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SAKKJATEK. 
82-ik sz. feladvány. — Pap Dezsőtől (Pesten). 

Sötét. 

i b c d e 
Világos. 

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

A 77-ik sz. feladvány megfejtése. 
(Engel Imrétől.) 

Világos. 
1) V b 6 — c 6 : 
2) B c 8 — c 4 f 
3) H e 8 - f 6 f 
4) B - e 4 : ± 

Sötét. 
B c 7 — c 6 : A) 
K d 4 — d 5 
K tetszés szerint. 

Világos. A) Sfitét. 
1) B e 4 — e 6 : 
2) F e 7 - f 6 f B e 6 — f 6 : 

K d 4 — c 4 : 3 ) B c 3 - c 4 t 
4 ) V c 6 - e 4 : } : 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : báró Mesze'na 
István. — Pesten : Cselkó György. — B.-Ujvároson : Kovács Lajos. — Sárospatakon : 
Szivos Mi'uály. — Parabutyban : Eothfeld József. 

Rövid értesítések. Sz.-F. : K. ö . Még hiányos, de csak előre! Közemberekből is 
lehetnek fővezérek. 

II. Feladvány. — Gold Samutól (Bécsben). 

h 6 \ d l , e 3 , g 2, h 4, g 5. 
Világos indul, s 2-ik lépésre matot mond. 

Szinházi napló. 
Péntek, júl. 12. Offenbach társasága első előadásául : „La chafte meta-

morphosée. enfemme." (A nővé változott macska) és „Mesdanics de la Halle" 
(A kofák) czimü operettek, mintkettő zenéje Offenbachtól. Tele szinház. 
Nagy kiváncsiság. Sok taps és éljenzés, különösen az első darabnál, melyben 
egy pár kedves dallam valóban figyelmet érdemel. A franczia szinészek ösz-
szevágó, szabatos játéka bámulásunkat ébresztette fel, — de azt tette a má¬ 
sodik darab szövege s az előadók piaczi, nálunk szokatlan, triviális szaba¬ 
dos modora is. 

Szombat, júl. 13. Offenbach társasága második előadásául : „Une De-
moiselle en Loterie" (Egy hölgy a lutriban.) és „La chanson de Fortunio" 
(Fortunio dala.) A közönség ezuttal már nem iparkodott oly nyakra főre, a 
színházba mint az első előadásra, mindőn az átalános bérletszünet és föl¬ 
emelt helyárak daczára is, a szinház egészen megtelt. Desirée, kinek mind a 
két darabban volt szerepe, ügyes komikumával sokszor jóizü nevetésre fa¬ 
kasztotta a közönséget; valódi franczia elevenséggel játszott. Tostée, Fautin 
es Taffanel kisasszonyok énekeikkel tüntek ki. A „La chanson de Fortunio" 
különösen csinos operette, nem lenne hálátlan dolog színpadunkon állandóan 
meghonositani, kivált ha szinészeink hozzá még azon ritka könnyüséget és 
szabatosságot is elsajátítanák, mely c franczia társulatnak egyik erős olda¬ 
lát képezi, (Ugy halljuk, már tanulják is nálunk ez operettet.) 

Vasárnap, júl. 14. Offenbach társulatának harmadik fóllépteül : „La 
polka des 8abots" (A faczipők polkája) és „Le mari a la porté" (Férj az ajtó 
előtt.) Ez utóbbi operettet a pesti közönség is kedvezőleg ismeri, érdekes 
volt tehát, összehasonlítást tenni a franczia és magyar előadás közt, minek 
folytán azon meggyőződésre jutottunk, hogy a mi szinészeink is tudnak 
valamit, s hogy különösen Szerdahelyi igen ügyes szinész. 

Hétfő, júl. 15. „Londoni arszlánok." Vigjáték 5 felv. 
Kedd, júl. 16. Offenbach társulatának negyedik előadásául : ,,Orjihée 

aux Enfers" (Orpheus az alvilágban.) A szinház fuladásig megtelt. Legjobb-
akarat mellett sem fértünk be. 

Szerda, júl. 17. Offenbach társulatának (ismét!) ötödik előadásául r 
„La chanson de Fortunio" (Fortunio dala) és ,,Titus et Bérénice," (Titus 
és Berenice.) Kevés közönség. Fortunio dala ismét nagyon tetszett. 

Csütörtök, júl. 18. Offenbach társulatának hatodik előadásául: „Le Pont 
des soupirs'1' (A sóhajok hidja.) 

Szerkesztői mondanivaló. 
2711. Görgeteg. Erős S. — 
2712. Szakái. Basilides J. és Tordas G L. Sziveskedjenek önök kivána-

taikkal a lap tulajdonosához fordulni. Mi efféle dolgokba nem avatkozhatunk. 
2713. Galsa. S. L. Az elöfizetési pénz annak idejében Rózsavölgyi műkereskedé-

sében átadatott. Ott tessék a müvet sürgetni. 
2714. Muko. S. F. Az ajánlott vállalat, számitásunk szerint, nem igérne sikert. Uj 

müvek, uj összeállítás, uj költségek — talán igen. Meggondoljuk. 
2715. Rittberg. Cs. E. Egy más tudósitó megelőzte. 
2716. Pozsony. K. I. Derék külföldi barátjának levele hirlapi közlésre nem alkal¬ 

mas. Kajta leszünk, hogy a megjelölt utak másikán lásson napvilágot. 
2717. Öszlió 27-én 18(>1. Igen sajnáljuk on érzékenységét, igazabban : érzelgő-

ségét. Hogyan bánthattuk volna mi a „személy"-t, midőn csak egy rosz vers felett tör¬ 
tünk pálczát, melynek szerzője kilétéről fogalmunk sincs? A. legbecsületesb ember irhát 
rosz verset. De ne is sokat haragudjék on, mert bizony kiadjuk ezt a legujabban küldött 
két verset is, melyek ujra borzasztó prózák, p. o. ez a strófa : 

,,Szóval, az ember s élete 
Egy oly rejtélyes, mély talány, 
Mit megfejtni nincs s nem is volt, 
S nem is lesz lény soha talán." 

A ki ily verset ir, az „nincs s nem is volt s nem is lesz soha talán" - poeta. (Notabene, 
a vers czime : „őszhó 27-én 186i." Jelentjük, hogy azon nevezetes nap, melyen ön ama 
gondolatdús verset komponálta, folyó évi oktober 27-én lesz.) Hagyjunk békét egymásnak 
— ezen a téren! 

2718. Jolesva. Stépán F. A két példány egyike meg lőn szüntetve, s az 5 ftnyi 
illetőség az 1862. évi január—juniusi folyamra jegyezve. 

271'9. Nagy-Kanizsa. lI. Gy. A régi okiratot visszaküldjük. A tájképekre nézve 
akkor adhatnánk választ, ha látnók. Egyelőre nem kérjük azok sürgetését. A készlet fel¬ 
dolgozásán inunkálódunk. 
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Vázlatok a magyar viselet történetéből : Régi magyar hadsereg : I. Gyalogság 
(képpel). Vizkelety Béla. — Bessenyei György emlékezete. Szél Farkas. — Zápolya Já¬ 
nos király (folyt.) Köváry Mihály. — A gömöri felsö-garanvölgyi vasgyárak (foly., két 
képpel).— Az üstökösökről. Dr. Bardócz Lajos. — Tárház : Kakas Márton a szinházban. 
— Falusi gondolatok a forróságban. Malis Ferencz. — Irodalom és müvészet. Ipar, gaz¬ 
daság, kereskedés. Közintézetek, egyletek. Mi ujság ? Sakkjáték. Szinházi napló. Sakk¬ 
játék. Szinházi napló. Szerkesztői mondanivaló. Heti naptár. 

___ Melléklet : Elöfizetési felhívás „Az ideiglenes Törvényke¬ 
zési Szabályokra." (Ezen mű már megjelent.) 

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

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok 
1861. évi második félévi folyamából 

teljes száma példányokkal folyvást szolgálhatunk. 
Elöfizetési ár : félévre 5 ít. 

Csupán a Vasárnapi Újságra félévre 3 ft, - Csupán a Politikai Ujdonságokra félévre 2 ft. 50 kr. 
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1861. 

Nyolczadik évi folyam. 30-ik szám. 
I 

Pest, julius 28-án 1861. 

A Vasárnapi Uisáic hetenkint egyszer nagy negyedrétben V/t iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi IJjságra 
félévre 3 ft. a Politikai Uidonsáiokkal együtt 5 W. ujpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 3. szám) bérmentve utasítandó. 

"' (Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.) 

A gömöri 
felsö-garanvölgyi vasgyárak és azok igazgatója. 

(Vége.) 

Eddigi közléseinkben röviden ismertettük e nevezetes hazai 
ipartelep egyes gyármüveit s előadtuk azok termelési képességét. 
A nevezetesebb gyárak épületeit rajzokban is bemutattuk, mikhez 
mai számunkban még hozzá adjuk a zlatnói rudvas-hengergyárr aj-
zát, melynek leirása mult számunkban foglaltatik. — Mint már mult¬ 
kor megjegyeztük, nem fejezhetnök be méltóbban ez ismertetésün¬ 
ket, mint ha olvasóinkat azon érdemdus hazánkfiával, ki mintegy 
20 év óta ez ipartelep élén áll, szintén megismertetjük. 

A herczeg Coburgféle gömöri vasgyárak jelenlegi igazgatója 
Gömöry János, egy, az ipar terén vállalkozási szellemmel biró 
felső-magyarországi régi család ivadéka. Született 1813-ban Cset-
fteken, GömÖrmegyében, hol 
öagyatyja s atyja rézhámo¬ 
rok és vasmiivek tulajdono¬ 
sai voltak. A vasipar iránti 
vonzalom bizonyosan már 
korán fejlődhetett ki benne, 
*ftert bár iskolai tanulmányai 
folytán más életpályára ké¬ 
szült, minden mást abban 
hagyott s a vasipar lön hatá¬ 
rozott iránya egész tevékeny¬ 
egének. Rozsnyó, Pozsony, 
Eperjes iskoláiban a gymná-
Sll*mi s jogi tanfolyamot, Ma¬ 
gyar-Óvár intézetében a gaz¬ 
daságot végzé ugyan, azonban 
jni<lön önállóan az élet terére 
jépett, e tanulmányait egyen¬ 
ként félretéve, s midőn 1842-
ben a jelenlegi birtokos atyja, 
herczeg Coburg-Koháry Fer¬ 
dinand gömöri vasgyára igaz¬ 
gatójának fontos állomásával 
megkinálta: bizva magy. élet¬ 
revalóságában , kitartásában 
és tehetségében, s elhagyván 
addigi ügyvédi pályáját, az 
ajánlatot elíbgadá. S bár szo¬ 
ros értelemben véve, e szakot 
tüzetesen nem tanulmányozá: 
hozott magával erélyt és ad-
ministrativ tapintatot s az idő 
hebizonyitá, hogy e kiterjedt 

GÜMÖlíY JÁNOS, vasgyár-igazgató. 

iparvállalatot jobb kezekre bizni nem lehetett volna. Mielőtt ez 
állást elfoglalta volna, az iskolai tanfolyamok bevégzése után, 
ügyvédi és gazdasági gyakorlatokkal foglalkozott. Joggyakorlaton 
volt Eperjesen idösb Pulszky Ferencznél, ki Coburg herczeg teljha-
talmazottja volt s Rozsnyón Szontágh Lajosnál; késöbb a herczeg 
költségén, gazdasági tapasztalások szerzése végett Németországot 
utazta be, s midőn haza érkezett, az akkor Rozsnyón fennállott her¬ 
czegi jószágigazgatóságnál segéd lett. 

Midőn Gömöry János 1842-ben a garanvölgyi vasgyárak igaz¬ 
gatóságát átvette, akkor azok szomoru állapotban tengődtek. Az 
anyagkészlet teljesen hiányzott; vasérezben, szénben nagy volt a 
szükség; a gyárakat roppant adósság terhelé; nagy baj volt a sok 
részben idegen származásu tisztviselők versengése. Ezek rosz szem¬ 
mel nézték az uj igazgató kinevezését is, ki szerintök, okosabban 
cselekszik vala, ha ügyvédi gyakorlatánál marad, mint hogy át¬ 

veszi oly gyárak vezetését, 
melyekkez, mint ök hitték, 
semmit sem ért a magyar 
táblabiró. 

Azonban idő és tapasz¬ 
talás csakhamar meghazud-
tolá e bizalmatlankodásokat. 
Rövid idö mulva uj élet éb¬ 
redt a pangó gyárüzletben, 
rend és pontosság lépett az 
elébbi hanyag kezelés helyébe 
s a szervező és administrativ 
tehetségekkel biró uj igaz¬ 
gató szeme meglátá minde¬ 
nütt a hiányokat, miket az¬ 
elött teljes technikai képzett¬ 
séggel biró, idegen szárma¬ 
zásu elődjei alig vevének 
észre. A vasgyárak letisztáz¬ 
ták terhelő adósságaikat, sőt 
nem sokára tiszta hasznot 
eredményeztek;mindenirány-
ban javitások, uj épitkezések 
merültek fel, átalában lépést 
igyekezett tartani az uj igaz¬ 
gató a kor szellemével, az 
ipar és kereskedés növekedő 
kívánalmaival, minek követ¬ 
kezménye az lön, hogy a vas¬ 
gyárak nem sokára Magyar¬ 
ország legelső ipartelepei 
közé tartozának s azok ma¬ 
radtak mai napig is. 
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Ezen felsö-garanvölgyi vasgyárak, valamint a szintén Coburg 
herczeg birtokához tartozó szomszéd sztraczenai és káposztafalvi 
vasipartelepek valóban legnagyobb mértékben Gömöry Jánosnak 
köszönhetik felvirágzásukat, Azonban elismeréssel kell megemlíte¬ 
nünk, hogy az ö tevékenysége nem szorítkozott csupán a felügye¬ 
lete alá bizott herczegi gyárakra; Gömöry János a hazai ipar terén 
szélesebb körökben is szerzett érdemeket. Mindenütt nyomaira 
akadunk munkásságának, hol ujabb időkben a magyar vasipar ér¬ 
deke fönforgott. A közelebb években fölmerült vasvám kérdésében 
nagy munkásságot fejtett ki, s több izben volt küldöttségek tagja, 
melyek a hazai vasipar érdekében Bécsben, az önkényesen eljáró 
osztrák miniszterek elé terjesztek sérelmeiket. A „felső-magyaror¬ 
szági vasgyáregylet" benne tiszteli másodelnökét s a legközelebb 
czélba vett „magyar északi vaspálya-társaság"-nak is egyik bizott- i 
mányi tagja '"" 

Végre még csak annyit, hogy Gömöry János, hivatásának szü¬ 
kebb körében is sikerteljcsen müködik s legközelebb környezeté¬ 
nek, az alája rendelt tisztviselöségnek teljes tiszteletét s bizalmát 
birja. Neki köszönhetnek a vasgyári munkások egy nyugdíjintéze¬ 
tet is, mely öket öreg korukban az inség és nyomor ellen védi. Ó 
állitotta fel a vasgyári munkások gyermekei számára azon 3 iako» 

f Itf* 
lát, melyek hatása az ujabb nemzedék értelmi tehetségein már is 
észrevehető. A tisztviselők évdijainak rendezése 
szintén az ö közbenjárásának müve s ö 
rellai kaszinó életbelépése is, melyben az 

Üdvözölni vágyunk, szép szabadság, ' 
Látogasd meg ujra c hazát. 
Kik születnek, képed hadd láthassák, 
Üldözött, de legjobb népbarát! 

Jőjj, repülj már, réglátott testvérünk, 
Sziveinkben foglalj lakhelyet, 
Hadd csókoljuk arezod, a kik élünk, 
S kik meghalnak — élj sirjok felett 

Legyen e hon fényes, erős várad, 
Mit nem dönt le földingás, vihar, 
Itt találjon minden jövő század, 
8 hagyjon itten a midőn kihal . . . 

3? Legyen e hon bámultabb, mint egykor, 
S benne a nép boldog mindenütt; 
Tartson mindig e mesés aranykor, 
Mig a világ végórája üt. Soós Miklós. 

Zápolya János király. 
K o r r a j z , i r t a K Ő V Á R I M I H Á L / . 

^^.^ (Folytatás.) 

IV. 

viselői szabad óráikban magyar szellemü központot 

Láttalak már . . . 
Láttalak már szép hazám, szabadnak, 
Lánczod törve melletted hevert. 
Szent öröme magasröptü dalnok 
Dagasztá már benned e kebelt ! 

Láttam futni, ellenid csoportját, 
Mint a felhőt, ha szélvész veri, 
Harczidon, a hervadó borostyánt 
Láttam ifju-zölden lengeni. 

Régen volt . . . hisz még a gyermekévek 
Fel-feltünő szép emléke ez! 
De, utána — akár merre lépek — 
Szivem, lelkem most is epedez . . . 

Láttam aztán hosszu szenvedésed, 
Hordtad a bú özvegyfátyolát, 
Vártál szebb kort, de csak késett, késett. 
Távolról sem mutatá magát. 

Es hullattunk szent földedre könyet, 
Könyet és vért, mely vegyülve volt. 
Igaz Isten, büntesd meg a szörnyet. 
Annyi átkot reánk a ki szórt! . . . 

Fáj a lelkem, . . . óh ne kérdezzétek : 
Mily nagyon fáj, meg nem mondhatom. 
Sok van olyan, mit mélyebben érzek, 
Minthogy szóvá lenne ajkamon! 

Mikor nőttek, oh hon! szenvedésid; 
Türelem lőn néped kenyere . . . 
S ime, még a szenvedés erősit, 
A helyett, hogy kimerítene. 

Ime, a lenyűgöző láncz rajtad 
Egyetértés kapcsa lesz legott, 
Es a honfi a reménynek helyt ad 
Szivében, hol már csak bú lakott. 

Ime, lassan oszlik a sötétség, 
Majd csak lehull régi gyászruhád . . . 
Igen, igen, ebben semmi kétség, 
Szebb jövö néz valahára rád! 

lán pazarlá Verbőczi lángszónoklatát; mit mindkét fél utasításul 
Ivett, egyikök sem tudá rábeszélni a másikat, hogy a két király 
; közül valamelyik az ellenkirály részére annak haláláig lemondjon. 
[ Az egyezkedésnek csak annyi következménye lön, hogy egy évi 
fegyverszünet létrehozása tervbe vétetett. 

De a szultán, kinek beleegyezését a fegyvernyugváshoz meo-
kellé nyerniök, Ferdinánddal feszült viszonyban állt . . . Ferdinánd 
Szolimánhoz még Buda ostroma alatt követeket küldött, ha tán 
sikerülne évi adó ígérete mellett békét eszközölni, s János király 
megbuktatásával Magyarországot egészen kinyerni a Portától. A 
szultán azonban azt válaszolá : hogy Magyarországot mint hódit-
mányát annak ajándékozhatja ugyan, a kinek tetszik, de azt már 
„Janus kral"-nak adta. S ha Ferdinánd barátságát keresi, mért 
irja magát Magyarország királyának; az nem vezet barátsághoz... 
Megértvén Buda ostrom alatt létét, haragra lobbant, Ferdinánd 
követeit letartóztatta s csak Buda felszabadulása után bocsá¬ 
totta el. 

S Ferdinánd e lépésével kitünt, ho îy mivel János királyt sze¬ 
rette vádolni, a török barátságot maga is óhajtotta volna . . . 

Ev év után telt, béke s fegyverszünet még mind nem vala, 
pedig nagy szüksége lett volna rá a szerencsétlen hazának . . . A 
folytonos harcz, örök táborozás elszegényité a hont. A mohácsi 
vesztésen még mind nem okult, a nemzet „török" és „német" pártra 
szakadott. Minden csatában, minden kardesapással saját vérünk 
patakzott. S másfelől — a krónika szavaival — a két király között 
való nagy háboruság, visszavonás és pártolás miatt az országnak 
teljességgel való romlása és veszedelme történek a töröktől . . . 

Pihenni vágyott a kifáradt nemzet. S hogy a viszálynak vala¬ 
hára vége szakadjon, egy rész pártot alakítva eszközökről kezdé 
gondolkozni. A kimerültség minden előítéletet, irtózatot félredo¬ 
batott velök, csakhogy nyugalmat szerezhessenek. S az uj párt¬ 
beliek, kiket Perényi Péteren kivül Batthyány Ferencz horvát bán, 
Török Bálint, Pekri Lajos, Báthori György s több püspök és föur 

| képezett, s kikhez a sem Zápolya, sem Ferdinánd által nem gyámo-
| litott horvátok és késöbb Nádasdi Tamásék is csatlakoztak — el-
1 határozák, hogy mindkét viszálkodó királyról lemondva, évi adó 
! ígérete mellett török véduralom alá bocsássák az országot. E végre 
1531. máj. 19-re Veszprémbe gyülést hirdettek. Felhívó körleve-

1 lökben ott állt : Atyáink egyessége s összetartása szerezte s tar-
I totta fenn a hazát — jelenben is csak egyesség mentheti azt meg. 
Tervök kivitelére Ibrahim nagyvezért ajándékokkal halmozták, 
hogy a szultánt részökre nyerje. 

Mindkét király megdöbbent e váratlan törekvés hallatán. Egy¬ 
más ellen emelkedő kardjok lehanyatlott, s a kitörni készülő tüz 
elfojtására siettek. Gyors felléptük az uj pártot annyira zavarba 
hozta, hogy a veszprémi gyűlésből, mondhatni, semmi sem lett. 

De a viszálkodó felekre e fellépés még sem vala hatásnélküli. 
Intöjelt láttak abban a békülésre. Hozzá is fogtak, s kettőzött sür-
getésök a Portánál azt eredményezte, hogy a rég óhajtott egy évi 
fegyverszünet 1532. május 9-ig tartólag létrejött. 

Zápolya, talán hogy az uj párt feléledésétől magát jövöre biz¬ 
tosítsa, Grittit, ki a hon véduralom alá helyezése elvét különös 
elöszeretettel páxtolá, lekenyerezni igyekezett; e végből öt az ed¬ 
digi kincstárnoki rangból Magyarhon*és Érdél}- főkormányzójává 
emelte. 

Megfontolatlan lépés, mert az idegen férfi kormányra emelé¬ 
sében a nemzet ismét alkotmánytapodást látott. 

A kötött fegyverszünetet békealkudozásra kivánta használni 
a két király. A biztosok Pozsonyban egyezkedéshez kezdtek, de 
ez alkalommal is mindkét fél lemondásra törekedett birni a másikat 
— igyekezetök meghiusult. Ismét ott álltak, hol kezdetben. 

Erre Szolimán ismét Magyarhonba jő. Elöhadát, mely 8000-
ből állott, Gritti vezette. Egyenesen Bécsnek tartott, de nem szállta 
meg. Megfordult, hazament. S bár mint barát járta be az országot, 
körmei mégis vért fakasztottak . . . 

A két király átlátta, ha a békéltető Szolimán még pár ily lá¬ 
togatást tesz — utána nem lesz, miért viszálkodjanak. Ez okból, 
'10&y azalatt békét eszközöljenek, az egy évi kitelt fegyverszüne¬ 
tet négy hóra megujiták. Érdekes, hogy a feltételek közt az is ott 
1̂1 : hogy mindenik fél adja ki katonáinak a5 zsoldot, hogy azok a 
föld népét ne fosztogassák . . . A megyék azt tartsák királyuknak, 
kit a főispán annak ismer . . . 

A békebiztosok tehát 1533. február 7-én ujból munkálathoz 
kezdenek. Azonban mialatt tanácskoznának, hire jött, hogy mit 
Ferdinánd eddig mind hasztalanul kisértett, követének Zárai Jero¬ 
mosnak sikerült : a szultán hajlandóságát a vele kötendő békére 
megnyerni. 

János király látva Ferdinándnak ily kétfelé kapkodását, kép¬ 
viselőit Pozsonyból visszahivatá. S az egyezkedés ismét siker nél¬ 
kül szakadt meg. 

Ferdinánd követe ezalatt, Szolimánnak különösen azon kiván¬ 
ságát hozta, hogy Ferdinánd hódolatjelül Esztergom kulcsát, mint 
az általa birt Magyarhon jelvényét küldje hozzá . . . S Ferdinánd, 
a tiltakozó magyar uraknak azt felelvén, hogy mást csináltatni 
könnyü, a kulcsot Zárai kezébe adta, ki azt a szultán lábaihoz tévé. 

S tetszett a sorsnak, Zápolya török kegybe fogadtatásának 
körülményeit nagyrészben megujitani. Zárai Jeromos Ferdinánd 
részére ép azon utakon jutott czélhoz, melyeken egykor Laski Je¬ 
romos. Grittit és Ibrahimot ép ugy meg tudta nyerni. S most is e 
két férfi eszközlé ki, hogy a szultán jún. 13-án Ferdinándot barát¬ 
jának, testvérének fogadta. 

Zápólyára nézve roppant horderejü esemény : A szultánnak e 
léptével kezdődött köztük a viszony feszülni . . . Az ellenpárt, ki a 
török pusztításoknak Zápolyát veté vala okul, most már teljesen 
megezáfolva érezte magát. Átlátta, ba vádat lehet emelni, az csak 
annyiban illeti Zápolyát, hogy évi adó-ígéret nélkül is hamarább 
megnyerte a török barátságot, mint Ferdinánd . . . 

Azonban Ferdinánd, ki a szultán kegyén előre is fényes ál¬ 
mokba ringatá magát, csakhamar hideg valóra ébredt. A béke 
Megerősítésére Konstantinápolyba küldött követét azon remény¬ 
n é l bocsátá utnak, hogy most már Magyarország János király 
kezén levö részét is kinyerheti a szultántól. De az általa lekötele¬ 
zett Ibraihim a perzsa háboru miatt távol levén, a követet Gritti 
fogadta — a tán nem eléggé megnyert férfi a szultántól azon vá¬ 
laszt hozá, hogy Ferdinánddal nem mint magyar, hanem mint ró¬ 
mai királylyal kötöttek békét. Magyarország János királyé marad, 
mert Szolimán azt egyszer már neki adta. Hanem ha a két király 
Magyarország felett némi egyezségre lép, helybenhagyását reá-
adandja. Söt e végre közbenjáróul maga Gritti ki is van nevezve. 

Elmult az év. — S a következő 1534. egy érdekes episodot 
szö előadásunk folyamába, mint a melyben jogainak tiprásaért egy 
nemzet haragja gyült fel s boszulta meg magát. 

Az uj esztendő azon hirrel köszöntött be, hogy Gritti megbí¬ 
zatása folytán Magyarhonba készül, hogy a két király közt békét 
eszközöljön. De a báránybör alól kilátszottak a farkaskörmek : s 

azon gyanu kezdett terjedni, hogy a szultán kegyenezének nem ke 
vesebb a czélja, mint hogy a két király buktán önfejére tegye a 
koronát, a föméltóságokat híveivel töltse be : 

Gritti, hogy szerepében annál fényesebben lépjen fel, nagyobb 
fiát, Antalt, Budáról elébe jöni parancsolja. Az márt. 1-én lovas-
kísérettel le is indul. Késöbb Dóczi János is csatlakozott. Tordán 
gyülést tartva, Erdély rendéit végzésileg a beérkezendő Gritti ele¬ 
jébe rendelik. 

Erre jún. 18-án Gritti kiindult Konstantinápolyból. Erdélybe 
jött, Brassó táján, a bodzái szoroson, hol fia fogadta erdélyi főuraké 
kai. A főkormányzó zagyva kíséretét olasz, görög, zsidó és török 
képezé. Oly mesés fény nyel érkezett, hogy csak a sátrakat s pod¬ 
gyászt 100 rabszolga, 98 teve s 30 öszvér vivé, mint valami kény¬ 
úr után. 

Brassó mellett megáll. Sátrai egész tábort képeznek. Innen 
parancsolja az országnak, hogy hódolatra siessen. 

A tisztelgők közt Majláth István volt az elsö; utána Laski 
jött, a czimleges erdélyi vajda. Végre Czibak Imre fényben, mint 
Erdély helytartójához illett, mint ki több vár ura s püspöki zászlós 
ur vala. 

Czibak, tudva hogy Gritti mily érzelemmel van iránta, miu¬ 
tán egy volt azok közöl, kik fökormányzósága ellen szavaztak, 
hogy a boszuvágyó olasz vért leesendesitse, fényes ajándékokat 
küldé Grittinek, maga pedig Felmernél vonatta fel sátrát. 

A három férfi, Gritti, Majláth és Czibak között, kikben a 
török, német és nemzeti párt volt képviselve — szélcsend állt be. 
Mindenki aggálylyal várta a következést . . . A kitörni készülő vi¬ 
harnak Gritti jelöle utat; egy ebédnél fövegét lekapva ezt mond¬ 
ván : miután egy föveg két főt nem fedezhet, egyiknek bukni kell. 

Gritti hivei, Dóczi és Batthyány átértik a jelvényes kifejezést. 
Aug. 10-én ürügy alatt pár száz főnyi csapattal Felmerhez sietnek, 
hol Czibak állomásozott. 

Éj vala. Czibak kisérete szerte a faluban, maga a sátorban 
egyedül, álomba merülve. A mi vészről sem álmodó honfi egyszer 
csak arra ébred, hogy sátra Gritti embereivel van tele, kik reá 
törni készülnek. Kardot ragad s bár hősileg vedé magát, kardcsa¬ 
pások alatt vérzett el. 

A független nemzetiségi pártfőnök fejét másnap Gritti elé vi-
vék, ki magyar urak környezetében ült sátra elött. A főkormányzó, 
kinek elve volt, hogy vérontás nélkül kormányozni lehetetlen,a vé¬ 
res fő látásán nem titkolhatja kárörömét. Azonban végig tekintve 
a főurak sötétülő arczain, magába száll, menti magát, hogy életét 
Czibaknak nem kivánta. S midőn másnapra virradólag az erdélyi 
urak elhagyák, a nemes főt papoknak adatja át, hogy eltemessék. 
Maga pedig sietve széde sátorfáját, hogy tovább haladjon. 

Minden hiába. Czibak meggyilkoltatásának hire villámként 
repülé be a hazát . . . Nyilt titok levén, hogy Gritti a török szá¬ 
mára jött elfoglalni a hont : Czibakban mindenki a függetlenség¬ 
érti küzdelem egyik bajnokát látta elvérzeni, a közös eszméérti kö¬ 
zös boszu a pártokat kibékité s nemsokára tekintélyes sereg indult 
a hon ellensége ellen. 

Gritti látva a feje fölé tornyosuló vészt, megijed. Sietve ir a 
szendrői basa s két oláhországi vajdának,hogy segélyére jöjenek — 
s addig Medgyesre ront be. 

A Gritti fölhívására Péter moldvai vajdán kivül még fülét sem 
mozditá senki. Ez jött — de csak, hogy nevelje a Medgyesi ostromló 
erdélyi tábort, mely igy majd 40,000-re szaporodott, 

Az ostrom megujult, Grittire balsorsa mindent rázuditott, 
Maga lázban szenved! A városbeliek kezet fogva a magyarokkal. 
Belől kivül ellenség által környezve. 

Végre a falakon rés támad. A magyarok behatolnak. Gritti 
menekülne, de a vajda emberei elfogják s az erdélyi vezérek elé 
viszik . . . 

Hasztalanul lépett fel Gritti a szultán nevében, hasztalan mu¬ 
tatá fel megbízó levelét s igért végre 200,000 arany váltságdijt — 
a nép fejért fejet kivánt : s Gritti Czibakért sept. 28-án halállal la¬ 
kolt . . . 

Zápolya a történteket Váradról nézte, s bár Gritti segélyre 
szólitá vala, átlátva, hogy itt a nép szava Isten szava — tétlenül 
maradt. Nemcsak, hanem a hozzá pártolt Majláth Istvánt, Gritti 
fömegbuktatóját Laski helyébe erdélyi vajdaságra emelte. 

Zápolya e tettével odadobá magát a szultán kitörhető harag 
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jának, de másfelöl nyert, minthogy ezáltal a töle idegenkedő Dél-
Erdélyt is pártjára vonta. 

Ferdinánd ezalatt halászni kezdett a zavarban . . . Most 
már bizton hive, hogy a szultántól kinyerheti Magyarországot . . . 
A szultánhoz követeket küldött, kik Gritti megöletéseért János ki¬ 
rályt gyanusitják. A szultán, hogy meggyőződést szerezzen s Gritti 
kincseit egybeszedesse, Junisz béget Magyarhonba küldé. 

Ferdinánd nem kételkedett, hogy a szultán haragja el fogja 
érni Zápolyát. A Gritti megölésére kezet nyujtott Péter moldvai 
vajdát, a törökkel ijesztgetvén, sikerült részére nyerni, miért Er¬ 
délyben Csicsó, Küküllő s Bálványosvárt és Beszterczét részéröl is 
neki adományozta. S hogy a Gritti kincseiből semmit sem kapott 
Junisz bég János királyt a szultán kegy vesztésével fenyegeté : e 
körülmények következtében Ferdinánd annyira elbizakodott, hogy 
Magyarország alkotmányos élete kiirtását nyilt czélul tűzve, az 
ecsedi Báthori István halálával megürült nádori méltóságra tábor¬ 
nokot akart emelni. 

Hangyabolyba markolt; mert e tetteért még saját pártja is 

Igy változván a körülmények, Zápolya csak örvendhetett, mi¬ 
dőn hallá a hirt, hogy Ferdinánd a béketárgyalást, azt a János kir. 
udvarába tevén át, elhalászta — főleg midőn azon óhajtott szeren¬ 
cse is elérte, hogy a portára küldött engesztelö követek ajándékai 
oly hatást eszközölnek, hogy a szultán fővezérét Ibrahimot, Gritti 
bűnrészesének találván, 1536. márt. 15-én megfojtatá, s irataiból 
Gritti ármánya kiderülvén, János király irányában kiengeszte-
lődött. 

íly előzmények után kezdődött meg a két király közt a béke¬ 
alkudozás. Melyhez, hogy János királynak nem sok kedve volt, 
képzelhető, miután az egyezkedést mindjárt az elsö pontnál meg-
állitá. Ugyanis Ferdinand Budát saját oltalmába kivánta, de Zápolya 
annak megvédésére a szultán ellenében nem tartá öt elég erősnek, 
s igy a Ferdinánd képviselője, Wese János, lundeni érsek, eredmény 
nélkül lön kénytelen haza menni. 

A tollat tehát ismét kard cserélte fel. Ferdinánd kezdeménye¬ 
zett. Békebiztosa még utra sem kelt, seregével Bánfi Boldizsár már 
Szatmár alatt állt, azt bevette és felgyujtotta. Azonban nem sokáig 
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oly izgatottságba jött, hogy Ferdinánd csak is országgyűléssel or-
vosolhatá a bajt. A Pozsonyba nov. 19-re hirdetett országgyü¬ 
lés megnyilt, melyben azonkivül, hogy Ferdinándnak saját hada 
fékentartására hozott törvényezikkeket kellé megerösitnie, többek 
közt azt is határozatba iktaták, hogy magyar tanácsosai nélkül 
Magyarország felett Szolimán- és János királylyal ne alkudozhas-
sék. Külföldi tisztviselőitől származott rendeletek érvénynyel ne 
bírjanak. S végre a külföldi várnagyok és vártisztek helyébe, mi¬ 
helyt lehet, magyarokat tegyen . . . 

Hogy János király a török boszutól valójában tartott, mutatja 
az, hogy Ferdinánddal okvetetlen békét óhajtott. E czélból feltéte¬ 
leket irtak össze, melyekben késznek nyilatkozik Magyar- és Er¬ 
délyországról Ferdinánd, Buda- és Temesvárról a szultán részére 
lemondani, magának csupán Felsömagyarországot Szepesi herczeg 
czim alatt tartván meg. — Alig jártak tul a határon követei a 
békepontokkal : János király bánni kezdé hirtelenkedését; mert 
aközben Majláth az addig mind ellentállott Szebeni bevette, Bál¬ 
ványosvárt a hütelen Péter vajdától visszafoglalta — s igy János 
király Erdélyt csaknem egészen magáénak mondhatta. 

birhatá, mert Zápolya vezére, Kun Kocsárd, bár élte árán, azt is 
mét visszaszerzé. 

Változó szerencsével folyt a harcz. Zápolya mig egyfelől az¬ 
zal nyer, hogy Kassa, Tálya, Makovicza kezére kerül, másrészről 
Eperjesnél csatákat veszt. 

Az 1537-ik esztendő ép oly sikertelen. Ferdinánd a januárban 
Pozsonyban tartott országgyülésen, azon 10 év óta használt igé- { 
réttel, hogy személyesen áll a had élére, a rendekkel ismét szép 
összeg pénzt és haderőt szavaztat meg . . . A háboru kitör. Ferdi¬ 
nánd részéröl Ebersdorfer és Fels Lénárd a tábornok. Szemben 
velök Zápolya, s a vezéri szerepet vállalt Martinuzzi. Most ez, majd 
amaz nyer. János király Tokajt májusban elfoglalja, septemberben 
ujra elveszti . . . A szerencse ekközben János királytól pártolni 
kezd. Ferdinánd vezérei Sóvárt, Sebest, Sárost, Regéczet, Tályát, 
Kapit, Boldogkőt, Makoviczát elfoglalják. A győzelem már-már 
Ferdinánd kezében - midőn érkezik a hir, hogy Katzianer János 
fővezére alatt állt 25,000-nyi válogatott seregét, Eszék táján, a 
Zápolyát segélyzö szendröi basa semmivé tette. 

A mérleg ismét a régi egyenlő állást foglalta el . . . (víge k6v>; 

A berlini uj városház. 
(Alapköve letétetett 1861. junius 11-kén.) 

Hazánkban az épitészeti kedv és szellem napjainkban tetemes lendü¬ 
letet nyervén, a jelen időt alkalmasnak véltük arra, hogy lapunkban a kül¬ 
földi épitészet jelesebb műveiből egyet-egyet olvasóinknak időnkint bemu¬ 
tassunk. 

Azon nevezetesebb épületek közt, melyek ujabban a nagyobb német 
varosokban részint létrejöttek, részint épülőfélben vannak, bizonyára tekin¬ 
télyes helyet foglal el a berlini uj városház, mely a terv szerint mintegy 
hat év alatt, tehát 1867-ben fog teljesen elkészülni. 

Miután az előmunkálatok két év alatt befejeztettek, f. é. jún. 11-kén 
végbement az alapkő ünnepélyes letétele. E czélra az egész háztelek emel¬ 
vényekkel és árboczokkal vétetett körül, melyek gazdag virágdiszitmények-
kel és koszorukkal valának egymással összekapcsolva. Azon árok előtt, 

stb. egy légmentesen készitett szekrénybe zárattak, mely aztán az árokba 
letétetett. 

Az elsö három kalapácsütést a király tette. Az uralkodó levette főve-
gét s igy szólt: „Isten áldása mellett minden sikerül; áldja meg ő ez épü¬ 
letet, s engedje, hogy belőle ó-porosz polgári érzület, ó-porosz polgárerény 
származzék." Ezután a királyné, a trónörökös ég trónörökösnö, a miniszte¬ 
rek stb. tettek nehány kalapácsütést. Most a fölszentelési egyházi szertartás 
következett, mely után a városi küldöttség vezetője köszönetet mondott a 
királynak, a királyi családnak és mindazoknak, kik az ünnepélyben részt¬ 
vettek. 

A városház, melynek tervezett főhomlokzata képünkön látható, tiszta 
római stylben, két emeletesre s 85 lábnyi magasságra fog épittetni. Az épü¬ 
let közepén a főbejárat fölé, négyszögü torony emeltetik, melynek széles¬ 
sége 35—40 láb, magassága pedig (a 85 lábon fölül) mintegy 140 láb leend-
lapos tetőzettel; ehhez négy előreálló nyolezszög vezet föl, melyek mind¬ 
egyike oszlopsorral lesz ellátva. Az egész épület szögletei keskeny erkélye, 

A b e r l i n i u j v á r o s h á z . 

melybe az alapkő leteendő volt, egy baldachin állt, s ez alatt egy óriási áll¬ 
vány a király számára. 

Az egész elrendezés nagyszerü és kellemes benyomást tett, mely azon¬ 
ban egy erős záporeső által nem kis mértékben lőn megzavarva. De e kelle¬ 
metlen körülmény nem tartóztatá vissza a nép ezreit a helyszinén való meg¬ 
jelenéstől, sem a királyt, a királynét s a koronaörököst, kik magas jelenlé¬ 
tekkel szintén megtisztelek az ünnepélyt. Ezeken kivül jelen voltak a 
miniszterek, s a többi legfőbb államhivatalnokok, a katonai és polgári 
hatóságok főnökei, a községi hatóságok testületileg, minden vallásu papok, 
^különféle testületek küldöttségileg, minden egyes küldöttség tiz tagból 
állván saját zászlóik alatt; mely utóbbiak különösen emelték az ünnepély 
tényét. 

Az ünnepély karénekkel nyilt meg, mely után a főpolgármester beszé¬ 
det tartott, előadván Berlin városának és eddigi városházainak történetét 
és viszontagságait. Erre felolvastatott az alapkő letétele fölött kiállitott 
okirat, és ez, valamint a többi emléktárgyak, u. m. emlékérmek, hirlapok 

ket képezendnek. Az épület belsejében a czélszerüség az aesthetikai széppel 
lesz párosítva. Ez utóbbi tekintetben a fősuly egy pompás lépcsőtérre lesz 
fektetve, hova mindjárt a főbejárástól lehet jutni. Földszint lesznek a hiva¬ 
talszobák, s a bejárástól jobbra a könyvtár és a többi képviseleti helyiségek, 
melyek az egész homlokzatot elfoglalják s mind a két emeleten át felvitet¬ 
nek, igy egy ünnepélyes terem, a könyvtár, egy nagyszerü ülésterem, mely 
felülről nyer világosságot stb. Belől egy nagy és három kisebb udvara lesz, 
egy átjárattal az egész épületen. Földszint egy nagyszerü pinezét is épite¬ 
nek, mely ki fog béreltetni. Az egész épület boltozva lesz, igen csekély ge-
rendázat kivételével. 

A terv készítője Wasemann. A hirdetett pályázatra számos terv érke¬ 
zett be, melyek közöl azonban egy sem találtatott alkalmasnak a kivitelre, 
mert a pályázók nem ismervén a helyiviszonyokat, terveik készítésénél egy 
nem létező szabad tért tartottak szemelőtt. 

Ez uj városház, ha elkészül, nemcsak a porosz fővárosnak szolgáland 
díszéül, de bizton számithatni Németország legnevezetesebb épületei közé. 
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A vaslpar hazánkban. 
SZONTÁGH PÁLTÓL. 

ha 
nem 

Természetesnek látszik itt azon második kérdés : hogy hát, 
nem képes a honi ipar a vasat oly áron adni, mint a külföld, 

volna-e jobb, az a körül foglalkozókat, (kiknek száma Ma¬ 
B 8000 főre rúg, közel 40 ezer csa¬ 

j 
gyarországban a Bánsággal m. e. g 
ládtaggal) más iparágakra utasítani, avagy kapálni s kaszálni kül¬ 
deni; és vajjon igazságos-e? hogy az állam felállított védvámai 
miatt, a közönség a vas fontját 3 krral drágábban tízessé, mint 
azt az angoloktól különben vehetné? el nem vitázható lévén azon 
elv : hogy ott kell venni, ahol olcsóbb. Vizsgáljuk hát, hogy voita¬ 
képen hol olcsóbb a vas, és támaszkodhatunk-e reá ? 

Az angol vas termelése az egész világon a legolcsóbb, de azért 
nem árulják azt olcsón, ha drágábban eladhatják, mutatja azt leg¬ 
jobban a glasgowi vas-árjegyzék, mely némely időben rövid idő¬ 
közök alatt 1 ft. 12 krról - 3 í't, 95 kra, s igy több mint háromszo¬ 
ros árra felugrott. Olcsón csak akkor adják, mikor kelendősége 
nincs, ilyenkor összeszólalkoznak a skót vasgyár-birtokosok, a kik 
havonkint szoktak Glasgow városában összejönni s a vasárakat 
megszabni, hogy a belföldi versenyzés enyhitésére s a további ár¬ 
csökkenések meggátlása végett, készítményük egy részét valamely 
külföldi piaczra fogják vinni s ott az illető országbeli termelöket 
minden áron kiszorítani. íly manővereket már gyakran vittek 
végbe az amerikai, az 1836 — 1843-ik években a porosz s legujab¬ 
ban az nusJ/iai vasipar ellenében. Hivatalos angol beismerés sze¬ 
rint voltak esetek, a hol üzleti rosz időkben egyes vasgyárbirtoko¬ 
sok készitményeket áron aliil adván, nehány év alatt 3 — 4 millió 
forint önkéntes veszteségnek vetették magokat alá, csak azért, 
hogy a külföldi vasipart a versenyzés teréről kiszorítván, azután, 
midőn az árak ismét emelkedtek, nagyszerü nyereséges üzletet 
tehessenek, mielött, a tönkre juttatott országbeli ipar ujra feléledni, 
s a felcsigázott árakat némileg mérsékelni képes lett volna „A nagy 
tőkék," igy folytatja az érdeklett angol hivatalos jelentés — ha 
szabad ugy mondani, a hadi élet „nagy műszerei a külországok 
versenyző tökéi ellen, s a még fenlévő műszerek leglényegesbjei, a 
mivel gyári téren fensb'xégünket fentarthatjuk; a többi elemek : 
mint ölcsó munkabér, nyersanyagbeli bőség, közlekedési eszközök 
s alkalmatos munkások, idö folytával könnyen kiegyenlíthetők" 
A gyakorlati angolok iparbeli fensőségök érdekében semmi áldoza¬ 
tot nem sokallanak, mert igen jól tudják, hogy az ipar és kereske 
delein teremtöje a, pénzwk, s hogy mai világban ez az egyedüli 
hatalom. 

Ha tehát megszüntetnök vasiparunkat s az olcsón termelt 
angol vasra bizakodnánk — azt gondoljuk-e : hogy nekünk az an¬ 
golok azt nagylelkűségből egy garassal olcsóbban fogják adni, ha 
kilesték, hogy kétszeres áron is, rájok vagyunk szorulva? Nagy 
higvelejüség volna, azt rólok feltenni akarni; mért adják hát olcsón 
néha? azért, mert a honi ipar versenyez velök, egyenesen és egye¬ 
dül a honi iparnak kell azt köszönni; engedjük azt tönkre juttatni, 
mindjárt meglátnók (a mint azt más országoknak már volt alkal-
mok sajnosan tapasztalni) hogy rövid idő alatt sokkal drágább lesz 
az angol rosz vas, mint bármikor volt a honi jó készítmény. 

De hátha még azon külfölddel, melynek feladatául engednők, 
hogy minket vasárukkal ellásson, háboruba keveredni találnánk : 
s ez rögtön minden e nembeli bevitelt megtiltana ? miáltal még 
védelmi eszközeinktől is megfosztathatnánk ; vajjon nem veszé¬ 
lyeztettük volna-e legszentebb érdekeinket? avagy hogy ezt kike¬ 
rüljük, hogy hasonló eseteknek elejét vehessük : nem lennénk-e 
kénytelenek, azon külföld irányában folyvást tekintettel, engedé¬ 
kenységgel lenni s eképen töle bizonyos függést elfogadni. — Lám 
18544-ben a keleti háboru alkalmával Anglia egyszerre eltiltott 
mindennemü vaskivitelt birodalmából, amidőn nemcsak a vele el¬ 
lenségesen szemközt álló orosz, de a vele barátságos, sőt szövetsé¬ 
ges hatalmak is egyszerre s rögtön megfosztattak az angol készít¬ 
ménytől. Jaj annak akkor, mely hadbeli eszközei tekintetében el¬ 
lenségétől függ, s azt saját iparából fedezni nem képes. 

Azonban tegyük fel, hogy az államférfiak által kitalált bizo¬ 
nyos uton módon képesek volnánk a külföldet biztos kezesség mel¬ 
lett arra kötelezni, hogy nekünk a helybeli termelési árakon alól 
mindenkor s háboru esetére is olcsóbban szállitsa vasát, akkor azt 
szeretném tudni : hogy mivel és honnan fizetnök meg azt? A ma¬ 

[gyár birodalom, nemgetgazdászati tekintetben más államokhoz 
képest még igen hátra van ; egyes vidékei a mivelödésnek még 
meglehetősen kezdöleges stádiumában állanak, mégis (termelését 
fogyasztásával egyarányosnak vevén) 1'/, .millió mázsa vasra van 
évenként szüksége, melynek átlagos ára 12 — 15 millió ftra, az 
ausztriai birodalombeli 40 — 50 millióra rúghat. — Miből fizetné 
hát ez összeget hazánk ? midőn nemzetközi kereskedelmi mérlege 
oly szánandó szenvedölegességben áll, hogy eddig s enélkül is, év¬ 
ről évre nagyobb szegénységbe sülyedt, s annyira adósságba me¬ 
rült, hogy azt eddigelé a legszebb magyar birtokok idegen kézre 
bocsátása sem lett képes kiegyenliteni; hátha még ezenfelül vasért 
évenkint 15 millióval többet kellene költeni; nem világos-e? hogy 
akkor az elszegényedés, eladósodás s azzal járó birtokelidegenités 
még nagyobb mérvben terjedne, másrészről pedig az ipar és mive-
lödés, a mely további fejlődésére a szükséges vasat megszerezni 
képes nem lenne, szükségképen visszafelé hanyatlásra lenne kár¬ 
hoztatva. 

Ellenben a honi termelést mivel fizeti az ország ? Érczczel és 
fával ; aminek különben becse nem volna egy '/4 részben, 3

 4 rész¬ 
ben pedig a munka és fuvarbéreket hússal, szalonnával, gabonával, 
burgonyával, borral, pálinkával, zabbal, szénával, tejjel, tojással 
sat. egyéb gazdasági és iparezikkely ékkel, — amiket a külföldnek 
eladni nagyobb részben s átalában nem lehet, mert vagy el nem 
tartható, vagy a messze szállitást ki nem fizeti, egyrészében pedig 
csak kivételes esetekben sikerül, midőn a szomszéd országok silány 
termése a gabonaárakat a szokottaknál magasabbra rugtatja. Ha 
tehát a külföldi rosz vasért 6 krt kérnek, de készpén.ben, a mink 
nincs- — a belföldi jó vasért ellenben 9 krajczárt kivánnak, de azt 
nem pénzben, hanem oly czikkelyekben, amikből különben pénzelni 
nem lehet, akkor csakugyan nagy kérdés, vajjon az utóbbi nem 
olcsóbb-e mint az elsö ? 

Megtanulta már azt a honi iparüzö, hogy az élelmi czikkelyek 
drága árán ne búsuljon; mert az rendszerint nyereséges gabona-
külkereskedést s az ország kereskedési mérlegének egy időre ked¬ 
vezőbb állását eszközölvén, ezáltal a gazda képessé válik, több ipar-
czikkelyt venni, mely az ipart és kereskedést élénkebb mozgásba 
hozván, az iparüzö ebben drágább kenyere mellett bő kárpótlást 
talál. Kern kétlem, hogy viszont a gazdaközönség is hasonló belá¬ 
tásra jutott, miszerint inkább ad egy pár krajczárral többet honi 
czikkelyekért, mint külföldiekért ; főképen ha azért még jobb 
minőséget is kap, mint az a vasnál is áll, — mert tudja, hogy az 
ipar virágozván, annak emberei töle is több élelmi czikkelyeket ve¬ 
hetnek. Az ipar és gazdaság egymásnak kölcsönösen legjobb és leg¬ 
biztosabb piaczai, mik sem az évi terméstől, sem a külviszonyoktól 
nem függnek. 

Némi módosítást szenved a dolog, ha a vasat behozni akaró 
külföldnek azt szabnók feltételül : hogy annak árán vegyen buzát, 
bort, dohányt stb. akkor az ország közvetlenül nem vesztene, s 
csak közvetve annyiban, amennyiben az egyik osztályt a másik ja¬ 
vára feláldozta volna. A nemzetközi kereskedésnek igazságos 
alapja csakis a csere lehet, midőn mind a kettő felesleges czikke-
lyeit hiányzókért kicseréli s mindkettő egymáson segit; de mihe¬ 
lyest ez alapot elveszik, s a nagyobb vételi, az az behozatali kü-
lömbségét pénzzel kiegyenliteni kénytelen, ez az ország életnedvét 
kiszívja, elszegényiti s daczára névszerinti önállásának, más gazda¬ 
gabb országoktól függővé teszi. 

Mai nap, midőn a birtok és születés előjogai megszüntek s az 
egyedüli hatalom a pén:, már nem elég, a nemzetek függetlenségét 
egyedül politicai jogok által biztositani, mert a szegény független 
nem lehet. Ha egyeseknél, mint a nemzeteknél első feltétel az élet, 
Si politikai lét akkor nem második, de ezzel egy helyen álló a kelle¬ 
mes élet, 'A jóllét; azt pedig mai napáiig lehet mással mint pénzzel, 
következőleg alig másképen mint ipar és kereskedés utján elérni, 
A mely ország azt félreismeri, vagy érvényesíteni nem képes, az 
czéljához eljutni nem fog. 

A z ü s t ö k ö s ö k r ő l . 
Dr. BARDÓCZ LAJOSTÓL. 

(Folytatás ) 

Az üstökösöknél három, a több égi testeknél észrevehető jel¬ 
lemző sajátságot veszünk észre: a magvát, az ezt befoglaló ködbur-

!kot és az üstököt. E három jellemző sajátság közöl azonban kettő, 
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t. i. a mag és az üstök nem mindenik üstökösnél van meg. Igy te¬ 
hát csak a ködburok az, mely minden üstököst a többi égi testek¬ 
től jellemzöleg elválaszt, 

Az üstökösök legnagyobb számánál ugy"lipasztaltatott, hogy 
a ködburok a magot nem közvetlenül, hanem csak bizonyos távol¬ 
ságban boritja be ; ugy, hogy a mag legközelebb valami sötétebb 
íelhö-alaku anyaggal van körülvéve, s a ködburok, mint felső 
réteg csak ez után következik. Több üstökösnél két-három rendű 
íly sötétebb réteg által elválasztott ködburkot is vettek észre. 

Az üstökre nézve sokan ugy vélekednek, hogy az nem egyéb, 
mint a ködburoknak folytatása. Azok, kik e vélemény mellett van¬ 
nak, igen lehetségesnek, sőt valószinünek tartják ugyan is, hogy 
az üstökösök tömege a nap közelében a roppant melegség által 
igen finom göztömeggé alakul át, s ezáltal megmérhetlen kiterje¬ 
dést nyer. Ellenben a naptól eltávozván, a világűrben uralkodó 
nagy hideg által csekély térméjü testté dermed össze. E véleményt 
azon körülmény támogatja, hogy az üstök akkor, midőn az üstökös 
a naphoz közeledik, mindinkább növekszik; és ellenkezőleg, midőn 
a naptól távozik, az üstök mindinkább fogy. És annyi a tett vizs¬ 
gálatokból ki is tünt, hogy az üstök legnagyobbnak mindig akkor 
mutatkozik, midőn az üstökös pályájának napközeli utját (perihe-
«um) futja meg. ' v r 

Talán, mondja Littrov, saját földünkkel is történnék ez, mint 
az üstökösökkel, ha az oly közel járna a naphoz, mint ezek. Föl¬ 
dünk t. i. a nap forrósága által izzóvá tetetvén, mint megolvasztott 
örcz, folyékony állapotba térne át; a folyók és tengerek, mint gőz¬ 
kazánban a viz, elkezdenének forrni, s gőzzé átalakulva, megmér¬ 
hetlen vastagságú réteget képeznének a folyékony földtömeg körül, 
a melegség által szintén kiterjesztett lég pedig még sokkal vasta¬ 
gabb réteget a gözréteg körül. És ha ezen nagyon is finom légré¬ 
teg az aether által akadályozva, a gőzréteg által boritott földanya¬ 
got nap körüli sebes haladásában nem követhetaé oly gyorsan, 
hosszu üstökalakban nyúlnék el ez után a megmérhetlen űrben; 
és talán ép ugy félelemmel töltené el a többi égitestek lakóit, mint 
minket azelött a vészt jósló üstökösök. 

Nagyságra nézve (t. i. tetsző nagyságra) az üstökösök nagyon 
Különböznek egymástól. Sokan e csodás égi testek közöl oly kicsi¬ 
nyek, hogy csak távcső segitségével lelhetők fel az égboltozaton; 
de jelentek meg már igen nagyok is, melyek valóban bámulással 

.töltötték el a szemlélő emberiséget, s bámulásra ragadnának min-
ket is, ha váratlanul előttünk feltűnnének. Lássunk néhányat 
közölök. J 

jüstökös üstökének hoszusága 60, a másikénak 90, söt 100 fok- de 
azt szeretném tudni : hány mérföldet teszen az a 60, 90 vaoy 'i00 
foku hosszúság? mert én ezekhez a fokokhoz nem értek. ° 

Ha az üstökösnek feje is mindig oly távolságra volna földünk¬ 
től, mint üstökének vége, akkor nem igen nehéz volna az üstök 
hosszúságát mérföldekben is kiszámítani; mert az üstökös fejének 

A ehinai évkönyvek Thevenot tudósitása szerint, egy rendki¬ 
vüli fényű üstökösről tesznek emlitést. Ez üstökös, mint a tu¬ 
dositás hangzik, oly rendkivüli fénynyel birt, hogy derűlt éjjel a 
csillagokat nem lehetett látni miatta. E csillag °egymao-a az éjet 
világos nappallá változtatta. — Seneca egy Demetrius halála után 
Megjelent üstökösről tudósít, mely nagyságra nézve akkora volt, 
-Hint a hold. Ez üstökös igen erős világossággal birt, és vörös 
ginével ijesztette a népeket. - Aristoteles tudósitása szerint 
krisztus születése előtt 371. évben egy üstökös jelent me<* mely 
j«* igen világos szinü üstöke oly széles volt, hogy a látható égből 

t egy harmadrészét elfoglalta. - Krisztus "születése előtt Í 

- 7 , - w - nagyszerü égi 
y azért jelent meg, hogy a nagy dictator szellemét mao-á-

—z vegye, és azt az istenek közé az Olympusba helyezze. A rómaiak 
z üstököst nagy Caesarjok istenitésének emlékére „Julium sidus"-

VA nevezték. Romulus is hasonló módon emeltetett az istenek 

tud ' ^f?° i d t í J é b e n Krií*ztus születése után a 60-dik évben, Seneca 
«.™r« ' - s z e r i n t ' eSy üstökös jelent meg, mely fényének nagy-

S > 7 e l a felkelő napot elhomályosította. - L 1532-ben 
NWv ™ • ü s t ö k Ö 8 t e 8 ' é s z naP> m é g délben is lehetett látni. -
Í%tökp TnníÜ i n e m é n y V o l t a z 1 0 1 8 - d i k évben megjelent Üstökös is. 
közenén vnH •°SSZwággiŰ b Í r t ' U ^ ' h°gy n o h a feJe a z égboltozat kozepen volt, üstökének vége a láhatárból még sem emelkedett ki. 
nek f- n a g y s á & u n a k mutatkozott az 1680-diki Üstökös. En-
S7élOű ÍV i a-P U t á a m i n d J á r t lenyugodott, hosszura elnyúlt és 
át M ? w J l t e ? e " t e t t üstökének egy része mindazáltal egész éjen 
<rt latható volt. Üstökének hosszúságát 70°-ra teszik. 

U ez mind szép, mondhatná az olvasó, látom, hogy az egyik 

bj t^^""-" "- "wiu uujuuu, a nap -i i ,vuv,wuu, munoiunyi Kozép-
távolságra van földünktől, hogy Neptun, legszélső bolygótársunk 
622,000,000 mérföld középtávolságra van a naptól; és ha meg¬ 
mondhatják, hogy például a hold Huyghens nevü hegye (Schröter 
szerint) 19,800, Dörfel nevü hegye 25,000, Leibnitz nevü hegye 
25,200 párisi láb magasságú : miért ne mondhatnák meg, hogy°ez 
vagy amaz üstökös mily távolságra esik földünktől? Erre igen is 
feleletet adhatnak, hanem arra nem felelhetnek határozottan,°hogy 
az üstöknek a semmiségben elenyésző vége mily távolságra esik 
földünktől ? Az e részben tett számitások tehát csak azt mutat 

[ják határozottan : minél rövidebb nem lehet az üstökös üstöke a 
1 nélkül, hogy a lehetőséget arra nézve kizárnák, hogy a megmért 
üstök a mérték egy harmadával vagy felével méo- hosszabb ^ 

Schröter és Hersehel tehát az érintett akadályok mellett-is 
némely üstökösök üstökének hosszúságát mérföldeken is meghatá¬ 
rozták, és öszhangzó számításaik szerint az 1744-diki üstökös üstö¬ 

dé t 7,000,000, az 1769-dikiét 10,000,000, az 1680-dikiét 20,000.000 
és az 1811-dikiét 22,OOO.uO() mérföld hosszúságúnak találták. E 
szerint tehát némely üstökös hosszabb üstökkel bir, mint földünk¬ 
nek naptóli távolsága, 

A csillagászok az üstökösök nagy számánál a fej nagyságát is 
meghatározták. Találtak közöttök kicsinyeket is nem kevés sz-tm 
mal, melyeknél a fej átmérője 30, 50, 100 mérföldnél nem i-en 
nagyobb; de találtak köztök igen nagyokat is. Az 1811-diki szép 
üstökös feje legalább is 140,000 mérföld átmérőjűnek mutatkozott 
lehat nyolczvanszor oly nagy, mint földünk, és hétszer oly nao-y 
mmt Jupiter, legnagyobb bolygónk átmérője. E rendkivüli üstökös 
tehát térnagyságra nézve Jupitert340-szer, földünket pedig 510,000-
szer haladja felül; vagyis í> 10,000 darab oly nagyságu golyó tel¬ 
nék ki belőle, mint földünk. E térnagyságba az üstök. °mely föl¬ 
dünk naptóli távolságánál sokkal hosszabbnak mutatkozott nincs 
beszámítva. ' 

Érintve volt már, hogy azon anyagnak, melyből az üstökösök 
állnak, rendkivül finomnak kell lennie. Finomnak kell lennie oly¬ 
annyira, hogy az a földünk felett borongó felhőkkel, söt a földün¬ 
ket gyakran beborító köddel sem hasonlitható össze. E szerint io-en 
valószinü, hogy az üstökösök magja sem egyéb, mint a ködburok 
nál valamivel sűrűbb göztömeg; valamint valószinü az is, hogy 
egy egész roppant kiterjedésü üstökös több valódi tömeget nem 
igen tartalmaz, mint valamely nagyobbszerü légkö (Meteorstein), 
mely néha a magas légürböl földünkre leesik. 

Csak egyszerü tekintete ez égi testeknek elárulja, hogy azok 
tömöttségre nézve az elöttünk ismeretes tömör testekkel össze sem 
hasonlíthatók. A legjobb távcsövek által nézve is, csak ugy jelen¬ 
nek meg elöttünk, mint könnyü felhő, vagy bágyadtan világított 
kod. Es hogy ez nem nagyítás, a tapasztalat tanúsítja. Gyakran 
tapasztaljuk, hogy egy jókora ködben 100 lépésnyire (noha a nap 
mar magasra felemelkedett) nagyobb tárgyakat is (mint például 
hazakat, tornyokat), alig vehetünk ki, söt néha a velünk szembe¬ 
jövő embert csak akkor veszszük észre, ha 10 — 15 lépésnyire van 
elöttünk. Az üstökösök ködburka gyakran több ezer mérföld vas¬ 
tagságura kiterjed, és e roppant tömegen keresztül még a kisebb 
állócsillagokat is kivehetjük. Arról szólni sem szükséges, hogy az 
üstök által fedett csillagokat majdnem csak ugy láthatjuk, mintha 
minden fedezet nélkül volnának. 

Ha tehát hitelt adunk némely csillagászok azon állításának, 
hogy az állócsillagokat az üstökösök magján keresztül is meo- lehet 
látni: akkor bátran feltehetjük, hogy az üstökösök anyagának még 
a mi ködünknél is finomabbnak kell lennie. Ennélfogva lehetséges 
volna, hogy az üstököst, ha benne volnánk, észre sem vennök; va¬ 
lamint lehetséges az is, hogy földünk íly kisértetes ködtömeggel 
akar hányszor találkozott, a nélkül, hogy a jelenetet észrevettük, 
i hogy a végzetes üstökösök csak egy hajszálunkat is meggörbi-
ették volna. 

(Folytatása 
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T A R H Á Z. 
A római pápa aapi életrendé. 

A minap ismertettük a Vatikánt, a szent atya lakását, most napi éle¬ 
téről hozhatunk külföldi lapok után egyes részleteket. 

A pápa reggel hat órakor szokott fölkelni. Mellékesen megjegyezzük, 
hogy a Vatikán magánszobái méltók az egyházfő méltóságához, telvék selyem¬ 
mel és aranynyal; csupán a székekhez tartozó különféle zsámolyok nem mu¬ 
tatnak semmi fényt, sőt nagyon szegényes kinézésüek, egyszerü festett fából 
vannak készitve, hogy az apostoli alázatosságra emlékeztessenek. Igy van 
ez a Quirinalban és a szent atya többi palotáiban is. 

Félhét vagy hét órakor a pápa naponkint misét mond egy a hálóterme 
mellett levö kápolnában. Ugyanezt teszik a bibornokok és püspökök csak¬ 
nem mindnyájan. Ha valamely főpap Rómában butorzott szobát bérel ki, kis 
hordozható oltárát egy szekrénybe helyezi, s ott olvassa miséjét. A ki a 
gzent városban lakást keres, sok helyen akad ily rögtönzött oltárok marad¬ 
ványaira. A minisztráns tisztét egy kormornyik (cameriere) végzi: a pápá¬ 
nak főpap, áldozár vagy diakon teszi e szolgálatot. A Vatikánban tiz titkos 
Cameriere, kamarás és főpap van palotai szolgálat teljesítésére. A legbizal-
masabbak, azon rendben, a mint életkoruk szerint egymásután következnek : 
Stella, de Mérode, Talbot, Ricci. E négy személy folyvást a szent atya 
körül van; ők társalognak vele, mulattatják s megnevettetik, a mi épen nem 
kerül sok fáradságukba; mert IX. Pius a mindig mosolygó s valóban szelid 
husvéti bárány. 

Nyolcz órakor reggeliz a szent atya, kávét tejföllel s nehány darab 
süteménynyel. E reggelizésnél egyedül Stella van jelen. 0 töri fel a levele¬ 
ket, s felolvassa, vagy kivonatban mondja el tartalmukat. Ez a nap legkedé-
lyesb órája. Ugyanis tudni kell, hogy Stella, IX. Pius mint imolai püspök 
egykori titkára, régi testi lelki barátja a pápának. De Médore belga, Talbot 
angol, Ricci fiatal olasz. Stella foglalja el az első helyet. 

Kilencz órakor a reggelinek vége van; a magánlevelek már felolvastat¬ 
tak. Most Antonelli bibornok lép be, ki a második emeletből jött le. Ö hó¬ 
doló és állhatatos, szelid és mellette szilárd jellemű; dicséri a pápa szellemét 
és részletes ismereteit az ügyek körül, s tőle mindenben tanácsot kér. O a 
pápa legalázatosabb szolgája. 

E politikai értekezlet a fejedelem és minisztere közt, egy vagy két 
óráig tart. Ezt néha félbeszakítják a kamarások, kikkel Antonelli igen jó lá¬ 
bon áll. Féltizenegy vagy tizenegy óra tájban kezdődnek a kihallgatások. A 
közönség mindenféle ügyben a Vatikánba jő, hova nehézség nélkül be lehet 
jutni. A pápa, tetőtül talpig feliérbe öltözve, magas támláju karszékben ül, 
s előtte asztal áll. Előtte háromszor térdet szoktak hajtani, de rendszerint 
papucsát nem csókolják meg. csak midőn távoznak, csókolják meg a gyürü¬ 
jét. Az eléje járulóhoz két-három szót intéz olaszul, francziául vagy spa¬ 
nyolul, a szerint, a minő nyelven megszólittatott; ha azonban németül vagy 
angolul szólnak hozzá, tolmácsra van szüksége. A franczia nyelvet meglehe¬ 
tősen jól beszéli, de minduntalan olasz szavakat kever belé. Néha teljes 
ülésben aláirja a bünbocsánatért benyujtott folyamodványokat. Valóban ad¬ 
nak be némelyek ily kérelemleveleket, melyekben „utolsó pillanatra bünbo¬ 
csánatért könyörögnek önmaguk, gyermekeik s rokonaik számára egész a 
harmad izig." A szent atya ezt készséggel teljesiti, s a folyamodány aljára 
ezt irja : „Fiat Pio Nono." Mióta a római kérdés szőnyegre hozatott, sokan 
pénzt és részvétfeliratot nyujtanak át neki. Ezek szélére e szókat jegyzi föl: 
„Impleat vos Dominus gratia. Benedicat te Deus et tuam famíliám," vagy 
néha más hasonló jóakaratu mondatot. Valami mélyen megható, mondhatni 
megragadó rejlik e fehérbe öltözött, mosolygó aggastyánban, a ki oly nyu¬ 
godtan, oly odaadólag ül ott, s ily módon daczol a hatalmas mozgalommal 
mely őt körülveszi. 

Két órakor ebédre terítenek. A pápa mindig egyedül eszik egy magas 
asztalnál. Ha mások is esznek vele, a mi ritkán történik, egy király vagy 
fejedelem, ugy a vendégek elkülönitett asztaloknál esznek, melyek alacso¬ 
nyabban állanak. Tábornokokkal, a kik néha meghivatnak, ugyanez törté¬ 
nik, de ekkor nem a Vatikánban, hanem a kert kaszinójában terítenek. A 
pápának ezen magános ebédelése egyike a legszentebb dolgoknak. 

Három órától négyig a szent atya alszik. Ezen időt Romában az égés 
előkelő világ alvásnak szenteli. 

Öt órakor sétakocsizás, mindig ünnepélyesen, lovasdiszőrséggel, szol¬ 
gákkal, camerierek és más urakkal, s mindig áldásosztogatással. A nagy 
néptódulás kikerülése végett a pápai kocsi rendszerint a városból kihajt. A 
vele találkozók le szoktak előtte térdelni. Bajos ezt elkerülni, hacsak igen 
sok nép nincsen együtt; azonban az idegenek rendszerint állva maradnak s 
csak meghajtják magukat köszöntés fejében. A rómaiak mindnyájan letér¬ 
delnek; de mialatt a pápa áldását osztogatja, az alsóbb osztálybeliek, gyom¬ 
ruk irányában ujjaikkal szarvakat csinálnak, hogy ártalmas tekintetétől ma¬ 
gukat megóvják;mert a nép közt azon babonás hit van elterjedve, hogy IX. 
Piusnak ártalmas tekintete van, mely szerencsétlenséget okoz, mert ő maga 
is szerencsétlen. Átalában talán egész Rómában nincs egy ház, nincs egy 
szoba, a hol természetes, vagy márványból készült szarvak, gyakran óriási 
nagyságban ne volnának. Egy jó római nő, ha pap mellett halad el, sohaseir 
mulasztja el, egy, s ha jezsuita mellett, két kis szarvacskát csinálni kötény 
alatt. 

Este hét órakor könnyü vacsora van. Ezután ismét kihallgatás, vágj 
tekejáték következik. — Tiz órakor elsötétülnek a Vatikán ablakai. 

Irodalom és müvészet. 
— (Klolizetési fölhívás „Asboth Lajos emlékiratai az 1848-ikl 

és 1849-iki magyarországi hadjáratból' ') czimü történelmi s magasabb 
íadászati szempontból is figyelemreméltó munkára. — Hazánk 1848- és 49-ki 
szabadságharczának bevégeztével az elitélt s az aradi várba elzárt honvéd-
isztek körében alkalmam levén az ő hadi tapasztalásaikat is meghallani, 
;anulmányozni s a magaméival egybevetni s egyesíteni; — ezek nyomán 
íemcsak azon hadtestnek, melyben magam is vezéri befolyással s a hazafiui 
kötelesség hű teljesítésével szolgáltam, hanem más hadtestek hadjáratának 
történetét is sikerült oly modorban összeállítanom, hogy azt sajtónk szaba¬ 
dabb mozgásának jelen időszakában minden aggodalom nélkül nyujthatom 
át az olvasó-közönségnek. Nem lévén oly körülmények közt, hogy kiadási 
költségeit födözhessem, munkámat, mely a maga nemében hézagot fog pó-
olni, s egyes, részletes mozaikszerü leirások helyett, ugyszólván, rendszeres 

JS szerves egészet adand, előfizetés utján szándékozom két tömött kötetben 
i kiadás és szerkesztés dolgaiban annyira jártas Vahot Imre ur felügyelése 
ilatt kibocsátani. Munkám tartalma a következő, egymással nagyrészint 
[ényeges kapcsolatban levő czikkelyekből áll : 1. Görgey Arthur, fővezérünk 
^zélellenes s a hadjárat szerencsétlen kimenetére vezető tetteinek kimuta-
ása s hadászati eljárásainak birálata, föllépésétől kezdve a diktatorság erő-

szakolása- s a világosi fegyverletételig, adatok- s eredeti okmányokkal fel-
világositva. 2. Töredékek a bánsági hadjáratokból. 3. A felsőmagyarországi 
iperatiók Pulszky, Mészáros és Klapka alatt, a budaméri, kassai, keresztúri 
saták leírásaival. 4. Perczel hadjárata Muraközben, Róth és Fillipovics 

10,000 főnyi hadseregének elfogatása. 5. Beniczky Lajos hős támadása Lo-
sonezra. (!. Az áprilisi hadjárat 1849-ben, a csaták részletes leirása- s birá-
atával. 7. A Rákoson történt csatározások. (E czikk mutatványul a Honvé¬ 

dek könyvőben is megjelenik :) 8. A főseregnek Buda alá történt visszaho-
zatala Ezen vár ostroma s annak következései. 9. A vágdunai operatiók a 
zsigárdi és peredi ütközetek részletes leírásaival. 10. Az erdélyi hadjárat és 
Bem tábornok eredeti jelentése a temesvári csatáról, l l . Görgey-, Kossuth-
tól és a miniszterektől a végkatastrófra vonatkozó eredeti levelek. 12. Az 
osztrák, orosz s magyar hadseregek létszáma, minden fegyvernem kimutatá¬ 
sával és a hadtestek, hadosztályok, dandárok parancsnokainak névsora. Füg¬ 
gelékül a világosi fegyverletétel alkalmával mondott nevezetesebb beszédek. 
Azon reményben, miszerint világos és hű előadású munkám nemcsak tisz¬ 
telve szeretett bajtarsaimat.de a közönség minden osztályát érdeklendi,azon 
reményben, hogy a szellemi hatás mellett a mü anyagi pártoltatása családom 
nyommasztó helyzetét is enyhitendi; — felhívok minden lelkes honfit és hon¬ 
leányt, de felhívom különösen az országgyülés s a megyei bizottmányok tisz¬ 
telt tagjait, a megyei s városi hatóságok t. tisztviselőit, s a honvédsegélyző-
bizottmányok t. elöljáróit, sziveskedjenek ismerőik körében ez aláirási ivet 
buzgóan terjeszteni, s ezáltal közérdekü munkám kiadását lehetővé tenni. 
A mintegy 40—45 ivre terjedő két kötetes munka előfizetési dija 4 ft. Bolti 
ára magasabb leend. Az aláirási iveket a pénzzel együtt kérem megbízot¬ 
tam-, Vahot Imre urhoz (kigyó-utcza 4-ik szám) mielőbb beküldeni, hogy ÍI 
nyomatandó példányok mennyiségére nézve jókor tájékozhassam magamat, 
s az első kötetet t. előfizetőimnek augusztus hó végeig megküldheszem. A t. 
gyüjtőknek minden tiz után egy tiszteletpéldánynyal szolgálok. Szebb jöven¬ 
dőt e sokat szenvedett, de a tűzpróbát vitézül kiállott hazának! — Pest, 
júl. 12-én 1861. - Asbóth Lajos. 

+ (Gróf Teleki Lászlónak) egy nagy becsü röpirata jelent meg ily 
czim alatt : ,,Az orosz interventió Magyarországon. Diplomatiai okmányok¬ 
kal bővítve." A 36 lapra terjedő kis munka német és franczia nyelven még 
1849-ben jelent meg, magyar nyelven azonban a bukott Bachrendszer idejé¬ 
ben nem lett volna tanácsos kiadni. Különösen ránk magyarokra nézve igen 
érdekes és tanulságos olvasmány. 

+ A Ráth Károly és dr. Rómer Flóris által szerkesztett „Györi törté¬ 
nelmi és régészeti füzetek'1 III. füzete megjelent. Tartalma : Bolgárfalvai Se¬ 
besi Ferencz budai követsége 1655-ben, II. Rákóczy György erdélyi fejede¬ 
lem alatt. Okmánytár az Árpádok korából. Őskori levelek. A magyar kirá¬ 
lyok hadjáratai és utazásai. A győri főegyház stb. Egy lithograph. régi 
kézírat és a német-jahrndorfi szentségmutató rajza van hozzá mellékelve. 

-f- (A „Concordia" román lap programmja) megjelent. Papp Zsigmond 
szerkesztése alatt Pesten, hetenkint kétszer jelenik meg e lap, s a kölcsönös test¬ 
véri egyesülés előmozdítását tűzte ki feladatául. Előfizetési ára aug. l-töl 
dec. végeig 4 ft. 50 kr., mely a nevezett lap szerkesztőségi szállására 
(kalap-utcza 9-ik sz. a.) küldendő. 

•+• (Pesty Frigyestől) ily czimü munka jelenik meg előfizetés utján 
Pfeifer Ferdinándnál : „Világtörténelmi napló, a chronologiai tudás kezde¬ 
tétől a jelenkorig, különös tekintettel Magyarországra." Az egész mű két 
kötetben, 50 nagy ivre terjed s az első kötet aug., a második oktober végén 
fog megjelenni. Előfizetési ára 5 ft. 

-+- (May Erskine Tamás) „Az angol parliament és eljárása" czimü 
jeles munkája, a 4-ik kiadás után Barsi József által átdolgozva, Ráth Mór¬ 
nál megjelent. A munka jelességét bizonyitja az is, hogy az eredetiben már 
4-ik kiadást ért, s mi annál nagyobb örömmel üdvözöljük azt irodalmunk¬ 
ban, mert Barsi az átdolgozásban, a világos és szabatos előadás mellett, a 
kihagyandók megválasztásában kellő tapintattal járt el. Jó lelkiismerettel 
ajánljuk a közönség figyelmébe. 
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szabómesterségben 

Pályázati eredmény. 
Bírálat, 

előjövő műszavak összegyűjtésére te t t 
pályakérdésre bejöt t művekről. 

A másodízben kitüzött pályakérdésre két pályafelelet érkezett be. 
Az egyik jeligéje : „A kórszellem" (szerző tán korszellemet értett), 

melyhez még néhány zsinór-czifrázatból álló félivnyi rajz is van toldva 10 
ábrával. 

A másik : „Pályáznék" jelige czim alatt. 
Az első mű szerzője egészen különös utmódon akarja a feltett pálya¬ 

kérdést megoldani, a mennyiben egy egészen tuskó-ujonczot vezet be mű¬ 
helyébe, s ezzel a szabómesterség alphájától kezdvén az oktatást, őt az egész 
mesterségen keresztül vezeti egész a szabómesterség ómegájáig, a mennyi¬ 
ben az inasból tanítványt, a tanítványból legényt, a legényből végre mestert 
készit. Az eszme magában nem lett volna rosz, csakhogy mielőtt ezen leírói 
modorhoz fogott volna szerző, legelőször is 

j 
a szabómesterségben minden 

előjövő műszavakat kellett volna összegyüjteni, melyek több rendre lettek 
volna sorozandók; ilyenek a következők : 

a) Azon eszközök nevei, melyekkel czélja elérésére él a szabó. 
b) Azon anyagszerek nevei, melyek az egyes ruhadarabok elkészitésére 

használtatnak. 
c) Az egyes ruhadarabok, valamint ezek egyes részeinek nevei. 
d) A mértékvétel, a szabás, és varrás körül előforduló jórészt igenemü 

mükitételek. 
A második mű oly gyarló, hogy figyelmet nem érdemel. 
Birálók azon gondolatban vannak, hogy a ki e pályakérdésnek tüzete¬ 

sen meg akar felelni, annak mint mondani szokták, egész esztendőt át, mint 
a szénégetőnek, mindig tőkén kell lenni szemének, azaz a mint valamely sza¬ 
bómesterségbeli műszó megfordul agyában vagy nyelvén, nehogy ismét 
elillanjék, azt azonnal papiron kellene megállandósitani. Az ily szorgalmas 
gyűjtő év végével tapasztalni fogná, mily nagy szócsoport gyűlne össze, 
maga is összecsapván kezét, csak elhülne bele, főkép ha papirszeletekre irva 
perzselybe gyűjtene a szavakat össze, s csak esztendő végével nyitná s ürí¬ 
tené ki azokat. 

Birálók ily hangyaszorgalmú gyűjtőt nem találnak e két mű szerzői¬ 
ben, azért is őket a jutalomra érdemeseknek nem találják, még pedig annál 
inkább nem, mivel irmodoruk sem oly hibátlan, hogy a pályamű, mire más¬ 
kép szánva lett volna, a nyomtatást megérdemlené; a kijavításra pedig nem 
ugyan hibáik, hanem hiányaik miatt alig érdemesek. 

Birálók azonban mindemellett is a mult alkalommal bejött pályamű¬ 
vekkel összehasonlítván a jelen I. számút a legsikerültebbnek nyilatkoztatják, 
s azon véleményben vannak, hogy — mi a fáradságot valóban megérdemlené 
— ha a pályázók műveiket használatul az „Iparlap" szerkesztőjének bekül-
denék, ez bizonynyal fogna oly alkalmas dologhoz értő egyénről gondos¬ 
kodni, ki valamennyi pályaműből egy tökéletes egészet tudna összeírni, mi 
által a kitüzött czél végre mégis csak eléretnék. 

Kelt Pesten junius végén az 1861-dik évben. 
Jámbor Endre, Szabó Ferencz, 
Tóth Gáspár helyett Tóth Lajos, szabómesterek. 

Egyház és iskola. j 
+ (A pesti ev. ref. theologiai intézetben) a folyó tanévi nyilvános vizs¬ 

gálatok a pesti templomban f. hó 27-én és 29-én fognak vé^bemenni! 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
+ (A londoni miikiállitáson) az osztrák birodalmat külön bizottmány 

képviselendi, melynek czime : „Cs. kir. osztrák központi bizottmány a lon¬ 
doni gazdászat-, müvészet- és iparkiállitás számára." E bizottmányban a 
magy. udv. kanczelláriát Rohonczy Ignácz udv. tanácsos, az erdélyi udv. 
kanczelláriát pedig Róth Ágost udv. tanácsos képviseli, kik e szerint szintén 
a „cs. kir." czim alá vonattak. 

+ (A londoni iparmiikiállitási palota) gyorsan épül. Már mintegy 
6000 angol kiállító jelentkezett (1852-ben összesen 8000 volt) s annyi helyet 
kivánnak, hogy negyedrészével is kénytelenek lesznek megelégedni. Bel¬ 
gium két annyit kér, mint a mennyi részére szánva volt. Ha nem iparko¬ 
dunk, nekünk még majd hely sem jut. 

— (Tüzvészt elhárító társulat alakitást közgyülése) Miskolczon folyó 
év augustus 6-án délutáni 4 órakor fog tartatni a megyeház teremében rész¬ 
vényes tag első alispán ur elnöklete alatt, Borsod lelkes birtokosainál lévén 
a 10 pftos részvények többsége, 240 részvény aláirásával — azok közt mis-
kolcziak mintegy 60-an. Miskolczot illeti az alakulási gyülés megtartása, 
melyen az alapszabályok megállapitandók, elnök, igazgató, választmányi ta¬ 
gok, pénztárnok, ügynökök lesznek megválasztandók, a hely megszabandó, 
hol állittassék az első agyag-fódénygyár, melyben a födényütő gépek gyors 
kezeléséhez a kézművesek begyakoroltassanak, hol télen át is foglalkozhas¬ 
sanak. Megkéretnek minden immár aláirt, vagy még résztvenni kívánó urak, 
s nemes keblü hölgyek, e felette fontos találmány, a fanélküli, egyedül üre¬ 
ges cserép-fődényekből alkotandó háztetők közhasználatba hozatala végett 
közreműködésre, méltóztassanak a fent irt helyen és időben köztanácskozás 
és részvétel végett megjelenni. Kelt Miskolczon, julius 15-kén 1861. 

Fa** Imre, hites mérnök. 

Közintézetek, egyletek. 
+ (A magyar Akadémia) f. hó 15-én tartá mathem. és természettudo¬ 

mányi osztályainak ülését Kubinyi Ferencz elnöklete alatt. Az ülés tárgyai 
voltak :1)> Toldy Ferencz; a m. helytartótanács levelét olvasá fel, melyben 
Toldy akad. titkár lemondása elfogadtatik; a nagygyűlésig azonban e tisztét 
viselni fogja 2) Dorner lev tag értekezést o l t t f l élődi ö é k 

pest, mintegy felényivel szaporodott; volt ugyanis összesen 149 bejegyzett 
tanulp (ezek közt 83 budapesti, Q& vidéki.) A 126 rendes tanuló közt volt 61 
ag. hitv., 12 helv. hitv., 3 gör. kath., 50 izraelita; nemzetiségre nézve volt: 

, magyar, 47 német, 2 szláv. Az iskola könyvtára mintegy 6000, az ifju¬ 
sági könyvtár pedig közel 300 db. könyvet tartalmaz. 

+ (A pesti föreáltanodában) üresedésbe jött hat rendes tanári tan-
sszesen 104 pályázó adta be folyamodványát. Lesz tehát miből vá-

(Szentes József finöveldéjében) í. hó 17-én. tartattak meg a nyilvános 
.melyeken a herczegprimás, Bartakovics ésLonovics érsekek, Paitler 

lO£ atni. 

viselni fogja. 2) Dorner lev. tag értekezést olvasott fel az élődi növények 
minőségéről. 3) Györy Sándor r. tag a műnyelvről és a műszavak alkotásá¬ 
ról értekezett. 4) Toldy Ferencz a m. kir. helytartótanács egy másik levelét 
olvasá fel, melyben az Akadémia felszólittatik, hogy egy bányászati s erdé¬ 
szeti szótár kiállítását eszközölje, illő jutalom mellett. Ez ügyben bizottmány 
neveztetett ki, mely reméli, hogy 8 nap alatt kielégitő véleményt terjeszthet 
elő. 5) Ugyancsak Toldy két beadott munkát terjesztett az Akadémia elő. 
Az egyik igen terjedelmes mérnöki mű Bacsó József mérnöktől, az elhunyt¬ 
nak fia által benyújtva; a mű 60 évi szorgalom és fáradság gyümölcse. Birá-
latra kiadatott. A másik Pencz Miklós „Vár védelme" czimü műve, mely 
szintén bírálóknak adatott át, 6) Szabó József és Nendtvich Károly bírálati 
jelentése olvastatott MtVage Keresztély találmánya felett, mely a szőlőlevet 
eredeti épségében képes fentartani egyik szürettől a másikig, és igy különö¬ 
sen orvosi használatra igen czélszerü. Birálók a találmányt olyannak talál¬ 
ták, mely a kivánt sikernek megfelel s azért ajánlatra méltónak találják. 7) 
Bemutattattak az Akadémia által kiadott művek : „Erő- és géptan" I. kö¬ 
tetének 3. és 4. füzete Peczval Ottótól; Veisz Armin műve a felsőbb m'eny-
nyiségtan alapelveiről; a hölgyek által keletkezett pályaművek I. füzete : 
Greguss Gyula közönséges természettana; valamint jelentetett, hogy Stoczek 
József természettana sajtó alatt van. 8) Jelentetett, hogy az Akadémiára 
legujabban 272 ft. gyült be. 9) Szabó József „Ásványtanának" egy példá¬ 
nyával kedveskedik az Akadémiának. 10) Végül szóba hozatott egy collec-
tiv czim az Akadémia által kiadandó művekre; de ez nem találtatott szük¬ 
ségesnek. 

+ (A magyar Akadémia) bölcsészeti, törvény tudományi és történelmi 
osztályainak f. hó 22-én gr. Dessewfiy Emil elnöklete alatt tartott ülésében 
következö tárgyak fordultak elő : a) Pauler Tivadar értekezést olvasott fel gy ) auler Tivadar értekezést olvasott fel 
HarUd Györgytől Béla király névtelen jegyzőjéről. Szerző a névtelen jegy¬ 
zőről támadt vitákat összeállitva s megvitatva, azt állitia. hoo-v a kérdéses 

y g p á s , Bartakovics ésLonovics érsekek, Paitler 
L P O - 8 f e . z á n tóny kanonok urak is jelenvoltak, s személyesen is examinálták 
<tz eoyes növendékeket. A próbatétek közmegelégedést víttak ki. 

+ (A magyarországi tanrendszer tervét) az egyetem mind a négy 
Kai a most késziti a helytartótanács felszólítása folytán. Hasonló javaslat 
Készítésével vannak az alsóbb tanintézetek vezetői is megbízva, 8 az ekként 
ittrejovo tervhalmazból a tanulmányi bizottmány fogja az országos tanrend-
szert megalkotni. 

elkéset? —'#! a J'V' 1859' és l 8 6 0 ' évi f o Iy a m á t E bírálat közbejött akadályoknál fogva Szerk. 
Vas. üjs, 30. sz. — 1861. 

névtelen jegyző IV.Béla király korlátnoka volt, Mátyás, később váczi püspök, 
azután pedig esztergomi érsek. Ez értekezés az „Akadémiai Ertesitőben" 
fog közzététetni, b) Horváth Cyrill olvasá fel értekezése egy részét : „Mi a 
szép." c) Toldy Ferencz bírálati jelentéseket olvasott fel, melyek az érde¬ 
kelt : „Toldalék a természet törvényéhez" — „Természeti vallástétel" 
„Ének a természetről" czimü, egy szerzőtől beadott műveket indokolva el 
nem fogadhatóknak nyilvániták. d) Sasku Károly kérvénynyel járult az 
Akadémiához, mely szerint részben kiadott, részben még kéziratban levő 

: „Házi olvasókönyv nagyok és kicsinyek számára," megbiráltatni s 
á téb k i d i i k d j é k A ü bíál 

művét „ a y v gy y ámára, megbiráltatni s 
elfogadás esetében kiadni sziveskedjék. A mü bírálatra kiadatott, e) Brassai 
Sámuel kéri az Akadémiát, hogy egy, korábban az Akadémia ülésében fel¬ 
olvasott értekezésére nézve, melyet a birálók, véleménye szerint, nem egé¬ 
szen igazságosan biáltak meg ujabb birálók j l ö l k ki E k d szen ( igazságosan bíráltak meg, ujabb birálók jelöltessenek ki. E kedvez¬ 
ményt az Akadémia, saját kompromissziója nélkül, nem találta alkalmazha-
tonak. f) A titkár az Akadémia által kiadott különféle műveket jelentette 
be. g) Jelentetett, hogy a Széchenyi-szoborra legujabban 1940 ft. gyült be. 

+ A magyar gazdasági egyesület jelenti, hogy a Tudokozókönyv Pes-
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ten a Köztelek épületében (Üllői-ut 12. sz. a.) megnyittatott. E tudakozó¬ 
könyv czélja: hogy az adásvevést terményekre, állatokra, gépekre stb. nézve, 
továbbá a jószág-bérbeadást és kibérlést megkönnyítse, s a gazdatisztet ke¬ 
resőknek, valamint az e téren maguknak alkalmazást szerezni kivánóknak 
alkalmat és módot nyujtson czéljaik elérésére. A bejelentés irásban vagy 
szóval történhetik. Az irásos bejelentés a tulajdonos vagy annak törv. kép¬ 
viselője által sajátkezűleg aláirandó; a rövidutoni bejelentés pedig az illető 
által sajátkezűleg irandó be a könyvbe. A bejelentő a bejelentett tárgyat el¬ 
adhatja ugyan, de erről, valamint az eladási árról is az intézet tudósítandó. 
Minden külön tárgy bejegyzéseért egyesületi tag 1, nem tag pedig 2 ftot 
fizet le előre. A kik pedig a tudakozókönyvbe betekinteni, vagy abból jegy¬ 
zéket venni akarnak, 50 kr. dijt tartoznak fizetni. A bejelentések Szathmáry 
Lajos egyesületi pénztárnokhoz intézendők. 

-j- {Jótékony sorsjátéki engedély.) A pesti jótékony nőegylet folyamo¬ 
dására, az általa fentartott pesti szemgyógyintézet alaptőkéjének megszer¬ 
zése tekintetéből egy ezüst-sorsjegy rendezése, 100,000 sorsjegynek kibo¬ 
csátása és egy darab sorsjegynek 50 krért leendő elárusithatása mellett meg¬ 
engedtetvén, a vállalat jótékony czélja iránti tekintetből a kibocsátandó 
sorsjegyek után fizetendő kincstári illetéknek felerésze elengedtetett. Az 
egyletnek eziránti levelezései a hatóságokkal, a postán dijmentesen szállít¬ 
tatnak. 

Balesetek, elemi csapások. 
— {Villámcsapás és emberhalál.) Nagy-Olved (Esztergom), julius 15. 

Kénytelen vagyok, becses lapjában a „Balesetek és elemi csapások" rovatát 
jelen soraimmal, fájdalom, gazdagítani. Hányszor volt szebbnél szebben 
leirva e becses testvérlapokban a villám hatása!! Hányszor ajánlva az óv¬ 
szer, a mód, mely által annak romboló hatalmától megmenekedhetünk, vagy 
legalább kerülhetjük a veszedelmet ? Es mégis történt veszedelem, melyet 
talán az ész, és az Uristen segitségével ki lehetett volna szépen kerülni. Ju¬ 
lius 11-én községünk határában aratással valának az emberek elfoglalva, 
délután azonban a beborult ég villámokat szórt, mennydörgött és hullott a 
eső. A munka félbe lőn szakitva, s az aratók nagy része haza indult; az 
egyik földön azonban mintegy 6 személyből álló arató társaság a helyett, 
hogy haza indult volna — a gabonakereszt alá bujt az eső elől, egyet ki¬ 
véve, kit a szántóföld végére küldöttek ott hagyott gunyájokért. A mint 
ott a gabonakereszt alatt ültek, vakitó villám hasította az eget, mit egy pil¬ 
lanatra borzasztó dörgés követett. A villám egyenesen megtalálta a gabna-
keresztben ülő öt személyt, s ugy megérte őket, hogy legott mind az öten 
eszméletüket vesztve, merevedve maradtak. Azon egy, ki a gúnyák elhozatalá-
ért küldetett el — egy 14 éves leány — szerencsére birt annyi lélekjelenlét-
tel, hogy visszasietvén, egy, kezében levő korsó vizzel megöntözte őket, 
mire három férfi, kiket a villám ereje kevesebbé ért, magához jött — de a 
két nő közül az egyik minden dörzsölés daczára megszünt élni, a másik nő, 
életéhez is kevés a remény. A férfiak közül egyiknek vállát, másiknak vál¬ 
lát és derekát, a harmadiknak karját érte a villám, mig a két nő közül, a ki 
legbeljcbb ült a gabnakeresztben, egész testén sértve volt s meg is halt, a 
másik pedig teste felső részén volt érintve. Atyámfiai! kik ezt olvassák, 
vegyék szivökre már, s vigyázzanak arra, hogy mennydörgéskor sem gabna-
keresztekbe nem jó elbújni, sem magas fa alá húzódni, sem futni. Sokaknak 
az a szokásuk is van, hogy tüzet raknak olyankor és főzni vagy sütni kezde¬ 
nek, vidékünkön a villám egy nőt szintén ily helyzetben sujtott agyon a 
kürtő alatt. Az ablakokat se hagyjuk olyankor nyitva, mert a levegő járása 
(légvonat) nagyon huzza magához a villámot. Ha magunk vigyázunk ma¬ 
gunkra, az Uristen is vigyáz mi reánk, a ki pedig keresi a veszedelmet, el is 
vész az abban. Különben az aratás nálunk, hála legyen az Istennek, minden 
tekintetben bő, áldásos, bár eddig az esős idők hátráltatták az embereket a 
munkában. Szőleink a tavalyinál jóval többel kecsegtetnek. Gyümölcsben 
sem lesz nagy hiány, a mi az almát, szilvát illeti, de körte nagyon kevés 
mutatkozik. A tavaszi fagyok nagy kárt tettek a gyümölcstermésben, azt 
mondják földmivelő gazdáink. Isten velünk! K. J. 

Mi njság? 
— {A budapesti betűszedők kivánatai.) A nyájas olvasóközönséget s a 

nyájatlan irói kart közelről érdeklő hirt kell elmondanunk. Ugy állnak a 
dolgok, hogy a kik, mint p. o. mi itt a Vasárnapi körül, évek óta folytonos 
érintkezésben állunk olvasóinkkal, egyszer csak kényszerű vakácziót kapha¬ 
tunk, „disponibilitásba" lépünk s az olvasóközönség keresni fogja hült he¬ 
lyeit a magyar hírlapoknak. A fenyegető veszedelem, röviden elmondva, 
ennyiből áll. A budapesti nyomdákban dolgozó szedők egymás között elha-
tározák, hogy munkáikat teljesen megszüntetik mindaddig, mig a nyomda¬ 
tulajdonosoktól, illető főnökeiktől, munkadijaiknak a mai viszonyoknak 
megfelelő fölemelését el nem érik. Eddig minden ezer betűtől 14 kr. dijt 
kapott a szedő, s azt jelenleg 18 krra kivánják fölemelni, okul adván, hogy 
az eddigi dij még 1848-óta áll fenn, pedig azóta az élelmi szerek és élet¬ 
szükségek fokonkénti dráguláson mentek keresztül. Mint halljuk, ez ügyben 
folyamodványt adtak be a nyomdászi testülethez, sőt a városkapitányi hi¬ 
vatal előtt is megfordult e tárgy. E perczben tehát még az alkudozás terén 
áll a dolog — s remélhető, hogy minden az igazság és kölcsönös érdekek 
tekintetbe vétele mellett, a két alkudozó fél megelégedésére fog elintéztetni. 
Valószinü azért, hogy a lapok szerkesztői — bármennyire kívánatossá ten¬ 
nék is ezt a kánikula forró napjai — nem jövendnek azon helyzetbe, hogy 
lapjaik czikkeinek kézirataiban vagy csupán maguk gyönyörködjenek, vagy 
a tollat félre téve, bizonytalan időre ők is sétálni menjenek. 
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4- (B. Vay Miklós volt fökanczeílár) mult kedden körünkbe érkezett 
s az „Európába" szállt, hol még aznap az ország herezegprimása és az 
országbíró gr. Apponyi meglátogaták, másnap pedig Pestváros képviselő- ; 
segé tisztelgett nála testületileg, mely alkalommal Királyi Pál főjegyző 
talpraesett beszéddel üdvözlé, mire háromszoros éljenzések következtek, s 
b. Vay meleg szavakkal köszönte meg a szives üdvözletet. Ő excja azon 
óhajtását fejezé ki, hogy vajha interpelláltainak, hogy igy alkalma nyílnék, 
kanezellári tevékenységéről az országnak számot adni. Ö excját megérke¬ 
zése napján az ifjuság fáklyászenével akarta megtisztelni, de ez kifejezett 
kivánságára elmaradt. — Mint mondják, b. Vay Bécsben időzésének utolsó 
napjaiban egy emlékirat kidolgozásával foglalkozott, melyben azt fejtegeti, 
hogy mért maradt oly sokáig egy kétértelmű hivatalban, s mért hagyta el 
azt végre. 

4- {Gr. Eszterházy Móriczról), a gr. Szécsen helyébe kinevezett minisz¬ 
terről egy bécsi lap azt beszéli, hegy nehány nappal ezelőtt egy társaságban 
a magyar és német miniszterekről levén szó, a gróf ur ugy nyilatkozott, 
hogy ő mindenesetre német miniszter, mert magyarul három mondatot sem 
képes kimondani. Nem hiszszük, hogy egy fEszterházy ilyennel dicsekedni 
dicsőségének tartaná. 

+ {Ruckstul Antal altábornagy), komáromi várparancsnok, saját kérel¬ 
mére nyugalmaztatván, helyébe Wessteggi lovag Litia Károly altábornagy a 
ayugolmazott létszámból neveztetett ki ez állomásra. 

— {Kedves hir a zene barátainak.) Erkel Ferencz legujabb nagy dal¬ 
műve „Bánk bán" mult héten elhagyá a sajtót s Rózsavölgyi mükereskedé-
sében megjelent, mint hirdetve volt, zongorára téve. E nagybecsü magyar 
dalmü számos előfizetői örömmel olvasandják e tudósitásunkat, mihez hozzá¬ 
adhatjuk még azt, hogy a munka valódi diszkiadásban jelent meg a fényes 
nevü zeneköltőhez méltó alakban. Benne van Erkel Ferencz jól talált arcz¬ 
képe s egy tiszta nyomatú nagy rajz, mely az opera egyik legmeghatóbb 
jelenetét ábrázolja. Bolti ára a műnek 7 ft. 

— {Székács József superintendens) jelenleg körutat tesz egyházkerü¬ 
letében. Legközelebb Selmeczen fordult meg s jelen volt az ottani ev. lyceum 
vizsgáin. A főpásztort lovas bandérium fogadta a város határán, mely ágyu-
dörgések közt kisérte a városig. Itt több küldöttség tisztelkedett a főpász-
tornál, köztök a bányászakademiai ifjuság is. Távoztával ismét a lovas bandé¬ 
rium s nagy néptömeg kiséré a köztiszteletben álló főpapot, miközben ismét 
dörgött az ágyu. A bandériumról irják, hogy azt B. ur, egy volt honvéd¬ 
tiszt egészen katonásan vezette, kellő renddel és pontossággal. 

4- {Az ország gyülési értekezlet munkálata) az ideiglenes törvényke¬ 
zést illetőleg O Felsége által megerősítve már leérkezett Pestre. 

4- {A kir. kuria) f. hó 23-án tartott ülésében határozattá lőn, hogy a 
kir. tábla hites jegyzői, a régi világból ismert juratusok ismét visszaállíttas¬ 
sanak. ; 

4- {Becses régiség.) A pesti megyeháznál egy régi mozsárágyu látható, j 
mely, miként a rajta olvasható föliratból kitünik, Báthory Endre bibornok s ! 
erdélyi fejedelem tulajdona volt. 

4- {Reményi Ede) f. hó 14-én Kőszegen hangversenyt rendezett, mely 
alkalommal számos kitüntetésben részesült. A helybeli zeneegylet küldött¬ 
ségileg üdvözlé s tiszteletbeli tagjául választotta, a város pedig díszpolgári 
czimmel ruházta fel. Az ezen utóbbiról kiállitott okirattal az a szerencsét¬ 
lenség történt, hogy egy mókus egészen összerágta, mialatt azon egyén, 
kinek az okirat kézbesítés végett átadatott, ebédét végezte. Ujra le kellett ; 

tehát azt irni s ennélfogva csak Szombathelyen adhatták át Reményinek, 
hova szintén hangversenyzés végett érkezett. 

4- {A vukovári gyülésben) elhatározták, hogy a zágrábi országgyü- j 
lésre 15 képviselőt küldenek, azon utasítással, hogy a Magyarországgal! j 
real-unio mellett szavazzanak. '. 

4- {Egy, Keletindiából jött mohamedán zarándokot) látni ismét nehány 
nap óta fővárosunkban, ki a Budán fekvő Gül Baba török szent sirja láto¬ 
gatására érkezett ide. Sajátságos keleti szabásu ruházatát sokan megbá¬ 
multák. 

4- {Tüzvész Pesten.) A kecskeméti-utcza és a szénatér sarkán levő •. 
emeletes Gyarmaty-ház f. hó 23-án reggel 2 % óra tájban kigyuladván, te- j 
teje egészen leégett. A fecskendők későn érkeztek s átalában az oltásnál ' 
nem nagy rendet tapasztaltunk. 

+ {A „Debr. Közlöny" szerkesztöjének is) meggyült a baja. A mint 
lapjában maga jelenti, 98 ftnyi bélyeghátrányért 6 katonát kapott. Ablakait i 
pedi g, mialatt szinházban volt, sárral becsapkodták s összetörték. Lapját is | 
meg akarták buktatni ellenségei hamis hirek terjesztése által, mire 60 előfi¬ 
zetője visszalépett. Azt tanácsolnék neki, hagyja oda Debreczeni s engedje 
helyét másnak, ki otthonosabb az alföld városában. 

4- {A magyar ifjuság) Cavour gróf halála felett részvétiratot intézett 
az olasz ifjusághoz. 

4~ {Alkotmányos élet Krakóban.) A lapok írják, hogy Krakóban öt ta¬ 
nulót a rendőrség több napi fogságra itélt el, mert a Lelevelért tartott 
gyász-istenitisztelctben résztvenni merészkedtek! 

4- {Templom rablás.) A mária-czelli hires bucsújáró templomban, me¬ 
lyet mint tudjuk, Nagy Lajos királyunk épittetett, közelebb rablás történt, 
Elvitték Mária Terézia czimeres paizsáról az osztrákház ezüstkoronáját, s a 
bécsi zarándoklók keresztjéről a koronát, mely utóbbival azonban a rablók 
szépen fensültek; azt hitték ugyanis, hogy e korona aranyból van, pedig 
csak megaranyozott sárga rézből készült. A Ferencz császár czimeres pai-
zsán levő német császári koronához is hozzányúltak, de nem birták lesza¬ 
kasztani. A tetteseket még nem sikerült kinyomozni. 

— {Megették a svábok.) Duna-Földvár, julius 16-án. A mult hetekben 
sajátszerü esetről értesülvén, nem mulaszthatom el, hogy e csekély, de 
eléggé furcsa eseményt önnel ne közöljem. N. N. helybeli polgár, az 1849. 
év után beállott kegyetlen üldözések alkalmával a birtokában levő öt darab 
magyar százasát s még nehány apróbb bankjegyet a tüzhalál lángjaitól meg¬ 
óvandó, egy üvegbe téve, ágya mögött házának tömött sárfalába rejté. 
Azonban ez év tavaszán a mezők virágával itt-ott a földbe ásott magyar 
pénzjegyek is előtűnvén, emberünkben feltámadt a vágy, hogy jól eldugott 
pénzét megtekintse. „Anyjuk, szól a titkot híven őrző nejéhez, nézzük meg 
már mî  is, hogy áll az a pénz." — Félrehúzzák az ágyat, a rejteket kinyit¬ 
ják, s kiveszik belőle a nagybecsü üveget. Az üveg tökéletesen ép ugyan, de 
bankó helyett vagy hat svábbogár van benne, s köztük csak itt-ott látszik 
nehány rágott foszlány az értékes papírból; a többit a svábok mind meget¬ 
ték. — Az üvegen lágy fadugó levén, ez a falban megodvasodott, s a svábok 
azt keresztül rágván, egyenkint az üvegbe potyogtak, hol aztán oly kényel¬ 
mesen rágódtak emberünk verejtékes szerzeményének értékén. Képzelhető, 
hogy volt ne-mulass! Az eset egészen való, s annál érdekesebb, mert ki¬ 
csinyben hasonlit nemzetünk történetéhez. — B. J. 

— B.-Füredröl, julius 20-ról irják : Miután a „Pesti Napló" közle¬ 
ménye folytán majdnem valamennyi hazai lap azon tényt, mintha az adót 
exequáló sáskák B.-Füredet is megszállottak volna, közölte; s miután ezál¬ 
tal, meglehet,B.-Füredre, hazánk legkiesebb vidékü fürdőhelyére — készülő 
számos vendég talán a közlő számítása ellenére — visszariasztatott, az igaz¬ 
ság érdekében vagyok kénytelen az olvasó közönség tudomására juttatni : 

°őy az adót exequáló katonaság községünket mindekkorig megkímélte; 
adná is az Isten : hogy ezen keserü poharat megizlelnünk ne kellene, mint¬ 
hogy községünk lakossága, az amugy is keserves évtized után, ha egyebe 
Vfin is, pénzéből végkép kimerittetett. Azon hazai lapok t. szerkesztőit 
pedig, kik e hirt lapjaikban közölték, tisztelettel felkérni bátorkodom, hogy 
e közlést is lapjaikba felvenni sziveskedjenek. — Dugovich Pál, község 
jegyzője. 

+ {A tárogatóról ismét kezdenek beszélni.) Szük Endre egy tökélyes-
bitett tárogatót készíttetett, mely 28 ujjnyi hosszu s 1% ujjnyi átmérőjü! 
13 billentyűje van, miáltal hangterjedelme két nyolezadra növekedett, s 
egyszermind a kezelésben a félhangok vételét is lehetővé tette. Hangja nem 
oly éles többé, mint az eredetié. Szük c hangszer megismertetésére az „Euró¬ 
pában" közelebb hangversenyt rendezend, melynek jövedelmét részben a 
budai népszínházra ajánlja fel. Erkel Ferenz pedig megígérte, hogy „Bánk 
bán" operájába egy uj tárogató-magándarabot szövend. 

4* {Puszta-tízb'Uösön az adóbehajtó katonák) egy bérlőtől 4000 ftot 
követeltek adó fejében. A bérlő, miután azzal fenyegették, hogy ha nem fizet, 
hizó ökreit elhajtják, végre megígérte, hogy 3 nap alatt a kivánt összeget 
lefizeti,s ebbe az exequálók is beleegyeztek. E közben azonban megérkeztek 
az aratók, egy pár százan, mire a katona urak azonnal indulásra készültek, 
s fölszóliták s bérlőt, hogy a 4000 ftot rögtön fizesse le. Ezt a bérlő, annyi 
pénz nem levén kezei közt, nem teljesíthette, mire a katona urak 35 ökröt 
fegyver közé fogtak, s nem nézték az utat, hanem csak mentek, a mint mon¬ 
dani szokták, torony iránt, a vetéseken keresztül, melyeket ugy legázoltak, 
mintha zivatar és jégeső járt volna rajtok keresztül. 

4- {Ristori Adél) színtársulatával september hóban tiz hóra Ameri¬ 
kába utazik. Maga és társulata tiszteletdija nem kevesebb mint 280,000 
frank. Ennyiért érdemes Amerikába áthajózni. 

+ {Elfogott bujtogató.) A nemrég megindult „Kárpáti Hirnök" irja, 
hogy Simony József nagy-kaposi timármester, három gyermek atyja s volt 
honvédőrmester elfogatott s most vizsgálat alatt áll, mert rábizonyodott, 
hogy a kaposi cs. k. adószedők unszolására Nagy-Kapos lakosait arra lází¬ 
totta, hogy a megyének s az országnak adót ne fizessenek, mivel ez ismét 
meg fogja csalni a népet, mint 1848—49-ben. Mindenki a császárnak fizes¬ 
sen, mert vérével fog adózni, ha a megyének fizet. Az urak is — ugymond — 
roszban törik fejőket s azon mesterkednek, hogy a robot visszaállittassék, s 
igy a nép verítékéből fizethessék pazar életök azon adósságait, melyeket a 
lefolyt 12 év alatt csináltak. Ezen beszédek már a nép nagy részét is annyira 
megmérgezték, hogy a ref. segédlelkészt lámpaakasztással fenyegették. 

— {Felvilágosításul.) A „Hölgyfutárban" bizonyos miskolczi érdeklett 
felszólit engem, hogy miután ő azon összegek sorozatában, melyek Petőfi 
Sándor szobrára felajánltattak, s Reményi Ede ur által előszámittattak, azon 
összeget, mely általam a miskolczi 1861. jan. 20-ki tánczvigalomkor gyüjté¬ 
s t , s az érdeklett szerint 60 ujftból állhatott, megemlittetni nem olvasta, 
a z eddigi elkésés esetére, mit tennem nem iHett, kézbesíteném az általam 
gyüjtött összeget. — A Vasárnapi Ujság, melynek szerkesztőjéhez az össze¬ 
get elsö alkalommal elküldöttem, február 3-ki 1861. 5-ik számában igy ir : 
»A Petőfi-szoborra Miskolczon dr. Doleschall Gábor a január 20-án tartott 
szinházi tánczvigalom alkalmával gyüjtött 50 ftot e czélra, melyre a szinházi 
Jgazgató által kitüzött jutalmak is, melyek a szünóra alatt kihúzattak, és 
pedig 1 arany, 1 tallér, 1 forintos, 1 huszas, 1 tizes felajánltattak. (Az arany 
es ezüstpénzt papírpénzre váltva, miért 12 ftot kaptunk, az egész összeg 
62 fttal a pesti takarékpénztárba tétetett." — A miskolczi érdeklettől e sze¬ 
rint elvárom, hogy meggyőződjók, miként a pénz általam annak idejében 
elküldetett s igen jó kezekben van. *) — Dr. Doleschall Gábor. 

*) A Petőfi-szoborra hozzánk beküldött pénzek a pesti takarékpénztárba vannak 
letéve s onnan, mihelyt a szoboremelő bizottmány komolyan munkához lát, minden percz¬ 
ben átvehetők. Igy intézkedtünk másnemü összegekkel is, melyek oly czélokra vannak 
beküldve, miknek foganatosítása nagyobb összegek begyülésétói van föltételezve. — 
ozerk. 

— Jász-felsö-Szentgyörgy, julius 3. {Czáfolat.) E lapok f. évi 24. szá¬ 
mában „Panaszok a biró ellen" czimü tudósitás közöltetvén, Plenk József ur 
által, ezen rágalmazó előadást megczáfolni az igazság érdekéből kötelessé¬ 
günknek ismerjük, miután a tényállás a következő : közlő ur édes atyja P. 
János urtól a biró nyugdiját meg nem tagadta, hanem a község búzája árá¬ 
nak megtérítésére szólitotta fel, s midőn ennek kiegyenlitése végett ille¬ 
delmesen a község házához felhivatta, közlő atyja a birónak a megjelenési 
engedelmességet a legmocskosabb szavakban tagadta meg, sőt a birót kard¬ 
dali összeapritással fenyegette, a ki is ily előzmények után, tekintélye fen¬ 
tartása miatt erőhatalom alkalmazásához folyamodni volt kénytelen, mit 
tennie a nép előtt sértett tekintélye, és a közrend fentartása érdekében nem¬ 
csak szabad, de köteles is volt. 

Ezen tényállás tanuskodik arról, hogy közlő hihetőleg a nála rendsze¬ 
res mámoros állapotban a nép szeretetét biró előjáróságot azért, mert gaz¬ 
dasági szempontból őt írnoknak meg nem választotta, csupán boszuból akarta, 
sárga epéjével bemocskolni. Az általa felemlitett s visszaohajtott volt elöl¬ 
járókat illetőleg csak azt jegyezzük meg : hogy ezeket, a nép romlatlan ro¬ 
konszenvének tőlük kiérdemlett elvonása itélte erkölcsi halálra, tehát : de 
mortuis nihil, nisi bene. 

A második, a biró Írástudatlansága, a közlő érdemes ur atyjának, mint 
a második biró volt falusi kismesterének nem válik becsületére, de ezen bi¬ 
rónak a közlőével ellentétes józan becsületessége, érdemes polgártársai bi¬ 
zalmára, a kik is egy szivvel lélekkel bátran elmondhatjuk: miként bizalom¬ 
mal megválasztott elöljáróinkat szeretjük és nem ezektől, hanem a falubeli 
rágalmakat közlő hamis prófétáktól óhajtunk szabadulni. Többen. 

4- {Ó-Becsén az adóbehájtó katonaságnak) a város birája és pénztár¬ 
noka a legnagyobb készséggel nyujtják közremüködésöket. A plébániát 6 
katonával rakták meg, s e számot utóbb 16-ra szaporitották. Az egyik se¬ 
gédlelkész bátor volt némi megjegyzéseket tenni a kapitány előtt, mire az 
vassal és Péterváraddal fenyegette, ha még egy szót, akár jót, akár roszat 
mer szólni; legényeinek pedig meghagyta, hogy a papot, ha szól valamit, le 
is szurhatják. A legények közül egyébiránt már többeket megbotoztak, 
mert Kossuthot és Garibaldit éltették. 

4- (.4 nagy-körösi városi levéltár) most van rendezés alatt, s ugy tapasz¬ 
talták, hogy az egyike a hazában a leggazdagabbaknak. A város számadási 
jegyzőkönyvei 1626. óta csaknem teljesen megvannak. Ezenkivül van 280 
török levele, száznál több török-magyar, török uralom alatti megyei levelei, 
megyei végzések, perek, ítéletek, utasítások stb. A tanács elhatározta a le¬ 
véltár történeti becsü adatainak kiadatását, annak vezetésével Szilágyi Sán¬ 
dort bizván meg, ki jelenleg Szilády Áronnal egyetemben az okmányok 
lemásolásával foglalkozik. 

4- {Névmagyaritások.) Legfelsőbb engedelem mellett, Sckuler Ede 
pesti kereskedő vezetéknevét „Sulyokra," Rainer Gergely pestvárosi keres¬ 
kédősegéd „Rajnaira," Groszmann Henrik pesti származásu „Szepesyre," 
Vikiida, Gyula esztergomi lakos „Vértesire," Rosenfeld József pesti finővel-
de-tulajdonos „Rózsásira," Unger Gyula pesti háztulajdonos „Magyarra," 
s Rainer Vilmos pesti kereskedő „Rajnaira" változtatta. 

4- {A párisi opera dlszitményr aktára leégett?) A tűz roppant sebes¬ 
séggel terjedt s egész éjen át tartott. A kárt körülbelől egy millióra tehetni. 
Az tűoka nincs tudva. 

4- {Aranybánya Caprerán.) Az „Independence" azt irja, hogy Gari¬ 
baldi Caprera szigetén egy kut ásása alkalmával gazdag arany-és vörös réz¬ 
bányára akadt. 

4- {Szökések.) A „Sentinella Bresciana" olasz lap egy, julius 15-ről 
kelt mantuai levelet közöl, mely szerint a szökések mindinkább szaporodnak 
a magyar ezredeknél, s a Culoz-ezredből csaknem egész század tünt el egy¬ 
szerre. Ezért ezen ezredet Olmützbe helyezték át. 

4- {Franczia hadikészlet Olaszországban.) A „B. Ztg." szerint Napoleon 
császár a villafrankai béke óta 550,000 puskát, 10,000 karabélyt, 8000 pisz¬ 
tolyt, 15,000 nyerget, 400,000 gyalogsági kardot, 30,000 lovassági kardot, 
900 társzekeret, 200,000 congrev röppentyűt, 150,000 tarisznyát, 20,000 dr. 
kék posztót, 100,000 sátrat, 100,000 paplant szolgáltatott ki az olasz király¬ 
ságnak. A tudósitó megjegyzi, hogy az év végeig Viktor Emánuelnek 140 
vontcsövü ágyuütege lesz. Ennyi fegyverrel aztán ki lehet állani a gátra! 

— {Köszönetnyilvánítás.) Szarvas juli 13. A békesmegyei honvédse-
gélyző egylet javára aránylag legtöbb 535 ft 30 kr jött le a szarvasi járás¬ 
ból, részint aláirási ivek, részint Szarvason a tanuló ifjuság által adott 
hangversenyből. Legszebb példával a segélyadás és gyűjtésben t. Kollár 
Jánosné asszony járt elől, ki személyesen s ernyedetlen buzgalommal kereste 
fel Szarvason és vidékén lelkes hölgyeinket saját lakásukon s tőlök 70 ftot 
gyüjtött be. Fogadja a haza védelmében sérült bajtársaink nevében legfor¬ 
róbb köszönetünket. r . Több honvéd. 

4- {Halálozás.) Stromszky Ferencz Sámuel, az ág. hitv. dunáninneni 
kerület sok évi érdemteljes superintendense, f. hó 20-án Pozsonyban elhunyt. 
A pozsonyiak nagy részvéttel kisérék az elhunytat sirjába. Béke hamvaira! 

4- {Halálozás.) Eperjes derék polgármestere, Vida Pál, f. hó 15-én, 
61 éves korában elhunyt. 

4- {Halálozás.) Galanthai és fraknói gróf Eszterházy Miklós, kamarás 
és v. b. t. tanácsos neje, szül. Plettenberg-Mietingen Mária grófnő f. hó 12-én 
Bécsben elhunyt. 

— {Fólhivás.) A debreczeni szinházhoz egy első coloratura-énekesna 
kerestetik. A szerződni szándékozók sziveskedjenek föltételeiket velem bér¬ 
mentes levelekben minélelőbb tudatni. Debreczen julius 24. 1861. 

Reszler István, a debreczeni szinház tulajdonosa. 
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SAKKJATEK. 
83-ik sz. feladvány. — Willmers Rudolftól (Pesten). 

Sötét. 

t b e d e f g b 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

15-ik sz. játszma. — Olasz megnyitás. 
SCHWARCZ A. és CSERESNYÉS I. között. — Pesten, 1861. április SO-kán. 

Világos (Schwarcz). 
1) e 2 — e 4 
2) H g 1 — f 3 
3) ~ * 

Sötét (Cseresnyés). Világos (SchwaTez). Sötét (Cseresnyés). 

4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

F f 1 -
0 — 

d2 — 
e 4 — 
e 5 — 

B f 1 -

e 4 
0 
d4 
e 5 
f 6: 
e 1 i 

f 6 - g 7 : f 
10) H f 3 — e 5 
11) V d l — e 2 
12) V e 2 — h 5 

e 7 — e ő 
lI b 8 - c 6 
F f 8 — c 5 
H g 8 — f 6 

e 5 — d 4 : 
d 7 — dó 
d 5 — c 4 : 
e 8 — f 8 
f 8 - g 7 : 

13) V h 5 - h 6 f 
14) V h 6 - f 6 f 
15) lI e 5 — f 3 

K g 7 — h8 
B g 8 - g 7 
F c 5 — e 7 

K 
K 

E lépést Világos a g2-ő» fenyegető inat 
meggátlása végett tette; de bármit húz, egy 
tisztjének elvesztését többé nem gátolhatja. 

F c 8 — f 6 
V d 8 — d 5 
B h 8 — g8 

! 16) V f 6 - f 4 
117) B e 1 — e 5 
118) B e 5 — d 5 : 

B g7 - g 4 
B g 4 — f 4 : 
B f 4 - f 3 : 
és Sötét nyer. 

A 78-ik sz. feladvány megfejtése. 
(Weisz J. A.-tól.) 

Sötét. Világos. A) 
F b 5 — c 4 : A) 
K e 5 — d 4 : 

1) 
2) H c 3 

Sötét. 
dö - o4 

B e 1 — a 1 

Világos. 
1) B d 4 — e 4 : 
2) V g 1 — d 4 f 
3) H c 3 ~- d 1 £ 3 ) V g l - d 4 : 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : báró Meszéna 
István. — Pesten : Cselkó György. — B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Xagy- Váradon: 
Romhy Béla. 

Rövid értesítések. B.-Újváros : K. L. Az elsö hibás. A három lépéses igen 
csinos; mielőbb közölni fogjuk. — Sárospatak : Most már jobb, mert nem első, hanem 
második lépésre inat. De vigasztalja ön magát, hibátlan öt lépéses feladványt készíteni 
nehéz feladat. — Kolozsvár : M. P. A feladványokat köszönettel vettük. Egy pár hasz¬ 
nálható. 

III. Feladvány. — Weisz J. A. tanártól (Budán). 

£ 
c 8 . h 8 . d4. e4. a6, bö, eő, g4. e7. h6. 

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 
h7. a7, e6, gő. 

Szinházi napló. 
Péntek, júl. 19. ,,Szökü-év." Vigjáték 5 felv. Buckstonetól. A francziák 

iránti szívélyes viszonyunk egyidő óta hűlni kezd s mindinkább az angolhoz 
közeledünk. (Ertjük, hogy egy idő óta több életrevaló angol darab kerül 
előadásra színházunkban, miáltal a franczia darabok természetesen kissé 
háttérbe szorittatnak. Es ezen angoloskodást épen nem szándékunk meg¬ 
róni.) A „Szökő-év" annyi élvet nyujt, hogy még tán akkor sem szöktünk 
volna meg előle, ha a férfiak is oly gyarlón játszanak vala, mint a nők egy 
része, kik azonban maguk sem tehetnek róla, hogy oly szerepeket kaptak, 
mikkel megbirkózni nem igen tudnak. Ugylátszik, Szathmárynénak is tet¬ 
szik e darab, mert oly jóizüeket nevetett néha a szinpadon, hogy még a kar¬ 
zaton sem lehetne különbeket nevetni. 

Szombat, júl. 20. Stéger föllépteül : „Portici néma." Opera 5 felv. 
Zenéjét irta Auber. Stéger igazán művészi éneke a maga iránt költött rész¬ 
vétet és érdeket folyvást képes eredeti frisseségében megtartani, mit nem¬ 
csak a tele ház, de a gyakran megujult tapsok is igazolnak. Az előadás fény¬ 
pontjai az ima- és halászdal voltak, melyek bevégeztetésök után is még 

sokáig kellemes rezgésben tartják a sziveket. A czimszerepet Reitter Mari 
adta, kinek keze-lába elég gyorsan járt, de arczkifejezése szokás szerint 
élettelen volt. 

Vasárnap, júl. 21. „Bánk ián." Eredeti dráma 5 felv. Irta Katona 
József. Ma a közönségnek élvezetes estéje volt; sajnáljuk, hogy számosab¬ 
ban nem siettek e legjobb magyar drámát megnézni, annálinkább, mert az 
előadáson is meglátszott a szereplők komoly igyekezete, kik közt Egressy 
és Prielle Kornélia különösen kitüntek jeles játékukkal, az első mint Bánk 
bán, az utóbbi mint Melinda. Szilágyi Sándor is igen jó Tiborcz s Tóth Jó¬ 
zsef művészi Eiberach volt. Szathmáryné mint királyné nem volt elég mél¬ 
tóságos. 

Hétfő, júl. 22. Uj szereposztással először : „Evangélium és családélet.1' 
Dráma 5 feív. Egyike a franczia drámairodalom jobb termékeinek, azért 
csak örülhetünk, hogy ujolag szinre hozatott. Komlossy-Kövérné és Lendvay 
kezében voltak a főszerepek. 

Kedd, júl. 23. Stéger föllépteül : „Hunyady László." Eredeti opera 3 
felv. Erkel Ferencztb'l. Ezuttal a szerepek következőleg voltak elosztva : 
Hunyady Lászlót Stéger, a királyt Fektér, Szilágyi Erzsébetet Voggenhuber 
Vilma, Gara Máriát Markovics Ilka, Garat Bignio személyesité. Steyer 
gyönyörü énekét ma is nagyszámu közönség hallgatta. Markovics Ilka i^en 
csinosan énekelt, valamint Voggenhuber V. is; mindkettőt többizben meg¬ 
tapsolták. Fektér mintha még mindig nem érezné magát egészen otthonosan 
a szinpadon, egyébiránt Bignioval együtt eléggé iparkodott, helyét be¬ 
tölteni. 

Szerda, júl. 24. „A makranczos hölgy." Vigjáték 4 felv. A czimszerep 
Komlossy-Kövérné legjobb szerepei közé tartozik. 

Csütörtök, júl. 25. Stéger föllépteül : „A Kunok." Eredeti opera 4 felv. 
Zenéjét irta Császár Gy'óryy. 

Szerkesztői mondanivaló. 
2720. Válaszút, —ff— A levél át lön adva. 
2721. Nagy-Solymos. S. E. A megbizást igen szivesen teljesítjük; szolgálatára 

készen állunk — bár a jó eredményről ez időkben kezeskednünk nem lehet. 
5722. Az áldozat. Bum oka. Az első csupa reminiscentia, ismert balladák 

hangja és modora. A másik többet igér, de még nem kiadni való. 
5723. Harsány. Az ottani t. postakezelö urat igen szivesen kérjük a magyar iro¬ 

dalom érdekében, hagy a lapok előfizetői irányában nagyobb pontosságot és nyájasságot 
tanúsitson. Sok e részben a hozzánk érkező panasz, mely az orvoslást sürgeti. A lapokat 
kiadják másoknak olvasni, hol aztán vagy egészen eltévednek, vagy rongyosan és pisz¬ 
kosán jutnak későn az előfizetők kezéhez. Uram. ez nem járja; s nem tudjuk, kinek érde¬ 
kében dolgozik on, midőn a falusi magyar embert a hirlapok járatásától elvaditja! — 
Kérünk egy kis rendet és igazságot. 

5724. Mindszent. L. G. Ha az árvák pénztárnokáról közlött tények igazak, akkor 
azok a bűntények sorába és törvényszék elé tartoznak. Mi csak azután szólhatnánk rólok. 

5725. Rittbeig. Cs. E. A IL Mátyás korabeli pénzdarabot vettük s illető helyen 
átszolgáltatjuk. Különben ez nem tartozik a ritka érmek közé. Nevezetes az, hogy mint 
kerülhetett a pénzdarab a találás helyére, hol a faluk nagyobb része az egész környéken, 
csak 1795 óta áll fenn. 

5726. Rimaszombat. Sz. M. A levelet elküldjük az illetőnek. Az eredményről 
tudósítani fogjuk önt. 

5727. Pozsony. Dr. B. L. Vettük a folytatást a rajzokkal együtt. Kérjük a hátra¬ 
levő részt is az eddigi lekötelező pontossággal hozzánk intéztetni. 

5728. Ig'IÓ. G. lI. Biz azt megelőzte egy hasontartalmu, kimeritő más czikk, mint 
arról eddig meggyőződött ön. Marad tehát in usum Delphini. Igy jár, a ki későn jár. 

5729. IV.-Kanizsa vagy Zágráb. R, K. A czikk az emlitett lapban a szerző neve 
alatt jelent meg. Mi csak kivonatilag adtuk s más forrásokból megtoldottuk — azért 
maradt el a név. Nem nagy baj. Az igért tudósitást várjuk. 

5730. A nevelés rövid vázlata. Nem használható. E tárgyban kimerítőbb dolgo¬ 
zatokat bírunk. 

5731. A.-Szantó. R. J. A kiadói viszonyok ugy hozták magukkal, hogy a folyó 
félévben a „Magyar Sajtó'1 évnegyedi ára 5 ft. A Vasárnapi Ujság, társlapja nélkül, fél¬ 
évre 3 ft., évnegyedre 1 í't. 50 kr. (Kiadó-hivatal.) 

Hó-
és hetinap 

Katholik. és Protest. 
naptár 

Julius — Augusztus 
28 
29 
30 
SI 

1 
2 
3 

Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütór. 
Péntek 
Szomb. 

F10 Incze'p. 
Pantal. Flóra 
AbdonSenen 
Lojol. Ignácz 
Vasas Péter 
Portiuncula 
István föltal. 

F9 Sám. 
Serafin 
Julitta 
Ilona v. 
Gertrud 
L.Alfon 
Lydia 

Gőr.-orosz 
naptár 

Julius (ó) 
16 A5 Marin 
17 Jáczint 
18 Sisoas r. 
19 Makriu 
20 Illés 
21 Ezechiel 
22 Már.Mag. 

©Nap¬ 
kelet H nyüg. 

Izraelit, 
naptar 

AbR. 
21 Kis fa-
22 (ünn. 
23 
24 
25 
26 
37 46. S. 

Hold¬ 

kelet nyüg 

P-
38 
42 
48 
52 
51 
45 
32 

Holdnegyed : ® Utolsó negyed 29-én 9 óra 8 perczkor este. 

T A R T A L O M . 
A gömöri felső-garanvölgyi vasgyárak és azok igazgatója (arczképpel, vége). — 

Láttalak már. Soós Miklós. — Zápolya János király (folytatás). Köváry Mihály. — A 
berlini uj városház (képpel). — A vasipar hazánkban (vége). Szontágh Pál. — Az üstö¬ 
kösökről (folytatás). Dr. Bardócz Lajos. — Tárház : A római pápa napi életrendé. — 
Irodalom és müvészet. Pályázati eredmény. Egyház és iskola. Ipar, gazdaság, kereskedés. 
Közintézetek, egyletek. Balesetek, elemi csapások. Mi ujság? Nyilt tér. Sakkjáték. 
Szinházi napló. Szerkesztői mondanivaló. Heti naptár. 

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

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1861. 

31-ik szám. 

Pest, augusztus 4-én 1861. 

A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben 1% iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. njpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 3. szám) bérmentve utasítandó. 

(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.) 

Vázlatok a magyar viselet történetéből. 
Régi magyar hadsereg : I. Gyalogság. 

(Folytatás.) 

A Vasárnapi Ujság f. é. 29-dik számában közölve voltak a 
Mátyás idejebeli magyar és horvát lándsás seregek viseletének 
rajzai, — valamint a XVI. 
század elejéről egy magyar 
százados és lövész alakjai.*) 
— Ezek magyarázatául kell 
még nehány szót monda¬ 
nunk. 

A lándsások eredeti 
alakjai Bécsben a polgári 
fegyvertárban láthatók, föl¬ 
állitva a többi német fegy¬ 
veresek alakjai között. — A 
magyar lándsás fehén taré-
jos vassisak van ellenzővel, 
és nyakvédő lemezettel el¬ 
látva; termetét fehér bőr-
dolmány és nadrág fedi; lá¬ 
bain hosszu és fölül letürt 
száru csizma van; derekát 
és felső karjait sodronying 
fedi, vállain és mellén leme¬ 
zes vaspanezélt visel; olda¬ 
lán hosszu egyenes kard; 
jobb kezében hosszunyelü 
hellebard; baljában pedig 
festésekkel és Mátyás nevé¬ 
nek kezdő betűjével diszi¬ 
tett, hosszas négyszögü pa¬ 
izst tart. 

Az első kép második 
l l * 

diákja szintén Mátyás ideje¬ 
béli horvát gyalog lándsást 
ábrázol, az élőbbemhez min¬ 
denben hasonló öltözetben, 
kivévén, hogy lábszárait 
világoskék szüknadrág és 
bocskor fedi. 

Bár ezen két alakon a 
magyar öltözet sajátságai-

_ a) Ez utóbbi alakok alá hibá¬ 
san iratott, hogy : „Mátyás király 
gyalog lövészei." A lövészek 1Ő00-
o valók. — V. B. 

1606-ból. 
\ magyar viselet t ö r t éne t ébő l 

ból kevés látható, s kivált vértezetök és fegyverzetök inkább a 
nyugatira, mint a keletire emlékezetet, de valószinü, hogy Mátyás 
a hadsereg szervezésénél a hadviselésben az előbbre haladt nyu¬ 
gati szokásokat vette mintául. 

Érdekes leend itt, a Mátyás korában szokásos csatározás mód¬ 
járól rövid vázlatot adni, a mint annak emlékét a történet lapjai 

fentartották. — A csatát 
rendesen a huszárság nyi¬ 
totta meg, gyors paripákon 
villámként rohanva meg az 
ellenséget, de ez többnyire 
csak cselfogás volt, hogy az 
ellent közelebb csalja a fel-
állitott hadsereghez, mert a 
huszárság azonnal megfor¬ 
dulván, visszavonult a sereg 
háta mögé, maga után csal¬ 
ván az ellensereget. — Itt 
voltak felállítva a paizstar-
tók és lövészek, kik védbás-
tyaként körülfogva tartot¬ 
ták a landsásokat. Midőn az 
ellen már közel érkezett, 
megnyilt a paizstartók véd-
fala, s elötörtek a lándsás 
csapatok, hatalmas támadás¬ 
sal megrohanva az ellen so¬ 
rait; ugyanakkor a fekete 
sereg és nehéz lovasság más 
oldalról támadván, az ellen¬ 
ség sorait felbontá; ekkor a 
huszárok ismét elörohan¬ 
ván, befejezték a csatát s a 
felbontott vagy megszalasz-
tott ellenséget gyors lovai¬ 
kon üzőbe vették. 

Multkori második ké¬ 
pünk alakjai 1500-ból egy 
századost és lövészt ábrá¬ 
zolnak. 

Az első alak százados 
(centurio) tollas magas kal¬ 
pagot visel; termetét bo¬ 
káig érő, virágos szövetü 
hosszu ujjas ruha födi, elöl 
végig hatsoros zsinórzartal 
összetartva, %s dereftf>í> ken¬ 
dővel körülkötve, 

1703-ból. 
3. Gyalog katonák. 


