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«sak áldást lehet kérni reá! Pénztárnokul Staincz Lajos ur kéretett fel. — 
A gyűlés két óra felé feloszolván, a férfiakkal vegyes női társaság az ebédlő¬ 
terembe vonult, mely prózai része ez oly és annyi nemes emlékekkel örökí¬ 
tett napnak azáltal lett nevezetessé a társaság előtt, hogy Gőcze Bertalan ur 
indítványára el lőn fogadva : hogy a mai nevezetes napnak megörökítésére 

készítessék egy leirata e nap történetének, mely a jelenlevő összes női-tagok 
nevei aláírása által hitelesítve, a leleszi országos tekintélyű s hirü levéltárba 
tétessék le. Mi azonnal foganatosítva is lőn. Most pedig avval fejezem be 
rövidke közlésemet, hogy adjon az ég sok oly lelkes honleányt a magyar ha¬ 
zának, mint a Bodrogköz lelkes hölgyei. — K nyi A . . . l. 

SAKKJÁTÉK. 
71-ik sz. feladvány. — Campbelltöl (Londonban). 

(E csinos feladvány a „Londoni képes újság" múlt heti számában jelent meg. Lapunkban 
i« közöljük, leginkább azért, hogy a hires angol feladványhőst közönségünknek is 

bemutassuk.) 
Sötét. 

b c d e f g l 
Világos. 

Világos indul s S-ik lépésre matot mond. 

A 66. számú feladvány megfejtése. 
(Dósa Gábortól.) 

Világos. SOtét. 
l ) H f 4 - g 6 f K f 8 - e 8 
2) H e 4 — g 5 tetszés szerint. 
8) B lép s F 4> 

Helyesen fejtették meg. Vestprémóen .• Fülöp József. — Letten : báró Meszéna 
István. — Petten • Engel Imre, Cselkó György. — Kit-Kürtösön : Csemiczky Károly. — 
Gy.-Fekértárott : Horváth Lajos. — Parabutyban : Rothfeld József. — Monokon : Skvór 
Antal. — B.-Újvároso* : Kovács Lajos. — Balaton-Bogláron : Bárány Hermina. 

RAvid értesítések. Monok: S. A. Az első folytonos sakkal, már négy lépésre mat 
A második megjárja. — Szolnok : B. B. Majd eltalálta! De egy lépést nem vett ön te¬ 
kintetbe; c4 — c3 oly akadály, melyet elhárítani nem lehet. — B.-Boglár : B. H. öröm¬ 
mel olvastuk a gyöngéd vonásokat, annyival inkább, mert láttuk, hogy a megfejtés hi¬ 
bátlan. 

Színházi napló. 
Péntek, apr. 26. „A szép marquisnö.1' Szomorujáték 5 felv. Irta Kövér 

Lajos. Hogy oly kisszámú közönség volt jelen, abban, ugy hiszszük, nem 
csekély érdeme volt a „szép marquisnő" személyesitőjének. Az ember nem 
lehet mindenre alkalmas, bárhogy erőteti is a dolgot. 

Szombat, april 27. Ferenczy Izabella k. a. utolsó föllépteül : „Hunyady 
László." Eredeti opera 4 felv. Zenéjét irta Erkel Ferenci. V. László királyt 
Bratka riká . . . akarjuk mondani, énekelte. Nekünk akkor tetszett legjob¬ 
ban, mikor, valódi művészettel — hallgatott. Ugy hiszszük, Bratka maga 
sem vágyódik oly nagy megtiszteltetésre, hogy királylyá tegyék, miért ki-
nozzák tehát vele őt is, meg a közönséget is? Ha Hollósy-L-né nincs, 
Bratka énekére aligha meg nem indultunk volna — hazafelé. — A szinlap 
szerkesztőjének megvan az a régi jó szokása, hogy az előadás végét több¬ 
nyire egy órával előbbre teszi, mint valósággal történik. Ezúttal is az állt 
a síinlapon, hogy : vége 9 után, és haza mentünk 10 óra után. Erre az il¬ 
lető egy kissé több gondot fordíthatna. — A szinház egészen megtelt. 

Vasárnap, april 28. Károlyi Sándor első föllépteül : „A czigány." 
Eredeti népszínmű 3 szakaszban. Irta Szigligeti. Károlyi kolozsvári színész 
a czimszerepben igen talpraesett játékkal mutatá be magát a fővárosi közön¬ 
ségnek. Mindjárt első fölléptekor meggyőződhettünk, hogy szerződtetése 
színházunkhoz, nem volna elhibázott lépés. A mai előadás egyike volt a leg-
összevágóbbaknak. Sajnáljuk, hogy oly kevés számú hallgatóság volt jelen. 

Hétfő, april 29. Palóczy László halála miatt a színház zárva volt. 
Kedd, april 30. „Dinohra, vagy a ploermeli bucsu.-' Vig opera 3 íelv. 

Irta Meyerbeer. 
Szerda, majns 1. „Brankovics György." Eredeti szomorujáték 5 felv. 

t t a Obernyik Károly. 
Csütörtök, május 2. „Báj-ital." /Vig opera 2 felv. Irta Romani. Zené¬ 

jét Donizetti. 

Szerkesztői mondanivaló. 
6631. K. J. Pankota. A „naplótöredék" igen érdekes részleteket hoz, s köszö¬ 

nettel vettük. Gondoskodni fogunk, hogy az, kellő formába öntve, mint rendszeres raü 
mielőbb napvilágot lásson. 

6632. Debreczen. Ps. N. S. A füzetet köszönjük ; sok nem fog itt belőle elkelni, 
miután azt az eredeti franczia nyelven már régebben ismerjük. A költemény franczia for-
ditását eltettük gyűjteményünkbe. 

5633. Szécsénke. Sajnáljuk, hogy lapunk minden rovatát nem nyomathatjuk eléggé 
nagy betűkkel. A V. U. f. évi 15-ik számában, az adakozások rendes rovata alatt olvas¬ 
ható többi között ezen tétel is : „I. Szécsénkéről névtelen 5 ft." Tehát az adakozás meg 
veit annak idején említve, sőt azt is mondhatjuk, hogy a kezünknél levő nyugta szerint, 
akkor az illetó helyen már át is volt adva. — Az efféle tárgyak nálunk lelkiismeretes pon¬ 
tossággal kezeltetnek. 

5634. Soskut. A rajzzal együtt vettük s besoroztuk.! 
5635. Sopron. F. I. Mint több izben irtuk, több rendbeli uj fordítás van kezünk¬ 

nél, miket a költeménynek egy uj kiadása esetére tartogatunk. Ez eset még nem állott ber 
de várjuk s akkor ön müve sem fog kimaradni. (Mi löbb, rég óta ki van szedve nyom¬ 
dánkban, de később ugy határoztuk, hogy többi társaival együtt kellene megjelennie.) 

5636. Az Avar-vár rajza s leirása iránti ajánlatot K. József úrtól szívesen vesz-
szük. A brit Múzeum megvan. 

5637. Soroksár. Sch. M. Hogy a paksi izraelita iskola feloszlott, azt a civilisatió 
érdekében csak sajnálni lehet. A baj elhárítására ön nem ajánl eszközöket. Az illető elöl¬ 
járóság tudni fogja teendőit. 

5638. Siklós. A S. A „tiszteletbeli kálvinistaság" ügye már meg van magyarázva 
lapunk múlt számában. Ne feszegessük tovább, s ne csináljunk egy tréfás elnevezésből ko¬ 
moly dolgot. Van most s lesz még komoly dolog — elég! 

5639. Hármas párviadal. Vettük s adjuk. 
5640. Az erdészet ügyében több oldalról vettünk czikkeket. A mennyire lapunk 

köre engedi, használandjuk. 

Nyílt tér. •) 
Felszólítás. A Vasárnapi Újság folyó év 4-ik számának „Nyílt tér" 

rovatában közzétett, előfizetett zeneművekre vonatkozó felhívásom óta, & 
felszólítottak közül : Eltér Antal ur a zeneműveket, Kollonicz László ur 
pedig az előfizetési összeget megküldte; csak Simonffy Kálmán ur nem tette 
egyiket sem; de késedelmét nem is ignzolta; jóllehet az ő „Tárogató"-ja a 
másik két vállalatnál előbb hirdettetett. 

Kénytelen vagyok tehát Simonffy Kálmán urat, vagy a vállalat kése¬ 
delmének igazolására; vagy : ha az netalán meg nem jelenhetnék, az előfize¬ 
tési pénz visszaküldésére ezennel ujolag is felszólítani. 

Nagy-Bajomban, april hó 20-án 1861. Hirtling Boldizsár. 

Nyilatkozat. 1849. évi Naplóm, melyből a Vasárnapi Újság 15-ik é» 
16-ik számaiban egy „Töredék" közöltetett, még 185l-ik évben került ki 
kezeim közül, — bár tehát ezen „Töredék" közlése ellen különben semmi 
kifogásom vagy neheztelésem nincs : bizonyos okoknál fogva mindazáltal 
ezen fentebbi körülményt szükségesnek véltem nyilvánosan kijelenteni. 

Azok, kiket a dolog illet, meg fognak engem érteni, — s ez nekem 
elég. — Kelt Mindszenti pusztán, 1861. év april 24-én. Sz. D. 

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelő¬ 
séget a Szerk. 
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TARTALOM. 
A buda-kanizsai vasút indóháza Budán (képpel). Zombory Guatáv. — A temető-

csősz. Pájer Antal. — Jeszcze Polska nie zginiela! Thaly Kálmán. — Zrini Péter és Fran-
gepán Ferencz halála. Pauler Gyula. — Felső-borsodi képek (folytatás). — A bölcsek 
köve (folytatás). — Tárház : Palóczy László. — Ghyczy Kálmán beszéde Palóozy László 
felett. — Kakas Márton országgyűlési levelei. Kakas Márton.— Irodalom és művészet.— 
Egy hang a jegyzők és tanítók érdekében. — Ipar, gazdaság, kereskedés. Közintézetek, 
gyletek. Közlekedés. Mi ujeág ? Sakkjáték. Szinh. napló. Szerk. mondanivaló. Nyilt tér. 

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

Kiadó-tulajdonos Heckenatt Gusztáv. — Xromtetja Landerer ét Heekenaet, egyetem-oie** 4. szára alatt Pesten 1861. 

A Vasárnapi Újság hetenkint egyszer nagy negyedretben l'/2 ivén jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai utón külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. n| pénzben. A Vasárnapi Újság a IMagyar Sajtóval együtt (a Politikai Újdonságok nélkül) félévre 12 ft., évnegyedre 
• ft. aj pénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó. (Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.) 

TELEKI LÁSZLÓ HEGHALT. 
A. képviselőház elhíresztelt első inditványi ülése május 8-kára 

volt kitűzve. 
Baljóslatú nap ! Széchenyi halálanapjának 13-dik havifordulója. 
Nekünk azonban annyi gyásznapunk van, hogy a végzetes na¬ 

pokban nem lehet válogatnunk. Az ülés, melynek fénypontját Deák 
Ferencz korszakot alkotó nyilaíkozványa képezendé, tíz órára volt 
kitűzve, s daczára annak, hogy a Múzeum udvarára sem lehetett jegy 
nélkül bejutni, a karzatok már kilencz órakor tultömve voltak a pesti 
közönség színével s a vidékről e napra fölsereglett ünnepélyes ala¬ 
kokkal. A hírlapírók karzatai is telve, s a tanácskozási terem szár¬ 
nyai a felső tábla tagjai által elfoglalva. 

Azt is mindenki tudta már, hogy a remekbeszédre, mit Deák 
Ferencz tart, Teleki László fog viszonzást mondani, s a viszonzásból 
tudandja meg az egész világ, hogy a magyar nemzetben a hazasze¬ 
retet, az alkotmány tisztelete és a bátor jogvédelem kérdésében csak 
egy vélemény van. 

Sarkpontja leendett e nap a történetnek!* 
Kilencz óra után a már gyülekező képviselők négyszem közt 

sugdosva, egy titkot kezdtek egymásnak elmondani; de a mi annyira 
borzasztó, annyira hihetetlen, annyira leverő volt, hogy mindegyik 
azt felelte rá : ,,ah nem igaz ez, ne is hireszteljük." 

A rémhir azonban csak egyre terjedt, mindig csüggedtebb ar-
ezok jöttek be az ajtón, az ujon érkezőket suttogó csoportok fogták 
körül; elszörnyedés az arezokon, sietséges járáskelés ide lenn; fenn a 
női karzatokon, hol a rémület okát nem tudhaták, zilált aggodalom, 
nyugtalan kérdezősködések, a mikre utóbb egy halk felelet hangzott: 
„Teleki László agyonlőve!" 

Utána azonban rögtön : „e hír nem bizonyos ! nem lehet elhinni." 
Néhány perez múlva érkezett az elnök. 
A ki arczára tekintett, az már bizonyos lehetett a baleset felől 

Soha ily sápadtnak nem látta senki ez arezot. Vele jött Nyáry, s 
szemei tele könynyel. Sok nagy veszély órájában láttam azt a vas em¬ 
bert, de azt a konyet nem láttam még szemében soha. 

Olyan néma csend lett, mint egy igazi sírboltban. 
E csend alatt az elnököt nézte mindenki, a mint lecsüggesztett 

fővel járt sokáig fel s alá emelvénye egy ölnyi terén, mintha a mindig 
kész szónok eszméit nem tudná rendbeszedni most. Végre megszólalt: 
szerencsétlennek monda magát, hogy ismét gyász hirt kell jelentenie : 
az a kit szerettünk, a kit tisztelénk, a kire vártunk — Teleki László 
meghalálozott. — A elszörnyedés rémhangja zúgott fel a teremben. 
A karzatok csak sokára csendesültek el. 

A hon első bölcse, Deák Ferencz, elfogult kebellel monda ki, 
hogy ily gyász órában a bölcseségnek nincsen hangja. Az ülés szo¬ 
morúan feloszlott. És a képviselők, a nagy komoly férfiak, a mint he¬ 

lyeikről fölállva, egymás égő szemeibe tekintenek, nem állhaták to¬ 
vább az erőszakot, hanem zokogásra fakadva, borultak egymás 
nyakába, és sírtak, mnt apát vesztett gyermek, — és azt szivszaka-
dás volt látni. '. . 

A ki érti e szavak súlyát : Teleki László meghalt; az ne szé-
gycnlje könyei hullását, mert bizony nem egy ember, hanem egy or¬ 
szág fájdalmát siratja abban. 

Ez még a mi gyászhirekhez szoktatott sziveinknek is nehéz. 
_ Nem ma, csak hetek, csak hónapok múlva fogunk arról beszél¬ 

hetni, milyen gyászóra volt ez május 8-ának reggelén 9-től 10-ig. A 
ki megérte, soha el nem felejti ezt. 

Sokat lehet erről gondolni, beszélni keveset. 
Mutatja a közgyászt a lengő fekete lobogókon kivül, mikkel 

minden utcza telve, a nép arcza, melyről minden mosoly letörülve 
látszik; ugy, hogy mikor egy vidám arczczal találkozunk az utczán, 
megbotránkozunk benne, s azt mondjuk : jövevény ez, a ki még nem 
tudja, mi történt? 

Sehol mulatság, zeneszó, játék; a színházak zárva, világitatlan, 
a kávéházakban a tekeasztalok letakarva; az utczák tömve csendes 
és szomorú néppel. 

Délután magán-tanácskozmány volt, ott megtudok, hogy az üd-
vezült már rég készült e szomorú útra; tegnap sorba járta ismerő¬ 
seit, s többektől elbúcsúzott; némelyiknek csak azt monda : útra 
megy, másnak azt, hogy „örökre." Egy képviselőtársa leányához uj 
szólt: „Nézze meg jól, milyen volt Teleki László, mert nem látja 
többet." — Azt mondják, hogy nagyon sokat szenvedett. Legnagyobb 
terhe volt életének egy „adott szó," mely ellen szive küzdött, de me¬ 
lyet becsülete megőrizni parancsolt. — Asztalán volt még beszédének 
vázlata, melyet az nap kellett tartania a képviselőházban. 

íróasztala és ágya között találták a földön hanyatt fekve, jobb 
kezének hüvelykujja derékszijjába akasztva, balkeze átlőtt szivére 
nyomva, a kilőtt pisztoly lábainál, a másik pisztoly asztalán töltetle¬ 
nül a félig tölt theacsésze mellett. Az egész háznál senki sem hallotta 
a lövés hangját. Igen kevés vére folyt el. 

Azt mondják, hogy balkézzel lőtte meg magát. 
Miért épen ma ? miért a legnehezebb napok kezdetén ? 
Ki hatolhat a holt szivek titkaiba? 
A tanácskozmány elhatározá, hogy azt a helyet, a képviselők 

padján, a melyen Teleki László ült, az országgyűlés tartása alatt 
üresen fogja hagyni. 

De mi annál inkább fogjuk őt ott ülve látni, s honszeretettől 
ragyogó orczáját az üres széken is fölfogjuk keresni s neház pillana¬ 
tokban dicső szellemének, a ki ott köztünk ül, tanácsát kikérjük! 

Áldásunk te rajtad! — áldásod mi rajtunk! 
Jókai Mór. 
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1848-1861. 
Alkotmányos szelek fiinak, 
Hull a levele a búnak . . . 
Háromszáz év bubánata, 
Vajha nyoma sem maradna! 

Virul a szabadság fája, 
Szabadság napja süt raja; 
Férgei a virágzásnak, 
El-lthullnak, tova másznak. 

Gyümölcsöt hoz majd a virág, 
Szedegeti egész világ! 
Nem lesz többé tiltott alma — 
Lesz a nép közös jutalma. 

Lombos ága, termő ága, 
Rajta népek boldogsága: 
Behajlik a palotába — 
Szegény ember kunyhójába. 

Ki elfárad küzdelemben, 
Árnyékában majd megpihen. 
A ki fölé sir, domborul, 
Lombjaival reá borul . . . 

Megél e fa hegyen, völgyben, — 
De nem terem szolgaföldben . . . 
Hol a föld hős vértől ázott — 
Csak ott tenyész — csak ott, csak ott! 

Hol a népjog, egyenlőség, 
Egyetértés, testvériség, 
Nem puszta szó, nem hazudság, 
Ott virágzik a szabadság! 

Hol szűkkeblöség, önérdek, 
Pártviszály s más csúnya férgek — 
Virágain nem élődnek, 
Illatozva ott fejlődnek . . . 

Legyen egység szivben, főben , 
És egység a tetterőben! 
így — ha vészszel szembe szállunk — 
A pokol előtt megállunk! Szűcs Márton. 

Zrinl Péter és Frangepán Ferencz halála. 
(Bécsújhelyen april 30-án 1671.) 

(Folytatás.) 

Frahgepántól nem lehetett várni, nem követelni Zrini stoicus 
nyugalmát. Mint atulvérmes embereknél rendesen, elvei, bátorsága 
a környezetétől függtek, környezetével változtak. Ellenségei kezé¬ 
ben, az elkerülhetetlen halállal szemben elrémült, elsápadt. Az élet, 
mely neki fényes nevet, vagyont és szerető nőt adott, érdemesnek 
látszott ragaszkodására. Tiltakozni akart az Ítélet ellen, ártatlan¬ 
ságát emlegette, de Abele szavába vágott, lejárt már ennek ideje, 
engedelmeskedjék a császár parancsolatának. Katonák elvezették 
és átadták a városi hatóságnak. A kocsiban, uj börtönében keser¬ 
vesen panaszkodott a császár ítélete ellen, mely még gyónnia 
sem enged elég időt. A jezsuitákat kérette, menjenek kegyelemért 
könyörögni Lipóthoz. A város biráját háromszor küldte Ábeléhez, 
halaszsza el akivégeztetést,két nap alatt halálra nem készülhet,in¬ 
tézkedéseket lelke üdvösségeért nem tehet. „Elég az a két nap!" — 
volt Abele válasza. Kegyelemről ne is álmodjék, intézkedéseket 
nem tehet, mert mindene a császáré, majd az gondoskodik lelki 
üdvösségéről. Este 10 órakor, negyedszeri kérésre végre eljött Mo-
litorral „vigasztalására." Frangepán újra emlité, hogy oly rövid 
idö alatt halálra kellőleg nem készülhet. Rimánkodott, csak most 
ez egyszer bocsásson meg neki a felség, soha többé nem fog ellene 
véteni. Ö még fiatal, utolsó ivadéka nemzetségének. Engedelmük-
kel levelet fog irni a felséghez, s mig válasz nem érkezik, ne hajt¬ 
sák végre az Ítéletet. „Azt nem tehetik — volt Abele válasza — 
szűnjék meg zúgolódni az Ítélet ellen, melyet a felség érett meg¬ 
fontolás után irt alá. A fejedelmek Ítéletei mindig igazságosak. A 
halál, tekintve nagy bűnét, igen is enyhe büntetés még. Levelet ir¬ 
hát, ugy sem lesz semmi foganatja." — „Valamennyinek egyszer 
megbocsátott a császár — veti ellen Zrinire, Nádasdyra utalva — 
nekem is megbocsáthat." — ,,Meg is tette volna — monda Abele 
— de Isten dicsősége, az állam, a közbátorság érdekében meg kell 
halnia. Ne reméljen tehát kegyelmet, ne fecsérelje el a rövid időt, 
melyben még lelki üdvösségéről gondoskodhatik készüljön a 
halálra!" 

Eltávoztak. Frangepán küzdelmeivel magára maradván, rög¬ 
tön irt a császárnak. „Reszketek, alig tarthatom a tollat — igy 
kezdé levelét a szerencsétlen ifjú — ma délután hallottam halálité-
letemet. Nincs erőm, ugy irni mint kellene, hogy felségedben a ke¬ 
gyelem és keresztyén szánalom csak egy szikráját is felkölthessem. 
Lelkem meg van zavarva . . . . olvassa kegyes elnézéssel soraimat. 
Sirva, zokogva borulok felséged trónja elé. Krisztus sebeire, a szüz-
anya érdemeire kérve, bocsásson meg, nekem éretlen ifjúnak. Te¬ 
kintve virágzó koromat, melyet oly ifjan kell elvesztenem, fontolja 
joaeg, hogy én csak magam vagyok még, régi, nagy csaladomból, 

mely számtalan éven át a felséges háznak, az egész keresztyénség-
nek oly hiven szolgált. Ha dicsőséges eleim tettei, enszolgálataim 
elegendők nem volnának, pótolja felséged mindenre kiterjedő ke¬ 
gyelmével, és méltóztassék, engem már holtat, életre visszahozni. 
Nem irtózom a haláltól, parancsára kész voltam mindig utolsó csepp 
oéremet is kiontani : de irtózom és reszketek attól a gondolattól, 
hogy hóhér keze alatt kell gyalázatosán elvesznem! Oh én szegény 
boldogtalan ember! Vagy sohasem születtem, vagy ennek előtte 
haltam volna meg. Nagy Károly császár kegyelmességében mon¬ 
dani szokta : a holtakat is föl szeretném támasztani. Hasonló ke¬ 
gyesség volt felségedben is mindenkoron. Mutassa most is e kegyes¬ 
ségét, és adjon engem, már már nyomorultan elveszőt, vissza az 
életnek. El fogom ismerni, hogy csak felséged irgalmából élek, és 
életem nem lesz többé az enyém, hanem felségedé. Kegyelem! ir¬ 
galom! felséges császár! Kérem a szentháromságot, múljék el tőlem 
e keserű pohár, mert lehetetlen, hogy én erőmben, eszemben meg¬ 
fogyatkozott ember, egy pár óra alatt lelkem üdvösségéről kellőleg 
gondoskodhassam. Változtassa a halálbüntetést bármely más bün¬ 
tetésre. Szeretnék többet irni, de gyöngeségem, én szegény! nem 
engedi. Életet, halált felséged irgalmától várva, maradok legaláza-
tosabb, leghívebb alattvalója, a halál árnyéka Frangepán Ferencz. 
Ma este hatkor — tévé hozzá utóiratban — átadtak a polgári ha¬ 
tóságnak, jövő csütörtökön meghalok, ha Isten és felséged a még 
hátralevő perczekben meg nem szabadítanak. 

Abele és Molitor, az éjjel még hivatva Zrininél is megfordul¬ 
tak. Zrini délután meggyónt a guardiánnak, és közönyösen beszél¬ 
getett kapuczinusaival. „Akár holnap is meghalok" — mondotta 
volt nekik, majd Frangepánt emlité, neki megbocsátott, „bár ő so¬ 
dorta a szerencsétlenségbe!" „Mit csináljak vele — veté hozzá — 
mindketten egyformán vészünkéi!" A biztosoknak Tarródy György 
apródját ajánlá, kinek még valamivel tartozott. 

Másnap (april 29.) 10 órakor megáldozott,azután egy darabig 
a biztosokkal beszélgetett szövetkezéséről és kérte öket,mondassa-
nak miséket lelkeért. „A császárnak lesz rá gondja! mondák vi-
gasztalólag. Délután újra meglátogatták. „Tehát nincs számomra 
kegyelem? kérdé Zrini odavetve, pedig még jó szolgálatokat te¬ 
hetnék!" — „A szolgálat ideje lejárt — válaszolt Abele — és el¬ 
következett a halálnak órája!" — „Isten neki! — monda Zrini, 
meghalnék én örömest, de nem ily módon!" — ,,Más nagy urak is 
igy jártak, feleié Abele gyöngédtelen modorával, legalább nagy bü-
neért itt,és nem a más világon bűnhődik!" — Zrini hosszú jegyzé¬ 
ket mutatott nekik, mit kegyes czélokra szánt s egy ezédulát, me¬ 
lyen két kardja és egy buzogánya felett rendelkezett. A biztosok 
csak vonakodva vevék át „mert mindene a császáré, ö nem rendel¬ 
kezhetik semmiről!" — „Nem is rendelkezem! — monda Zrini — 
ez csak utasítás, mire szeretném fordittatni e tárgyakat. Emlité 
gyermekeit, nejét, ki Gríitzben zárdában volt fogva *) a császár 
kegyelmébe ajánlám őket. Tudakozódott, mily módon fog meg¬ 
halni? „A felség különös kegyelméből — világositá fel Abele — 
csak fejét és jobb kezét vágják le, habár gonoszsága válogatott 
kínzásokat érdemelt volna!" — „Kérhetnék a császárt — veté oda 
Zrini- hogy a kézvesztést elengedje. — „Kérni kérhetjük, de nincs 
remény, hogy teljesüljön," — volt válaszuk, bár az enyhítő paran¬ 
csot zsebükben hordozák. (vége köVe lk„ik.) 

A bölcsek köve. 
(Vége.) 

Paracelsus atyja orvos volt, kitől már kora ifjúságában nyert 
oktatást a gyógyászat, csillagászat és alchimiából. Ifjúságában ki-
csapongó életet élt és sokat utazott, mialatt legfőképen csillagjós¬ 
lás és csodagyógyászattal foglalkozott. 

Harmincz éves korában már sok országot beutazott, magát 
doktornak nevezte, habár ellenségei kétségbevonták, hogy valaha 
főiskolába járt volna, — s elkezdett az akkori egyetemek tanrend¬ 
szere ellen nyilvános beszédeket tartani. Uj orvosságok merész al¬ 
kalmazása által, sikerült néha neki, valóban bámulatos gyógyításo¬ 
kat tenni, miáltal csakhamar átalános hirre kapott. 

1526 ban a baseli főiskolában természetrajzi és orvostudomá-

*) Hol néhány év múlva őrülten meghalt. Kisebbik leánya sorsát nem tudni, a na¬ 
gyobbik Ilona volt, Rákóczy Ferencinek anyja, Tököli Imrének hitvese. 
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nyi tanszéket nyert. Az akkori szokás ellenére, mely szerint min¬ 
den egyetemnél kizárólag a latin nyelv volt divatban, ő elég bátor 
volt, előadásait német nyelven tartani. 

Ezen akkoriban hallatlan ujitás roppant horder. jü és fontos¬ 
ságú volt. A német tannyelv lehetővé tette, hogy előadásait min¬ 
denki hallgathassa; és valóban tódultak is seregesen felolvasásaira, 
miáltal a gyógytudomány a nép közt is nagy mérvben kezdett 
terjedni. 

A régi rendszer ezopfos bajnokai természetesen följajdultak a 
tudománynak eme vakmerő megszentségtelenitése fölött, s az uji-
tót minden kigondolható módon üldözték; ö azonban nem sokat 
gondolt elleneivel, előadásait tovább is német nyelven tartá, és 
hallgatói megtapsolták. 

Előadásai egyikén hallgatói egy sajátságos jelenetnek voltak 
tanúi. Ugyanis Paracelsus a régi orvosok iratait, mint kevéssel 
előbb Luther a pápai bullát, tanítványai szemeláttára megégette, 
hogy ezáltal is bizonyítsa azok hamis és tarthatlan voltát. „Csiz¬ 
mám talpában is — monda ez alkalommal — több tudomány van, 
mint ezen iratokban!" 

Paracelsus nem maradhatott soká Baselben, egyes magasál-
lásu személyekkeli súrlódásai kényszeriték, a várost elhagyni. 
Salzburgban halt meg, igen sanyarú körülmények közt. 

Hátrahagyott ira'ait tanítványai jegye/.gettékföl előadás köz¬ 
ben. Ezekben oly dolgok is foglaltatnak, melyek ellenei azon állí¬ 
tását, hogy tanait részeg fővel mondta toll alá, némileg igazolni 
látszanak; emellett azonban számos nagybecsü és helyes elvek is 
vannak lerakva munkáiban. 

Paracelsus is hitt a bölcsek kövében, sőt kincsekről is beszél, 
melyeket maga készített; azonban kinyilatkoztatta, hogy az alche-
mia tulajdonképeni czélja nem aranycsinálás, hanem gyógyszerek 
készítése; és valóban ezen irányt meg is tartotta az alchemia sok 
ideig. 

Ezáltal e tudomány a tudatlan aranykémek kezeiből az or 
vosokéiba került, mely körülmény annak további fejlődésére két¬ 
ségkívül jótékonyan hatott. 

Mindazonáltal a bölcsek kövének eszméje folyvást fentartá 
magát, és feltalálhatásának reménye volt förugója minden alche-
mista tevékenységének. 

Előállításának módjáról sokat irtak az alchemisták, s lassan-
kint lehetővé vált ezen iratokból kitudni, hogy mint szoktak eljárni 
munkájokban. 

Bár mindnyájan azon meggyőződésben éltek, hogy vétek volna, 
a nagy titkot, melyet az Isten velők különös kegyelemből közlött, 
átalános használat végett, nyilvánossá tenni; s azt álliták, hogy 
csupán ez okból beszélnek oly homályosan és talányszerüen : mind¬ 
azonáltal azt sem tárták helyesnek, hogy egyátalában hallgassa¬ 
nak róla. 

Hogy mily homályos mindaz, mit az alchemisták a bölcsek 
kövéről irtak, kitűnik az úgynevezett „néma könyvből," melyben 
nincsenek betűk, hanem az egész eljárás képekben van szem elé 
állítva. 

A mit az egészből ki lehet betűzni, körülbelől igy hangzik : 
A bölcsek kövét nem minden ember állíthatja elő, arra különös is¬ 
teni adomány szükséges. Azon szerencse gyermeke, ki ezzel megál-
datott, mindenütt, a földben, vízben és levegőben is talál egy állo¬ 
mányt : a szűz földet, az ősanyagot vagy Adám-földét, és ha ez 
egyszer föltaláltatott — irja Hollandus — a bölcsek kövének elő¬ 
állítása már csak gyermekjáték. 

„Az ösanyagból — folytatja tovább Hollandus —• a bölcsek 
higanyát nyerjük, mely különbözik a közönséges higanytól, s mely 
főföltétele minden; érez létrejöttének. Ehhez bölcsészeti arany 
teendő, és a vegyülék egy költö-kemenezében, melynek tojásalaku-
nak kell lennie, hosszabb ideig bennhagyandó. Ezáltal egy fekete 
testet nyerünk, a „hollófejet," mely jó ideig melegben tartatván, 
fehérré változik. E Í a „fehér hattyú." Ezután a test, tartós és erős 
tüzelés következtében sárga s végre fénylő veres lesz (a fémek 
királyának biborpalástja) és ezzel a nagy munka be van fejezve.'1 

Bármily kimerítőnek látszassanak is ezen s más hasonló leírá¬ 
sok, mindamellett sokkal titokteljesebben vannak tartva, hogysem 
belölök ki lehetne venni, minő vegytani eljárás és miféle testek 
értendők, s hogy átalában a fönnemlitett tüneményeket nem maga 
a szerző gondolta e ki? 

Az alchemistai működések sikerülésének egyik főfeltételét 

képezték sok ideig az imádság és bizonyos szavak, melyek ily al¬ 
kalmakkor mondandók valának. Nincs benne kétség, hogy ezen 
büvős mondatok lassankint a régi alchemisták és bölcsek ama 
szokásából fejlődték ki, melynélfogva ezek, a bizonyos működéshez 
kivántató időtartamot imádság által határozták meg, a mely szo¬ 
kásra még mai nap is akadunk a közéletben, például a tojás-
főzésnél. 

Később e mondatoknak, mint időmértéknek jelentősége, elve¬ 
szett ugyan, de maguk a szavak még folyvást használatban 
maradtak. 

így vált idő folytán egy eleinte józan eszme a legbadarabb 
képtelenséggé, még oly emberek részéről is, kik azt jóhiszemüleg 
alkalmazták; de még nagyobb volt a visszaélés, mely e tan kö¬ 
vetkeztében szándékos csalók által követtetett el. Számtalan ka¬ 
landor mint aranycsináló járta be az egyes országokat, mestersé-
göket a körülményekhez képest magas, vagy csekélyebb díjért 
áruba bocsáták, s ugy nyilvános, mint titkos kísérleteket tőnek, 
melyek által a néző szemeláttára mindenféle aranyat állítottak 
elő, persze csalással. 

Még császárokat és királyokat is erősen érdeklett a titkos 
mesterség, mely nekik kifogyhatlan kincstárt igért, a mire gyak¬ 
ran oly nagy szükségök volt. Tartottak saját udvari alchemistákat, 
kiket aranynyal és kitüntetésekkel halmozának el. Ez azonban 
rendszerint nem soká tartott, inert csakhamar meggyőződtek, hogy 
aranycsinálóik ígéretei csak ámítások voltak, s a helyett hogy 
pénzt csináltak volua, inkább azt pazarolták. Ilyenkor aztán a fe¬ 
jedelmi kegy haraggá változott, s a csalók börtönbe vettetvén, 
kinoztattak, hogy a titkot kivallják. S mivel ez utón setn lehetett 
őket rábírni, hogy kivallják, a mit maguk sem tudtak; aranyfüs¬ 
tös ruhában akasztották fel őket aranyos akasztófára. 

Néha sikerült a csalás, talán a fejedelem egyetérsésével a nép 
kárára. így olvassuk, hogy Zsigmond császár második neje (1440). 
vörösréz és mirenyböl ezüstöt csinált. Ezen fehér, ezüsthöz hasonló 
öntvény akkoriban valódi ezüst gyanánt jött forgalomba a nép 
között. 

II. Rudolf császár egy Schwarzer nevű alchemistát, mester¬ 
sége jutalmául, nemesi rangra és magas hivatalra emelt. Nem oly 
szerencsés volt sorsa Kelley angol alchemistának ugyanezen csá¬ 
szár udvarában. Ez hazájában jegyzőségi hivatalt viselt, mig végre 
okirathamisitás miatt levágott füllel száműzetett. Most a német 
császár udvarába jött, kinek szolgálatát felajánlván, szemeláttára 
a higanyt több ízben aranynyá változtatá. II. Rudolf ezért gazda¬ 
gon megajándékozta és fényes kitüntetésben részesité. Azonban a 
császár csakhamar sajnálattal látta, hogy várakozásának a ke-
gyencz alchemista nem felelt meg. Szigorúan követelte Kelley tői., 
hogy titkát fedezné föl, s midőn ez sem használt, kegyenezét töm-
löczbe vetteté, hol az, egy szökési kísérletnél szenvedett esés kö¬ 
vetkeztében meghalt. 

III. Ferdinánd bizonyos Richthausertól valami tinkturát ka¬ 
pott, melynek segedelmével a higanyt aranynyá lehetett változ¬ 
tatni. Ezen aranyból a császár pénzt veretett s az alchemistát bá¬ 
rói rangra emelte. De Richthausernek volt annyi esze, hogy 
csakhamar visszavonult s a további követelményektől megme-
nekedett. 

I. Leopold császár oly aranyakat is veretett, melyeken, e föl-
irás volt olvasható : • 

„Durch Wenzel Seylers Pulver Macht 
Bin ich von Zinn zum Gold erwacht." 

Seyler Wenzel is bárói rangot nyert. Akkoriban a fejedelmek 
nagyon bőkezűek voltak a nemesi diplomák osztogatásában, mert 
pénzbe nem kerültek. Leopoldnak ezen aranyai később hamisak¬ 
nak bizonyultak be. 

1680-ban egy osztrák jogtudós annyira ment, hogy egy tör¬ 
vényt indítványozott, mely szerint felségsértö gyanánt büntettes-
sék mindaz, ki a bölcsek kövének létele és az érczátalakulás lehe¬ 
tőségében kételkedni merészel, miután e mesterséggel maguk az 
uralkodók is foglalkoznak. 

Leopold császár udvarában megfordult ama elhirhedt csaló 
is, ki Don Domenico Conti di Ruggiero név alatt oly nagy figyel¬ 
met gerjesztett. Ö egy nápolyi paraszt fia volt, s fiatal korában 
mint szemfényvesztő járt városról városra. Később azt állitá, hogy 
a bölcsek köve birtokában van s mint alchemista csakhama híressé 
lett. Brüsselbe, Miksa Emánuel, bajor választófejedelemhez jött, 
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ki akkor az osztrák Németalföld fökormányzója vala. A fejedelem 
őt tábornagygyá tette s pénzzel elhalmozta; de csakhamar azon 
meggyőződésre jutott, hogy az ő aranycsinálója a pénzt csak elköl 
teni tudta,de nem egyszersmind késziteni is; 1689-ben tehát a híres 
beavatottat mint foglyot Bajorországba küldte. Azonban 1704-ben 
ismét szabadon bocsáttatván, most Bécsbe ment a császárhoz. Itt tar¬ 
tózkodott egy évig, I. Leopold haláláig, ekkor a pfalzi választófeje¬ 
delem udvarába ment, kinek azon Ígéretet tévé, hogy hat hét alatt 
72 millió tallért csinál neki aranyban. Mielőtt azonban a kitűzött 
határidő elérkezett volna, az alchemista jónak látta, a kapott elő¬ 
leggel Berlinbe szökni, hol I. Frigyes őt próbára tette, s mivel az 
jól ütött ki, kedvező fogadtatást nyert. Itt is tüzértábornokká lön, 
s megígérte, hogy 60 nap alatt hat millió tallért állitand elő arany¬ 
ban és ezüstben. Azonban rövid idő múlva észrevették, hogy az al-
chemistának nagy kedve volna innen is odább állani, s miután 
más oldalról is rósz hirek szárnyaltak felöle; elfogatván Küstrimbe 
vitetett. Innen ugyan sikerült megszöknie, de majnai Frankfurtban 
ismét kézre kerülvén, akkori szokás szerint megaranyozva fel¬ 
akasztatott. 

Szintén oly szerencsétlen véget ért Beuther Dávid, Ágost 
szász választófejedelem udvari alchemistája is. ő más beavatottak 
közreműködésével kísérleteket tevén, ezeknek esküvel megígérte, 
hogy minden általa fölfedezendő titkot velők közölni fog. Nemso-1 

sitotta; azonban folyvást gondos őrizet alatt tartatott. Ö ezt 
eleinte észre sem vette, de minél inkább igyekezett később a gon¬ 
dos őrszemektől menekülni, a mint mástól kapott tinkturája mind 
jobban fogyni kezdett : annál feltűnőbb s terhesebb lön rá nézve 
ezen őrizet, mignem utoljára Königsstein várba vitték, mert Drez¬ 
dában nem látták magukat eléggé biztosítva netaláni szökése 
ellen. Bötticher még mindig azt állitá, hogy a nagy titok birtoká¬ 
ban van, de semmikép sem akarta fölfedezni, míg végre a király 
1707-ben barátságát szigorral cserélte föl, sőt haragjával fenye¬ 
gette. Böttichert e szorult helyzetéből a porczellán feltalálása 
menté ki, mely neki sok fáradság és kísérlet után végre szeren¬ 
csésen sikerült. E titkának fölfedezésekor a királynak azt is meg¬ 
vallotta, hogy az aranycsináláshoz sohasem értett. A király 
Böttichernek, fontos találmányát tekintetbevéve, megbocsátott s 
kinevezé őt az ujon alapított királyi porczellángyár igazgatójának. 
Ez állásában személyes szabadsága nem volt ugyan annyira meg¬ 
szorítva, de nehogy az uj találmány titkát valakinek elárulja, szo¬ 
ros felügyelet alatt maradt egész haláláig, mely 1719 ben követ¬ 
kezett be. 

A XVIII-ik században végre a bölcsek kövének tanában való 
hit ingadozni kezdett. A korszellem megváltozott s a haladás 
mindenhatósága a középkornak e merev bálványát is hatalmasan 
megrázkódtatá. 
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kára azonban azt állítván, hogy a bölcsek kövének birtokában van, 
titkát nem akarta előttük fölfedezni. Ezek tehát bepörölték, minek 
folytán esküszegés miatt két ujja elvesztésére ítéltetett; ezenfólül 
pedig a fejedelem börtönbe záratá, hogy tőle kínzó vallatással tit¬ 
kát kicsikarják. Beuther ezt kikerülendő, mérget vett be. Börtöne 
falán következő feliratot találtak : „Bezárt macska nem egerész." 

Hasonlókép, habár nem is oly szomorúan, hangzik Bötticher¬ 
nek, a porczellán feltalálójának története is. 

Ez mint gyógyszerész-tanuló Berlinben, egy idegentől 1701-
ben egy tinkturát kapott, melynek segedelmével a higanyt nyil¬ 
vánosan aránynyá valtoztatá. Hiúság és ifjúi könnyelműségből 
önmagát állitá e tinktura feltalálójának, s igy hire mint alchemis-
táé, I. Frigyes fülébe is eljutott, ki rögtön parancsot adott, hogy 
az ifjút őrizet alá vegyék; de Bötticher a veszélyről jó eleve érte¬ 
sülvén, szabadságát megmentendő, Wittenbergába szökött. A po¬ 
rosz király a szász kormánytól a menekült kiadatását követelte ; ez 
azonban, nem mervén maga ily fontos dologban határozni, egye¬ 
lőre tagadólag válaszolt. De Poroszország annyira sürgette a 
dolgot, hogy Wittenberg megtámadásától lehetett tartani, miért is 
az ottani helyőrséget megszaporitották. Később Böttichert Drez¬ 
dába vitték, hol tudománya megvizsgáltatván, kiadatását most 
már véglegesen megtagadták. Böttichert a király legelőször is ne¬ 
messé tette s iránta a legnagyobb szívességet és barátságot tanu-

A természettudományok iránya és müvelésök módja megvál¬ 
tozott, a tekintély iránti vak hitet az önálló kutatás módszere vál¬ 
totta fel, s Kopernik, Keppler, Gallilai, Toricelli és más nagy szel¬ 
lemek világa a tudományokat mind jobban földerité. 

A régiek iratait, a helyett, hogy föltétlenül elfogadták volna, 
szigorú birálat alá vetették. Ép azon szorgalommal, melylyel 
azelőtt a tapasztalatok összegyüjtettek, iparkodtak most a hibákat 
és valótlanságokat kimutatni s helyreigazítani. 

Boerhave (f 1738.) 15 évig szünet nélkül főzte a higanyt, 
mindig ugyanazon hőfok mellett, megtudandó, ha az csakugyan 
ugy átváltozik-e, mint egy régi könyv állitá; azonban semmi vál¬ 
tozást sem tapasztalt; tiszta higanyt 500-szor lepárolt, anélkül, 
hogy rajta változást vett volna észre. Ily emberfölötti türelemre 
volt szükség, az alchemia által előidézett s századokig tartott 
őrültség megszüntetésére! 

De a fáradozás megtermé gyümölcsét, a tudomány gyorsan 
előre haladt, s már a múlt század vége felé az ujabb vegytant 
látjuk feltámadni ama régibb tévtanok hamvaiból. 

Lavoisier franczia vegyész alapitá meg 1785-ben a mai vegy¬ 
tan rendszerét. Azóta e tudomány annyira fejlődött, hogy az ipar, 
gazdászat és gyógyászat legfőbb tényezője s a tudományok legna¬ 
gyobb részének alapja lön. 

A vegytan a sajátképeni bölcsek köve, mert ez megtanít min-

ket, a föld termékenységét növelni, az iparczikkeket megnemesitni, 
vagyonúnkat szaporítani, egészségünket fentartani, vagy ha az 
megromlott, helyrehozni s igy életünket meghosszabbitani. 

A mai vegytan kétségen kivül helyezte a fémek átváltozásá¬ 
nak lehetlenségét, mint a mely a természet törvényeivel ellenkezik. 

Csupán egy képzelhető esetben volna lehetséges a fémválto¬ 
zás, ha t. i. a különböző fémek vegytanilag ugyanegy anyagból 
állnának, s csak megjelenésök alapja különböznék; a mint ezt a 
gyémántnál tapasztaljuk, mely állománya tekintetében tökéletesen 
azonos az irlával és szénnel, s csak formában különbözik ezektől. 
Hozzáadjuk, hogy sikerülhet a szénből gyémántot csinálni, és 
akkor épen ugy el kellene ismernünk, hogy azt remélni sem őrült¬ 
ség, miszerint a vas 
vagy ólom arany- _̂  .__. _̂  _̂ 
nyá változtathatik. ~ ~ ~3~^_ _--_-
— Ez eset azonban 
egyátalában nem 
áll; az egyes fémek 
egymástól külön¬ 
böző anyagok; ezt 
bizonyítják más tes¬ 
tekkel összekötteté¬ 
seik sajátságai. Oly 
testek t. i. melyek 
ugyanegy anyagból 
állnak, más anya¬ 
gokkal összeköttet¬ 
vén, mindig ugyan¬ 
azon terméket ad¬ 
nak. A szénsav p. o., 
mit a gyémánt elé¬ 
géséből nyerünk, 
épen és egészen az, 
mi a faszén vagy 
irla elégetéséből tá¬ 
mad — Azonban 
egyes fémeknek egy 
és ugyanazon test¬ 
teli összeköttetésé¬ 
ből egészen külön¬ 
böző termékek áll¬ 
nak elő. E körül¬ 
mény minden két¬ 
ségen fölül helyezi 
az egyes fémek 
anyagi különböző¬ 
ségét. 

A mai vegytan 
tehát tagadja az 
aranycsinálás lehe¬ 
tőségét; de fölfe¬ 
dezi előttünk az ok¬ 
szerű gazdálkodás, 
az értelmességre 
alapított ipar s a tu¬ 
dományos elveken 
nyugvó nemzetgaz-
dászat kimeríthet-
len aranybányáit. 

áldozatait. — Mint sok tekintetben Olaszország, a magnamater, a 
tudományok ápoló anyja, mely az európai műveltséget s tudományt 
árasztá el mindenfelé; ugy szintén övé az első akadémiának di¬ 
csősége. 

Különösen a római akadémia, dei Lyncei volt az, melynek 
szervezése alapul szolgált a későbbi akadémiáknak. 

Anglia büszke arra, hogy Olaszország után első volt (1645. 
körül) egy tudományos akadémia létrehozásában. Az akkori izgal¬ 
mas időkben több tudományos férfiú visszavonulván a politikai 
szintérről, hetenkint legalább egyszer jött össze mathematikai 8 
bölcsészeti tárgyakról értekeztek. Pár évvel utóbb néhányan e tu¬ 
dós férfiak közöl az oxfordi egyetembe hivattak meg s itt szintily 

társulatot alakítót-
_ _ ^ _ E , - = - = tak. Ekként két he-

z^= ~_ — ==^— lyen egyszerre csí¬ 
rázott e fontos inté¬ 
zet magva. — Már 
ekkor fontos kiha¬ 
tású volt ezen zsen¬ 
ge intézet; elég erre 
egy Ward munká¬ 
latait említenünk. 

Anglia zilált 
állapota ugy hozta 
magával, hogy a tu¬ 
dóstársaság csak a 
restaurat ió után 
szervezhette magát 
s alapszabályai 
1662-ben kir. meg¬ 
erősítést nyertek. 
— Az ifjú társaság 
működését a király 
szintúgy, mint az 
egész tudományos 
világ legnagyobb 
érdekkel kisérte. 

Azonban jár 
vány s tüz gátlólag 
hatott a zsenge in¬ 
tézetre. A tagok el¬ 
oszlottak; a városi 
elöljáróság a tüz kö¬ 
vetkeztében kény¬ 
telen volt a társa¬ 
ság helyiségét el¬ 
foglalni. A lassan-
kint visszaérkező 
tagok ideiglenesen 
az Aroundel-házban 
tartották gyűlései¬ 
ket. Ez időben Ho-
ward igen becses 
könyvtárt s kézirat-
gyűjteményt aján¬ 
dékozott a társaság¬ 
nak, melyeket nagy 
atyja, Aroundel Ta¬ 
más gróf, egykor 
bécsi követ szerzett. A királyi tudós-társaság épülete Londonban. 

A királyi tudóstársaság Londonban. 
A világváros egyik legkitűnőbb helyén, a Strand-on, a Water-

loo-hid szomszédságában, emelkedik a 600 láb hosszú, óriási farag-
ványokkal díszített Sommerset-paiota, melynek egyik kitűnő ré¬ 
szét a kir. tudóstársaság foglalja el. 

Épen most, midőn a szorongatott jelennek tartatott fon ná¬ 
lunk a dicsőség, helyrehozva egy szunnyadóbb múlt mulasztásait 
a magyar tudományt saját palotájával megtisztelni, nem lesz egé¬ 
szen érdektelen, figyelmünket a nagy angol nemzet felé fordítani, 
hogy lássuk, miként ott is csak kitartó, SZÍVÓS hazafiuság növeszt¬ 
hette a parányi magot óriási fává, mely nemzedékről nemzedékre 
mindig dúsabb gyümölcscsel jutalmazza a nemzet fáradalmait s 

A társaság lassankint annyira gyarapodott, hogy 1667. már 
200 tagot számlált. Newton Izsák 1671. dec. 21. Sarum püspök ál¬ 
tal ajánltatott tagnak. „Nagyon meg vagyok hatva ezen megtisz¬ 
teltetés által, hogy Sarum püspök jelöltnek ajánlott — irja erre 
vonatkozólag Newton — reménylem, ö ki fogja eszközölni bejutta¬ 
tásomat, mely ha megtörténik, hálám nyilvánításául közleni fogom 
velők mindazt, mi által igyekezetem folytán hathatok bölcsészeti 
kutatásaik előbb vitelére." 29 éves korában meg is választatott. 

A társaság költségeinek födözésére hetenkint minden tag 1 
shillinggel (30 kr. pengő) tartozott járulni. Anglia tudósai ekkor 
még oly becsben részesültek, hogy számosan még ezen csekély ösz-
szeget sem voltak képesek fizetni, s a társaságnak többször komo¬ 
lyan kellett tanácskozni mikénti fönnállhatásáról. Talán hihetetlen¬ 
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nek fog tetszeni, bogy Newton, a nagy tudós, szintén azok soráb 
tartozott, kik a heti illetéket nem voltak képesek fizetni, s hogy a 
társaság tagja maradhasson, a fizetés alóli fölmentésért kellé folya¬ 
modni. A fölmentés természetesen meg is történt s tudósunk an¬ 
nál nagyobb erőfeszítéssel igyekvék a társaság czéljait előmoz 
ditani 

Az ily kedvezőtlen körülmények daczára is egyes vagyonos¬ 
bak hazafiui áldozatai mellett gyarapodó társaság tulajdon házról 
kezdett gondoskodni. Howard, a nagylelkű jótevő, az Aroundel ház 
közelében háztelket ajánlott s tervet is nyújtott az épülethez. De 
a pénzalap nem akkora, hogy az ajánlott háztelken építhettek 
volna; kaptak ugyan távol a város belső részeitől egy összeomlás¬ 
sal fenyegető épületet, de ez sem volt mind távolsága, mind rósz 
állapota miatt használható, ekként a társaság az összedőléshez kö¬ 
zel álló épületet 1300 ft. stb. eladta, elfoglalta a Gresham college-t, 
melyben még a tűz előtt gyülekezett. A növekedett pénzalaphoz a 
különféle városrészekből szép adakozások járultak, s igy történhe¬ 
tett, hogy Newton indítványára a Crane-Courte-ban csendes he¬ 
lyen, alkalmas helyiségekkel biró saját házat vehetett, melyben 
1710. nov. 8. tartotta első gyűlését. — A társaság működése min¬ 
dig nagyobb mérvben folyt. 8 osztálylyal bírt ily rendben 1) Erő 
mütani. 2) csillagászati s optikai. 3) Boncztani. 4) Vegytani. 5) Gaz-
dászati. 6) Kereskedelmi s töiténelini. 7) Az addig észlelt természeti 
tünemények gyűjtésével foglalkozó. 8) Levelezési. 

Ez uj házában a társaságot ama megtiszteltetés érte, hogy a 
greenwichi Csillagda felügyelése- s igazgatásával bízatott meg. 
Szintén királyi kegy folytán Anglia külföldön levő követeihez uta¬ 
sítás adatott, hogy a társaság érdekeit befolyásuk által elömozdi 
tani törekedjenek stb. 

Idő folytán hagyományok, adakozások által tökéje annyira 
gyarapodott, hogy 1724. kérelmet nyújtott I. Györgyhöz fekvöbir 
tok vehetéseért. Mikor fogjuk ezt a mi Akadémiánkról megirhatni! 
— A kérvénynek, nvnt méltán várni lehetett, kezdvezö eredménye 
lön, sőt a királyiház oly figyelemmel csiiggött ezen intézeten, hogy 
a társaság czéljaira Sommerstt-house egy részét ajánlotta föl, mit 
a társaság hálásan el 13 fogadott, hol is anyagilag s szellemileg 
folyton gyarapulva mai nap is működik. 

Jelenleg a kir. tudóstársaság tanácsa, az elnököt beszámítva 
21 tagból áll. 

Van a társaságnak 7 tudós bizottmánya a következő sza¬ 
kokra : mathematica , csillagás?at-, állat-, növény- és ásvány-tan, 
természet- és vegytanra. Könyvtára 42—48 ezer kötetből áll. -
Minden belépő tag 10 fontot fizet s azonfölül évenkint 1 font fize¬ 
tésére kötelezi magát. A jelöltnek 6 tag által aláirt ajánlö-bizo 
nyitványnyal kell ellátva lennie A bizonyítvány a gyűlésben föl 
oívastatik s a tagok kétharmada határoz. Képünk aSommersetház 
homlokzatát a Strand-ról mutatja; a gyülésterem belseje a társa¬ 
ság kitűnő tagjai arczképeivel van díszítve; van benne több mell¬ 
szobor is, a többi közt II. Károlyé, mint egyik föalapitóé. W. A. 

Felsó-borsodI képek. 
(Folytatás.) 

További utunk az úgynevezett Kakaahegy alatt egy szoroson 
vezet keresztül, a hol egy vaskapu nevű hely van, nevét azon 
kaputól nyerte, mely által a vöigy felső része a portyászó hadak 
ellen védve volt. Itt a völgy némi vadregényességet is nyer 
már az egymásra tornyosuló rengetegtől borított hegyek által, 
melyek között a Bódva hömpölyög s ezen táj megnyílik, a völgy 
megtágul, szántó földek s kaszálóknak adván helyt. Itt tűnik 
élőnkbe 

IV. Szendrö. 
A Bódva bal partján fölötte regényes helyen; a háttérben a 

Szuhogyi és Szalonai bérezek, az elő térben pedig a szendröi he 
gyek, melyek tövén a város terül; fölötte emelkedik nagy vár 
kastélya. 

Szendrö túlélte fénykorát régi várával, mely törtenetünkben 
sokszor szerepelt. 

Szendrö hajdan hatalmas erősség volt. Azon a kopár hegyen, 
mely a mostani várkastély fölött emelkedik, ott állott a tulajdon-
képeni vár, mely Szendrö név alatt ismeretes. De ezen fővár he¬ 
lyét az emiitett hegyen csak gödrök és ködarabok jelölik, Llait 
elpusztították ember és idő, s azokat szét is hordták! 

A mostani várkastély a régi alsó vár tornyai közé van építve, 
melyek közöl kettő rajzunkon is látszik. Ezen alsó-várral egye¬ 
temben erős lehetett Szendrö, mert azt igy a Bódva is védte s vize 
is biztositva. Most e kastély el van hagyatva s nagy kapuja fölött 
e íölirás : Magtár, elárulja jelenlegi rendeltetését. 

Hogy ki épité a várat? nem tudni. Meglehet, hogy a tatárjá¬ 
ráskor már fönnállóit s szenvedett. 

Bebek György, ki e vidéken több várnak is ura volt, Szendrőt 
is birta, már mint várat meg is erösité azts az alsó-várat a víztor¬ 
nyokkal együtt ö épité hozzá 1560. táján. 

1604 ben Bocskay István foglalta el. 
1618-ban Bethlen Gábor Kassa felé tartván, ismét elfoglalta 

Szendröt. 
1640-ben a török hadak csoportjai szállták meg és prédálták 

föl azt. 
1707-ban Rákóczy Ferencz birtokában volt, a mely idő táj¬ 

ban elpusztittatván, soha többé föl nem építtetett. 
A várkastélyt a birtokos Csáky grófok emelték. Most neje 

után Pallavicini Rogér őrgróf sajátja. 
Volt Sztndrőn egy zárda is, melyet 1660-ban gróf Wesselényi 

Ferencz, Magyarország nádora, építtetett, de ez már egészen el¬ 
pusztult s helyén, — köveiből, — magtár emelkedik. 

(Folytatása következik.) 

László karoly levelel Amerikából. 
(A Vasárnapi Újság számára.) 

XV. 
Minatitlan, Mexikó, dec. 1-én 1860. 

Eddigi leveleimben annyit irtam már ezen tartományról (a mexikói, 
vagy, mint rendesen hivják, Tehuantepeki földszorosról), mikép alig van 
egyéb már, miről irják, mint annak termékeiről. Ezen levelemben tehát ezek¬ 
ről fogok irni. 

Hogy ásványban ezen tartomány mennyire gazdag, nem tudni, mert a 
rengeteg erdővel borított sziklás nagyobb része még csak illőn kutatva sem 
volt ekkorig. Az arany- s ezüsttermő vidékeket ismerők gyanitják, ho°-y 
ezen nemes erezek itt rejlenek, s ezen évben két csapat vállalkozók indultaK 
ki Minatitlánból kutatás végett. Költségeik aláiráa utján fedeztettek. Ezek¬ 
nek egy része 3 — 4 hónap múlva visszatérve, hozott mintegy 3—4 dollár 
értékű aranyport (melyban a legnagyobb szem szőlőmag nagyságú volt), 
melyet ők vándorlás, kutatás közben a hegyek közötti patakok medréből 
méregetett homokból mostak ki. Ezek hiszik, hogy ezen fóldszorosi hegyek¬ 
ben bőven van arany és ezüst, hogy van vörös réz, vas stb. — Ásványvizet 
még ekkorig nem fedeztek fel. 

A mexikói köztársaság igen hegyes-völgyes nagy ország, s benne min¬ 
denféle emelkedettség van a tenger színétől fel 18,000 lábio-. Ezért légmér-
sékle;e különböző helyein különböző; s bárha a földgömböm helyzete 
16—31° északi szélesség, azért benne csaknem minden növényt találhatni, 
mely a forró és a mérséklett égalj alatt terem. Mexikó, növényi tekintetben, 
egyesíti Észak- és Délamerikát, bárha az utóbbihoz jobban hasonlít. 

A Tehuantepek fóldszoros Mexikónak legdélibb része s helyzete 16 — 
18° északi szélesség;, téli közép légmérséklete ugyanaz, mi a hasonló széles¬ 
ségé Afrikában és Ázsiában, p. o. Dél Egyiptomé és Kelet-Indiáé; nyári 
közép légmérséklete pedig az a mi a 12 fokkal jobban északra eső afrikai é» 
ázsiai helyeké, p. o. Kairóé Egyiptomban és Nankingé Chinában. Bárha a 
Tehuantepek földszoros roppant kiterjedésű északi és déli lapályai csak né¬ 
hány lábbal vannak a tender szine fölött terülve, rajtok oly növények is 
buján teremnek, melyek5000 lábbal magasabban szoktak teremni. Ez annak 
tulajdonitható, mert azon lapályok levegője, az itt uralgó északkeleti szelek, 
az északi lapálynak roppant nedvessége, s a közellevő magas hegyek által 
az őt illető mérsékleti foknál alábbra hűttetik. Ezen kedvező mérséklet kö¬ 
vetkeztében az ezen földszorosi lakás az Észk-Amerikában, vagy Európa 
déli 8 középrészeiben szülötteknek nem kellemetlen. 

Bárha ezen fóldszoroson, a mérséklett égalji hegyi fenyőtől (pinus 
abies) és borostyántól le a furró égalji kókusdióig, ananászig s vaníliáig min¬ 
denféle növény megteremne, a magyarhoniak közül itt csak keveset láthatni, 
fát alig egyebet, mint fenyőt és tölgyet, Midőn a múlt nyári kirándulásom¬ 
ban a S'.. MJrton-hegyek között egy tanya udvarán, mely a tenger szine 
fölött mintegy 2000 lábbal fekszik, egy bokor bodzafát láttam, örömöm olyan 
volt, mintha véletlenül egy réj? nem látott honfitársamra s barátomra buk¬ 
kantam volna e távol forró égaljban. 

A Tehuantepek földszorosi fák között a leghasznosabbak ezek : 
A pálma számtalan fajai, melyek a lakosoknak eledelt, öltözetet, házi-

szközöket, épülettetőt s-tb. szolgáltatnak. 
Gummi elasztik (Siphonia elastica) oly nagy mennyiségben nő a ren¬ 

geteg-erdőkben, hogy könnyű számítás szerint 10,000 mázsa gummit ki 
lehetne innen szállitni évenkint, de semmitse szállitnak, s az itteni nép is alig 
haszn.ilja azt bármire. 

A festőfáknak számtalan fajai teremnek itt, de azok közül csak kettőt 
ágnak kis mennyiségben kiszállítás végett, u. m. a Hoematoxylon-Campe-
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chianumot és a Morus tinctoridt, melyek közül az előbbit vörös, az utóbb't 
fárga festésre használják. 

Terem ezen földszoroson mindenféle keménységű fa, oly puhától s köny-
nyütöl, mint a parafa, s melyet itt a lakosok szintén dugókul használnak, oly 
keményig s nehézig, hogy benne a fejszééi kitörik s melynek súlya a vizénél 
sokkal nehezebb, s azért abban leül, p. o. a Lignum vitae és az Ostrija Me-
xicana, melynek semmi féreg nem árthat, mely oly hamar sem kopik, midőn 
lépcsőkül használtatik, mint a márvány. A tehuantepeki paplakbani lépcsők 
már 330 évesek, és a rothadásnak, korhadásnak, szúrágásnak semmi jelei 
még nem mutatkoznak rajta. Vannak ebből oszlopok, melyek már 25 év óta 
vannak a földben s még rothadni nem is kezdenek. — Igen jó tartós épület¬ 
fák teremnek itt nagy mennyiségben. Hanem a leghasznosabb s a legna¬ 
gyobb mennyiségben levágott fa itt a Mahogani (Swietenia Mahogani) és a 
Cédrus (cedrela odorata), melyekből évenkint 25 — 30 ezer tonnát szállitnak 
kiEszakamerikába és Európába. Kevés festőfán és szarvasmarha-bőrön kivül 
ez az egyetlen terméke a Tehuantepek-földszorosnak, mely külföldre szállit-
tatik. Az előbbi hyóépitésnél és bútorok gyártásánál használtatik, az utób¬ 
biból pedig leginkább szivarládikák készíttetnek, minthogy jó szaga a szi¬ 
varoknak kellemes illatot kölcsönöz. 

A Tehuantepek-fóldszoros egyéb fatermékei erek : 
Ixtle (Bromelia Sylvestris), a kaktusnak egy 4 — 6 láb hosszú levelű 

faja. Ennek töviseit az indián asszonyok gombos, sőt varrótűül is használják, 
nedvét pedig sebgyógyitásra. Rostjából, mely a szokott durva czélirányta-
talan kezelés mellett, legkisebb tilolás és gerebenezés nélkül oly finom mint 
a magyarhoni tilolt kender, — a lakosok fonalat, madzagot, kötelet, tarisz¬ 
nyát, zsákot és durva öltönyt kcszitnek. Ezen növény vadon is nagy meny-
nyiséghen terem, de még nagyobb mennyiségben tenyésztetik, s itt a kender 
helyét foglalja. — Én azt hiszem, hogy itt a kendert is jó sikerrel lehetne 
tenyészteni. 

A ezukornád itt vadon is terem. A mivelés alatti ezukornád (ha mive-
lésnek nevezhetni azt, hogy a nádizek a szántatlan irtásban kapart gödröcs-
kékbe takartatnak, s a növés alatt csak a gyomtól tisztittatnak, de soha nem 
kapáitatnak) 2—3 hüvelyknyi vastagra, 25 — 28 iz hosszura megnő, bőven 
ad jobb ezukrot, mint az antiilesi, s egy ültetvény, baj s költség nélkül, 
eltart 6 — 8 évig. — Ha a haszontalan erdők helye czukornáddal ültettetnék 
be, s abból a ezukor helyes módon készíttetnék, ez egy roppant jövedelem¬ 
forrás lenne ezen országnak, inig most a maga szükségére sem terem eleget, 
sőt Északamerikából az a nagy harminczad mellett is hazsonnal hozathatik 
be nagy mennyiségben. 

Dohány itt kétféle terem, melyek egyike roppant nagy levelű (33x15 
hüvelyk), durva, igen erős izü; de a másik, mely kisebb levelű, a havannaival 
egyenlő jóságunak tartatik; de külföldön nem ismeretes, mert csak a bei-
szükség fedezésére is alig termesztetik elég, s az helyben is oly drága, hogy 
amiatt nem szállittathatik külföldre, épen ugy, mint a ezukor. 

Gyapot is csak annyi termesztetik az indiánok által, mennyi házi-szük¬ 
ségeikre (mi szép csekély) elég. A gyapotot magvától ujjaikkal választják el 
egyenkint. Fonás- és szövésmódjuk rendkívül durva és lassú. A gyapot kü¬ 
lönben finom és helyes mivelés alatt bőven teremne. Ebből készítik ők azon 
kevés ruhát, melylyel meztelenségüket félig fedik. 

Indigó kétféle terem, u. m. Indigofera Atisoyedes és Indigofera tin-
ctoria. Az előbbi vadon terem igen bőven, az utóbbi miveltetik. Ezen fes¬ 
tékből meglehetős mennyiség vitetik ki külföldre; de sokkal több vitethetnék 
ki, ha czélszerüleg miveltetnék a növény és vétetnék ki belőle a festék. 

Kávé vadon is nő. Az imitt-amott rósz mivelés alatt tartott kávéültet¬ 
vény nem terem eleget a belszükeég fedezésére, s az is oly drágán adatik el 
(54 kr. fontja), hogy Északamerikából azon kávé, mely oda Délamerikából 
vagy Nyugat-Indiából vitetett, ide nagy harminczad mellett is haszonnal 
hozathatik be. Az itt termett kávé minőségére nézve a legfinomabb. 

Rizs termesztésre az itteni föld igen jó és alkalmas, s az bőven fizetne, 
de alig termesztnek eleget a belszükségre. 

Kakaó itt kétféle terem, mind kettő igen buján. Az egyik, mely vadon 
terem, nem igen becsültetik. A másik, mely műveltetik, igen finom izű, illatú. 
Ebből nagy mennyiség fogyasztatik el a lakosok által, kik azt reggel és 
estve rendesen iszszák, de még nagyobb mennyiség vitetik Mexikó városába, 
s átalában a nyugot-északi államokba, de külföldre drágasága miatt (1 font 
1 pft.) nem sok szálittatik. 

Vanília az erdőben bőven terein, s bárha csak vadon, az mégis a leg¬ 
finomabb, s rendkívüli nagyságú (egy hüvely hossza 8 —10 hüvelyk). Mint¬ 
hogy az erdő roppant sűrűsége miatt ezt szedni nehéz és szaporátían, s az 
indiánok is restek utána járni, külföldre ebből igen kevés szállitatik. Ren¬ 
des, czélezerü műveléssel ez igen jól jövedelmezne. 

A Cactus coccinellifer ezen fóldszoros délnyugoti részén igen bőven 
terem, s mig a franczia chemikai festékek nem találtattak fel s jöttek hasz¬ 
nálatba, a Cochindle bogarak (Coccus cacti) itt nagyban termesztettek a 
lakosok által, s ez nagy pénzforrás volt, mert egy font ára volt 6 ft. 50 kr.; 
de az emiitett franczia festékek feltalálása és használatba hozása után, egy 
font ára 1 ftra leesett, s ezért ennek tenyésztésével kiszállítás végett, csak¬ 
nem egészen felhagytak; mert 70,000 Cochinelle bogaracska nyom egy fon¬ 
tot, melynek tenyésztése s összeszedése sokkal több időbe s munkába kerül, 
mintsem azt egy forintért lehetne haszonnal adni. 

Paszulyt itt csak feketét termesztnek, s a lakosok ezt az É.-Amerikából 
behozott fehér paszulynál jobban szeretik, s nem is ok nélkül, mert az ennél 
csak ugyan sokkal kellemesb izű. Ezt ők a magok szükségére eleget ter¬ 
mesztnek, de külföldre nem szállítják. 

A legközönségesebb s legnagyobb foritosságu terméke ezen fóldszoros-
nak a tengeri. Legközönségesebb, mert ezt mindenki termeszti, s legfonto¬ 
sabb, mert ez szolgál az itteni népnek kenyérül, főzelékül, nyalánk édes sü¬ 
teményül, s a hátas lovaknak és tereli hordó őszvéreknek abrakul. Szeren¬ 
csére ezt az itteni föld legkisebb mivelés nélkül bőven termi, oly bőven, 
hogy egy hold 60 — 70 vékát ad, s ezt is kétszer, háromszor egy évben. (A 
tengeri mivelés módja leirását lásd II. levelemben, Vas. Újság 5-dik szám 
1859). Az itt termett tengeri, színére nézve, igen sokféle, u. m. fehér, sárga, 
testszin, rózsaszin, vörös, ibolyaszin sat. A szemek teljesek, nagyok, aezélo-
sak. A csövek 8, 12, 14 sorosak, s van rajtok 380, 400, 600 szem közönsé¬ 
gesen, s ebből 930 — 960 szem nyom egy fontot. A tengeri-szár magassága 
10—14 láb, 8 egy száron van 2 — 3 cső. 

Semmiféle más gabona itt nem termesztetik, bárha, azt hiszem, hogy 
bármely tavaszi gabona — még a tavaszi búzát sem véve ki — itt jó sikerrel 
termesztethetnék. Egy magyarhoni barátom egy levelében arra kért, hogy 
küldjék neki levelemben néhány szem árpát, a végre, hogy lásea, mi lesz 
abból magyar földben. Szivesen tettem volna, de akkor még csak ritkaságul 
sem láthatott az ember árpát ezen fóldszoroson. Azóta egyszer láttam itt 
egy boltban egy vékányit, melyet a Minatitlántól észak-nyugoti irányban 
59 német mérföldre eső Puella nevű városból hoztak, közel Mexikó városá¬ 
hoz. (Ezen hely csak 13 német mérfölddel esik jobban északra mint Mina¬ 
titlan, 8 ott nem csak árpát, hanem jó őszi búzát is termesztnek, mert 7300 
lábbal magasabban esik Minatitlánnál.) Ezen árpának fontját 54 kron adták. 
Nem kétlem, hogy kíváncsiak olvasóim tudni, hogy mire használják itt ezen 
— mint a debreczeni magyar mondaná — „méreg drága" gabonát. Hát biz 
abból Orchata (olv. orcsáta) nevű frisitő italt főznek, melynek egyébb alkat¬ 
részei ezukor, mandola-tej és illatadásul néhány csepp rózsa-essencz. 

Camote (édes kolompér), itt bőven terem, mint szintén abécsi vagy uri 
töknek egy faja, mely akár sütve, akár főzve — debreczeniesen mondva — 
,,paráz8-ides." — A paradicsom almának egy cseresznye nagyságú faja, itt 
szintén igen bőven termesztetik. 

Az itteni paprika növény nem egy éves, mint a magyarhoni, hanem 
évekig él s utóbb 6 — 8 láb magas fabokorrá nő. Szép piros gyümölcse csak 
3/4 hüvelyk hosszú, s alig vastagabb egy ludtollnál; de egy ily kis hüvelyben 
sokkal több erő van,mint a legerősebbs legnagyobb hüvelyben Magyarhon¬ 
ban. Árulnak itt a boltokban nagy hüvelyű száraz paprikát is, de ez nem 
erős, sőt édes izű, s ezt az ételekben inkább szin, mint csípős íz adás végett 
használják. Ez Mexikó más államaiból hozatik ide. 

A vörös- és foghagyma is — ugy látszik — szereti az itteni légmérsék¬ 
letet és földet, s mégis abból felényit se termesztnek, mint a fogyasztás 
igényel, s azért számtalan hordó vörös hagyma hozatik be Észak-Ameriká¬ 
ból, melynek hordója (mintegy két tetézett véka) 7—12 dollárjával, vagy 
fontja fél ujforinton adatik el. 

Termesztnek az indiánok egy kevés roszfaju káposztát is, melynek 
durva zöld leveleit (mert soha se fejesedik), hússal szokták megfőzni; de ezt 
igen ritkán hozzák be eladás végett. Van egy zöldség itt, melyet nagy meny-
nyiségben hoznak be a vidéki indiánok, a neve Chayote (olv. csájóte). Ez 
egy forróégalji különös növény. A gyümölcs — mely ugorkaként indán te¬ 
rem — alakjára s nagyságára nézve hasonló egy nagy ludtojáshoz; szine 
zöld vagy fehér, haja vékony, de keményes és kissé tövises. Magva nincs, 
hanem szaporítás végett maga a gyümölcs dugatik a földbe s kihajt. A gyü¬ 
mölcs belsejében ür nincs, hanem az egészen tömör hus, mely színére, ke¬ 
ménységére s izére nézve annyira hasonlit a kalarábhoz, hogy nem tudva 
az ember azt a helyett enné. 

Ezeken kivül — egy-kétféle szagos füvet kivéve — itt semmi más 
zöldséget nem termesztnek az indiánok azért, mert másféle zöldségek léte¬ 
léről semmit sem tudnak, a fehérbőrű értelmesebb bennszülöttek azért, mert 
azt hiszik, hogy az észak-amerikai vagy európai zöldségek itt nem teremné¬ 
nek meg, azok satnyák lennének és a madarak, hangyák, bogarak s t. eff. 
azokat megennék. Ez alaptalan hiedelem scsak restség palástjául tekinthető, 
mert Nemegyei Bódog honfitársam, ki egy indián komájától használat végett 
egy darab földet kapott Minatitlántól mintegy 3'/2 német mérfóldnyire, kí¬ 
sérletet tett kolompárral, olasz káposztával, sárga- és kerekrépával, vörös-
répával és salátával, vizitormával (Brunnen-Kresse) és kártifiollal; s február 
és mártiusban ezek mind egyikéből oly gyönyörű példányok kerültek aszta¬ 
lunkra naponkint, hogy a pesti piaczon se szégyenlték volna magukat. Meg¬ 
terem biz ezen éghajlatban s földben minden zöldség mi Magyarhonban e 
Észak-Amerikában megterem, csak hogy a vetés ideje nem május vagy jun. 
hanem november, azaz miután az esős évszak — melyben a vetemény kirot¬ 
hadna s a hangyák kipusztitnák— elmúlt s 4—5 hónapig olyan idő jár mint 
Pest táján júniusban. 

A magyarhoni gyümölcsök közöl itt egy sem terem, de Mexikó belse¬ 
jében, tőlünk nem messzire termesztnek almát, körtvélyt és őszi baraczkot, 
s aligha nem lehetne — legalább az utóbbit — itt is termesztni. — A vad¬ 
szőlőnek két fajateremitt, melynek leve édes ugyan, de vasrag bőre savanyu; 
azonban belőle jó lekvárt lehetne készitni. Levéből az indiánok bort csinál¬ 
nak, azaz levét fazekakba facsarják s ott megforrni hagyják, s azt ők jónak 
mondják (mert jobbat nem ismernek). Hanem hiszem, hogy a szelid szőlőt 
is lehetne itt jó sikerrel termesztni. — Az itt termő gyümölcsök közöl a ma¬ 
gyarok alig ismernek többet mint hármat, u. m. a narancsot, czitroiu"t e as 
ananászt. Ezek itt — mondhatni — mind vadon teremnek, mert azok is 
melyek az udvarokba vannak ültetve, minden mivelés és gond nélkül van¬ 
nak magokra hagyva, s igy mintha a vadonban volnának. Ezeken kivül van¬ 
nak itt számtalan féle gyümölcsök jobbnál jobbak, de ezeket — minthogy 
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önök még csak hírből sőt névről sem ismerik — itt meg sem nevezem. Ezek 
nagyobbrésze igen édes és igen zamatos, s befozöttnek különösen alkalmas. 
Ezek az év különböző szakában érnek, de ugyanazon faj rendesen ugyan¬ 
azon egy szakban, bárha kivételképen azt az év más szakában is lehet kapni 
elvétve, p. o. a narancs érik rendesen októberben s novemberben, de azért 
elvétve lehet narancsot kapni csaknem minden hónapban. 

Az itteni háziállatok csaknem épen azok, mik a magyarhoniak, u. m. 
szarvasmarhák, lovak, szamarak, öszvérek, juhok, kecskék, disznók, kutyák, 
macskák, tyúkok, pulykák, kacsák, ludak és gyöngytyúkok. 

A szarvasmarhák épen olyanok mint a magyar közönséges szarvasmar¬ 
hák, de nem oly nagy szarvuak. A tehenek kevés és ritka tejet adnak, mi 
nemcsak a marhafajnak, hanem a rósz fűnek is tulajdonitható. Egy szar¬ 
vasmarha ára 80 — 60 forint oszt. ért. Az az, ha az ember a gulyából vá¬ 
sárol egyszerre sok darabot, azt megkaphatja 10—14 forintjával, de jó fe¬ 
jőstehenet borjával 40—60 forinton alól nem kaphatni. — A lovak is olya¬ 
nok itt, mint a magyarhoni közönséges lovak, s áruk 30 — 400 forint. Az az, 
30—40 dollárért kapni jó kancza lovat, s ezt azért mert a mexikóiak kancza 

lóra semmi árért nem ülnének, minthogy azt nevetséges sőt szegy enitő, fér-
fiatlan dolognak tartják. 80—100 forintért meglehetős jó hátas lovat kap¬ 
hatni, de pompás lovat 3 — 4 száz forintért kaphatni. Az itteni juhok rendkí¬ 
vüli soványok, mert nincs jó legelő, s szőrük (mert gyapjú nevetnem érdemel) 
piszok, koromszinü, durva 3 — 4 hüvelyk hosszú egyenes, de rendesen össze-
csoprott, s ugy néz ki mint adebreczeni pusztai juhászkutya szőre vedléskor. 
Juhot itt keveset nevelnek, mert szőrét nem használják, s húsát még a benn¬ 
szülöttek sem szeretik, s az nem csoda. A disznók apróbbak mint a magyar¬ 
honiak, kinézésükre nézve a magyar mangolicza és szalontai faj között van¬ 
nak. Atalában az itteni lakosok semmit nem nemesbitnek, sem plántát, sem 
állatot, sőt még magukat sem. A baromfiak épen olyanok, mint a magyarho¬ 
niak, mint szintén a macskák is. A kutyák rendesen rókafejűek, közép terme¬ 
tűnél kiesebbek, karcsuk, apró sima szőrük s tigris vadászatra alkalmasok. 
Ugatásaikkal a tigrist addig nyugtalanítják, hogy az valamely fára menek-
szik, honnan azután a gazda lelövi. De vannak ezen kis kutyák között 
olyanok is, melyek a tigrissel megküzdnek, s többen együtt azt meg is ölik. 

(Vége Következik.) 

T A R H Á Z. 
A fiumei hajózati és kereskedelmi növelde. 

Ha nagy mesterünket, ki nekünk a hármashalom s négy folyamunk 
körül aKanaan földét mutatta meg — közöttünk, a hazában, pusztákon ván¬ 
dorlás nélkül, ha e nagy mesterünket eszmei föoségében követni s regényes 
bérczeink, rónáink virányain valóban a Kánaánt akarjuk lakni, tartozó tisz¬ 
teletünk s hálánk adóját, mint annak bizonyságát, hogy szavai nem hang¬ 
zottak el a pusztában, semmi által nem ajánlhatjuk föl méltóbban, mint ha 
anyagi jólétünk biztositásán ernyedetlenül s lélekismeretesen munkálandunk, 
mely szellemi haladásunkat eszközölje s valósitsa az ő jósigéjét : „Magyar¬ 
ország nem volt, hanem lesz."— Anyagi jólétünk biztosítását mindenesetre 
az erényesség, tudomány s szorgalommal párosult gazdászat, ipar és keres¬ 
kedelem s e három keresetág életerének a közlekedésnek gondos tanulmá¬ 
nyozásában, azoknak művelése s hasznosításában kell keresnünk, s csak is 
ezekben találandjuk fel. — Közelmultunkban sok szép és jó történt e téren; 
de mindaz caak alap, hogy többet tehessünk s csak ujabb kötelező erő, mely 
több nagyobbnak kivitelére vezéreljen bennünket. Minél esengőbben nézünk 
hazánk szebb jövője felé; annál szükségesb, hogy amaz ismeretek elsajátí¬ 
tására, átértésére komolyan gondoljunk, s minél közelebb állandunk ama kö¬ 
zös vágyunk végczéljához, annál becsesebb, értékesb lesz azoknak tudása : 
nem lehet tehát szivünkből nem örvendenünk, midó'n az ipar, kereskedés és 
közlekedési téren ujabb szerencsés kísérleteket, jól vezetett iskolákat látunk 
fölmerülni, s az életrevalóság örvendetes jelenségeivel mindig tovább emel¬ 
kedni, melyek mindenikében hazánk jólétének egy-egy ujabb forrása buzog 
fel. — Egy ily érdekes czél és korszerű intézettel megismerkedésre vagyok 
bátor a t. közönséget fölkérni, melylyel hazánk Fiume visszacsatoltatása ál¬ 
tal gazdagodik. Egy hajózati és kereskedelmi tanoda ez, mely annálfogva, 
hogy növendékeit saját épületében lakással, élelmezéssel s nevelői fölügye¬ 
léssel is ellátja — bár tanórákra kivüle lakókat is befogad — hajózati és 
kereskedelmi növelde egyszersmind, — a város és közjó érdekétől áthatott 
fiumei lakosokból 1852-ben e czélra alakult társaság által alapitva. — Tan¬ 
folyama 3 év, melyből az első kettő, a hajói és kereskedelmi ismeretek közös 
alaptanaival foglalkozva, közös előkészületi szakképen tekintendő. Az első 
két évben hajósz *) és kalmár együtt növelteinek. Tantárgyak az első év¬ 
ben : róm. kath. vallás (a nem r. katholikusok maguk költségén tartoznak 
vallásbeli oktatást szerezni), szépírás, elemi számtan, szabadkézrajzolás, 
olasz-, illyr-, német-nyelv, átalános földrajz, hajdankori történelem; 2-ik 
évben : r. kath. vallás, a hajózat s kereskedelemre alkalmazott számtan, be-
tüszámvetés, mértan, részletes földrajz, közép s ujabbkori történelem, ter¬ 
mészettan, szépirás, olasz, illyr, német s franczia nyelv, szabadkézrajzolás és 
színezés. — A 3-ik évben hajósz és kalmár elválnak a külön tanulják illető 
szakmáikat. A hajózati osztály tantárgyai : r. kath. vallás, háromszögmérés, 
sajátképeni hajózattan (a hajóvezetés elmélete), hajókezelés (a hajóvezetés 
gyakorlati része), olasz, illyr, német, franczia nyelvben kereskedelmi irály, 
hajózást illető politikai rendszabályok, természettan (különösen a tünemé¬ 
nyekről), erőműtan a hajókezelésre alkalmazással, hajózati s kereskedelmi 
történelem, hajózati, kereskedelmi és váltójog, egészségügyi törvények. 
Végre a kereskedelmi osztály tantárgyai : róm. kath. vallás, egyes és kettős 
könyvvitel, kelmeisme, banküzlet s egyéb kereskedelmi intézmények ismer¬ 
tetése, természetrajz vázlata, hajózati, kereskedelmi és váltójog, a hajózás 
és kereskedés története, természettan, olasz, illyr, német, franczia nyelven 
kereskedelmi irály. — Kik az intézetben lakni s élelmeztetni akarnak, a ta-
nitással együtt évenkint 500 ftot o. é. fizetnek, félévenkinti előleges részle¬ 
tekben a ezenkívül könyv- s írószerekre, ruhaigazittatásra 50 ftot tesznek 
le, melyről minden két hó végén a szülők vagy megbízottaknak az igazga¬ 
tóság maga számol. Beiratási dij minden évre 2 ft. s a bizonyítványokért, 
melyeket minden növendék minden félévi vizsgálat után kap, ugyanannyi. 

A tanév kezdődik minden év novemb. 3-án, mit a beirás előz meg. Be-
íratáskor bemutatandók : a növendék keresztlevele, beoltási s abbeli orvosi 
bizonyítvány, hogy az illető nem szenved semmi ragadós betegségben, a vég-

•) Hajósz = Schiffer, ki a hajóval bánik, és hajós = Schiffsmeister vagy Schiffs-
eigenthümer, kinek hajója van. 

zett iskolai bizonyítványok. Ugyan akkor minden növendék megvizsgáltatik 
s ennek folytán határoztatik meg, hogy melyik osztályba léphet. Hogy jól 
tudjon irni, olvasni s a számvetés közönséges alapműveleteit ismerje s vallást 
tanult legyen : az mindenekelőtt szükséges, a képesség fokozata ezerint né¬ 
melyek akár egyszerre is a 3-ik osztályba léphetnek. — Agyneműt és evő¬ 
eszközöket mindenki magával visz és egy öltözet felsőruhája a lehetőségig » 
növeldénél szokásos öltözethez alkalmazandó. Növendékek, kik az intézetben 
lakni akarnak, beiratásuk idején legalább 12 évesek s legfölebb 17 évesek, 
kivül lakók idősbek is — lehetnek. Gondoskodva van, hogy kik az angol 
nyelvet, zenét, tánezot vagy úszást akarnák tanulni, különdíj mellett ezekben 
is kellő kiképeztetést nyerhessenek. A noveldén kivül lakók tandij fejében 
fizetnek az 1-ső évben 105, a 2-ikban 131 s 3-ikban 158 ftot o. é. ide nem 
értve a franczia s angol nyelv, zene, táncz és úszásban tanittatást. Különdi-
jazás mellett magányórák is, egész osztályokat vagy külön egyes tudomá¬ 
nyokat tárgyalandó, készségesen adatnak. Tannyelv az olasz, de a tanodába 
fölvétetésre elég, ha a növendék olaszul tán nem tudva, akár az ily, akár a 
német nyelven folyékonyán olvas és ir. 

Fölösleges lesz, azon előnyöket f'ölszámlálnom, melyek egy ily intézet 
abbeli hely viszonyaiban rejlenek, hogy bennük egyszerre három nyelvet gya¬ 
korlatilag könyedén elsajátíthatnak növendékeink, s hogy ott a tengerparti 
városban azonnal a tengeri kereskedés sajátságaival ismerkednek s azon igé¬ 
nyekkel és eszmékkel barátkoznak meg, melyeknek később idehaza megho¬ 
nosítása s fölhasználása mind magán-hasznokul az illetőknek, mind a közjó 
érdekében nagy fontosságúak lehetnek. Ne feledjük, hogy nekünk Fiúméra 
nagy szükségünk van, a fiumei ut a legközelebbi, mely bennünket a világke¬ 
reskedéshez vezet s hogy annak idejében kellő hasznát vehessük, nagyon jó 
annak helyviszonyaival, kereskedelmi igényeivel, a nép kellemével, a keres¬ 
kedők egyeseivel közelebb megismerkednünk, mi legkönnyebben ép ugy 
érethetik el, ha ifjaink e most említett intézetet minél többen fölkeresendik. 
— Sokat könnyen visszatarthat az odautazási s egyéb költségek fölszámitá-
sával 600 ftot haladó évi kiadás összege, de kik ennyit megbirnak, alig te¬ 
hetnek jobbat, mint az ez intézetnél ajánlkozó jó alkalomra fordítni azt. Nem 
mondom, hogy hiányzanak hasonnemü jó tanodák közelebb i?, sem rabja nem 
vagyok a távolbaniak túlbecsülésének, de ki tudja, hogy mennyire szükséges 
a kereskedés emelésére a legtávolabbi bármi irányban jövő igényeket is¬ 
merni, hogy saját kereskedésünk javára alkalmilag fölhasználhassuk azokat, 
az, nem fogja túlságosnak tartani felhívásomat, midőn egy a hazai belkeres-
kedésünkkel oly szoros kapcsolatba hozható és igy hozzánk egy részt igen 
közel is álló, majd hely viszonyainál fogva belpiaczainkhoz mérve bizonyos 
idegen (nem rósz idegen) színezetű, jellemü és igy kettősen érdekes keres¬ 
kedő város, Fiume tanintézetét ifjainknak a legmelegebben ajánlom. Ily he¬ 
lyen egyszerre tanulhatni és tapasztalhatni! 

Az intézet, bár magányosok alapitványa, bizonyítványai az e nemű 
nyilvános iskolák érvényeivel birnak. Kik a hajózati tanosztályt végezték, 
egyenesen a kereskedelmi tengerészhadnagyi vizsga elé bocsáttatnak. 

A tantárgyak száma s beosztása eléggé mutatja, mennyire ügyes kezek 
intézkedtek e növelde belszerkezete körül, s hogy a tanmód, iskolai szerel-
mények és a növeldei szükséges, fölügyelet körül misem hiányzik : az inté¬ 
zet igazgatójának Conte de Domini Vincze tanár tudományossága s kétséget 
mint kivételt nem tűrő jelleme a legkielégitőbben kezeskedik. 0 a velenczei 
kir. hadtengerészeti akadémia növendéke s később segédtanára, majd a fiu¬ 
mei kir. kereskedelmi tengerészakademia rendes és nyilvános tanára volt, 
mígnem 1848- s 49-ben lelke sugallatát követve, a mint a köztisztelet által 
nyújtott babérokra mindinkább méltóvá tette magát, annál kevesbbé méltá-
nyoltatott a bevonult császári polit. főnökség által a hivatalától megfoszta-
tott. Ismeretei azonban csakhamar tért nyitának szép tehetségei hasznosi-
tásárasmidőn emost virágzó intézet tervét nyilványosság elé hozta, érdemeit 
ismerő fiumeiakból nem hiányzottak lelkesek, kik a kedvező alkalmat örömmel 
fölhasználták volt s létesiték az eszmét, mely kezdeményzőjének nem kevés 
dicsőséget szerzett. Még 1848. előtt számosan élveztük tanóráit a jeles ta¬ 
nárnak s mindannyiunknak őszintén nyereségkép kell tartanunk, hogy sze¬ 
rencsések leheténk, tanitványai lenni. Kenessey Albert. 
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Vasárnapi Újság 19-ik számához 1861. 
Gróf Teleki László halálára. 
Suhog az ostor . . . jaj minekünk! 
Utolért a szörnyű csapás! 
Oh, maradt-e még több is hátra? 
Vagy erejét ez egy csapásba 
Belefonta a többi más? 

Alatta a megvérzett nemzet 
Még egyszer hull a földre le ; 
Irtóztató! Ezernyi sebben, 
Homloka volt csupán sértetlen, 
Most homlokát ütötte be! Dalmady Gy'óz'ó. 

Irodalom és művészet. 
-f- Heckenast 'Gusztávnál június l-ig egy igen érdekes mű fog megje¬ 

lenni ily czim alatt : „Uti emlékezetek Amerikából. Irta Rosti Pál." Diszki-
adás, legnagyobb negyedrétben. 2 színezett képpel, 13 kőmetszvénynyel, 2 
aczélra metszett tájképpel és 26 fametszvénynyel. Ára borítékba fűzve 18 
ft, difzkötésben 22 ft. A bolti ár magasabb leend. A munkának 9 fejezete 
szól Habanáról, 17 fejezete Venezueláról, 19 fejezete Mexicoról, melyekhez 
egy kis toldalék csatlakozik. A képek nagyobb részt szerzőtől utazása foly¬ 
tán készkett fényképek nyomán Kletto Gusztáv hazánkfia által rajzolvák. 
E képek közöl néhánynak czimét ide jegyezzük : Chalcoi csatorna, Cautlai-
völgy Popocatepetl vulkánjával (mindkettő szinézve), Caracas (Venezuela 
fővárosa), El Palmar (czukor-telepitvény nyári lakkal), Bambuszerdő Trini¬ 
dad szigetén, Puebela fentere, Orizaba vulkánja, Mexicoi lovasok, Mexico 
székesegyháza, Popocatepetl az amecai völgyből tekintve. A reglai zuhatag 
Mexicoban, Templomjárat Habanában, Vadász-jelenet a Barrancas mögötti 
ligetben, Cortez háza Mexikóban, Mexico vulkánjainak térképe, A xochical-
coi romok s'b. 

+ (Egy klasszikus munka, nem klasszikus fordításban.) Horatius 
Flaccvs ódái, Szenthmártony József által fordítva, Sárospatakon megjelen¬ 
tek. Van e könyvben egy sereg vaskalaposság, p. o. „fóldvégeő Tanai," — 
„gond-kiürülve," — „Szánd m<*g : hajnali-kő-cserfa-kemény, merő" : — 
„feddhetlenség. mi üres gonosztól1' stb. De lássunk egy pár egész strófát 
A „Romához" czimü vera egyik strófája ekkép hangzik : 

„S<U, hitvesének hírivei, int. tett 
Felpattan s indul; hivja ki bár legény 
Vagy gazda, a vendéghajói a — 
Drága vevóje gyalázatosnak." 

A „Plotius Numidához" czimü vers pedig igy kezdődik : 
„Temjén. — lantzen* illeti, 
S borjú vér fogadott áldozat, Istenit 
Megvéd«tt Numidnknak. — lm 
Épségben elu-jötte között, spanyol 
Vej; honból; szerettiuek 
Oszt csókot" s'b. ' 

A fordítás atalában o]y erőtetett, hogy ugyancsak jó talányfejtő legyen, a 
ki sok helyt k» akarja találni értelmét. Szépen köszönjük az ily magyar 
nyelvet', de nem élünk vele. A c/.im'apon a könyv ára ekkép van följe¬ 
gyezve : ,,Két pen^ő Vj ppnz, FLaCCVe! beC^eD a Magyarok közt." Hogy 
a distichont kiegészítsük, hozzátoldjuk ezt a pentametert : „Tyű! be derága 
ez ár, érted o sziitya EL rácz!" 

4- Emich Gusztáv a jövő 1862. évre is kiadja „Magyar- és Erdélyor¬ 
szág nagy képes naptárát'', mely az idei pesti aus. usztusi vássárra fog meg¬ 
jelenni. E naptürr, imly az 1861. évnek valóságos évkönyvéül szolgáland, 
Vadnai Károly f> gja szerkeszteni, ki mindé >t tikövet, ho^y azt minél érde-
ket-b és gazdagabb tartalommal álli sa ki. A naptár a szépirodalmi részen 
kivül gazdag schemst-smussal leend ellátva, ugyhogv a kö yv mintegy 36 
ívre terjed nd. Alái; á̂ i óra 1 ft, melv csak a naptár megjelenésekor fize¬ 
tendő le. Az aliirási ivek jun us végéig Emich Gusztávhoz küldendők be. 

-f- Müller Gyula is kiadja nagy naptáiát a jövő évre ,.Alkotmányos 
nnptár." czim alatt. Lesznek benne : történeti jegyzetek, csataképek, < líx-
szek'aek, k> liemén\ek, s Magyarország alkotirányos tiszti czim- és névtára. 
Eliruetési ára 1 ff, mely m»j is végéig a kiadóhoz küldendő. Megjelenik 
a pesti au usztusi vásárra. S-erkesztik „többen." 

4- Szalay László k tűnő tört-'-nészünktől ,,A horvát kérdés"1 czimü be¬ 
cses mű j lent m í̂í Lauffer és Stolp könyvkereskedésében. 94 lap. 

-f- (FejesIstván) előtizetést hirdet „kö temé> yeire •' melyek egy kötet¬ 
ben jul us elején j Írnek meg. Előfizetési ar 1 ft. 20 kr., mely szerzőhöz 
H.-M. Vasárhelyen kül e dő. 

-f- Hanthó Lajos „Éotan" (Kronológia) czimü munkára hirdet előfize¬ 
tést. Az ,.É tan'' a legrégibb es menyektől fo^va égés/. 186'-ií terjedend. 
Alapul Ro nignak 2-ik kiadású munkája, sz Imi. Az e^és/. öt fü/etet teend. 
Az e's'i július elején f >g me jelenni. A Í előfizetési ár 5 f'(., füze enkii t 1 ft 
A pénzek június közepéig Pestre, Kilián ü_> ör^y könyvárushoz küldendők. 

TM. Ujj. 19 sí, — IMI. 

4- Az Antalfi János által szerkesztett „Sárospataki Füzetek" czimü 
protestáns és tudományos folyóirat ez évi folyamának III. és IV. füzete is 
megjelent, az eddigiekhez hasonló, bő tartalommal. 

4- Demjén László kolozsvári könyvárus előfizetést nyit Deák Farkas 
„beszélyeire," melyek július hóban jelennek meg két kötetben. Előfizetési 

fűzve 2 ft., diszkötésben 3 ft. 
+ (A „Bukaresti Magyar Közlöny") eddigi előfizetőivel fenn nem áll¬ 

hatván, a szerkesztő Oroszhegyi Józsa és kiadó Koós Ferencz elhatározták 
a lap kiadását megszüntetni. Az előfizetések hat hétig visszakövetelhetők. 
Az illetők ebbéli szándékukat Pesten dr. Ballaginál jelentsék be. Sajnálni 
lehet, hogy ez egyetlen külföldi magyarlap is csak oly rövid ideig tarthatta 
fenn magát. 

4- (Balázs Frigyes „A honvéd") czimü uj népszínműve e hó 20-kán 
kerül előadásra a budai színkörben. A darabhoz Erkel Gyula zenét szerzett-

Ipar, gaidaság, kereskedés. 
4- (A magyar kir. helytartótanács) felhívást intézett a pesti kereske¬ 

delmi és iparkamarához, hogy felszólítsa különösen a pesti műegyletet, a 
kereskedelmi keblezet igazgatóságát, s az ipartársulatok elöljáróit, miszerint 
hazánknak a jövő évi londoni kiállításon leendő képviseltetése iránt tüzete¬ 
sen tanácskozzék, s javalatait haladék nélkül fölterjeszsze, egyszersmind oly 
szakértő egyéneket nevezzen meg, a kik Magyarország számára Pesten fel¬ 
állítandó s magát annak idejében a londoni bizottmány nyal közvetlen érint¬ 
kezésbe teendő központi bizottmány tagjaiul kinevezendök volnának. B 
tárgyban közreműködésre s javalatának előterjesztésére a gazd. egyesület 
is felszólittatott. 

4- (Uj találmányu világítás.) Hassenstein gothai vegytanár kísérletet 
tett, az eddig használt kőszén helyett kénesővel állítani elő villanyos világí¬ 
tást. Kísérlete tökéletesen sikerült. Az igy előállított világosság a naphoz 
hasonlit. Hessenstein az első vegyész, ki ez angol találmányt a szárazföldön 
érvényesítette. 

Közintézetek, egyletek. 
+ (A Szent-László-Társulat) f. hó 5-én tartotta alakító közgyűlését. 

Czélja e társulatnak: a szűkölködő keleti keresztyéneknek', és ezek közt 
kivált az ezen tájakon letelepedett magyaroknak nevelő, oktató és egyéb 
jótékony intézetek felállítása és fenntartására segítséget nyújtani; nevezete¬ 
sebb hazai vállalatokat, müépitkezéseket, intézeteket gyámolitani, s a kath. 
világegyház közszükségeinek fedezéséhez járulni. Tagja lehet a társulatnak 
a magyar korona területén lakó minden katholikus, kor- és nemkülönbség 
nélkül, ki magát kötelezi, hogy a társulatnak fennebb előadott czéljára ha-
vonkint 6 s igy évenkint 72krt. fizet. A társulat fővédnöke a herczegprimás: 
élén két, a közgyűlés által élethossziglan megválasztott elnök áll, kiknek 
egyike mindig világi, a másika pedig egyházi. A 100 tagból álló központi 
választmány Pesten székel s havonkint tartja üléseit. Sz. László napja a 
társulat országünnepe, mely azt az egész szent korona területén mindenütt 
lehető fénynyel megüli. 

4- (A Szent-László-társulat) egyházi és világi elnökeiül egyhangúlag 
Lonovics érsek és gr. Károlyi István urak kiáltattak ki. A többi választások 
a pár hét múlva tartandó közgyűlésre halaszt attak. Ideiglenes pénztárnokul 
Hindy Iván, számvevőül Vezerle János urak kérettek föl. 

4- (Az első átalános magyar biztosító társaság ez évi közgyűlése) máj. 
2-án volt, meíy alkalommal a múlt évi számadás is előterjesztetett. Eszerint 
a bevétel: 29,864,115 ft. 50 krnyi érték után az 1859. évből áthozott dijtar-
talék 1,307,220 ft. 6 kr., 375,212,144 ft. 90 krnyi a folyó évben biztositott 
érték utáni tűz, szállitmányi és jégbiztositási dijak 2.733,355 ft. 65 kr. Ház¬ 
jövedelem és kamatok 85,004 ft. 52 kr. Összesen 4 125,580 ft. 23 kr. — Ki¬ 
adás .•Viszonbiztositások- és törlésekért 602,375 ft. 76 kr. Tüz-, szállitmányi 
ŝ jégkárokért, a viszonbiztositott részletek levonása után 1,073.358 ft. 

90 kr. December 3l-én még függő károkért 90,437 ft. 3 kr. Jutalékok, üz¬ 
leti és ügynöki költségek, tisztifizetések, nyomtatványok, útiköltségek stb. 
371,247 ft. 82 kr. Az 1859-iki tartalék és segédtőke 5% kamatozásaért 
3463 ft. 25 kr. Összesen 2,140 882 ft, 76 kr. ~ Visszatartatik : Jövedelmi 
adófizetésre 26,500 ft. Az 1861. évre átvitt díjtartalék a folyó koczkázatok 
fedezésére 1,686,664 ft. 74 kr. Maradék 271,532 fr, 73 kr. — Felosztása : 
Igazgatósági járulékul 9% 24,437 ft. 88 kr. TisztvUelőségi járulékul 4% 
10,861 ft, 28 kr. Osztalék 3000 részvény után 47 ftjával 141,0< 0 ft. Tarta¬ 
léktőkének 25% 68,080 ft. 30 kr. Jégbiztositási segédtőkének 10° 0 27,153 ft. 
•11 kr. — Egyleti vagyon : Alaptőke 3000 részvény után 3.150,000 ft. ösz-
szes tartalék 1,854,627 ft. 28 kr. Összesen 5,004,627 ft. 28 kr. — A köz¬ 
gyűlés az intézet igazgatóságának, buzgó és erélyes működéséért, jegyző¬ 
könyvileg elismerését és h.liját fejezte ki. A részvényesek közt kiosztandó 
tiszta nyereményből az országos Széchenyi szoborra 10l 0 ft., pesti honvéd¬ 
egyletnek 6ü0 ft. s a pesti kereskedelmi akadémiának évi segélyül 400 ft. 
s/avaztatott meg. Az életbiztositási ügyág szimadása azért nem fordul itt 
elő, mert az, az alapszabályok éltelmében minden harmadik évben záratik 
be. A számadások a legnagyobb rendben laláltitiak. Mind az igazgatóság, 
mind a választmíny és a vizsgáló b zottmány tagjai ujra niejrvá'asj.tatak. 

4" (A felső magyarországi bánya és ipoly-snjóvölgyi vasuttársulat) f. é. 
július y-éxi reggel 10 órakor Pesten a ntmz Múzeumban közgyűlést tartand. 

« « s mtwun. » , .i •• 
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Mi n j s á g; ? 
— (Teleki László halálának) közelebbi körülményeiről 

hiteles kútfőből a „Pesti Napló" következőket ir : Reggeli 8 óra 
előtt a gróf inasa az elzárt lakosztályba menvén, a grófot a földön 
fekve találta, s kiszaladván, sietett a gróf rokonainak tudtul adni, 
s egyúttal a városi főkapitánynak is jelentés tétetvén, a főkapitány 
a grófot félig felöltözötten, lábbal az ágy felé, az ágy és az éjjeli 
szekrény között a földön fekve találta, lábánál a gr. saját kisütött 
pisztolya, jobb kezének hüvelykujja a derék-szij mellé szúrva s a 
ballal vérző szivét fogva. Az ágya közelében álló asztalon a félig 
telt theás csésze mellett a másik pisztoly töltetlenül hevert. A 
gróf arczán nyugodt kifejezés maradt. Vér igen kevés jött, csak 
egy részét festette meg az ingnek épen a szív körül. Az agyban a 
fekvés nyomai látszanak, arczczal a fal felé fordulva. Bővebb tu¬ 
dósítást a kihallgatott inas nyilatkozata után remélünk adhatni. A 
tényálladék szorosabb meghatározhatása végett a gróf szobája ugy, 
a mint az az eset után találtatott, lephotographiroztatott. 

A kebelzáró esemény hire villámgyorsan futotta be a fővárost; 
számos köz- és magán-épületre azonnal gyászlobogó tüzetett ki, s 
a mükirakatokban mindenütt kitétetett az elhunyt nagy hazafi arcz-
képe. A nép reggeltől estig izgatottan hullámzott fel s alá az ut-
czákon, kétkedöleg, megdöbbenve kérdezgetvén egymástól : való-e 
ez, vagy csak álom? Fájdalom! mindenki csakhamar meggyőződött 
a szomorú valóságról. Este a magyar színházak a két fővárosban 
zárva maradtak. 

A boldogult hűlt tetemei a gyáazravatalon f. hó 9-én d. u. 2 
órától esti 6 ig, s 10-ikén pedig reggeli 8 órától d. u. 1 óráig a 
nemzeti Múzeum előcsarnokában közszemlére voltak kitéve, hova 
a nép szakadatlanul bucsujárásként zarándokolt. A koporsó ünne¬ 
pélyes lezárása £ hó 10. d. u. 4 órára tüzetett ki, midőn is az egy¬ 
házi szertartást Török Pál superintendens volt teljesítendő. A 
gyászmenet a rendező bizottmány hirdetése szerint, a kerepesi so¬ 
rompó felé volt indulandó, következő renddel : a) az alelnökök 
egyike és Hajnik Pál képviselő; b) a felsőház tagjai; c) a helyha¬ 
tóságok, intézetek és egyletek küldöttei; d) az egyházi személyzet, 
e) a halotti diszfogat; f) az elhunytnak családja és rokonai; g) az 
elnök vezetése alatt a képviselőház; h) a gyásztisztelethez járuló 
közönség. A menet a kerepesi sorompóhoz érvén, a boldogultnak 
hűlt tetemei Szirákra, a családi sírboltba leendő szállítás végett a 
C3alád tagjainak és a ház küldöttségének voltak átadandók. 

— (Vajda Péter síremléke Szarvason) május 8-án lepleztetett le nagy 
ünnepélylyel, melyben az ottani evang. gymnasiutn tanárai s ifjúság.*, vala¬ 
mint a dicsőült költő és tudós számos tisztelői vettek részt. Az ünnepély 
részletei voltak : d. e. l/a 10 órakor kivonulás a temetőbe, hol 1) a dalárda 
énekelt, 2) Tatay István igazgató tanár emlékbeszédet tartott, 3) ismét a 
dalárda énekelt, 4) alkalmi művet szavalt a dicsőültnek egy tanítványa, 5) 
befejezésül sir koszorúzás és a Szózat eléneklése. 1 órakor közebéd volt a 
„bárány" vendéglőben. 

+ (Gábor Áronnak), a székely honvédtűzérek vitéz őrnagyának Sepsi-
Szent-Györgyön emléket emelnek. E czélra Nagy Jakab tilinkós a székgyü-
lés alkalmával hangversenyt is rendezett. 

4- (Qróf Miké György) élete 52-dik évében f. hó l-jén Kolozsvárt 
elhunyt. 

+ (Főrangú körökben) társaséletünk élénkítésére műkedvelő előadá¬ 
sokról volt szó, s már hozzá is fogtak egy vígjáték tanulásához, melyben a 
főszerepet gr. Batthyány Arthurné volt eljátszandó; azonban mégis jónak 
látták az előadást későbbre halasztani, tekintettel lévén a jelen válságos na¬ 
pokra, a midőn hazánk ügyei oly nagy mértékben veszik igénybe a köz¬ 
figyelmet. 

-f- (A hanyversenyzöket) mostanában alig győzzük registrálni. Mősner 
Mari k. a. hárfamüvésznő is közelebb e czélből jött körünkbe, s f. hó 9-re 
hirdette első hangversenyét; de a főváros gyásza miatt elhalasztatott. 

+ (Mizsei Mari k. a.) kinek fólléptetését már hónapok óta sürgetik a 
lapok, mint halljuk, végre mégis szerződtetve lőn három vendégelőadásra. 
„Don Pasquale"-ban is fel fog lépni még e hó folytán. 

4- (Wilmers nagy magyar symphoniőját) még e hó folytán hallani 
fogjuk, a jeles szerző saját vezénylete alatt. 

+ (Nemzeti színpadunkon is), hir szerint, készülnek előadni Szigligeti 
„II. Rákóczy Ferencz fogsága" czimü darabját; miután azonban Budán be¬ 
tiltották, igen valószínű, hogy Pesten is csakúgy adathatikelő,ha előbb kör-
nyülmetéltetik, vagyis ha holmi loyalis változtatásokat tesz rajta szerzője. 
Csak aztán a savát borsát el nem kell ám hagyni, inkább várjunk vele még 
egy kicsit. 

4- (A b.-füredi fürdő) f. hó 15-én nyittatik meg. A színházat Molnár 
társulata látandja el. Az odautazás nagyon megkönnyebbült a buda-kanizsai 
vaspálya megnyitása által, mert Szántódig vasúton, onnan pedig Füredig a 
balatoni gőzösön lehet menni. 

4- (A debreczeni uj színházat) Reszler István színtársulata f. hó 11-én 
nyitja meg „A falusiak" czimü vígjátékkal. A bérlet 15-én veszi kezdetét. 

4- (Markó K. képei megvásárlására) ujabban adakoztak : a budai 
takarékpénztár 50 ftot,Maschierevics Samu temesvárig.n. e. püspök 25 ftot 
Mezei Lajos ivén érkezett Nagyváradról 40 ft 50 kr, Vlassics I<mácz ivén 
Msszlegnyéről 12 ft. 

— (Klimkovics Ferencz festesz hazánkfia), ki a közelebbi évben tért 
haza Parisból, épen most készité el a debreczeni tanácsterem számára, gróf 
Széchenyi István életnagyságu képét. A művész műtermében (Pest, Szé¬ 
chenyi-tér, Széchenyiház) ez emlékszerü művön kivül számos jeles génre és 
bibliai tárgyú festményt láthatni, melyek a művész hivatottságról tesznek 
tanúságot. 

+ (A császár-fürdő) f. hó 8-án nyittatott meg szép muzsikaszó 
mellett. 

4- (Fürdészeti tanszék.) Szekrényessy József, hir szerint, kérvényt 
adott be, hogy a pesti egyetemnél különálló fürdészeti tanszéket állítsa¬ 
nak fel. 

4- (Az osztrák rendörminiszterium) az 1849. óta kibocsátott könyvti¬ 
lalmakat visszavonta, s egy rendőraégi jegyzék szerint most már csupán 95 
munka van száműzve a párad . . . akartuk mondani, a birodalomból. Csu¬ 
pán 95! 

4- (Schuselka Bécsben) engedélyt kapott egy nagy politikai lap szer¬ 
kesztésére. 

4- (Bruck özvegyének) Ferencz József császár 3000 ftnyi évi dijt ren¬ 
delt. 

4- (Pestmegyében is) megkezdték az adóbehajtást katonai erővel. 
Váczról a napokban küldöttség érkezett a fővárosba, utasítást kérendő az 
alispántól, hogy mihez tartsa magát az ott megjelent erőszakos adóbehajtók 
ellenében? 

4- (A zöldkartutczai szabószállodában) f. hó 7-én igen sok szabólegény 
csoportosult össze, mint halljuk, ismét roszban törték a fejőket. S miután a 
főkapitány felszólítására szétoszolni vonakodtak, egy csapat városi rendőr 
által puska közé fogatva a kapitányi hivatalhoz kisértettek. Azt beszélik, 
hogy nem akarnak addig munkába állni, mig bérők föl nem emeltetik. Majd 
akkor vitézkedjenek, ha ember kell a gátra! 

— (Mátyás király gőzös.) A vállalkozó Luczenbacher testvérek uj gő¬ 
zöse, Mátyás király, mely a Bács melletti floridsdorfi hajógyárban készült, 
ott helyben a Dunán megtette az első próbautat, mely tökéletesen sikerült. 
„Mátyás király", mint írják igen cainos külsejű, sőt belseje is fényesen van 
kiállítva. Május 13-tól kszdve rendesen fog közlekedni Pest és Mohács 
között. 

— (Rumbach serfözöje.) Daczára minden csodálkozásnak és feljajdu-
lásnak, a sörfogyasztás roppant arányokban terjed. Egymásután támad 
Pesten a serfőző. A jobbak közé tartoznak a főváros vidékén a promontori 
és angyalföldi, valamint a két uj sörgyár Kőbányán. Legrégibb ilynemü 
vállalat azonban Pesten aPetz-RumbachfélesÖrfőző, mely 1805 óta áll fenn 
s örvend a sörivó közönségben jó hírnevének. A múlt hónapban történt, 
hogy e vállalat Rumbach G. és János testvérek birtokába ment át, kik mint 
tanult serfőzők több javítást hoztak be mesterségökbe. Tény az, hogy fa 
sörnél fődologajó viz, melyből főzik; ez okból történt, hogy a Rumbach 
testvérek magában a Dunában állítottak fel kutat, melyből szivattyúk és 
nyomó gépek által óránként 10 akó átszűrt vizet nyernek. 

4- (A híres Mocsonyi András) krassómegyei képviselői állásáról lekö¬ 
szönt. Csodálkozásra méltó tény. 

4- (-4 békés-csabai kaszinó) m. hó 24-én tartott választmányi ülésében 
tiszteletbeli tagokul választattak : Palóczy László, gr. Teleki László, Deák 
Ferencz, Kossuth Lajos, Klapka György, Perczel Mór, Pulszky Ferencz, 
Türr István stb. 

— (Egy uj magyar szónok és énekes.) Egy brüsszeli hirlap Palóczy te¬ 
metéséről közölvén egy pesti távirati sürgönyt, ebben többi közt ezt is ol¬ 
vassuk : „Szózat ur egy gyászdalt énekelt." Egy turini lap pedig igy adja e 
hirt : „Szózat ur tartott gyászbeszédet." így jár az a szerkesztő, a ki ma¬ 
gyarul nem tud. 

4- (Szolnokon) márcz. 9-én tartott bálestély alkalmával nemzetünk 
egyik vértanujának, gr. Batthyány Lajosnak állítandó emlékszoborra 86 ft. 
90 kr. gyűlt be, mely a napokban a „M. O." szerkesztőségéhez beküldetett. 

4- (Ama három szökevény osztrák tiszt), u. m. Grunovszky Márton, 
Kubinyi Zsigmond főhadnagyok, és Tóth Lajos hadnagy a 62. sz. gyalogez¬ 
redben, kikről múlt számunkban emiitettük, hogy ezredöktől a rivai állomás¬ 
ról megszöktek, most a felettők itélS katonai törvényszék által felhivatnak, 
hogy jul. 19-ig jelentsék magukat, különben a fennálló törvények értelmé¬ 
ben fog ellenek eljárni. 

4- (A debreczeni városházat) szintén megszállta egy pénzügyi tiszt 
vezetése alatt oda érkezett katonacsapat. Természetesen, hogy az adóbehaj¬ 
tásról van szó. 

4- (A zalamegyei honvédsegélyzö egylet javára) május 7-én tartatni 
tervezett hangverseny, azon okból, mert Zalamegye közönsége Palóczy 
Lászlóért egy havi gyászt öltött, június 2-ra lőn elhalasztva. 

4- (Shakespeare házát) tulajdonosa most el akarja adni; 1800 font 
sterlinget kér érte, holott valódi értéke csak 1500 font; hanem azt hiszi, 
hogy a költői reminiscentia megér 300 fontot. 

4- (A Magyarországban) rendelkezhetés alá helyezett hivatalnokok 
száma a „Sürgöny" szerint 650-re megy. 1849-ben többen maradtak kénvér 
nélkül. 
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— Kiskun-Félegyháza, apr. 30. (Jótékony előadás.) E hó 21-kén a 
„Honvédsegélyző alap javára" szavalati zeneestély a városháza nagyteremé¬ 
ben tartatván, a következő darabokat hallottuk : 1. „Szózat" előadva a hely¬ 
beli dalárda által; 2. „Utcza szegletén ül a csonka hős" Jókaitól, szavalva 
Fazekas Sándor által, 3. „Le fou (az örült) Kalchbrennertől, zongorán elő-
adá még pedig remekül" Szabó Szentpóly Janka, országgyűlési követünk 
Szabó József ur neje. 4. ,,A kesergő leány" Tóth Endrétől zongorakisérettel 
dalolta a kedvelt hangú Mallár József jogász. 5. ,,Hunyady László" Garay 
I.-tól szavalva Keserű Bérczy Ilon asszony által. 6. „Egyveleg" nádfuvolán 
bámulatosán előadva Csernák János által; 7. „Népdalok" —"dalárda a. 8. 
„A régi átok" Sárossytól, szavalta Szabó Mihály. 9. „Repülj fecském ab¬ 
lakára" Reményi E.-től zongorán játszá a dalárda érdemteljes főszervezője 
Prohaszka János. 10. „Népdalok" zongora kísérettel dalolta Ulrich István. 
Ez is arathatna sok tapsot-Pesten! 11. „Nyitány Hunyady László dalmű¬ 
ből" zongorán 6 kézre előadák a kis Jukász Ida, Major Ede és Prohas^ka 
János. 12. „Hymnus" a dalárda által elzengve zára be a műsorozatot. 

Ily élvezet jutott nekünk, és a szegény — a honért szenvedtek — vi 
gasztalására bejött 102 ft, melyet illető helyre elküldöttünk. — Szép szám¬ 
mal valánk a diszes teremben, de lehettünk volna még többen is; de 
hiába, az a szellem sok agyagot nem birt még áthatni. Aztán zongorát alig 
lehete kapni az előadáshoz; annyira féltette mindenki zongoráját. Olvasó 
egyletünk számára Ráth Mór ur könyvkereskedésebői naponkint várjuk a 
megrendelt sok rendbeli műveket, daczára némelyek, „sötét nézetének" és a 
más oldalról mutatkozó kárhozatos közönyösségnek, és tudná az és mi min-
dennek — K. 

4- (Borzasztó földrengés.) Amerikában az argentini köztársaság Men-
dora területének egy része borzasztó földrengés által elpusztittatott. Mint¬ 
egy 7,000 ember veszett el. 

4- (Kormányozható léghajó.) Valami Kreczy a „Wien. Ztg," szerint, 
oly léggolyót talált volna fel, melyet kormányozni lehet s azt a bécsi sechs-
hausi arénában be is fogja mutatni. 

4- (Szegeden) f. hó 3-án reggel hózivatar volt. A galambtojás nagy¬ 
ságú hópelyhek alig egy félóra alatt egészen fehérbe öltöztették az utczákat 
s házak födeleit. A légmérsék a fagypontig szállt. 

— (Adakozás.) A Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez a múlt héten 
beküldetett : 

Petőfi szobrára : Kolozsvárról több hazafi Stein János könyvárus által 
11 ft. (A többi összeghez a pesti takarékpénztárba tétetett. — Szerk.) 

A magyar Akadémia palotája. 
— (Ujabb kimutatása.)* Vasárnapi Újságszerkesztőségéhez beküldött 

adakozásoknak : 
LTV közlés : Kölkedről az ottani ref. egyház, lelkész és káplán 5 ft. 

50 kr. — Erdélyből Zajzon községe Papp László által 2 ft 60 kr Összesen, 
8 ft 10 kr. 

Az eddigi I—LIII. közlésekkel együtt: 14,609 ft. 21 kr., 1 régiróm-
arany, 1 huszfrankos arany, 112 cs. arany, 21 kétpftos tallér, 1 orosz tallér 
4 ujftos, 140 húszas, 18 negyedítos, 1 db. 100 pftos és 10 db. 20 pftos nem 
zeti államkölcsönkötelezvény. 

Levelezés. 
Pestmegye, Nagy-Bócsa, április 28-án. (Alkotmányos jogok gyakor-

lása utáni vágyak s elmellőztetés miatti panaszok.) Azt mondja a példabe¬ 
széd : mondj igazat, betörik a fejed. — Mindamellett, ha tán épen rajtam 
teljesednék is e mondat, minthogy hála az egek urának, oly időket élünk, 
melyben az ember mindenkinek megmondhatja az igazat minden félelem 
nélkül, nem hallgathatom el, hogy alkotmányos tisztviselőink azon fájdalom, 
sok tekintetben rósz eljárása ellen panaszt ne emeljek, melyeket a solti járás 
némely helyein tapasztalni elég szerencsések vagyunk. 

Ugyanis e járás alsó részét Tázlár, Nagy-Bócsa, Kötöny és Harka 
pusztákat (mely a német rendszer alatt a birtokosok akarata folytán pusztai 
községgé alakult, s birt egy elöljáróval, minthogy az minden községtől távol 
esik, úgyhogy azt odacsatolni egyikhez sem lehetne, mert az mindig kü¬ 
lön önálló terület volt) számos kisebb és nagyobb birtokosok és bérlők lak¬ 
ják, kik múlt február hóban a megyei esküdt ur jelenlétében gyűlést tartván, 
a volt előljáró helyett, minthogy azzal megelégedve nem voltak, közaka¬ 
rattal egy gondnokot választottak, hogy az, az ezen pusztákra megyeileg 
kivetett adót a birtokosokra aránylag felosztva, tőlök beszedje s illető 
helyére szállitsa; nemkülönben az érkező körleveleket a birtokosokkal kö¬ 
zölje. — Evégböl egy birtokos-társunk küldetvén főbírónkhoz, előadandó a 
birtokosok óhajtását, s értesíteni őt a választásról, s megkérni arra, hogy 
addig is, mig az országgyűlés a községek iránt rendelkezik, ezen pusztákat 
ismerje el egy önálló községnek, s a gondnokot ruházza fel oly hatalommd, 
mint minővel egy községi biró bir, s a körleveleket a gondnoknak is küldje 
meg, hogy az azokról a birtokosságot értesíthesse, s velők közölje, s vé»re, 
hogy marhás-levelek kiadását is engedné meg. ° 

Küldöttünk válaszul azt nyeré, hogy ő (t. í. főbiránk) semmi pusztai 
községet nem ismer el s a birtokosok óhajtását nem teljesítheti, a ki valamit 
meg akar tudni, menjen Vadkertre vagy Kis-Kőrösre. — S igy csak annak 
van egy kis tudomása a dolgok menetéről, ki hirlapot járat; pedig higyje 
aeg, tisztelt szerkesztő ur, sokan vannak közöttünk, olyanok is, a kik még 
ön becses lapját sem járatják. (Azt hinné az ember, hogy a mai világban 

már pénzért mutogatják az olyan „birtokost", a ki még hirlapot sem olvas. 
Szerk.) — így történt az is, hogy a bócsai birtokosok, kiknek száma pedig 
meghaladja a 40-et, a követváiasztáara (e tekintetben a duna-vecsei vá¬ 
lasztó kerülethez tartozott) összeirva, de arról még csak értesitve sem volt; 
már pedig az 1848-iki V. tcz. értelmében a választáshoz az itteni birtokos¬ 
ságnak is joga lett volna, — vagy azok a jó urak azt hitték, hogy kötelessé¬ 
güknek eleget tettek akkor, midőn Bocsa nevét csak a papirosról olvasták, 
a birtokosság összeírását vagy csak értesitését is felesleges dolognak tart¬ 
ván. T. főbiránk pedig jobban el lévén foglalva a duna-patai követválasz¬ 
tással, minthogy arra felügyelt volna, hogy épen az ő kerületében ily 
törvényellenesaég el ne kö vettessék, a legnagyobb részben tehát mi ugy va¬ 
gyunk, mintha nem is volnánk e hazának polgárai, s mintha nem is a hivatal 
volna a népért, hanem ellenkezőleg a nép lenne a hivatalért. Ezen törvény¬ 
telen eljárás ellen óvást csak azért nem tettünk, mert az úgyis elég zavart 
szaporitani nem akartuk. 

Bár adná az egek ura, hogy mielőbb elérkeznék az idő, midőn el 
lehetne mondani: hogy megadtuk a királynak, a mi a királyé, a tisztviselő¬ 
nek a mi a tisztviselőé, de a tisztviselő is megadta a népnek, a mi a népé. — S. 

Arad, apr. 30. (A telekkönyv ügye a megyénél. Követválasztási kilá¬ 
tások.) Azon országbírói körlevél, mely a lelépett törvényellenes német 
rendszer rendezte bíróságoknak feloszlatását s a törvénykezésnek alkotmányos . 
bíróságok általi átvételét tárgyazza, Aradvármegyéhez is leérkezvén, az 
igazságügy mikénti átvétele tekintetéből a megye első alispánja rendkívüli 
bizottmányi gyűlést hivott f. évi április 30-ára össze. 

Határozattá vált, hogy a bizottmányi tagokból külön kinevezendő, s 
tettleg ki is nevezett küldöttségek a működésében mai napig meghagyott 

| megyei törvényszéktől és telekkönyvi tanácstól minden irományt és kezelést 
haladék nélkül átvegyenek. 

Eddig minden nyugodtan folyt le; de midőn afölött támadt kérdés, 
hogy mi történjék az átveendő telekkönyv-iratokkal s a további kezeléssel, 
a bizottmányi vitatkozás még a személyeskedés terére is átcsapott, elany-
nyira, hogy a délutáni 1 óráig tartó tusakodás eredményre csakis azáltal 
vergődött, mivel a bizottmányi tagok egy része a helyszínéről eltávozott. 

A telekkönyvi ügyeknek további kezelése tekintetében a vita tárgyát 
a két különböző nézetben tett indítvány képezó. Ezen indítványok egyike 
az volt, hogy a telekkönyvi ügyek vétessenek át az ezeket kezelő személy¬ 
zettel együtt, s képezzék az alkotmányos megyei törvényszéknek egyik s 
illetőleg telekkönyvi osztályát mindaddig, mig az országgyűlés vagy kodi-
fikatió, vagy ideiglenes törvények által intézkedni fog. Az ezen indítványt 
támogató pártnak egyik kiegészítő kívánalma odaterjedt, hogy már ezen 
bizottmányi ülésben rendszeresittessék azon személyzet is ideiglenesen, 
mely a telekkönyvi kezelést felelősség mellett vigye. 

A másik párt azt óhajtotta, hogy, miután a központi főbíró csakis a 
helybeli bizottmányi tagokat hihatta az idő rövidsége végett össze, az alis¬ 
pán saját felelősségére a telekkönyvi iratokat átvétesse, s a legközelebbi havi 
bizottmányos ülésig kezeltesse. De óvást tesz az ellen,hogy már ezen bizott¬ 
mány válaszsza meg a telekkönyvi személyzetet, mivel a bizottmány rend¬ 
kívüli teendőre, kizárólag az ügyeknek átvételére lévén össszehiva, ha egy 
részt tagadni nem lehet, hogy az alispánnak rendkivüli ügyek elintézésére 
joga is van a választmányt összehívni; de másrészt szintén igaz az is, hogy 
a tiszti kar, vagy egyes osztályainak megválasztását csak az átalánosan ér¬ 
tesített bizottmány tagjainak gyűlése van joga eszközölni. 

Győzött a jobb, vagyis az, hogy a kinevezett külön küldöttség, a telek¬ 
könyvi okmányokat annak személyzetével együtt átvegye, s a kezelést a 
telekkönyv nyitvatartása meliett a jövő bizottmányi ülésig, s ennek további 
intézkedéséig intézze a megye törvényszéke. 

Nem mellőzhetem el ezeknek kiegészítéséül felemlitni még, hogy vol¬ 
tak oly indítványok is, melyek csupán azért, mivel a jelenleg fenálló telek¬ 
könyvi szerkezet nem honi, haaem külföldi gyártmány, ezt egészen félre¬ 
tétetni, s a hitelt az eddig hozott magyar törvények értelmében fentartani 
vették czélba. 

Ezen indítvány pártolásra azért nem talált, mivel a telekkönyvek ren¬ 
dezése mint tény, a nemzetnek örökös kívánsága volt, s hitelétől, melyet a 
fenálló telekkönyvek mellett magának a külföld ^előtt szerzett, addig is, 
mig az országgyűlés máskép nem intézkedik, megfosztatni nem akar. Egy 
házat, melynek árát az ország véres verejtékéből megvették rajtunk, csak 
azért lerombolni, mivel azt nem bennszülöttek s a nemzet rendeléséből épi-
ték, — ha különben nagy hasznát vehetjük, s hasonlót mindenesetre mind¬ 
járt a lerántás után épitni kellene, csak káros következményű intézkedés. 

Aradmegye radnai járásában, mint tudva van, Csernovics Péter vá¬ 
lasztatván meg országgyűlési követül, miután ez a torontáli követséget 
fogja elfogadni, s ezáltal a radnai kerület más követet választand — élénk 
figyelmet gerjeszt a majdan megválasztandó követ. 

Azok, kik feddhetlen multat és szilárd jellemet keresnek a törvény¬ 
hozással megbízandó egyéniségben, R . . . . F ot akarják itt meg¬ 
választani követnek. Rebesgetnek mások azonban oly egyént, kit Csernovics 
Péter maga helyett a radnaiaknak ajánlani törekszik. Ezen egyén igen 
ismerős arról, hogy 1849-ki őrnagyi állásának daczára később, midőn a chi-
nai mandarinok a centralisatió érdekében a nemzetnek még érzelmeit is 
elnyomni törekedtek, oly hathatós fekete beszédet tartott az aradi kis erdő¬ 
ben rendezett, s csak gut gesinntek által elfoglalt asztalnál, hogy maguk a 
jóakaratu vendégek majd mindnyájan elsárgultak, és egy jelenlevő tábor¬ 
nok, ki a szónokot megcsókolta, oda volt kénytelen nyilatkozni, hogyha a 
kormány ily derék emb3rből csak százat produkálhat, jövője fölött ninca 
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mit aggódnia. Ha a radnaikat azon szerencsétlenség érné, hogy a követsé¬ 
get ezen ember nyerné el, nálunk már előre is fogadásokat terveznek arra, 
hogy az emiitett egyén az országgyűlésen bizonyosan a baloldal legszélső 
ezekére ülend. 

Végül csak azt említem, hogy saját felelősségemre ön, tisztelt szer¬ 
kesztő ur! ezen soraimat bátran kiadhatja, mivel országos kalamitás lenne, 
ha Aradmegye a köpenyforgatás megfigyelése nélkül követség szempontjából 
ily emberekre szorulna. Fényes Károly. 

SAKKJÁTÉK. 
72-ik sz. feladvány. — Willmers Rudolftól. 

(E szép eredeti feladványt a magyar sakkbarátoknak ajánlja szerző, ki jelenleg épen 
Pesten mulat, a örülünk az alkalomnak, láthatni, hogy Willmers ugy a zongora, mint a 

sakktábla mellett egyaránt nagy műrész.) 
Sötét. 

i b e d e f g i 
Világos. 

Világos indul, a 4-ik lépésre matot mond. 

13-ik sz. játszma. — (Olasz megnyitás.) 
ZÁRY ZS. és CSERESNYÉS I. között, Pesten, 1861. május 5-én. 

(Ki feladványainkat eddig figyel-mmel kisérte, a matolás különféle nemeivel bizonyosan 
e éggé megismert dett. Elhatároztuk tehát, élö játszmáknak jegyzetekkeli közlése által 
olvasóinkat a gvakorL.ti játékba is bevezetni. A játszmák sorát az ngynevezett giuoco 
piano-val kezd,ük meg, mely megnyitást az első három lépés képezi. E lépések mindkét 
részről a legbiztosabbak, s minthogy olaez mesterektél erednek, e megnyitást „olasz 

megnyitása-nak nevezzük.) 
Sutét (Cseresnyés). 

g 7 - f 6: 
K f 8 — g 8 
F c 5 — f 8 
K g 8 - f 8 : 
F c 8 — f 5 
F f 5 — g 6 
K f 8 - g 7 

Világos (Zíry). 
1) e 2 — e 4 
2) H g 1 — f 3 
8) F f 1 — c 4 
4) 0 - 0 

d 2 - d 4 
e 4 — e 5 
e 5 - f 6: 

5) 
6) 
7) 
8) B f 1 — e 1 t 

Sötét (Cseresnyés). 
e 7 - e 5 

H b 8 —c 6 
F f 8 — e 5 
H g 8 — f 6 

e 5 — d 4 : 
d 7 — (15 
d 5 — c 4 : 

K e8 — f 8 
Eívolt Sötétnek legjobb húzása, Fc8— ed 

lépésre, 9) II f 3 j 5 Vd8-f6: 10) 
Ug5 — e6:f7 - e6: 11) Vd 1 —h 5 f elöny-
nyel következett volna. 

Világos (Záry). 
9) F c 1 g 5 

10) F g 5 — h 6 f 
11) Hb 1 — c8 
12) F h 6 — f 8 : 
13) II c 3 — e 4 
14) II e 4 — g 3 
15) V d 1 — d 2 

Világosnak síép siámitását csak h 7 — h 5 
hiúsíthatta volna meg. 
16) H f 3 — h 4 V d 8 - d5 
17) H h 4 - f 6 f F g 6 - f 5 : 
18) H g 3 — h 5 t (Föladja). 

A 67. számú feladvány megfejtése. 
(Weisí A. J.-tól.) 

Sötét. 
B a 8 — b 8 : A) 
K b 7 - a 6 
F b 6 — a 7 : 

Világos. A) 

2) k'h 2 - ' g l : 
8 ) V d 8 — e 7 t 

Sötét. 
F b6 — g l t 
B a8 — b 8 : 
tetszés szerint. 

Világos. 
1) V e 7 — d 8 
2) V d 8 — d 7 : • 
8) V d 7 — a 7 : • 
4) H b 5 - c 7 £ 

Helyben fejtették meg. Vettprémben : Fülöp József. - Lessen : báró Meszéna 
l 8 t v ( $ n __ Pesten : C-elkó György. - Kis-Kürtösön .- Csemiczky Károly. — Parabutyban : 
Rothf.'ld József. — Monokon : Skvór Antal. — B.-Vjvároson : Kovács Lajos. — Galsán : 

Rrtvid érte 'H'sek. Gy -Fehérvár : H. L. A játszma lassan halad. Folytatását vár¬ 
juk. — Pnrabutij : II. J- A feladván) okát köszönetlel vettük. — Bécs .- G. ». öuról sem 
feiedk tü.k el. 

Színházi napló. 
Péntek, május 3. „Becsületszó." Er-deti vigjiték Szigetitől. Ezt kö¬ 

vette : „a négy évezak" czimü ballet a „Guzman Johanna'- opertból. Sze 
retnok tudni^ho^y kinek a kedvéért hozhatta ezinre az igazgatóság a „négj 
évszak-' balletei? Mert hogy a közönség nem gyönyörkodiU benne, azt az 
igazgatóság már töbt.szor tapasztalhatta. Vegyük hozzá még azt, hogy e 
különben is igen szegény ballet, a tanczszemehzet hiányos volta m att, eper 
nem UL'V a-'atiK elő, mint kellene, a gépezet ped g oly gyarló Iában áll, hogy 
Oáak az imádság tartja. 

Szombat, május 4. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv. Zenéjét szerzé 
Erkel Ferencz. 

Vasárnap, május 5. „Kákán csomó." Vígjáték 1 felv.; és „Férj az ajtó 
előtt.'6 Operetté 1 felv. Offenbachtól. A „Kákán csomó" ügyes kis vígjáték; 
sajnáljuk, hogy Lendvai játékáb m egy kicsit nagyon is szem előtt tartotta 
a vasárnapi közönséget, a művészet rovására. Az operetté ma is tetszett. 
Szerdahelyin kivül Huber Ida és Markovics Ilka is jól forgatták magukat. 
Közönség csekély számmal volt jelen. 

Hétfő, május 6. „IV. László." Eredeti szomorujáték 5 felv. Irta Dobsa 
Lajos. Ez úttal a darab uj kidolgozás szerint adatott elő. Hogy szerző mü¬ 
vét versbe szedte, az a darabnak minden esetre előnyére szolgál, de ez előny 
sokkal nagyobb volna, ha szerző még egyet-mást, például a vak leány jele¬ 
netét kihagyta volna belőle. Legjobban tetszett Munkácsy-F-né, mint 
„Ayda." ki sok taps és kihivásban részesült. Szerzőt is kihitták. 

Kedd, május 7. „Ilka és a huszártoborzó.i( Eredeti opera 3 felv. Zené¬ 
jét irta Doppler Ferencz. 

Szerda, május 8. ,,A mama." Eredeti vigjáték 3 felv. Irta Szigligeti. 
Csütörtök, május 9. A azinház zárva volt. 

Szerkesztői mondanivaló. 
6641. Fülpős-Darócjs. Guláesy László urnák. Az ön által küldött, egy tiszamel-

léki falu határán talált, s Hadrianus romai császár idejéből való ezüst pénzt átadjuk aNemz. 
Múzeumnak. 

5642. Betiér. Sz. P.P. A „tiltakozásból" nem érthetjük meg eléggé világosan a sé¬ 
relem minőségét. Tán legjobb is volna, ez ügvet otthonn elintézni s nem vinni a nagy kö¬ 
zönség elé. Ha az egylet mostani tisztviselői nem bírják a közbizodalmat, bizonyosan 
könnyű lesz őket rábirni, hogy érdemesebbeknek engedjék át helyeiket Engedie ön, e tár¬ 
gyat önök házi ügyének tekintenünk s a riszálkodáonak most kétszeresen káros voltára 
figyelmeztetnünk. 

5643. K a p á t o k ormairél, Búbánat, Felsoliajtás, Hazamhoz s több efféle 
czimü, hanitn és terjedelmű fiatal vergrinenyek Íróihoz. Vájjon mit vélhettünk a 
hszai gymnasiumok nemes törekvésü ifjúságának hogy egy idő óta oly sürün küldi hoz¬ 
zánk „e'sö zsengéin k'" mutatványait? Tessék a tanár urakhoz fordulni, kik szivesen szol¬ 
gálnak útbaigazítással — a mire mi itt egyátalában nem érünk rá. Idővel, évek mu'vá, ta¬ 
nulmány és tapasztalás után — akkor is lesz még valahol szerkesztő. Tehát későbbi vi-
szonttalálkozásig, most pedig egyeiőre kímélet, oh ostromló, fiatal nemzedék ! 

Nyilt tér. *) 
Nyilatkozat. Hirtling Boldizsír ur felszól'tására válaszolom, misze¬ 

rint : ,.Tarogató'-m meg nem jelenhetvén, t. előfizetőimnek siettem i lető 
pénzeiket visszaküldeni; a nvnthogy azok, a nálam levő vevény szerint pén¬ 
zeiket már jó rég meg is kapták. 

Néhánynak azonban ezek közöl utolsó postáját csak e napokban tud¬ 
hatván meg a főpostakönyvből, intézkedtem, hogy e^ek is — s köztök Hirt¬ 
ling Boldizsár ur — azt mielőbb megkaphassák. 

Kelt Pesten, 1861-ki május 6-án. Simonffy K. 

•) E rovatban közlött ezikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelős¬ 
séget a Szerk. 

HETI NAPTÁR, 

Ilo-
és betinap 

Katuolik. és Protest. 
naptar 

Május 
12 Vasár. 
13 Hétfő 
H Kedd 
15 Szerda 
16 Csütört 
17 Péntek 
lS.Szomb. 

FSPongrácz'F 6 Ex. 
SüHrvái-z p. ;Servácz 
Uonifácr v. iJus. Cor. 
'L ófin s/űz 
Nép. Ján. v. 
Ubald püsp. 
Venancz 

|Zsófia 
Ubüld 
Jodokus 
Theod. 

GAr.-orosz 
naptar 

Apnl (ó) 
30 \ 1 Jak. 
i n jus 
2 N. Athán. 
3 Tim. Laura 
4 P.dagia v. 
5 lrene 

16 Jób 

©Nap¬ 
kelet !| nyűg 

ó. P-
4 29 
4 271 
4 271 
4 25 
4 24' 
4 23; 
4 22ÍÍ 

Izraelit, 
naptar 

Igar R 

4 Rafael 
5 
(i Snbllli. 
7 i. Pun. 
8 S/.em 
9 35 S. 

Hold¬ 
kelet || nyűg. 

ó. |p 
5 38 
6 83 
7 íib 
8 45 
9 57 

11 13 
0,29 

Ó . i 

1016 
Ili 1 
11 38 
*! * 
0 8 
0 U 
0,57 

Holdnegyed : "§) Első negyed 17-kén 5 óra 19 perczkor este. 

TARTALOM. 
Teleki Lás?ló meghalt. Jókai Mór. — 1848-1861. Síűrs Márton. — Zrni Péter és 

Frangey>án F itncz halála tfol\t.) Pnuler Gyula. — A boles.-k köve (vége) — A ki ályi 
tndósiársaság Lond-inban (kopp 1>. W. A. — Fel^ö bor-odi képek ik<í|>pel). — Lás'.íö 
Károly levél, i Amerikából XV. — Ta>liaz : A fiumei haió/ati és k.-r sk delnii novelde. 
Kenessey Albert — Góf Teleki László haíalára. Dalmaihj Gyötö. — Iro<lalom és művé zet. 
l|>ar. gazdaság, kereskedés. Kö'/intézeiek, egjlete*. Mi U)>ág? A magyar Akade nia pa-
loiája. Levelezés. Sakkjátók. Szinliázi napiO. bzerkeSítói mondanivaló. Ny.lt lér. Heti 
naptár. 

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

Kiadó-tulajdono. Heekenast Gusít.v. - Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. .zám alatt Pesten 1861. 

iSISS ÉjjjtilUÍjíii 

iám. 
uJ. 

1SH35E 

Pf Xyolczadik évi folyam. 

Pest , május 1 9 - é n 

A. Vasárnapi Ujsag hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/a ivén jelenik meg. EIAficetési dij Buda-Pesten hashoz küldve vagy postai ulon külön a Vasárnapi (Jjságri 
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. uj pénzben. A Vasárnapi Újság a Magyar Sajtóval együtt (a Politikai Újdonságok nélkül) félévre 18 ft., évnegyedrt 
• ft. aj pénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasitandó. (Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám. 

Tizenöt esztendei, csak¬ 
nem szakadatlan munka 
után végre be lévén fe¬ 
jezve, most készül sajtó 
alá azon annyit emlege¬ 
tett és oly régóta várt 
nagy szótár, melynek ki¬ 
vitelét, a magyar tudo¬ 
mányos Akadémia kez¬ 
deménye és tekintélye 
mellett, Czuczor vállalta 
magára, s mely az Ade-
lung-féle német — és a 
párisi Institut által kia¬ 
dott franczia vállalat pél¬ 
dájára, a magyar nyelv 
egész szórendszerét gyö¬ 
keres, kimerítő földolgo¬ 
zásban fogja tartalmazni. 
E munka által nyelvünk, 
— mely diszre, erőre és 
gazdagságra nézve bár¬ 
melyikkel versenyez — 
tudományos tekintetben 
is, a mivelt európai nyel¬ 
vek szinvonalára lesz 
emelve. Hogy e nagy¬ 
szerű gondolatnak életet 
adott, az csak egyik felét 
teszi Czuczor érdemeinek, 
mert nem csekélyebb el¬ 
ismerés illeti az irodalom 
egyéb ágaiban kifejtett 
munkásságát is. így töb¬ 
bek közt az elsők közé 
tartozott, kik a népdal¬ 
nak saját neve alatt he¬ 
lyet követeltek és tudtak 
kivivni az akkor még na-
gyobbára mellékösvénye-
ken őgyelgő magyar köl¬ 
tészetben — miáltal Czu¬ 
czor a tulajdonképeni 
üemzeti iskola egyik uttö-
röje és elöharczosa lett. 

CZUCZOR GERGELY. 

A mint ember és mint 
iró egyaránt tiszteletre¬ 
méltóférfi, született 1800-
ban, dec. 27-én, Nyitra-
megye, Andód nevű hely¬ 
ségében , földmives csa¬ 
ládból. Az elemi iskolákat 
Ersekujvárott, a gymna-
siumot Pozsonyban vé¬ 
gezte. Tizenhét éves ko¬ 
rában a sz. Benedek-szer¬ 
zetbe lépve, mint ilyen 
hallgatta a bölcseletet 
Győrben, hittant pedig 
Pesten és Pannonhalmán. 
Az egyházi rendeket 1824. 
végén vette föl s 1825-tői 
35-ig Győrben és Komá¬ 
romban oktatói hivatalt 
viselt. Ott nemcsak mint 
emelkedett lelkű tanitó, 
de főleg a nagy cholera 
ideje alatt mint hitszónok 
és buzgó lelkipásztor is 
meg tudta magát kedvel-
tetni. Ez időköz alatt lé¬ 
pett föl „Augsburgi üt¬ 
közet" czimü hőskölte¬ 
ményével (1824.) Mind 
ebben, mind az ezt kö¬ 
vető „Aradi gyűlés"-hen 
(1828.) mint a Vörös-
marty-iskola kiváló, és 
saját felfogású tagja tű¬ 
nik föl. Ezeket követte 
„Botond11 négy énekben 
(1831.) A Tudóstársaság 
1831. februári első nagy¬ 
gyűlésében levelező tagul 
választotta. Már előbb, 
1828-ban beutazta volt a 
magyar alvidéket egész 
Belgrádig, Hunyadi Já¬ 
nosról tervezett nagy hős 
költeménye kedveért a 
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