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Mellőzvén azt, hogy honunkban a közlekedés és a belkereskedés érde¬ kész a magyar-tót nyelvben oktatást adni, vagy ha ezt maga nem tehetné,
dében áll, azon nyelvvel megismerkedni, melyen az északi Kárpát ős lako¬ más szakértő tanitók által adatni, — kik nemcsak a nyelvet alaposan is¬
sai beszélnek, amaz üdvös, sőt fentartásunkra szükséges egyetértés némi gya¬ merik, hanem a nyelvtanításban is jártasok — s vele együtt az egyetértést
rapítása és a félreértén kikerülése végett szándékozik az alólirott még ezen a haza javára előmozdítani teljes lélekből törekszenek. Pesten, septemberhó
2-kán 1861. ")
Kánya Pál.
év folytán
Magyar-tót gyakorlati nyelvtant kiadni; s egyszersmind bátorkodik a
*) Kéretnek a többi lapok szerkesztőségei e jelentés átvételére.
t. közönséget figyelmeztetni, hogy a mennyire e czélra szánt órái engedik,
geti. Egy kolozsvári szinész, Komáromy Lajos mutatta be magát ezuttal a
közönségnek, mely játékát élénk figyelemmel kisérte, s több izben megtap¬
89-ik sz. feladvány. — Engel Imrétől (Kolozsvárott). solta és kilátta. Komáromy,,Liliomfi" szerepében szép tehetséget s szinpadi
otthonosságot tanusitott. Kár, hogy arczkifejezésének nem tud változatosabb
Sötét.
| jellemet kölcsönözni. Éneke kedves, rendes hangja kevésbbé. Tóth Soma,
mint Szellemü, igen mulatságos alak volt, valamint Réthi is. A vénprofessort ma Szilágyi S.adta. Bognár Vilma gyönyörü dalaival zajos tapsokat
aratott, különben játékmodorának vagy meg kell még változnia, vagy hozzá
kell szoknunk. Az előbbi czélszerübb volna.
Hétfő, sept. 2. „A falusiak." Eredeti vigjáték 3 felv. Szigeti Józseftől.
Hosszu szünet után láttuk ismét Szigetit, s a kedélyes „bácsi" valóban jól
mulattatá ismét a közönséget. A naiv unokahugot, a mi különben Lendvayné
szerepe, most Szigligeti Jolán adta, — egészben véve sok igyekezettel és
tehetség jeleivel. Egyes helyei igen sikerültek.
Kedd, sept. 3. „Gritti'- Eredeti dráma 5 felv. Irta Szigligeti. Jókainé
és Egressy teljes erejökben fénylenek e müben, s mellettök a többiek igye¬
kezete csaknem elhalványul. A közönség bőven osztogatá a tapsokat kedvenczeinek.
Szerda, sept. 4. „A szerencse gyermeke." Jellemrajz5felv. Birchpfeifer
Saroltától. Komáromy Lajos második vendégszerepe komoly szakmában,
melyre, ugy látszik, nagyobb hivatása van. Legalább Pesten, Szerdahelyi
szerepeiben igen nehéz feladat jutott neki, midőn feledtetnie kellene elődjét.
Csütörtök, sept. 5. Róbert és Bertran. Ballet.
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Világos.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

Szerkesztői mondanivaló.

5771. Fiume. A magyar országgyülési felirat olasz fordítását köszönettel vettük.
A további tudósításokat kérjük. Tisztelettel és szeretettel emlékezünk meg gyakran
fiumei derék polgártársainkról.
A 84-ik sz. feladvány megfejtése.
5772. Maria-pócsi bucsu. A czikk sujtásokkal és sallangokkal tul van árasztva —
(Szalay Sándortól Sz.-Mihályon.)
a mi a gyakorlatlan toll hibája. Ajánljuk az egyszerüséget, mely hamarább vezethet czél¬
hoz. Egy franczia iró mondja valahol : „La grandeur n'est qu'une simplicitá sublime."
Világos.
Sötét.
(A nagyság nem egyéb fenséges egyszerűségnél ) Tessék végig pillantani a világ s iro¬
1) II f 4 — e 2
K f 5 -- e 5 :
dalom nagy emberein, s igazolva fogja találni amaz állítást.
2) H e 2 — d 4
Ke5 — d 5
57/3. Bécs. Sz. L. Örvendünk, hogy ismét találkozhatunk. Csak arra kérjük, azt
3) H d 4 - c 6
e6— c 5
a
„vörös
krétát" ne vegye ön oly szigoruan. Megvan annak mindig az ö szükséges oka,
4)Hc6-b4;J:
foka.
?
Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : báró Meszéna
5 74. A púpos hátu dobos. Nem közölhető.
István. — Pesten : Cselkó György. — B.- Újvároson : Kovács Lajos. — Parabutyban :
5775.
fi. Enyed. A. M A közlött tény bövebben indokolt óvást igényelne.
Rothfeld József. — Kövágó-Eörsön : Gold Samu.
5776. (Család. A közleményt köszönettel vettük s használjuk, a mit lehet A „Hók
kácser" iránt még most sem vagyunk egészen tisztában. De folyton tanulmányozzuk.
5777. Debreczen. B. K. Jobb későn, mint soha. Ismételt sürgetésünkre végre
I. feladvány megfejtése.
III. feladvány megfejtése.
talán jövő alkalommal eleget tehetünk ön óhajtásának. Vannak szakok, hova egy szer¬
kesztő hatásköre nem terjed.
Világos.
Sötét.
Világos.
Sötét.
5778. Makó. K. A sorshúzásokat folyvást közlik a Pólit. Újdonságok. Junius
1) F c4 —d5
e 6- d 5 :
1) H e 4 — d 6
II h 7 — f 8 A)
15-én a budai sorsjegyeknek huzása nem volt, mert ez előbb tartatott meg, ha jól emlék¬
K d 4 — e 4 : A)
2) B e 5 — f 5
2) B h 8 - g 8
F h6 - g 7
szünk, martius vagy április 15-én. Azt pedig annak idejében közöltük.
3) B fő - f4 +
3)Bg8-g7::j:
5779. Több t. előfizetőnk óhajtását, kik egyes számokért hozzánk fordultak,
A)
A)
rögtön teljesitettük.
2)
d ö— e 4 :
1)
F h 6 — f8
3) F d 6 — c 5 ;£
2) K c 8 — c 7
H h 7— f6
3) e 5 - f 6 : £
MPTA
IL feladvány megfejtése.
IV. feladvány megfejtése.
Világos.
Sötét.
Világos.
Sötét.
©Nap¬
HoIzraelit,
HoldKatholik. és Protest. Gör.-orosz
l)Bh 2 —e2
d7 — e6:
Bg5 - g 4 :
1) V d 1 - g 4 f
és
hetinap
naptár
naptár
2) F d 4 — e 5
d6 —e5 :
kelet H nyüg, naptár kelet ll nyüg.
2) H

e3 - f ö ±

8) B e 2 - d 2 +

September

Szinházi napló.
Péntek, aug. 30. „Párisi adós." és „A nyolczadik pont." Egy felvo¬
násos vigjátékok. Az elsőben Egressy Gábor, az utóbbiban, mely most má¬
sodszor adatott, ezuttal is köztetszésre, Szerdahelyi tüntek ki leginkább.
Egressy Gábornak egyik régi bravourszerepe a „Párisi adós", s ezt ma is,
a nemzeti szinház megnyitásának 25-ik évében is fiatal erővel és élénkséggel
képes adni — bár a termet már, e szerephez szükségtelen,gyarapodásnak
indult. Soká örvendjen a fiatal erőnek !
Szombat, aug. 31. „Benyovszky." Eredeti opera 3 felv. Irta Doppler
Ferencz. Stéger ma ismét föllépett búcsúzni. Valóban, derék müvészhazánkfia
szépen bucsuzott el a nagyszámu közönségtől, nemcsak azért, mert a czim¬
szerepben kitünően énekelt, hanem mert ezuttal a nemzeti szinházi nyugdíj¬
intézet javára minden dij nélkül lépett fel. A számtalan taps és kihivás
meggyőzhette arról, hogy mindvégig kedves vendégünk volt, s ha az általa
két havi vendégszereplése alatt nyujtott müélvben valami kellemetlen is
volt, ez nem volt egyéb, mint annak tudata, hogy ismét elveszitjük, hogy
nem birhatjuk állandóul színházunknál. — Az előadás átalában jól ment; a
kozák tánczot a karzat hangos kívánatára ismételni kellett.
Vasárnap, sept. 1. „Liliomfi." Eredeti vig színmü 3 felv. Irta Szigli-
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Holdnegyed : J) Elsö negyed 11-én 2 óra 32 perczkor délután.

TARTALOM.
Gozsdu Manó, Krassómegye főispánja. (Arczkép.) — Két jogász. Zajzon. — Zoltai

Jókai Mór. — Reményi körutja Horvátországban. K. — Magyar tájszavak Kolon vidé¬
kén. — Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. —
Mi ujság ? — Figyelmeztetés. — Sakkjáték. — Szinházi napló. — Szerkesztői mondani¬
való. — 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.

'£

Pest, september 15-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 ti. njpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó.
(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.)

kat adott át a hazának, kik azalatt, mig a közélet gyakorlati ta¬
nulmánya zárva volt előttünk, visszavonultan éltek, tanulmányozták
Midőn kevéssel ezelött a nagy politikai tetszhalottnak, a ma¬ a dicső multat, szemmel kisérve a fájdalmas jelent, és készen várva
gyar nemzetnek, ütere csendes lüktetéssel gyanittatni kezdé végre a jövőt, a melynek „j'óni kell."
a rég várt uj életre ébredés közeledtét, a félénkebb természetüek
Némileg ezen nemzedékfiavolt, az 1861-iki képviselőháznak
itt-ott rettegni látszottak az ujra bekövetkezhető erőszakos rázkó- fiatal másodelnöke, Tisza Kálmán, ki férfias jellemének s hazafiui
dásoktól s már látták képzeletükben az uj vértanuk hosszu sorát. érzelmeinek legfényesebb s országosan elismert tanuságát adta a
Mások aggódó kebellel néztek szét a nyilvános élet letarolt s elné¬ két év előtti protestáns nagy elvharezban, melynek folytán tán
mított terein, hogy a bizonytalanság ködén keresztül megláthassák nem is abban állanak legnagyobb érdemei, amit a gyülések nyil¬
azon alakokat, kiknek lelki tehetségeiből s jellemerejéből a közelgő vános színhelyén mondott és tett; hanem inkább abban, a mit az
válságos napokra vigasztaló biztatást meríthessenek. Voltak ezek egész magyar protestantismus összetartására, a vidékek ismert
mellett a türelmetlenek és pezsgőbb vérüek osztályából, kik vak tekintélyeinek s a népnek fölvilágositására nézve a gyüléstermeken
buzgalommal és nemszámitó hódolattal tapsolták meg mindazt, ki kivül vitt végbe.
a dolgok zűrzavarából legelső s
Tisza Kálmán született 1830.
legnagyobb zajjal vetődött a fel¬
deczember 16-kán. Atyja Tisza
szinre, a nélkül, hogy kérdőre
Lajos s szellőmdus és lelkes édes¬
vonták volna egyenkint : vajjon
anyja Teleki grófnö oly gondos
%ik ök, és micsoda multnál fogva,
és czélszerü intézkedéseket for¬
mennyi hivatással, készültséggel
dítottak reménydus fiaik neve¬
s elszántsággal léptek fel az uj
lésére, miszerint bátran elmond¬
dráma nagyszerü színpadára? —
hatjuk, hogy az egész magyar
De azért mindnyájunkban teljes
hazában kevés családnál állott
erejében élt a hit s a jövő iránti
jobb lábon a házi nevelés, mind
remény, melyet a legkeserübb
a tanítói képességek és rendszer,
viszontagságok emléke sem tép¬
mind a ráfordított tetemes költ¬
hetett ki soha e nemzet kebelé¬
ségek tekintetében.
ből. Hiszen most is ott állottak
Bekövetkezvén az 1848-iki
még kegyeletünk s tiszteletünk
korszak, mig László, az első szü¬
tárgyai, a megfogyott, de meg
lött, Perczel Mór oldala mellett
nem tört „régi gárda" érczalakösszevagdalva maradt a móri
jai, élö emlékszobraink s példá¬
csatatéren, s csak különös isteni
nyaink a dicsőséges napok küz¬
gondviselésnek köszönhető, hogy
delemteljes életéből!
számtalan sebe daczára mégis
életben maradt; azalatt Kálmán,
Örömmel tapasztalta min¬
a gyöngébb alkatú s még alig 17
denki, hogy a régi szellem és
éves, de jól készült ifju a magyar
akarat nem halt ki, s hogy a len¬
kultusminiszteriumnál tett szol¬
dítő erők hiányában most sem
gálatot, előbb mint számfeletti,
szenvedett a hazai föld. Sőt ör¬
majd mint valóságos segédfogal¬
vendve láttuk, hogy ily vigasz¬
mazó; Debreczenben pedig, ho¬
taló jelenségekre nem csupán az
vá
szintén elkísérte a kormányt,
idők viszontagságai által meged¬
mint
fogalmazó folytatta mükö¬
zett, a tapasztalatok iskolájában
dését.
kitanult korosabb hazafiak kö¬
zött akadunk, hanem a legköze¬
A világosi napok után más¬
lebb mult évtized vasveszszejéfél évet külföldön töltött, a hon¬
nek is meg van azon érdeme,
nan visszaérkezvén, terjedelmes
hogy korán ébredt, jókor kiáb¬
birtokában gazdálkodással^
rándult, s komoly törekvésü fia¬
lalkozott.
//
T I S Z A K A L M Á N.

Tisza Kálmán.

íI

"
ÍJ

• 'I

•í

n
!"•*• .

S»má

'
435

434

1855-ben a nagy-szalontai helv. hitv. egyházmegye segéd csontból, fogai igaz gyöngyökből, ajkai koraliból és szemei
gondnokává választotta meg, mely hivatalában sok buzgalmat, zafírokból vannak, s a mely urának varázszavára él, és mozogni
ügyszeretetet és rendező képességet fejtvén ki, később a nagyegy¬ képes.
házi gyülésekben határozó vezérszerepet vitt, söt, a mint már
Naómer bég volt a vádló.
íolebb emiitők, hazaszerte tisztelettel viszhangoztaták Tisza Kál¬
Husszein sah maga vezeté nejét az ulémák elé; saját kezével
mán nevét a protestáns hitfelek, mint azon férfiúét, ki a protestáns emelé le fejéről az arat.yszövetü fátyolt.
ügyben kiváló szerepre s érdemekre tett szert.
A vén tudósok elámultan tekintenek a csodaszépségre; kihez
1860. okt. 20-ika után az ö nevét is láttuk a kinevezett főispá¬ hasonlót csak Ígérget a próféta a más világon, de ezen a földön
nok között (Biharmegye részére); de néhány nap mulva megle¬ senkinek sem ád.
petve olvastuk Tisza Kálmán nyilatkozatát, melyben tartózkodás
— Ez nem lehet emberi alak; ez tünemény.
nélkül kijelenti, hogy ő ezen hivatalt sem nem kérte, sem el nem
— Nevezd meg magadat, szólt Husszein a nőhöz.
fogadhatja; hanem azért buzgó részt vett megyéje szervezésében s
— Nevem Zóra , születtem Bal-Asszurban, tizenkilencz év
tanácskozásaiban. Az országgyülés kihirdettetése után pedig Deb- elött, anyám volt Anisz, apám Hazán, dajkámat hiták Bulinak;
reczenváros elsö választókerülete egyhangulag öt választá meg tudok énekelni, tánczolni, zenélni, pilaut főzni. Nőül mentem Huszképviselőjéül. A képviselőházban nemcsak mint alelnök, hanem szein sahhoz négy év eiőtt, násznagyom volt Güzel Ahmed; apám,
nagybátyja, gr. Teleki László gyászos kimúlta után mint a „határo¬ anyám, dajkám, tanítómestereim, násznagyom és öcséim élnek, s
zat" párt zászlóvivő szerepelt és hatott oly erélylyel, melylyel a bizonyitják, hogy valóban én vagyok Zóra, Husszein sah egyetlen
jövőben még gyakran találkozhatni reménylünk
=
törvényes felesége.
Az ulémák sorba eskették a felhívott tanukat, kik mind bizonyiták,
hogy Zóra nem tündér, nem bálványkép, hanem Hazán és
Forgách Balázs.
Anisz vérszerinti leánya, emberi alak, husból és vérből álló.
(Ballada 1385.)
Naómer bég mindezzel nem volt kielégítve.
„Vagd csak fiam, v
— Csalók ezek mind; mert olyanra esküsznek, a mi lehetet¬
TieJ lesren (Ihymcs cs Gách!"
Kgy regi balladatüredck.
len; hát emberbör szine-e ez? emberi szemek ragyogása-e ez? em¬
„Igen, de a világ
Nagy tervet forralnak
beri hang csengéséé ez?A fejedelem bűvész, rabszolgái hitetlenek.
Mit szól majd hozzája?"
A királyi házban;
Az ulémák tanakodni kezdenek maguk között.
.Hadd beszéljen bátran,
Ki legyen ur immár
Ekkor a királyné ily kérdést intéze hozzájuk?
Ne hallgassunk rája!
Magyarok honában?
— Milyen vérük van a tündéreknek?
Am beszéljen addig,
Gyönyörü szép ország!
A mig kedve tartja,
Egyik azt mondá : átlátszó fehér, másik azt mondá : kék, harMeg kell mindent tenni,
Végre majd elhallgat :
Félénknek, gyávának
| madik azt, hogy rózsaszin, negyedik azt állitá, hogy olyan szinü,
Rajta azért, rajta!
Nem szabad itt lenni.
ja milyent még senkisem látott; volt olyan, a melyik azt vélte,
,Vágd csak fiam, vágd Forgách.
,Vagd csak, fiam, vágd Forgách,
hogy azoknak épen semmi vérük sincsen.
Tied leszen Ghymes és Gács!'
Tied leszen Ghymes és Gács!'
Ekkor a királyné hirtelen kirántá férje övéből a handsárt, s
kezének két ujját a márvány asztalra téve, lecsapta azt az éles
..Igen, de az Isten!"
Meghallotta a szót,
A kihez intézték.
.Ej, — ne légy oly kába!
vassal.
Van is annak gondja
Gondolkozott; jaj de
Akkor kezét, melynek legvágott ujjából sugárként lövelt ki a
Uj szóval tetézték :
Minden fűre fára!
vér,
az
ulémák felé tartá, hogy a vércseppek azoknak palástjaira
,Minek éljen Károly,
Ü sem tarthat számon
hullottak
szerte, s reszketéstelen hangon mondá :
Mikor ő halálunk!
Minden limet — lomot,
—
Ime
az én vérem piros; mint minden emberé; száradjon
Aztán . . . . építünk majd
Mi esünk, ha ő áll, —
rajtatok,
mint
az ártatlan tanúbizonysága.
Néki egy templomot!
Essék ő, mi állunk!
E jelenettől elrémülve, az ulémák felszedték magukat és el¬
,Vágd csak, fiam, vágd Forgách,
,Vágd csak fiam, vágd Forgách.
Tied leszen Ghymes és Gács!'
Tied leszen Ghymes és Gács!'
szaladtak; a vérrel tréfálni nem jó. A megszelídített oroszlán, ha
vért lát, szilaj lesz, s nem lehete tudni, hogy Husszein sah nagyon
S a siró gyermekre
Furcsa egy valami
meg van-e szelídítve.
Ujra álom szállá —
A lelkiismeret . . . .
Naómer bég magával vitte Zóra levágott kis ujját, mely lá¬
Szép birtokot, rangot
Olyan, mint a gyermek,
baihoz gorult, s midőn azt átadta otthon Ali basának; ez megesLátott szunyadtába.
Siró szóval ébred;
Mindig szebb, szebb a kép
De ha felébred is,
küvék, hogy a mi még e levágott ujjhoz tartozik, azt is birnia kell,
És a mely hallatszó,
Bár hangját hallhatni,
ha egy országba kerül is a megvétele.
Mindig szivre hatóbb,
Gyermek ő — szép szóval
Az ulémák tanácsa fölmenté Muley Husszeint a varázslóság
Mindig édesb a szó :
El lehet altatni!
vádja
alól, s már ugy látszék, mintha semmi ürügy sem volna Ali
.Vágd csak, fiam, vágd Forgách,
,Vágd csak fiam, vágd Forgách.
számára
a beleköthetésre.
Tied leszen Ghymes és Gács!'
Tied leszen Ghymes és Gács!'
Ekkor egy emlék jutott Naómer bégnek eszébe.
S fölébredt e gyermek,
Es a sok szép szónak
Midőn az ulémák parancsára Husszein leemelé a fátyolt neje
S szóla : „de a törvény!"
Vér lőn eredménye;
arczáról, a szemérmes nő ennyi idegen férfi tekintetétől égetett
S gondolkodék Forgách
— S jaj a kiontónak! —
arczát férje keblére rejté az első pllanatban, s ekkor Muley HuszFelkiált az égre
Önmagát gyötörvén.
szein nagy sürü holló fekete hajfürtei egészen eltakarták a deli
És itélt a törvény,
,Ugyan hadd! A törvény ?
hölgy fejét. Naómer bég ugy gyülölte, ugy irigylé e szép fekete
Itélt a világ is, —
Régi hasztalanság!
fürtöket.
Itélt az isteni
Megjárhatta hajdan, —
Örök igazság is :
Máskép van mostanság!
Még egyszer visszaküldeté magát Muley Husszeinhoz Ali által.
Bár a bün-diját elvette,
,Vágd csak, fiam, vágd Forgách.
— Az alkirály parancsa az, hogy az igazhivöknek különbözNevét, üdvét elvesztette!
Tied leázen Ghymes és Gács!'
niök
kell a hitetlenektől. Csak hitetlen és eretnek visel hosszura
Györi Vilmos.
eresztett fürtöket; az igazhivők férfiai fejüket borotválják, s a nők¬
nek engedik a hajviselést. E mai naptól fogva tehát minden férfi a
Smaragdok és zafírok.
Holdhegyek között simára borotválja fejét; ellenkező esetben a
JÓKAI MÓR-tól.
hajat a fejjel vágatja le Ali basa.
3i.«.)
(Folytatá.) ^ S a ^ v égig hallgatta Naómer beszédét azzal a nyugodt arczA mohamedán nép nem azért rejti a nő arczát fátyol alá, czal, a mivel Ali basa egyéb izeneteit szokta fogadni. A válasz
hogy azt a férjen kivül más férfi szeme is lássa. E fátyolt idegen J régen meg volt érve.
elött föllebbenteni a legnagyobb gyalázat, mi egy keleti férj arczát i
— Hallod-e Naómer bég? Évek óta látogatsz el hozzám, mint
érheti.
követ, mint kém, mint bolond, mint árulkodó. Kivül-belül látlak,
Husszein sah kényszerítve volt e gyalázatot elviselni. Az ulé-Jmintha kristályból volnál : tégedet és uradat. Fáj a szivetek azért,
mák tanácsa megjelent palotájában, s a főmufti nevében páran- j hogy boldog embert, boldog országot láttok magatokhoz közel,
csolá, hogy adja elö azt a bálványképet, melynek tagjai elefánt- s igyekeztek rést találni, a min boldogságunkba betörhessetek.

Hítatok magatokhoz fényes igéretekkel, megköszöntem
nem
w
mentem. — Terheltetek kettős adóval : megfizettem, nem zugó
lódtam. Vádoltatok eretnekséggel mentettem magamat észszel
nem nyúltam kardomhoz. JNöm arczát akartátok látni, türtem
szégyent; vérét akartátok látni, rátok omlott; sírtam, de nem pa
naszkodám. Hanem e vércseppekkel telve a pohár. Csak egy
hajszálnak kellett belehullani, hogy kiömöljön. Allahra eskü
szöm, hogy egy hajszál elég! Nemhogy országom minden férfia
nak hajfürteit, de egy hajszálat nem engedek tovább kivánatai
toknak. Eredj vissza, hyena uradnak ebszolgája, s mondd meg neki,
hogy e mai naptól fogva sem szép szót, sem adót nem kap tőlem
többé, hanem ha érte jön, kaphat éles kardot, s ha elfoglalhatja,
kaphat egy országot, melyben nincsen más, mint pusztaság, rom
és temető.
Épen azt óhajtotta Naómer bég. Ide akarta ő Mulay Husszeint
ingerelni, hogy megsokalta a boszantást, hogy felemelje megalá
zott fejét, s akkor aztán a hatalmasok elvehessek tőle országát éí
kincseit, a smaragdokat és a zafírokat.
Attól tartott, hogy Husszein meg találja bánni egy éj alatt
heves beszédét és visszavonja azt.
— Add irásban, a miket mondtál, mert Ali nem fogja külön¬
ben elhinni szavamra.
— írásba fogom adni.
— Kutyabőrre és megpecsételve.
— Kutyabörre fogod kapni és megpecsételve, még pedig ugy
hogy el sem veszitheted.
Azzal Mulay Husszein egy intésére lekapták lábáról Naómer
béget, lerántották kabátját s egy irástudó férfiu hegyes tüzes vas¬
sal a tulajdon hátára irta fel neki a sah izenetet Ali basához, szép
talikos arab irással. A végére odanyomták Muley Husszein névira¬
tát foglaló pecsétjét, parázson megtüzesitve; s ekként biztositva
öt arról, hogy a rábízott levelet a kutyabörröl el nem veszítheti,
felültették egy sánta tevére, háttal a fejé felé s annak farkát kezébe
adva kantár helyett, ugy vezeték keresztül a határon.

— Na eredj — és mondjad neki, hogy mindgyárt rendelni fo¬
gok egy magyart, a kit ő a homokba teríthet.
Zápolya elöhivatta embereit s elöadta a török kivánságát, s
egyszersmind fölkérte, hogy a magyar név becsületéért ezt a törö¬
köt öklözze meg valaki.
A magyar urak nevették a törököt, ki a sátor elött ugrálva,
kezeivel hadonázva különféle mozdulatokat tőn.
Csáki Mihály lovászát ajánlá Zápolyának, erősen bízván,
hogy Csuka' Péter földre fogja teríteni azt a bolondos törököt.
Zápolya elöhivatja Csukát Pétert, egy szálastermetü, széles
vállú magyart, s parancsolja, hogy azt az ugráló törököt csapja
földhöz.
— Mutasd meg — monda Csáki — hogy magyar vagy, hogy
tebenned is van annyi erő, mint egy pogány törökben.
A török ott ugrált folyvást, kezeivel fel s alá hadonázott a
levegőben.
Péter csak nézte egy darabig; egyszer csak leveti dolmányát,
borjuszáju ingét foltüri — Zápolya csak nézte a vastag kart,
melyből erős izmok, és idegek tüntek elő.
A török örvendve fordul ellenfelének, s ujjával figét mutat
neki.
Csukát Péter lassan közeledik felé mint az oroszlán, mely
halkai, és csúszva közeleg martalékjához, hogy egy biztos, kimért
ugrással semmivé tehesse áldozatát.
Zápolya biztatja Pétert, hogy ne féljen, kapja derekon, és szoritsa agyon.
A török egyre tánczolva hányja a magyarnak figéit, Csukát
közeledik hozzá . . . E perczben oda ugrik a török, s széles tenye¬
rével kegyetlenül arczul csapja.
A hatalmas pof csattanása minden jelenvolt urak füleit inegcsenditette. A főurak szörnyen megharagudtak a török szemtelen
tréfáján, s néhányan kardjaikhoz nyultak.
Csukát Péter a pof következtében kissé megszédült, s midőn
magához jött - - bár járatlan volt az efféle komédiáskodásokban,
elértette még is, hogy mire ez a barátságos köszöntés. Minden té¬
(Vf'g-e Kivetkezik.)
továzás nélkül megrohanja a ficzánkoló törököt, s vele ölre megy.
A török elöveszi minden birkozásbeli mesterségét, Péter pe¬
A maga keze verte meg.
dig csak a természettől kapott erejét.
A nézők félnek, hogy egy hirteleni ügyes fordulat által leveri
Történeti kép •)
a magyart lábáról, majd a másik perczben a magyar győzelméhez
Kellemes nyári nap volt, Belgrád ős falainak, mohlepte bás¬ van kilátás. Küzd mind a kettő hatalmasan. Egyszer a török fel¬
tyáinak képe tisztán verődött vissza az ősz Duna sima tükréről. kapja Pétert a földről, s a levegőben csavargatni kezdi. Megijednek
A várfalak alatt czifra sátorok voltak felállítva; — melyek ren¬ az urak, Péter még jobban; azonban hirtelen feltalálja magát, a
detlenül — nyultak messze, meddig a szem láthatott. Czifra szer¬ törököt átfonja lábával, hiába igyekszik töle menekülni nem lehet,
számokkal, nyeregtakarókkal fe'pompázott lovak száguldtak a - mint a kigyó, átfogta egészen.
térés rónaságon, török urfiakat hordozva hátukon. Amott a nyilt
A török egy perczre megáll, s Péter talpára ugrik. Taps, és
sátor alatt eresztgeti egy-egy szandzsák, vagy aga, vagy bég a fel¬ hangos „éljen" követi az ügyességet, biztatják Csukatot, lelke* tő
séges basadohányt pompás csibukjából. Kellemes ábrándba rin¬ szavakkal.
gatja a mennyei illat ugy, hogy feje elkábul bele, s a jó török az
Péter, — hogy véget vessen a hosszu viadalnak, — átszoritja
álmok országában leli magát; szemei lecsukódnak; bájos hurik a török derekát, gáncsot vet lába alá. — A töröknek egyik lába a
társasága nyilik meg előtte, s csak akkor — midőn az őr kiáltása másikát kiüti helyéből, s hanyatt terül a földön.
érinti fülét — ébred fől.
Hangos kaczaj, éljenkiáltás hangzik.
Mig a jól ápolt termetü basák kényelemnek puha vánkosain
Ekkor Csukát Péter az agyarkodó török mellére térdel, öszvehenyélnek : az alatt Zápolya Zsigmond sátora közelében mulatsá¬ fogja kezeit, s elkezdi vele pofozni.
gos jelenet adta magát elö.
— Ne — kutyahitü — Én nem bántalak, saját kezed verjen
Zápolya fényes kíséretével együtt időzött a török táborban, meg. Tiszteld és becsüld a magyar embert, nyavalyás török, ne —
midőn egy rácz eredetü török bajvívó jelentette be magát nála, nesze! itt van a kölcsön! Tedd el; — ekkor az öklével jót huzott
rí
1
x* '
hogy ö mint hires bajnok a török császár egészségeért a fejede¬ ábrázatjára.
lem kísérői bármelyikével megbirkóznék. A bejelentő csauszt
A török rug, vág, ordit .
nem tud szabadulni. A felharamegnevette Zápolya s igy szólt :
gitott magyar a hasára ül, s lovagolni kezd rajta — amaz szaba¬
— Ugyan te jámbor török, mit gondolsz? Nem ösmered te dulni törekszik, de addig nem ereszti el Péter, mig orrán, száján
még a magyar fiukat. — Hussal, és borral élnek azok, s nem véres tajtékot nem hány.
— Heh! fúdd ki a bendődet, ocsmány török.
gyöngítik magukat dohányfüsttel, s mindenféle testi gyönyörűsé¬
— Ereszsz fel, te kutya magyar . . Elég volt már, ne ölj meg
gekkel. Bizony meglásd : ugy földhöz vágják a nyavalyás birkózót
imánkodék
a török.
hogy sohasem fo^ baj vívásra előállani.
A
csausz
kérte Zápolyát, hogy hagyassa félbe a vivást, mert
— A már mindegy, — ne gondolj vele; nem most próbálja
már
az
a
magyar
a baj vivás szabályait áthágta, s megöli a törököt
elöször, sok erős férfit porbn tiport már, sok kincset keresett ha¬
talmas karjával. Ha meglátjátok, aligha fog akadni egy is, ki ter¬ — ha ki nem veszik a kezéböl, ezt pedig a szultán nem hagyandja
boszulatlanul.
mete épségét koczkáztatni merészkednék.
Zápolya elválasztatta a küzdőket, kimosatta a törököt véré¬
— Hm! hm! mormogá Zápolya, hol van az a kérkedő vitéz.?
ből,
— s hogy elfeledje : mennyire csúful járt, száz aranynyal— Künn a sátor előtt várja parancsodat.
megajándékozta, megparancsolván : hogy a szultán fülébe ne men
jen ezen vastag tréfának hire.
•) Forrás : Budai Ferencz polg. lexicona.
—

•
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A török megörült a sárga aranyoknak, s igére, hogy elfeledi,
és magyarral többé birokra nem megy, csakhogy ez egyszer meg¬
szabadulhatott.
— Látod, jámbor török, én nem bántottalak egy ujjal sem, a
tulajdon kezed vert meg, mert magyart illettél vele. Máskor őriz¬
kedjél az ilyen dologtól — feddi Csukát Péter a törököt.

az uj pályázatok megrendelését, elismert külföldi épitészek meg¬
hívását stb.
Csupán azt akartuk e nehány szóval mondani, hogy bár nem
tudjuk, e perczben minő stádiumban áll az Akadémia épitésének
ügye, a látszólagos megállapodás daczára bizunk annak czélszerü
és közel megoldásában.
*
Az eddig beérkezett épitészeti tervekre nézve, a mennyire
értesülve vagyunk, végmegállapodás még nem történt. Ezek
*
*
Ezen vitézségeért Csukát Péter Biharmegyében fekvő Bajom közül választandja-e az Akadémia a legczélszerübben vagy ismét
várat nyerte ajándékban Zápolyától. Nemesi czimerében maga uj pályázatot fog hirdetni? erre nézve még semmi határozott hir
ábrázoltatott ki abban a helyzetben és testállással, a mint a tö¬ nem szivárgott át a közönség közé. Bizalommal várjuk azAkademia
rököt öklözte.
Bocskai Pap Lajos. itéletét, azonban bizonyosan nem cselekszünk az ügy iránt éber
figyelemmel viseltető közönség érdeke ellen, ha addig is, mig az
A magyar Akadémia palotája.
eredményt közölhetnők, a beérkezett tervek közül a legérdekeseb¬
bek
egyikét, mely már eddig is nem csekély eszmecserére adott
(Henszlmann Imre terve szerint.)
alkalmat, hü rajzban bemutatjuk.
Az ügy, melyet oly lelkesedéssel karolt fel a nemzet, mely
Némi magyarázatul szolgáljanak a következő sorok. Tudva
iránt a legörvendetesebb áldozatkészséget tanusitotta e hazában, van, hogy az Akadémia palotájának helyéül egy a lánczhid feletti

i

A magyar Akadémia palotája, Henszlmann Imre terve szerint.

kivétel nélkül minden osztály — a tudományok magyar hajléká¬ Dunaparton levö üres telek van rendelve, melynek területe 1200
nak ügye, ugy látszik, mintha a jelen pillanatban el volna feledve. négyszögöl. E tér sokkal nagyobb, mint az Akadémia szükségei
Nem vagyunk ugyan beavatva az ügy élén álló érdemdus hazafiak voitaképen megkívánnák. Innen van az épitési bizottmánynak
szándékaiba; csupán annyit tudunk, hogy az Akadémia most ren¬ azon határozata, minélfogva a kiirt programmban megkivánja,
des évi szünnapjait üli, melyek végeztével e dolog állásáról is miszerint az épület egyik fele az Akadémia czéljainak megfelelő
határozott értesitést merünk reményleni az Akadémia termeiből, palota, másik fele bérház legyen, melynek jövedelme a beleépí¬
a résztvevő nemzet megnyugtatására. Más részröl meg vagyunk tendő töke kamatjait biztosítsa. Az épület nagy kiterjedése szük¬
gyözödve, hogy a tudományok legtürelmetlenebb hivei között is ségessé teszi továbbá a megfelelő magasságot; innen van, hogy a
alig akadt valaki, ki az Akadémia háza ügyének ideiglenes hát¬ programm három emeletesre kivánja emeltetni az épületet, bár e
térbe szorulását a lefolyt hónapokban nem láttá volna eléggé indo¬ körülmény a palotaszerüségnek némileg hátrányára látszik szol¬
kolva s kimentve a „lenni vagy nem lenni" kérdés fontosságára gálni.
emelkedett politikai ügyek tárgyalása közben, — melyeknek óhaj¬
Európai nevü archaeologusunk és tudósunk, Henszlmann Imre
tott megoldását mind e perczig óhajtva várjuk. Söt e megállapo¬ (kinek arczképét s bövebb jellemzését a V. U. 1859 évi 21. számá¬
dás is csak látszólagos vala, mert hiszen ez idö alatt is folyton ban közlöttiik), összeköttetésbe lépve Gerster és Frey pesti derék
folytak a haza minden részéből az adakozások, melyeknek biztos építészeinkkel, a fentebbi feladatot, különösen a belső elrendezést
elhelyezéséről, s részben használandó épitési anyagokba fektetésé¬ illetőleg, sok szerencsével oldotta meg. Az épületnek megadatott
ről kellően gondoskodva lőn; végre pedig épen ez idő alatt láttuk a monumentális jellem. A felosztás főrészei ezek : az elörészben
a palota terveire nézve beérkezett munkálatok kiállítását, láttuk (Akadémia helyisége) a földszintet s első emeletet foglalja el az évi
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nagy gyűléseknek szánt nagy diszterem, a heti ülések kisebb te¬
Ezóta a lapok hirei közt gyakran olvastuk, hogy az évek óta
remé s más oly helyiségek, melyeknek nagyobb magasságra van munkában levö „Bánk bán," lassan ugyan, de annál biztosabban
szükségök. Ezen monumentális arányoknak megfelelőleg a hátsó siet befejezése felé. Elvégre a jelen év tavaszán egyszerre csak
részben (a bérházban) a földszint és első emelet helyiségeit szin¬ jelenti a szinlap, hogy másnap „Bánk bán" fog elöadatni.
tén oly nagyobb teremek foglalják el, melyekbe a mütárlat, a ze¬
Ekkor visszaemlékeztünk „Hunyady László" első előadásá¬
nede s más efféle müvészeti vagy tudományos intézetek költözné¬ nak idejére. A köz nség meg volt lepve, de mindenki tartózkodott
nek át. A második s harmadik emeletek magánház jellemével elhamarkodott itéletet mondani. Voltak, a kik „Hunyady László"birnak, mert még az Akadémia osztályában is itt vannak elren¬ ban „Báthory Maria" szépségeinek mását nem vélek feltalálhatni,
dezve az akadémiai tisztviselők lakásai, — a főhomlokzat kivéte¬ azonban egymásra következvén az előadások, amint behizelegték
lével, hol a második emeleten a kisebb termekre osztott könyvtár magukat a hangok a hallgatók fülébe, egy értelemben jött létre az
s e felett a harmadik emleten, az üvegtetővel ellátott s felülről itélet, hogy a mü remek, egyetlen a maga nemében, s egész kincs¬
világított képtár foglalandnak helyet (biztos kilátások szerint her¬ bányáját képezi eredeti zenénknek.
czeg Eszterházy Pál nagybecsü bécsi képtára.)
íly előzmények után „Bánk bán" elsö előadásának estéjét,
Kívülről nem látszik meg az épületen, hol végződik az Aka¬ mint hazai zeneművészeti világunk eseményét tekintettük.
démia osztálya, s hol kezdődik a bérház; ezt csak a belső elrende¬
A mü e pillanatban még nem teljes, mint a nagy épületeknél
zés mutatja, mely a két rész között teljes válaszfalat képez, miáltal az oszlopzatos előcsarnok, ugy ezen szerzeményben is a nyitány
•a bérház egy, az Akadémia része két udvart nyer.
megirása késöbbi időkre van hagyva. Igy történt ez Hunyady
Rájövünk végre azon pontra is, mely eddig is élénk viták Lászlóval is, mert a szerző elébb el akara lesni dallamainak hatását,
tárgyát képezé a lapokban s valószinüleg azt képezendi még ezen¬ hogy aztán müvének ezen részében a legtöbb tetszéssel találkozó
tul is, mig az épités kérdése véglegesen eldől : értjük az épület eszméit fűzhesse koszorúba.
styljét. Henszlmann e nagyszerü épülethez a 13-ik században gya
Magáról az opera szépségeiről beszélve, hasztalan eröködkorlatban volt
nénk megfelelő
franczia csucsi¬
szavakat találni.
ves (góth) stylt
A szép zene oválasztá, mely
lyan, mint a gyö¬
eddig csupán
nyörü táj : ezt
templomokra
látni, amazt hal¬
használtatott,
lani kell, hogy
nagyobbszerü
bájait élvezhes¬
polgári épüle¬
sük. —
tekre pedig egyAnnál na¬
átalában lehetgyobb örömmel
lennek találta¬
jegyezhetjük fel,
tott, — minél¬
hogy ,Bánk bán'
fogva Henszl¬
zenéjét, hallva, s
mann tervét e
a kiállitás fé¬
tekintetben az
nyét, gazdagsá¬
építészek valo¬
gát és izléssel
ságos épitészeti
párosult csinos¬
eseménynek
ságát látva, azon
tartják. — Nem
kellemes meg¬
akarjuk ezuttal
győződésre ju¬
az ezen styl czéltunk, hogy szín¬
szerüsége vagy
házunk átaláczélszerütlenséban, s különö¬
ge körüli vitá¬
sen nemzeti ope¬
kat ujra fölmeránk, a szinház
legiteni, sem az
megnyitása óta,
öreg Palmersa kornak megfe¬
tonra hivatkoz¬
lelő s az igénye¬
ni, ki nem régi¬
ket kielégitö neben nyilvános
Végjelenet u „líánk bán" operából.
vezetés haladást
parlamenti tárgyalás alkalmával a góth styl felett tört pálczát, — tanusit. — Husz évvel ezelőtt ily előadásról, a hol a müvészi erők a
csupán képünkre utalunk, mondván : ime ez azon szemnek tetsző látvány csillogó varázsával vetélkednek, fogalmunk sem lehetett.
terv, melyet a mi hazánkfia, jeles tudósunk Henszlmann Imre, Vannak ugyan ma is, a kik őseink sötét árnyékát profanáivá lát¬
hosszu tanulmányok és fáradság nyomán a magyar Akadémia ják, ha ily óriás alakokat, mint Bánk bán, a ki Magyarország
számára teremtett! Örvendjünk, hogy e haza földje ily tehetsége¬ nagyura volt, s a kit IL Endre, még a királyné megölése miatt
ket is megterem!
sem mert megbüntetni : igy megénekeltetjük. Azonban a mai
világban az ily szigorúságokon túl kell magunkat tennünk, s való¬
ban, nem tudnám, mért legyünk^ mi e részben pedánsabbak, mint
Erkel Ferencz ..Bánk ban" operája.
más nemzetek, kiknek hősei szintén nem kerülhetik el, hogy mint
A fényes sikert aratott „Hunyady László" czimü opera meg¬ operai alakok, hegedűk és fuvolák elé ne kerüljenek.
jelenése után koszorus zeneszerzőnk, Erkel Ferencz, évek során át
A müvet egészben, és részletileg legjobb Zenészeti Ítészeink,
hallgatott. Lehet, hogy a nagy mester nem tartozik, a divatban a kor egyik legjelesebb tüneményének nevezek. Bírunk játékren¬
levő igen termékeny zeneszerzők közé, de azt sem kell felednünk, dünkben 20 oly külföldi operát is, mely összevéve sem bir annyi
hogy Erkel Ferenczet, a karmesteri teendők, a zenekar betanítása, belbecscsel, mint Bánk bán második felvonása, a hol a szenvedő
a gyakori próbák s más Zenészeti vállalatok, minők például a Melinda, a Tisza füzesei között sirja el gyógyithatlan buját, s
„philharmoniai hangversenyek", annyira elfoglalják, hogy üres vigasztalást csak a viharoktól felzuditott habok között találhat.
idejét szivesen fordítja egy kis szórakozásra. Mint elsőrangu sakk¬
Rajzunk az opera végjelenetét ábrázolja, de akarva sem tagadjátszó, különben is ismeretes ö, olvasóink előtt is.
hatnók, hogy e kép, melyen az elhamarkodás nyomai találhatók fel,
1857-ben jelent meg az „Erzsébet" czimü, de különben csak kissé jobban sikerülhetett volna. — Folyvást oda törekszünk, hogy
alkalmi, s díszelőadásokra szánt 3 felvonásos opera, melynek má a hazai müvészeti erők e téren is minél nagyobb tökélyt fejthesse
sodik s egyszersmind legremekebb felvonását szintén Erkel irta. nek ki. Most még nem mindig érünk czélt.
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Ezen jelenetben, a király és udvara mély gyászban lép
fel, a királyné ravatala elött. Mint fejedelem igazságot akar szol¬
gáltatni, de akkor hozzák elö a Tisza árjaiból kifogott Melindát,
Bánk bán nejét, s a király az ártatlan nő holttestére tekintve elis¬
merni kényszerült, hogy a cselszövő királynéra Isten hozá meg ité¬
letét.

Pestről • középponti Kárpátok felé és vissza.
(Fo!)'Iliás.)
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IL Szakai, aug. 22. 1860. Szép napra virradtunk! Ez minden
utazónak óhajtása. Reám és azon kis családra nézve, melyhez mint
útitárs csatlakoztam, kétszeresen kellemes köszöntés volt; mert,
hol vaspályán, vagy gőzhajón nem lehet utazni : ott a kerékrázás
kellemetlenségeit a jó ülés enyhítheti ugyan; de a kellemes idő és
a társalgás élvei felejtetik is. Tanulságossá egyébiránt még válha
tik az utazás, ha a társaság czélja egy, vagyis, ha egy sziv, egy
lélek lelkesíti az egész társaságot.
Váczrol tehát kiérve ama tekervényes hegyi utra jutánk,
mely Katalin, Szende és Rétság felé visz, s mely Váez völgyét
festőinek söt tündérinek mutatá. A két Dunaág között fekvő Sz.
Endre sziget, és a hegyek lejtői fölött úszó ködök, midőn a nap
elsö sugarai elől mintegy elszegyénülve páraságukon, eltünedeznek
— sajátságos tünemények a fővárosiak elött; mert ily élvezethez a
szük látkörü udvarok és utczák nagy falai között soha sein jutnak.
Hegy és völgy nyájasan ölelkeznek erre, erdők, gyümölcsösök és
rétek smaragdzöldje jótékonyan hat a szemre, mig balra Nógrád
várának romjai érdekes meglepetést szereznek. E vár egy völgy
közepén emelkedő magaslaton látszik lenni, mely egy egész me¬
gyének nevet adván, hajdanában iránytű gyanánt szolgált az egész
vidéknek. Béla névtelen jegyzője szerint ez őseink bejövetelekor
létezett már, minek tudása az utast az őshajdanba ringatja vissza s
a múlandóságra figyelmezteti, melynek mind a dicső kor, mind a
viszontagságok ki vannak téve. — Rétságon egy kissé megpihen¬
vén, másodszor is jól esett — mint utasoknak — a reggeli. I t t
kath. plébánián és postahivatalon kivül semmi nevezetességgel
nem találkozánk. Innét elindulva Vadkert, és sz. Lőrincz felé
gyönyörü rétek és hullámzó szántóföldek mellett elhaladván, Ba/••ssagyarmat -a jutánk. Ez csinos építkezésű és kies fekvésü város.
Épen országos vásár levén, nagy sürgölödés és élénkség vala ben¬
ne észrevehető. Epületeinek disze a megyeház és az angolszüzek
lánynöveldéje. Hajdani erős várának, melyben a vitéz Balassák oly
sokszor tőnek hösiségükről bizonyságot, romjai alig észrevehetők.

tanyája volt hajdanában. Ezután egy bérez áll elöttünk. Kigyózó
utja és a mérsékelt lejtőség miatt nem is lehet magasságát észre¬
venni, de kedves kilátást enged Ipoly nyájas völgyébe. Ezentúl
egyszerre Rimaszombat fényes tornyai bukkannak elénk egy szép
völgy mentében. Itt ebéd közt el lőn határozva, hogy Aggtelek
világhírre érdemes barlangját megtekintendjük. S azért csak a ven¬
déglő melletti kertet, mely legujabban a,,legnagyobb magyar" tisz¬
teletére kereszteltetett, s hová Rimaszombat szépei, s nagyja s
apraja sétálni jár, a gyönyörü zöld elevenfalak mentében hazafias
tettekről álmodozandók - megtekintvén csakhamar bucsut vevénk
Rimaszombattól, és szép erdőkön s több helységen át Tornalyára
érénk, hol megtudok, hogy Aggteleknek, mely 2 év elött L.égett, sem
ideiglenes vendéglőjében, sem pedig az épülőfélben levőben éji szál¬
lástnem kapunk. Azért tehát Tarnay In ütök fől éji sátorunkat. E
városka postaállomás, s hajdanában a hires Tornalyai család bir¬
toka volt. Utolsó nőivadéka a Hevesy családba olvadt. Szerény
lakuk körül szép gyümölcsös kert terül el, melyben a család
nehány tagjának hamvait emlékkel jelölék s virágágyakkal keriték. A földek igen termékenyek levén, egy két szolgabirói hivatal¬
nokon kivül mind gazdasággal foglalkoznak a derék magyar la¬
kosok.
IV-.Jolsva, aug 23. 1860. Ma reggeli szürkületkor mindnyájan
talpon voltunk, s váczi lovainkkal Tornalyáról két óra alatt az
igénytelen Aggteleken termettünk. Utunk a Cselléin/ nevü gyönyörü
bükkös és cserligeten vitt keresztül, melynek sűrűsödő lombjain
át több keresztvölgybe pillantunk, melyek fellegekkel, és köddel
valának telve. Ezeknek különböző alakjaik nem kevésbbé kecseg¬
tetők és csalékonyak, mint az 1000 mérföld kiterjedésü alföld
délibábos képei. Végre a nap mindezeken fölülemelkedék, s mint
a mesés lidéreztk: ugy tünedeztek e sajátságos tündérei hegyek
és berkeknek. Csak szép élvezet, gondolok magunkban, a hajnal
észlelése, pedig hányan aluszszák azt át épen a müveltebb osztály¬
ból, kik éjből napot, s napból éjt szeretnek csinálni. És ezen ferdeség nem korholásra méltó? — Mi e szemrehányásoktételét
másokra bizva, folytatjuk leírásunkat. Egy kis jó reggeli után - mert hisz ily erösitőt szükségesnek véltünk nagy vállalatunkhoz
— Vass Lajos vezetö urammal a szükséges intézkedéseket megtevén, sejtelmes érdekeltséggel közeiedénk a Baradla hegy szíklafalazatához, mely mintegy homlokzatot képezvén — Bartholomaeides, Gömör vármegye jeles leírójának véleménye szerint is —
csakugyan földindulás által válhatott el a többi hegységtől. E hom¬
lokzat közepén van a barlangbai 5li2 láb magas és lil2 láb széles
nyilásu bemenet. Vasrácsozatu ajtaja megnyilt, s mi földalatti
kalandozásokra fölkészülve, s égő fáklyát vagy gyertyát kezünkbe
véve, nemével a borzadálynak lépénk e földalatti s elöttünk épen
azért rejtélyes világba. Mi a borzadályt mérséklő, az a nagyobb
társaság s ruházataink,de főkép a nőké vala, melynek sajátszerű¬
sége a krinolinok hiányából eredeti. Mintegy 10 — 15 ölnyire e
pinczeszerü lejtőn haladva a kéményhez érénk, mikép a barlang
első szük magas urét nevezik. Azután mindinkább tágult a bar¬
lang, mi a barlang pitvarának mondatik, melyhez közel a csontház
nevü ág esik, mely régente Mauzoleum nevet viselt; minthogy itt
hajdanában csonthalmokat találtak, monda szerint a tatárok elől
menekülőké, vagy mások szerint a dögmirigyben elhaltaknak tete¬
mei voltak. Ide azonban idökimélésből be nem lépénk.
Most csakhamar egy patakhömpölygés okozta susogás zavarja
meg a csendet, mely a falu közbirtokosaitól (vagy mástól?) Acheron nevet kapott. Ezután egy sziklahalmazon akad meg szemünk,
melyek falomladványokhoz hasonló darabokból áll s azért Palmyra omladványainak
kereszteltettek. Nemsokára az Ország

Ezután Ung y ágon s az Ipoly fölötti hidon át Pethő, Halászi és
Ludínyra vitt Útunk, hol a Gyürky család csinos kertje ad egy kis
költöi színt az aratás után prózaivá lett lapálynak. Mig végre Sza¬
kai felé ismét hegyek emelkednek, melyek jvölgyeiben ismét sü¬
rübben láthatók helységek. Raros vagy Palotás-hegye tövén fek¬
szik Szakai. Kath. temploma egy dombon áll, körüle temető, hon¬
nét a nap végső sugarai nem egy helység tornyát világiták meg.
Alatta a vendéglő éji szállásra híja az utast, hol estebédünkhez
mulyadi ásványos vizzel, mely közelében van, kinálták meg, mely
zavarossága daczára jóizü volt. Vastartalmúnak látszott lenni. A
helység több csinosabb épülete közbirtokosaira sejdittet.
/ / / . Tornalya, aug. 22. 1860. Szakalt, mely semmi érdekest
nem nyujtott, korán elhagytuk. A nyári korány u völgyeket még
bájlóbbá varázsolá. A reggeli lég fólviditja a kedélyt s a termé¬
keny szántóföldekkel, és rétekkel szegélyzett uton átrobogva csak¬
hamar Losonczon voltunk. Losoncz az utolsó évtizedben sokkal
többször fordult meg a hirlapok s könyvek hasábjain, mintsem
hogy annak leirása unalmat ne szerezne. Azonban mit róla olvas¬
tunk, azt saját szemeimmel igazolva találtam. Ifjoncz, vidám kül¬
seje csinossággal páros. Református uj góthmodoru egyháza szép,
de föltünő egyszerüségü, minthogy a góthépitkezések fődisze, a jobb partra visszamenvén — mert hisz bal partját mészkőszikla¬
faragványok s szent szobrok hiánya nagyon érezhető; kath. tem¬ boltozatok képezik — a csepegő kövek már sajátságos csoportjai
ploma tiszta, de kevésbbé arányos. Rövid ittmulatás után — mert mutatkozának — melyek zsidó vagy Mózes oltára név alatt isme¬
hisz czélunktól még messzire valánk, tovább folytatók utunkat. — retesek. Ezután következik a függöny, a sr. Háromság oszlopa, a
Pw.zta szálat <ián egy csinos szeszgyári épületnek külseje, czélszerü nagy templom, s ebben a nagy oHár.
belrendezését, és eiég nagy üzletét gyanittatja. Balra A sötét erdős
Innét balra a denevérbarlang terül el, melyet mellőzve, az
hegyeken Gács. vára fehérlik. Pinczen a Károlyi család kastélya nnél érdekesb kis templom, a pápa koronája, Szüz Mária a kis¬
és kis angol kertje mosolygott a mellette elhaladó utasra. Osgyán, deddeli szobráhoi, és sz. István tornyához értünk. — Kár! hogy
mi már Göinörbe esik, b. Luzsinszky lakát vevők észre, nem is sej- ezen cseppköalakok a fáklya füstjétől már mind megbámultak. A
„ditve, hogy itt a protestáns múzsáknak Bakos család alapitotta képződés azonban még folyvást tartván, ezekre a barlang kupjáró
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még mindig csepeg a mészviz s igy ez alakok nedvesek levén, a ; mely az Olymp, vagy Mü zák gyülekezetéhez vagy Diana .t .m*
bronzirozás szinét játszszák.
Iplomához hasonlittatik. Valóban, nem tudja az ember, mit csodáljon
Ismét egy jókora patakkal találkozunk, mely a barlang bal inkább. Nehány ezekközül kővel vagy bottal érintve a harangozást
ágából az ugynevezett paradicsomból tör elö. Neve Styx. E két utánozza, mi a kőcsap belső ürességéből vagy tán jégeczezé tömenév eszmelánczolata föltünő. Paradicsom és Styx! Vajjon nem güléséböl magyarázható. Kőcsap, mondám, a jegcsaphozi hason¬
figyelmeztetés akar-e ez lenni, hogy a régiek paradicsoma az alvi¬ latosságnál fogva, minthogy csakugyan itt van a legtöbb kőcsap.
lággal lánczolatban volt? vagy hogy a paradicsomot elhagyván, az
Egyike e/.en kötörnegeknek csupa apró jegeczlapokat képez,
emberi nem a világ sötét tömkelegébe jutott? — Vagy tán a s minthogy tömege oly nagy és mag^s, hogy akár hegyormot látmythologiai Styx vizének hidegségére akar czélzás lenni, melynél¬ I szik képezni : gyémánthegynek neveztetik.
fogva az abból ivó ember meghal, a vas és érez fölemésztetik, és a
Miután egy köcsapot emlékül kérénk, még egy pillantás r.
belémártott edény azonnal szé> reped? Legyen bár czélzás vagy veténk Styx vizére, mely halk morajjal a sziklatömeg mögé rejté
nem, annyi igaz, hogy e patak vize hideg ugyan, de mégis iható, folyását, hogy lassankint elnémulva, Józsafőnél, Tornamegyt.
s 2—3 lábnyi mél\ segé és 3—4 láb szélessége daczára az átlátszó¬ oldalán, 3/4 óra mulva a hegyből ismét napfényre jőjön, hol állitólag
ságig tiszta, s benne, valamint a barlang többi részeiben is, semmi a mintegy 2 mértföldnyi hosszu barlangnak vége volna. Egyébállat vagy növény nem található. A két sárgás halvány béka, aránt a bar!ang hossza az elutazónak kézbesített félivnyi emlék¬
melyet megpillantánk, s melyek előlünk rejtekeikbe vonulának, lap szerint, melyen a barlang részleteinek nevei frljegyezvék —
kivételnek látszik, v&zy a vezetö állitása kétes. Azonban vörös 4194 ölnyi, mig a hires adelsbergi Krainban csak 2 5 0 J ölnyi. Az
vérgye (Proteus angvinus, Grottenolm) létezéséről mitsem tudnak, elenyésző folyó nyomait nem követhetvén, visszaterelik ugyan,
mint az az adelsbergi patakban található.
azon az uton. Azonban több uj részletekre figyelmeztettek gondos
De honnét e tömérdek viz? — Nem tagadható ugyan, hogy e vezetőink. Igy érdekes a Styxnek vízesését látni, mely sziklák közé
barlangban források léteznek, de bizonyos az is, hogy a fölvilági szorulva, mintegy 1V2 ölnyi magasságról zuhatagot képez és maga
záporok után e patakok a hegy különböző helyein létezö, mintegy alatt egész medenezéket váj ki.
25 nyilason annyi vizet kapnak, hogy kiáradván, a nem nagyobb
Említendő még a viaszuteza, mely parquettekhez hasonlit, a
tartósságra számitó deszkahidakat elviszik, a partra homokot hor¬ gyapjnzsák, a *zal >nna<ddal, a huszár, s a kozák.
danak, agyagos partrészeit föláztatják, s ha ünnepélyek vagy tánItt hangzott a kérdés : ki akar a paradicsomba jutni? — Mire
ezok tartatnak, mint tartatni szoktak, mi a f. é. júl. 25-én is meg¬ mind ösztönszerüleg folkiálto t : én, én! De egy roppant szikla
történt — akkor a mulatókat is e barlangból kiűzi.
mintegy marhatüdö lóg alá, s őrizni látszik annak bejárását, ugy
Tovább haladván a Nádorutczán keresztül a nepomuki sz. hogy csak nagyon meghajolva lehet a bemenethez jutni. S ime ez
János szobor, innét pedig a kis terem-mé táguló részbe, azután a akadály visszariasztámind — kettőt kivéve, s megfosztá a paradi¬
virágos ágyakhoz hasonló virágos kertbe, végre a kerékvágás-b& csom élveitől. Istenem! gondolám, mily közel vagyunk gyakran
jutánk, mely mindig kemény agyagalapon mintegy 20—30 ölnyi czélunkhoz s egyetlen leküzdhető akadálytői visszariadnak
a
távolságra látható. Néhány lépésnyire a legpompásb cseppkő- gyenge lelküek! Csak igaz az Udvözitő mondata : sok a hivatalos
csoportozat áll ismét elöttünk, mely kir. trónhoz hasonlit. Egy de kevés a választott! —
lapos gúlaalakon következö fölirást olvashatod :
A nagy tüdő alatt tehát megoörbedve jutánk a. paradicsom
pitvarába, hol kiegyenesedvén, tüdőnk szabadabban liheghetett.
losephVs ArChIDVX AVstrlae
RegnI HVngarlae PaLatlnVs
Azonban csak uj akadályra akadánk. Egy alig 2 V2 láb átmérőjü lyuk
Pater Patrlae
előtt állánk. ,,Ide kell bemászni," lön a jelszó. S ime mint kémény¬
Has Latebras sVbterranel antrl BaraDLa
VIDIt.
seprők 4—5 ölnyire csuszánk négykézláb e fölfelé menő teker¬
mely chronostihonból 1806 dik év kerül ki, midőn t. i. József nádor vényes lyukon, s fáradságunk jutalmazva lön. A természet mész¬
azt megtekintette.
képleteiben itt remekelt. Csodaszerü hasonlatosságokat látánk
Innét sz. Mihály fó ángy al alakja ötlik szemünkbe.
ismét alabástrom tisztaságú fénynyel, melyeknek önként vallásos
Utána gr. Reviczky volt k. kanczellár emiékére figyelmezte¬ neveket súg a természet alkotója iránti kegyelet. Itt Ab4 sirját
láthatod, nem igen erötetett képzelödéssel, ott Kain alakját pil¬
tett a vezetö, mely következő bevésett fölirást tartalmaz :
lantod meg a sulyokkal, amott egy romba dült org»na sipjait
ÜDVöz Légy Drága klrálvVnk jobbja
ReVIsnyel gróf ReVICzky
bámulhatod egymásra halmozva, mig ismét Ádám bocikor ának
Hazánk CsiLaga és Disze.
ott hagyott nyomába t léphetsz. Nem messzire egy egész sereg
mely 1825-dik évre mutat.
óriási csapok között Adam s Eoa alakjára ismersz, mint állnak a
Estei Ferdinánd főhg is megtekinté e barlang ritkaságait. Em¬ tiltott fa lombjai alatt. A vöröstorony alakját az apró szentek sorai
lékéül szolgál következö föurat•:
környezik, másutt hegyormok emelkednek, melyeken kálváriaFerDInanDVs PrlnCeps R->gIVs InVICtVs Horos HVngarVs (tán Is) BaraDLae szerüleg elszórvák a különféle alakok, melyeken ismét a hasadt
oVantlbVs hospes gratVs optatVs VÍVat :
harang hangjait utánozhatod.
Mi 1816-ra (tán l l ) mutat.
Mindez a fáklyák világa mellett, főkép a sötét távolból, oly
Még e következö fölirat olvasható a gyémánthegy közelében : látványt nyujt, mit halandónak képzelni sem lehet, leirni annál
SpeLVnCa BaraDLa sVo qVoqVe LItat senlorl losepho ALMássil.
kevésbbé. Azt látni kell, hogy a természet nagyszerü, és soha
Mi 1825-dik évet jelent.
szünni nem tudó müködéséről némi fogalmad legyen! íly érzel¬
Végre dicső emlékü apostoli királyunk V. Ferdinánd, mint mek árjától kisérve ismét kicsúsztunk inkább, mint kimentünk a
koronaherczeg, incognito szintén meglátogatá e természeti ritka¬ paradicsomból, s mint midőn a kigyó rejtekéből elö jő, a napon süt¬
ságunkat — egy helyre sajátkezüleg e szavakat jegyzé:,,Ferdinan- kérezni, ugy siettünk mi is a társaság többi tagjai után a nap¬
dus coronae Princeps."
fényre, melyet mintegy öt óra folyásig nélkülöztünk, a folytonos
Legujabban pedig értesültünk, hogy hazánk nemesszivü fia járás, és sietés szülte izzadságtól ázó ruhánkat száritandók s az
Reményi Ede is meglátogatá és tiszteletére egy részlete a bar¬ előttünk elterülő gyepszőnyegen megpihenendök, majd fáradal¬
langnak lön szentelve.
mainkat egy kis fris vajas kenyér, és tejjel enyhitendök, a vendég¬
Azután a nagy terembe lépünk. Azt vélnéd, nyájas olvasó, lőbe visszatértünk s onnan Tornalyára ismét visszamentünk,
hogy a müvészet s emberi akarat rendezé e csepkö-oszlopsorokat, utunkat Murány felé folytatandók.
melyek a barlang kiípjától alapjáig és viszont képződnek, s egyenlő
Azonban Harkáa, Licze, Siivete helységeken keresztül mentávolságban egyiptomi vagy mór oszlopmintákat utánoznak. Ezek vén, ez utóbbiban a lakóknak nagy részét köny és búba merülve
között, valamint a fcis teremben is gyakran, mint emiitök, tánezmu- j látók, mert sz. István ünnepe nekik ezidén tüzveszélylyel végző¬
latságokra gyülekezik az aggteleki s gömörtornai ifjuság, hogy dött. Sok ház, és templomjuk is lángok martaléka lön, melyeknek
zene mellett búján túladjon, nem is szükséges említenem.
füstös és kormos falai már messziről valának láthatók. Szép hegyMég a következő idomokat vevők szemügyre : a barlang feje¬ lánczolatai mögé a nap végső sugarai is elrejtőztek már, midőn
delmét, a mészárszéket, a nagy viszhang helyét, mely után hegyek Jolsvára értünk. Ez csinos és rendeseti épült mezőváros. Kitüemelkednek Mórió és Horeb név alatt, melyekre kivájt lépcsőkön nőbb épületei : a piacz közepén szabadon álló kath. sz. egyház,
juthatni. Egyszerre az alakok oly száma s változatosságára akadunk, mely a váczi székesegyház mintájára akart épülni. Külseje ázom
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ban C3ak annyiban egyez meg, hogy két alacsony tornya vagyon.
Hasonlóbb még belsejének elrendezése. Továbbá említendő a pro
test. egyház csinos tornyával, és hg. Koburg háza, melyben most
tisztjei laknak stb. Sajátságos, hogy az ily kis városokban az ide¬
genek azonnal észrevétetnek s minden ablakon a személyesített
kiváncsiság, ha mindjárt magyar öltönyben is, néz ki.
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Ezután még a kaszinoterembe akaránk lépni, de 8 óra után
levén már, azt már zárva találtuk. Ilyenkor a lakosok is már
mind nyugalom karjaiba dőlnek, korán ismét szokott foglalkozá¬
sukhoz látandók. I^y hát mi is azon elvet követök : Si fueris
Jolsvae, jolsvano vivito more! —
(Folytatása

TARHÁZ.
A pók e» a

séből támad, s erősebb vagy gyengébb volta attól függ, hogy egy másod¬
percz alatt 600-nál több vagy kevesebb szárnycsapást tesz-e.
A légy lábain nagyitóüvegen át két mozgatható sarkat veszünk észre,
melyek segélyével a légy kúszás közben kapaszkodik. E sarkak számtalan
apró szőrrel boritvák, melynek minden egyes szála a végén ragadós nedvvel
van ellátva.
Egy nőlégy utódait Keller 2 millóra, mások még többre teszik. E
szertelen szaporuság az oka, hogy mindenütt roppant mennyiségben talál¬
tatnak legyek, azon folytonos és nagymérvü pusztitás daczára, mit köztük
más rovarok és a madarak tesznek.

Egy egészséges idegzetü, közönséges emberre nézve a pók — pók,
egyéb semmi.Bizonyára nem valami elragadó tekintet, egy potrohos pókot
látni, midőn nyolcz hosszu, szőrös lábával például a kezünkön mászik: a
tisztátalanság jelképe s a háziasszony hanyagságának félreismerhetlen jele,
ha a szoba szögleteiben, vagy a ház más, bármely részében pókot látunk.
Egyébiránt igen ártatlan állat, ellenséges szándoknélkül, sazon csekély erőt
is, a mivel rendelkezik, ellenünk nem, csupán a rovarok ellen intézi, Önfen¬
tartási ösztönből; ezekre nézve azonban, névszerint a legyek, szúnyogok,
raolyok, sőt méhek és darázsokra nézve is, valóságos gyilkos.
Tekintsük meg mindenekelőtt a pók hálóját, mely kétféle minőségü
Nemzeti öltözetünk ügyében.
szálakból áll s kettős rendeltetése van. Az egyik sok szálból készült egy¬
Hölgyeink aligha nem kezdenek elpártolni nemzeti viseletünktől. Las¬
szerü kötés; a másik egy kötél, mely hasonlag szálakból készült, de bizo¬
nyos ragadós nedvvel van bevonva. Csupán ez utóbbi képes az oda tévedt sankint — ha igy haladnánk — ujra visszatérünk Páris divattermeihez s
rovart megfogni. Egy szellemdus légy vagy más erős rovar ezt ép oly köny¬ üvegablakai előtt epedve várandjuk minden évszak vagy esemény jöttével,
nyen széttépheti, mint Sámson a filiszteusok köteleit; ha azonban a nyálas hogy milynevü vagy alaku öltözéknek adatik divatjog.
Az én fájdalmam oka azon sejtelem, hogy hátha kezdete ez, kedvelt czim
ragadós szálakba a rovar már egyszer belebonyolódott, akkor a szegény
állatka ép oly védtelen, mint valami egyiptomi múmia papyruspólyáiban. A alatt, a nemzeti viselettőli eltávolodásnak s egyszer csak azon veszszük
kerti pókok hálójában a kötelek s a körnek felátmérője egyszerü, a közép¬ észre, hogy ott vagyunk, hol nem akartuk. Még a bün is szép álcza alatt
pont ellenben ragadós szálakból alkotvák, s csupán ez utóbbiak képesek a szokott uralomra jutni. A bekövetkezhető jövőért aggódva vagyok mon¬
beléjök tévedt legyet megfogni. A szövő házi pókoknak nincsenek ragadós dandó ezeket.
szálaik, hanem zsákmányukat fátyolfele szövettel hálózzák be, honnan a
A magyar öltöny jellemet és eszmét fejez ki. A természetszerű szépség
beleesett légy ki nem menekülhet. Az igy elfogott védtelen kis teremtés és ízléshez, a fedetlen főhöz, legközelebb van a kalpag és felgyürt szélű ka¬
egy rettenetes állatot lát maga felé közeledni, melynek fejéből egy pár lap. A nyíltság és becsületességet tükröző szabad tekintet követeli ezt; vaj¬
merev bicska áll ki, ölesre készen. E kis bicskák vagy fogók üresek s végö- jon a legyűrt ujabb divatu nő-kalapok nincsenek-e ellentétben e jelleggel? Ha
kön el vannak vágva, hogy a rejtett méregnek szabad folyása legyen. Csi- rá nézünk, azt hiszszük, esik az eső, mert karimája csurgóra áll. — Továbbá
pésök halálos, és ha, a mi nagyon ritka eset, valamely lényeges testrészt nem a magyar öltöny a lehető legnagyobb óvatosságot, hogy ne mondjam, sze¬
talál, a méreg öli meg a szegény foglyot. A pók dühösen rohan áldozatára, s mérmet is fejez ki : a puszta ing-viselet megfelel-e minden tekintetben e kí¬
kiterjesztett fogóit minden czeremonia nélkül taszitja fejébe és mellébe.
vánalomnak? Egy paraszt igy látva urnőjét, csodálkozott, mert eddig min¬
Brazilia erdeiben találtatik egy neme a póknak, mely házat csinál ma¬ dig egészen felöltözve látá. Még a derékszíjnak is megvan a maga magyar
gának, s annak közepébe köti csodálatos hálóját. Ugyane nemben van egy alakja s nem látunk-e már pintliket hölgyeink karcsu derekán ? — mintha
faj, a mygale avicularia, mely két hüvelyk hosszu, s lábai egy láb hosszak. megunták volna már némelyek viseletünket. Legyünk hivek magunkhoz,
Némely természetbúvárok azt állitják, hogy e szörnyeteg teremtés kolibrit nemzetünkhöz és szelleméhez, ez az első és főkötelesség. Megvallom, nekem
eszik, mig mások szerint, ha lyukába kolibri szorul, nem bántja azt, sőt mindannyiszor egy köny akar megjelenni szememben : valahányszor magyar
hölgyet látok, a ki, talán akaratlanul is, olykép öltözködik, hogy reméltetni
inkább elfut előle s elrejtezik.
engedi az átmenetelt egy más viseletre. Ilyenkor a selyemhernyó — bocsá¬
Mindezen állatkák látszervei, életmódjuknak megfelelőleg különböző
nat e hasonlatért — jut eszembe.
alkotásuak. Az üregek és csövekben lakó pókok szemei fejők előrészen
Aggalmaktól gyötretve következőkre óhajtanám a figyelmet, irányozni
össze vannak szoritva, mint elrejtezett rablókhoz illik, melyek folyvást ha¬
sadékokon és nyilasokon leskelődnek zsákmány után. A vándorló fajoknál Lesz-e, ki a tiszta szivből eredő szóra figyeljen ?
Ne adjunk öltöny-darabjainknak nem magyar nevet — meglehet ide¬
a szemek jobban szétállanak, mig azoknál, melyeknek világosabban és
messzebb kell látniok, a szemek a kiállóbb részt képezik, miáltal szabadabb gen név alatt idegen alak csempésztetik be.
Kövessük az ősi jó szokást: nevezzük nagyjainkról, még pedig nem
kilátást nyernek.
keresztnévről,
mely a magyarságnak rövidségére szolgál, kivált ha idegen
A pók eszméje természetesen a legyet juttatja eszünkbe, mert a rova¬
rok e két neme oly elválhatlan, habár nem is oly gyengéd viszonyban áll nyelvre fordittatik le. Széphangzatu kihalt családainkat vagy vértanúinkat
egymással, mint Castor és Pollux; a hol pók van, ott légy is van. Mindenki névleg felélesztjük legalább s az irányokbani kegyeletet kimutatjuk : ha ne¬
veiket hirdetendik ruháink. A női öltözéket is a férj nevéről lenne hűbb
ismeri a légy kíváncsiságát, közmondássá vált szentelenségét, nyalakodó
nevezni : igy Szilágyiné, Hunyadyné, Apaffiné, Bethlenné, Rákóczyné stb.
és falánk természetét. Ez a kis állat annyira tudja az embert boszantani,
öltöny. —
hogy minden hasznot megtagad tőle, s pusztán csapásnak tekinti.
Végre : jelenleg élő lény nevéről se igen nevezzük; mert ezáltal meg¬
A légy első nevezetességét feje képezi, mert ebben és lábaiban rejlik
irtuk halotti jelentését, változékonyságát a ruha-darabnak a szerint, a mint
főkép testalkatának sajátsága. Nagyitóüveggel homloka közepén egy pár
a nap eseményei ez vagy ama nevet hullámoznak elő vagy temetnek el. A
csáp látható, mely hat tagból áll; ezek közül a harmadik kiterjedt és sokkal
legünnepeltebb név is, ha nem lesz népszerütlen is néha, de háttérbe szorítás
nagyobb a többinél, mig a hatodik egy csomó sortécskével van ellátva. vagy önkéntes félrevonulás által lehet, hogy elhomályosul, vagy politikai
Ezen tollszerü tag a harmadikat minden sérelem, por és szél ellen védeni válság következtében minden rá emlékeztető jel betiltatik. Egy Zrinyirőli
látszik, mert mig a többi csápok összevonva nyugodtan feküsznek a fejen, elnevezés, ódonság és folytonos használat avatják a ruha-nemet, hogy ugy
addig ama tollszerü rész kefe gyanánt nyulik előre, s igy a sérelmeket el- mondjam, klasszikussá.
háritja. A kiterjesztett tag apró zacskókkal, s ezek rövid finom szőrrel van¬
Harmat táplálja a tölgyet és rózsafát, de a rózsa azért nem hozand
nak fedve, melyek rendeltetése még eddig ismeretlen előttünk. A csápokat
tölgylevelet és gyümölcsöt, mert a maga szervei szerint alakitja és hasonitja
némely természetbúvárok halló; mások ellenben tapintó szerveknek tartják. a tápanyagot. A polgárosulás és közmiveltség tápharmatát is szellemünk és
A légy szemei régóta foglalkodtatják a természetbúvárokat. Két jellegünk szerint használjuk fel. — Oh lelkes leányai a hazának! legyetek
összetett szem, mely 4000 dombordad üveglencséből áll, s minden egyes állandón hivek ezután is a hazai viselethez; nyelv és szivben honleányok
üveglencse tökéletes látszervet képez, és három keskenyebb, egyszerü alko¬ vagytok : lombjaitok és koszorúitokban is — azaz külvényekben — legye¬
tásu szem, melyek háromszögben a két összetett szem közé helyezvék : elég tek mind a sirig magyarok, hisz ti vagytok virágai e hazának. *)
okot szolgáltatnak a csudálkozásra. De itt is csak tapogatódzását látjuk a
Debreczen.
Balogh Ferencz.
tudománynak. Azt hiszik, hogy az egyik szempár közelebbi, a másik ellen¬
ben távolabbi tárgyak meglátására szolgál; a nélkül azonban, hogy a nézet
Irodalom és müvészet.
elégséges okokkal volna támogatva.
4- (Pályázat.) A budapesti zenede részéről a b. Prónay Gábor által
A szárny két átlátszó hártyából áll, melyek közt véredények és lég¬ évenkint felajánlt 10 arany jutalom ez idén egy az ugynevezett kamarai
csövek ágaznak szét, csinos hálót képezve, mely fölött ezen átlátszó hártyák zene köréből, zongorára szerzendő, legfölebb négy kótaivet betöltő magyar
kifeszitvék. A házi légy 600 szárnycsapást tesz s 5 lábnyi tért röpül be egy
másodpercz alatt; ha megrezzentik, UO—35 lábnyi tért is átrepül ugyan¬
*) Ajánljuk e felszólalást a divatlapokfigyelmébe.Részünkről megvalljuk, hogy a
ezen idő alatt. Dongása, mit röpülése közben hallunk, szárnyai lebegteté¬ közeledő veszedelmet még nem látjuk.
Szerk.

Vasárnapi Ujság 37-ik számához 1861.
szellemü zeneműre pályázat hirdettetik, megjegyeztetvén, hogy a pályázó
Egyház és Iskola.
müvek közöl a főjutalmat nyerőhez legközelebb álló s dicséretre méltatott
4- (-4 pesti egyetemen) f. évi november 1-én kezdődnek meg az elő¬
szerzemény az ugyane czélra Weisz B. ur által évenkint felajánlt 5 arany¬
ból álló másodjutalommal fog dijaztatni. A pályamüvek szokott módon föl¬ adások.
4- (A magyarországi kath. gymnasiumok meynyitása), a „P. H." biz¬
szerelve 1862 márcz. 15-ig Ritter Sándor egyleti titkárhoz küldendők be.
tos
értesülése
szerint, ez idén kivételesen, nov. l-re halaszttatott.
-f- (Uj magyar magánjog.) Heckenast Gusztáv előfizetést nyit ily czimü
4- (A magyarországi kath. iskolák és gymnasiumok szervezete.) Emli¬
munkára : ,,Magyar polgári magánjog, az 1848-dik évi törvényhozás és az
országbírói tanácskozmány módosításai nyomán kézikönyvül irta Ökröss tettük már röviden, hogy a magyarországi kath. iskolák és gymnasiumok
Bálint." E munka négy részre oszlik. Első része a személyjogot, második a újraszervezése fölött Lonovics érsek elnöklete alatt tanácskozott bizottmány
vagyoni jogot, harmadik a törvénykezési eljárást, végre a negyedik rész a befejezte munkálatát. A bizottmányilag megállapitott tantervről most bő¬
kereskedelmi törvényeket foglalja magában, s egyebek közt a csőd-, telek¬ vebben értesülünk. E szerint az elemi iskolák három osztályt képezendnek,
ügyi és váltótörvényeket, jelen állásuk szerint egész terjedelmében adandja. honnét a tanoncz vagy a három osztályu polgári iskolába (alreáltanodába),
Az első füzet a napokban jelenik meg, az egész munka jövő hó folytán ha- vagy a gymnasiumba léphet. A gymnasialis képzés ezentul is 8 évet veend
igénybe, következő beosztás szerint: az első három évi (grammatikalis) osz¬
gyandja el a sajtót. Előfizetési ára 3 ft.; bolti ára nagyobb leend.
tály leend az ugynevezett kisgymnasium; a második két évi (humaniora)
1
-\- (Nagy Miklóstól „Magyar gyorsírás' ) czimü, iskolai, magán- és osztály az ugynevezett nagygymnasiumot; végre a harmadik háromévi (böl¬
öntanitásra irt munka jelent meg, melynek programmjában szerző a többi csészeti) tanfolyam a főgymnasium, vagy régi elnevezés szerint lyceum. A
közt kiemeli, hogy sikerült neki eredeti rendszert, a magyar nyelvre szá¬ kisgymnasiumba az osztályrandszer hozatik be; a humaniórákban az exact
mitva, összeállítani, „mely rendszerben a gyorsírás teréni ujabb törekvések tudományok külön tanárt nyernek; a lyceumban tisztán szakrendszer alkaleszméi meglepő sikerrel vannak valósítva, testesítve." E könyv kapható maztatik.A tandij el lesz törölve, s igy mindenki ingyen részesülhet a tudo¬
2 ftért a szerző és kiadónál Pesten (f. é. sz. Mihályig) Sándor főherczeg- mány áldásaiban.
utcza, 15. sz. a.
— (Iskolai tudósitás.) A selmeczi evang, lyceum igazgatósága köz¬
-+- (A pesti műegylet jövö évi mülapjául) Than Mór „ujonezozási jele¬
hirré teszi: hogy a helybeli evang, kerületi lyceumon a tanítás f. hó 16-án
nete" választatott.
-j- (Pesten egy uj német humoristikus lap) fog a jövő hóban megin¬ veendi kezdetét. A mult évi rendes tanárok megmaradnak, kivévén Dobdulni, „Laczilonyha" czim alatt. Szerkesztő Beck V., kiadó Wodiancr. A sinszky Pál urat, ki Dercncaénybe lelkésznek van meghiva. Az ez által
megürült tanszékre Jezsovits Károly ur hivatott meg, ki a múltévben a
próbaszám már megjelent.
jénai s göttingai egyetemben folytatta phys.s mathemat.tanulmányait; mely
-f- (A Lauka G. által szerkesztett „Kétfejü Sárkány) czimü uj nap¬
utóbbi helyen még jelenleg is mulat. Tandij, mint mult években 12 ft 60 kr,
tárt a cs. k. rendőrség lefoglalta.
miből 2 ft 10 kr iskolai szükségletekre fordittatik. A tápintézetben, hol a
+ (Ormodi. Bertalan) tudatja a közönséggel, hogy az általa szerkesz¬
lefolyt tanévben 144-en tapláltattak ebéd s vacsoráért egész évre 25 uj ft
tett „Országgyülési naptár" a most uralkodó sulyos sajtó viszonyok miatt
fizettetik, a miért szükség esetére orvosság és orvosi segély is nyujtatik.
meg nem jelenhetvén, helyette „Országgyülési album'' czimü müvet bocsát
Koszt előkelő családoknál havonkinti 15 — 20 ftért, különösen szállás egész
közre, rneív az év vége felé küldetik meg az előfizetőknek.
évre 12 — 20 ftért kapható, a miért mosás, fűtés és szolgáláe is jár. A ly-f- (Kovács Endre tiz darab zeneműre') hirdet előfizetést, melyek a kö¬
ceumi zeneintézetben 16-án ingyen vétetnek fel; de 10 pftnyi évi dijért bárki
vetkező czimek alatt fognak megjelenni : ,,A haldokló huszár. Gróf Teleki
vehet és kaphat oktatást hetenkint! 4 órában zongorán, 2-ben éneklésben. —
sirhangjai. Szomoru a magyar nóta. A csonka torony. Ez a világ az övé volt.
Selmeczen, szept, 5-én, 1861. — A lyceum igazgatósága.
Az árva leány. A sirhalom. Birom végre Juliskámat. Talpra magyar. A hét
— (Iskolai értesítés.) A kecskeméti helv. hitv. főiskolában, mely a
vezér indulója." Előfizetési ár mind a tiz darabra 1 ft. A tiszta jövedelem
Toth István agg szinész fölsegélésére van ajánlva. Az előfizetések Tóth prot. autonomia ujból feléledésével jogszerű kollegiumi állását ismét foly¬
Istvánhoz (Sándor-utcza, 17. sz. a.) intézendők, honnan a példányok is szét¬ tatja, miután az 186°/i-dik iskolai évben a gymnasium és bölcsészeti tan¬
pálya körébe tartozó tudományok hat gymnasiumi és két bölcsészeti
küldetnek.
~T" (Offenbach operetté-társaságának karmestere Varney), midőn a tár¬ osztályban taníttattak, — a jövő 186%-dik iskolai évre nézve a felsőbb
saság Pesten vendégszerepelt, egy magyar dalműszöveget kapott, melyhez tanpálya már egy évvel megtoldatván, abban a föt. dunamelléki egyházke¬
rület által harmadik évre kitüzött rendszeres bölcsészeten kivül, a kétéves
most zenét ir.
-}- (Mayerbeer a londoni világkiállitás) ünnepélyes megnyitására egy jogtani pálya első évére tartozó, valamint a lelkészekké leendő ifjak számára
a thiologia első évében tanittatni szokott előkészitő tantárgyak is elő fognak
ünnepi indulót fog késziteni.
-f- (Müverssny a Récay-szobor javára,) Révay Miklósnak, a magyar adatni; — a beiratás kezdete Oktober I-ső napjára, az ünnepélyes meg¬
irodalom és nyelvészet halhatlan bajnokának jeles érdemeit szülővárosa nyitás 6-dikára, a nyilvános tanítások megkezdése 7-dikre levén kitüzetNagy-Szent-Miklós emlékszoborral akarván megörökitni, e czélra a nagy- ve kelt Kecskeméten szept. 9-dikén 1861. az iskolai igazgatóság üléséből.
szent-miklósi műkedvelő ifjuság f. hó szept. 7- én zene-, ének- és szavalati
— (Effy néptanitó önvédelme.) Kövesd (Veszprém), sept. 4. Csupán ma¬
estélyt rendezett. Az eredményről legközelebb szólani fogunk.
gam igazolása tekintetéből - és épen fnem mintha én tollharczot akarnék
4- (A „Kárpáti Hírnök") ezentul egyelőre hetenkint csak egyszer fog folytatni, mert ugyan, hogy is tehetném ezt én szegény, kézimesterséget
megjelenni.
tanult, szorultságból felkért ideiglenes tanitó, oly tisztelt egyen ellen,
4- (Uj magyar lap.) Nagyváradon a jövő hóban uj magyar lap fog kinek szellemi képzettsége eiőtt kénytelen vagyok meghajolni — kivánok
megindulni. Kiadó HoUósy, ottani könyvárus, szerkesztő Szini Károly leend. egy pár sort válaszul ama czikre, mely a V. U. 35 számában „A néptanítókSzini eddig az „Uj idő" czimü lapot szerkesztette, mely most megszűnvén, ügyében" czim alatt jelent meg.
előfizetői a „Trombitát" nyerendik kárpótlásul.
Igaz, hogy engem a Sz. G — i egyház — hova a megboldogult n: t.
4- (A Lauka Gusztáv szerkesztette „Ördög naplója'') f. hó végével Vécsei Gábor esperes ur által bocsáttattam ki segédtanítónak s mint ilyet
megszünik.
az egyház minden ellenmondás nélkül elfogadott — az 1860 évi Prot.
4- (Uj lapok.) Csehországban közelebb uj politikai lap indul meg, Egyh. lap 24 számában megjelent czikk miatt elbocsátott; de nem azon
czim : , A cseh oroszlán," jeligéje : „Ne engedjünk!" Morvaországban is uj ok miatt, mit S. J. ur ir, hogy t. i. „avatatlan kezeim között az anya sz.
politikai napilap támad; czime : „Sas," jeligéje : „En mindig a cseh orosz¬ egyh. veteményes kertjének gyenge növényei csak hervadoztak és fogytak
lán hű testvére vagyok!" E jeligék a két lap szabadelvü irányát tanu¬ volna," — mert erről a Sz. G — i egyház s a n. t. visitativ ellenkezőt bisítják.
zonyit, hanem csupán azért, hogy ellenem, mint „kézi mesterséget tanult
4- Pfeifer Ferdinándnál a következő könyvek jelentek meg: „Magyar¬ egyén" ellen, ama czikk iratott; mert még az nem iratott, csak ugy meg
ország közjoga a mint 1848-ig s 1848-ban fennállott." Kendszeresen előadja volt az egyház hivatalos eljárásommal s magamviseletével elégedve, mint a
Récsi Emil. Harmadik füzet. Ezzel az egész munka be van fejezve. — „A mellettem két rendes tanitó urakéval. Hogy az egyházmegye is ezen ok mi¬
nemzetiségi kérdés Magyarországban." Irta Szombatsági. 66 lap. Ara 50 kr. att kebeléből nem zárt ki, annak nem tudom más okát gondolni, mint azt,
4- Lauffer és Stolpnál jelentek meg : „Magyarország földrajza, ' ta¬ hogy nem akart önmagával következetlenségbe jőni, mert ha bekebelezteténodái és magánhasználatra szerkesztette Vincze Paulin. =- „Gyermek-dalok semkor s azután is harmadfélévi hivataloskodásom ideje alatt eltűrt, nem
a magyarországi népiskolák és óvodák számára, zenéjét szerzé Kohányi tartotta elégséges oknak, ama hirlapi czikk miatt engem kebeléből végképen
kilökni, hanem reménységet nyujtott, hogy ha illendően elkészülök a neve¬
Samu."
4- Müller Gyulánál jelent meg : „Megyei alkotmányos mozgalmak. lés és tanítás tudományra, hogy alkalmazást nyerek. Es ime ez az oka an¬
Adatok történelmünkhöz, 1860. okt. 20-tól 18(51. ápril 2-ig, mint a nemzet¬ nak, hogy a n. t. esperes ur az időközben tanitóért folyamodó kövesdi egy¬
háznak engedelmet adott arra, hogy engemet az egyházi év végéig — nem
gyülés megnyitása napjáig." Ara 2 ft. 60 kr.
4- Kozma Vazulnál ily czimü röpirat jelent meg : „ A zsidók és zsi¬ levén kéznél nálam alkalmatosabb egyén — ideiglenes tanítóul meghívhasson.
Tehát engedelmet kérek, t. S. J. ur, hibásan tetszett irni, hogy az egyház¬
dók kérdése." Irta Varicourt.
+ Zilahy Károly, szorgalmas és tehetséges fiatal írónk a régi görög megye visszavett kebelébe (a melyből még ki sem voltam rekesztve) s
irodalom egy remekével gazdagította irodalmunkat. E mű Aescht/los „Le¬ hogy a kövesdi egyház rendes iskolatanitójául kinevezett, mert csak az itt
lánczolt Prometheus" czimü tragoediája, mely szabatos, gondos műfordítás¬ szokásos egyháziév végeig, azaz Gergely napig mint ideiglenes tanitó boban s irodalmunkban páratlanul gazdag kiállításban Herz nyomdájából e sáttattam ki, nem az egyházmegye, hanem annak egyik elnöke a n. t. es¬
peres ur által az egyházmegye beleegyezése feltétele alatt. —
napokban került ki. Fiatal költőinknek ajánljuk tanulmányul.
V M . Uj, 37. st —1861.
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De legyen szabad csekély véleményemet kinyilatkoztatni a t. czikk-!
+ {A bérkocsisok számára legközelebb rendőri hajtásrend) fog kiboirónak azon megjegyzésére is, mintha az ilyen magamféle kézművesből | csáttatni, melynek pontjai közt van az is, hogy a bérkocsis, midőn valakit
lett tanitók miatt terjedne a vallástalanság az egyház kebelében. Tudok én j visz kocsiján, nem dohányozhatik.
T
tanitót, kit az eke mellől hivott meg az egyház s nem vallott vele gyaláza¬
4- (Töreényhozó
testület-e a Reichsrath?) Ha nem a miniszteri nagy
tot, midőn a másik egyház theologiát végzett tanítója ellen panaszkodott. szavakat, hanem a tényeket tekintjük, akkor a Reichsrathot nem törvény¬
most
Hát a legnagyobb apostol Pál, nem kézműves, nem sátor-csináló volt-e 'í s hozó, hanem estik tanácsadó testületnek kell tekintenünk. Ugyanis
gy
nincs-e róla megírva, hogy apostoloskodása alatt is, ha ideje volt, üzte ezt a jjelent meg a „Reiclis-Gesetzblatt" 37-ik száma, melyben a Reichsrath ügy¬
mesterséget, hogv senkire ne szoruljon. Bizony jobb lett volna, ha az igen rendét illető uj alkotmányos uton (?) hozott törvény kihirdettetik,s melynek
tisztelt czikkiró ur, a helyett mig csekély személyem ellen emelt tollat, ar-jelén
jónak
Ebből
élé e szavakk állanak
á l l k : „A
A Reichsrath
R i h h tanácsára
áá
j ó k találom."
lál
E b b l kkiról irt volna egy épületes czikket, hogy a néptanitók sanyaru sorsán mi mó- | tünik, hogy a kormány a Reichsrathot csak tanácsadó-testületnek tekinti.
don lehetne legjobban segiteni? mint ezt az egyházmegye is kitüzte értekezés
+ (' Vótj'aiiib'ii,) irják, hogy ott az executio felfüggesztését a következő
tárgyául. Mert, ha ezen kérdés jól lesz megoldva s életbe véve, bizony nem föltételekhez küiutte : a község
hogy
g kötelezze magát,
g
gy az adót önmaga
g hat
fog bajoskodni az egyház ilyen magamforma kézművesből lett tanítóval, hét alatt beszedi;
b d i
i L d D i k i ó
é y hatóságnak
ó g
j
a FFinanz-Landes-Direktiót
törvényes
ismerje
akkor nem kll
kell fogni
fi
a tanitót
i ó mint
i most, hanem
h
akadnak
k d k egyének,
é k kik i ell (!) és
pontosan eleget
tegyen.— Bizony
é a hivatalnak
h i l k jövőre
j ö ő is
i mindenkor
i d k
l
Bi
egyenesen e pálvára képezik magokat s a népnevelés ügye fel fog virulni. kár volt, azt az adófelfüggesztő miniszteri rendeletet kiadni!
Csepreghy Károly, a kövesdi ref. egyház ideigí. tanítója
+ (%.'//«'//"% erőszakos kiszabadítása.) H.-Böszörményen sept. 1-én
egy Erdős József nevü rabot, ki bevallott rablásaiért 3 évre volt itélve, mint
állitólagos szabadságos katonát, a katonaság a kerület házából erőszakosan
Ipar, gazdaság, kereskedés.
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ikivette. Ennek eszközlése végett e^y zsandár pörölvlvel verte le a lakatot T
(Az összes birodalmi bányák mult évi termelese) a „Donau-Zt<>\" k » t- • -i
&
oj
i U ^ ^ M v u a it .iwKaioi a
szerint következő : 1. Arany termeltetett 3190 és fél font, 2,153,704 frt |
( temesmegyei csdkovári cs. k. adóhivatal) körlevelében tudatja az
l
értékben; ezen mennyiségben a magánbányamüvelők része 1548", lu font. urodalmakkal, hogy a császár Temesmegye azon határozatát, melylyel a
2. Ezüst (58,188% font, 2,068,200 frt értékben. Magán bányamüvelők része háziadó kivetését elhatározta, megsemmisítvén, ha az urodalmak a megye
ebben : 10,552 és fél font. 3. Réz 47,022 mázs'.i, 3,236,800 frt értékben. által e miatt szoríttatnának, csak forduljanak a temesvári Finanz-BezirksMagán bányamüvelők része : 31,123 font. 4. Olom 125,019 mázsa, 1,834,891 Direktiohoz, ez majd segíteni fog rajtok.
frt 20 kr. értékben. Magánosoké 62,138 mázsa. 5. Gélét 22,627 mázsa,
+ {Boszu féltékenységből. > A napokban egy leányt Temesváron a
311,757 frt értékben. ti.Zink 23,240 mázsa, 257,450 frt értékben. 7. Kénkő gyárvárosba azon ürügy alatt csaltak ki, hogy ott munkát kap. Ott azonban
t r é t é ben 8
6
á
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^:¥í^
1' 4 c. . í : _ ' J?*™? fií i f i J ? í ™ Jfí 1IT* ! egy^ötéT szobában eg°/ n'őTkocsisTáltol ríeán^hájátTevágaté,^ ""a megkin¬
frt értekben. 9. Grafit I<b,b4b
mázsa, 89,3il frt ertekben. 10. Czin 116oV, zott leány arczát olvasztott szurokkal becsapatá. A nő aradi, s a leányt is
mázsa 100,411 frt ertekben, l l . Koszén közel 40,000 mázsa, 9'/, millió frt aradinak gyanítják. A fúria-tett okát féltékenységben keresik.
\
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értékben. 12 Vas 5,565,038 mázsa, 19 millió forint értékben. E; szerint az j
+ {'grdekes
7 u > > ) A z )>Alf31d ,« s z e r i n t a z t hiresztelik, hooy a herczeosszes ertek teszen, es pedig arany-es ezüst: 0,221,904 frt erteket, egyéb j g o v l m d ^
^
^ ^
egy4lUve a többi kdeti
elégületlen ^ ^ J
termékek 34,538,484 frt értéket. — Egészben : 39,7(50,388 frt.
~'
| fingnák m e 0 + (Marhavész:) Aradmegyében a sz. tamási és sziondai puszták egy j
' _J_ ,A %esst!irú2e;ek; röstelleni kezdik), hogy az adóbehajtó katonaságot
részén marhavész ütött ki, valamint Erdélyben Brassó, Medgyes és Szász- j a v á r o g z e n e k a r a v a l fogadták. Most azt irják Beszterczéről,hogy a zenekart
varos korúi is mutatkozik meg. Nyomoraink közt meg csak ez volt hatra, < a p o i o . á r s áo- hire és tudta nélkül vitték ki az executio fogadására. Már akár¬
hogy csordultig teljék a keserü pohár.
_
I hogy történt a dolog, a kudarcz megvan.
-f- (Marhavész.) Bukareszti tudósitások szerint a Dunafejedelemségek¬
-f- (A rom. bánsáyi határőrvidéken a vadászebeket veszély fenyegeti.)
ben Braila környékén marhavész ütött ki.
A ,,Grenczbote'; irja, hogy a rom. bánsági őrvidékre rendelet ment minden
oly vadászeb meglövetésére,, mely nem császári katonatiszt tulajdona. Az
Közintézetek. egyletek.
érdeklettek sürgető előterjesztései folytán e parancs végrehajtása addig föl¬
függesztetett, mig az illető folyamodvány Bécset megjárja.
larja. Hogy minő in-f- (A pesti kereskedelmi kamara elnöke) Kochmeister Frigyes lekö¬
dókból keletkezhetett e parancs, nem tudjuk.
szönvén, helyébe Weisz Bernátot választották meg.
-f- (A gráczi „Volltsstimme" czimü szabadelvü újságra) figyelmeztet+ (A pesti jótékony nöegylet) f. évi sept. 8-tól nov. 2-ig terjedő 8 ]'•..,
mindazokat,
kik magyar lapok mellett németet is szoktak olvasnihétre, jelenleg létszámban álló 407 szegénye számára — kik közöl 32 uj s'*'
Ajánlatára
fölhozzák
a „Gratzer Tagespost" nyilatkozatát, melyben a derék
375 már előbb is részeltetett — 2317 ft. 49 krt utalványozott, és pedig hetenkinti részesülésben álló szegényeknek (idö ftot, negyedévenkinti részesí¬ „Volksstnmne" azzal vádoltatik, hogy a párisi és londoni menekült-bizott¬
tetteknek 1217 ft. 75 krt, egyszer mindenkorra segélyzett 26 szegénynek mányok íiókegylete, idegen pénzzel dolgozik, s mint a vörös köztársaság
a békés Stiriát az anarchia örvényébe akarja dönteni !E szabadelvü
13t> ft. 30 krt, s az egyleti szemhályog-gyógyintézet részére 298 ft. 44 krt. emissariusa,
lap egyik közelebbi számában Schmerling és hiveinek politikai múltjára tett
Ez alkalommal a választmányi nők szegények állapotát tárgyazó 37 vizsgá- visszapillantás és a centralisták kérlethetlen birálata után, a fönnebbi detettek jelentést. Az egylet kötőintézetében jelenlej egyéb munkára nuntiatióra igy nyilatkozik : „Ha egy nép szabadságát elfojtják, mint elfőj nem képes 18 szegény talál foglalkozást és keresetet.
i tották Magyarországét, akkor a miniszterialis zsoldos irók az erőszakot
+ (Mosonymegyéhen gazdasági egyesületet létesítenek.) F. hó 2-án éltetik és szerintök minden más nézetű emissarius, republikánus és idegen
volt M.-( )várott ez ügyben az alakító közgyülés, melyben az alapszabályok pénzért munkálkodó! Akármelyik osztrák nemzettörzs szabadsága volna
megállapitattak. Az egylet elnöke gr. Zichy Henrik, főispán, 2000 f'ttal veszélyeztetve, legyen az bár magyar, lengyel, cseh vagy olasz, mi abban
állott az alapitó tagok sorába. Alelnökül Zimmermann Károly főherczegi j
uukat látjuk veszélyeztetve, és azt utolsó tollvonásunkig
igazgató választtatott meg.
j
-j- (Hogy a magyar biztositó társaság iránt a közönség bizalma) nap¬
•+• (Adóexvüutio.) Hontmegyéből irják a „P. N."-nak, hogy Paláston
ról napra növekszik, legszebb bizonyság arra nézve azon óriási haladás, me¬ a Buócz Kálmán másodalispánhoz szállásolt katonák éjjel ittasan a házi¬
lyet ez intézet a díjbevételben évenkint tesz, annyira, hogy a jelen év 8 asszony hálószobájába törtek, s már az ágyiruhát akarták róla leszedni,
hónapja alatt mintegy 2,400,000 ftra megy a díjbevétel, mely a jelentékeny midőn a férj hivatalos utjából épen megérkezett s a további botránynak
veszteségek daczára is szép eredményt igér.
elejét vette. Másnap a megsértett háziur a helyben állomásozó hadnagynak
+ (Az erdélyi kölcsönös jég- és tüzkármentb''-társulat) ezévi biztosítá¬ fel akarta jelentéül a dolgot, mit a katonák megtudván, szurony közé fogták
sainak értéke f. hó I-ső napján már meghaladta a 9 millió ftot. Összes be¬ s ugy kisérték el.— Izsákról is hasonló dolgokról tudósítják a „P. Naplót."
vétele a mult évről áthozott tartalékkal együtt 135 ezer ft. Ma már fölebb
„Valami rosz. s kinteljes iratott e tárgyról — úgymond a tudósitó • azt e<»y
áll a biztosításokkal, mint tavaly ez év végén.
betűig teljesítve látjuk magunkon." A plébánost többek közt, mivel a ka¬
puját a lovastisztnek rögtön ki nem nyittathatta, „disznónak" káromolták
Ni ujság?
és 25 bottal fenyegették.
+ (Emlékeztető.) Aradon sept.^ 3-án reggel a Purgly-ház előtt egy
+ (Deá kFerencz arczképei) igen jó keletnek örvendenek. Szept. 9-ikén
gas
akasztófa volt látható, nemzeti zászlóval diszitve.
már 5318 ft. 55 kr. folyt be azok eladásából a pesti Josefinuni javára.
ma
+
(Szabolcsiw.yye bizottmánya is feloszlatott.) Gömöri Pál, volt
-J- (Reményi Ede második hangversenye Fiuméban) még nagyobb lel¬
kesedéssel fogadtatott, mint az első. A színpadot és nézötért koszoru- és megyefőnök neveztetett ki királyi biztosul.
+ (Dr. Krajlsik Károly) szomolnoki születésü orvos, New-Yorkban,
virágzápor s háromféle, nemzeti szinü papirra nyomott s ugyanily szinü sza- j
2
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Reményit a közönség folytonos éljenzések
y
lakására- .
, ,
j nyok és bölcsészeién kivül különösen összehasonlító philologiával fWlal-j- (Hirdetési dijak beszedése.) A „Donau-Ztg."-nak azt irják Pestről, j kozott. 1830-ban a lengyel fölkelő seregben mint orvos működött, s később
hogy a magyarországi pénzügyi hatóságok odautasittattak, hogy a magyarja Lelewel elnöksége alatt szervezett lengyel központi bizottmány tagja lőn.
hirlapszerkesztoségektőí n hátramaradó hirdetési dijakat szükség esetében A lengyel forradalom szerencsétlen befejezése után Amerikába menekült,
honnan az 1848-iki események Európába hivták, de Párisban megtudta
katonai erővel is behajtsák.
+ (Az erdélyi országgyűlést), ha különös akadály közbe nem jő, az már n. magyar forradalom boldogtalan befejezését s visszatért Amerikába.
-|- (A bícsi Reichsrathban) f. hó 11-én tartották az első szláv beszédet.
„I. T." szerint okt. 20-ra fogják összehíni.

443
4- (Lisznyai Kálmán ^költöi edélye'*) mult szerdán nagyszámu kö melőzve azon szép elösmerést, mely több tekintélyes férfiak e város, és a
zönséget gyüjtött össze az ,.Európa" teremébe. A tiszta jövedelem egy vidék részéről ifju költőnk iránt nyilatkozott, mindenek felett a miénk volt
részlete az irói nyugdijéntézetre, egy másik részlete pedig a Rókuskór¬ ő, mi ösmerhettük és becsülhettük őt egész értékében. Volt is neki köztünk
házban jelenleg legjobban szenvedő nehány beteg számára ajánltatott fel. barátja, tisztelője, bámulója elég, csak ellensége nem volt egy is. Különösen
A költöi estélyt az ifjuság dalárdájának több tagja által elzengett „Isten ez iskolai év vége felé betegsége nagyon elgyengitette; a bánato3 mosoly,
áldd
mely ekkor sem hagyta el ajkait, olyan fájdalmas előérzetet keltett bennünk,
lemér
melynek nem mertünk értelmet adni. Be sem végezve egészen a hittanszaki
napján
negyedik évet, haza ment gyógyulni Gelejre . . . haza ment meghalni! A
vál. Ezután magyar dallamok következtek, Hollósy-L. né által elragadó napokban vettük e szomoru tudósitást, hogy „iskolánk csalogánya" Kovács
szépen énekelve; mit Kuthen „Magyar ara" költeménye követett, szépen és Gyula augustus 5-én eltemettetett . . . A veszteség, mely legközelebb min¬
helyesen szavalva Bognár Adél által; erre Füredi által tetszés közt énekelt ket ért, s mely e lapokban már emlitve volt, bizonyosan a hazáé is, melynek
népdalok, s Lisznyai „A magyar nóta" czimü saját költeményének elszava¬ egykor, épen ugy mint iskolánknak, disze, büszkesége leendett! — Bihari
lása következett, mely után Bunkó, Sárközy, Kecskeméti és Patikárus egy¬ Péter.
másután, felváltva rárántották azokat a Lavota-, Csermák- és Bihari-féle
régi jó magyar nótákat. Ezután Bognár Vilma Lisznyai „Vigadj hazám"
czimü költeményét énekelte, önszerezte dallam szerint; kit Dalmady Győző
váltott fel „Ott megy, ott megy!" kezdetü szerelmi versének (nem eléggé
érthető), de tetszéssel fogadott elszavalásával. Most a Bognár nővérek lép¬
sept. hó 14., 15. cs 16-án 1861.,
tek íola„Tudom rózsám" czimü népdalt együtt énekelve, mely nagy tetszés¬
következö rendben tartatik meg.
ben részesült, s ismételni is kellett. Ismét Lisznyai lépett föl, lelkesedést
keltvén lelkesen elszavalt „Honvédek dicsdala" czimü saját költeményével.
Elsö szakasz. Az elsö függöny leleplezése, mely alatt a Szózat énekeltetik az
Befejezésül Patikarusék gyönyörüen játsztak el „Rákóczy nótáját." Taps és egész személyzet által. — Ezt követi : 1. A magyar szinészet második megjelenése
kihivás annyi volt, hogy szintén megsokalltuk. Minden tetszett, csak az Budán és a népszinház íflrtéüeti vázlata, íölo'lvasva Molnár által. — 2. Szabad kir.
nem, hogy a folyosón egész előadás alatt rettenetes robajjal jártak föl s alá Buda városa által kiadott szinházi oklevél fölölvasása Bihari ííltal. — 3. Prológus
fölolvassa Molnár.
az emberek, a mi, nyitott ablakok mellett, a hallgatók műélvezetét nem egy¬ Jókaitól,
Második szakasz. 1. Hunyady László dalmü nyitánya Erkeltől, Sziklavölgyi
szer zavarta meg.
népszínházi karnagy által igazgatva, előadja a népszinház állandó zenekara. — 2.Megnyiinduló, szerzette JDubez; a szerző által igazgatva ez alkalommal először előadja
-|- (Erdélyben aláírások foly nak) egy diszkard megszerzésére, mely¬ tási
Dubez és Kéler zenekara. — 3. Nyitány Szigligeti II. Rákóczy Ferencz fogsága
lyel Smolkát akarják megajándékozni.
czimü drámához irta Kéler, a szerzö által igazgatva ez alkalommal legelőször előadja
-f- (Megint egy pár szép eset.) Szatmármegyében — legalább igy irják Dubez és Kéler zentkara. — 4. Vasmegyei csárdás, szerzette Szőllősi Szabó Lajos
a lapok — Misztótfaluban egy adóhátralékosnak az exequáló vadászok le¬ tánezmüvész; ez ünnepély emlékezetére utoljára lejtik a Szőllösy-nővérek.
Harmadik szakasz. Népjelenetek, népdalok, karénekek és néptánezok.
vágták az orrát. Világos, hogy most már az ember bőrére foly az executio.
— Hontban Börzsöny helységben pedig az ottani német ajku lakosok az Zenéje Sziklavölgyitől.
Záradékul. A nemzet ébredése; Kazinczy npotheosisa. Allegória-változással
adófizetést oly makacsul megtagadták, hogy már a katonák kénytelenek Molnártól.
voltak odább vonulni, hogy másoknak is jusson a jóból; azonban az ember¬
Kezdete pontban 0 órakor. — Ezen megnyiiási ünnepélyes előadás a helyek iránt
séges vitéz urak a falu- és szolgabirót is magukkal hurczolták s mindaddig már is nagy számmal előjegyzettek miatt vasárnap, september lő-én és hétfőn sept. 16-án
ismételtetik. — A három elsö előadás fölemelt árral adatik.
le akarják tartóztatni, mig a község rá nem szánja magát a fizetésre.
Ünnepet tart maga a nemzet is, midőn os Budán a hazafiság és nemzetiségnek evg
+ (Vizsgálat.) A ,,Fortschritt" szerint az országgyülés óvásának a uj csarnokot
nyit meg!
törvényhatóságok általi ismételtetése miatt a cs. kormány az indítványozók
ellen vizsgálatot rendeltet. A „M. S." azt kérdi, hogy mire a vizsgálat,
mikor világos nappal, sok ember hallatára történt, és senkisem tagadja?
Egyveleg.
Igén ám, kedves kolléga, de mikor a paragrafusok ugy kivánják!
-f- (A Mcndozavárost elpusztított nagy földrengésről) külföldi lapok
+ (Dr. Perthaüer János), a magyar ügyben megjelent kir. leiratok részletes tudósításokat hoznak, melyekből kitünik, hogy az egyike volt a
szerzője, honorárium fejében a vaskorona-rend 3-ik osztályu lovagjává ne¬ legborzasztóbb rázkódtatásoknak, mik emberemlékezet óta történtek. Mart.
veztetett ki.
20-án 83/4 órakor volt az iszonyu katastrofa, mely a Cordilleriák nyugati
-(- (László József nyugalmazott szinészt), nemzeti színházunknak egy¬ lejtőjén fekvő Mendozavárost tökéletesen elpusztitotta. A rengés két egész
kor kitünő komikusát Kolozsvárt mindenéből kirabolták. Elvittek tőle több perczig tartott. A város most egy borzasztó kőhalom; semmi sem maradt
ezüstserleget, mik vendég- és jutalomjátéki emlékek voltak, aranyfüggőket fenn, templomok, házak, csűrök mind ledőltek. A 12,000 lakos közöl 10,000
és karpereczeket, egy tárczát 200 f'ttal egy zacskót arany- és ezüstpénzekkel: a romok alá temetkezett, közűlök 2000-et élve, de tetemesen megsebesülve
továbbá 2640 ft. értékü váltókat, egy gr. Eszterházy-sorsjegyet és több más vonszoltak elő. Még l l nap mulva is akadtak nehány élőre a romok közt.
értékpapírt. A tolvajok éjjel törtek be, s még nem jöttek nyomukba.
Hjjel tüz ütött ki, melyben 600 ember veszett el. A látvány iszonyatos :
+ (A magyar biztositó társaság) sem biztosíthatta magát az adóexe- tört karok, lábak, zúzott testek, dögleletes bűzt lehelő hullák — ennyi bor¬
cutió ellen. 80,000 ftot róttak a társaságra adó fejében, miből néhány nap zalmat az orvosok foglalkozásuk daczára is csaknem elviselhetlennek talál¬
előtt 29 ezret már lefizetett.
tak. A chilei kormány azonnal gondoskodott orvosokról és élelmiszerekről
+ (Garibaldit meghitták Amerikába.) Az „Unita Italiana ' jelenti, hogy az életben maradt szerencsétlenek számára. A vidéken aláírásokat nyitotGaribaldi Amerikából levelet vett, melyben felszólítják, jőjön vagy 10,000 jtak; csupán Valparaisoban (!()(),0()0 frankot irtak alá. —Tizenegy nappal
emberrel s vegyen részt a szakadó pártiak eilen folytatott háboruban. Meg- előbb a Sumatra nyugati pontján levő Simo szigetet pedig a tenger kicsa¬
igérték neki, hogy bármi föltételt elfogadnak. Ha Garibaldi a meghivást el¬ pott hulláma pusztitotta el. Mart. í)-én estefelé a föld inogni kezdett, miért
is a lakosok a szabad mezőn kerestek menedéket. A távolban azonban borfogadná, vajjon hol örülnének jobban : Amerikában-e vagy — másutt?
— (Három reményteljes ifju, halála). Debreczenből, aug. 24-ről vesz¬ | zasztó zaj hallatszott, s nemsokára ezután óriás hab tolult a tengerről vilszük c sorokat: Iskolai életünknek is megvannak a maga választottal, neve¬ I lámsebességgel a szárazföld felé, ezt más két hab követé s ezek magukkal
zetességei, eseményei, örömei — s meg van a maga gyásza. Épen ez utolsó j sodortak mindent. A mezőn összegyűlt 282 emberből 206 ló'a a toluló viz
az, a miről irni akarok. Egy év alatt legjelesebb tanulótársaink közöl hár¬ áldozata, s a sziget 120 háza és 1045 lakója közül 9(5 ház döntetett le s 675
mat vesziténk el! Mindjárt az iskolai év beálltával Béres Sándor halála ember veszett el. Az épen ott tartózkodott 103 idegen nincs ezek közé
jutott az egybesereglett ifjuság tudomására; alig nehány hó elteltével mint¬ számitva.
egy szemünk előtt emésztette el a sorvasztó betegség Beregszászi Sándort.
-f- (Amerikai hirlapi irmodor.) Az amerikai szakadópártiak igy irnak
Mindkettő kitünő szorgalmú, szerény magaviseletű, tiszta becsületességü egy szövetségi tábornokról : Kairóban, Illinois kerületben, jelenleg egy em¬
ifju volt; amannál a jó igyekezettel szép költői tehetség, ennél deli külső s ber vegetál; neve Prentis, ki a csapatokat vezényli, egy haszontalan undo¬
hatalmas testi erő párosult (betegségét is egy tüz alkalmávali buzgólkodá- rító kutya, áruló gazember, ismeretes tolvaj, ki öt esztendeig ült vasban, és
sa okozta). Mennyire becsültük, szerettük őket, meghatóan tolmácsolta az bőrét cincinnati pálinkával töltögeti,melyet gazdálkodásból mindjárt hordó¬
általános könyezés azon egyszerü gyászünnepélyen, mit emiékezetöknek számra nyakai. Harczosai, kikkel Lincoln a déli részeket akarja elnyomni,
ápril hóban szenteltünk. — Hátra volt még, de nem is maradt el a harma¬ lőcslábu, fapapucsos, savanyu káposzta-szagu, gömböczön hizott korcsok, tol¬
dik, e legnagyobb csapás. Hét év óta él köztünk egy szeretetreméltó hala- vajok és torokmetélők. Mirólunk egy kicsit talán mégis szelídebben szólnak
vány ifju, magas nyulánk termettel, gyermekes szelid arczczal, gondolkodó S a bécsi világbiró (!) czentralisták.
kék szemekkel, lágy, érzékeny hanggal.Nem tudom én,mit szerettünk benne: !
+ (Egy politikus prédikáczió.) Hannoverából irják, hogy Ilarms leltalán azt a gondatlan egyszerüséget, mely öltözetét, magaviseletét különö¬ J kész egy Dannenbergben tartott egyházi beszédében a demokratákról igy
sen ismertté tette, vagy inkább azt a kellemes könnyelmüséget, melyben nyilatkozott: „Ua tőlem a király tanácsot kérne, ajánlanám, hogy minden
több volt az ártatlanság és érett világnézet mint rosz hajlam, vagy önfeled- demokratát hajóra rakva, Dahomey délafrikai királyhoz küldjön, hogy ezek¬
kezés; talán leginkább gyönyörködtetett találékony elméje, mely kifogyhat- kel isteneinek áldozzon." K nyilatkozat valóban nagy keresztyéni szeretetre
lanul szórta mulattató eszméit, vagy még inkább ábrándos kedélye, mely mutat! Kár a vallást a politikával összeszürni, mert ez mindig csak a vallás
bizalmas órákban megnyilván, érzelmeinek mélységét, nemes gondolkozását hátrányára történik.
tárta fel. Ő költő volt, tehetsége, összes hajlamai és egész élete által arra
+ (Szláv irodalmi régiség,) Varsóban egy a 11-ik századból eredő
hivatva. Dalaiban, melyek közöl több a szépirodalmi lapok hasábjain (a szláv pergamen-kéziratot fedeztek föl. Ez David zsoltárainak fordítása
Vasárnapi Ujságban is) albumokban, s különnyomva is jelent meg, a leg- Gretschina Mihály kiewi püspök által, ki 1020. évben halt meg. Alkalmaelfogulatlanabb ítész eiőtt is félreismerhetlen a gazdag teremtő lélek. D esint ez a legrégibb szláv irodalmi emlék, a mit ismernek.
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+ (Abd-el-Kádert
az angol kormány) pompás kétcsövü karabinnal
ajándékozta meg azon nemes magatartásaért, melyet ez a damaskusi mé¬
szárlás alkalmával tanusitott.
+ {Páris lakosainak száma) a legutóbbi 10 év alatt több mint fél¬
millióval szaporodott; házat csak a mult évben többet épitettek benne
9000-nél. Mivé lesz e világváros egy század mulva!
+ (A dunántuli ev. ref. egyházkerület) közelebb Győrött közgyülést
tartván, a megürült egyházkerületi hivatalokra, nevezetesen az egyházkerü¬
leti világi főjegyzőségre Beőthy Zsigmond addigi világi aljegyző, az őrségi
segédgondnokságra Csernel Gusztáv, a barsi esperességre Nagy János vá¬
lasztattak meg.
-f- (Furcsa demonstratio.) Lengyelországban az orosz kormány tilalma
következtében este 9 óra után nem szabad az utczán lámpa nélkül megje¬
lenni. A lengyelek e rendeletnek oly buzgón engedelmeskednek, hogy még
nappal is lámpával járnak az utczán.

SAKKJÁTÉK.
90-ik sz. feladvány. — Willmers Rudolftól
Sötét.

-f- (A mostani olasz királyságban
összesen 20 egyetem van.) Ezek
közül kettő segélyt kap az államtól, a többi mind saját alapjából tartja fenn
magát.

Adomák.
— A vőlegénynek épen látogatást kellett tenni arájánál, hanem e dologbao kissé szokatlan (nem hiába!) levén, anyját kérdé, hogy mit mondjon
ő arájának? Az anya szivesen szólt : ,,Örülök, hogy nagyságodat friss egész¬
ségben láthatom — azután egyik szó a másikból j ő ! " Ez volt a tanács. A
fiatal ember megy és mondja : ,,Örülök, hogy nagysádat friss egészségben
láthatom — azután egyik szó a másikból j ő . "
— A tolvajt az épület második emeletében rajta kapták a lopáson,
honnan a grádicson az első emeletre dobták. Innen hasonlólag a kapu alá,
honnan a házmester ki az utczára dobá. Ez a kapu előtt megáll, jól megnéztetőtől talpig a házat, mig végre megszólal :„Na, nem hittem volna, hogy a
házban illyen rend uralkodjék."

Hétfő, sept. í*. „Egy no, ki az ablakon kiugrik." Vigjáték 2 felv. E
napra Shakespeare ,,Othello"-ja volt kitűzve, de Munkácsy-F.-né megbete¬
(Bécsben). gedése miatt elmaradt. Az előadás jól mulattatá a közönséget, miben főér¬
deme volt Szilágyinak és Némethynének (Törő Bálintné).
Kedd, sept. 10. „Don Juan." o p e r a 2 felv. Zenéje Mozarttól. A remek
dalmű előadása kielégitő volt; Hollósy L.-né, mint mindig, most is legszeb¬
ben énekelt. Bignio és Kőszeghi különösei] kiemelendők. Markovics Ilka és
Voggenhuber Vilma nemcsak igen j ó alakok voltak, de komoly igyekeze¬
teiket is tapsokkal méltánylá a közönség.
Szerda, sept. l l . Benedek Jozsef második fölléptcül : „Szeleburdi."Vigjáték 3 felv. Benedek hatással játszotta szeleburdi szerepét. Dicsérete*
jellemvonása a tulságoktóli tartózkodás s a természetesség, ez utóbbi any¬
nyira sajátja, hogy szintén nem ártana, ha néha kissé többet „komédiázna.*'
A közönség jól mulatott s a vendéget ismételt izben kitapsolá.
Csütörtök, sept. 12. Wiest Lajos hegedűművésznek, a moldva-oláh ural¬
kodó herczeg udvari karmesterének hangversenye, Stéger szives közreműkö¬
dése mellett. Ezt megelőzte : „Szinésznő." Vigjáték 1 felv.

Szerkesztői mondanivaló.
5779. VeröcEC. A. J. Az ily szótartás elött meghajlunk. A czikk szerencsésen
kezünkbe érkezvén, az eddigi akadályok elenyésztek.
5780. Vésjcvihar. Minek mondjalak
Ha nem néznők a becsületes, haza¬
fiui indokokat : a tökéletlen müvekről azt kellene mondanunk, hogy kár a rájok pazarlóit
i
b
c
d
o
f
g
b
postadíjért.
5781. Kis-Mányok. A levélből csak annyit ertünk, hogy az erőszaknak engedve,
Világos.
az adót ott is megfizették. Igy szárazon elmondva, a tény újdonságnak sem illenék be.
Világos indul, 8 4-ik lépésre matot mond.
5782. B.-Ujfaln. I. S. Sólyomkő megjött. Kár, hogy a rajzban egy kis elő- és
tér számára nem jutott hely.
578S. N.-Zerind. K. K. A pótlékot köszönettel vettük. A kép készül.
A 85-ik sz. feladvány megfejtése.
5784. Debreczen. CH. AZ arczkép megjelenését későbbi időre vagyunk kényte¬
(Weisz J. A. tanártól Budán.)
lenek halasztani.
5785. Sz.-Fehérvár. K. J . A czikk jól van irva és a tárgy időszerű. Reméljük,
Világos.
Sötét.
nem soká log pihenni fiókunkban.
1) V c l — eS
<I4-e3:
578i. Ket kis gyermek emlékezete. Kár, hogy a müvészi forma hiányossága
2) B e 4 — e 4
tetsz. sz.
zavarja itt oit azon kellemes kép hatását, mit a mű tartalma az olvasóra gyakorolhatna.
8) II c 6 — a ő
tetsz. sz.
5787. Keld hajnal. A hősök álma. Az elsö beköszöntés fölébreszté figyelmün¬
4) F e 8 - ^
ket. Tehetségnek nyomait látjuk. Előre!
Helyesen fejtették meg. Lessen : báróMeszéna István. — Pesten : Cselkó György
5 í-8. Család. K. J. Az ujabb szállítmányból is majd csak kiböngészünk valamit;
Veszprémbe* : Fülöp József. — B.-Újvároson : Kovács Lajos. — l'arabutyban : Eothfeld tán a „boszorkánynyal" is tisztába jövünk valahára.
József.

Szinházi napló.

m

Péntek, sept. 6. Benedek József kassai szinész első vendégjátékául :
„A skót nemes." (A szinlap szerint „Scott nemes"'.) Vigjáték 5 felv. Irta
Dumas Sándor, örömmel láttuk, hogy e sok érdekességgel biró vígjátékot
ismét előrántották oly hosszu pihenés után; de ismerve azon nehézségeket,
mikkel a szereplőnek a czimszerepben meg kell küzdeni: megvalljuk, némi
aggodalommal mentünk a színházba, miután még oly jeles színésznek, mint
Szerdahelyi, sem sikerült benne tökéletes diadalt aratni. Aggodalmunkat
annyiban igazolva láttuk, hogy Benedek nem birta e szerep tojellemét, a
naivságot visszaadni, s midőn naiv akart lenni, inkább együgyünek látszott.
Másrészt azonban teljes elismeréssel mondjuk ki, hogy Benedeket a termé¬
szet igen szép színészi tehetséggel áldotta meg, mit, ugy látszik, tanulmány
által is jgyekszik minél jobban értékesiteni. Otthonos, sok szinpadi ügyes¬
séggel biró szinészt láttunk benne, kit a vidéki szinészet legkiválóbb tagjai
közé méltán számithatunk. A közönség többszöri kihívással méltányolta
játékát. Munkácsy-F.-né kedves „Duncan Sarah" volt. Szigligeti Anna is
igyekezett megfelelni ,,Quin Nelli" szerepének, mely egyébiránt az övénél
gyakorlottabb kezekbe való. Feleki Buckingham herczeg szerepében ottho¬
nosan érezte magát; Szigeti j ó Chift'inch volt; Rónay királya jobb is lehe¬
tett volna, anélkül, hogy valaki megharagudott volna érte.
Szombat, sept. 7. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv. Zenéje Erkel
Ferencztöl. A sok szépséggel ragyogó dalmüvet pár hónapi szünet után ma
hozták szinre először. Miután az operaszemélyzet ujolag együtt van, remél¬
j ü k , hogy gyakran fogunk találkozni „Bánk báii"-nal. Hollósy L.-né hoszszasb távollét után ma lépett fel először, mint szintén Füredy és Ellinger is.
Vasárnap, eept. 8. A szinház zárva volt.
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TARTALOM.
Tisza Kálmán. (Arczkép )
Forgách Balázs. Oyb'ri Vilmos. — Smaragdok és
zafírok. (Folytatás.) Jókai Mór. — Maga keze verte meg. Bocskai Pap Lajos. ••- A ma¬
gyar Akadémia palotája. (Képpel.) — Erkel Feienez „Bánk bán" operája, (Képpel.) —
Pestről a középponti Kárpátok felé és vissza. (Folytatás ) — Tárház : A pók és a légy.
— N>mzeti öltözetünk ügyében. — Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. -•Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Mi ujság? —• A budai nép¬
szinház megnyitási ünnepélye. — Egyveleg. — Adomák.— Sakkjáték.— Szinházi napló.
— Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert : (lak. inagyar-utcza 1. BZ.)

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

Pest, september 22-én 1861.
A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben V/t iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz kflldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 lt. njpénzben. — Az előfizetési dij aVasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó.
(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.)

Dr. A r g e n t i

Düme,

A soha ki nem aknázható orvosi tudomány folytonos vívmá¬ sóvárgó lelke leginkább Hahnemann munkáinak olvasásával fognyaira nézve, legközelebb lefolyt időkben, alig mutathat fel édes lalkozék. — Elsö kísérletei ezen töretlen, s göröngyös pályán — a
hazánkban a szakértők között valaki több érdemet és eredményt, hol mint igénytelen kezdőnek előítéletekkel, sőt nem ritkán rágal¬
makkal is kellé küzdenie — meglepők valának, és ösztönül szol¬
mint Vácz vidékének jeles hasonszenvi orvosa, Argenti Döme.
Huszonöt év óta fáradhatlanul harczol a homoeopathia mel¬ gáltak arra, hogy a tüzvérü buvár egész lélekkel küzdött kedvencz
lett, és részint jeles iratai, részint szerencsés gyógyitásai által eszméje mellett. Ekkor egyszersmind félretevén minden gyógyitalt,
leginkább ő ismertette, és kedveltette meg hazánkban a homoeo¬ melyekkel évek óta élt, maga is homoeop. szereket kezdé hasz¬
pathia hatását, melynél fogva annyi évek dta meg nem törve, söt nálni, s mellette a szükséges testmozgást sem mulasztá el; ekkép
növekedő terjedése által mind inkább megerősödve teljes tisztelet¬növekedvén testi ereje, kettöztetett szorgalommal dolgozott, irt, s
ben áll gyógymódja azoknál, kik azt elfogulatlan figyelmükre tudtunkra elsö volt hazánkban, ki nyilvános lapokban, többi közt
méltatták. — Argenti Döme
az akkori „Jelenkor" czimü lap
született Váczon 1809. évi sept.
Társalkodójában 1838. óta
26-án, azon házban ugyan, a
több éven át érdekes czikkeket
hol most is lakik, mely azon¬
közlött a homoeopathiáról.
ban nagy változáson ment az¬
1847-ben adá ki jeles, s
óta keresztül. Szülői egyszerü
e tekintetben első magyar
polgárok levén, egyetlen fiomunkáját a „különféle betegsé¬
kat nem akarták a felsőbb is¬
gek hasonszenvi gyógyításáról",
kolákba járatni, belőle sorsuk¬
melynek bevezetése oly ügye¬
hoz hasonló kereskedőt óhajt¬
sen és értelmesen van előadva,
ván képezni, mig végre taná¬
miszerint a figyelmes olvasó
rainak sikerült kivívni, hogy
az egyszerü gyógymód sike¬
az elmés, eleven fiu továbbra
res, és jótékony hatásáról
folytathatta tanulmányait. Ta¬
könnyen meggyőződik.—Ezen
nuló társai közt mindenkor ö
munkának elsö kiadása — da¬
Volt az elsö, s már gyermek
czára a bekövetkezett mozgal¬
korában sem foglalkozott
mas és nyugtalan időknek —
egyébbel, mint tudományos
egészen elfogyott; mire 1855tárgyakkal, mi által gyenge
ben bocsátá ki tetemesen bő¬
teste annyira szenvedett, hogy
vített második kiadását. Ezen
midőn az orvosi pályát vég¬
mü annyira megismerteié őt
zendő Pestre jött, többnyire
hazánkban, hogy alig van me¬
betegeskedett, és szenvedő ál¬
gye, hol könyve ne léteznék,
lapotban volt még akkor is,
mely ezreknek adott már éle¬
midőn 1835-ben utolsó vizsgá¬
tet, főleg oly helyeken, hol or¬
ját tévé le, Lenhossék protovost nem könnyen kaphatni;
medicus ez alkalommal, midőn
kik is e jótéteményért nem
az orvosi kar nevében teljes
győzik eléggé áldani a szerzőt.
megelégedését jelenté ki, egy¬
_ De nem egyedül munkája
szersmind figyelmeztette öt,
lett annyira ismeretes hazánk¬
hogy egészségének helyreálliban, hanem folytonos 'foglal¬
tásáról gondoskodjék, még mi¬
kozása által majd minden me¬
elött orvosi gyakorlatát meg¬
gyében müködik, részint sze¬
kezdené.
mélyes látogatása, részint le¬
velezései által. Mindamellett,
Igy tért vissza szülőihez
hogy szünet nélkül, hol Pesté
Váczra, hol tudomány után
Dr. ARGENTI DÖME.
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