Nyolczadik évi folyam. ^4
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• TT^v látszik Soroksár I könnyü volna, szabad kir. várossá lenni. Ugy látszik, hogy a Boroksáriak jól
értenek — a kenyérsütéshez, un «D j^..
-f- (Vivat iSoroKsar:) A ,,m. uaj^uo^ ..j
OJ
+ (A vasmegyei szombathelyi gazdasági-egyesület) május 6-án az alap¬
szabad királyi város akar lenni! Folyó hó 2-án ugyanis két helybeli ur sür¬
getésére népgyülés tartatván, ezen urak inditTányba hozták, mikép Sorok¬ szabályok életbeléptetése s az egyesület; megalakítása végettközgyülest
sár látná el magátrendezett tanácscsal; indítványuk támogatására azt hozván tartand.
(Selmeczen veszett kutyák) barangolnak, melyek már hat egyént sefel, hogy ha a város rendezett tanácscsal
a» megyei
fügtanuususai birand,
vuuuu, <
^v6-,— hatóságtól
^
D
-ii—
v^^A
o
írrrr
mporvfiházi
Dénztár
kiadásai
fedezéséhez
járulni
nem
a
getlen leend, s igy a megyeházi pénztár kiadásai fedezéséhez járulni nem!
+ (Setmecíen cs«*c« / n í ^ ^ y ^»*„i.fe„
,
_, __
^
tartozik, önállólag ujonczoz sat. Csakhogy ezen előnyök megszerzésére egy' besitettek meg. Két leány a megmartak közül már meg is halt. Eddilgelé 3
kicsit több kell ám, mint mezővárosi rendezett tanács, különben nagyon veszett kutyát lőttek agyon.
Szerda, április ll. „Hamlet." Szomorujáték 5 felv.Irta Shakespeare.
Csütörtök, április 18. „Sevillai borbély." Opera 2 felvonásban. Zenéje
SAKKJÁTÉK.
Hossinitól.
69-ik sz. feladvány. — Weisz A. J. tanártól (Budán)
Szerkesztői mondanivaló.
Sötét.
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5613. Eger. S Í . I. Sajnáljuk, hogy nem találkozhattunk. ,,Frangepán" elkésett,
mert régóta egy hasontárgyu czikket birunk, mely nem sokára — az évfordulati napra —
meg fog jelenni.
5614. Tisztek levelezőinket kérjük,hogy tudósításaikat minél rövidebbre szabni
iziveskedjenek. Az elmult követválasztásokra vonatkozólag, oly tömérdek levelezés fekizik elöttünk, hogy ijedve gondolunk lapjaink mérsékelt terére. Nem szükséges minden
airlapi érintésre hosszu fcljajdaláasal felelni. A kisebb karczolások magoktól ia meg¬
gyógyulnak.
8615. Lór. József. Jókai „emlékezéieinek" folytatása következni fog — mihelyt
lehet.
5616. B.-K.-Váralja. A Petőfire vonatkozó történet, mendemondán alapulván,
;emmi hitelességre nem tarthat igényt. Egyébiránt köszönjük; eltettük gyűjtemé¬
nyünkbe.
5617. Népdalok. (Kassa.) Az ,,elsö zsengék" nem használhatók.
5618. Vajh feljön-e még a dicsőség napja? Nagy kérdés. Annyi bizonyos,
hogy e vers nem siettetné a dolgot.
5619. Kívánat a hazához. Iszonyu hexameterek! de a pentameterek még pogányabbak.
5620. Bíyir-Csaholy. B. D. A kiadóhivatal ki fogja igazitani a czimet. Minden¬
kinek ugy irják oda, a mint beküldik és kivánják. Kivánatára ott lesz ezentul : N. N.

Nyilt tér. *)
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Világos.
Világos indul s 3-ik lépésre matot mond.

urnak.
— Értesítés. Azon t. cz. előfizetők értesítése végett, kik nálam alulirtnál mult évi junius és julius havában a Paur Iván és Török János urak
által hirdetett „Széchenyi-albumra" előfizettek, kénytelenitve érzem maga¬
A 64. számu feladvány megfejtése.
mat, egyrészről magam igazolása végett is, hírlap utján nyilvánítani, misze¬
(Radváner Vilmostól.)
rint én a nálam befolyt előfizetési összeget, összesen 135 ft. o. é., a mult év
Sötét.
Világos.
B)
Sfttét.
nyarán a kezeim közt levő postavevény tanúsítása szerint, Werfer Károly
Világos.
g2- g1VC
K e 6 - d 6 : A) 1)
nyomdásznak beküldöttem. S mivel később a nevezett nyomdász nyom nél¬
1) V c 4 - o 1
K e 6 - f6
2)Hd5-c7f
Kd 5 — e 6
kül eltünt, s vagyona csőd alá vétetett, én azon körülménytől indíttatva,
2)Ha2 —b4f
3) V c 1 - h 6 :
3 ) V c l - b 6 : £
hogy az illető szerkesztő urak, bár e végből Török János urnak irtam,
C)
semmi
felvilágosító nyilatkozatot a közönséghez nem intéztek, az előfizetők
A)
eö — e 4
kártalanítása végett, mihez ugyan kevés kilátás van, a beküldött 135 ft. iránti
F c 5 - b 6 B)
1)
Ke6 — dö
1)
2) V e 1 — f 4
Ke 6 — d 5:
követelést az irt csődtömeg ellenében a pesti kereskedelmi törvényszékhez,
2) V c 1 — c 8 t
mint csődbírósághoz bejelentettem. —• Sopron, ápr. 14. — Bognár Géza,
8)Vc8-c4£
árvaszéki ülnök.
*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelős¬
séget a Szerk.

várjuk.

Izraelit. <£ Hold¬
naptár kelet nyüg.

Szinházi napló.
•.

.,. i a

v r r „„•„<> << Dráma 5 felv. Irta Delavigne

Kázmér.

Ápril (ó)
Április
Péntek apnl. 12. f / ^ i g ^ l ^ a van, alakitl tehetségét
k i t ü n t " t n i kissé e r t t Szinei sohasem válik müvészietlenné^O 211 Vasár. F 3 Sz. Józs. F 3 Jubil 9 A 5 böjib.
„em keresi a hatást túlzásban. Feleki Nemours szerepét szmtén jól adta.
Rónai ha szép hangját néha mérsékelné, saját magának használna vele. A
S n é znek nem ezafad azt észrevétetni, hogy azért be«él hangosabban,
hogy a k t ö ' é g annál jobban megértse. Szilágyiné a Dauphin szerepét c s ,

A nemzeti szinház közönsége már sok jeles énekesnőt hallott, s

sze rz5dött

231 Kedd

24'Szerda
25! Csütört
26', Péntek
27JSzomb.

] £ £ « ÍZ!S?£ft S t ^
Irta Szigeti

22Hétfó

tag elsö föllép-

Igar R.
ll Bt. IU.
12
13

Kajus. Sőtér Leonidas 10 Herod.
11 Antipas
Adalbert p. Béla
Hk.Husv
György 12 Terentius
György v.
15
Márk. Er 13 Artem.
Márk ev.
16 Óhoz.
Marczel. 14 Martius
Kiüt pápa
17 32. 8.
Peregrin hv. Zita sz. 15 Aristarch.
Uoldnegyed : © Holdtölte 24-én l l óra 89 perczkor éjjel.
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4
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7
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p- ó.
48 2
10 3
35 3
2 4
28 4
48 5
58 6
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38
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83
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TARTALOM.
Hild József (arczkép). — Sordallá?. Varasdíj Lajos. — A magyar sz°,nt korona
(folyt.) — Képek a hazai népéletból. I I . A fiit haza váró anya (képpel). — Zászlószentelés 1819-ben (folytatás és vége). — Egyveleg. — Tárhál. : Jablonitzky Ignác?. Szabó
Ignáa. — Irodalom és müvészet. Ipar, gazdaság, kereskedés. Közintézetek, egyletek.
Közlekedés. Mi ujság? Sakkjáték. Szinházi napló. Szerkesztői mondanivaló. Nyilt tér.
Heti naptár.

g^g* SltllckUt : Elöfizetési fölhívás az „Üstökös" 1861. évi
május—augusztusi folyamára.
•

«•

Felelős szerkesztő Pákh Albert : (lak. magy ar-utcza 1. sz.)

vonásban. Zenéjét szerzé Meyerbeer.
Kiadó-tulajdouos Heckenast Gusztav.

-

Nyomtatja Landerer é. Heckenast, egyetem-utcza 4. 8zam alatt Pesten 1861.

Pest, április 28-án

*/

A v aarn«ni P Vinaa hetenkint eírvszer naev neeyedretben 1> 2 iven ielenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten háEboE küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra
téZrl%
aa PoHtlka^^^
U k a l egvMm
I ff. u. pénríben. A Vasárnapi Ujsa* a Magyar Sajtóval együtt (a Politikai üjdon8ágok nélkül) félévre 12 ft., évnegyedre
P fiéi
o HS dto n s^^ odij
g
T l%
Vasárnapi
Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasitandó. (Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.)
aj pénzben — Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság

kiss Miklós.
Emlékezzünk távol levö honfitársainkról, kiket még mindig tett, bejárta Német- és Olaszhont. Utazási éleményeinek legérdekesbfájdalmasan nélkülözünk soraink között, s kiknek hazatértét jei közé tartozik azon kitüntetés, melyben 1841-ben Szicziliában, Pa¬
lermóban, az ottani olasz hazafi-párt részéről, mint magyar utazó ré¬
epedve várjuk.
szesült, s mely világosságra hozza, hogy nem uj azon rokonszenv, me¬
A kinek emlékét ezuttal megújítjuk, az Kiss Miklós, honvéd¬ lyet az olasz nép a mag} ar iránt érez. Ez utjában érte azon véletlen
ezredes s a külföldön élő magyaroknak egyik legkitünőbb tagja, a is, mely őt egy kirándulásában a Vezuv-hegy egyik ormán, az egé¬
nemeskéri Kiss-család egyik sarjadéka. Született 1820-ban, So- szen magánosan sétáló s előtte ismeretlen bajor királylyal, Lajos¬
mogymegyében. Nevelését atyjának, Kiss Ferencznek elhunyta után sal, összevezette. E találkozás alkalmat adott a bajor királynak,
a ritka női jellemmel biró anyjától, szül. Tallián Jozefinától, nyerte. egy ismeretlen magyar utazó részéről is éles igazságokat hallani.
E szelid, vallásos a hazafias lelkületü nö a legnagyobb gonddal Lajos király ez igazságokat egyszerü utazó minőségében akarta
vezette legkisebb fiának, Miklósnak nevelését mindaddig, mig a kiforgatni, de a magyar utazót nem birta ellenkező véleményre téhalál öt is elragadta; korán arra nézve, hogy a fiának sokat igérő
riteni. Pár napra reá utazónk
fejlődése, s az annyi gonddal
egy ünnepélyes fogadtatásnál
Vezetett nevelésének sikere
bemutattatott
Lajos bajor ki¬
feletti örömét, az anyai sziv e
rálynak
;
mindaketten
egy¬
legméltóbb jutalmát, élvez¬
másra
ismerének.
A
király
hette volna, de nem későn ar¬
nem tagadhatta többé minősé¬
ra, hogy a hazának egy jeles
gét; a vitatkozás folytatására
fiat hagyjon hátra, kiben a
a pillanat nem volt kedvezö;
gyermeki hála s az anya iránti
de azért a találkozás tárgyára
kegyelet legszentebb érzelmei
mégis visszatért, s utazó ha¬
kiolthatlanul maradtak be¬
zánkfiát azzal bocsátá el, hogy
vésve szivébe Kik Kiss Mik¬
látogatná meg őt Münchenben
lóst közelebbről ismerik, keb
s meg fogja öt győzni arról,
lének egyik legmeghatóbb sa¬
„hogy a kormánya ellen emelt
játjául tudják azon szent ke¬
vádakban, nem volt igaza."
gyeletet, azon mély érzelmet,
Kiss Miklós 1844-ben a
tnely benne édesanyja iránt
hwlytartóságnál
alkalmazta¬
folyvást él.
tott
mint
fogalmazó;
1846-ban
Kiss Miklós Pécsett és
titkárságra
emeltetett.
E hely¬
Pesten végezte be tanulmá¬
zetben
találták
öt
az
1848
ki
nyait. Az elhagyott ifjut nagy¬
események.
Itt
látjuk
öt
a
bátyja, az íikkori fiumei kor¬
rnártiusi s áprilisi napokban a
mányzó, Kiss Pál karolta fel s
fővárosi
mozgalmakban legte¬
oeines készséggel részesité ro¬
vékenyebb
résztvenni. Külde¬
koni érzelmeiben őszinte szere¬
tésben
részesült
István nádor¬
tetben, s az árván maradt ifju
hoz
Pozsonyba.
Ez alkalom¬
Vezetésének áldozatteljes mü¬
mal
lényeges
résztvett
abban,
vét ö vállalá magára.
hogy a főváros hangulatáról
Kiss Miklós ifjusági pá¬
Pozsonyban és Bécsben hü tu¬
lyája azonos volt a magyar
domást nyerjenek. Később bu¬
ifjuságnak akkorszerü pályá¬
dai nemzetőrségi őrnagygyá
jával. Egyetemi tanulmányait
választatott. — A megalakult
befejezvén, törvénygyakornok,
magyar miniszterium több ki¬
juratus lett, s megnyerte az
küldetésében s megbízatása.
Ügyvédi oklevelet. Ezután naban sikeresen müködött.
gyobbszerü európai utazást
KISS MIKLÓS.
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parendorfi hadjáratban mint dandár parancsnok vett részt. Később gokra, fényűzésre, miket Kiss Miklós a legszentebb hazai czélok
elősegélésére forditott.
budai várparancsnokká neveztetett ki.
Mi tevékenységet folytatott Kiss Miklós hazánk ügyei körül
A debreczeni kormány 1849. január elején az ekkor már al¬
hontalansága
ideje alatt, nem lehet jelen soraink tárgya. Elég, ha
ezredest ezredesi rangra emelte, s mint ilyet Párisba, a magyar
részletek
nélkül
átalánosságban azt mondhatjuk, hogy ő a magyar
ügyek akkori külképviseleti testéhez rendelte. Ezen minőségben
emigratiónak
egyik
legkitünőbb, legbuzgóbb, legáldozatkészebb
müködött ő Olasz-, Spanyolországban s Angliában is.
tagja, mint ilyen emeltetett ő 1859. nyarán tábornoki rangra, s
Midőn az orosz interventió következtében ügyünk válságo¬ nyerte meg a Szent Moritz, s Szent Lázár rendjelét Olaszország¬
sabb helyzetbe jött, s az orosz előnyomulásának hire külföldre is ban. A história fel fogja vésni az ő érdemeit is a mi sziveinkbe,
ért, Kiss Miklós azon szándékkal, hogy a nemzet végharczaiban emlékünkbe pedig már mélyen be vannak azok vésve. S e rövid
résztvehessen, hazatérni akart. Megkisérté ezt Németországon ke¬ életirást csak azzal fejezzük be : hozza Isten öt vissza minélelőbb,
resztül; itt e kísérlete meghiusult. Utját Törökországnak akara tiszteletünk tárgyával nemes lelkületü s a magas értelmiségü ne¬
venni; Párisból Marseilleba jött; de itt a Marseilleból Konstanti- jével, s a magyarokul, nevelt gyermekeivel együtt; vissza hazánk
nápolyba utazó gőzösre nehány napig várnia kellett. Ekkor követ¬ szent földjére, melyért ő is annyit tett, áldozott, szenvedett. —x.
kezett be életének egy nevezetes, válságos momentuma. Várakozási
ideje rövidítéséül ugyanis a Marseillehez közel fekvő Pradoi ten¬
geri fürdőbe rándult ki. A vendéglői közös asztalnál szép vendégLakziban.
koszorú ült. Ebéd után a vendégek egy része a terassera vonult,
A menyasszony, fehér leány,
Utczavégről muzsikaszó . . .
velök Kiss Miklós is. Szivarra gyujtott s elmélyedt az előtte elte¬
Rozmaring van a kezében,
Ott
tanczolnak
az
udvarban
:
rülő tenger hullámai felett. Szivara füstjét a lég a hozzá nem
Ottan ül az anyja mellett
Lakadalom ! . . . A vőlegény
messze ülő vendégftársaira, s ezek közt különösen egy nőre horda.
Leggazdagabb a faluban.
Haloványan és fehéren.
Észrevévén ezt, szokott udvariasságával kérdezé; vajjon szivar¬
Amott meg a szögöletben
Zeng a nóta. A vőlegény
füstje nem okoz-e kellemetlenséget? mert különben kénytelen
Egy fiu áll, nagy sötéten,
A
középen
vigan
járja,
lenne az erkély más oldalára vonulni. A válasz épen a nö részéről
Árvalányhaj
kalapjáuál,
Tánczol
tüzzel,
a
kalapját
a legnyájasabb volt. Egy óra előzte már meg e választ, az ebéd
Bor, muzsika nincs eszében.
Kurjongatva égnek hányja.
egy rövid órája, mely e nő s a vele szemben ült hazánkfiának sor¬
sára, egész életére átsugárzott. A szivarfüst csak az ismeretség
Nézik egymást, nézik egymást,
— Ez a fiu, meg az a lány —
megkötésére nyujtott alkalmat. E pillanatban a frigy az égben
Mind a kettő oly szomoru,
meg lön kötve számukra. Kis Miklóst ebéd után gr. Teleki László¬
Mind a kettő olyan halvány. . . ,
nak egy levele várta, melyben ez öt a visszautazásra szólitja fel.
A levél szerint neki Francziaországban kellett maradni, s igy közte
s az emlitett nő — özvegy De Roys grófnö, született Le Charron
Téli kép.
marquisné — között az ismeretség folytatható lett.
f „Hallgass gyermek, a kisértet,
Zug a szélvész . . . zug az erdő
Ügyeink ezalatt itthon szomoru véget értek; mint legtöbben Az ablakom ugy megzörög,
| Hallod ? sivit, itt van . . . itten"
S tovább olvas bibliából :
vezetőik közöl, Kiss Miklós is mindenétől megfosztatott. A külkép¬ Ablak alatt őr-eb vonít,
„Dicsértessék az ur Isten."
viselet megszünt. Kiss Miklós minden vagyon nélkül maradt. Elüt- Az akáczfa meg-megcsörög.
tetvén igy hazája ügyeinek szentelt gondjaitól, önsorsára vetette Erdő, mező olyan puszta,
Havas a táj, a temető
pillanatát. Magán-életében is független akart maradni. Daczára Szántogat a vihar rajta,
Kilátszik ott a fák kőzül,
költöi lelkületének s minden előkészületi hiányainak, a mathema¬ Ordas farkast a faluhoz . . .
A kisértet leskelődik
tikai tudományok megtanulására szánta el magát. Ezekben akart Hideg, éhség oda hajtja.
Ott a fehér fej fák mögül.
magának életforrást keresni. Két évet forditott arra, hogy ezeket
Emberszólás hegyoldalon
elméletileg s gyakorlatilag sajátjává tegye, mit elérvén, még egy A kis falu olyan csendes . . .
— Zugó vihar most megpihen Gyermeksirás egy kis házból . .
évet forditott a katonai vezérkari (état major) tanfolyamra, mi neki Öreg asszony pápaszemmel,
Farkas vonít. . . ember sikolt . .
a franczia kormány részéröl egész készséggel engedtetett meg.
,,Dicsértessék az ur Isten."
Olvasgat a bibliából.
Szalóczy Bertalan.
De a végzet, ismét visszaragadta őt a hazája iránti müködés
t;rére. Még mindig nőtlen volt, s barátai legnagyobb unszolására
éveken keresztül nem volt képes, magát bizon) talán sorsának meg
A magyar szent korona.
gondolása után az ö érte sóvárgó női sziv boldogitására elhatá¬
(Vége.)
rozni, s végre is csak akkor gondolt komolyan e házasságra, midőn
Ferdinand uralmának végső éveiben a törökök még nagyobb
egyrészről sorsának bizonytalansága derengeni kezdett, másrészt
erővel
rontottak be hazánkba, egyik erősséget a másik után foglal¬
meggyőzek arról barátai, hogy egy női sziv boldogitása nem ok¬
ták
el,
s félni lehetett, 1 ogy Pozsony is az osman uralom alá esik,
vetlen vonja maga után a férfi-önérzet föláldozását, s a házi bol¬
hogy
tehát
sz. koronánk biztosságban legyen, Ferdinánd Bécsbe
dogság latjában sulylyal a vagyonon kivül más tulajdonok is bir¬
vitette
föl.
nak, melyek nála legnagyobb mértékben megvannak. 1852. decem¬
Ferdinánd halála után a rendek többször sürgették Miksát, s
ber 6 kán a házasság közte s Le Charron marquisnö közt magyar
ennek
utódát Rudolfot, hogy a sz. korona küldessék vissza a haemigráns tanuk jelenlétében megköttetett, és e házasság minden
zábajde
ezek mindannyiszor azon választ adák : hogy az országban
tekintetben, mind a két részre a legboldogitóbb lett. A grófné, iva
e
nagy
kincs
számára nincs eléggé biztos hely, s csak lI. Mátyás
deka egy régi franczia nemes családnak, egyike a legáldottabb,
hozta
azt
vissza
1608. junius 27 én, 58 évi számkivetése után, a
legszelídebb, lelkileg legmüveltebb, nőknek. E házasság nélkül sze¬
nemzet
legnagyobb
örömére, a pozsonyi várba; melylyel ő 1608.
rencsétlen lett volna, az akadály pedig nem volt egyéb, mint az, hogy
november
19-én
szokott
ünnepélyességgel Forgács Ferencz eszter¬
•B nemeslelkü nő véletlenül egyszersmind vagyonnal is bir. A családi
gomi
érsek
által
meg
is
koronáztatott. A koronázás után ország¬
élet boldogsága követé e házasságot, s két fiúgyermek s egy le
gyülés
tartatott,
egész
deczember
6-ig, melyen koronaörökül a
ány örömével áldatott meg. E gyermekeket ugy az apának, mint
az anyának kivánságára, az idegen földön is magyar dajka neveli rendek által evégre kijelelt négy egyén közöl, Révay Ferencz TúA házaspár mind a rokonok, mind az idegenek tiszteletét birja, a rócz, és Pálffy István Pozsony örökös főispánjai neveztettek ki;
s a magyar királyságról
ház pedig, hová a magyar csillagzat boldogsága bepillantott, oly ke¬ az elsö a kincsről, mely gondjaira bizatott,
32
becses
munkákat
hagyott
az
utókorra.
)
gyeletteljes hely, honnan egy számüzött magyar honfitársunk sem
II. Mátyás utóda, IL Ferdinánd alatt az ország még gyászo¬
bocsáttatott el vigasz nélkül.
sabb szint öltött, mert keblében ujolag dult a pártviszály, melyet
Számos magas állásu családdal hozatván rokonaági s baráti a vallási egyenetlenségek még jobban fokoztak. Kiütvén Németor¬
összeköttetésbe, benne e körülménynél fogva a magyar ügy leghűbb szágban a 30 éves háboru, a cseh protestánsok magyarországi hits legérfcelmesb képviselőt nyert, mintha e frigy megkötésére nem¬ sorsosaikat is feltüzelek a császár ellen, s ezek Bethlen Gábor ercsak saját sorsának, de eluyomott hazánk nemtője is müködött
32
volna. — Hányan használták volna fel e helyzet előnyeit hiúsá¬
) Corpus juris hang. az id. h. Batthyány Leges ecceles. T. I. p- 660.
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délyi fejedelemhez folyamodtak, ki különben is csak alkalmat kacsra szállitatott, azonban a veszély elmulta után ismét Budára
várván a háborura, örömest engedett a lázadók fölszólitásának, s visszahozatott, hol 1848. évig hiven őriztetett.
már előbb gyüjtött 40 ezernyi seregével 1619. Magyarországra ro¬
Mi történt sz. ereklyénkkel az 1848—49-iki szerencsétlen ki¬
hant, okul adván, hogy a protestánsok szabadságát akarja kivívni. menetelü forradalom alatt? Arról hallgatok, mert e gyászos évek¬
Oktober 14-én Bethlen elfoglalta Pozsonyt, s miután Forgács Zsig¬ nek emléke ugyis mélyen be van vésve minden honfi emlékébe.
mond grófot biztositá, hogy nádori hatáskörén nem fog csorba
«
*
üttetni, a vár s vele együtt sz. koronánk is a fejedelem kezébe ke¬
#
rült, s azt Bethlen Gábor két évig birtokában tartván, majd Zó¬
Mi ezen sz. ereklyénk külalkatát illeti, ez két részből áll, t. i.
lyomban, majd Beszterczén és Ecsed várában őriztette, de daczára egy nyilt és egy födött, de egyesitett koronából. A nyilt, alul gö¬
királylyá váiasztatásának, nem koronáztatta meg magát, mert re¬ rög képü, fölirásu és alakú, drágább kövekkel, s díszesebben ké¬
ményei nem voltak oly vérmesek, mint pártfeleié.
szitve; homlokról kézben földgolyót tíirtó Üdvözítőnk képe, jobb¬
Késöbb Bethlen Gábor szerencsecsillaga letünt s 1621. decz. ról sz. Mihály, s balról Gábor fóangyal szemlélhető. Az aranykor
31-én a nikolsburgi békekötéskor a korona visszaadására kötelezé ben : Kázmér, György, Demeter é.s Dömjén vértanuk, drága
le magát, melyet jövő évi mart. 20-án Ferdinánd biztosainak Kas¬ kövekkel ékitett képei láthatók. Hátulján görög nyelven ez van
sán kézbesített is ; a korona ezután az országgyülés megnyitásáig kivésve : „Mihály fejedelem a rómaiaknak Krisztusban hü csá¬
Trencsénben őriztetett. 33) Rövid idö mulva sz. ereklyénk Sop- szárja;" két oldalról pedig „Porphyrogenitus Constantin, rómaiak
ronyba, hol az országgyülés által szigoruan megvizsgáltatott, s császárja"a „Geobicz Magyarország hü-királya." A fodeles felül ró¬
innen végre Pozsonyba került, s Ferdinánd határozatot hozott : mai képü, fölirásu és alaku, a mü rajta alábbvaló, a kövek és gyön¬
hogy a junius 5-én elhunyt Révay Péter helyett Apponyi Pál is¬ gyök értéke és nagysága csekélyebb, s ez a nyíltba ugy van bo¬
mertessék el koronaőrül, s hogye nagy nemzeti kincs őrizetére ren¬ csátva, hogy alsó karimája ennek, felső párkányáig szolgál, és itt
delt katonák száma 40 fővel öregbittessék, kik közöl 50 magyar, a kettő egyesittetett; láthatni rajta sz. János, Bertalan, Tamás, Ja¬
50 pedig német legyen. Az 1625-iki országgyülésen elhatározta¬ kab, Péter, Fülöp, Pál és András, apostolok képeit. E korona, hogy
tott : hogy a korona őrzésének költségeit maguk a rendek viseljék, nem egy mü, s nem egy eredetü : az aranynak, munkának, beiüs örökül Pálffy János és Dóczy István, választattak.
irásnak, festékszinnek, gyöngyöknek, köveknek szembeötlő külön¬
A felső födeles II. Sylvester pápa adománya,
A következő király, III. Ferdinánd alatt, ujolag veszélyek fe¬ bözése bizonyitja.
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mint
ez
Ditmár
)
ezen szavaiból: „Az elöbb emlitett császárnak
nyegették sz; koronánkat, miért 1645. Győrbe, s Rákóczy György¬
—
III.
Ottónak
—
kegye s buzdításából, Henrik bajor herczegnek
nek mindinkábbi elönyomulásakör Bécsbe vitetett, s csak következő
veje, Vaik országában püspöki székeket állitván, koronát és áldást
évben hozatott ismét vissza honunkba.
Jakab preneszti püspök, bibornok, essz.
I. Lipót uralgása alatt, hazánknak, már némileg derülni kezd kapott" IL Andrásnak,
36
láthatárát, uj fellegek boriták be. Tököly Imre ugyanis uj forrón szék követéhez, ) s Kun Lászlónak 1279. VII. Miklós pápához irt
gásokat idézett elö az országban, s félni lehetett, hogy a lázang leveléből eléggé világos. Az alsó nyilt részt Dukas Mihály, e néven
sereg Pozsonyt is hatalmába keríti, e miatt a császár onnét a sz VII. máskép Parapinaceus görög császár, ki fiacskáját Porphyrokoronát Bécsbe hozatta föl. Tököly, hogy Lipóttal megvíhasson genitust kormányzótársaul vévé föl, ajándékozá I. Géza királynak.
IV. Mohamed zultánt hiva meg segítségül, ki is Kara-Mustafát 300 É sz. ereklyénket 53 safir, 50 topasz, 1 smaragd, s 339 gyöngy
ezernyi haddal 1680. év elején beküldé az országba. A török sereg ékesíti, sulya pedig a selyembéléssel együtt 9 márka és 3 obon.
julius 14 én már Bécs alatt termett. A megrettent császár, a fővá¬
*
*
rosból Linczbe menekült, magával vivén sz. koronánkat is, késöbb
Ennyi viszontagságon ment át sz. koronánk, melynek elnye¬
e féltett kincset Passauba küldé. Bécs megmentése után a ko
rése
oly sok véres tusára adott alkalmat, mely miatt gyakran so¬
róna visszahozatott a fővárosba, de Pozsonyba csak 1687. a mo
káig
gyógyulhatlan
seb esett a haza szivén, s valóban isteni gond¬
hácsi csata után került vissza. Azonban nem sokáig örvendhettek
viselésnek
tulajdonithatjuk,
hogy oly sok szerencsétlenség köze¬
a hazafiak a korona honnlétének, mert 1703. villámütés okozta
pett
már
rég
el
nem
veszett.
Ezek után méltán fölsohajthatunk
tüz martalékává lőn a pozsonyi vár, s sz. ereklyénk csak nagy baj koszorus költőnkkel :
jal mentetett meg a végenyészettől, miért is József császár Bécsbe
Legyen királyi disz . . . . . . . e korona
vitette föl azt.
S alatta nagy s hatalmas Árpádnak hős h o n a !
A következö király koronázására ujolag Pozsonyba hozatott
Kávon Lajos.
a korona, s III. Károlynak meg kellé igérni, hogy e nemzeti kinos
ezentul Magyarországban a magyarok gondviselése alatt fog tar
Felső-borsodi képek.
tatni. M )
Borsod-vármegye hazánk „felvidék" nevezet alatt ismert he¬
IL József alatt ujabb zavarok keletkeztek a korona miatt; ez
gyes
részéhez tartozik, ámbár annak egyik része még róna s a
t. i. Bécsbe parancsolta fölhozatni e sz. ereklyét, mi ápril 28.1783.
Tiszára
dűlve, a nagy alföldi sikhoz számitható. A megyének ezen
Batthyány József, Csáky János, országbíró s négy magyar testőr
része
Alsó
Borsodnak neveztetik. A megye másik része hegyes. E
kiséretében meg is Történt. A nemzet ezen eseményről értesülvén,
liegyek
között
gyönyörü völgyek vannak, melyeket folyók és paheves panaszokra fakadt, de a rettenhetlen császár ezt eleinte föl
akok
élénkítenek,
s termékenyítik ott, hol a földek mint buja ka¬
sem vette, végső napjaiban azonban lázadástól tartván, a nemzet
szálók
hajtják
a
hasznot.
Ezen völgyek földje oly jó, hogy ezek¬
megnyugtatására a sz. koronát vissza adá a magyaroknak, melyet
Keglevich József, és Nádasdy Mihály koronaörök, s több magyar nél termékenyebbre egész hazánkban sem akadhatunk, s búzája az
testőrségbeli tiszt u. m. Sooky János, főőrmester, Dóczy József, ilsöségért a bánságival vetekedik s a kereskedésben az utóbbi csak
kapitány, s Rédl Ferdinánd, Stermenszky Thádé, Bácsmegyei Samu etemes mennyisége által vívta ki az elsőséget amaz felett. A meés Zsigárdy György, hadnagyok, nem különben gr. Forgács Mik¬ ye ezen része Felső-Borsod, melyről különösen szólani szándé¬
lós, egy egész hadtesttel, a nemzet leirhatlan örömére, harangok kozunk.
Jelen czikksorozatunk alá lesz foglalva a Sajó, Bódva- és
zugása, ágyuk dörgése, s szünni nem akaró éljen kiáltások közt
Szuka-völgy,
melyek a legkitűnőbbek. A megye e részében Bor¬
Budára lehoztak február 18-án 1790.
sodnak
fő-,
valamint
a felvidéknek is legélénkebb városa: Miskolcz,
IL József utóda, II. Leopold alatt 1791-ben törvényt hoztak
most
a
vasut
által
összeköttetésben van Pesttel, Nagyváraddal,
az országrendei, hogy a magyar sz. korona ezentul mindig a bu¬
Araddal
s
legujabban
Forró-Encsen át Kassával is, mely hálózat
dai királyi várban, két, a magyar országgyűléstől vallásküíönbség
által
kereskedése
nagy
lendületet vön, élénkült és kiterjeszkedett.
nélkül választott világi koronaőr fölvigyázata alatt őriztessék.
Miskolcz a Sajóvölgy azon részében fekszik, a hol a Szinva-patak,
I. Ferencz alatt azonban ujolag elvitetett sz. koronánk Budá¬ melynek két partján a város épült, azt eléri. Az Avashegy és Te¬
ról. Ugyanis a határtalan erejü Napoleon 1809. május 12. Bécset temvár által képzett Szinva-völgyben fekszik tehát a gyönyörü
másodízben elfoglalá, s több csatában győztes seregét Magyaror¬ ekvéssel biró Miskolcz. Legszebb utczája a piacz-utcza, melyet
szág ellen vezeté. íly körülmények közt sz. koronánk titkon Mun- meletes épületek foglalnak el; itt vannak vendégfogadói, jelesebb
3
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A miut a városba érünk, ott emelkedik egy dombon a római
boltjai, s szép színháza, melyet 1847-ben kezdtek épiteni, s most
Miskolcz egyik büszkeségét méltán képezi. A város egyéb neveze¬ katholikusok temploma. Ezen helyen volt hajdan a templariusok
tességei közé tartozik a régi nagy avasi református egyház, mely klastroma, melynek sokáig romban hevert omladékaiból épiték a
az avashegyi pinczékkel együtt nagyon emeli Miskolcz szép fekvé¬ most emlitett egyházat, melynek falába belerakták a romok közt
sét. A várost csak futólag érintve, kitüzött czélunk felé indulunk. lelt azon követ is, melyen az 1452. évszám van bevésve. Ezen roMiskolczot elhagyva, északkeletnek fordulva haladunk fölfelé mokból került és 1846 ban ott is hevert egy nagy vörÖ8 kő, mit
egy nagyszombati szerzetes méltatott figyelemre, s ez gazdagon
a Sajóvölgyön.
Az ut kellemesen hat reánk, mert az hazánknak egyik legjobb meg lőn jutalmazva az abban talált nagy mennyiségü arany által.
Ez azt mutatja, hogy a hajdani zárda lakói nem voltak szegények.
karban lévő országutja.
Mindjárt a városon tul magas hegy alatt haladunk el, neve — A templommal szemben, az országúitól jobbra, szintén emelke— „Akasztó1' — a rajta végbevitt büntetésektől ered, de az akasz¬ dik egy halom, melynek oldalát leásva, nagy mennyiségü embertófa már eltünt róla. Adja Isten, hogy ne csak az állandók vesz csontokat találtak, s még most is látni azokat, a mint a halom
szenek el hazánkból, hanem nevöket is csak hirböl ismerjük. Jobbra fekete földje között egész fehér réteget képeznek. Ebből igen valoa Sajóvölgy terjed széles rónájával, melyen szemünkbe tünik Sajó- szinü, hogy a sajó-mohi csata egész idáig terjedt ki, s jóllehet a
Keresztur helysége. A Sajóvölgy itt kezdődik, mert ezen alól már már vert-s futó sereggel IV Béla itt állt meg, az utósó küzdésben
me3sze terjedő rónaságon halad ezen hazánkban történelmi hirü dicsőséget keresve, s ezen balom az itt elesett vitézek sirja volt, —
folyó, s pár mérföldnyivel lejebb van a magyar vitézség hajdani kevésre méltatják az unokák a hős, de szerencsétlen apák emlékét,
nagyszerü temetője, a Sajó által hasitott Mohi puszta, mely most midőn most kérteik javítására használják hamvaikat.
is oly gyászos, mintha rajta volna a tatárjárás által szenvedett sa
A képünkön látható templomot, a csehek épitették, egy ideig
nj ar átka, vagy talán csak ugy tetszik, mivel mindenkit meglep a a török harczok alatt el volt hanyagolva, a kényurak talán megszomoruság, a ki e helyre lép, mert eszébe jut a tört^netkönyv- tiltották a kijavíttatást, a torony és oltár közötti templomhajó
ünkbe vérbetükkel irt
egy része ennélfogva be
1242-ik esztendő. É r ¬
is omlott, de most már
között év! Eseményeid
helyreállítva egészen
nélkül soha sem hatal¬
épen áll. A templom
masodnak, el szomszé¬
góth ízlésben épült s ki¬
daink annyira, nem me¬
vált a rajzunkon lát¬
részelt volna mindenki
ható, keleti részen lévő
a magyar korona útin
számos ablak-faragványulni, mely ettől az
nyok a góth izlés tiszta
évtől kezdve szokássá
mintáiként szolgálhat¬
vált; az ország sohasem
nak. A torony igen szi¬
lett volna annyira meg¬
lárdan van épitve, ám¬
fosztva, lakosaitól; az
bár azon is láthatni
idegenek soha sem fész¬
már néhány nagy repe¬
kelték volna ugy be ma¬
dést. Ideje volna, még
gukat, mert hogy pusz
helyreigazítani. A rajta
tán ne álljon a haza,
levő ablakok faragvá¬
mennyi idegent hivott
nyai szintén figyelemre
be az országba IV. Béla
méltók. A toronyban
királyunk! — — —
van egy óra is, mely
arról
nevezetes e vidé¬
Tán messze is ra
ken,
hogy
— mindig
gad a Mohira való meg
roszul
jár.
emlékezés! s a'.alatt
A Sajó, Szent-Pé¬
kocsink előre halad, s
ter községnek alatta
jobbfelől a Sajó közelé¬
foly. —
ben Szirma - Besenyő,
A sajó-szent-péteri
vagy Kelecsény tünik
népség hajdan nem volt
föl, a gróf Szirmayak
jőerkölcsü, lopásról és
csinos lakházával s an¬
verekedésről voltak higolkertével.
Felső-borsodi képek : Sajó-Szent-Péteri ref. templom.
resek; azonban most is
A Sajó balpartján
pedig a tulsó partot kisérö magas domboldalon Sajó-Vámos fölött megteszik, hogy a kocsin utazók fejéről lt veszik a süveget s az
látjuk fehérleni a gróf Keglevichek szép tornyos kastélyát, mely- embert ládástól is lelopják.
ből gyönyörü s messze terjedő kilátás esik.
j
Ide tartozónak véljük közölni gróf Thurzó Györgynek Szent
Vámosnak ref. egyházát a husziták épitették, s a reformátíó j Péter lakosaihoz intézett iratát :
még annak terjedése kezdetén szilárd gyökeret vert itt. — Amott
„Mi Bethledalvi gr. Thurzó György Mag) arországnak nádor
a Magócsiak régi várának romjai, a közel csatasikkal, hol most is|ispánja, az kunoknak birája, Árva várának és azon vármegyének
Zápolya és Ferdinánd-féle pénzeket találnak. Baloldalunkon hegy- örökös főispánja, az fenséges II. Mátyás Magyarország királyának
sor emelkedik, melynek felső részét jó fehér bort termő szép sző¬ főtanácsa, Magyarországban helytartója.
„Sajó-Szent-Péter városában lakozó nemeseknek fejenként,
lők foglalják el, melyek között kedvesen lep meg bennünket a gróf
köszönetünknek és jóakaratunknak utána adjuk tudtokra, hogy
Szirmayak borháza.
Az ut mellett hagyjuk el a Czifra-csárdát, melynek külseje azon városnak birái és polgárai panaszolkodnak minekünk, adván
nevének felel meg. Elérjük aztán a Bábony patakját a róla neve¬ élőnkbe, az ő sok elszenvedhetetlen, szomszédságbeli töröktül való
zett korcsmával, s távolabb a hegyek között látjuk elökandikálni nyomoruságukat és különb-különbféle szolgálatot és fizetést, mea regényes fekvésü Bábony községet. Az ut mellett mindenfelé ta- lyek elégtételére magok elégtelenek levén, ti az adófizetésben ve
lek semmiképen nem akarnátok egyetérteni, és őket reá segiteni.
gositott birtokok mezsgyéi.
E közben utunk egy nagyobb községbe vezet, melynek neve Mivelhogy azért az ország törvénye is azt tartja, hogy nemes em¬
bernek nem levén nemes háza, annak tartozik fizetni, a kiében
I. Sajó-Szent-Peter.
lakik; a török adófizetésben is az igazság azt mutatja s kivánja,
Ezen mezővárosnak 4000 lakosa van, kik, a zsidók kivételé¬ hogy az kivel egyaránt éli a határt, együtt vele viselje is a terhet.
„Annakokáért tinektek fejenként nemes uraimék, az kik abvel, mindnyájan tiszta magyarok. A város nem valami diszes, mégis
ban a Sajó-Sz -Péter városában laktok, és affélék vagytok, hagyjuk
van nehány csinos urilaka.

nádorispánsági tisztünk szerint, és erősen parancsoljuk, hogy mindennemii minőségeket, okvetéseket hátra vetvén az megirt SajóSz.-Péter városabeli birákkal s polgárokkal egyaránt a töröknek
sominát fizessetek, és mindenekben hozzájok accomodálván maga¬
tokát, mindenkor és minden dologban velök egyetértsetek és a
terhet együtt viseljétek. Holott pedig ennek nem engednétek és
aszerint nem cselekednétek a vagy nem járnátok, szabadságot adtunk
azon szent-péteri bíráknak, mostaniaknak és következendőknek,
QO
gy személyetekben és marháitokban reá kényszerithessenek
benneteket és a sommát, a ki reátok hárámlanék, megvehessek
rajtatok. Egyebet azért ebben ne merjetek cselekedni. Ez levelünket megolvasván, is meg az beadóknak megadatni akarjuk és had
juk. Költ az ő felsége király urunk szabad városában Eperjest
szent István havának tizenhatodik napján ezerhatszáz tizenegyedik esztendőben."
(Folytatása következik.)

A vár három izben pusztittatott el, először IV. Béla alatt a
tatárok, késöbb a törökök, harmadizben gróf Teleky kassai főpa¬
rancsnok által, — ki a várat ékességeitől megfosztván, feldúlta
harangját is Kassára vitetvén — hol az még most is szolgál. 1561ben Fáncsy Borbála, GyarrnatlBalassa Zsigmond özvegye, I. Fer¬
dinándnak örökbe vallotta. De régi fényét, melyet a királynők
birtoklása alatt birt, soha nem nyeré vissza. A várhoz közel van
azon földalatti bejárás, mely Eger várával, a hegyek alatt vezető
ut által, mondatott összeköttetésben lenni. Ma a fürdői vendéglős¬
nek pincze gyanánt szolgál. Diósgyőr város közel 3000 lakossal
bir, s hajdan egészen fallal volt körítve. Lakosai igen iparosok és
értelmesek. Egy papir- és üveggyára sok embert foglalkodtat, s
még többet jóhirü vashámorai. Ez ipartelepek vizerejének össze¬
gyűjtésére szolgál a hegyek között egy nagy tó, mely Diósgyőr
vidékének kétségtelenül egyik legregényesebb pontját képezi.

Diósgyőr vidéke.

A bölcsek köve.
Midőn lapunk mai számában „Felsöborsodi képek" ismerteté¬
sét kezdjük meg, lehetlen, hogy eszünkbe ne jusson egyszersmind
Vannák tévedések és ábrándok, melyekből az emberi nem
i hazánk egyik legigézöbb vidéke, a diósgyőri. Diósgyőr mezőváros fejlődésére nagyobb világosság árad, mint a legmélyebb szemlélő¬
Borsodmegyében, Miskolcztól egy crajárásnyira fekszik. A táj egy a désekből. A valódi nagy szellem még tévedéseiben is nagy és ma¬
legregényesebbek kö¬
gasztos, 8 ezt minden
zöl, s mintegy előké¬
tudomány történelme
szít bennünket a még
_
"~
__ . - -" _-^--_számtalan példákkal
regényesebb, — vas- - --~~~- ~^>
tanúsítja.
hámorok zajától élénk
'_' .
- 7 _-_—
Tévedés volt az,
diósgyőri völgy szem
_1—"
mi Kolumbust a világ¬
leletére, melyet matenger mérhetlen tágj ar Sveicznak szeret-r-zfJ7-^~
_ _=
volába csalta. —Nem
nek nevezni a termé¬
azért hajózott ő nyuszet szépségeiben g\ ögotra, hogy egy uj vi¬
nyőrködök Régi várá¬
lágrészt fedezzen föl,
nak omladékai is még
hanem Á z s i a keleti
láthatók. Nagyszerü
partját vélte utja által
innen a kilátás, innen
elérhetni. Az ő képzeaz egész völgyet be¬
lődése szerint ott, a
láthatni. A szép fek¬
hol N y u g o t i n d i á r a
vésü szőlőhegyek, a
bukkant, Ázsia keleti
völgyön végig kígyózó
partjának kell vala fe¬
Szinva patak, mely
küdnie, s e nagy em¬
Miskolcz falai közt tü¬
ber azon rögeszmével
nik el, hogy a Sajóval
élt és halt meg, hogy
egyesüljön. — a hal¬
fölfedezte a vizi utat
ványan kéklő tokaji
Ázsiába. Számításai¬
hegy-csúcsa, emelik a
ban több mint felényitáj szépségét. Lábaink
re csalatkozott, s ha
előtt terül el Dióskitüzött czéljának va¬
Győr város, s abból
lódi távolságát ismerte
büszkén emeli fel a<rg
volna, alig leendett
fejét a vár, meglepő
bátorsága, utnak in¬
ellentétéül a viruló
dulni.
Diósgyőri tó.
természetnek — ugy
Kolumbus kisebb-
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Közvetlen a part alatt van egy a
de leginkább
miskolcziaktól látogatott fürdő, — s a hegy tövénél fakad egy
forrás, melyet, minthogy szent György napkor megered, s nehány
na
P mulva ismét megszünik, — Szent-György forrásának neveznek. Hogy mikor tétetett itt le legelsőbben a vár alapja — bizonyosan tudni nem lehet. Mert a magyarok előtti időben is létezett
itt vár, a mint arról Béla király névtelen jegyzője emlitést tesz.
Azonban a még ma is látható romoknak nagy Lajos király leánya
Maria tétette le alapját. Birta ezt Beatrix, Mátyás király özvegye,
késöbb II. Lajos neje, Mária Anna, ki egyszersmind itt is lakott.
Az idő vaskeze elporlasztá az utolsó követ is, melyen feliratok
láthatók lennének. Omladékkövei nagyrészint az itt épittetett r.
kath. templom falai emelésére fordittattak. A vár faragott kövek¬
ből épült, pompás kert környezé, s a királynők fürdő vizéből kép¬
ződött, jóizü halakat tenyésztő, halas tava volt. Későbbi birtoko
8ai
Enyingi Török István, Perényi Gábor, Balassa Zsigmond voltak,
melv
utóbbiról a koronára, később mint ajándok a Halierek kezébe
> i n n en ismét a kincstár birtokába jutott.
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tandó; midőn az uj világrészt fölfedezé, nem is sejtette, hogy még
egy nagyobb tenger, mint a minőt már áthajózott, választja el az
óhajtott Indiától; rá nézve az ujon fölfedezett földrész Ázsia keleti
része volt is, maradt is.
És vajjon mit keresett ezen ember Ázsiában? Mi inditá őt
arra, hogy az életveszélyes utra elszánja magát? India kincsei és
a vá
gy> e szép országot az európai kereskedésnek megnyitni. De
ezenkivül, a mint saját leveleiből kitünik, egy rögeszme sarkalta
őt a kalandos vállalatra : a földi paradicsom! Ezt akkoriban Ázsia
keleti részén hitték feltalálhatni, s "Kolumbus szorgalmasan ke¬
reste is azt minden utjában!
Az emberi ész egy másik tévedése, mely az emberiség műve¬
lődési történetére nem kevesebb befolyással volt : a bölcsek kövé¬
nek eszméje. A merész képzelet még sohasem gondolt ki olyas
valamit, a mi az emberiségre oly nagy befolyást gyakorolt volna,
mint épen ez, a melyről azt hitték, hogy a nemtelen érczeket
aranynyá változtatja, mindenféle betegséget meggyógyít, s az éle¬
tet meghosszabbítja.

-----
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Azonban valamely kényállitásnak (hypoihesis), minő ez is,
A bölcsek kövének eszméje lassankint fejlődött, eredete azon¬
puszta következetes keresztülvitele még egyátalában nem vala
ban nagyon régi.
Már a negyedik században Kr. u. beszéltek egy tökéletesen elégséges; meg akartak győződni annak helyességéről tapasztalás
kifejlődött mesterségről, mely az erezek megnemesitése s végre által. A fémek átváltozásának lehetőségét az bizonyitotta volna be
aranynyá változtatásával foglalkozik, s azt hitték, hogy e titoktel¬ kézzelfoghatólag, ha valakinek már sikerülendett, e tárgyban
jes tudományt csak egyes választottak, különös isteni adomány czélt érnie.
Minden nép jellemző vágyai, meséik és mondáikban nyilvá¬
által szerezhetik meg.
Az aranycsinálás és kincsszerzésrőli mesék Keletről látszanak nulnak, hol a képzelet azt valósítja, a mit a népszellem a valóság¬
származni, hol a lakosok buja érzéki természete, azok minden me ban óhajt. Igen természetes tehát, hogy minden népnél, melynek
séi és képzeletjátékaiban varázsvesszőket és kincsásókat teremtett; keblében az aranycsinálás eszméje gyökeret vert, mondák kelet¬
épen ugy, mint észak harczias népei, mondáik és hitregéikben, keztek oly személyekről, a kik e tudományt tökélyre vitték, a kik
gyözhetlen égi kardokról, éá minden sebet meggyógyitó balzsamról puszta akaratuk által képesek voltak, kincseket elöteremteni, s ily
módon aranyat aranyra halmozva, hatalomra és tekintélyre vergőd¬
álmadoztak.
Igy leremté a kincs utáni vágy az annak elöállithatásában tek. — Minden, titokteljes módon meggazdagodott egyén; mindenki,
a ki vagyona és hatalmánál fogva a nép előtt feltűnővé lőn : rövi¬
való hitet, mely hit idővel rendszeres tudornánynjá fejlődött ki.
Az erezek ismeretének akkori hiányos volta mellett nem debb vagy hosszabb tárgya lehetett ily mondának, a mely önma¬
csoda, ha kétségtelen ténynek tárták, hogy valamely érez, emberi gát lassankint kikerekité, a mint a nép száján tovább és tovább
munka és mesterség által más, nemesebb érczezé változtatható át. terjedt.
A legrégibb ama beavatottak közt (igy nevezték azon alcheHa rezet mirenynyel összeolvasztunk, fehér lesz az, mint az
ezüst; és e szinváltozás a felületes vizsgálódóra nézve elegendő, mistákat, kik a nagy titkot fölfedezték) egy egyiptomi vala, ki a
hogy abban érczátalakulást lásson. Réz és horgany aranysárga görög mondákban Herines néven fordul elö. ö t tartják az alchemia
alapitójának, s azt hiszik róla, hogy még Mózes idejében, Isis papja
ötvényt képeznek, melyet a tudatlan aranynak nézhet.
Ezen és más hasonló tények könnyen idézhetnek elő csaló¬ volt egy egyiptomi templomban.
Beszélik, hogy ez a Hermes saját és elődei tapasztalatait öszdást, kivált oly korban, a midőn a fémek és azok sajátságaink
ismerete még fölötte hiányos volt, s az ezek körüli vizsgálódások szeirván, azokkal 35,525 kötet könyvet töltött meg. Sirjában is,
melyet állítólag nagy Sándor felbontatott, találtak egy kéziratot,
oly felületesek szoktak lenni.
Különösen a vaskovand és ólomfényle ismeretes átalakulása az utóbb oly híressé lett tabula smaragdinát. Valamint az itt fel¬
a kén eltávolítása által, egy saját elméletet alapitott, mely a leg¬ hozott adatok valódiságaért egyátalában nem kezeskedhetünk, ugy
azt sem merjük határozottan eldönteni, ha vajjon ezen tabula sma¬
több efféle tannak taipköve gyanánt tekinthető.
ragdinát
halála elött vagy azután irtae? Gyanusitó nyelvek azt!
Azt következtetek t. i., hogy mindennemü fémek, épen ugy
beszélik,
hogy
a 12 ik századból veszi eredetét, s igy anachronismint a vaskovand, — mit hogy fémnek tartottak, kétségen felül
mus volna az, hogy nagy Sándor ezen iratot, létrejötte előtt majd
áll, — a kén eltávolítása által nemesebb alakot nyerhetnek.
Annálfogva tehát minden fémnek is kellett ként tartalmaznia, másfél ezer évvel fedezte fől.
A tabula smaragdina útmutatást foglal magában a bölcsek
és pedig annál többet, minél nemtelenebb volt az.
Egy másik tapasztalatra is jöttek a czinoberrel, mely a kén kövének készitésmódjára, azonban oly szavakkal, hogy nem sokkal
eltávolítása által higanynyá változott, s most örömmel ismerték többet lehet belőle érteni, mint egy másik beavatottnak következői
volna el a higanyt minden fém második főalkatrészének, még pedig tanából:
„A természet örvend a természetnek —"
a megnemesitőnek, ha másrészről azt nem tapasztalták volna, hogy
„A természet legyőzi a természetet —"
a higany kénnel épen és csakis czinóbert képezhetett, s hogy a leg„A természet uralkodik a természeten! —"
nemesb érez nem is volt tiszta higany.
,,Ég fölül — ég alul,
Fölvettek tehát minden fémnél egy harmadik elemet s ezt só¬
Csillag fölül — csillag alul,
Minden fölül — mindez alul. —
nak nevezték. A sót önállólag senkisem állitotta elő, s nem is volt
Vedd ezt és légy szerencsés! —"
szükség azt megkísérteni; mert midőn e fogalom fölmerült, már
akkor oly messze voltak, hogy elismerték, miszerint a kén és hi¬
Nem lehet csodálni, hogy ezen mélységes utasítások követése
gany, a mint azokat a fémekben elemeknek vélték, egyátalában a „nagy mesterség" feltalálására nem sok sikert eredményezett.
nem azonosak az ezen nevü közönséges állományokkal, hanem
(Folytatása következik.)
hogy azok alatt csak puszta sajátsági fogalmak értendők. Azért is
ezeket késöbb a „bölcsek" kénje és higanya névvel jelölték, s ez
Egy katholikus papról.
alatt az égékenység (rozsdásodás) és olvatagság sajátságait értették.
A napokban egyik élczlapban (az Ördög Naplójában) ez adat
Minél kevesebbet tartalmazott valamely fém a „bölcsek kén¬
fordult
elő :
jéből," annál kevésbbé volt hajlandó a rozsdásodásra, s igy annál
nemesebb volt. Ebböl tovább azt következtették, hogy a nemtelen
„Időszakunkra jellemző tény az is, hogy Siklóson, Baranya¬
fémnek, ha belőle a „bölcsészeti kén" eltávolittatik, nemesebbé, s megyében, Lóskay Bekény r. kath. lelkészt tiszteletbeli kálvinistá¬
ha az eltávolítás teljesen sikerül, a legtisztább és legnemesebb nak választották."
érczezé, azaz aranynyá kell változnia.
Ezt az ujságot én elébb tudtam, mint akárki más, de azért
A kén eltávolításának módja volt tehát most azon kérdés, nem nagy önmegtagadásomba került, hogy mint magam is humomelynek megfejtése körül sokan oly buzgón fáradoztak; e módot ristikus lap szerkesztője, ezt elhallgassam; mert az illető kath. lel¬
„a bölcsek kövének" nevezték el, s a tudomány, mely azt feltalálni kész nekem személyes jó barátom, s előre tudtam, hogy az ilyen
hirrel neki, helyzetét ismerve, sok kellemetlenséget okoznék.
s alkalmazni tanitá, az alchemia volt.
Helyénvalónak találjuk itt az „alchemia" szó jelentéséről
A kellemetlenségek már el is kezdődtek.
egyetmást elmondani. Alakja az ,,al" névelő által azt gyanittatja,
A „Religió" kath. egyházi és irodalmi folyóirat szerkesztője,
hogy e szó arab eredetü; azonban a „chemia" szó a görögök talál¬ Pollák ur, lapja ápr. 17-i számában ilyen elmésen reflektál a közlött
mánya, s az alexandriai főiskolából, hova a tudományok maradvá¬ adomára :
nya a népvándorlás alatt menekült, az arabokhoz ment át, kik az
„Ez ugyan a proselytismusnak egy uj ártatlan neme; de sem¬
„al" névelővel megtoldák. A „chemia" eredetileg a „fekete tudo¬ mikép sem megtiszteltetés. Ki ilyesmit képes volna elfogadni, bi¬
mányt" vagy jobban mondva, a „fekete ország tudományát" jelen¬ zony megérdemelné, hogy más ördög naplójába iktattassék."
tette; mert a görögök Egyiptomot fekete földje miatt fekete or¬
Koránsem szándékozom a Religió tisztelt szerkesztőjét az „ör¬
szágnak nevezték. Egyiptom volt pedig hazája az őskor minden dögi" théma változatai közé követni : — egyátalában járatlan va¬
tudományának, a honnan különösen a görögök az ö tudományu¬ gyok a pokolban s ismeretlen annak fejedelmeivel; — de ha mégis
kat meritettek.
netalántán volnának az alvilágban is olyan szerencsétlen szellemek,
Az alchemia elsö és eredeti feladata volt tehát : a nemtelen a kiknek specificus kárhozatuk abban áll, hogy ott „naplót" szer•erezek arannyá változtatása; a mód, melylyel ezt elérhetni remél¬ keszszenek, a mit én nem tudhatok, miután onnan cserepéldányom
ték : a kénnek eltávolítása a fémekből, a bölcsek köve segélyével. nem jár; instálom, hallgassák meg a dolgot egy kissé és tudják

meg annak valódi mibenlétét s csak azután Ítéljenek a kényes
ügyben, melyet nagyon tisztelt Pollák ur hozzájuk apellátára bo¬
csátott.
Tehát a tényállás e következő.
1848-ik május egyik szép napján nyolcz fiatal tanuló, az **-i
tannöveldéből, letette a könyvet s felvette a fegyvert és azok so¬
rába állt, kik a haza védelmére ifju életüket felajánlák. Ezek kö¬
zött volt Lóskay Bekény.
Végig harczolva, végig szenvedve az egész szabadságháborut,
ö is ott volt társaival Világoson, a hol tudjuk, hogy mi történt.
Ekkor azt mondák egymásnak : a fegyvert kivették kezünk¬
ből, most más fegyverrel fognak ellenünk küzdeni, aszellemet fog¬
ják ostromolni, gyerünk oda, védjük ott a hazát, s a k i s katonából
lett pap : igy lett L.B. a zirczi cistercita rend egyik kitünö tanára.
Ismerjük a lefolyt tizenkét év küzdelmét nemzetiségünkért;
tudjuk, hogy minő sötét had szállta meg a népnevelés terét, mely
minden nemét a corruptiónak elövette, hogy az uj nemzedék szivé¬
ben megölje a nemzetiség, honszeretet, fölvilágosultság és szabad
elvüség nagy erényeit, s hogy e törekvés még sem ült diadalt, söt
csufos vereséggel hagyta el a csatatért, az, Isten különös csodáin
kivül, derék, független érzelmü népnevelőinknek köszönhető.
Nem részletezem e küzdelmeket; elég annyit tudnunk, hogy
erőst k voltak s mi győztünk; — de lehetetlen hálával nem emlé¬
keznünk azon osztályokra, miknek férfiai tántoríthatatlan hüséggel
ragaszkodtak azon elvhez, hogy „első a haza", azután a többi né¬
zetek. S midőn a protestáns azt mondja egy derék zirczi, benedek¬
rendi, vagy kegyesrendi tanárnak : „te hozzánk hasonló voltál" ez
nem azt teszi, hogy öt hittagadásról, indifferentismusról vádolja,
hanem azt, hogy a nemzetiség hitvallásában mindnyájan egyformán

erősek voltunk, s e téren a katholikus tanár küzdelme nagyobb
volt, mint a mienk, mert mi függetlenek voltunk, mig neki elöljárói
ellenére kellett hazafiui kötelességét teljesiteni.
Ez az értelme annak a megtisztelő mondatnak,nagyon tisztolt
uraim idefenn és oda alant, s a vallás dogmáihoz annak valóban
semmi köze.
A mi már most magát a tényt illeti, az több egy félig sikerült
ujdondászi ötletnél, aminőnek aztn. t. Pollák ur szeretné képzelni.
Lóskay Bakény tudoraányos képzettsége, hazafias lelkülete,
kitünö szónoki tehetségei nagy körben ismeretesek. Nem fog tehát
senkit meglepni az eset, a mit elmondok.
A követválasztások után a bükkösdi kerület egyik helységé¬
nek elöljárói megjelentek a Siklós járásbeli főbírónál s kijelentek,
hogy ök lelkészükkel nincsenek megelégedve, mert az a követvá¬
lasztásnál a nemzeti párt ellen izgatott; hanem meghivják helyette
— Lóskay Bekényt.
A főbiró csodálkozva nyilvánitá, hogy hiszen Lóskay rkatholikus, ök pedig reformátusok.
— Az nem baj uram, felelék az előljárók, a fokérdés az, hogy
L. becsületes magyar, a többi mind egyre megy : egy Istent hi¬
szünk mind a ketten.
A meghívás különben természetesen elmaradt.
Ezt az esetet minden józan és jószivü hazafi ugy fogja venni,
mint tanubizonyságát népünk kölcsönös szeretetének s a nemzeti¬
ség áldott egyértelműségében kibékült vallástürelemnek.
N. t. Pollák ur pedig átfogja látni, hogy az egész eseményben
L. B.-nek semmi egyéb része nincs, mint jó hazafiságának, és tudo¬
mányos készültségének elterjedt hire; ezekért pedig, ugy hiszem,
hogy nem fogja őt ama bizonyos másik ur naplójában beiktattatni.
Jókai Mór.
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T A R H Á Z.
és a képviselőház választott elnökei tiszteletére. A vendégek, gr. Eszterházy
Mihály, Ghyczy Kálmán, Tisza Kálmán és b. Podmaniczky Frigyes, vala¬
Április 25.
mint a „Kör1- tiszteletbeli elnöke gr. Teleki László, beléptökkor zajos éljeOrszággyűlésünk folyvást az igazolással foglalkozik. Nem siet; de jenekkel fogadtattak. A gyönyörü áldomások sorát gr. Teleki László, gr.
nincs is ok, mely nagyon siettesse. Várjuk az időt, hogy sz. István koroná¬ Eszterházy Mihályra mondott lelkes fölköszöntésével nyitá meg. Ugyanő
jának minden testvérnépe Pesten legyen képviselve.
később az emigratióért, Kossuth és menekült társainak mielőbbi viszOrszággyülési értekezleteink is folynak s vitájok tárgya még mindig szatérteért emelt poharat. Utána b. Kemény Zsigmond ivott a nemzetiségek
az előbbi. Abban mindkét fél egyet ért, hogy mit irjon ; csak az még a kér¬ kielégitésére s a törvényhozótest összes elnökeire, várakozását fejezvén ki
dés, hogy kinek? Remélhető, hogy az a forró honszeretet, mely az egész aziránt, hogy a törvényhozótest hajthatlanul fog ragaszkodni a törvények¬
testületet átlengi, ezt a kérdést is ugy oldja meg, hogy a történet múzsája a hez. A vendégelnökök válaszai után poharat emeltek még : Szilágyi Virgil,
„pártos" epithetoat nemzetünk 1861- ik évéről is ugy elhagyhatja, mint az Ballagi, Vas Gereben, Giczey (ez utóbbi a feloszlatott karlovitzi kongres1860-ról.
susra s különösen Csernovica Péterre) s többen. A mintegy 200 tagból álló
E közben társadalmi életünk sem pang. A nyilvános összejövetelek, társaság nem sokkal éjfél előtt oszlott szét. Megemlítjük még, hogy az ősz
banquettek egymást érik. Különös érdekü volt ezek között az, melyet a ma¬ Pálóczy, hirtelen történt megbetegedése miatt jelea nem lehetett.
gyar hírlapirodalom férfiai, a külföldi journalisttka képviselőinek mult szom¬
Mig a köz- és magánélet ily elevenségnek örvend, a müvészi meglehe¬
baton este,,Istv. főherczeg" szállodában rendeztek. A Farkas M. zenéje által tősen pang; nemzeti színházunk olyan, mint a talált gyermek, ki apját ke¬
mulattatott szép irói koszorut, a lakoma kitünő anyagi élvei felett, kiválóan resi, de nem találja. Itt ugyan az alkotmányosságnak és felelősségnek semmi
lelkesítek, a lelkesnél lelkesebb felköszöntések. Ilyen volt b. Eötvös Józsefé, jelét nem találhatni, s félő, kogy országgyűlésünknek sokára lesz ideje, hogy
ki a külföldi literaturának, ügyünkért, mint az emberi jogok és szabadságért e békés, de árva ügyet is felkarolja. A so'x rosz fordítás után, melyekkel az
lelkesedő közlönyeit, s különösen azoknak jelenvolt személyesitőit köszön¬ őseik lelkesedése által felállított Thália-templom a honatyáknak több héten
tötte; Hiador különösen Simon urat, mint a ,,Patrieu levelezőjét, számüze keresztül mutogattaték, végre hétfőn 22-én Vahot darabja : „Az elsö magyar
téséből régi ismerőjét s a magyar nemzeti küzdelmek melegkeblü barátját szinészek Budán" kerültek szinre. Iszonyu „éljenek" a szinpadon (hol szin¬
üdvözlé a legzengzetesebb franczia nyelven; Rosty Pál angolul az angol tén színdarabot játszottak), kevesebb a karzaton, legkevesebb a földszinten
,,M. Herald" levelezőjére, Paynere, emelt poharat, czélozva az angol és ma¬ és páholyokban. Pedig van ebben a darabban minden : mgyorru gonosz, és
gyar alkotmány egyenlő korára és szellemére. Simon francziául, Payne ango¬ kisorru jó érzelmü német polgár; jó rácz éj gonosz szerb ; lelkes és lelketlen
lul felelt. Kedvező hatást tett különösen Simon ur felköszöntése, ki határo¬ szinészek, tót és magyar szinigazgató; betyár és érzelgő juratus; káromko¬
zottan kiemelé, hogy a magyar nemzetiek már csak irodalma által is méltó dás és éneklés; még Jókaiaé és Egressy szép hangja; a kedves Bognár
helye van az európai nemzet-családban; meggyőződését fejezte ki afelől, Vilma és Füredy éneke is : kár, hogy mindezekből az az egyetlenegy hiány¬
hogy igazságos ügyünk iránt a világ minden népének intelligentiája kedvező zik, mit Shakespeare mindig s oly nagy szerencsével alkalmaz : a szellem.
véleménynyel van, mely annálinkább fog emelkedni, minél hívebben ragasz¬ Színészeink gyakran gondolkozni látszottak, hogf egyik vagy másik dikkodunk jogainkhoz, s minél kevesebbet koczkáztatunk azokból. B. Podma¬ tióra, melyik feleljen, mert szava lehetett mindenik tárgyhoz mindeniknek,
niczky Frigyes a szabadelvü német sajtóra, Rózsaági annak egyik jelenlevő még a szerencsétlenül felpofozott lapkihordónak is. Katona „Bánk bánja,"
jeles képviselőjére, dr. Gomperzre köszöntött, mire ez viszonzásul Szalay Czakó, Szigligeti, Jókai, Dobsa jobb drámai; az ünnepelt Teleki gróf ,,KeLászlót élteté. Miután a kellemes társalgás igy a nyelveket teljesen feloldá, gyencze", a régi jó,,Kunok," „Hunyady László-' hol maradnak? Még Erkel
egymást érte a sok toászt. Külföldi irodalmi férfiaink, számüzött jeleseink, uj operája is csak néha napján látható a szinen. (Az utóbbi napokban ezeket
sőt még az európai uralkodók választottjai sem maradtak üdvözlet nélkül. is láttuk. Szerk.)
Schuzelka neve, ki először mondá ki, hogy országokat vérrel nem lehet öszMuzeumunk termei is sV<ái^ zárva voltak, az országgyülés helyisé¬
szeragasztani, Jókai ajkáról hangzott fel; mások a testvérnépek egyetérté¬
geit kivéve; csak zárt ajtónál láttuk itj. Vay Miklós báró „Széchenyi szob¬
séért, és mi erre vezet, irodalmuknak emelkedéseért.
rának" mintáját, mely valóban hivatott tehetségről le-z tanuságot. A főalak
Utoljára a jó kedv annyira emelkedett, hogy csak azt sajnáltuk, miért tökéletes; a mellékábrák között az országgyülési jelenet igen kisszerű, s a
nem jelentek meg Írónőink is, hogy kedves vendégeinknek a magyar tánczot lánczhid csak eredményt, de nem cselekedetet mutat fel; jobb volna, ha az a
is bemutathattuk volna.
láncz felhuzásakori jelenetet ábrázolná, s Széchenyit veszélyben forgó csolEgy másik lakomáról is meg kell ezuttal emlékeznünk, melyet e hó nakán tüntetné fel. (Rajzát közölni fogjuk. — Szerk.)
23-án a „Nemzeti kör," helyiségeiben, a kör tagjai adtak a két ház korelnökei
A fővároi hangulatát illetőleg annyit jegyezhetünk meg, hogy az meg-

A föváros nyilvános életéből.
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lehetősen lankadt. Alig tudjuk, minek örüljünk s mifelett aggódjunk. Al aHa a nagy fejü bécsi lapok a magyar alkotmányt s hazai intézmópotunk hasonló a tengerre szállóéhoz, ki nem tudja, vajjon a hajóró1, melyre n)einket ócsárolják és vádolják — ez megszokott dolog s nem igen ütközünk
szállt, anuiyiermö fjldre, vagy hideg hullámsirba száll-e alá?
Sz.
meg rajta. Vak a színről nem ítélhet. De mikor valaki még a magyar bor
ellen is talál kifogásokat, azt mondván róla, hogy nagyon is tüzes, jóizün
elmosolyogjuk
magunkat s a harmadévi hadjárat azon monumentális tudósí¬
Bécsi
levél.
tására emlékezünk, melyben olympusi megelégedéssel volt az mondva, hogy
(Ápril 22-én.)
a magasztalt vontcsövü á.:yuk mitsem érnek, mert — tullövik a czélt. E subTartalom : (A bécsi mint „Conslitutionhuber." — Macskazene illustratiókkal. — Schuselka. lim okoskodás ikervérére akadtam a „Donau Ztg" egyik tárczaczikk ében,
mely utánozhatlan kellemmel magyarázgatja, hogy honi hegyeink leve, men¬
— Magyar és német bor. — Willmers.)
nyire
mögötte áll a rhénusinak.
Ha az „Idők Tanujának" egy egész évfolyamát adnák is ide ajándékba,
Ha
a magyar bort a rajnavidéki fölé emelik, ugymond, ez csak ama
még sem jutna eszembe, hogy melyik hires német iróhoz jött egyszer valami ;
süldő-lángész, egy hatfólvonásos szomorujátékot mutatva neki, melyet álli¬ b zonyos k-Jrdés értelmében történik, melyet egy magyar emberre fognak s
tólag egy hónap alatt irt, pedig még csak husz éves mindössze. A nagy mely igy hangzik : „Gebén sie mir Glóbus von Ungarn!" — A magyar bor
költő átlapozván a kéziratot, nyugodtan ada azt vissza szerzőjének mond tűzes, de nem „viilde," Van benne „race," de nincs benne semmi költőiség
Tán : „Biz t zt öcsém tiz éves korában akár két hét alatt is megirhatta 8 ugy rohan a vérbe, mint valamely szenvedélyes nép egy egy politikai kér¬
volna!'' Itcy vagyok evvel a bécsi országházzal, melyről nagy dicsekedve désbe, t. i. per kopf. Izgat de nem derit, pezsgésbe hozza a vért és erőszakos¬
mondja a bécsi, hogy hat hét alatt s aránylag nem is valami megerőltetett kodása bágyaszt, szóval extrém bor. — Jő most égbeemelése a német bor
szorgalom után épült föl. Ez a fából és pántokból összehevenyészett „Sta- nak s a kineí nem jutott még alkalma, magyar és német borok közt összetionsgebíiude' bátran épülhetett volna három hét alatt is. Megcsinálták te¬ hasonlitásokat tenni, azt találná hinni, hogy az első nem is egyéb holmi
hát, még peaig oly keresett ízléstelenséggel, hogy szinte gyanuba szeretném mérges sarkantyubornál, melyet csak pártütők és Rózsa Sándorok ihatnak
ejteni mesterét, ki kétségkivül illustrálni akarta vele az — uj parlamentet. meg, mig utóbbihoz képest még a legjava champagnei sem egyéb üvegre
No de ne legyünk maliciosusok. Noé bárkája csak fából készült, még is me¬ fejtett tengeri betegségnél. A jámbor gondolkozásmód tejéhez, mely a ,,D.
nedéke lőn egy uj nemzedéknek s aligha nem evvel biztatja magát a bécsi Ztg" szerint quintessentiáját képezi a német philosophia borának, nem volt
is, ha a leendő Reichsrath tanyájára néz, mely kivül belől kipingálva, befödve még szerencsém és nem is igen szomjazom, de hogy még a legelső német
s bebutorozva készen áll, hogy magába fogadja az uj szabadság hirdetőit és poéták is— már pedig ki ért a borhoz,ha nem poeta?j— megénekelték hazai
kezelőit, kik közöl nem egy miniszter-beteg s monopol-nyavalyás szabad borainkat, igaz. Ugy látszik, csak hig velőt bir megzavarni Tokajnak hig
-elvész várja a jó időt, mely az ő eszméinek magvát is csirázásnak inditsa, aranya. — Bízvást várhatjuk, hogy a ,,D. Ztg." nem sokára azt fogja bebi¬
illetőleg kövér miniszteri tárczához juttassa őt. Annyi kérem szépen itt az zonyítani, hogy a magyar pengő ezüst huszas mily éktelen nagy és durva s
mily aesthetikailag finomak azok a silber groschenek. Tán annyira is megy
•pro Bach, hogy meg sem gondolná.
müitészi lelkesedésében, hogy a bankjegy aczélmetszetének mübecsét föléje
Bécs szégyenkezve érzi e perczben, hogy sohasem birt oly tekintély- helyezi a két haza bányavárosainak. — Lám, lám, még a magyar bortól sem
lyel, mint a milyen a székvárost megilleti, belátja, hogy sohasem volt gyu- maradhatna'--, azt is meg szeretnék czivilizálni.
pontja a birodalom politikai életének, s hogy e tekintetben ép oly kiskoru
A magyar zene fölött ugy is pálczát törtek már azon kritikusok is, kik
mint Hollabrunn vagy Z'pfelhausen, hogy egyedüli nagyravágyását abban
leié — mint ezt magával az e napokban leköszönt községi tanács is nagy különben szeretik a magyar bort; ez azonban sem Berlioz Hektort, sem
büszkeséggel fólemlité — hogy a rendőrségnek megrovásra sohasem adott Willmerst nem riasztá vissza a vele való, már mint honi zenénkkel való
okot, s hogy fizeti a császárnak az adót, mig ünneplő óráiban Nestroy bo- foglalkozástól. Utóbbi „Hunnia" czimü symphoniája által tettleg is óhajtja
hóczkodásai tölték be egész lelkét s képezé a jövő vasárnapig eszemecseré- kifejezni a magyar nemzet iránti meleg rokonszenvét. Művére vonatkozólag
azonban azon balhiedelem igazítására kért fől, melynél fogva az emlitett
jének tárgyát.
No de, ha a répából is lehet czukor, miért ne válhassak a bécsiből is műben, mely symphonietikus stylben van tartva, ne keressenek ..cseppentett"
egy szép napon alkotmányos polgár, kinek látkörét nem zárandja be a sörös magyar zenét. Részben lehetlen, sőt helytelen is a csárdás vagy népdal
kancsó, becsvágyát nem elégitendi ki a császárnak fizetett adó. — iVlig rythmusának átültetése a tágabb keretű zenében, mely csak a tüzetesen ma¬
azonban oda fejlődik, ajánlatos volna ránézve szépen meghúzni magát, azaz gyar momentumokban, p. csata, szabadság stb., és itt legfőkép, jfihet a jel¬
olyanformán, hogy a nálánál okosabbak fölé ne akarjon tulemelkedni. H> zett irányban teljes érvényre és kifejezésre; s hol ezen elemek képezik a
ember lesz a bábból, megbocsátok még magyarellenes érzelmeit is, miket túlsúlyt, Willmers nem fukarkodott a magyaros hangmenetek beszövésével.
azonban — ha igazságos akarok lenni — a bécsi sajtó nagyobbrésze nevelt Figyelemre méltó azon körülmény, hogy művészünk, mint saját magától tu¬
benne itt-ott már érezhetőn kifejezett gyülölséggé. — A derék, férfias dom, soha nem hallotta még Ber ioz „Rákóczy"át-iratát, mely indulónak a
Schuselkünak Magyarországra vonatkozó minapi nyilatkozata azonban ért¬ „Hunniában" is nagy szerepe jutott. Mindenesetre érdekes lesz az összehahetővé tette előtte azt, hogy jóformán azoknak a „teremtete- g'wandlban" sonlitás. — K. T.
Közintézetek, egyletek.
járó magyaroknak köszönheti még azt a kis szabadságot is, melylyel a kor¬
mány kénytelen volt őt megajándékozni. Jobb lesz azt a gyámoltalan al¬
+ (A m. Akadémia f. hó 22-iki ülésének) tárgyai voltak : 1) Brassai
kotmány-csecsemőt egészségnek indítani s erőre fejleszteni, mint a szom¬ Sámuel értekezését Csengery Antal olvasá fel : „az exact-tudományok köve¬
szédasszony, szép, derék legény fiát görbe szemmel nézni s inkább arra vi¬ telése s a philosophia szükségessége a tudományokra nézve.' 2) Knausz
gyázni, hogy a váltig hajtott „szabadsághajnal'' addig ne haladjon, mig Nándor „Aranybulla" czimü történeti értekezését olvasá fel. Értekező felegyszer csakugyan ugy meghasad, hogy nem lesz benne köszönet.
mutatá e nagyfontosságu okmánynak egy hiteles eredeti leiratát, melynek
Hogy ocsúdni kezd a sógor, mutatja azon körülmény, miszerint a sza¬ keletkezését határozottan 1317-re teszi, midőn a kalocsai zsinaton a főpapok
badság egy bátor, erős előharczosát alacsonyan és gyáván kituszkolni akaró, összegyűlvén, ott I. Károly királyt országgyülés-tartásra akarák birni, s a
uborkafára felkapaszkodott ügyvédet oly hatalmasan megmacskazenélt, zsinat követei rá is birták a királyt, hogy őket meghívja az országgyűlésre.
mintha teljes életében egyebet se tett volna. — Az emlékezetes serenádok E végre a püspöki kar előre leirattá az „Aranybullát" és azt saját pecséteikegyikének alkalmával egy igen tisztességes külsejü ur mellett álltam, ki kel hitelesitették is néhányan a püspökök közül, mint ezt a bulláról lefüggő
valami rózsaszin hólyagot fútt föl, melyből aztán fülsértő sivitással szaba¬ pecsétek igazolják. Értekező tömör- és lemezaranyból készült pecséteket is
dult ki ismét a lég. A hólyagot azonban az én zeneértőm zsebre tette s mutatott fel, egyet II Endre s egyet Mátyás királytól, mely utóbbinak ok¬
mintha nem is ő lett volna, kimondhatlan megütközéssel forgatta fejét mányán a nagy király saját keze aláirása is látható. 3) Toldy Ferencz Szé¬
jobbra balra, mintegy kérdezvén, ezen csakugyan „polizeiwidrig" hangok kesfehérvár tanácsának egy levelét olvaaá fel, melyben az Akadémia fölké¬
vajjon honnan jőnek ? Egy másik valami házaló zenész lehetett, mert retik, hogy az hasznos könyveket sziveskednék kijelölni az ifjuság számára,
a hányszor a néptömegben bennrekedt bérkocsis „heo"zéae által a zsivaj, hogy azokat meghozathassák. A jövő ülés teljes lesz, melyben Podma¬
nyivákolás s fütyölés megujult, hóna alól egy hosszu, fekete, csorba klari¬ niczky Frigyes báró székfoglaló beszédét tartandja, valamint Czuczor Ger¬
nétot huzott elő, melyből oly mélabús hangokat kezdett csalni, hogy csak¬ gely is értekezik.
nem megindult rajta az ember — hazafelé. A szeretetreméltó utczai fiatalság
+ (A „Magyar képzőmüvészeti társulat" czélja), a kibocsátott pro¬
Ozukorsipokkal működött s a reményteljes kölvök, ha közel érezte a veszélyt, gramm szerint, következő 5 pontból áll: 1) Festményekre, épitészeti ter¬
hangszerét a legnagyobb étvágygyal — megette. — Igazán elmés azon mód, vekre stb. pályadijak tűzetnek ki. 2) A müvészet s egyéb széptani tárgyak
melylyel másnap Rauscher bibornoknak adtak macskazenét, t.i.irásbeli uton. telett felolvasások tartatnak, s a jelesb müvek kinyomatnak. 3) A társulat
Ezen nap kapott e főpap vagy ezer levelet, melyekben csak e szó volt olvas¬ tagjainak müvei kiállíttatnak. 4) Kiképzés végett külföldre utazó szegény
ható : miau!
sorsú tehetségesb müvészek segélyeztetnek. 5) Betegség vagy a sors csapása
A szegény Schuselba számára sürün gyül a pénz s nem csekély föltü¬ által ínségre jutott müvészek segélyeztetnek. — A társulat tagjai alapitó és
nést okozott, hogy a magyar közlönyök is rendeztek ily gyűjtéseket; pedig rendes tagok. Alapitó tagok, kik az évi részvény-dijtőkét 200 ftot előre
nincs mit csodálkozni. Magyarországon népszerü és szeretett ember mind lefizetik. Rendes tagok, kik három egymásután következő évre kötelezik
az olyan, ki küzd a szabadságért — ha bár német is. — Csakhogy aztán magukat, az évi 10 ft dijt lefizetni. A társulat évenkint egyes műlapot vagy
következetlenségbe ne essenek a jó osztrákok. Ha a Maager uram sovány és képes albumot ad ki. Részvényjegyeket a társulat pénztárnoka Pietsch
mindenesetre kétes érdemeinek megjutalmazására csaknem 11,000 frt gyült Gyulánál (kigyó-utcza 3. sz.) lehet kapni.
már be, a derék nép emberének száz annyi jusson. A ,,M. Post" tegnapi
•+• (A pesti jótékony nöegylet) jelenleg létszámban levő 449 szegénye
kimutatásában „Mészáros Erzsébet, magyar szolgáló, „„éljen Schuselka! számára ápr. 21-től máj. 18-ig terjedő 4 hétre 1842 ft. 49 krt utalványozott.
jelige alatt 1 frtal és a Magyarországban harczolt német honvédseregnek
+ (A városi képviselőség) f. hó 17-iki ülésében Weisz Bernát egy
egy tisztje ,.gázsi nélküli 13 évnek és szegénységének daczára" szintén 1 árva-leány-intézet alapitását inditványozta, mely czélra az inditványozó
frttal járul ez adakozáshoz. — Ide sem kell commentár.
maga részéről 500 ftot ajánlott.

Vasárnapi Ujság 17-ik számához 1861.
Székely Bertalan „H-ik Lajos teste feltalálása 4 ' czimü
képe ügyében.
Tagadhatatlan, hogy a viszonyok sulya nem egyszer akadályozólag
hat a szellemi élet fejlődésére, de nem kevésbbé áll az, hogy erős akarat és
áldozatkészség ez akadályokat nagyrészben mérsékelheti. A gondviselés e
szellemi élet fejlesztését egyes hivatottakra bizta, kik ha bizonyságot adtak
tehetségükről, a kedvezőtlen viszonyok terhe alatt nem egyszer pályájok
kezdetén roskadnak össze. Önélete elleni sulyos bünt követ el azon nemzet,
mely közönyös szemlélője e hivatottak küzdelmének, s elnézi azt, a mit a
költő nemzetünkről mond, hogy: „szellemi országunk e gyöngyeit, ha épen a
véletlenség feltalálja hozni :
Porban, sárban érnek véget,
Vagy az inség zivatarja
Öket, messze elsodorja,
Messze tőlünk a világba,
Idegen nép kincstárába."

Érezve e nemzeti nagy kötelesség betöltetlenséget a képzőművészetek irá
nyában, alakult azon társulat, mely egyik főczéljául tüze ki : a haza e legmostohább kegyeletben részesült napszámosai közt buzdítást osztani a tehet¬
ségeknek, s a kifejlettebb érdemmel bíróknak foglalkozási tért nyitni.
És ime alig nyilatkozott a társulat czéljai felől, már is azon örömteli
kötelesség teljesítése várakoznék reá, hogy a müvészet mezejéről egy gyön¬
gyöt tegyen a haza kincstárába.
Ez első szép alkalmat Síékely Bertalan Il-ik Lajos teste feltalálása
czimü műve nyújtaná, melynek érdeméről annak megbirálására kiküldött
szakértők véleménye nyomán, tisztjének tartja az igazgató választmány, itt
átalánosan annyit nyilvánítani : hogy ha van is abban, mit a szigoru kritika
óhajtásul feljegyezhetne, de költői szépségei, technikai tökélyei e műnek oly
magas érdemet biztosítanak, hogy annak anemzet birtokába jutását őszintén
óhajtja. S ezt annálinkább szükségesnek véK, mert nálunk a képzőművésze¬
tek miveletlen terén leginkább kell a valódi érdemet megóvni az elkeseredés¬
től, s figyelemosztás által ernyedetlen munkásságra buzdítani.
A társulat alakulási terhei között, és a lassan emelkedő részvét mellett,
még nem bir annyi erővel, hogy e művet magáévá tehesse a e helyzetében
bizalommal hiszi, hogy nemzetünk nem szegény oly hazafiakban, kik készek
lesznek csekély áldozatot hozni, hogy helyette egyesült erővel e kötelessé¬
get teljesítsék.
Jövendőre pedig reményét fejezi ki a társulat, miként a közréezvét se¬
gédkezet nyujtand azon nemes feladata betöltéséhez : hogy nálunk, a kép¬
zőművészetek tövises terén haladóknak támaszt nyujtson, s ez által ezek te¬
hetségét a haza díszére gyümölcsözővé tehesse.
A képzőmüvészeti társulat igazgatósága meghagyásából közli : Plachy
Ferencz m. p., titkár.

A másik kasban már nem volt szintén anya, de semminemü költés sem
volt benne s ekkép még alanya fel nem lépett benne. Ebbe is pondróssejtet
tettünk s mert tápja nem volt, mézfejtést is adtunk bele. Egynehány nap
mulva vagyis tegnap hat anyaköltést találtunk benne s ezeket négy sejtekbe
helyeztük, s minthogy 4 rajt szándokunk belőle készitni, a fertályórányi tá¬
volban levő méhes népesebb kaptáraiból népes és fias sejteket hoztunk bele,
s most annyi népe van, hogy holnap vagy holnapután már négy rajt csinál¬
hk
hatunk.
Megvallom, hogy alig van az állattenyésztésuek érdekesebb szaka,
mint a méhészet ilyetén
kezelése. A művelt tudományos
y
y és okoskodni sze¬
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rető, de egyuttal a foglalkozást nem gyülölő embernek ez valóságos élvezet.
Hasonlítom én mulatság szempontjából a Dzirdzon-méhészetet a sakkjáték¬
hoz azzal a különbséggel, hogy a játékharczban az embernek a méh az el¬
lenfele : mert ha az ember a méhészetben szabályellenes sakkhuzást tesz, a
méh sakkot mond a királynénak, sőt mattot is s valamint a sakkjáték tanul¬
mánya kimerithetlen, ugy a méhész is talál micdig valami ujat, mely őt
meglepi.
Javaslom tehát minden méhész embernek, ki a méhekhez szokhatik :
hogy a Dzirdzon-méhészetet karolja fel, ezt azonban ne csupán könyvekből
tanulja : hanem keressen fel oly praktikus méhészt, mint a milyennek én
Schréder urat ismerem, ki terjedelmes méhészetet gyakorolván, Verőczén
mindenkor feltalálható, saki mindenkinek a legnagyobb készséggel ad gya¬
korlati oktatást.
Hoitssy Miksa.
A rajzok sikeréről később.

Irodalom és müvészet.

+ (Toldy Ferencz) igen jó és korszerű szolgálatot tett hazánknak az¬
által, hogy hazánk alaptörvényeit összeszedve, ,,A magyar birodalom alap¬
törvényei" czim alatt, egy kötetben közrebocsátotta. A könyv e nagyfontos¬
ságu okmányok eredeti latin szövegét és hű fordítását tartalmazza. Benne
vanrak az 1848-ki törvényczikkek is, valamint az erdélyiekből azok, melyek
a magyar korona közösségére vocatkoznak. Ajánljuk mindenkinek (külö¬
nösen pedig Pipos János, zarándmegyei főispán ur) figyelmébe.
+ Ráth Mórnál közelebb egy, hazai történelmünkre nézve nagybecsü
munka jelent meg. Ez : „//. Rákóczy Ferencz emlékirata a magyar hadjá¬
ratról 1703 — 1711." Kiadta Ráth Károly, Győrmegye levéltárnoka és a m.
Akadémia 1. tagja. 208 lap. Ára 2 ft. — Sajtó alatt van : , II. Rákóczy
Ferencz és nevezetesebb kortársainak némely még kiadatlan leveleik."' Elő¬
fizetési ára 1 ft.
-+• (Hartleben „Olvasó-tárából") megint hat (61—66) füzet jelent meg
egyszerre. A 61 — 64 füzetek De La Tour „Jelenetek a magyar életből''
czimü munka folytatását képezik, melylytl az be is van fejezve. A 65—66
füzetek 11-ik részét tesiik a „Napoleon fénykora és hanyatlása" regényes
korrajzoknak.
-f- Emich Gusztávnál egy, hazai közjogunkat illetőleg igen becses
munka jelent meg a napokban, ily czim alatt : „Magyarország különállása,
A Dzirdzon-méhészetröl.
Németország egységének szempontjából." A jeles munkát egy nagytekintélyű
Verőcze (Nógrád), ápril 13-kán.
magyar államférfiu irta német nyelven, mit most Toldy István, az akadémiai
Éti ezelőtt Nagy-Orosziban kezdettem a Dzirdzon-méhészetet, azonban titkár szép reményű fia, magyar nyelvre szabatosan leforditott. A csinosan
megvallom, kétes sikerrel. Igaz, hogy a szalaaakasokkal sem jobban boldo¬ kiállitott s 122 lapra terjedő könyv ára 1 ft.
gultam a fatális évek alatt : azért a Dzirdzon kezelésre, az anathemát ki nem
+ A 'Telegdy K. Lajos debreczeni nyomdász által kiadott „Debreczeni
mondottam, hanem felkerestem Schréder Norbert ur erdőmestert Verőczén, ellenőr" II. füzete a napokban megjelent. Tartalma e füzetnek : A debre¬
ki a Dzird2oa-méhészetbe maga Dzirdzon által vezettetvén be, őt mint ki¬ czeni kollegiumi gazdasági intézet. A német és osztrák kultura. A nemzeti¬
tünő méhészt már hiréből ismertem. Ez ismeretség oda vezetett, hogy jelen¬ ségek. Az osztrák deficitek. Erdély uniója. Államférfiaink. Porosz és olasz
leg Verőczén lakom s a Dzirdzon-méhészetet vele egy társaságban gya¬ államadósságok. A magyar takarékpénztárak. A nemzetiségek igényei ki¬
korlom.
egyenlítése. Körültekintés a hazában. — Mind megannyi korszerű tárgyak,
Az idei tavaszkor az vala első teendőnk, hogy méheinket átvizsgáltuk, melyek a füzetet közérdekűvé teszik.
s a hiányosakat helyrehoztuk.
+ Az országos ügyeinkre vonatkozó röpiratok egymást érik. Igy a
Több tápnélkülieket találtunk, melyeknek a tápdúsakból mézsejteket napokban is jelent meg egy ily, 28 l»pra terjedő füzetke e czim alatt „Or¬
adtunk.
szággyülési tájékozások a pénzügyekről." A honatyák figyelmébe ajánlja
Találtunk egyet, melyben csupán hereköltések voltak, melynek Schré¬ Jankó Vincze.
der ur csodálkozásomra megörült, mondván : hogy már most korábban ké¬
+ („Korány" czimü zsebkönyvre) hirdetnek előfizetést Kolozsvárott
szíthet rajokat, miután kész heréi lesznek a készítendő anya termékenyité- b. Bánffi Dezsö és Réthi Lajos kiadó-szerkesztők. A könyv a kolozsvári reí.
sére, s előre ezeket mondá :
iskola munkásabb tagjainak kötött és kötetlen dolgozataiból, lesz kiállítva.
,,Ha a kasban azért vannak a hereköltések, mert anya nincs, akkor ugy A jövedelem fele az erdélyi honvédek segélyezésére, másik fele pedig az
hagyja a kast, a mint van, a herék megtartása végett. Ha pedig anya van, iskolai könyvtár és zenede javára fog fordittatni. Megjelenik junius közepén.
az későn születvén — midőn már herék nem voltak — terméketlen lett, te¬ Előfizetési ára 1 ft; beküldési határidő május 20-ka.
hát ez esetben az anyát meg kell ölni, mire az anyátlansághoz nem szokott
+ {Oltványi Hugo) előfizetést nyit „Beszterczebányai-emlék" czimü
méhek a szomszéd kasból áthelyezendő költé&sejtből 5 — 6 anyaköltést ké- magyar zongoraábrándra, 1 pftjával. A tiszta jövedelem a zólyommegyei
szitendnek, s ekkor ezekből ugyanennyi rajt lehet készitni.
honvédsegélyző-egylet tőkéjére van szánva. Az előfizetések Petényi Ottóhoz
A kas megvizsgáltatván, a második eset adta magát elő, s a mondottak Beszterczebányán küldendők.
szerint jártunk el : minek következménye lett, 5 anyaház egy sejten.
+ („Atala költeményei") megjelentek. Atala, a Kisfaludyak méltó
Mi tehát ezen anyaházakat óvatosan kivagdaltuk, és más sejtekbe be¬ ivadéka, szivből fakadt és szívhez szóló költeményeivel jó hangzásu nevet
toldoztuk 8 ismét ott hagytuk, minthogy azonban egy csomóban voltak, csak vivott ki, alig pár évi működését a legszebb siker koronázta. Óhajtjuk, hogy
hármat különözhettünk el. Három nap mulva ujra megnéztük, de ekkor a? a költőnő Helikon forrása még ki ne apadt légyen a jelen kötettel.
+ (Löw Lipót), szegedi főrabbitól ily czimü röpirat jelent meg :
egy anyaházat kikeltnek, a másikat pedig szétromboltnak találtuk. Hozzá¬
fogtunk tehát a fiatal anya kereséséhez, és miután az gyenge levén, több „A feltámadás, homilia." 14 lap.
+ (Magyar lap Bécsben.) Egy bécsi lap szerint Bécsben nemsokára
Biéh alatt bujdosott, nagyon nehezen reá akadtunk, s ekkor ezt még egy¬
nehány sejttel mintegy negyedórányi távolságba vittük, a hol is mint raj egy magyar lap fog megindulni, mely reggel és este fogna megjelenni. Szer¬
kesztője Gans Móricz.
tündöklik.
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+ (Müverseny.) Egressy Gábor, a „M. O." szerint, b. Vay Miklós
mint a sárospataki ev. ref. kollegium főgondnokának felszólítására, ma va¬
sárnap, déli 12 ' /2 órakor a nemzeti szinházban nagyszerü műversenyt rendez
a nevezett főtanodában ujon felállítandó jogbölcseleti tanszék alapjajavára.
Közreműködésre már Hollósy-L.-né, Jókainé, Vrabély Szerafin s több jeles
Xiűvészi egyéniség igérkezett. Fel fognak lépni a kitünő magyar tánczukról
ismert Szőllősy-nővérek is a Molnár színtársulatából.
4- (Fehérvári Mari k. a.-t.), nemzeti színházunk egykori énekesnőjét,
ki ujabb időkben a turini királyi operaházban szerepelt Fevari név alatt,
Viktor Bmánuel olasz király ő felsége egy drága kövekkel ékitett karpereczczel ajándékozta meg, jeles müködése elismerésül. Hazánk leánya julius
hótól kezdve 8 hóra Odessába van szerződtetve, s juniusban Pesten át fog
oda utazni. Talán nemzeti szinpadunkon is fel fog lépni.
-|- (A nemzeti szinház uj igazgatóságát illetőleg) különféle combinatió forog szóban. Egy pár divatlap Dobsa Lajost ajánlja igazgatónak; báró
Podmaniczky Frigyes és Lukács Mórról is van szó; mások ismét gr. Feste¬
tics Bélát óhajtanák, ugy azonban, hogy mellette ügyvivőül állana Molnár
György, a budai magyar szintársulat erélyes igazgatója. Mindenesetre
kivánatos volna, hogy a kérdés minélalőbb eldöntetnék.
4- (Klapka György) Szabolcsmagyei országgyülési képviselőságérői
lemondott.
4- (A muzeumi gyüjtemények) f. hó 20-án megnyittattak, s a szokott
módon nov. 15-ig szemlélhetők lesznek. Reméljük tehát, hogy azok a jegyelőmutatást követelő czerberusok el fognak távolit tatni a muzeumi kertaj¬
tóból, különben a gyüjtemények megszemlélése a közönségnek lehetlenné
válnék.
4- (Hol lesz hát az országháza?) A lapokban ugy van megírva, hogy
az ideiglenes országháza a Muzeum mellett (hol? talán a „két pisztolyban"?)
lesz, még pedig vasból épitve, mely, ha az állandó országháza f Ölépül, könyv¬
tárul használtatnék, ha ugyan addig a rozsda meg nem eszi.
4- (Az adó történetéhez) a „P. L." következő érdekes adatokat közöl:
Ha az összes osztrák adó 1850-57-ig 197,840,425 ftról 298,684,055 ftra
emelkedett, tehát körülbelől 100 millióval, ránk e többségből 46 V2 millió,
tehát körülbelől a fele esett. Innen van az, hogy sehol sem emelkedett annyi
panasz az adó terhes volta miatt, mint nálunk. Egy adójegyzékből kitünik,
hogy Pestmegye egy köüsége, mely a márcziusi napok előtt 10,000 ftot fize¬
tett, most 200,000 fttal adózik; egy kerület, mely azelőtt 20 ft adót fizetett,
most 360,000 fttal van terhelve!
+ (Ismét egy derék czivilizátor.') Bruckner Antal, a német czivilizátió
buzgó apostola a budai főreáltanodában, a „P. N." szerint, f. hó 18-án este
megszökött, magával vivén az iskola könyvtárából mintegy 24 könyvet.
Ipar, gazdaság, kereskedés.
Útiköltségről pedig ugy gondoskodott, hogy szolgálójának a takarékpénz¬
tárban letett 150 ftját fölvette a maga részére. Temérdek adósságot hagyott
— (A tavasz sok gyümölcsöt igér.) Hidvégről, Baranyamegyéből irják: hátra,
s családját is itt hagyta négy uj krajczárral. Ilyen emberekre volt bizva
Nálunk, hol az ős erdők emelik föl fejőket, s ékitik a tájt, l l év óta gyá¬ gyermekeink
nevelése! Mit mondanak erre a jó szomszédok?
szoltak, mert a ronda hernyók letépték minden ékességeiket, szemtelenül
4- (Tóth Gáspár szabómester) f. hó 23-án este 8 és 9 óra közt egy óra
megmásztak mindott, hol csak valami életerő volt a gyümölcsözésre; és
miután kiélték, lehultak észrevehetetlenül, elvesztek, önmagukat is emész¬ hosszat tartó macskazenét kapott. Kétemeletes házának ablakai a magyartették, mégis ott nehány betegeskedik, de már az utolsót lehelli mindegyik. jtczában mind bezúzattak, a földszinti ablakokat mindenestől leszedték és
Nem árthattak e szép tavaszon az őscsernek, mindenütt bimbó s zöld galy darabokra törték. A házon százakra menő pusztitást vittek véghez. Hirsze¬
üté fel fejét a terepély élőfán. Most van reményünk arra is, hogy gyümölcs rint a szabólegények és inasok demonstráltak, mert a megtisztelt mester azt
sok terem, mert l l év óta, még igy soha fáink nem virágoztak; a többek nditványozta volna, hogy a szabólegények fizetése számittassék le. Sajnál¬
között a szilvafák, azok alkalmasint sejtek, hogy az izék, a finánczok el fog¬ nunk kell, hogy ily botrányos demonatrátiók is fordulnak elő fővárosunkban.
4- (Nagy tüzvész.) Nyitramegye Szelőcze helységében f. hó 18-án
nak menni, ée igy ismát előállnak a gyümölosözésre. — Katarinkban, hol
soha az özönvíz óta — ha csak előtt nem — szőlőkertek nem léteztek, most borzasztó tüzvész dühöngött; 92 ház égett le, melyek közöl csak 21 volt biz¬
miután a 61-ik évet, s ennek szép tavaszát elértük, az eddigi Hidvégnek tositva. A szerencsétlenek számára szánt adományok Fülöp Lajos magyarnevezett szántóföldeket szőlőkkel ültetjük be, már nagyban meg is van, a soki szolgabiróhoz küldendők.
neve, ezentul Hidvég helyett Hatvanegy lesz. — Közli S. K. R.
+ (Nyilvános köszönet.) Limbek Dénes honvéd-őrnagy özvegye, hálás
+ (A debreczeni kereskedelmi testület és kamara) teljesen alaptalan¬ köszönetét nyilvánitja, özvegy Mészölyi Gábornécak, ki 5 ftot, özv. Páznak nyilatkoztatja a „Pr. Ztg"-ban közlött azon hirt, mintha a győri és mindy Sándornénak, ki 10 ftot s azon sárbo.'ádi emberbarátoknak, kik t.
debreczeni kereskedők elhatározták volna, f. év második felétől kezdve a Mészöly László és Soós Mór urak ivén 35 fcot adakoztak küzdésteli napjai
a régi 60 kros számítást ismét életbe léptetni.
enyhitésére.
— Széchenyi-emlény. (I-ső közlemény.) A magyar nemzeti Muzeum
Közlekedés.
könyvtárában egybeállitandó Széchényi-emlékkönyv részére már megkezde¬
tett az emlékivek beküldetése. Eddigelé a bejegyzett résztvevők száma 60-ra
-f (A tiszai vaspályatársulat közgyülése Bécsben) f. hó 23-án tarta¬ megy; kiknek sorát & hon3zerte tiszttlt Fáy András, a magyar Akadémia
tott meg. Az igazgató jelentése szerint az 1860. évi bevétel 2,811,819, a ki¬ Nestorának prózában irt remekműve nyitá meg. Nyomban követek őt szin¬
adás 1,404,464, a tiszta jövedelem tehát 1,407,345 ft., vagyis a 40 milliónyi tén prdza-szerkezetü sorokkal többen Pest, Szeged, Arad és Szatmárból;
befektetett tőke 3V10 százalékára rug. A kiadás a bevételnek 49 százalékát kik között elsők voltak Szirmay Péterné, Apjok Róza s Purgstaller József
teszi. Elhatározták az előmunkálatokat a miskolcz-dobsinai ágvonalra.
kegyesrendi főnök. — Gyönyörü himzemények érkeztek hg. Odescalchi Gyu¬
láné, Andrássy Gyuláné s Kinsky Jánosné grófnők és Kolosy Aurélia höl¬
Mi
ujság?
gyektől ; — versezetek Halász Dezső, Nagy Zoltán s Jankai uraktól; — az
-|- (Gr. Szécsen államminiszter) a mult héten fővárosunkban időzött. özvegy nm. Széchényi grófnénak iratott részvétlevelek másodpéldányaiból
4- (Haas Mihály) hirszerint püspökségéről lemond, s Leonhard tábori (eredeti aláirásokkal ellátva) beküldetett a m. n. Múzeumé, budai takarék¬
pénztáré 8 pestbudai zenedéé; — a marmaros-szigethi hölgyek és hazafiak
püspök mellett nyer alkalmazást.
+ (Reményi Ede), hir szerint, Weimarba készül, hol a nyár egy részét közöl egyszerre negyvenhármán jegyeztetek be előlegesen neveiket az illető
bekötési dij befizetése mellett; kiknek élén a marmarosi főispán Mann József
Liszttel töltendi.
ur lelkes hitvese áll.— Az e czélra készen álló tiszta iveket(Széchényi-papir)
4- (Weisz Alfonsina báróné) f. hó 25-én az „Európa" teremében hang¬ a m. n. Muzeum könyvtárában hivatalos órák közben mindenkor lehet vál¬
versenyt rendezett. Kívüle még közremüködtek : Hollósy-L-né, és Szerda¬ tani. Pest, 1861. ápril 23. — Közli Mátray Gábor, m. n. muzeumi könyv¬
helyi Kálmán.
tár-őr. *)
+ (A bécsi államminiszterium) az összes szinházi viszonyokba refor¬
mokat akar behozni; nevezetesen 3—4 vidéki színtársulatot egy igazgatóság
alá rendel.
*) A t. cz. szerkesztőségek kéretnek mind a fennebbi, mind ezutáni e tárgyra vo¬
+ (Terézvárosban egy utczát) Deák Ferencz nevéről fognak elnevezni. natkozandó közleményinknek becses lapjaikba felvételére.

+ Szegeden jelent meg : „A szomorfalvi tanitó." Nővelészeti iránybeszély. Irta Szeberényi Andor, nagylaki ev. lelkész. Kiadja az „Iskolai Lap"
szerkesztősége. 36 lap. Ara 20 kr.
4- Kolozsvárott megjelent : Orbán Balázs „Utazás keleten" czimü
érdekes munkájának első kötete, mely a következő fejezetekből áll : I. Lengyelfalvától Brassóig. II. Brassótól Galaczig. III. Galacztól Konstantinápolyig, IV. Konstantinápolytól Szmirnáig. V. Szmirnától Samosig. VI.
Samos. VII. Samostól Rhodusig. VIII. Rhodustól Beyruthig. — Az egész
munka 5 kötetből álland, melyaek előfizetédi ára 4 ft. Egy-egy kötet 1 ftért
kapható.
+ („A czivilizátorok.") íly czimü vigjáték vár előadásra nemzeti szín¬
padunkon, Szigeti Józseftől. Valóban korszerű tárgy.
+ (Molnár színtársulata Budán) a jövő hóban egy uj, 3 felvonásos
népszínművet adand elő ily czim alatt : „A honvéd." Irta Balázs Frigyes.
+ (Erkel Ferencz) hirszerint uj operán dolgozik; czime : „Sarolta."
A szöveget Czanyaga J. irta hozzá,
+ (Erkel Ferencznek „Bánk bán") czimü, zongorára két kézre alkal¬
mazott dalmüvére. Rózsavölgyi és társa előfizetést nyit 4 ftjával, mely május
végeig beküldendő.
+ (Zenemüvek.) Bucsánszky Alajosnál következő zenemüvek jelentek
meg : „S >mogyi lakodalmas." R4g kedvelt hat frissel. Ara 70 kr. — A^fen¬
maradt remény." Lassu, lassus négy frissel. Ara 40 kr. — „Mi ujság ?"
Magyar lassu, frissel.,Ára 50 kr. — „Szülőföldem" (Petőfitől.) Ára 1 ft. —
„Rákóczy keserve." Ára 40 kr. Mindé darabokat szerzé Eperjessy István.
Végül „Hadgyakorlati induló." „A lonjumeaui postako38;s" szövege után
zongorára alkalmazta Suck Mátyás. Ára 40 kr.
— (A györi történelmi és régészeti füzetek ügyében.) Füzeteink elseje,
a szakemberek kitünő pártolása mellett, oly ssbeden kelt el, hogy a négyszáz
példányból egygyel sem rendelkezhetünk, bár elfogyta óta már mintegy 50
uj aláiró jelentkezett, kiknek, mit eléggé sajnálunk, többé nem kedvesked¬
hetünk. Kérjük tehát a magyar történelmi kútfőkből meritni szerető olvasó
közönség nevében az ivtartó urakat, sziveskedjenek a netán még künnlévő
iveket mielébb beküldeni, hogy az ujonnan jelentkezett aláirók iránti tekin¬
tetből, a második kiadáshoz mielőbb hozzáfoghassunk. — Bátorkodunk pedig
a t. közönséget ujra felszólítani, már csak azért is, mert nemcsak Budenz,
Ipolyi, Kazinczy, Knauz, ifj. Kubinyi, "Wenczel és több más tekintélyes iró¬
kat nyertük meg vállalatunk támogatására, mi által a füzetek érdekessége
éí változatossága tetemesen nyer; hanem azon okból is, mivel minden 4
füzetből álló kötethez diszes metszvéayeket és másolatokat is rendeltünk
meg, mi által költségeink jóval szaporodnak. Győr, ápril 14-én. — Ráth és
Rómer.
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— (Nevelésügyi ráklépés Bagon-Pestmegyében.) Ha olvassuk Rusinova-Wola galicziai helység követutasitásait, melyeknek 7-ik pontjában az
foglaltatik, hogy „nem kell iskola," ezen együgyüségen csak szánakozó
mosoly lebben el az olvasó ajakán; de egészen más érzet foglalja el keblün¬
ket akkor, midőn itt hazánk szivében egy tisztán magyarajku községről
csaknem hasonló eseményt kell regisztrálnunk. — Bag község áldozatokban
kifogyhatatlan plébánosa 1857-ben megvett a helybeli iskolának egy 1/i
telek földet örökalapitványul, oly szerződésileg is megerősitett feltételek
mellett, hogy annak használatából a községi tanitó, ki egyszersmind kántor
is — miután a tanonczok száma a 160 at meghaladja — egy segédtanítót
tartani köteleztetik. Ezen nagylelkü áldozatot méltányolva a község lakosai
és elöljárói hozzájárultak annyiban, hogy azon V8 telek földnek szántását,
illetőleg munkáját önként elvállalták, s arra magukat szerződésileg is köte
lezték; átlátva, hogy különben ezen hegyes és vizmosásos határban annak
készpénzért való munkáltatása, s a különbféle adók fizetése mellett a tiazta
haszonból nem tanitót, de egy béresfiut se lehetne élelmezni és fizetni. Most
azonban találkoztak roszszándoku izgatók, kik az iskolát s gyermekeik
taníttatását köztehernek tekintve, a lakosokat arra ingerük, hogy ezen úgy¬
nevezett iskolaföldeknek szántását tagadják meg. Fölfedezték, hogy az arra
vonatkozó szerződések — miután az előbbeni kormány alatt történtek —
semmit érők. Fölfedezték, hogy ő m. báró Podmaniczky Armin ur, tisztelt
főszolgabiránk a szerződések megtartására utaló szigoru rendelete is érvény¬
telen. Fölfedeztek még sok mindenfélét. Szóval, annyira vitték már a dolgot,
hogy itt átalában senkinek sem akarnak engedelmeskedni. A tanitót pedig,
ha földeinek szántását vagy a lakosoknál kinn lövő fizetését követeli, elkergetéssel fenyegetik. — A fennérintett alapitvány pedig annálinkább bir je¬
lentőséggel, mert azt eleinte a fentisztelt szerény lelkipásztor készpénzben
akarta letenni, de átlátva a mostani helyzet változandóságát; átlátva, hogy
az ily pénzbeli alapítványokat könnyen veszély fenyegetheti, igen czélszerüen földbirtokba helyezte. Hogy mily üdvtelen az ily eljárás, annak megitélését a közvéleményre bizzuk. Van okunk reményleni, hogy hasonló
viszszaéléseket a megyei h itóság mint legelső forum, erélyesen rendre utasitand. — Egy szemtanu.

+ (Mosonmegye egyik gyűlésében) elhatározta, hogy ott a községek
tömeges biztosításokat léptessenek életbe. Igen óhajtandó, hogy ez ország¬
szerte történnék, mely esetben a már most is csekély dijak még alább szál¬
líttatnának. Érdekesnek tartjuk megemliteni, hogy a magyar biztositó tár¬
sulat legközelebb engedélyt nyert, Viktor Emánuel olasz király minden bir¬
tokaiban megkezdhetni működését, minélfogva Turinban, Genuában s az
olasz királyság egyéb nagyobb városaiban fő- és alügynökségeket fo» a tár¬
sulat felállítani.
4- (Makó városa) minden szülöttjének, ki 1848—49-ben mint katona
a hazát szolgálta, egy-egy házhelyet rendelt adományozni.
+ (-Az erdélyi Muzeum igazgató választmánya) fölkéri a haza összes
törvényhatóságait, hogy körleveleiket, s mindennemü kibocsátványaikat, e
Muzeum számára beküldeni sziveskedjenek.
+ (Fiuméból) távirják, hogy a f. hó 22-re kitüzött direct választás
eredménye a zágrábi országgyűlésre következő : 1222 választó közöl, a sza¬
vazatban résztvettek 870-en, de ezek közöl 840-en „8enkire«-re szavaztak, 8
csak 30-nak czéduláján voltak jelöltek felirva. Ez eredmény roppant éljen¬
zést idézett elő.
b — (A franczia iskolákban) mindenek előtt nagy gond fordittatik a
nemzeti történet tanítására, ugy hogy a nemzeti dicsérzet kiirthatlanul beoltatik a növendékek szivébe. Már korán hozzászoktatják mindenben részt¬
venni, mi a haza dicsőségét illeti. Igy a solferinói ütközet után minden ta¬
noda nyolcz napi szünidőt adott, hogy növendékei, a nemzeti dicsőség ez
egyik mozzanatára annálfogva is tovább visszaemlékezhessenek.
b.— (Abd-el-Kadert az orosz czár) a fehér sasrend diszjelével ékité,
fel — mert a megtiszteltetett mellén a keresztet nem viselné.
4- (A chinai császár) hadserege összes tagjait, egy kivivott győzelem
következtében előléptette. Most tehát a közlegénység csupa káplárokból áll.
Mekkorra lehet az az erdő, melyből annyi káplárpálcza kikerül!
— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez a mult hét
folytán beküldetett :
Farkas Ignácz elmebeteg számára : Ugráról (Bihar) többen Kőrösy
Károly tanitó által 4 ft 50 kr. (Az egyes adakozók : Darabont Ferencz 50
kr., Kis Károly lelkész 50 kr., Rosa István 40 kr. Bor Péter tanitó 1 ft.,
Ajtai Sámuel 50 kr., Weis József 10 kr., Schreier Ignácz 1 ft., Kőrösy Károly 50 kr.)
'

— (Ismét gonosz rágalom.) Kisújszállásról ápr. 15-ről irják : Mezei
Qiunkávali foglalkozásom népünk alsó rétegével hozván érintkezésbe, szo¬
moru alkalmain volt e napokban munkásaim beszédét hallani a zsidó méregkeverökröl, kik hordók számra szállíttatják Debreczen vidékére a mérget s
azt vizbe, borba, pálinkába öntik, hogy a magyar e módon is irtassék. Ez
Egyveleg.
álhir létezéséről valaiielyik lap Debreczenből már tudósittatott, én azt olvab.— (il mireny [arsenik] ivók.) Amerikában Whitbek falu, egy hasonló"
sám; s hogy e hir tartja magát, annak bizonysága, mikép a szegény magyar nevü folyó
mellett fekszik, mely oly hegyekből ered, melyek tömérdek arsenyilt és titkos ellenségei — de kenyerünk hő barátjai — minden módot al¬ nikumot tartalmaznak. Ez okból a folyóvíz tetemes mennyiségü ily mérget
kalmasnak tekintenek magyar ellenes törekvéseik gyámolitására. Ez álhir tartalmaz magában. E vizet használják a falu lakosai ivásra, s minden házi¬
csak ellenségeink által hozathatott mozgánba, kik ara számítanak, hogy né¬ dolgaiknál s teljes jó egészségnek örvendenek. A réczék azonban itt meg
pünk alsóbb osztálya végre is elhiszi, s elkeseredésében zsidó kravalt idéz nem élhetnek, ugyszintén a pisztráng sem marad meg e vizben, jóllehet
eiő, melyet aztán síp, dob, trombita szóval lehet a külföld tudomására jut¬ egyéb közellévő folyókban bőven tenyészik. Az emberek és állatok, melyek
tatni, s az augsburgi féle lapokban a magyar türelmetlenség, értetlenség, és meg nem szokták, e viztől gyuladási kapnak szájpadlásukon, de mely nem¬
barbarismusról tanulságos értekezéseket kikerekiteni. Szeretett magyarok! sokára elmulik.
Ne higyjetek az ámitóknak, és gondoljátok meg, mikép sokkal kevesebb zsidó
b.— (Az ujságok száma Angliában) jelenleg 1182-re megy. Megjele¬
lakosa van édes hazánknak, hogysem ők ily bűntényre vetemedhetnének nik ezek
791 Angliában, 28 Walesben, 138 Skótországban, 132 Irirányunkban, tudják ők azt jól, hogy a magyarok mily könnyen szerezhetnék landban ésközöl
13 a britt szigeteken. Mindezek közt 52 napi lap. Ezeken kivül
meg maguknak a legborzasztóbb megtorlás elégtételét felettök. Ne illesse még 481 ismeretterjesztó folyóirat és különféle szemlenyomatók. 1821-ben
tihát e részben gyanútok a zsidókat, hanem forduljatok el teljes megvetés- a lapok száma Angliában csak 267 volt, mely szám 1851-ig 563-ra emelke¬
Ssl azon álbarátoktól, kik hitté akarják bennetek érlelni e mérgezési históriát dett, s ez időtől máig 549-el szaporodott.
s kik épen ezért a lélekre nézve valódi méregkeverök. Községi életünkről
4- (A rendes orosz hadsereg) 350,000, a rendkivüli 500.000 ember¬
szabad legyen alkalmilag annyit megemliteaetn, hogy az átalakulás nehéz ből áll.
ségeivel itt is küzdelem vivatik, de majd csak megláboljuk valahogy. Elől
— (A mult évtized magyar hivatalnokainak nevei, versbe szedve.) Egy
járóinknak különösen figyelmébe ajánlom, hogy ők a csend és rend fentar¬
barátunk
fáradságot vett magának, a mult évi cs. k. hivatalnoki Schematistásaért felelősek, s annak fennnradására legbiztosabb ut az, ha a szenvedély
Szitotta izgatások és becsületbeli sértegetéjek előtt, a térfoglalás módjait mus feltünőbb neveit összeállítani (pedig csak az ország egy részéből, a
pozsonyi ,,Verwaltungsgebiet"-ből), kérvén minket, hogy e névsort, a sze¬
egész erélylyel elvágni igyekeznek. Mit tőlük el is várunk. — Kunfi.
rencsésen elköltözöttek örök emlékéül a hálás utókor számára lapunkba ik¬
— (Szőlő-kapások evésbeli igényei N.-Kanizsa vidékén.) Egy vidéki tassuk. Teljesítjük a kedélyes óhajtást :
tudósitónk leveléből közöljük e sorokat : N.-Kanizsától egy órányi távol¬ Schmutz, Kozseluch, Tumerauf, Hornacek,
Vlk, Czablk, Turek, KozsaSek,
ságra fekszik Eszteregnye falu. E napokban történetesen ott voltam, midőn Hrubi, Melichar, Schleimer, CbrobaSek,
Kappel, Zbiral, Zlamal, Klavácek,
egy bizonyos egyén szőlő-kapásokat fogadott. Elszörnyedtem, midőn az Sparsam, Choczky, Tvrdy, Kotzián,
Cech, Kwech, Sáron, Witlacil,
alkut hallottam, mert jól láttam előre, miszerint a szőlős gazdának ily fölté¬ Krajaeits, Mikolasko, Czáp, Zaduban,
Fertsek, Ulieny, Skalon, Wichodil,
Vonasek, Walasek, Psükril, Krtieka,
telek mellett haszonra vergődni lehetetlenség. Az alku merő evés-, ivásban Kabus, Nadobry, Maresch, Zczsulak,
Krupecz, Hojda, Odrobinak,
Sestak, Zimak, Muschal, Kwasnicka,
Összpontosult. Halljuk! minő követelésekkel lépnek fel ezen munkások Czucz),
Cherven, Wlasaty, Gschrey, Jerzsabek,
Smuthny, Sluzsny, Tichacek, Duda,
gyomrai! — A napszamosi koszt. Kis fölöstököm : Kenyér szalonnával vagy Kopriva, Stugel, Kaas, Vizdalek,
Gallina, Kallina, Maiina, Chluda,
túróval. % óra. — Nagy fölöstököm : Rántott Ieve3 metélttel. Káposzta hus Hollub, Sluzse, Pitsch, Pospichal,
Kramarik, Zahourek, Csepel, Finacek,
Zborzil, iVraschtill, Soíiak, Voslacek,
nélkül. Köleskása zsirral vagy tejjel. 1 óráig. — Ebéd : Marhahus leves me¬ Aberle, Usternul, Verstuseg, Zaplotal,
Wraníic, Mrva, llalac, Hrdina,
Zaíek, Novomieszky, Krzizsek, Vatzulik,
télttel. A hus ebben elmetélve adandó. Gombócz zsirral vagy tejfellel. Ká¬ Kuffa,
Mataíií, Barvizz, Bilina,
Waczka, Maichrsiczky, Körinek, Vosalik,
poszta hussal. Borsó zsirral vagy tejfellel. Rétes. 1 % óráig. — Uzsonna : Schwiguth, Buresch, Vl£ek, Konegtko,
Drubak, Dvorak, Holecek, Zelezny,
Kenyér disznóhussal. — Vacsora : Marhahusleves metélttel. Hus tormával. Obiez, Frintschtaíki, Karchete, Ehrenko,
Preílik, Ilumplik, Wohanka, Povolny,
Hajdina vagy köleskása hussal. Rétes. 2—3 óráig. A fizetés 20 kr. — Bor, Satala, Kreimel, Saíranek, Weigl,
Smreka, Slovacsefe, Machatsek, Sckaffarcik,
Zavierka, Zdrazilek, Mentsek, Kozeschnik,
kenyér quantum satis. — Ide járul aztán nehány néző és rokon, kiket rétes¬ Wawra, Sut-ek, Prihoda, Beigl,
Tins, Schmeisser, Kansky,
Cstvrtecska, Giran, Schrovanek, Vodnarik,
sel és borral megkínálni emberség. — Valóságos Eldorado az ily ország, de Srnka,
Knüppel, Skrabal, Zak, Trnobransky,
Kiupicka, Czikann, Vaniorek, Cerstvik,
ily körülmények közt valóban elveszti kedvét az ember a szőlő-termeléstől. Wordak, Nobel, Slaviczek, Albl,
Drobil, Mateika, Jezitsek, Petruska,
Haviina, Itychlik, Havlicek, Wavruska,
4- (A frakkot Varsóban és Kalisban is) megfosztották polgári jogai¬ Navratil, Voldon, Repka, Schilhabl,
Chovanecz, Neaoecz, Iludoba,
Pikvan, Vieszorek, Nehanek, Ruzitka,
tól. Most árva gyermekek számára zubbonyokat készitenek ezen szép német Malorecz,
Steffek, Kasparek, Tschik, Kozehuba,
Juda, Machalek, Mestyanek, Hrdlieka,
Uniformisokból. „Szegény frakk!"
Wyplel, Worel, Wrtel, Brix,
Polivka, Wseticzka, Straka, Waniek,
— Bényéröl (Pest), Illiny Sándor Ödön magánnevelő urnak, — ki a Popelka, Cibulka, Wawrecska, Dix,
Haluska, Zapomiel, Trojan, Kustanek,
Maschka, Trziska, Miliska, Tézisek,
bényei ev. népiskolának „Physikai, mathematikai és politikai földleirás" Cvetnitz, Ipavitz. Napravnik, Kastl,
Strebliíka, Krupicka, Hniti£ka, Schimeeekt
czimü munkájából 200 példányt ajándékozott, — az iskola nevében köszö¬ Klaucek, Dolesal, Pivniczka, Tastl,
netét nyilvánitja — a tanitó.
Vajjon nem szükséges-e a „névmagyaritás?'

—-t-
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hirt kellett vennünk, hogy szomszéd községünkben, Bodolán Filker György
ur, e vidék páratlan honfia, és e jelenben csaknem egyedüli reménye, a ne¬
mes keblü barát, az alig 44 éves férfi nincs többé. Dalárdánk, mely elsőbben
Erdély. Brassóvidék, Zajzon, ápril l l . (-B^y der^A: hazafi halála. A szerepelt e napon nyilt téren, két egymással nem épen rokon kötélyeket
vidék nagy vesztesége.) Hogy a tudományok világa meggyűljön, hogy a köz¬ teljesitett u. m. örvendetest és szomorút. Ma pálya kezdetének s pálya be¬
ügyek iránti részvét, a honfiúi érzület népünkben, melyet oly sorvasztóan végzésének valánk tanúi.
boritott vala el a lelki homály és a közönösség dere az 1848. előtti korszak¬
Itt Zajzonban megkezdtük a lelkészbeigtatási ünnepélyt Kölcsey
ban, felébredjen, bármily nyomasztó is vala a lefolyt l l év, mégis találkoz¬ ,,Hymnu8ával," és végzettük Vörösmarty „Szózatának" kebelrázó hangjai¬
tak férfiak, kik ez ügyben, részint sikerrel, a mennyire lehetett közreműköd¬ val. Innen a szomoru kötelesség rögtön Bodolára szólitott, hogy az egész
tek. Igen, mert bár elboritólag, fenyegetőleg lebegtek a minden népet vidéktől megkönyezett férfit sírjához kisérjük. Mindnyájan, kik ismerjük e
germanizálni törekvő szellemnek működései is felettünk, mindazáltal akadt vidék multját és jelenét, a fájdalomtól egészen elfogódott kebellel néztük
a messze távolból ide egy-egy magyar kormányhivatalnok és jegyző, ki¬ környékünk e reményét, e népboldogitó férfiát leeresztetni sírjába. A sírnál
nek még égvén kebelében a nemzetiségi szellem, megesett lelke e nép elha- utoljára inkább elsírtuk, mint elénekeltük a „Szánd meg Isten a magyart!"
gyottságán és a kortól elmaradottságán, s igyekezett fóleleveniteni a tetsz¬
Veszteségünk kipótolhatlan. Népfajunknak itten az egyházi renden
halottat.
kivül csaknem semmi értelmisége nincsen az ugynevezett Hétfal vakra nézve,
Mi, néptanitók, kik többnyire Erdély más részeiből rendeltettünk a mert eleitől fogva nem volt semmi vallásfelekezet szerinti, magasabb ma¬
sorstól ide, épen ily szempontból, a nemzetiségi szellemtől vezéreltetve, hogy gyar képző-intézete. A válságos korszak legégetőbb pillanatja épen nyakun¬
megillessük népünkben a szív hurjait, és fölrázzuk az alvó kedélyeket : mult kon van, ea bárhová tekintsünk; nem láthatunk senkit, ki érdekeinket illő
év oktober hava 19-én egy dalárdát alakítottunk.
helyen képviselje. A mélységből kiáltunk hozzád Uram! légy nekünk erős
Jelen év ápril hava l l kére dalárdánk ide Zajzonba, lelkészbeigtatásra kősziklánk, melyhez folyamodjunk; mert nálad van a szabaditás.
Bartha Kráoly.
vala megszólítva, miről alig hogy értesültüak, egyszerre azon megdöbbentő

Levelezés.

SAKKJÁTÉK.
70-ik sz. feladvány. — Báro Meszéna Istvántól (Lessen).
Sötét.

5626. S.-Kaza. B—y G. Köszönettel vettük a derék czikket.
5627. Z.-Egerszeg. P. E. örvendünk a keresztkomaságnak. A küldött névjegy¬
zékben van nehány használható, de sok már eddig elfogadott, létező vezetéknév is. Ezek¬
hez nyúlnunk nem szabad.
5628. Arad. F. K. A brazíliai leveleket közölni fogjuk.
5629. A talizmán. Tiszteletreméltó, szép és erőteljes eszmék, de a forma nagyon
öreges. Igy ma nem verselnek.
5630. Ki a magyarnak ellensége? A hosszu czikknek nemes érzelmet tanusitó
egyes részeit örömmel olvastuk. Az egészet ugy, a mint irva van, nem tartjuk közlésre
alkalmasnak.

Színházi napló.
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Világos.
Világos indul s 4-ik lépésre matot mond.

A 65. számu feladvány megfejtése.

Péntek, ápril 19. „Tinódi." Eredeti szinmü 5 felv. Irta Szigligeti. A
darabnak legtöbb érdeket kölcsönöz a régi jó lantosnak egypár igazán meg¬
ható éneke, mit Füredi szépen adott elő. Maga a darab most sem birt kivá¬
lóbb érdeket terjeszteni.
Szombat, ápril 20. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv. Zenéjét szerzé
Erkel Ferencz.
Vasárnap, ápril 21. ,.A harmadik magyar király." Eredeti dráma 5
felv. Irta Tóth Kálmán.
Hétfő, ápril 22. Először : „Az elsö magyar szinészek Budán." Eredeti
kor- és jellemrajz, dalokkal 3 felv. Irta Vahot Imre. A kiváncsiság, melyet
a korszerű tárgy ébresztett, nagy közönséget csalt a színházba, ugy hogy a
nézőtér egészen megtelt. Azonban a várakozás nem lőn kielégítve. A darab
fő érdeme azon nehány szép dalban áll, melyek az első felvonásban előfor¬
dultak. Ezekért volt is taps elég, sőt a szerzőt is kihitták. Az egész mű pon¬
gyolán van kidolgozva, emelkedettség nélkül, pedig müy érdekes személyek
képezik alakjait! A szinészek eleget igyekeztek az előadást minél érdeke¬
sebbé tenni.
Kedd, ápril 23. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv. Zenéjét szerzé
Erkel Ferencz.
Szerda, ápril 24. „Tündér-ujjak." Szinmű 5 felv.
Csütörtök, ápril 25. „A kunok." Eredeti opera 4 felv. Zenéjét szerzé
Császár György.

(Weisz A. J . tanártól.)
Világos.
Sötét.
1) V e 1 — c 3
B g 7 - e 7 :
2) B c 7 - c 6 t
Fd5—e6 :
8) V c S — e ö : t
Kd 6—e5 :
HETI NAPTÁR,
4) H b 6 — c 4 4Helyesea fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : báró Meszéna
Hold¬
Katholik. és Protest, Gfir.-orosí
llo©Nap- Izraelit,
István. — Pesten • Cselkó György. — Hatvanon : Kovács Zsigmond. — Poroszlón : Nyilas és betinap
naptár
naptar
naptár
kelet I nyüg.
kelet nyüg.
Alajos. — Győrött : Rózsa Elek. — Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly. — Gy.-Fehérvárott
Horváth Lajos. — Parabutyban : Rothfeld József. — Monokon : Skvór Antal. — B.-Ujvá
roson : Kovács Lajos.
Április — Május
Ápril (ó) ó. PIgar R
ó.
Rövid értesítések. Vesiprém : F. J . A hiányzó számot már, legjobb akaratunk
2
8
|
Vasár.
j
F
4
Valériav.
F
4
Cant.
18
A
6
Vaji
18
L.
B'o7
52
mellett sem küldhetjük meg.— Parabuty : R. J. Egy pár példányban az e 4 és e 5 gyalo¬
Hétfő Antonia szüz Péter v. 17 Simeon
19 [mer
8
50
goknál a szin föl volt cserélve, ön kezéhez bizonyosan e hibás példányok egyike jutott. —
Kedd
Szien. Kat. | Maximus 18 Ján. rem.
20
9
48
Monok : S. A. A feladványokat köszönettel vettük. A 68.sz. f. három lépéssel megfejthető
Szerda Ful. és Jak. Pötient. 19 János
21
45
10 32
Csütört Athan. Zsig. Zsigm. 20 N. Csőt. f 4'44
22[zabev.
11 43
Péntek f Feltalálása Juvenal. 21 N. Pént.f 4 42 7 12 23 B. Gaől
Szerkesztői mondanivaló.
Szomb. Flórián vért. Amália 22N.Szom.-r 4 41 7 12 24 SS S.
ll 67
Holdnegyed : C Utolsó negyed l-jén 8 óra 48 perczkor este.
5621. Tisztelt levelezőinknek. Ismét oly halmaz követválasztási pro et contraczikk érkezett hozzánk, hogy azt sen* tudjuk, hova legyünk velök. Kérjük az illetőket,
n e legyenek e részben irányunkban tulkövetelök s gondolják meg,hogy a tér és idő zsar¬
TARTALOM.
noksága alatt nyögünk, mely ell^n nincs appellata. Most az országgyülési veriilcatio után
Kiss Miklós (arczkép). — Lakziban. — Téli kép. Szalócsy Bertalan. — A magyar
Bok levél már ugy is hiában sántikálna a bevégzett tények után; de azért a históriai igaz¬
ság kedveért közölni fogjuk még azt, a mit s a mennyire lehet, — természetesen a Pólit. szent korona (vége). Kávon Lajos. — Ft-lső-borsodi képek (képpel). — Diósgyőr vidéke.
— A bölcsek köve. — Egy pápista papról. Jókai Mór. — Tarház : A föváros nyilvános
Ujdonságokban.
5622. l'ápa. M. A. Nem tudjuk, miféle multkori levelet emlit on. Kár, hogy körül¬ életéből. — Bécsi levél. — Közintézetek, egyletek — Székely Bertalan „IL Lajos teste
ményesebben nem emliti, vagy hogy ujra be nem küldte. A beérkezett kéziratokat eltalálása" czimü képe ügyében. — A Dzirdzon méhészetről, lloilssy Miksa. — Irodalom
nem gyüjthetjük halomra. Azt igen sajnáljuk, hogy a felvilágosodott Pápa város most is müvészet. Ipar, gazdaság, kereskedés. Közlekedés. Mi ujság? Egyveleg. Levelezés,
iakkjáték. Szerkesztői mondanivaló. Szinházi napló. Heti naptár.
holmi korszerűtlen vallásbeli türelmetlenségnek s szakadásoknak szinhelye.
5623. A gazdag ember lánya. Még ez évnegyed elején érkezett volna hozzánk?
Nem régen volt, de még sem emlékezünk reá Talán máshova tévedt; az apja hiában
Melléklet : Elöüzctesi felhívás a „Szépirodalmi Figyelő'*
keresi nálunk. Egyébiránt, ha ugyis ,,gazdag ember," könnyen vigasztalhatja magát.
esthetikai
hetilapra.
562-t. E g y régi ének. Nem adható.
5625. Vallási nétet fejlődése. A kidolgozás nem egyez meg lapunk szokott mod( rával.

Felelős szerkesztő Pákh Albert : (lak. magyar-uteza 1. sz.)

Kiadó-tulajdoaoí Heckenast Gusztáv, — Njomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1861.

ÍS-ik szám.

Nyolczadik évi folyam.

Pest, május 5-én 1 8 6 1 .
A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedretben l'/g iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai oton külön a Vasárnapi Újságra
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. uj pénzben. A Vasárnapi Ujság a Magyar Sajtóval együtt (a Politikai Újdonságok nélkül) félévre 12 ft., évnegyedre
' ft. aj
Bi pénzben.
Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó. (Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.)
pénzben.

A buda-kanizsai vasut indóháza Budán.

Az egész pályaudvar a budai Krisztinaváros mögött huzódik el egy
hosszukás völgyben, melyet egy részről a „Sváb"- és „Sashegy", másrész¬
Alig van két éve, hogy a budai Vérmező átellenében fekvő kis három¬ ről pedig a Szent-Gellért, és a vár átellenében álló azon szőlőhegy képzi,
szögű réten — mely hajdan temető volt, — az indóház legelső munkálatai melyről 1849-ben a magyar ágyuütegek a vár falán — a fehérvári kapu
mellett — rést lőttek. E völgy ugy van alkotva, hogy a Sas- és Sz. Gellért¬
megkezdettek.
Ki a tervek titkaiba beavatva nem volt, fogalma sem lehetett, hogy hegy között magasan kezdődik, s ugy vonul lejtősen lefelé, egész az emli¬
Daily óriási munkának vetették meg alapját; bámulva sereglettek össze tett rétig, hol legmélyebb. Ezen legmélyebb helyet tehát fel kellé emelni,

A BUDA-KANIZSAI VASUT INDÓHÁZA BUDÁN.
budapest kiváncsi,^lakosai, midőn e háromszögű rét körüli roppant szikla•alakat kezdették épiteni, melyek bármely várerősség bástyáival is bátran
kiállották volna a versenyt, s csodálkozva tudakozódtak egymástól, hogy
v
ajjon mi lesz ez? mit épitenek itt tulajdonképen? minek e roppant falak
e
gy indóházhoz ? Arra még akkor kevesen gondoltak, hogy az egész pálya¬
udvar egy emeletnyi magasságra fog feltöltetni, és hogy e roppant földtöl¬
tés ellensulyozására, illetőleg megtartására, nem elég erős a közönséges fal.

mire meg ama magasabb részéből lehordott föld szolgáltatott anyagot; de
mindazáltal a Szt. Gellért-hegy végső gerinczén át elkerülhetlenné vált egy
190 öl hosszu alagut épitése, mely hogy mennél rövidebb legyen, majdnem
félkörben megy a föld alatt, s innen van roppant sötétsége. A hegy tulsó
részén kiérve, gyönyörü rétek terülnek el egész a Dunáig, s balfelől ez, jobb¬
ról pedig a budai negyek huzódnak félkörben egész Promontorig, -•-"-**aljában szintén félkörben kanyarodik a szép vasuttöltés, mig Prom,

