenséges tulajdonait. Nem elszigeteltség, nem elzárkózott
ság többé czélja a magyarnak, hanem az, hogy Európa nemzetcsa-
ládai között elfoglalván megillető helyét, a versenytérre nyilt 
sisakkal, önérzettel kilépjen s a szellem fegyvereivel haladjon ott 
diadalról diadalra. 

Sokszor elmondott dolgok, ugy-e nyájas olvasó? S ha itt 
mégis újra elmondjuk, csak azért teszszük ezt, hogy alkalmunk 
legyen hozzá adni, mikép mi a legszebb reményekkel eltelve, némi 
önérzettel nézünk eléje azon szerepnek, mellyet a nemzetek szel
lemi nagy hangversenyében a magyarnak kellend eljátszania. Nem 

is vagyunk többé útmuta
tók hiányában. — A hol 
örökös feledékenységbe lát
szott Bülyedve nevünk, ott 
egyszerre, mintegy varázs 
ütésre, meleg megemlékezés 
tárgyaivá levénk — mert 
világos bizonyítványokkal 
szolgáltunk a világnak, hogy 
nem czifra, üres szám, nem 
lelketlen tömeg vagyunk, 
hanem szellemi érdekeknek 
áldozunk, a szellemnek hó
dolunk. A tudományos Aka
démia uj munkássága és 
élénk felkaroltatása, a Ka-
zinczy-ünnep országos meg-
ülése, az erdélyi Muzeum 
megalapításakor kitűnt szel
lemi erő és ragyogó lelkese
dés többet használt jó hír
nevünk megalapí tására , 
mint egyeseknek egy egész 
évtized folytán tartott erő
feszítése. 

Ez az ut az, melly czél
hoz vezet. Az ég meg fogja 
hallgatni fohászainkat, hogy 
ez útról el ne térjünk; s a 
kikben a jövő zálogait bir
juk, a mai fiatal nemzedék 
az előkészület, a tanulmány7 

korában elkövessen min-



dent, hogy majdan, a mikor a cselekvés terére kilép, erősnek talál
tassák. Biztat a szellem, melly ifjainkat lelkesíti, hogy a haza ez 
idöszerinti intő szózata nyilt keblekre találand. — E lapokban már 
gyakrabban volt alkalmunk, az ujabb sarjadék egyes jeles tagjai
nak munkásságát elismerésünkkel kisérni, vagy az ifju pálya 
megszakadt m-mes igyekezetének emléket emelni, örömünkre vá
lik, hogy most újra egy gazdag jövőjű magyar ifjúra hívhatjuk fel 
a közönség ügyeimét. 

Lapjaink hírmondó rovatában több izben emlékeztünk Szkal
nitzky Antalról a nagy reményű fiatal építészről, ki a külföldön a 
magyar jó hírnevének s szellemi képességének egyik derék terjesz
tője 8 képviselője, s ki megérdemli, hogy itthonn is részvéttel 
kisérjük szép pályáját Midőn most arczképével is megismertetjük 
olvasóinkat, röviden ismételnünk kell az elmondottakat. 

Szkalnitzky Antal 1836-ban született Lakon Baranyamegyé
ben. A gymnasiumot. Pécsett, a reáliskolákat Prágában végezte. 
Szorgalmának ezutáni eredménye csaknem a csodával határos. Sok
kal rövidebb az ö pályája és távol van még a bevégzettségtől; de 
ha összehasonlítjuk gyöngéd korával az eddigi fényes sikert, s a 
szép kitüntetéseket, mellyek öt a külföldön, annyi versenytárs kellő 
közepében folyvást érik : a nagyszerű és meglepő tényektől való
ban meg nem vonhatjuk biztató elismerésünket s hazafiúi örö
münket. 

Miután Bécsben az öt évre szabott műegyetemi (polytechnikai) 
tanfolyamot három év alatt dicséretesen elvégezte, 1857-ben, tehát 
21 éves korában, elkiséré egyik barátját Berlinbe. Itt az építészeti 
műremekek, de kivált Schinkl építész nagyszerű müvei annyira 
megragadják, lebilincselik művészi hajlamú lelkét, hogy azonnal 
felcsap építésznek, ráteszi éjjelét, nappalát, bejár az építészeti Aka
démiába s rövid 22 hónap múlva kitüntető érmet és koszorúkat 
mutat be övéinek és hazájának. 

Ekkor törtéut ugyanis, hogy az egy éves akadémikus egy 
roppant fába vágta a fejszéjét. A koronaherczeg születésének ör
vendetes eseménye folytán 0 cs. k. Apostoli Felsége elhatározá, 
hogy a szegény szenvedő emberiség számára Bécs városában egy 
nagy uj kórház alapíttassák, legalább ezer betegre a a szükséges 
épület a bécsi ^esászárkert" 88ÚU • ölnyi területén a czélnak meg
felelő építészeti stylben emeltessék. Felsőbb rendelet folytán pá
lyadijak lőnek kitűzve a legjelesb építészeti tervek szerzői számára. 
S hinné e valaki, hogy a jelentkezett 22, többnyire elismert nevü 
versenytárs között a mi fiatal akadémikus hazánkfia nyerte el a 
második jufalomdijat? 

Néhány hónappal később a berlini lapokban olvastuk, hogy 
az ottani építészeti akadémia növendéke, a magyarországi laki szü
letésű Szkalnitzky Antal (egy másik külföldi társával együtt, ki 
hasonló kitüntetésben részesült), szorgalma elismeréséül, az igaz
gatóság ajánlatára, a kereskedelmi minisztertől kiosztatni szokott 
ezüst emlékpénst kapta. Ezenkívül az egyetem még 150 tallér ér
tékű építészeti szakkönyvekből álló ajándékkal tisztelte meg, söt, 
mi ennél több, biztositá, hogy az általa kiadandó müvekből 10 
éven át ingvenpéldáuyokban részesitendi. 

A berlini akadémián első példája volt ez egy külországi nö
vendék illyetén kitüntetésének. De csakhamar uj diadal érte. 

Pár hét múlva egy Frankfurtban építendő hagverseny-terem 
tervével, 26 pályázó között — kiknek sorában a német külföld né
hány első rangú építészi tekintélye volt — az első dijai nyerte. 

A hányszor pályázott, annyiszor nyert koszorúkat. Olly rövid 
időre ennyi siker, csak — választottaké. 

S mig a berlini egyetem Szkalnitzky tiszteletére pompás lako
mát rendezett, mig a frankfurtiak tenyerökön hordozták, s szinte 
megölték szivességökkel, hogy tőlük ugy kellé magát titkon ellop
nia, mig a birodalmi és külföldi sajtó fennen hangoztatta fiatal föl-
d'mk nevét; valóban csak köteles tisztünket teljesítjük, midőn a 
magyar szellemi képességét külföldön olly dicsőén bemutató ha
zánkfia arczképét közöljük (mellynek eredetije, közbevetőleg 
legyen mondva, sokkal kedvesebb vonásokkal s teste nagyobb kar
csúsággal bir, aemmint azt fametszvényünk visszaadhatá). 

De bár öt ott künn nyílt karokkal fogadták, s már eddigelé is 
igen előnyös alkalmazásokkal kínálták meg : Szkalnitzky Antalnak 
elhatározott szándéka, visszajöni körünkbe, s tanulmányait, tapasz
talásait az elhanyagolt hazai műépítészet érdekeinek szentelni. — 
Most Parisban folytatja tanulmányait(s mint több magyar lap ren
des előfizetője folyvást figyelemmel kiséri a hazai fejlődési moz

galmakat) ; onnan még egy európai műútra fog kelni, s ugy tér 
vissza hozzánk, hol bizonyosan nyilt karokra fog találni, s remél
jük, elég térre, pártfogásra, melly szellemének bő elfoglalást 
nyújtson. • 

Hordozza a művészet nemtöje távol utjain kedves vérünket; 
ne legyen képes sem távolság, sem idő kitörölni kebléből a leg
szebb tettekre buzdító szent honszerelmetl 

Még A l s z i k csöndesen . . . 
Még alszik csöndesen a tágas láthatár, 
Mint álmodó kebel, melly ezép emléket zár. 
Mint j ó barát mosolyg a hajnal csillaga. 
Szép boldog ébredést jövendői sugara. 
A kis pacsirta hűs fészkében álmodik — 
Mint a költő : irván magasztos dalait. 

Nem dong, bong a bogár, a fü figyelve áll, 
Mint a ki éjfelén találkozóra vár. 
Ollyan a táj, mint a kezdődő ezerelem . . . 
Édes emlékezet nc hagyj el , légy velem! 

Miként tünő álom oszlik a szürkület — 
Gyöngéd , mosolygó pir borítja az ege t , 
Igy pirul el a szűz felébredés után, 
Mert ajka kedvesét álmában érte tán. 

Végül föltűn a nap s gyönyörben a vidék — 
Mint sziv, melly boldog lett, miért epedé rég. 
A nagy virágcsoport megnyitja kelyheit. 
A kis pacsirta fenn hallatja énekit. 
Köl tői , ezép a táj , mint boldog szerelem . . . 
Édes emlékezet, ne hagyj el, légy velem! 

Sal Ferencz. 

Az i f ju erdő. 
( V i s z h a n g a , .Pti62tul6 e r d ö " - b ő l . ) 

Áll az Ősi erdő, bár nagyon megtépve, 
Nem csoda, sok vihart kiállt már él tébe, 
Sok fát ez döntött le . »okat meg n fejsze, 
Al ig egy-két magas fa maradt még benne. 

De a kivágottak s az eldűltek türzae 
Nem veszett el végkép, nincs oda örökre, 
Bár vannak sokan, kik már pusztulni vélik; 
H o g y nem nyul fel a earj, még egész az égig. 

Mindegyik tövéről öt-hat uj sarj fakadt, 
S apáit követve az égnek vesz utat; 
S bár még a nagyobbak lombjait takarja, 
De máris meglátszik, hogy a törzs jó l hajta! 

Fiatal az erdő s még nagyon is gyenge, 
De a tölgy tölgyet hajt s átmegy bele nedve . . . 
S nem csoda, ha gyenge, alig süt nap rája, 
Felhők közt van az és halvány a sugara . . . 

De máris meglátszik, hogy helyét megállja, 
Nem szokatlan néki a szélvész csatája; 
S ha bőszült zivatar derekát meghajtja, 
Annál több erővel pattan vissza rajta. 

Ne féltsük az erdőt . . . hol van még a tavaez, 
Melly téli zúz alól gazdag lombot fakaszt? 
Addig is örüljünk! hisz látni már rajta, 
„ N e m p u s z t u l " az erdő, melly illy sarjat hajta! — 

Kormos Béla. 

Az utolsó budai basa. 
T ö r t é n e t i e t b e n é l é i J Ó K A I M Ó R - t ó l . 

• (felTUrii.i 

Petneházy másnap reggel Gábor barát kíséretében összejárta 
Budavár romjait. Alig talált már rá az ismerős helyekre; fel volt 
dúlva minden. A vadaskert fái ki voltak vágva és feltüzelve, a re
gényes kioszknak s a rózsalugasoknak helyük sem látszott már. 
Csak egy ketté tört kőlap emlékezteié még valamire, a mit a sáncz-
munkák közben félig eltakartak földdel. Annyit megtudott alakja 
felől, hogy az török halott sirköve, s annyit el tudott olvasni az 
arab betűkből, hogy azon a kövön Abdi basa egyetlen leányának, 
Tellinek neve van bevésve. Szinte jól esett azután, hogy a sárga 



házat, mellyben üt legutoljára látta és meggyülölte, nem találta 
sehol; azt ugy szétrombolák a tűzgolyók, hogy fel nem lehete is
merni a romhalmaz közöl. 

A szerzetes r.émán megszoritá az ifjú kezét; tán kitalálta gon-
dolatjait ? A halott szerető emléke nehéz! 

A mint a füstölgő romok közöl ismét alászálltak; szemközt 
találkozának Heiszlerrel :a tábornok soha sem szerette Petneházyt 
nagyon, annál kevésbbé a barátot; bántotta az, hogy a magyarnak 
miért van vitézsége — és esze? Mint később megtudá, Funken-
steinnak sógora is volt; a mi elég ok lehetett a haragra a tegnapi 
hőstett után. 

— Ne is menjen ezredes ur a főhadiszállásra, szólt hozzá szá
razan, parancsot hozok önnek a föherczegtől; az egri basák Pest 
ellen jőnek, már Hatvanig értek s ott elsánczolják magukat 
onnan ki kell őket ugratnunk, mielőtt várat csinálnának belőle. 
Vegye ön át Pesten levő huszárezredét s induljon velem még ez 
órában, én az Aspremont vasasokat vezénylem. Tüzes Gábor ur 
pedig menjen a főherczeghez s várja ott további rendeletét. 

Gábor barát azt sugá Petneházynak : őrizd magad ettől az 
embertől, a ki mindenkit ur-nak nevez. Tudtomra a magyar eddig 
csak az Istent és fejedelmét hitta uramnak, s ha másnak mondtH, 
gúnyolódott vele. 

Azzal elváltak. 
Petneházy átment Pestre s egy óra raulva csatlakozott Heisz-

lerhez huszárezredével, melly saját nevét viselte. Felötlött előtte, 
hogy illyen hadi vállalathoz nem visznek ágyukat; de nem kérde
zősködhetett, mert tudta a szokást, hogy felsőbb rangú tiszt az 
alsóbb fokúnak illyen kérdésre helyt nem áll. 

Másnap szép rendben megérkeztek Hatvan alá; annak már 
akkor hevenyészett sánczai voltak, miknek szegletén a basa lófar-
kas holdja villogott. 

Heiszler ott azt az utasítást adta Petneházynak, hogy a török 
hadsereg által összeterelt gulyát hajtassa el a város alól — fényes 
nappal. 

A feladat a ne vétségig lehetetlennek látszott; de Petneházy 
nem mondta azt rá, hogy lehetetlen. Hogy ne legyen senkinek ki
fogása személyes bátorsága ellen, kiválasztott ötven vitézt huszá
rai közöl; s ö maga élükre állva, bátran belovagolt velük egész a 
török sánczok aljáig; a hol a gulya tanyázott. 

Egy pár szakállas golyó elbúgott fejeik felett; de kárt nem 
tett bennük; később sürüen tüzeltek rájuk öreg puskákkal; Pet
neházy erre megritkitá a csapat hadsorát s sebesen neki nyargalt 
a gulyának; az örtálló kurdok elszaladtak, otthagyták a teheneket, 
a huszárok pedig kiszakítottak belőlük egy pár száz darabot s el
kezdték hirtelen terelni maguk előtt. 

A városban levő törökök elébb cselvetésnek hitték ezt a moz
dulatot s nern jöttek ellene, most azonban maga az egri basa és 
alvezérei hatszáz spahival iramodtak a huszárok után, hogy ezt a 
csúfot ne engedjék megtörténni. 

Heiszler jól láthatta, hogy Petneházy minő veszélyben forog; 
de azért nem mozdult meg helyéből. Ha elesik, azt lehet róla mon
dani : elvette vakmerő bolondságának diját, ha megmenekül, csak 
a parancs szerint cselekedett. 

Azonban Petneházy nem gondolt a megmenekülésre, hanem 
a mint látta, hogy a török azonnal utoléri, hirtelen megállitá ka
tonáit, s visszafordult maroknyi népével az üldöző ellenségre; an
nak egy része tovább rohant a nyargaló gulya után, más része ak
kor torpant meg, midőn a huszárok közéje vágtak. 

— Kiki a maga kezére dolgozzék! kiálta Petneházy s azzal ő 
maga egyenesen nekirohant az egri basának, s a mint az szép 
ezüstös pánczélba volt öltözve, ugy taszította keresztül kopjája 
vasával, nogy annak a hegye a nyeregkápában állt meg. Ugyan
akkor egy másik huszár a török alvezérnek egy akkora darabot 
levágott a koponyájából, a mennyi annak épen elég volt arra, hogy 
a nélkül ne élhessen. Erre zavarba jött a törökség, rémület szállta 
meg vezérei elestéu; lassankint egyes huszárok, dragonyosok szá
guldoztak segítségére, a csata átalános lett, a zavar még átaláno-
sabb. Mire kitisztultak belőle, kétszáz ötven török hevert a csata
téren, köztük a vezérek, nyolezvan foglyul esett; a többi meg sem 
állt Egerig, otthagyta Hatvant és a gulyát; s a vezéri nagy pecsé
tet, mit Petneházy diadala tanujeléül vitt Budára a herczegi vezér
nek, az meg a császárnak küldte. *) 

• ) Lásd : Der Siegreich geendigte Türkenkrieg 93. l»p. 

Midőn innen visszatérve, Pesten találkozott Gábor baráttal; 
ez örvendve szoritá öt keblére. 

— Elveszett embernek hittelek! Már most ne tégy többet egy 
esztendeig; mert nem fog javadra szolgálni; eredj Komáromba 

i menyasszonyodhoz; vidd oltárhoz, aztán ősi kastélyodba házas 
iparkodjál boldog ember lenni. Ha szükségük lesz rád, hivatni fog
nak; hn utjokban lészsz, eltesznek láb alól. A császár grófnak ne
vezett ki s ezt nem szeretik azok, kik a hátad mögött maradtak. 

Azonban Petneházy nem fogadta meg öreg Mentora jó taná
csát. Elragadta a hír, a dicsszomj; a helyett, hogy véres babérai-
val sictett volna Borbálához, kinek kezét a legdicsőségesebb uton 
érdemelte meg : hazája visszavívott fővárosának ormára tűzött 
zászló által; jobbnak találta a főhadiszálláson megjelenni. Ott sok 
mosolygó arcz fogadta; többek között Funkensteiné is; ki tréfa -
lózva monda neki : 

— Bizonyára most már ollyan nagy emberré lettél, hogy nem 
is kellene ollyan közrangu leány keze után vágyódnod, mint Bor
bála; ha Bécsbe fölmégy, tuczatszávnra találod a herczegasszonyo-
kat, kik erővel níiül akarnak hoztad menni. 

— Már csak hagyd te nekem azt, a kit megszolgáltam, s ne 
igen nevezgesd előttem Borbálának, mert az csak nekem Borbála, 
neked nem. 

— Jól van, jól, azért ne légy ollyan fennyen; nem a te érde
med, hogy a hol te jártál, ott kevesebb volt a fal és a lérfi, mint a 
hol nekem kellett verekednem 

Ebből tüzes vita kerekedett volna, ha a vitéz urak közbe nem 
vetik magukat, mire azután a két lovagnak kezet kellett nyújtani 
és kibékülni; s minthogy Petneházy másnapra a herczegtöl szabad
ságidőt kért Komáromba utazhatni arájához, Funkenstein azt in-
ditványozá, hogy ezt egy bucsulakomának kell megelőzni; a mint
hogy azután estve elkezdvén a nemes urak egész ki világos kivir
radtig ittak és jó kedvben voltak; utoljára Funkenstein franczia 
borokat hozatott elö s azokból kéuyszerité Petneházyt inni, a kinek 
a pezsgönedv nagyon tetszett. . 

Reggel, a hajnali trombita szónál azután elkísérek jó barátai 
Petneházyt egész a török fürdőkig, ott bucsut vevének tőle s en
gedek útjára menni Komárom felé. 

Petneházy mintegy ötven huszárt vitt magával kíséretül, még 
mindig megeshető levén, hogy valahol száguldozó tatár csapatok
kal találkozzék Komáromig, azoknak hadnagyával bizodalmas 
beszélgetésbe elegyedett az uton. Egyszer, Vörösvár táján elkezd 
panaszkodni, hogy iszonyú hőséget érez, a hadnagy pedig azt 
állit a. hogy igenis hűs szél lengedez. Petneházy apródonkint leveté 
mentéjét, dolmányát egy ingre maradt, mégis kiállhatatlan hőség
ről panaszkodott; az izzadtság csorgott le halántékairól. 

Kevés idő múlva azt monda a hadnagynak, hogy a feje majd 
szétszakad. A hadnagy azt hívé, hogy ez az éjszakai mámortól van, 
s tanácsolá neki, hogy ha Vörösvárra beérnek, feküdjék le és 
pihenje ki magát. 

Petneházy erre sebesen előre lovagolt, a hadnagynak ugy tet-
szék, mintha a vezér le akarna esni lováról. Utána kiáltott, arra 
Petneházy megállt és bevárta. 

Amaz egészen ki volt kelve alakjából, szemei beesve és ajkai 
elkékülve. 

— Bálint, monda a hadnagynak, én meg vagyok mérgezve; de 
visszamegyek, és megölöm azt, a ki megölt! 

Azzal dühösen sarkantyúba kapta paripáját, s el kezdett vág
tatni visszafelé Budának. 

Huszárjai nem érték utói, olly bőszült nyargalast követett el, 
s el-el maradoztak utána. Egyszer azután azt látták, hogy letér az 
útról, ki a sik mezőnek, mint a ki már eszméletét veszté s nem 
tudja kormányozni a lovat. A paripa nyargalt szökellt árkon bok
ron keresztül, néhol olly közel jött az ezredes ktséröihöz, hogy 
azok láthaták annak feldúlt arczát, szederjes homlokát, égő sze
meit s hallhatók, milly szörnyen átkozza gyilkosát vértől habzó 
szájjal; rettentő tünemény, egy méregtől megörült dalia, kit bő
szült lova ragad berken és avaron keresztül! 

El nem bírták fogni, mindaddig, mig a halálra nyargalt ló 
össze nem roskadt; s lovagjával együtt a földre rogyott: mire oda
értek, Petneházy meg volt halva. 

Ki gyilkolta meg? azt ki keresné mar most — százhetvennégy 



esztendő múlva? A jó öreg Cseréj, ki e vele egykorú történetet 
ekként elbeszéli.azt veti utána: „Ha magyar vagy és sokáig akarsz 
élni; okos ne légy, vitéz ne légy, s pénzed de legyen, sok." *) 

i V t ( t kiitlktiik.) 

RcZMinaik és a Tököli vár. 

Régen nem volt olly nagy hire sz. k. Kézsmárk városának", 
mint napjainkban, midőn a magyarországi protestáns ügy fejlődési 
menetében ismét némi nevezetességre jutott. Azonban Kézsmárk 
nevezetes város volt már a régi s későbbi időben is, a mit leginkább 
nagyszerű vidékének s az ottani főiskolának köszönhetett. A ma
gyar irodalom két hőse, Kazinczy Ferencz és Kölcsey Ferencz 
— hogy többeket ne emlitsünk — szintén ez iskola falai között 
töltöttek néhány évet. 

Két képben mutatjuk be ma e várost és vidékét. 
Alig volna hihető, hogy legyen ember e hazában, ki a Kárpá

tokat, e nagyszerű hegylánczolatot ne ismerné, melly az ország 
északi határait félhold-alakban épen ugy keriti körül, mint a sze-
lid Olaszhont az Alpesek festői bérczei. És bár az Alpesek nagy
szerűségével — tömegben és kiterjedésben — távolról sem ver
senyezhet, mindazáltal 
egyes részeitől nem ta
gadhatjuk meg sem a 
nagyszerűséget, sem az *:. * 
elragadó szépséget. 

Gyakran egyesült • flisJa^Lr/TirS-
már a költő tolla, amü- „ ( 1 , 
vész ecsetével, hogy e . 
vidékek szépségét elő
adja, és pedig olly hi-
ven, hogy nekünk csak 
kevés mondani vagy 
festeni valónk maradt 
iuit™. De ha a Kárpá
tok hónából minden 
szebb pontot festmény 
tárgyul, és korábbi tör
ténetéből miuden na
gyobbszerü eseményt 
költeménybe foglalni 
akarnánk, akkor sokkal 
több vonzó tárgy kínál
koznék, semmint egyes 
emberi erő megbír
hatná. Nincs talán része 
e roppant hegylánczo-
latnak, melly több fes-
tőiséggel bírna, a vud-
regényességnek több 
szépségét mutatná fel, 
mint Kézsmárk vidéke. 

Kézsmárk épen a központi Kárpátok, a nagyszerű Tátrahegy
ség alatt, ettől alig egy órányira, a Poprád vize jobb partján fek
szik. Régi oklevelekben Forum Coteorum, Caexareoforum és Kés-
markinum nevek alatt fordul elő, (németül Kásmark és Kaisers-
markt). Eredete bizonytalan, Vályi szerint három falutól vette 
eredetét, mellyek Szent-Péter-Pál, Szent-Mihály és Kézsmárknak 
neveztettek. Miután e vidéket a tatárok egészen elpusztították, 
újra benépesitéaét a magyar királyok eszközlötték, s számos ki
váltsággal látták eL Ugyanis IV. Béla 1269. először ruházta fel 
szabadalmakkal, mit Lajos király 1380-ban megerősített, midőn 
itt a magyar- és lengyelországi rendek békekötés végett összegyü
lekeztek, ugyanekkor szabad királyi várossá is lett. — Később a 
szepesi városok főhelyévé tétetett, midőn Ulászló parancsára a 
szepesi gróf 1440-ben lakását Lőcséről ide tette át. Zsigmond ki
rály az előbbi királyoktól nyert szabadalmaikat megerősítette, és 
a várost a hurmmezad alól felmentette. I. Mátyás alatt pedig még 
nagyobb tekintélyre emeltetett, ki itt többször megfordult, s az 
itteui nagy hegyek egyikén, melly róla máig is Királycsúcsnek ne
veztetik, 1474-ben ebédelt, minek emlékezetéül a kősziklába e sza
vakat v^gtaj^Hic hospitatus est Mathias, Rex Hungáriáé 1474." 

. U V Lásd: ujabb nemzeti könyvtár Caecay Mihály históriája 166. I. 

T. .kut i vára K é z sm árk 0 n. 

1464-ben a hussziták pusztították e vidéket és Kézsmárkot is 
elfoglalták. 1530-ban Zápolya János, később Lasky Jeromos gaz
dag lengyel nemes, s végre a Tököli család birtokába került, melly 
utóbbi alatt különösen sokat szenvedett. A Tököliek nyugtalan 
harezvágya nemcsak e vidéket, de egész Magyarhont a polgárha
dak hosszú sorába bonyolította. Leirhatlan nyomorban szenvedtek 
c városok azon időszakban; barát és ellenség egyiránt pusztított. 
A kézsmárkiak is súlyos kegyetlenségeket, voltak kénytelenek ki
állani Tökölitől, ki minden szép szabadságaiktól megfosztotta őket, 
8 kénye kedve szerint adóztatta. A többi között egy kis szepesi 
város birájának jegyzökönyvében következők vannak feljegyezve : 
„Felka 1684. márczius 5-én, Mi a 13 szepesi város köteleztünk 
5000 tallért a nemes Tökölinek három nap alatt fizetni, és 13 ko
csit adni. Márczius 13-án 400 lovas szállásolt be nálunk, kik két 
éjjel tartózkodtak itt; következő nap 60 ember 100 lóval, 12-kén 
ugyanannyi. 14-én jöttek a németek és házainkat kirabolták. 16-án 
Leibiczról 2000 német jött, s egész éjjel nálunk maradt; saját há
zamban 18 ló és 17 ember volt szállásolva." Továbbá : „Még 500 
tallér pótlást kell adnunk Tökölinek, a tatár és török ellenség 
miatt. 400 embert és 200 lovat hurczoltak el tőlünk, tőlem egye
dül hatot!" stb. . . . Talán Magyarország egy része sem szenvedett 

annyi mindenféle üldö
zést mint épen Szepes-
megye. Az akkor is 

- JlÉfily nagyobb részt német 
ajkú lakosság nagy buz
gósággal fogadta a re-

tlnWff^"^ formatiót, seregesen 
yjfc. j^afej iJL^ , tértük az uj vallásra, 
SKr-tV . . f % : F T H K ^ K kiknek számát a X V 

^*f«jk_. 'a •-.'-:- ffl9BK --: -'^É^^rfW században a Csehország
iba ból kiűzött hussziták, 

és később a XVI-ikban 
a Szászországból ide 
költözött Luther-köve
tök tetemesen növelték. 
E miatt is e vidék, val
lási villongások által 
igen sokat szenvedett. 
Azoknak, kik a törté
netben jártasak, elég 
ha megemlítjükKaraffa 
eperjesi vérbiróságát, 
ki a protestánsokat 
minden kigondolható 
módon elijeszteni s el
nyomni törekedett, s 
bár tervének kivitelére 
mindent elkövetett, azt 
kivinni még sem volt 
képes. 

A Tököliek várát, 
melly hajdan olly pompás és nevezetes vala, most a város bírja, 
és a kórházon, börtönön kivül faraktárul is szolgál. 

Idősb Tököli István olly fényesen készíttette el, hogy bár
melly berezegnek is méltó lakot adhatott volna, két kőfallal, s öt 
szép torony nyal, mellyek máig is épségben állanak, volt erősitve. 
A város felöli kapuján, néhai birtokosának, a Tököli-család vörös 
márványba vésett czimerét mutatja. Hajdan, 1190 körül e hely az 
apáczáké volt. A vár udvara tágas, az északi részen levő régi ne
vezetes kápolna, még most is meglehetős épségben van, s hajdani 
diszét gyanittatja. Szép sírboltját 1766-ban tetemesen megrongál
ták a katonák, kik a márvány koporsókban rejtett kincseket véltek 
találni; a többek között néhai gróf Tököli nejének, Rátóti GyulaíFy 
grófnénak czinböl készült koporsóját feldarabolták, s a czinöntök-
nek eladogatták. 

A várnak jobb felöli része, melly máig is még használható, 
pompás lakszobákkal s termekkel volt ékesítve, körülötte pedig 
gyönyörű kertek, halastavak és vadaskertek valának, a hol most 
rétek és káposztáskertek terülnek el. A vár hajdani nagy kapuja 
még most is épségben van, a város felöli kapu felett volt egy 
nagyszerű étterem, honnan az egész városon végig lehete látni. E 
két kapun kivül még egy harmadik is volt, melly a vár körüli 



kertbe vezetett, s felvonó híddal volt ellátva. Nevezetes továbbá a 
felső kapu melletti vastag torony, mellyet Zsigmond uralkodása 
alatt, a hussziták ellen építtetett a megye saját költségén, idővel 
tömlöczczé változtatták, majd ismét puskaporos torony lett belőle. 

A város három egyháza közöl legnevezetesebb a góth modor
ban épült római kath. templom, hajdan a paulinusok birtoka, kik
nek itt zárdájuk is volt. E templom tornyában volt hajdan a vi
gyázók lakása, kik az óraütést és a szerencsétlenségeket trombita 
harsogással adták tudtára a lakosságnak. A kisebb kath. templom 
a vár utczája végén van, ezt is a paulinusok újították meg és éke
sítették fel. 

A harmadik az evang. templom, melly ugyan fából van építve, 
de azért elég tágas és jó nagy. A templom mellett van a csinosan 
épült s szép virágzásnak örvendő evang. lyceum (most teljesen 
fölszerelt s rendezett íögymnázium), melly régi idők óta hazai tan
intézeteink legjelesbjei közé tartozik, s különösen szivesen láto
gatták mindig a magyar alföld református ifjai az itt divatozó ne
met nyelv megtanulása végett, bár a tannyelv ujabb időkben itt 
is tulnyotnólag a magyar vala. 

Egyéb hasznos intézetei közöl megemlítendő a szegények inté
zete, a kórház és az agg kóroda, mellyek mindegyike meglehetős 
alapösszegekkel rendelkezhetik. Továbbá még más számtalan jóté
kony alapít
ványnak ör
vend a vá
rosi lakos
ság. A vá
rosnak hosz-
szu és tiszta 
utczai van
nak, a házak 
naprólnapra 
ujabb ízlés
sel épülnek; 
ott, hol a vá
ros falai le
ronta t tak , 
g y ö n y ö r ű 
zöldséges és 
veteményes 
kerteket ta
lálhatni. Em
lítésre méltó 
a toronynyal 
ellátott vá
rosháza a 
piacz köze
pén, melly 
még 1461-

ben építtetett, jeles tornyával együtt, de az 1710-ki szerencsétlen 
égés által megcsonkíttatván, még sokkal díszesebben újíttatott 
meg, a torony tetejét rézzel fedték be, a városházát pedig megna
gyobbították. 

Lakosai nagyobbára kereskedéssel és kézműiparral foglalkoz 
nak. Különösen a bor és gyolcs nagy fontosságú czikk, s az első hajdan 
még sokkal élénkebb és jövedelmezőbb vala. A gyolcskereskedést, 
az itt nagyszámban levő kékvászon-festők űzik, kik Pestre és Deb 
reczenbe évenkint 2 — 300,000 rőföt hordanak be. Gyára van kettő, 
egy bőrgyár és egy sergyár, mellyben igen jó sert főznek. A Pop 
rád vize a Dunajecz-folyóba, az pedig a Visztulába lolyván, ennél 
foo-va a Poprád a külföldi kereskedelemre nézve is nagyfontosságú 
viz lenne, ha szabályozás által hajózhatóvá tétetnék; mi iránt a 
vizsgálódások ugyan már a régibb időkben megkezdődtek, de 
mint látjuk, még eddig semmi eredménye nincs. Ujabb időkben 
a Poprád völgyébe vasutat is terveztek, azaz : hogy már szó 
volt róla. 

E vidéken 1662-ben, augusztus 12-én, olly rendkivüli felhő
szakadás volt,hogya hegyekről leomló viz majorokat s egyéb épü
leteket, söt még élő fákat is magával ragadott; a Kárpát bérczein 
pedig olly borzasztó földrengés volt, hogy a hegyek megrepedez
tek, a kősziklák leomladoztak, és fenn a hegyen egy uj nagy tó 
támadott. E rombolásnak hatalmas nyomait bámuljuk még ma is, 
ha a Tátra bérczei közé megyünk. 

Elég legyen most e tárgyról ennyi. Lesz még alkalmunk, Sze-
pesmegye gyönyörű vidékéről és hazafias érzelmű derék népéről e 
lapokban bővebben is szólani. Zombory Gutztác. 

\ liiiMuH (niythosl) állatok. 
( W § » . ) 

6. Az e m b e r e v ő ( m a r t i c h o r a ) , a tenger i l eány , M M I . e m b e r f a r k a s , 
v a m p y r és pa tkány k i rá ly . 

Ktesias szerint gyakran látható Indiában egy állat, nagy mint 
az oroszlán, emberarczczal, három fogsorral szájában, emberfülek
kel, kék emberszemekkel, lábain karmokkal, s bököl- (skorpió) 
farkkal, mellynek oldalain s hegyén lábnyi hosszú tövisek vannak, 
s teste a legélénkebb ólompir színével bir. Ez állatot emberevőnek 
(martichora) azért nevezték el, mert emberrel s állattal él. Ha va
laki elöl támadja meg, farkát feje fölött előre kapja s abból mint 
nyílból a nyílvesszőket, ugy lövi ki töviseit; ha pedig hátul rohanják 
meg, akkor kinyújtja farkát s igy lövi ki hátra töviseit, mellyek a/, 
elefánton kivül minden más állatot megölnek. 

Aelian szerint tövisei, ha levágják, ismét kinőnek s ha az in
dusok fiatalon megfogják, farkát szét szokták zúzni. Hangja olly 
harsogó, mint a trombitáé s az indusok, kötelesek voltak illy ál

latot, mint 
. . . . . . ^ . ^ — , . . . — a d ó t küldeni 

a persa ki
rálynak. — 
Link ebből 
azt követ
kezteti, hogy 
az állat va-

J zett s véle 
'jf^.' A . " ' - - menye sze-

. ."• % rint, a sün
disznókhoz 
tartozhatott. 
Persepol i s 
romjain en
nek képét is 
lehet dom
borműveken 
k i f a r a g v a 
látni, miből 
következik, 
hogy ez is, 
mint az egy 
szarvú, jel
képi állat 
volt. A per-

sák vallása szerint, ha a rosz szellem, Ahriman, csak szörnyeket 
teremt, akkor Zoroaszter tanításaként, legszebb kötelessége, vad
állatokat leküzdeni. Az emberevő is az embernek az oroszlán és 
bököl szúrásai fölötti győzelmét jelképezheti. 

Másként van a tengeri leánynyal. Ez már nem jelkép, hanem u 
valódinak túlzása, melly végre hitregébe megy át. A z indiai sziget-
tengeren tartózkodó dujong (halicore c e t a c e a ) szolgálhatott e mesé
nek alapul, melly is egyike azon czeteknek, mellyek a növényevők
höz tartoznak. Mint a fóka, ugy ez is az emberéhez igen hasonló 
ábrázattal bír. Nem csuda, ha az emberi képzelet fölül leány-,alul 
pedig haltesttel bírónak rajzolta, miután ez állat nőstényének elöl 
a mellén vannak emlői. 

A tengeri leányok regéjével összezavarják a syrenekét; pedig 
a kettő nem egy. Homer Odyssea-jában a syrének bájos szüzek, 
mellyek félig nö-, félig madáralakkal birván, az Argonautákat szép 
énekükkel partra csalták s megsemmisítették, Odysseus ellenben 
olly szépen énekelt, hogy bámultak rajta, mi által le voltak győzve 
s ez okból a tengerbe ugráltak, hol szirtekké változtak át. Ez egész 
nem jelképez egyebet, mint a szirtek veszélyességét, mellyek regé-
nyességük által magukhoz vonják a hajóst, ki aztán közelükben 
elmerül hajójával. 

Az emberfarkas név alatt, a görögök 8 rómaiak korától fogva, 
olly embert értenek, ki kénytelen farkas-alakban kóborolni s azon 
rosz tulajdonsággal bir, hogy a gyermekek és szüzek vérét kiszívja, 



sőt még a hullákat is fölfalja, mellyeket a Ibidből kiás. Valószínűleg 
a hullával élő dögész (hyéna) adott e mesére okot. Kaukázusban 
él egy monda, melly szerint, „vannak nők, kiket az isten súlyos 
bün miatt arra kárhoztatott, hogy hét évig furkassá változva le
gyenek. Az illy bűnös asszonyhoz éjjel egy kisértet lép farkasbőr
rel, 8 parancsolja, hogy ezt húzza fel. Mihelyt az a bőrt magára 
vette, fölébrednek benne a farkas legyőzhetlen állati indulatai s 
most először is saját gyermekeit falja fel, később az atyafiakét s 
azután a másokét is. Minden ajtó, minden lakat magától fölnyílik 
e szörny előtt. Csak éjjel dühöng, nappal ismét visszanyeri asszonyi 
alakját." Az emberfarkasróli vakhit minden germán,romari és celta 
népeket nyugtalanított és Kaukázusban, mint látjuk, ma is él. 

Az emberfarkashoz közel áll a campyr (ludvércz, lidércz). És 
egy a sírban is még tovább élő hulla, melly éjjel följár a föld alul, 
hogy az élő emberek vérét kiszíja. Evvel táplálkozva életben ma
rad, s nem rothad el, mint a többi holtak. Harapása nem hagy 
hátra látható sebhelyet, de gyorsan öl. A megharapott számára 
csak, ha fölismeri, kinek hullája harapta meg, van menekvés, de 
ekkor is egyetlen feltétel alatt, ha t. i. a vampyr sírjának földéből 
eszik és ennek vérével bekeni magát. Azonban ez is csak ideig óráig 
használ; az egyszer megharapott meghal, s maga is vampyrrá válik. 

E vakhit leginkább uralg a szláv népeknél, kivált a 18-ik szá
zad elején szörnyen fölkapták, leginkább pedig Szerbiában. E monda 
alapját az elevenen eltemettetés eseteiben találja, mellyeket ismét 
fölásáskor, sírjukban többnyire megfordítva találni. Továbbá sok
szor történt, hogy midőn hullát ástak fel, annak haját, szakálát, 
körmeit sokkal hosszabbnak találták, mint volt, midőn a földbe 
tették. E tüneményeket a babona nem tudta másból megmagya
rázni, mint hogy az elhalt a sírban is tovább élt. De miből? A ki
sértetek, a holtak hazajárásáróli vakhitet azonnal összeolvasztá a 
képzelet e jelenséggel. Történhetett, hogy midőn valahol e vakhit 
épen elterjedt, kiütött a dögvész 8 azonnal kész volt a varapyrról a 
mese, hogy haza já., emberek vérét szíja ki, kik aztán csakhamar 
mind meghalnak. 

A patkánykirály létezésének hite, nincs minden alap nélkül. Illy 
patkány-királynak létezik egyetlen kitömött példánya az altenburgi 
múzeumban. Nem más ez, mint több apró, fiatal patkány, mellyek 
farkuk végénél fogva egy csoportba vannak összenőve, azazhogy 
farkuk a íengyelfürthöz (Weichselzopf) hasonló betegség követ
keztében csak erősen összebonyolult állapotban van. 

7 . A basi l isk im xnrkány ( D r n c l i e . ) 

A régikor meseállatai közöl, a néphitben egy sem birt egész 
az ujabb korig olly nagy tekintélylyel, mint a basilisk. A régiek 
előadása szerint az egy sárgás kígyó volt, koronaszerű három szarv
val fején. Innét volt a neve Basiliskos, mi annyit tesz, hogy kis 
király, a miből később a szlávok és germánok képzete megalkotá 
a kigyókirályt, melly fején elefántcsont koronát hord s a kaukázu
siak hite szerint, ki e koronát megszerzi, szerencsés egész életében 
s ünnepelt. Szerintük a kigyókirályné fény követ tart szájában, 
mellyet ha kiejt, egész életére szerencsés lesz, a ki fölveszi. 

Illy messze a régiek nem mentek. Az ö basiliskjuk minden 
kígyók közt a legmérgesebb, nemcsak harapása, de lehelete, sőt 
szeme is ölt; még a növény is elszáradt, ha hozzáért, vagy rálehelt. 
Meg lehetett ölni, de vészthozó volté győzelem, mert mérge fölnyo 
mult a dárda szárán s megölte a lovast lovával együtt s csak ak
kor maradhatott életben, ha kezét gyorsan levágta. Plinius hoz fel 
példát erre és Nagy Sándor is tapasztalta a basiíisk veszélyességét. 
Keleti hadjáratában, miután már sok katonája, a basilisknak csu
pán tekintetétől szörnyet halt, a többit azáltal menté meg, hogy 
egy roppant paizst készíttetett, mellynek küllapját nagy tükör ké
pezte, mellyben a basilisk magát megpillantván, kimúlt, mivel e 
szörny önmaga sem birta magát kiállani. 

Ezenkívül sziszegése is olly fertelmes, hogy minden állat és kí
gyó menekült az elöl, a menyétet kivéve; csak ez állat ölte meg a 
b a s i l Í 9 k o t , szaga által, de e mellett maga is elveszett. A basilisknak 
vagy kigyóVtrálynak, hullájából sem evett semmi állat. 

Ha valakit megharapott, annak husa elfeketülten hámlott 
és potyogott le csontjairól. Más kígyó, ha csak látta, megmerevült 
s a madár megdöglött, ha csak átröpült fölötte. A kakastól azon
ban félt a basilisk, Utasára összerezzent, reszketett, s kukorikulá-
sától kimúlt. Miért is kakast vittek magukkal az utasok, midőn a' 
líbiai pusztákon voltak átmenendök. hol a basilisk tartózkodott 

Innét származhatott azon mese, hogy a kakas élte nyolezadik 
évében egy tojást tojik a szemétre, mellyet ha teknősbéka költ 
ki, abból egy basilisk jő a világra, négy kakaslábba], fején taraj, 
jal, s hátul kigyófarkkal. Ez okból a középkorban a basilisktojást 
rendkivül hathatós büvszernek tárták, söt itt-ott még ma is 
basilisktojásnak tartják, ha valamelly tyúk rendkívüli alakú to
jást rak. 

Plinius leírása szerint, a basilisk Cyrene tartományban élt, 
legfülebb egy láb hosszúsággal bírt, fején fehér folt volt s nem 
kígyózó tekergőzéssel mozogott, hanem hátgerinczét hullámzato-
san emelgetve, egyenesen előre tevé magát. 

E Csudaállatról már az ó-testamentomi szentírás emlékezik. Igy 
ir Esaias : „Ne örvendezz te, Filiszteusoknak egész országa, hogy 
annak vesszeje megromlott, a ki téged ver vala : mert a kígyónak 
magvából baziliskus származik, és annak magva lészen tüzes szár
nyas sárkány!" Továbbá Jeremiás (8, 17) igy ir : „Mert íme kül
dök reátok mérges baziliskus kígyókat, kik. ellen semmi varázslás 
nem használ és megmarnak titeket, azt mondja az Ur!" Ebből lát
hatni, hogy a basilisk hite már a legrégibb időben annyira vérré 
és hússá vált, miszerint átalánosan általa jelképezik a veszélyes 
ellenséget. Mindemellett több volt csupán jelképnél, mert nincs 
minden alap nélkül. 

A Linné által leírt szarvas sikló (colubercornutus, gehörnte 
Natter)Egyiptomban ésPalestinában a homokos vidékeken él, 14 hü
velyk hosszura megnő, háta barna, hasa fehér, fején két bub alakú 
szarvval, melly az ujj vastagságával bir; igen mérges s annál ve
szélyesebb, mivel színe csak kevéssé különbözik a föld színétől s a 
legcsekélyebb érintésre nyilsebességgel ugrik előre, hogy dühét 
harapással önthesse ki,Nem csuda,hogy illy veszélyes állatból a bor
zalom a képzelet által olly szörnyet alkottatott, melly annál iszo
nyúbbá vált, minél messzebbre távozott a hir az állat tulajdonképi 
hazájától, mig végre a babonás vakhit elöállitá a fónebbi basiliskot, 
mellyröl a fönnebbieken kivül még azt is regélték, hogy ha elég, 
hamuja a nemtelen erezet nemessé változtatja. 

A természettudomány jelenleg a hüllők közöl, a gyíkok ren
dében jelöl egy állatot a basilisk (tokár) névvel, melly első pilla
natra valóban borzasztó benyomást tesz az először szemlélőre. Há
tul tarkóján bőrtaraj látszik, mellyet a régiek könnyen nézhettek 
koronának, háta és hosszú farka szintén fUrészidomu börtarajjal 
bir, torkán a csüngő bör tokát képez; teste szürke, apró pikkelyek
kel fedett, hossza mintegy két lábnyi. Amerikában, főleg a fákon 
éldegél, hol ágról ágra szökdelve fogdossa a rovarokat s egészen 
ártatlan állat. 

A basilisk mellé sorozandó a sárkány, melly alakra alig egyéb, 
mint repülögyik, vagy basilisk. A árakon szó a görög s a draco szó 
a római nyelvben eredetileg nagy kígyót jelent. 

Herodot szerint minden tavaszszal jöttek Egyiptomba szárnyas 
kígyók, hol azonban azokat a batlamadár (ibis) föltartóztatá s 
megölte, mi miatt e madarat ott a templomokban tisztelték. Stra-
bokint a sárkányok Indiában laknak, s olly szárnyuk van, mint a 
denevérnek s olly erös nedvet boosátnak ki, melly ha a bőrre jő, 
azt szétroncsolja. 

A természettudomány jelenleg, a gyíkok rendében jelel egy 
állatot a sárkány (draco, der Drache) névvel, melly nem egyéb, mint 
röphártyával biró gyík, mellynek segítségével egyik fáról a má
sikra ugrik, rovarral él s igen ártatlan állat, hazája Keletindia, 
hossza egy láb. 

Ez állattól azonban lényegesen különbözik a Juba és Plinius 
által leirt sárkány. Juba szerint tarajjal birt s Plinius 20 röf hosz-
szunak mondja s leírja harczát az elefánttal. 

A sárkányról a chinaiak és japánok is sokat beszélnek. A chi-
naiak lung néven ismerik, melly szintén nem más, mint valamelly 
szárnyas hüllő 8 a megifjodás jelképének veszik. 

A nyugotázsiai népeknél nagy virágzásban áll még a kígyó-
imádás, melly a tüzimádással összefüggésben van, melly Ahriman (a 
sötétség istene) és Ormnzd (a világosság s tüz istene) tiszteletében 
nyilvánul. Dunker szerint Ahrimannak volt egy kígyója, Dohoka, 
mellynek három feje, három torka, hat szeme, és ezerféle ereje 
volt, egy kegyetlen démon, a világ romlására alkotva. Sok viszon
tagság után Dohoka önuralkodó lett Iránban, kinek vállaiból két 
fekete kígyó nőt ki, mellyeknek mindennap két embert vetettek 
étkiil. Végre fölkelt ellene egy (Sz.-György-féle) vitéz, Traetoana, 



készíttetett magának vasból, egy ökörfej alakú buzgányt s avval 
leverte Dobokát. 

Ugyan Dunker szerint, a sárkányok hite eredeti s közös sajátja 
volt az indogermán népeknek; nem csuda, ha az e népekkel Euró
pába vándorolt s itt is sokkép átalakult. Sárkány végre a zsarnok 
uralkodók jelképe lett s e nézet Európába is átjött, hol mint a 
gazdaság titkos hozója szerepel, olly gazdaságé, mellynek forrását 
a nép értelme nem tudta felkutatni. Tüzes alakban leereszkedik a 
kéményen s a tűzhelyre teszi ajándékát Ki a sárkánynyal viszony
ban állt, az az ördöggel czimborált, a ki örömest adott lelkéért 
cserében gazdagságot. 

A sárkány egyébiránt majd minden népnél máskép és külön
félekép fordul elö. 

A felvilágosodott ember alig képzelheti magát vissza ama sö
tét korba, hol mindezeket, nem mesének, de hitték és pedig átalá-
nosan. Ma már a tudomány megmutatta, hogy hasonló szörnyek, 
soha nem is létezhettek s e tudomány világa mindig nagyobb kör
ben oszlatja szét azon sötétséget, mellyben a hasonló mendemon
dák hitelre találtak s tán már nincs igen messze azon kor, mellyből 
mindezekre, mint az emberi képzelet csodaszülötteire mosolyogva 
tekintenek vissza, s nem lesz egyetlen ember, ki azokat komolyan 
csak valószinüeknek is tartaná. 

A magyar t adomán V O N Akadémia. 
(Közgyűlés dec. 19-én) 

Most esztendeje ültük meg a nagy napot, akkor hallottuk 
központi tudományos intézetünknek tiz nehéz év utáni újra meg
szólalását! Reményekkel eltelve láttuk akkor s látjuk azóta növe
kedő mérvben, hogy a köz haza sebei a nemzet törhetlen életre
valóságán s a korszellem jóltevő veröfényén naponkint hegednek; 
a hit táplál, a remény vezérel, a szeretet lelkesít, s ez erős hit, 
csüggedetlen remény és igaz szeretet nemzeti jövőnknek legbizto
sabb zálogává válik. Mint Nagy Sándornak a Kaukáz bérczeire 
szegzett trombitái a mondában, megharsantak, ha a fagy kiengedt : 
végig zeng itt is a lelkesedés örömszava az önbizalommal telt nép
ben, ajakról ajakra. 

Hála Istennek, ma már felesleges dolog volna nálunk az iro
dalom és mivelt nemzeti nyelv fontosságát, s azon összefüggést, 
mellyben mindez a nemzet lételével s életbenmaradásával van, 
bővebben bizonyítgatni, vagy magyarázni, süt hogy népünk az iro
dalom és nemzeti miveltség emeltyűit s annak előmozdítására 
fennálló intézeteket is teljes erejökben felfogni és méltányolni 
képes, azt legközelebbről az országszerte folyton folyó Kazinczy-
ilnnepek alkalmával és az Erdélyi országos Muzeum megnyitásakor 
is lélekemelő módon megmutatta. 

Holnapra ismét egy évenkint megújuló nagy nemzeti ünne
pélynek nézünk elé. Holnap (19-én), kilencz órakor, lesz ugyanis a 
magyar tud. Akadémia nyilvános közgyűlése a nemzeti muzeum 
nagy termében. S midőn együtt lesznek irodalmunk elöharczosai 
és közmivelődésünk zászlóvivői; midőn összegyűlve látjuk mind a 
jókat és a kik a jók közöl még megmaradtak : a hazafi-kebel öröm-
érzete önkint azon kérdéssel találkozik : vájjon nem lehetne-e, hogy 
e közös nemzeti kincs, nyelvünk Palládiuma és irodalmunk vezér
oszlopa végre necsak szellemileg, de anyagilag is magas és szent 
czéljának megfelelő erőkkel rendelkezhessék, s a helyett, hogy mint 
most, bérelt szállásban, idegen helyt legyen kénytelen szorongani; 
saját tűzhelyén állithassa fel a tudományok oltárát . . . „hadd füs
tölögjenek 1" 

Jelenleg a magyar tud. Akadémia még megközelítőleg sem 
rendelkezik azon pénzalappal, mellyet szélesre szabott hatásköre 
igénybe venne, a a nemzet becsülete követelne; lakása pedig a 

! czélnak olly kevéssé megfelelő, mikép az ülésező teremben — nem
hogy a hallgatóság számára hely maradna — de a tagok részére is 
hiányzik a megkívántató tér. 

A nemzetnek, a sok szükségtől nyomott, de lelkes és áldozat
kész nemzetnek kell már most gondoskodni e fogyatkozás pót
lásáról. 

Sok teher nyomja vállainkat, de ha minden, a ki e szavak 
t igazságát s a kérdés életbevágó voltát érezni képes, egy-egy fillér

rel járul a közügy perselyébe : gazdag lesz majd, lélekben és igaz
ságban. 

Hajlékot a tudománynak! Házat az Akadémiának! 
Minden fillér, mellyet az áldozat oltárára teszünk, eredmé

nyekben, következményekben áldásdus lesz! Z. 

Intő -zúzat a köze ledő farsangra . 
Minden nemzetnek megvan a maga sajátsága, mint minden vidéknek 

megvannak szokásai. — Ezeket idomítani, avagy ezek alapján nagyobb mi-
veltaéghez jutni, lehet ugyan; de azok egészen még sem enyésznek el. — 
Azért : ha mi ia, némelly sajátságaink, s eredeti Bzokásaink szerint, mivelni 

T Á R H Á Z . 
akarjuk magunkat,— és azokat létrehozni óhajtjuk, miket a Vasárnapi l'jság 
hasábjain, jelesen : a magyar zene és tánczról, egyszer máskor irt czikkek 
által megpendítve, olvasánk, — szabad legyen, egy pár igénytelen szót, ezen 
két rendbeli sajátságaink mellett, egy harmadik, szerintem azokhoz tartozó 
kiegészítő kelléket, — a magyar öltönyriselést — felemlíteni. 

A magyar zenéről irt, s művészileg megvitatott jeles eszmék, körömhöz 
nem tartoznak; vitassák meg azokat, az ahhoz értő művész honfiak. — A 
magyar tánczról, vagyis inkább az ujabb időben divatba jött csárdásokról, 
szintén azok szóljanak, kik ezt jelenleg gyakorolják, vagy ebbe közelebbről 
vannak beavatva. Mert mindezeknek, akár tökéletesitésére, akár korszerű 
megítélésére nézve, csak a műértők, s avatottak tehetnek legtöbbet : hogy 
ezek bennünket, minél jobban gyönyörködtessenek, s reánk kedvesebben 
hassanak. 

Készemről itt csak azt kívántam megérinteni : hogy ha már a ma
gyar zene,.és a most magyar táneznak felavatott csárdások, mindenfelé 
hazánkban, olly annyira kedveltctnek, s divatba jöttek, ezek szerint is ere
deti szokásaink felelevenítése vétetett foganatba, — ne hanyagoljuk el nem
zetünknek sajátszerű öltönye viselését, — mellyet eddig legalább minden ün
nepélyes alkalmakkor gyakrabban elővettünk, — legalább ott, hol elmaradnia 
nem lehet, vegyük azt máskor is használatba. — Különösen tánezoló ifjaink, 
az úgynevezett csárdások lejtésénél, miért nélkülözik ez öltöny használatát? 
Hiszen, ha tekintjük tánezunknak akár sajátságát, akár a nézőkre való ha
tását, annak a nemzeti öltöny, épen olly kiegészítő kelléke, — (mivel p . o . 
tör. k bugyogóban és kaftánban magyar tánezot járni milly ferdeség lenne) 
— mint a szinpadon játszó színésznek szerepe tökéletes eljátszásához a kellő 
ruházat és Öltözködés szükséges; mert a ptiszta képzelet, itt ie, ott is elő 
nem varázsolhatja elénk a valódiságot külsőleges személyesités nélkül. 

Emlékezzünk csak vissza azon időre, a midőn az agynevezett régibb 
magyar sólók, tánczvigalmainkban előfordultak. Ezen tánezban egy tánezos 
sem lépett kí. nemzeti öltöny nélkül. Pedig ezen tánezok akkoriban, alig 
kerültek egyszer kétszer elő egyes mulatsági összejövetelünkben. — Most 
azonban, a mikor alig látunk más tánezot csárdásoknál, tánezosainkat ma
gyar öltönyben eddigelé látni vajmi ritkaság. 

Régibb szokásainknál fogva is tehát, illő lenne : hogy nemzeti zenénk 
mellett, most is, ne csak magát a tánezot, de hogy ebben, nemzeties visele
tünk külsőleg is feltűnjék, magyar öltönyü tánezost is láthatnánk. — Nemzeti 
érzelmünk bennünket, bensőleg szokott ugyan fellelkesíteni; hanem hogy 
azt, jelesen nemzeti tánczunknál, külsőkép is kimutassuk, a magyar öltönyt, 
— melly más nemzetek tetszését is olly sokszor megnyeré — nélkülözni nem 
kellene — Magánkörü közönséges viseletünkben is. ne utánozzunk másokat, 
a hol arra szükség nincsen, ha eredetiségünket fel akarjuk tartani; de javít
sunk rajta, a mi javitni való. Dobos János. 

A franczia hadsereg. 
(FolilMil.) 

I V . 

A suár-ezredek alakítása Lamortciere tábornok ajánlatára történt. 
Mindjárt Algir elfoglalása után, a francziák, az angol indiai gyarmatokat 
vévén mintául, az ind sepoy ezredek módjára a bennszülött arabokból zuar 
csapatokat állítottak, kiknek tiszteik kivétel nélkül francziák voltak. Később 
a keleti öltözet, s a zuávok kalandos furfangosságai annyira megtetszettek a 
francziáknak. hogy közölök is számosan álltak az uj ezredekbe, mig végre 
az arabok végkép kiszorulván, mai napon a zuávok kivétel nélkül francziák. 
A zuávok jelenben csak annyiban különböznek a franczia hadsereg egyéb 
osztályaitól, hogy ide csak önkénytesek vétetnek fel. A legénység a legvak
merőbb kalandorokból .- a párisi utczai nép legvásottabb egyéneiből áll. A 
zuávtiszt csak ollyan ember lehet, a ki a katonai szigort kímélet nélkül ké
pes gyakorolni, s a mellett néha behunyja a szemét, ha katonái bizonyos ha
tárokon belől heves vérük csillapítására pajkosságokat követnek el. 

Van pedig a testőrzuávokon kivül mindössze 3. zuávezred, melly 
együtt véve kÖrülbelől ?200 embernyi erőt képez. Egyenruhájuk : kurta 
arab dolmány paszománttal, bő bugyogó térden megkötve, vörös posztóból 
készült török fez, lefuggő kék boj tul . Fegyverzetük hasonló a vadászokéhoz 
átalában roszul lőnek, hanem a verekedésben első rangú mesterek. Rajzunk 



a zuávokat, lesben tünteti elei, a mint szintesből halászattal töltik idejöket, 
holott csak az ellenséget akarnák ezúton tőrbe ejteni. 

Francziaország igen nagy számú lovassággal bir. Ennek oka, mert az 
országban a lótenyésztés nem igen virágozván, a kormány kénytelen külföldi 
vásáriatok által pótolni a hiányt, s mindig számos lovasságot tart, nehogy 
hirtelen háború ütvén ki, készületlenül találtassák. 

A franczia lovasság az elszámlált testuraégi osztályokon kivül követ
kező ezredeket számlál : 12 ezred nehéz vértes, 2 ezred karabélyos, 12 ezred 
dragonyos, 8 ezred dsidás. — Rajzolónk nem ok 
nélkül rajzolá a franczia dragonyosokat (15. kép) 
gyalog előőrsi és portyázó helyzetben, mert a 
franczia dragonyos lovak beszerzésére nem nagy 
gond van forditva. Megtörtént, hogy ide a né
metországi lovasságtól kimustrált lovak jutottak 
szolgálatba. 

Annál nagyobb gonddal vannak felszerelve 
a könnyű lovasok. Van pedig illyen 12 ezred 
lovat vadász (Cbasseur a cnevaí) és 9 ezred 
huszár. 

E két utóbbi fegyvernem csakis az egyen
ruhára különbözik egymástól. Fűerejük az ügyes 
lövöldözés, s korántsem a kard és roham, mint a 
magyar huszároknál. 

Azonban valamint a testőrségnél, ugy a 
sorezredcknél a franczia lovasság legszebb része 
az úgynevezett afrikai sorlövészek (17-ik kép). 
Ezek épen azon módon használtatnak, mint a 
testőri lovas-vadászok; jelenleg még csak 4, illy 
ezred létezik, de a legények válogatottak; még a 
közemberektől is megkívánják, hogy besoroztatá-
suk előtt más ezredeknél legalább 6 évet kitün
tetéssel szolgáltak légyen. Illy szigorú válogatás 
mellett nem csuda, ha az afrikai sorlövészek a 
világ leghiresebb katonái lettek, de nem is telik 
több közülök 4 ezrednél, mert különben, kevésbé 
szigorú válogatás által, csak az ezredek hirét 
kellene megcsorbitani. rv<«* umt.) 

A f r a n c z i a h a d s e r e g : 14. A zuávok lesben 

K a k a s M á r t o n levelei . 

C X V T I . Levél. Nemzeti szinház. „Sirkő-faragó," franczia dráma és 
,,Kákán csomó," franczia vigjáték, Lendvayné javára. 

Párja akadt annak a mondásnak : „hogyan készítik az ágyút? — vesz
nek egy nagy lyukat, a körül rezet öntenek, s kész az ágyu," — „hogyan 
készül a dráma? vesznek egy nagy czimet, a körül jelenéseket öntenek, a kész 
a dráma.' 

Van egy becsületes sirkő-faragó, a kit a darab elején megbíznak azzal, 

haza Amerikából, a hol tiz esztendeig időzött valami üzletben, 8 azalatt egy
szer sem láthatta családját, mert a repülő hid el volt romolva, Európa és 
Amerika között, nem lehetett jönni. Illy hosszú üzleti epizód után jön haza 
iszonyú apai szeretettel Gervais ur; képzelhetni! tiz esztendő alatt hogy 
összegyűlhetett az nála. Neje és fia, hogy meg ne Bzomoritsák szegényt 
leánya halálhírével, arra a nedélyes ötletre jőnek, hogy egy más kisasz-
szonyt, ki szintén Klotild, mutatnak be neki leánya helyett, s abba a bemu
tatott hölgy is beleegyezik. — Persze, hogy a humbug megy egy ideig, de 

világ végéig még sem tarthat. Gervais ur A m e 
rikában szerződést csinált egy „brother Jona-
thánnal," hogy az ad neki vőül egy fiat, öt láb, 
hat hüvelyk magasság, 22 esztendő, egy mill ió 
hozomány s más körülirt tulajdonokkal; ő pe
dig annak viszont köteles kiszolgáltatni egy 
menyasszonyt tulajdon családjából, négy láb 11 
hüvelyk magasság, 18 esztendő, egészséges fo
gak, kék szemek, és megkivántató mennyiségű 
krinolinokkal. Ez üzletnek tehát meg kell lenni; 
az ál Klotild tudtán kivül menyasszony. — A 
leányka azonban félvén a tengeri betegségtől, 
vonakodik Amerikába menni feleségül; aztán meg 
van is ott egy fiatal öcsém uram, az ifjú Gervais; 
egy jeles distingvált ifjú, a kit, valahányszor va
lami okosat akar mondani, mindjárt kikergetnek 
a szobából; s a kit Klotildnak pro forma szeret
nie kell, s a kibe azután lényegesen is belé sze
ret, s ezért is vonakodik hozzá menni az amerikai 
ezukorfőző fiához. 

Kisegíti őket a zavarból az a tudósítás, a 
mit az ifjú vőlegény küld az apja után, hogy biz 
ő már megházasodott, tehát ne kényszerítsék 
azáltal, hogy még egy feleséget vigyenek neki 
azaz, hogy mormonná legyen. A z öreg brúder 
Jonathán erre okosat gondol, s nemeslelküleg 
elhatározza magát, hogy a űa által kereskedői 
hitelén ütött csorbát — Ő maga hozza helyre, s 
elveszi hát ő a leányt maga; ő még egy hüvelyk
kel magasabb a fiánál, még egy millióval több 
hozományt ad magával, a épen 42 éves; igaz, 

hogy egy kicsit ragyás, de az illik neki rettenetesen I — Ezen persze, hogy 
az egészséges vérű közönség homéri kaczajba tör ki, csak az érzékeny szívű 
Gervais van igen meghatva általa; azt a szörnyen szeretett leányát biztatja, 
hogy menjen hozzá brother Jonathánhoz, vagy ha még annak az öreg apja él, 
válaszsza azt. — De a leánynak csak nem kell senki; mert ő az ifjú Gervaist 
szereti. A z öreg erre rájön. Borzasztó felfedezés. Leánya, testvérébe szerel
mes. Átkozódik; dühös lesz, imádkozik! Miért nem mondják meg neki, hogy 
hiszen az nem leánya, hanem leendő menye; már most akként tisztelje? — 
Erre nem tudok megfelelni. 

A. fit 

hogy egy meghalt fiatal leányka számára faragjon egy márvány-síremléket, 
s ha készen lesz, hozza haza. 

A darab szerzője mindjárt az elején sajdította, hogy ha azt a sírkövet 
itt * közönség szeme láttára fogják kifaragni, az majd nagyon unalmas dolog 
lesz, hát csak haza eresztette a mestert, hogy csinálja meg otthon, majd az
alatt valami mást fognak mesélni.' 

A meghalt leánykának Klotild volt a neve, annak van egy anyja, mes 
egy bátyja, éa egy apja, a kit Gervais umak binak, a a kit épen mára varnak 

Dragonyosok előőrsön. 

Ezalatt azonban a sírkő-faragó elkészül a síremlékkel, s mikor a jelen
levők nem tudnak kigázolni a bajból, átnyújtja a számlát Gervaia umak. 
Ebből ez megtudja, hogy leánya meg van halva, a ez a másik nem az Övé. 
Ekkor aztán bánja nagyon, hogy tovább nem hagyta a térdén ülni a máso
dik felvonásban, mialatt hosszú atyai tanácsokat adott) neki. Ezt tudva, a 
második előadáson legalább hosszabb pauzákat fog tartani. 

Végül a kontót földhöz csapja; a mi nálam ís sokazor megtörténik s 
kontóval. H o g y kifizette-e? azt nem tapasztaltuk. 



H o g y miként lett czimezerep itt a sírkőfaragó, arra feleljen meg az a 
sváb, a kinek a lova tavaszszal kimúlt, s azt mondta rá : „no már igy 
könnyű lónak lenni egész télen enni a sok szénát, s mikor a munka ideje jő , 
akkor megdögleni." 

A második darab j ó kis tréfa egy asszonyról, a ki minden ok nélkül fél
tékeny a férjére. 

A szinház tele volt. 
Azóta mindig operázunk. Majd a farsang alatt lesz dráma elég, mikor 

ninc3 közönsége a szinháznak. Kakas Márton. 

A decemb, s-i tárogató-hangverseny . 

A l i g néhány hónapja, hogy a Vas. Ujság ez Ősi hangszerünk ügyét 
ujra megpendité, s ime e hó 8-án az újra felfedezett hangszerrel már hang
versenyt ia rendeztek vele és a kedveért. Suck András nemzeti szinházi 
zenész rendezte ezt, ki sem időt sem fáradságot nem kiméit, hogy a már már 
feledésbe ment hangszer fuvasának titkát kitanulja; a szorgalma meg is termé 
a kellő gyümölcsöket. A z első kisérlet eredményeivel meg lehetünk elégedve. 
A lapok figyelmeztetése folytán igen nagy közönség gyüll össze a múzeumi 
teremben tartott hangversenyre; a mi mindenesetre becsülésre méltó kíván
csiságot tanusitott. A tárogató zongora-kiséret mellett szólalt meg. E hang
szer igénytelen kis szerszám, az ember nem is gondolná, hogy olly erős és 
szivhez szóló hangokat bir kiadni. Hangja sokat hasonlít a klarinét hangjá
hoz, de ennél áthatóbb és kellemesebb; talán minden fúvóhangszer között 
legjobban közeliti meg az ének hangjait. A Suck ur által használt tárogató 
nem okoz feltűnően nagy lármát, de ennél lehettek hajdan nagyobb példá
nyok is, mellyeknek hangja igazán tárogatott. Suck ur több népdalon kivül 
a „ K u n o k " b ó l egy áriát s Tinódinak két gyönyörű históriás énekét játszta 
el, mindnyáját közmegemlégedésre, de a Tinódi-féle énekekkel legnagyobb 
hatást idézett elő, mellyeket közkívánatra ismételni is szíveskedett. Mindenki 
meggyőzó'dhetett ezúttal arról, hogy a tárogató igen haszonvehető hangszer, 
ej kivált, ha majd tökéletesitik, zenekarban igen j ó szolgálatot tehet. — A 
tárogatón kivül ének- és szavalati darabokat adtak elö. Hofbauer Zsófia nem
zeti szinházi énekesnőnk, „ E z a világ, a millyen nagy" kezdetű népdalt 
gyönyörű erős hangon, nagy tetszéssel énekelte, még pedig köí kívánatra 
ismételve. Rumy Gizela k. a. mint műkedvelő, Herold „Párba j" czimü ope
rájából énekelt egy szép áriát. Munkácsy F.-né Garay„Magyar hö lgy" czimü 
költeményét nagy hatással szavalta el. A mint a művésznő szép nemzeti öltö
zetben kilépett, szűnni nem akaró tapavihar tört ki, melly szavalás közben 
is többször megújult. Bignio Kisfaludy Károly „Zuá rd" balladáját éneklé, 
Roch szerzeménye szerint, ezúttal először; talán, ha többször halljuk, jobban 
behizelgi magát a némileg idegenszerű zene. 

Lapjaink e hangverseny óta bővebben foglalkoztak a tárogató hang
szer ismertetésével s egyes szakembereinktől is közlének számos észrevételt. 
A z eddigi eredmény röviden abból áll, hogy a nyilvánosan bemutatott táro
gató további kifejlésre teljesen képes hangszer, de jelenlegi primitív alakjá
ban is, főkép czigány bandában igen jól alkamazható hangszer fog lehetni. 
U g y látszik, hogy nem csak ez volt tárogató, amit eddig bírtunk felmutatni, 
hanem ennél nagyobb s ettől különböző hangszerek is voltak, miket tároga
tóknak neveztek, de mellyeket még ezután fog kelleni feltalálni s kiismerni. 
Reméljük, hogy a budapesti zenedének, melly ez ügyet felkarolta, sikerülni 
fog, e tárgyat teljesen kitisztázva, átadni a közönségnek. Ugylátszik, más 
tárogatók voltait azok, mellyeket a toronyban, mások mellyeket a csatákban 
s mások, mellyeket zenekarokban használtak. A leitámasztott múzeumi pél
dány az utóbbi nemhez látszik tartozni. Sack András az első próba mellett 
nem állapodik meg, hanem, mint értesülve vagyunk, már ie bir egy sokkal 
hosszabb és billentyűkkel (Klappe) ellátott példányt,mellynek mind hangter
jedelme nagyobb, mind kezelése biztosabb, mind zenekarbelí, vagy épen 
hangversenyre alkalinazhatása kívánatosabb. E tökéletesített hangszert, ha 
vele el tudand bánni, j ó lenne a nemzeti szinházban a zenekar kísérete mel
lett bemutatni. 

Püt ló tudós í tások a Kaz iuczy-ünnepe lyckrő l . 

— (Kazinczy-ünnep Kis-Kun-Baloson), dec. 10-én. Ma ültük meg Ka
zinczy Ferencz évszázados születési ünnepét. — A városház teremé, szépen 
diBzitve, nem fogadhatta be a résztvenni akarókat. — Sokan, és pedig a 
gazda-osztályból, kénytelenültek haza menni. — A halasi értelmiség, egész
ben, a szép hölgykoszóruval együtt, megjelent, öltözetünk, melly itt úgyis 
magyaros volt, csak azért tűnt föl előttem, mert pártás fejeket és magyar 
fejkötővel ékeskedett hölgyeket láttam! . . . E családiasán kedves kör fé
nyesen mutatta meg, miként kegyelettel emlékezik, és tesz mindent, a haza 
valóban nagy embereiért! A z érdekes programm, legnagyobb ügyességgel 
lőn keresztül vive és adva! Köszönet a rendezőknek és a működőknek. — 
Tiszta jövedelem volt 253 ujft. Maga az emberbaráti tetteiről ismert Péter 
Zsigmond ur e czélra száz ujftot adott. A szavalati és zenészeti estélyt, 
vigkedélvü lakoma követte. — E lakomán, tisztelettel emlékeztünk meg, 
édes hazánk ünnepelt hü fiairól. — gy. p. 

(Kazinczy-ünnep Nmgy-Kőrösőn), dec. 11-én. Mi ia megünnepeltük 
Kazinczyuk születési évszázados ünnepét; Szilágyi Sándor tanár rendező az 
ünnepélyt, melly az iskola nagy teremében tartatott, következő renddel : 
l lymnus Tompa koszorús költeményére, zenéjét ez alkalomra készítette 
Nagy József zenetanár. Kölcsey emlékbeszéde Kazinczy felett, felolvasá : 
Borostyán S. Szász Károly költeményét Pap K . kecskeméti s. lelkész. Szép
halmon, költemény Petőfitől, Bessenyei Ferencz. Kazinczy emlékezete irta | gias eljárás. Szerk.) 

és szavalta Bulcsú Károly. A hit szava, költemény Kazinrzytól Xsiros Lajos. 
Kazinczy emlékezete, irta és szavalta Losonczy László. Végre : Hazádnak 
rendületlenül, kardal; előadta a helybeli főiskolai ifjúság. 

Hogy milly hatáat eszközölt ez ünnepély? arról a sziv gyöngyei : azon 
drága könyek szólhatnának, miket az öröm és fájdalom itt hullatott. 

Hogy a szavalók köztetszésben is részesültek, ezt mondanom sem kell, 
de igen azt, hogy a derék rendező : Szilágyi Sándor, mint teremtője ez ün
nepélynek, a szép közönség részéről kitűnő szeretet, jutalmazó elismerésben 
részesült s végül szűnni nem akaró „éljennel" tiszteltetett meg. 

Az ünnepély, mellynek tiszta jövedelme Széphalom visszaváltására for-
dittatik, 70 forintot jövedelmezett; melylyel az aláírás utján bejött összeg 
300 ftot tesz. 

A közönség részvétét illetőleg sajnosán éreztük i hogy a teremnek nem 
kétszer, de háromszor akkorának kellett volna lenni, hogy a résztvenni kí
vánó lelkesült közönséget befogadhatta volna. 

A z ünnepély estélyen Duzs S. tanár ur körében gyűlt össze több 
lelkes honfi, hol dal, szavalás, zene és felköszöntések közt élvezé a társa
ság a barátság, élet- és üdvadó mennyei örömét. — F. 

— (Kazinczy-ünnepély Jászberényben,) dec. l l - é n . A z okt. 27-ére ter
vezett nagy ünnep megtartásának legyőzhetlen akadályok álltak ellenébe. 
De minél nagyobbaknak látszottak ezek, annál nagyobbra nőtt erőnk ia, 
melly azokat egyenkint széttördelő. Nem azon nap tehát, de szintollyan szív
vel-lélekkel, szintollyan lelkesedéssel ültük meg nagy Kazinczynk százados 
ünnepét, dec. l l - é n . 

Félhatkor már a szinház tömve volt ; örült lelkünk, hogy minden jász 
község értelmes polgárait s tisztviselőit, lelkészeikkel együtt, jelenlenni 
láttuk. 

Hat órakor a függöny felvonatők, a Kazinczy koszorúzott arczképe 
állt előttünk, fényesen kivilágítva. A z ünnepélyes csendet a derék zene
karunk által nyitányul játszott Hunyady-induló szakitotta meg. Azután Ka
zinczy életrajza olvastatott fel. 

Utána Pecsenyánszkynk müvésztársaival a zenekar közreműködése 
mellett a Rákóczy-indulót olly hatással játszotta el, hogy a lelkesedés zajos 
kitörésében elhalt a zene. Barcsik Piroska k. a., Losonczy ez alkalomra irt 
költeményét valódi bensőséggel azavalta cl. Ezt a „Szóza t " négyesdal kö
veté, melly után Riszner József, zongora-művész, játszá Székely Imre 
„ K ö n y e k " czimü zeneszerzeményét. — Most a „Becsületszó" adatott elő. A 
műkedvelők vetélkedtek egymással, s a jelesül játszó Nagy Andor (Ákos ) 
ügyes játéka jol mulattatá a lelkesült közönséget. 

Ismét Pecsenyánszky vette elő hegedűjét, Pirkler, Tóth a a helybeli kar
nagy társaival. Megértettünk minden hangot. Biztatott, majd kétségbeejtett, 
szivünk szétpattanni készült a szorongás miatt. Elborultunk, de ők megint 
kiderítettek. — Tompa „Kazinczy hymnnszát", Scipiadea, olvasta fel. — Be
fejezésül Riszner József, valódi műbecscael biró szerzeményét a „ Z a g y v a 
parti csárdást" játszotta. Többet nem vártunk, mert az órtesitvény többet 
nem mutatott, midőn kilép az énekkar, s elkezdi : „Isten áldd meg a ma
gyart!" Száz meg száz torok viszhangozá a dal igéit. 

A tiszta jövedelem, mintegy 150 p . ft. a „Kazinczy-alapitvány"-hoz 
tétetik. 

A z ünnepély lakomával fejeztetett be, melly kivilágos kivirradtig tar
tott, hol a talpraesett toasztok egymást érték. 

Hly ünnepély még nem volt Jászberényben: lelkesültségre még az itteni 
kun „Százados-ünnep" sem multa fel ezt ; mindenki örült, lelkesedett; min
denki tett, igyekezett tenni valamit. Büszke vagyok rá, hogy e nemzeti ün
nepélyről szóló tudósítás alá nevemet Írhatom. — Sipos Orbán. 

— (A Kazinczy-ünnepély Tatában) Hamary rendezése mellett f. hó 8-án 
tartatott meg. A z ünnepólyrend következő v o l t : I . Nemzeti induló, mellynek 
végeztével Kazinczy arczképe megkoszoruztatott. 2. Megnyitó beBzéd. Ha
mary Dánieltől; előadta Deáky József. 3 Dallam, Szepesy Imrétől , Tompa 
pályanyertes alkalmi költeményére; előadva többek által. 4 . Ki volt Kazinczy 
FerenczJ? Irta és előadta Pereszlényi János. 5. Kazinczy Ferencz szellemé
hez. Zenemű Rodiczky Edétől; előadva a tatai zenészek által. 6. Kazinczy 
Ferencz Emlékezete, Szász Károlytól; előadta Hangái Lajos. 7. Bús magyar 
dal, Pecsenyánszkytó), előadva a tatai zenészek által. 8. Széphalom, Petőfi 
költeménye, szavalta Pereszlényi János. 9. l lymnus, Köleseitől, előadva 
többek által. 10. Nemzeti miatyánk, költemény Beöthy Zsigmondtól, előadta 
Szilágyi Pál. 11. Kazinczy-dal, Rodiczky Edétől, előadva a tatai zenészek 
által. 12. Tóth Kálmánnak Kazinczy emlékére irt költeménye, szavalta Si
mon Pál. A z ünnepély programmja a 2. és 4. számú beszédekkel, mellyekhez 
„ V é g s z ó Kazinczy szelleméhez" czimü költemény ÍB járul Pereszlényi János
tól, egy kis füzetben nyomtatásban is megjelent B szerkesztőségünkhöz be
küldetett. 

— (A pécsi nemzeti casinó is) meg fogja a napokban tartani Kazinczy 
Ferencz évszázados ünnepét, mi végre mellszobrának meghozatása el ie ren
deltetett. A Kazinczy alapítvány érdekében kibocsátott aláírási iven már is 
400 ftot meghaladó öszlet számlálható. 

Szintén Pécsről irják : A * „Augsburger Allgemeinc" ki küszöbölt etett 
fa „Pressét" e „Illustrirtét" már előbb elhagytuk); a magyar lapok minde
nikére — s igy az Idők Tannjára is — mert magyar lap — előfizettünk, fél 
év múlva megítélendők, vájjon továbbra is megtartsuk-e? — Horvát lapunk 
eddig nem volt — de miután jelenleg arról értesültünk : hogy a zágrábi 
nemzeti olvasó-egylet különösen magyar lapoknak járatását elrendelte, mi ia 
a zágrábi „Narodne Novine" újságra előfizettünk. (Elismerésre méltó lova-
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4- (A Kazinczy-iinnepelyt Sárospatakon) f. hó 3-án tartották meg. A z 
ünnepélyt Erdélyi János tanár nyitotta meg lelkes beszédével, aztán az isko
lai énekkar a „Szóza to t" zengte el, mire többrendbeli szavalmányok, s ezek 
után ismét énekek következtet. Záradékul Erdélyi János tartott ismét igen 
érdekes alkalmi beszédet. Mint egy tudósító irja, az ünnepély örökítésére 
emlékfüzetet is fognak kiadni. 

4- (Gyöngyösön Kazinczy-bált) rendeznek jövő január 15-én. A táncz-
vigáimat megelőzőleg Szász K. alkalmi versének elszavalása után, a „ S z ó 
zat" éneklése mellett Kazinczy mellszobrát megkoszoruzandják. A jövede
lem a Kazinczy-alapitvány gyarapítására fog fordíttatni. 

4- (A kalocsai casinó) beküldte azon összeget, melly az.ottani Kazin-
czy-ünnepély alkalmával a Kazinczy-alapitványra begyült. Ál l pedig ezen 
összeg 207 ftból bankjegyekben, 7 db arany, 1 db ötfrankos arany, 1 db 
ezüsttallér és 3 db (magyar köriratu) húszasból. 

+ (Kaposvárról) irják a „ P . Naplónak," bogy ott a Kazinczy-ünne-
pély csak halad, de el nem marad. Erősen készülnek azt a nagy fértiu emlé
kéhez méltólag megülni. 

4. (Losonchon a Kazinczy-ünnepélyt) karácsony másnapján fogják 
megtartani. 

+ (Bukaresti magyar testvéreink a Kazinczy-ünnepélyt) m. hó 26-án 
ülték meg a ,,Hunnia" nevet viselő nemzeti kaszinóban. A z ünnepélyt, melly 
esti 8 órakor vette kezdetét, Koos Ferencz lelkész nyitotta meg, Kazinczy 
életéről tartott emlékbeszédével; aztán Kis József ref. iskolatanitó Losonczy 
és Szász K. költeményeit szavalta el. Kladek Autal az általa lefestett költő 
j általait arczképét a Hunnia-egyletnek ajándékozá, s az nagy lelkesedés közt 
tüggesztetett fel a teremben. Ez alkalommal többen mint harminczan aláir
tak a Kazinczy-albumra. — Bukarest magyar lakosságának száma tíz
ezerre rug. 

+ (A Békésen tartandó Kazinczy-ünnepély programmja.) Békésben f. 
hó 15-ón volt megtartandó a nagy férfiú emlékünnepe, következő rendben : 
1. Megnyitó beszéd, Hajnal Ábel által. 2. Hymnusz KÖlcseytől, előadja Ju
hász János vezetése s V é g Ferencz zongorakisérete mellett ez énekkar 3. 
Kazinczy Ferencz emlékezete Szász Károlytól, szavalja Szathmári Károly. 
4. Nyitány „Hunyady Lászlóból ." Terzett. Fluck Regina assz. zongora kí
sérete mellett dr. Frey, Kovács László és Kuhn Antal által. 5. Kazinczy 
emlékezete, Tompától, szavalja Keresztesy György , b". Ilka, Dopplertől, a 4. 
sz. a. műkedvelők által. 7. Emléksorok Kazinczy-űnnepén, Kovács Gyulától, 
szavalja Kovács József. 8. Emlék honomra, Dobozi Károlytól, a 4. sz. a. mű
kedvelők által. 9. Honszeretet, Vörösmartytól, szavalja Szombathelyi Szidó
nia k. a. 10. Vörösmarty „Szózata ," az énekkar által. 11. Zárbeszed ifj. Asz
talos Istvántól. 

4- (A Kazinczy-ünnepélyt Jenában ts megülték) az ottani porosz egye
temen tanuló magyar ifjak. Midőn illyesmiről értesülünk, csak akkor csodál
kozunk el a fölött, hogy hazánk némelly népesebb helyein nem jöhettek létre 
illy ünnepélyek. 

Iroda lom és möveeaet. 

-f- (Az „Uj Magyar Múzeum") I X - i k füzete megjelent, következő tarta
lommal : Egy névtelen naplója a X V I I - i k századból s az 1690-ki keresztyén 
szigeti országgyűlés, Szilágyi Sándortól; Történelmi adatok. Fröhlich Dávid 
és némelly egykorúinak emlékezete 1639-böl. Első Rákóczy György szüle
tése. Dobó István és Ferencz és Lórántfi Mihály és Zsuzsanna emlékezetük. 
Magyarország siralmas állapota 1641-ben. Bedegi Nyári Bernát emlékezete 
1649. A magyarok külfóldieskedési hajlamai 1654-ben gr. Kemény Józseftől. 
A Múzeum tárczája : Hiteles bizonyítványa a magyar nyelv országgyűlési 
divatának ausztriai királyaink alatt. Knauz Nándor. Irodalmi napló : Szépi
rodalom. Történelmi éa rokon. Egély. Kazinczy-ünnep. A M . Akadémiai 
Értesítő : Hoványi Ferencztő l : Bölcsészeti zátonyok és örvények Gregusslól. 
A materialismus hatásairól. Akadémiai tárgyalások április—június. 

— (A „Sárospataki füzetek",) ezen protestáns és tudományos folyóirat, 
negyedik, vagyis 1860. évi folyama, az eddigi alakban, hatvan nagy iven, tiz 
szállítmányban és leszállított áron fog megjelenni. A béltartalom ezután is 
a magyar protestáns tudományosság, egyház és iskola hü közlönyét képvi
selendő A protestáns történeti kútfők kutatása, gyűjtése és kiadása, mint 
eddig, ugy ezután is, egyik főtárgya leend. A szerkesztők ígérik, hogy a 
múltban kitűnő ,.magyar protestáns világi és egyházi férfiak arczképcsarno-
kának kiadatását, életleirással együtt, már jövő 1860-ik évben elkezdhetik." 
— „Erős meggyőződésünk az — mondja az előfizetési felhivás — hogy ne
künk, magyar protestánsoknak, egy tudományos folyóiratra, vagyis a tudo
mány ápolására s világosság terjesztésére igen nagy szükségünk van, ezentúl 
még nagyobb leend. Tisztelettel fordulunk tehát mindazokhoz, kik a tett a 
munkásság emberei,szíveskedjenek vállalatunkat becses előfizetéseikkel gyá
molítani e erősbiteni; lankadni nem akaró igyekezetünket s küzdelmeinket 
edzeni és szilárdítani.- — Előfizetési ár postai szétküldéssel egy évre 6 ft., 
félévre 3 ft. Helyben, posta nélkül, egy évre 5 ft., félévre 2 ft. 50 kr. ujpénz. 
A ki 4 előfizetőt gyűjt, s a tőlük bérmentve kapott példányokat előfizetői
nek kézbesíti, vagy kézbesitteti, annak egy tisztelet-példánynyal kedvesked
nek. Minden mia esetben egyszerre beküldött 6 példányrai előfizetés után 
egy ingyen-példány jár. A folyóirat könyvárusi uton is megrendelhető. — 
Kiadók : Erdélyt János, Hegedűs Lajos, Szeremlei Gábor. — Szerkesztők : 
Antalfi János, Arrat József. 

<\ (Előfizetés Féltgyhizára.) Makay Imre Félegyházáról előfizetési ive
ket küld szét a „Paraszt Gazda" czimü könyvre. Két pályázatot is tüz ki a 
szerkesztő. I. ket aranyat annak, ki leírja, mint kell a homokon termett bor

ból pezsgőt készíteni; II. két aranyat annak, ki legjobban leírja, mint kell
jen a legalkalmasb különféle olaj festékeket elkésziteni s azokkal minden
nemű faeszközt befesteni. E könyv ára 70 kr. A gyűjtő minden négy aláíró 
után egy ingyenpéldányt nyer. A kik tizet gyűjtenek 1 ft. 50 krig, a kik 
húszat, 3 ftig megrendelhetik Makay ur kezeskedése mellett, akármelíyiket a 
következő lapok közöl : Magyar Gazda, Magyar Néplap, Szegedi Híradó, 
A Nép Újsága. — „Mindazáltal — irja Makay ur — ne tessék azt vélni, 
tisztelt aláíró, mintha a föntebbi ígéretek tételére az önérdek ösztönzött 
volna — legkevésbbé sem . . . . A munka tiszta jövedelme közhasznú czélra 
t. i. községi kölcsön-könyvtár alapjául fog szolgálni." A z aláírások s pályá
zatok 1860. évi jan. 15-ig küldendők be Makay Imre úrhoz Félegyházára. 

0 (Megjelent) Elemi vegytan alrealiskolák és magántanulók számira, 
Hinterberger nyomán irta Dékány Rafael orvostudor, kecskeméti alrealtano-
dai tanár; első vagy szervetlen rész (17 ábrával).'Ára 80 ujkr. — E könyv a 
maga nemében legelső irodalmunkban, iskolai kézikönyvül még iIlyet nem 
bírunk magyar nyelven. E könyv megjelenése is uj bizonyság arra, hogy 
iskolai könyvek hiánya mindig kisebb akadály arra, hogy az iskolákban a 
tannyelv magyar legyen. 

-j- (Király János) „Takarékos háztartás" czimü munkája tárgyában 
egy kis várakozásra kéri előfizetőit, miután a nevezett munkához melléklendő 
minta-rajzok nyomása roppant időt vesz igénybe. Várakozásukért a K a -
zinczy-nöáttila és Hollósy-mente természeti nagyságban rajzolt minta-rajzá
val s ezek magyarázatával fog kedveskedni az illetőknek. A munka december 
utolsó napjaiban jelenik meg; az előfizetéseket dec. 20-ig kéri beküldetni. 

+ (Kisfaludy Sándor müveit) Gebell János kassai helytartósági taná
csos németre fordítja. 

/ Megjelent : „Kordalok" irta Zajzoni. Harmadik bővített kiadás. 
Pest, 1860. E költeményfüzér két első kiadása, nálunk szokatlan gyorsaság
gal, alig egy év alatt elkelvén : azon hazafias szellemnél fogva, melly az egé
szet átlengi s melly illy tartalék nélkül tiz óv óta még egy versgyűjtemény
ben sem nyilatkozott: a díszesen kiállított s megbővttett harmadik kiadás is 
biztos közönségre számithat. Ára 1 ft. 20 kr. Pfeifer Ferdinánd tulajdona. 

+ (A „Debreczeni emlénybe"), mint a „Nefelejtsnek" irják, csupán deb
reczeni irók dolgoznak, daczára annak, hogy népösszeiráskor egyetlenegy iró 
sem jelentkezett e nagy magyar városban. 

4- i Ty udiki török főpap munkáját) a török-magyar csatákról, mint a 
„ P . N . " írja, Lázár Kálmán g róf magyarra fordittatá s kiadni szándékozik. 

— (Simonffy röpirata.) Dr. Liszt „ D e s Bohémiens et de leur musittue 
c t c . " czigány elmélete ellenében „a czigányokról és viszonyaikról a magyar 
nemzeti zene irányában" czim alatt Simontfy Kálmán egy érdekes röpiratot 
irt, mellyben szép nemzeti zenénket históriai, zenészeti és müphilosophiai 
alapokon védelmezi, példákkal illustrálva. — Szerző magyar, német és fran-
azia nyelven szándékozik kiadni ez érdekes és korszerű művet. Ajánljuk ki
adóink figyelmébe. 

+ (Jókai Mór), mint a „ H f t . " irja, egy nagy történeti drámát fog még 
e hó folytán a színházhoz beadni. A mű különféle versnemekben van irva, s 
hőse Zrínyi Miklós, a szigetvári hős. 

4- (Uj vígjátékot) fogadott el közelebb a drámabiráló választmány Al-
másy Tihamértól; czime : ,,Epen most volt itt." 

+ (Uj szinmü.) Degré Alajos egy öt felvonásos színmüvet adott be a 
drámabiráló választmányhoz. Czime : , ,A kalandornő." 

4 (Uj operára is készülnek) színhazunknál; ez Verdi „Macbethje ," melly
ben a czimszerepet Füredi, a ladyt Ellingerné fogja énekelni. Ezenkívül 
előkészületeket tesznek „ D o n Jüan" és „F iga ro lakodalma" czimü operákra 
is. Csakkogy sok viz foly le addig a Dunán, mig egy-egy darabra az elő
készület valahára befejeztetik. 

4 (Fay Antal hazánkfia), naturalista zongoraművész versekben irt elő
fizetési felhívást bocsátott közre „Meze i dalvirágok" czimü zongoraszerze
ményeire, számszerint 18-ra. A z előfizetési ár 2 ujft, melly újévig a szerző
höz Miskolczra küldendő be. 

4- („Boriska csárdás") czim alatt Nyizsnyai Gusztávtól ismét uj ze
nemű jelent meg Rózsavölgyinél. Kapható 50 ujkrért. Szerző e mü összes 
tiszta jövedelmét a kecskeméti ref. főgymnasiumbeli testgyakorló-intézet 
alaptőkéje gyarapítására szentelé. 

•+• (Berzsenyi Dániel szobra) b. V a y .Miklós által mintázva, Fernkorn 
által öntve, ennek bécsi műterméből már leérkezett. Ha majd gránit talapja 
Gerendaynál elkészül, a múzeumban fog felállíttatni, addig a nemzeti ka
szinó könyvtárában látható. Legyen elég e rövid értesítés, mig a szobor raj
zát hozhatjuk. A mellszobor most a pesti nemz. casinó könyvtárában van 
felállítva. ' 

+ (Érdekes vendégszereplések.) A mit olly régóta rebesgettek, s a kö
zönség olly hőn óhajtott, valahára teljesedésbe megy. Ez két kitűnő színé
szünk, Egressy és Szigeti vendégszereplése nemzeti színpadunkon. Hanem a 
közönség többet is óhajt t. i. nevezett két színművészünk állandó szerződte
tését. Valószínű, hogy ez is be fog következni. 

.11 i u j s a g ? 
— (Kisfaludy Károly hamvaiért) a gyászmise csütörtökön (dec. 15.) 

délelőtt nagy ünnepélyességgel és roppant néptömeg jelenlétében megtarta
tott. A gyászravatalt, mellyet a Kisfaludynk ősi czimere, 8 Kisfaludy Károly 
ennél fényesebb babérkoszorúja ékített, disz nemzeti ruhába öltözött fiatal
ság állta körül lobogó ezÖvétnekekkel. Minden, ki a fővárosban az értelmi
séghez ezámitja magát, jelen volt. Férfiak, nők, fiatalság, tisztes ezüst fők, 
többnyire büszke deli ruhájában a magyarnak. A nagy templom minden 
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zuga tömve volt, Bőt künn a bejáratok előtt is nagy tömegek csoportosultak, I kivel, hogy ők ez vagy amaz természet rendén kívüli veszedelmes tettet v é g -
lesve az alkalmat, hogy legalább pillanatra annak belsejébe juthassanak. A " 
melly nép igy tiszteli jeleseit, maga is igényt tarthat mások tiszteletére! (M.S . ) 

4 . (Kazinczy Ferencz leánya öze. Kraynik Imréné) a nemzeti szinház 
igazgatósága által birtokába jutott azon babérkoszorúnak, melly az ünnepelt 
jelesünk^ évszázados születés-napján színházunkban felállított Kazinczy-szob-
rot ékesité. 

-f- (Hogy tisztelték meg Schillert a neustadtiak?) Van egy német város, 
mellyet ugy hinak, hogy Neustadt, s van e városnak egy utja, mellyet eddig 
szamárösvénynek, s egy hegye, mellyet marhahegynek neveztek. Most kap
ták magukat a j ó neustadtiak, s e két nyilvános helyet Schiller évszázados 
ünnepének emlékére a nagy német költő nevéről bérmálták el, ugy hogy a 
stomáróscény ezentúl Schiller-utnak, a marhahegy pedig Schiller-hegynek 
fog neveztetni. E megtiszteltetés kissé komikusan hangzik. 

+ (Suck Hósa k. a.) gordonkamüvésznő Bécsben a Zsófia főherczegnö 
6 fenségénél f. hó 7-én tartott udvari hangversenyben is közreműködött. 

A (Pázmán Péter esztergomi érsek tetemeit), mellyeket, mint minap 
irtuk, Pozsonyban egy sírboltban megtaláltak, hir szerint, az esztergomi 
bazilika sírboltjába fogják ünnepélyesen átszállítani. 

A (A pesti nemzeti muzeum növénygyűjteménye), mint azt Pokorny ta
nár ur a bécsi állatnövénytani egylet gyűlésén előadta, sok uj, eddig a tudós 
világ előtt ismeretlen harasztféléket foglal magában. Azért e gyűjtemény a 
tudós világ legnagyobb figyelmére érdemes. Kovács Gyula ur, múzeumi őr 
lankadatlan szorgalmának nemsokára sikerülend e gyűjteményt egészen 
rendben fölállítani. 

•4- (Az egrieknek) még e hó folytán érdekes vendégök lesz. Ez jeles szín
művésznőnk Munkácsi F.-né, ki az ottani színtársulathoz megy vendégsze
repelni. Egerből a jövő év elejével Szegedre ránduland, hova férje Feleki is 
követni fogja, sőt mint halljuk, Szerdahelyi is le fog rándulni ez alkalomra, 
hogy a „Türdérujjakban" a hebegő szerepét, mit olly művészileg játszik, be
mutassa a szegedieknek. E szerint a szegedi szinpadon nemzeti szinházunk 
legjeleBb tagjai közöl egyszerre hárman fognak mint vendégek föllépni. 

•4- (As egri borkereskedő társulat borai), miként a mindent tudó hir 
beszéli, kívítták az egri nevet. Egy pohártól ollyan j ó kedve lesz az ember
nek, hogy még a füle is kétfelé áll. Ez a j ó sziverősitő tetszés szerinti 
mennyiség és minőségben kapható Pesten a mérleg-utczában Gyapai 
kereskedésében és a kigyó-utezában az „arany szarvasnál." Közelebb Parrag 
borcsarnoka is vár belőle szállítmányt. 

-+• (A , ,6«da" nevü magyar öltönyre) egy elméncz azon megjegyzést 
tette, hogy ha azt valaki magas tetejű kalappal viseli, többé nem Buda a 
Buda, hanem — Ofen. 

A (A veszettség gyógyításának titkát), legközelebb egy öreg szász er-
dősz sajtó utján kivánta közzétenni, hogy nz, az ő halálával vele együtt 
szintén a sírba ne szálljon. Szerinte a sebet harapás után azonnal langyos 
eczettel vagy vizzel tisztán ki kell mosni, szárítani és azután a veszettségi 
méreg elölésére, illetőleg feloldására egy pár csepp sósavat beleeseppenteni. 
E gyógymód 25 évi használat által, emberen, állaton jónak bizonyult. 

A (A villany-óra.) Pesten az uriutezában Müller könyvkereskedése 
szomszédságában, Csomorlányi órás kirakatában látható egy , a villanyerő 
által hajtott óra, melly különös alakja által is igen magára vonja az arra 
járók-kelők figyelmét, Azon módszerint, melylyel ez óra készült, egyetlen 
villanytelep által, számos óra tartható mozgásban, és igy az illy órák igen 
alkalmasoknak mutatkoznak olly épületekben, mellyekben több órára van 
szükség, p . o. irodákban, zárdák-, szemináriumok-, és iskolákban stb. 

(A karácsonfákat már szállítják hajókon Bécsbe.) Ez áruból ott éven
kint 100 ezer darabnál több szokott elkelni. 

-|- (A sümegi hölgyek) annyira belészerettek Garibaldiba, hogy ennek 
a kedvéért nem akarnak magyar ruhát viselni. (Garibaldi a neve azon ujdi-
vatu női köpenynek, mellyet a sümegi hölgyek szebbnek találnak a Hollosy-
menténél.) 

£ (A mély álom.) A lengyel földön Plotrkow körül éjjel egy paraszt 
haza menőben elaludt kocsiján, lova rátévedt a vaspályára s annak hosszában 
sétált kényelmesen. Jő a vonat, neki megy a kocsinak. A mozdonyt megál
lítják, lámpákkal fölkutatják a környéket. A Bzekeret összezúzva, a lovat az 
árokba csúszva sértetlenül találják, csak a kocsis nincs sehol. Végre azt is 
felfedezik a mozdony tetején nyújtózva B horkolva. Nagy nehezen felébresz
tik, ki is értesülve a veszélyről, melly közt forgott, azonnal kijózanult s lo
vára kapva, haza ügetett. Hogy a mozdony hirtelen lökése folytán esett a 
mozdonyra, ez megfogható, de hogy ez esés közt sem ébredt fel, az külö
nösnek látszik. Beillenék Amerikába humbugnak. 

/ \ medve mint kanász.) Kassán az úgynevezett Halászkertben a 
korcsmáros éjjel kutyáit ugatni hallván, kiment 8 emberi nyomokat fedezett 
fel, mellyek a hizódisznók ólához vezettek. Ez azon gondolatra birta, hogy 
fölnevelt fiatal medvéjét éjjelre kanászul a disznók őrzésére az ólba zárja. 
És nem roszul számított. Négy nap múlva éjjel a kutyák ismét nagy lármát 
csaptak s a korcsmáros reggel a maczkót egy gubán hortyogva találta. A 
tolvaj odább állt, de a vérnyomok mutatták, hogy ceak küzdés és gubája 
otthagyása után menekülhetett a medve karjaiból! 

A (Különös felfedezés.) Oroszországban Irkutzk város környékén a 
földet 500 láb mélységben megfagyva találták, mig a fólület nyáron fólolvad 
és rajta növényzet és erdők virulnak. 

— (Mirlékletlenség.) Válból (Fehér) irják : M e g nem foghatom, hogy 
aok embernek mi gyönyörűsége telhetik abban, hogy hol testi erejökben, hol 
nagy ehetőségükben, ;hol nagy ihatóiágukban bizván, — felfogadnak vala-

hez viszik, a mellynek azután rendszerint áldozatjai szoktak lenni. — Illy 
fogadásnak lett áldozatja városunkban egy polgártársunk a köznép rendéből. 
O tudniillik bemenvén a korcsmába, egy másik közpolgártársával fogadott, 
hogy egy ülőhelyében s egy folytában megiszik hat iteze bort, (a melly mér
ték talán vizből is sok volna, nem hogy olly bódító, kénes, vesztegetett bor
ból ) . Hozzá is látott, de mielőtt hős tettének vége lett volna, a műtétei alatt 
halva rogyott össze, meghagyván még a hat ítczéből egy negyed itezényit, 
— melly hátramaradt cseppek mintegy bizonyságot tettek arról, hogy, az 
összeroskadott egyén, szintén elmaradt az emberiség, a mértékletesség, és 
a magamcggondolás útjáról. Sajnáljuk meg őt szivünkből, és szolgáljon 
intő például ollyanoknak, mint ő volt. — 0. L. 

— (Ismét a koldusokról.) Eger, december 8-án. Két koldus suhanezot 
vezettek a napokban ide, kik harmadik társukon rabló gyilkosságot követtek 
el. A kebelrázó esemény egyszerű vázlata ez : a három 15, 16 éves koldus
gyermek egy társaságban utaztak Poroszlórul Sarudra, útközben egy pocso
lyán kellett áthatolniok, mi közben az utóimenő a középsőt orvul leüté, és a 
pocsolyába esett haldoklóhoz letérdepelvén, bicskájával két szemét kivájta, 
azután csizmáját és kalapját elvevén, a hullát otthagytak. Kérdőre vonatván 
a tettes, be val lá. miként társát azért gyilkolá meg, hogy csizmáját elvehesse, 
hozzá téve, miszerint — mihelyt kiszabadul — másik társát is megöli, a mi
ért feljelentette. — A tettes testileg ép olly jó l kifejlődött 16 éves ifju — 
mint parlagon hagyott lelkében — hazátlan gólyák, ínség és nyomortul ül
dözött vadak, kikre az Isten napja alatt senkinek nem terjed ki gondosko
dása! és hányan vannak illyenek e tejjel mézzel folyó országban! — Nézzük 
csak Egert, szombati nap a vidék minden csavargóinak feltárulnak minden 
ajtók, a koldulás ürügye alatt tolvajlók szabadon kémlelik ki honnan mit, és 
miként lopjanak, a dologtalan szülők gyermekeik egész csoportját hordják 
magukkal, hogy betanítsák, miként lehessenek terhévé az államnak és ember
társuknak, pokrócz darabokba takarózott falusi suhanezok, hogy pár iteze 
borravalót szerezzenek, házról-házra járnak, és eltanulván, megszokván a 
semmit nem tevést, még a házalást is terhesnek tartván, uton ülő koldusokká 
válnak. Tegyen kísérletet bárki, ha ki tud-e menni akármrllyik országúton 
a városból, a nélkül, hogy körülbelől minden puskalövésnyire egy koldus ne 
állja útját — vagy menjen végig a belváros akármcllyik utczáján, sőt órá
jában a nélkül, hogy a koldusok minden nemével, és alakjaival ne találkozzék. 
— Emlitsem-c a búcsúkat, és vásárokat a lélekrázó jeleneteknek, és undorító 
botrányoknak annyi színhelyeit! midőn nem a közel vidékiek csak, hanem a 
hon legtávolabb részeiből is ide sereglenek, hogy vetélkedjenek a jajveszéke
lésben elfordított, sőt csonkított tagjaik fitogtatásában, melylyel irgalomra 
birják az embereket? undorító jelenetek! Itt egy nő torokszakadva rikácsol 
borvirágos arczával, ott egy kezetlen test törekszik leorditni amannak hang
ját, majd egy láb nélküli nyomorék csengeti magához a közfigyelmet, vagy 
nyikorgó hegedűvel csalogatja ki a krajezárokat, — de ne tovább, hogy meg
kíméljük az olvasót! — És mind ezek egy műveltségre vergődött városban, 
mellynek százezrekre menő alapitványnyal biró kórháza van, és mi több, a 
19-dik század közepén fordulnak e lő . . -Urak! kiknek kezeitekben e 22,000 
lélek lakta városnak sorsa van, méltassátok figyelemre ez igénytelen soro
kat, csak akarnotok kell és a nép mentve van e borzasztó zaklatástól, meg-
óva a legundoritóbb, ne mondjam következéseiben sokszor igen szomorú 
jelenetektől. — Fáradozásaitok gyümölcse, a nép nyugalma, és a tévutról 
megmentettek áldása leend. *) — Lieszkóvszky. 

Levelezés . 
Bécs i levé l . December 13-án. (Zene-kinok s örömek. Suck Róza. A 

Chowanetzek itt és ott. Ruha-divat. Külf. regénytár. Karácsonyi vásár.) 
„Hegedülnek, szépen muzsikálnak, ro6z kedve van az egész világnak!" A 
tél fecskéi a zongora-hegedü-gordonka-hangora-pöngőre, sőt harmonika-mű
vészek is, egymást fölváltva csiripelnek, csattognak, bömbölnek, nyafognak, 
énekelnek s szavalnak abban a belvárosi nagy kalitban, mellyet n „zeneba
rátok" csak azért emeltek, hogy megtanuljuk belőle,mint nem kell hangver
senytermet épiteni. A közönség, miután tapsolnia nincs oka, fütyülnie anem 
szabad, énekelni pedig nem akar s tánczolni még nem lehet — hallgat, mi 
mai napság nem annyira erény, mint előny. 

H o g y én Önnek azt a tenger művészt ujjaimon soroljam elő, ne kivánja 
tőlem, bár nem olly nehéz dolog volna, mint egyelőre gondolja; az összeirási 
iveknek csak harmadát is ide mellékeljem, melly sorozatával bir mindazon saj
nálatraméltó kegyetleneknek, kik, miután egész éven át boszantották szom
szédságukat, az utczát, sőt tán még a városrészt is, mellyben laknak, ez e g y 
szer a nagy közönséget győzik meg arról, hogy csak annyiban művészek, a 
mennyiben vészei a műnek. Szörnyen ugy rémlik e lőt tem, mintha e rosz 
szójátéknak egy rosz variánsát hallottam volna már másutt, de csak igazsá
gos vagyok midőn idézve a forrást, azokon a megrögzött zenekórosokon 
aránylag illy csekély boszut veszek. 

A zenejárvány, különösen a zongoratyphus s az énekkolera, mellynek 
áldozatai sajátkép azok, kik megkíméltettek általa, jellemző oldala Bécsnek 
8 nem ritkán találni vargaműhelyt, hol a inustával az atya „Herr von" Bre-
selmayer például üti a taktust leányasszonyának rabvallató trilláihoz s őr-
jitő futamaihoz, ide nem számítva a dél felé a zenedéből hazakerült Szepi 
úrfit, ki észlázitó hegedühöngéseivel agyonczinezogja az embert. 

• ) A tárgy valóban megérdemli, hogy hazánk számos vidéki városaiban komoly 
figyelemre méltáttassek. Ez atkalommal eszünkbe jot X-Kőrös városának a koldusok 
iránti azon gyakorlati, ét okos intézkedése, mellyet nem rég közöltünk e lapokban. Lásd 
V. ü . f. é. 87. szám. Szerk. 



H o g y illy körülmények közölt, milly jó l esik, reverie-viselt, campa-
nella-bénult, ,,Schönsten Augen"-beteg s romauee-dugult füleinknek Drey-
schock nemes zongorajátéka, a hatalmas Vieuxtemps méltóságos vonása s 
néhány Beethoven-hirdető értelmes s vigasztaló művészete, ép olly felesle
ges itt bizonyítgatnom, mint sajnálatomat fejezni ki a felett, hogy ez élveze
tekben csak ritkán —- részesülhetek. Ha tud a sorok közt olvasni, az aláhú
zott betűk értelmét is elég szerkesztő lesz kisillabizálni. — Mig Suck And
rás Pesten fújta a tárogató örvendetes föltámadását, karcsú unokahugti addig 
ábrándjait brugózta el nekünk s bár e hangszer nincs barmoniában női jelen
séggel egyátalán s Róza kisasszony korával tüzetesen, távol vagyok be nem 
ismerni, hogy szeretetreméltó föhlink igazán kiérdemelte azon kitüntetése
ket, mellyekben részesiteni a bécsi közönség elóg elismerő s udvarias volt. 

Az itteni körökben is érdemlett feltűnést okozott az „ I d ő k Tanújának" 
progrnmmja s nem csekély megelégedésünkre szolgált azon egyhangú felszó
lalás, mellyet az illy modor , az illy tendentia méltán maga után vont. A 
„Fiesco"-beli szerecsen jutott eszembe. E lapnak életbelépett, de azért nem 
arra való német ikertestvére a „Gegenwar t , " tudomás szerint Chowanetz 
urat birja keresztapául, ugyanazon Chownitz Juliánt, ki 1848. az „Opposit i-
o n t " szerkesztó Pesten s most megtért, kegyes létére eléggé restelheti azon 
lascivus regényt, mellyet még azelőtt irt. Engedje m e g , hogy fejemet csó
váljam s hogy Schillerrel kérdezzem öut : 

„Fejtse meg szerkesztő ur, 
Hogy mit skar e két u r ? ' 

A z Intelligenzmayerek még folyvást fitymálgatjáka hazafiság s öntudat 
örvendetes lendületét hazánkban s nevetik a „magyar ruhába bujtatott, ár
pádhatnám szellemet." A z ágostai „Allgemeine Zeitung" — melly előtt 
kicsinylem még az „atf"superlativust — kenetteljes, képmutatató rokonszen-
azenvétől undorodó minden becsületes német ember elég igazságos bevallani 
azt, hogy elv és meggyőződés mellett — ruha is teszi az embert! Illy nyilat-
kozatokkkal számtalanszor találkoztam már - a mennyiben örömünkre szol
gálnak egyrészt,csak annál jobban csodálkozunk nzon, hogy az„Al lgemeine" 
még mindig nem elégelte meg azon dorongolásokat, mellyeket német ügyfe
lei ugyancsak mérnek rá a külföldön. Ez is meggyőződés, vagy egyéb ? , . 

A mi könyvkereskedői hazai irodalmunk körül elvitázhatlan érde
mekkel biró Hartleben a jövő év elején uj vállalatot, külföldi regénytárt indít 
meg magyar fordításban. Nemcsak a maga igéjével él nz ember s midőn a ha
tárokon tuli irodalom termékeivel ismerteti meg közönségünket,csak ugy ér
demli ki hálánkat, mint ama kertész, ki valamelly szép idegen ővi gyümöl
csöt vagy virágot honosított meg égaljunk alatt s azon körülmény, hogy más 

| oldalról is terveznek illyeemit, a kiadók buzdítására és igy egyenest az iroda-
j lom jnvára s a közönség előnyére fog szolgálni. 

A karácsonyi vásár teljes fényében van, az eladók egymást múlják fö
lül a dicsekedésben. Milly csábitón szikráznak e kirakatok! Csinos, rendsze
res halmokba gyűjtve e sok gyönyörű haszontalanság, mintha csak ostrom
mal akarná bevenni s fenékig kiüríteni az arrahttladók erszényét. 

Zöldfenyő ága* alatt guggoló anyókák,melly ágak papirbilincset zörgető, 
rókafarkból mintázott, pirosposztó nyelvet öltögető, gyufalábu ördögök, vagy 
gyapotszakálu a hidegség daczára papirköpenybe bujtatott, rózsaarczu püs
pökök s aszalt szilvából hevenyészett kéményseprők által népcsittetnek; a 
körülöttük zajló, kiváncsi gyermekvilág s e szépségek mellett elhaladó, de 
nem vásárló szülék képezik a fő terek illustratióját s e sorok befejczését,[mely-
lyek végsőihez még e szókat csatolom : Boldog ünnepeket! K. T. 

E g y v e l e g . 
+ (Ifjú Dumas Sándor uj színműre.) Tömérdek a színdarabok száma, 

mellyek Európa különböző helyein koronkint fölmerülnek, de vajmi kevésnek 
jut azon szerencse, hogy mintegy világpolgári j o g o t nyerve, Európának úgy
szólván összes színpadait bevándorolhatja. Dumas uj színműve is joggal szá
mithat e szerencsére. Czime e darabnak : „ L e pere prodigue" (a tékozló apa); 
f. hó 1-én adták elő először Parisban; az eredményről egy levelező egyebek 
közt azt írja, hogy „ e darab nagyszerű, teljes és megérdemlett diadalt ara
tott, mert nemcsak Bzellemmel, de józan ész- és szivvel van irva." A hatás 
még nagyobb volt, mint mellyet szerzőnek „ D e m i monde"-ja annak idejében 
előidézett. Ez uj s a szó szoros értelmében ünnepelt műnek főérdeme az 
egyes jellemeknek igen élénk és hű színezetében s a párbeszédek élénk folya
mában rejlik. Dumas e művének kéziratát kinyomatáe végett 25,000 frankon 
vette meg egy párisi könyvkiadó. Több mint valószínű, hogy a „ tékozló apát" 
mi is látni fogjuk színpadunkon. 

-f- (Humboldt Sándornak), a természettudósok királyának, Mexikó főte
rén é'etnagyságu szobrot emelnek, mire az előmunkálatok már meg is tör
téntek. 

A (Egy gazdag ember) halt meg nemrég Svciczban Herísau-ben, ki 12 
millió franknyi vagyont bngyott maga után. Neve Schiesz, ki mint gyerkőcz 
mezítláb napszámmal kereste kenyerét, későbbi éveiben milliomos és a vá
rostanács elnöke lett. Mindig egyszerűen élt. A vasutakról s távirdákról 
sohasem hitte el, hogy nr emberiség valódi boldogságára szolgálnának; de 
azért nem volt ellensége semmi újításnak. Szerinte meg kell mindent ki ser
ien i 8 a mit a gyakorlat hasznosnak mutat, azt felkarolni. 

Színházi iiapltí* 

Péntek, dec. 0. „Róma leánya." Eredeti dráma 3 felv. Irta Hegedűs 
Lajos. Most nem lehet azt mondani, hogy a fővárosi lakosság egy része fa
lura költözött, vagy hogy kiállhatlan a forróság a színházban; és mégis el
szomorító számmal volt jelen a közönség az előadáson. Pedig a czimszerc|jct 
Jókainé játszta, művészete egész ragyogásával. 

Szombat, dec. 10. Benza Károly javára : „Benyotszky." Eredeti opera 
3 felv. Zenéje Doppler Ferencztől. 

Vasárnap, dec. 11. „Dalos Pista." Eredeti vig népszínmű 3 felv. Irta 
Szigligeti. Dalos Pista, mint egyébkor, Némethi volt, ki csinosan énekelt; 
Szerdahelyi páratlan arszlánt; Némethiné a divatárusnő szerepét szokott 
ügyességgel játszta. Vasárnap levén, nézőkben nem volt hiány. 

Hétfő, dec. 12. Lcndcainé javúra, először : „A sírkőfaragó." Dráma 3 
felv. Irta Dumas Sándor; ford. Bulyoctzky Lilla. Ezt követte, először : 
„Kákán csomó." Vigjáték 1 felv. Barriére után forditotta Csepreghi Lajos. 

Kedd, dec. 13. „Tündérujjak." Színmű 5 felv. írták Seribe és Legoucé; 
ford. Feleki. Szerdahelyi a nemesszivü hebegőt művészileg adta; ez alakot, 
melly ajkunkra mosolyt s ugyanakkor szemünkbe könyet csal, az egész da
rabban legjobban szeretik; Tristan, kinek jelleme se j ó se rosz, mint a 
krumpli, nem nagy tetszésben részesül, ámbár főszerep, s Feleki jelesen sze
mélyesíti. Munkácsy F.-né ezúttal is kitűnt, Prielle Kornélia ís j ó divatbohó. 

Szerda, dec. 14. Stéger Ferencz nr föllépteül, Császár György árvái
nak javára : „Kunok." Eredeti opera 4 felv. Zenéje Császár Györgytől . 

Csütörtök, dec. 15. „Zsidónő." Opera 5 felv. Hatevytől. 

Szerkesztő i ni omlani va ló . 
4316. S z e g e d . M. G. örömmel tapasztaljuk, hogy mait számunkban közlött 

első sakk-fclailv.inymikra több oldalról érkeznek megfejtések. A letudó által beküldött 
eredeti megfejtést jövő számnnkban kóz'endjük. Egyelőre az a szándékunk, minden máso
dik számunkban adni egy feladványt s ollykor ogy-égy, európai liirü sakkozók által elját
szott partiét egész részleteiben, házasról buzásra. ismertetni, a mi nagy érdekkel bir a 
sakk barátjaira nézve. Uj évi ela& sjámunk kezdendi meg a sort. Örvendünk, hogy önben 
is egy derék pályatársra akadtunk. 

4*17. B — B L . Az ünnepély leírásán P. U. mult számában olvasható. Sajnáljuk, 
hogy ön esik egyik lapunkat járatja. A közlendő anyag annyira fznporodik , hogy a két 
lapba is ali}.- < onthatjuk be, annál kevésbé lehetünk figyelemmel nrra. hogv bizonyos 
tárgyak épen azon lapba jassanak, mellyet a beküldő tart. Közlendő ciikkeink tömege a 
V . ü . és P. U. között tgyaránt megoszlik a ki csupán az egyiket tartja a kettő közöl, 
csupán az egyik oldalát latja « dolgoknak, a min mi máskép egyátalában uem segitbetunk, 
mint hogy ha figyelmébe ajánljuk azt a másikat is. Hiszen ez a két lap egvtltt véve s te
kintve a mindenféle tartavat, szépirodalmat, tudománvt, politikát, hirbőséget, képeket, 
stb. s azt a nagy papirostóme^t, most is aránylag a legolcsóbb magyar hirlnpi vállalat. 
Tessék összehasonlításokat tenni. 'JBP*1' 

4818. A z örökös stb. Üdvözöljük önt s örvendünk a jóra változott véleménynek. 
Bár mielőbb adliatnők jelét a viszonzott bizalomnak. Rajta leszünk. 

4819. TuncK. B. Gy. Egyik közelebbi alkalommal eleget fogunk tenni a felszólí
tásnak. 

4820. I't• i - i icz . A régibb küldeményeket ia vettük - örömmel olvasgattuk. Majd bön
gészünk belőlök, a mi nyilvános czéljninknak megfelel. Az ujabbnak hamarább helyet ta
lálunk. 

4821. N.-Körös. H. J. Még csak egy kis türelem. A névsor is következni fog. 
4822. Szántó. M. S. Igen szeretnők, ha ön részletesb ismertetését közlené velünk 

az njonnan feltalált vegytani folyadéknak. Csak igy közölhetjük majd szakembereinkkel 
s tudósíthatjuk önt az eredményről. 

4823. N.-Körös. F. L. A költemény igen szép, s azt hiszszük, alkalmi jellemétől 
elválasztva, méltó helyet fog elfoglalni lapunkban. Ezt Ígérjük is — de mikor olly szűken 
mérik ezt a hasábot s olly sokan vagyunk hozzá! 

H ó -
és hetlnnp 

Knthollk. és l'rotrst. 
naptár 

December 
18 
19 
20 
i'l 
82 
23 
24 

Vasarn. 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütört. 
Péntek 
Szomb. 

B 4 tiratián 
Nemesius 
Theophil v. 
Tamás ap. 
Zeno. Flav. 
Viktória sz. 
Ádám és Eva 

ii I Kar. 
Maura 
Amon 
Tamás 
Beáta 
Viktória 
Ád. Éva 

Gör.-orosz 
naptár 

Dec. (ó) 
8 0 S t H l k . 
7 Ambrus 
8 Patapius 
0 BA. i 'o«. 

lOHermogen 
11 Dániel r. 
12 Spiridion 

0 Nap

kelet | n r u e 

Izraeli t , 
naptár 

Kislav 
22 
23 Benj. 
24 
i.'i T e m p 
26(szent. 

13127 Dán 
1SJ28 Sab . 

$ Hold-

kclet j| nytíg. 

P-

241 
41 
58 
14 
28 
•Í2\ 
20 I 

P-
17 
39 

4 
36 
14 
4 
5 

Hold négy ed : # Újhold 24-én 7 óra 3 perezkor reggel. 

T A R T A L O M . 
Szkalnitzky Antal (arczkép). — Még alszik csöndesen . . . Sal Ferencz . — Az 

ifjú erdő. Kormos Béla. — Az utolsó bndai basa (folyt). Jóka i Mór. — Kézsmárk 
és a Tököli-vár (két képpel). Z o m b o r y Gusztáv. — A hitregei állatok (vége). — 
T á r h á z : A magyar tudományos Akadémia. — Intő szózat a közeledő farsangra. Dobos 
J. — A franczia hadsereg (folyt., képekkel). — Kakas Márton levelei 117. — A december 
8-i tárogató-hangverseny. — Pótló tudósítások a Kazinczy-ünnepélyekről (JL-Kun-Halas, 
N.-Kórös, Tatán, Pécs stb.) Irodalom és müvésset. Mi újság? Levelezés : Bécsi levél. 
Egyveleg. Színházi napló. Szerkesztői mondanivaló. Heti naptár. 

A Pol i t ikai Ú j d o n s á g o k 50. számának fótartalma i Egy szó mellettünk. — A né
met politikai lapok hetiszemléje. — Heti krónika. — A Zürichben ratifikált békeokmü-
nyok. — Pótló tudósítások a Kazinczy-ünnepélyekről (Nagybánya, H -Nánás, Ipolyság. 
Kunszentmiklós, Szegszárd). - Vidéki közlemények : Csurgó, Somogyalvidék. — Márton 
és Schvartz szántóvető gépe. — Sznporodik-e az olvnsóközönség ? — Rendes rovatok. 

Felelős szerkesztő : P á k h Alber t (lak. uri-utcza 12. az.) 




