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nyel adatott. Nemcsak Egressy Gábor adta ismert művészettel a czimazere-
pet, hanem a kisebb szereplők is kellő kegyelettel látszottak megoldani szép 
feladataikat. S az ily a legapróbb részletekben is összevágó játék tehetné a 
nemzeti szinházat valódi mii iskolává és intézetté. 

Csütörtök, okt. 24. „Bánk bán,-' opera 4 felv. Erkeltől. 

Budai népszínház. 
Molnár társulata egypár népszínművet oly jelesen szokott adni, hogy 

szinte kedvünk volna, belőle egy kis mustrát küldeni más színházakba. E ki¬ 
válóan jól sikerülni szokott darabok közé tartozik a „Két huszár', is, mely több¬ 
szöri adatása után okt. 18. ismétmeglehetős részvét mellett került szinre. Okt. 
19-én Balog István bohózatát, a nagyon jól ismert „Ludas Matyií'-t adták, 
csekélyszámu közönség előtt. Okt. 20-án ismét láthattuk a katonai főpa¬ 
rancsnokság által nem rég betiltott „ II. Rákóczy fogságát," melynek újra szin-
rehozhatását, mint hulljuk, Molnár folyamodására, a helytartótanács esz¬ 
közölte ki. Nem tudjuk miért, de az előadás ezúttal nem ment oly jól, mint 
máskor. Másnap ugyané darab ismételtetett. Mindkét alkalommal nagy kö¬ 
zönség volt jelen. Okt. 22-én kezdték meg a Molnár által kitűzött 50 
aranyra pályázó darabok előadását, „Az alföldi halász" czimü, 3 szakaszos, 
népdalokkal és tánczczal egész az unalomig, spékelt népszínművet. Elmond¬ 
hatjuk rá : „Requiescat in pace !" Nagy merészség volt az ismeretlen szer¬ 
zőtől, hogy Szigligeti „Csikós"-ának ezen nagyon is együgyü kópiájával a 
pályázók sorába állt, színre hozni egy oly darabot, melyben nincs egyéb él¬ 
vezhető, mint a népdalok, melyek azonban utoljára szintén unalmassá válnak 
mert kell, vagy nem kell, minden untalan rákezdenek egy-egy nótát a da¬ 
rabban előforduró unalmas személyek. Ezúttal igen nagyszámú közönség 
sereglett össze, azon reményben, hogy élvezetes darabot látand, de szépen 
csalatkozott. Ismételjük tehát : „Requiescat in pace!" Reméljük, hogy e da¬ 
rab szerzője az 50 arany csengésében nem fog gyönyörködni, s hogy többi 
pályatársai el fogják feledtetni a mai kísérlet unalmasságát. Okt. 23. „A 
fogház" s 24-én a „A szegedi kupecz" népszinmü adatott elő. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5815. Szeged. B. Az „István bácsi naptára" már néhány héttel ezelőtt kapható 

volt, mint lapjaink hirdetései közt olvasható, 50 krért. „Kakas Márton naptára", mint 
halljuk, e napokban hagyja el a sajtót. Girókuti „Országos nagy naptára" csak a jövó 
hónapban lesz kapható. A megrendelések Landerer és Heckenast nyomdájába utasitan-

dók. Egyébiránt ezekről bőven értesít hirdetési rovatunk folytonosan (a Politikai Újdon¬ 
ságokban). 

5816. Hatvan. N. N. Az nem elég, hogy : „N. N." Az ily czikkek tudnunk kell a 
szerző kilétét. 

5817. Kecskemét. H. J. A jeles czikket vettük. Rajzaink e napokban készülnek el 
s akkor a közlést semmi sein akadályozandja. 

5818. Dcbreczen. K. P. A kérdéses müvet nem ismerjük; szívesen veszszük. 
Furcsa, hogy épen enapokbanjutott|kezünkbe Petőfinek egy diákkori csinos fordítása 
(Schiller egyik legnépszerűbb költeménye után), melyet elég érdekesnek tartunk arra, 
hogy közelebb szintén kiadjuk. 

5819. Szomorú napjainkban. Nem kérünk többet ezen fajtából. Nem a „napok" 
szomorúak ott, hanem a versek. 
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és hetinap 
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naptár naptár 
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Holdnegyed : # Ujhold 2-án délutáni 5 óra 19 perczkor. 

T A R T A L O M . 
Pestről a középponti Kárpátok felé és vissza (folytatás, képpel). — Nap leáldo-

zásakor. Fejes István. — A hévmérő. (Vége.) Zsindely István. — Csomagszállitás lég¬ 
nyomás által. (Képekkel.) — Egy vidéki levelező kirándulása. — A debreczeni kastély. 
(Folytatás). Jókai Mór. — Erdélyi magyar levelek a XVII-ik századból. (Folytatás.) — 
Tárház : Révay Miklós emlékszobra ügyében. — Szózat a budai magyar népszínház 
ügyében. — Egy magánlevél Deák Ferencztől. — Irodalom és művészet. — Egyház é» 
iskola. — Ip a r , gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Mi 
újság? — Türr nejének válasza a magyar hölgyekhez. — Sakkjáték. — Nemzeti színházi 
napló. — Budai népszínház. — Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár. 

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

Két lap együtt!! 
Előfizetési fölhívás 

F é l é v r e 

5 forint. 

Vasárnapi ( JSÍÍO' iolililiiii üjdonsáfoh 
1861-ik évi utolsó negyedére. 

Előfizetési föltételek: 
(Buda-Pesten házhoz hordatva, vagy postai bérmentes küldéssel) 

évnegyedre, azaz : október—decemberre . 2 ft. 50 kr. 
félévre, azaz : október—inártiusra 1861—1862 5 „ 

„ Tiz előfizetett példányra egy tiszteletpéldány. _ 
Csupán §§ * i u i - i Ü Csupán 

[Vasárnapi Ujság| A P é n z e k bérmentes küldése kéretik. ^Politikai Újdonságok! 
Az 1861. évi II. félévi folyamból teljes számú i r.idvre i n. so s n. 

i « . 5o t , . Évnegyedre 1 ft.25 kr. példányokkal még folyvást szolgálhatunk. 

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala Pesten, jg 
egyetem-uteza 4-ik szám alatt. 

Kiadó-tulajdonos lleckennst Gusstáv. — Nyomtatja Landerer és lleekenast, egjetem-utcaa 4. szám alatt Pesten 1861. 

A Vasárnapi Újság hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/i ivén jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai utón külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ujpénzjben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó. 

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

Pestről a középponti Kárpátok felé és vissza. 
(Folytatás és vígé.) 

Selraeczre beérve, a több hegyen épült város eleinte görbe 
azután elég egyenes és széles, de mindig lejtő utczáin meglepö-
leg szép, sőt 2—3 emeletes házakat is találtunk, melyeknél az a 
sajátságos, 
hogy a túlsó 
végükön kö¬ 
zönségesen 

földszinte¬ 
sekké vál¬ 
nak, s igy 
t ö r t é n i k 
hogy föld¬ 
szintes k a-
punál be-
menve, első 
vagy máso¬ 
dik emelet¬ 
ben találjuk 
magunkat s 
az első eme¬ 
letbe akar¬ 
ván jutni , 
lépcsőkön 
lefelé kell 
mennünk, 
mi az alföld 
sikságaihoz 
szokott em¬ 
ber ajkaira 
mosolyt és 
egy kis za¬ 
v a r t hoz. 
Kellemetlen 
benyomást 
teszazonban 
a városnak 
fölötte rósz, 
tán még 
múlt száza¬ 
di kövezete, de Sz. Háromság oszlopa a város müizlésének be¬ 
csületére válik *). Itt eszünkbe jut Pest városnak szobrokbani 
szegénysége, tán fukarsága, mi Pest téréit s utczáit csakugvan 

Selmecz régi vára. 

nem maradandnak a tervek csak papíron! — Selmecz egyházai kö¬ 
zül — milyen 5 van — épitészetre nézve egy, régiségre nézve 
több, és a régi vár érdemel figyelmet. 

Selmecz egyéb ritkaságait, u. m. bányaiparával szoros viszony¬ 
ban álló világhirü intézeteit, válogatott gyűjteményeit, nagytekin¬ 
télyű tanárait, bányáit, gépezeteit stb. csak szakember tárgyal¬ 

hatja tüze¬ 
tesen, és ki 
több napo¬ 
kat tölt¬ 
het azoknak 
vizsgála¬ 
tával. 

Mi cgak 
a helybeli 

^^sStS: kath. gymn. 
történetét 
é r i n t j ük, 
m e l y n e k 
n y o m a i t , 
Toldy (M. 
nemz. irod. 
tört. II. 80. 
§.) 1478-ig 
fölviszi. — 
1649-ben a 
j ezsuiták, 
1773-ban a 
kegyesren-
düek, 1858-
ban pedig, 
bár csak 5 
évre, a sta¬ 
tus tanárai 
ve vékát, mi¬ 
dőn a 8 osz¬ 
tályú, kitű¬ 
nően fölsze¬ 
relt gymna-
sium 4 osz¬ 
tályúvá lön. 
Ezen tanin¬ 

tézetben is ujabb időben a szláv, később a német nyelv hozatott 
be. Ifjúságának száma szintén csekélyre olvadt le. 

. „ . o./ m ég néhány órai itt mulatást, egy kirándulásra használók, 
prózaivá teszi. De tán máskép lesz ez ezután a gazdag Pesten! s|t. i. az országszerte hires kálvária megtekintésére. Ez avarostul •*, 

egy keletnek fekvő és kúpalaku különálló hegyen van, melyh 
két hosszú hársfa-folyosó vezet. Közbe-közbe a 24. sz. á lkr 1 •) Hallomás szerint 60,000 ftba került. 

t,, 

! I * 
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arányosan van elhelyezve, melyeken a Megváltó szenvedését ábra 
zoló dombormüvek láthatók, melyek a művészet szigorú igényei¬ 
nek bár nem felelnek meg egészen, némelyek mégis jeles gondolat 
szüleményeinek mondhatók. Ilyen például az Űdvözitő által vég¬ 
hez vitt lábmosás, melynél az ibrikből természetes viz csörgedez 
a medenezébe. Ilyen a három ajkú hivek számára épült 3 kápol¬ 
na, mely fokonkint magasabb helyen van emelve. Az első és 2 dik 
között van az úgynevezett sz. lépcső. Mintegy 24. födött lépcsőn 
—• melynek mindegyik közepén egy sz. ereklye diszlik üveg alatt 
— juthat a zarándokló a 2 dik kápolnába. Legnevezetesb azon¬ 
ban a legfölsöbb kápolna, hol a szokásos H feszület, és a Meg¬ 
váltó sirja becses ásványokból rakott hegyeD és hegyüregben van 
nak. E fölött emelkedik két bádoggal födött torony, melynek 
fénye a napsugarakkal mintegy vetélkedve hirdeti az egész vidék¬ 
nek a megváltás nagyszerű titkát. E kivül innét a kilátás a 
?>—4000 lábnyi magas hegyek között elterülő völgyekbe elraga 
dólag szép, honnét a város is, több hegyen épülve, ugyanannyi 
hangyabolynak látszik, úgyszintén a bányászathoz tartozó épületek, 
melyek \/'2 —:1/, órányira is terjednek. Ezen kálvária 1571-ben 
alapittatott. 

Visszatérvén innét a városba, jól esett volna ott az utczai 
kivilágítás, mihez azonban Selmecz különben müveit, és azért a 
társalgásra igen hajlandó lakosait nyáron át, ugy látszik, szoktatni 
nem akarják, mivel részint komolyabb tudományokkal, részint a 
bányászat terhes munkájával foglalkoznak, melyre ez utóbbiakat 
már reggeli 3-órakor fölkeltik, a kovácsoláshoz hasonló sajátságos 
érczlárma által. Kora nyugalomra követök a városiak példáját, 
korán reggel mi is háztüzhelyeinkre sietendők. 

A 17. Pest, 1HG0, sept. ll-én. Itt érem, bár nem innét írom 
utirajzaim befejezését. Selmeczet — melynek utczái már korán 
zsibongnak a bányákba siető bánya-zoktól — mi is korán hagytuk 
el, kövezetén jobbnak találván a gyaloglást, mint a kocsirázást. 
Az országúira gyümölcsösök között csakhamar egy nagyszerű 
.olvaszdához érvén, betekintőnk, mivel épen az éreznek a kémen 
r-íéböli kieresztéséhez készülének. Istenem! gondolám magam¬ 
ban, mennyi nemes érez került már ki e kemenezékböl a bányák 
•mivelése óta, s mégis mily kevés van forgalomban! 1740— 1770-ig 
70,000,000 ít áru került innét és a környékből a kincstárba. Azóta 
pedig az 1760. körül alapított világszerte híres bányászakadeinia 
és az előre haladt vegy-és géptudományok útmutatása bizonyo¬ 
san megkettözteté a termelést, bár ez ujabb időkben aránylag 
nagyon csökkentnek mondatik, s mégis elmondhatni, hogy Uralt 
s az amerikai bányákat kivéve ezek leggazdagabbak a világon! 
Ezüst t. i. mintegy 100.000 mark 21 ftjával, és 800 mark arany 
i-n vert aranyával véve, mintegy 3,000 000 ftnyi értékű lesz az, 
.V'O mázsa termelt ezüst és 4 mázsa arany. Megjegyzendő, hogy 
a termelt réz, ólom stb. szintén jelentékeny értékű, továbbá, hogy 
a mivelés mintegy 10.000 embert foglalkoztat, s a tömérdek 
gépezetek tüz és viz általi működésben tartása roppant költség¬ 
be kerül. 

Ilynemü, s az „auri sacra fames," és a „nervus rerum geren-
darum"-féle elmélkedéssel hagyok el honunk e valóban kimerit-
hetlen kincstárát, s rövid órai utazás után egy szűk völgyön ke¬ 
resztül Sz. AnUdra érkeztünk, hol Koburg-Koháry, műkincsekkel 
bővelkedő kastélyát, melyhez pompás angol és nagy vadaskert van 
kapcsolva — nézők meg a fölügyelö tisztség és egy jó barátunk 
szívességéből. A főúri ricinus izlés egyszerűségében a nagyszerű¬ 
séget föltalálhatni. A régiségtár kevés, de becses darabokat, de 
annál többet számlál a képtár, mely a magas család magyar és 
nem magyar őseit, é-s a jelenlegi fejedelmi rokonokat részint olaj, 
részint becses rézmetszetekben tünteti elő. 

Innét Prenesfalu a legközelebbi helység, hol a völgy már 
tágulni kezd. Azután Németi tót falu következik, hol már szőlő¬ 
hegyet lehet látni, a szelidebb éghajlat jelvényét, hol a gyümölcs¬ 
tenyésztés is, ugylátszik, nagyban űzetik. Teszér és Teremjen túl 
(r'/üyi) helységet látjuk, melynek Mérc felé terjedő határán mint¬ 
egy 14 kén- és iblanytartalmu forrás hasztalanul várakozik egy 
fürdőintézet- szervező vállalkozóra. Közönséges nevük büdös- és 
köszvényforrás, mely népies név hatásukat hirdeti. Fürdőre pedig 
19° R. hévfokuknál fogva is alkalmasak lennének. 

Hosszasb nélkülözés után végre Kgegh helységben magyar 
kis községre akadunk. Gyermeteg öröm fogja el a keblet, mi¬ 
dőn több hétig tartó vándorlás után ismét magyar hangot hall az 

ember, öreg és kisded, tanult és földmivelő, pap és a hivek aj¬ 
kairól. 

Tovább folytatván utunkat, Királ't/falván és Fehö-Szemerédev 
díszes uri kastélyok tűnnek szemünkbe, s Tompánál és Gyerknél 
már az Ipoly vizét látjuk, melybe itt omlik a bányák szennyét 
magával hordó Selmecz vize. 

Ezután Ipolyságit nyájas nagyterén találjuk magunkat. A me¬ 
gyeház, s a plébániatemplom figyelmet gerjesztőnek, de hajdani, 
1268, körül alapított premontrei prépostságának vajmi csekély 
nyomát találjuk. Szép birtokainak jövedelmét most a beszterczei 
és rozsnyói káptalan élvezi. 

Az eddigi kövér szántóföldek Ilont határában homokosakká 
lesznek. Hajdani várának nyomait hasztalan keresik az utas sze¬ 
mei. Pedig e helység is vár volt, kétségkívül azon főrangú Kund, 
Chunt, vagy Hunt német vitéznek birtoka, ki sz. István alatt So-
mogyban Kupa ellen harczolt, s fényes tulajdonai által a magyar 
főrendek közé küzdé mayát, s a Garam táján birtokot nyervén, 
Hontmegyének nevet adott- (I. Palugyai J. Magy. orsz. leírása IV. 
520 1.) 

Nemsokára Drégely-Palánk, Imre esztergomi érsek által épí¬ 
tett szép temploma tűnik fel. Szép völgyben terül el a hetység, 
(melyben 1000 lakosa magyar), melyben hajdanában a törökök 
faerödöt állítanak, mitől nevét is nyeré. Élőerődé volt ez a hely¬ 
ség háta mögött emelkedő hegyen levő Drégely várnak, melynek 
romjai már a távolban láthatók. Itt örökité nevét Szondy György 
höslelkü vitézsége s még hösiebb halála által 1552-ben. E honsze-
relem-szülte hősiség bámulatra ragadá Ali basát is, ki tetemeit a 
szomszéd hegyen katonai diszszel temetteté el, sírjára lándsát és 
zászlót tűzetvén emlékül. S íme e sirt fogják Hont lelkesült fiai és 
leányai emlékkel diszesiteni, 300 év lefolyta után. — Ki épité e 
várat ? nem tudatik. 1330-ban Miklós honti főispán volt egyszer¬ 
smind „castellanus de Drágul" (Uj. Magy. Muz. 1860. VII. fűz.) 
1436-ban az esztergomi érseknek adományoztatott, 1439-ben, és a 
mohácsi vész után megerősittetett. 1552-ben török kézre jutott, 
melyben 40 évig sínylődött, midőn Pálfy Miklós, a hős, szabaditá 
meg a török hatalom alól. 

Innét nem messzire esik Hont határhantja, 8 Nagy-O'rosziiull, 
már Nógrádban vagyunk. Lakosainak ősei Kálmán aíatt ide tele¬ 
pitett oroszok voltak, kik azonban mind megmagyarosodtak. Tovább 
haladva ismét Rét-^ágra, Váczra, s a szép Pestre tértünk vissza, 
hol hazánk szivében ismét oly jól érzi m-igát minden honfi, hol 
számot vetve fáradalmaink és erszényeinkkel, tapasztalataink dus 
kamatnak mutatkozának, s igazolva láttuk nagy költőnk szavait; 
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midőn így zeng : 
„Szép vagy ó hon, bérez, völgy változnak gazdag öledben. 
Teridet országos négy folyam árja szegi. 
Ám természettől mind ez lelketlen ajándék 
í^agygyá csak fiaid szent akaratja tehet!" 

És valóban ugy találtuk, hogy például Szepesben és Zólyom¬ 
ban, Hradeken és Selmeczen, a föld m< stohasága daczára, az ipar 
által a lakosság oly jólétnek örvend, mint hazánk bármely termé¬ 
keny vidékén, miért a nyomor sehol sem vehető észre annyira, 
mint hazánk keleti részein, mi onnét is kitetszik, hogy amatájakon 
az épületek a falukon is nagyrészt köböl valók, míg a keleti része¬ 
ken nem ritkaság fatemplomokkal találkoz i. Tapasztalok, hogy e 
szepesi Kárpátok sokkal érdekesebbek, mint például Marmaros égbe 
nyúló hegyei, míg ezek t, i. nagy tömegeket képeznek, addig Sze-
pes ormai nyúlánk óriásokként magasra rögtön emelkednek, és 
tavakkal — viz-esésekkel változatosságot mutatnak, mi az érin¬ 
tett hegyeken hiányzik. De egy előnye van hazánk keleti részei¬ 
nek, az t, i. hogy keleten nemzetiségünk nagyobb tért foglal el, 
bár szintén sok idegen elemtől környeztetik. Adjataz ég, hogy az 
ipar hajnala íölviradjon hazánk minden virányain egyaránt, mert 
csakis ugy leend tejjel mézzel folyó országunk az egész nemzetnek 
paradicsomává, melyért élni s halni annál édesebb : minél becse¬ 
sebb lesz a honfi, tiszteltebb n nagy külföld előtt. — Jancsik Kde. 

Sötét nagy volt 
Sötét nagy volt az éjszaka 
Lehullottak a csillagok; 
Oh ha látnám, a túlvilág, 
Azoktól milv szénen rascvoi; 

Fényesebb lett a túlvilág — — 
Sötétebb lett nekünk az éj; 
. . . . Szellő kelt az éjszakában , 
Ezt suttogá : remélj, remélj! 

Sötét nagy volt az éjszaka . . . . 
De láttunk milliónyi fényt, 
Mely — bolygótűzként — elásott 
Kincstől felszállt s eltűnt megint . . 
Honszerelem! elásott kincs 
Valál szivünk közepében; 
Lángod csak titkon röpkedett 
A rémekkel teljes éjben. — 

Sötét nagy volt az éjszaka . . . . 
Már azt hitték, vakok leszünk; 
De nem levénk, — a sötétben 
Folyton égett szövétnekünk . . . . 
Szövétnekünk ott világolt 
Tiszta fénynyel — rónán, bérczen, 
Honleányok sóhajában 
Honfiak bús énekében . . . . 

' Sötét nagy volt az éjszaka . . . . 
Csillaginkat se láthatánk; 

, Irigy felhő eltakarta, 
Villámokat szórván reánk; 

i De jött a vész, jött a vihar, 
Szétfbszlott a felhő legott; 
Túl a felhőfbszlányokon, 
Megláttuk a sok csillagot . . . . 

Sötét nagy volt az éjszaka . . . . 
— Kakasszólt az éjszakában; 

; Kakasszóra szép pirosló 
. Hajnal kelt a láthatáron; 
i Piros hajnal! fénysugárod 
Festi már a bérezek ormát; 
N incsen éj , bár h a j n a l u n k a t 

jMos t is f e l l egek t a k a r j á k ! 
Várady Gusztáv. 

A debreczeni kastély. 
Regény. — JÓKAI MÓRTÓL. 

(Folytam.) 

A most érkezett lovag ezen nagyon nem nyájas észrevételre 
kezdett feszengeni helyén, mint a ki szeretné, mindjárt, Brennust 
játszani a kivont karddal; hanem biró uram megnyugtatá öt, csen-
desitőleg intvén felé kezével, s egyszersmind megfelelve syndicus 
uramnak : 

— Bölcten tudom, mi vagyon a statútumokban; hanem tes¬ 
sék csak fölütni a jegyzőkönyvet, de dato trigesima príma Augusti, 
anno Domini 1606 ról, ott majd megtetszik találni a tanácsnak 
azon dekrétumát, hogy a midőn katonai ügyekről forog fenn kér 
dés; öt vagy hat hadnagy köztünk lehessen a „törvényben". 

Ez volt aZj a mitől legjobban fáztak a körültekintő urak. Ket¬ 
ten-hárman süvegeik után kezdenek nyúlni; ősi szokás lévén, hogy 
ha a tanácskozás vagy zajossá talált lenni, vagy oda nem tartozó 
idegen elemek vegyültek a terembe, vagy ha a leszavazott kisebb¬ 
ség fel akarta forgatni a többség határozatát, olyankor a tanács¬ 
tagok föltették fejükre a süveget, e szóval „most már nem tanács¬ 
ház, hanem kocsma", s a mi azontúl történt, az megszűnt hivatalos 
szinnel bírni. 

— A ki süvegét felteszi, votumát veszti; szólt szárazán Ke¬ 
resztszegi uram, ki nagyon is bizonyos volt arról, hogy nézetei 
többséggel birnak a tanácsban. Most már, ha kívánják kegyelme¬ 
tek, elővehetjük Igyártó Mihály uram ügyét. 

— Most már! dohogott süvege mellől Káva uram, minek¬ 
utána a fejedelem hadnagya itt ül közöttünk, a kit kénytelenek 
vagyunk respectálni. Az pedig még elébb bebizonyítandó volna, 
hogy vájjon katonai ügy-e Igyártó uram dolga, vagy sem. 

— A ki fegyverrel ment a táborba, s onnan fegyverrel meg¬ 
szökött; sőt még a többi bandéristákat is hazajövetelre izgatta. 

— Mi nem küldtük a bandériumot a táborba azért, hogy 
ellenség elé állítsák, csupán az élelmi szerek örizete és kisérgetése 
végett; a mint őket csatára akarták tenni, szabadok voltak a haza¬ 
jövetellel. 

— De ők azt nem tették; Igyártó egyedül jött haza. 
— Nem tették, mert féltek a hadi regulától'; de Igyártó uram 

példát adott mindenkinek, hogy mikor a vezérek törvénytelenséget 
kivannak, akkor nekik ellent kell mondani. 

— No az ugyan szép lenne! kiálta közbe, boszus nevetéssel 
Zólyomi Dávid. 

— Meddő vitatkozás ez! szólt kategorikus hangon Kereszt¬ 
szegi. Ellenség előtt állunk, akkor katonatörvény határoz. Köszön¬ 
jük meg, hogy Igyártó uramat mixta-commissió Ítélheti el; mert 
bizony mondom, ha hadi-törvény elé állítják, akkor gonoszabb 
sorsa lesz. Hozzák fel a rabot! 

A porkoláb és négy darabont sietett a vádlottért, kit néhány 
perez múlva a tanács elé kisértek. 

Igyártó uram kisdedtermetü, szelíd felemás képű ember volt; 
arczán azt a sajátságos bátorság kifejezését viselve, melyet ujabb 
időkben politikai bátorságnak neveznek. Nem a csaták hős elszánt¬ 
sága ez, hanem azzal igen közel testvér, a békehirdetés merészsége 
háború idején. 

A kisded férfi kezei és lábai, nagyobb mutogatás kedveért, 
még meg is voltak lántzolva; pedig bizony különben sem futott 
volna ö sehová. 

— Igyártó Mihály! szólt hozzá Keresztszegi, kemény, szigorú 
hangon; kegyelmed azzal vádoltatik, hogy a tábort engedetlenül 
elhagyta, s a bandériumot is hasonló tettre biztatta. Ezért állítta¬ 
tott elénk, hogy adja elő okait, miért cselekedte ezt; mentse ma¬ 
gát, ha tudja; ha nem mentheti, viselje ítéletét. 

Igyártó végig mosolygott előtte ülő tiszttársain, mintha kü¬ 
lönösnek tartaná, hogy azok most ö fölötte törvényt tartanak. — 
Azután bátran, szilárdul szemébe nézett az elnöknek, s szólt, mint 
következik : 

— Nemzetes, másodbiró uram : tudjuk azt nagyon jól minda-
ketten, hogy nem az én vétkemről, vagy a kegyelmed haragjáról 
van most szó, hanem városunk léteiéről vagy nem-lételéről. Nem 
vagyok én az a csúnya gyáva ember, a ki elszalad a csatarendből, 
mivel hogy a bőrét félti; nem is érdemelem meg, hogy miattam azt 
mondják városunkról, a mit annyiszor hánynak elénk a délezeg 
hajdú szomszédok : ,,Ti debreczeniek nem törődtök az ország bajá¬ 
val, ti nektek csak arra van gondotok, hogy jó nagy hasat nevel¬ 
jetek, ti nem segítitek sem a császárt, som a fejedelmet; akármelyik 
győz, az ti nektek^ mintegy, csak ti jól legyetek lakva; nem is hisz-
szük, hogy ti is Árpáddal jöttetek volna ki; a tatárok felejtettek 
itt benneteket; azokból lettetek." Nemde nem kegyelmed mon¬ 
dott e ilyeneket szemünkbe kegyelmes Zólyomi Dávid uram? 

— Né! Még ő fog perbe engem! kiállta fel, levett sisakjára 
ütve a lovag, gúnyosan. 

— A vádat sokszor és régen halljuk már : ,,l)ebreczen nem 
vesz részt a háborúban." Igaz, de nem azért, mintha Debreczen 
fiainak öklében nem jól állna a kard, hanem azért, mert a hadba 
elegyedés Debreczen missiójával homlokegyenest ellenkezik. Mi¬ 
csoda Debreczen az országra nézve azon a ponton, a hol áll ? Egy 
olyan szerencsés neutrale terrénum,mely minden hadjáráson kívül 
esik. Elég messze van Bécstől és Budától, hogy sem a basák, sem 
a jezsuiták által ne háborgattassék. Ez Istentől megáldott helyze¬ 
tében kisded köztársaságunk a békés jóllét árnyéka alatt asylumul 
szolgál a hazai tudományoknak; Rómája, Jeruzsálemé a tisztított 
hitvallásnak, hol az üldözött menedéket talál, hol a szegény lelki 
és testi táplálékot nyer, hol azUr templomának legerősebb kőszik¬ 
lája f<kszik. Bölcs elődeink mindenha jól ismerték, csekély, de 
hatalmas köztársaságunk becsét az egész magyar hazára nézve, s 
megeléglettek azzal a dicsőséggel, hogy a lelkiekben „erős vá¬ 
runkénak neveztessék városunk; nem óhajtottam annak harezi 
nevezetességet szerezni, mint kijutott szegény Kassának és Eper¬ 
jesnek. De ha akartak volna is ilyesmit, módjukban lehetett-e az. 
Kegyelmed Albisi Zólyomi Dávid uram, katonaember; megítél¬ 
heti, mit csinálna akkor, ha Debreczent ostromló ellenségtől kel¬ 
lene védelmezni? Egy várost, melynek két mérföld a kerülete, s 
nincs egyebe a betöviskelt ároknál, s tizenkét sárból és fából épült 
galambdúcz-forma őrtoronynál, melynek nádfedelü házait a legelső 
bedobott tüzes galacsin porig égetheti, mely körül mérföldekre 
nincs egy hegy, nincs egy folyó, a minek a hadsereg neki vethesse 
a hátát, melyet minden oldalról megkerülhet, elzárhat, körülfoghat 
az ellenség, melyben negyvenezer lélek lakik, a kiket, ha az utak 
elzáratnak, két hét alatt ki lehet éheztetni. És ezzel a várossal 
akarnak kegyelmetek háborút viseltetni? Nem cselekesznek-e ke¬ 
gyelmetek akkor épen ellenkezőt bölcs országnagyjaink kijelentett 
szándokával? Nem fogják-e fel kegyelmetek dicső emlékű Török 
Bálint atyánk óhajtását,ki e nagy várost egészben reformálta? Nem 
látják e, hogy fejedelmeink ide küldözék alapitványaikat, nem sán-
ezok és várfalak, hanem iskolák és templomok építése végett; nagy 
hadvezetőink az elfoglalt ágyukból harangokat öntettek, azokat 
ajándékozák a mi városunknak, s most mi e harangokat újra 
ágyuknak öntessük-e, s arczul verjük, a mit ők bölcsen elintéztek. 

Zólyomi Dávid türelmetlenül kezdett zörögni kardjával az 
asztal alatt. 

— Nagyon jól értem kegyelmed haragját, Albisi Zólyomi Dá¬ 
vid uram; s azt is hallottam kegyelmedtől szemrehányásképen, 
hogy Debreczen két oldalra sántikál; a németnek is ad harácsot, 
meg a magyarnak is. Igaz, uram, hogy megvan e szomorú helyze¬ 
tünk, de a mi bajunk az, nem a kegyelmeteké; akármennyi elesé-
get, szénát, gabonát, marhát, lisztet és szekeret parancsnokiak 
kegyelmetek tőlünk, azt mi mindig bőven kiszolgáltatjuk. Mit 
aggat kegyelmeteknek az, ha másfelül a szathmári, nagy-kállói, 
székelyhídi német generálisok is megsarczolnak bennünket, meg a 
nagyváradi és szolnoki basákat is keservesen tápláljuk? Kedvesebb 



520 521 

lenne kegyelmetekre nézve, ha emezeknek ellenállnánk, lehagy- volt nekik, az irodalmi versenyekben részt venni, melyek azon tájt Chinában 
nánk városunkat perzseltetni tőbül, s akkor aztán kegyelmetek divatoztak; sőt még életpályát sem szabad maguknak választani, hanem 
sem találnának nálunk vigasztalást. Nem sokkal bölcsebb volt-e az ?s.uPfn SY^g hintósok házalók, borbélyok és színészek lehetnek, mig ne-

, , . 1 1 1 r i „ i i i A . / i , . . ! jeik házasságszerzegsel foglalkoznak. M lehet tehát gondolni, hogy müve-
tőlünk mindenha, hogy fegyver és erőszak helyett vedtuk magún- J

? z e k r ő l g z ó ̂  e 8 z i n é 8 z ° k k ö z t > h a b á r m i n d I g t a l áfk o z ik köztük egy-két 
! igen ügyesen játszó. 

De maga a chinai dráma sincs arra hivatva, hogy nagy művészeket 
képezzen. A drámairodalom Chinában igen erősen van ugyan képviselve, s 
néhány jelesebb mű különböző időkből angol és franczia nyelvre is le van 

, gy gy 
kat szép szóval és keserű fizetéssel. (Folyl „„,„„«,.) 

A chinai színészet. 
Achinai kormány nem rendeztet ugyan államköltségen nyilvános játé¬ 

kokat a nép számára, mint ez hajdan Rómában történt; mindamellett a szi-
nészet ügyét annyiban támogatja, a mennyiben megengedi, hogy minden 
utczában szinházat építhessenek s a szükséges költségeket átalános aláírá¬ 
sok utján szerezhessék elő. 

A chinai színházakat, habár a lakházaknál nagyobbak is, nagyoknak 
mondani épen nem lehet, és sem állandóság, sem költséges fölszerelés által 
nem tűnnek ki. Főalkatrészük bambusznád és gyékény, amabból a gerendá-
zat, ez utóbbiból a falak és a tető épitvék. 

Épen oly szerény és egyszerű a belső fölszerelésök is. Fölemelt desz¬ 
kaállvány képezi a színpadot, mely előtt a zenekar ül, s a színpadot durván 
bemázolt pa¬ 
piros- vagy 
gyékényfal — 
mely háttérül 
szolgál — vá¬ 
lasztja el a ru¬ 
határtól. A 
közönség szá¬ 
mára durva 
padok vannak 
felállítva, mig 
a vagyonos-
bak saját szé¬ 
keket tarta¬ 
nak. Képzel¬ 
jünk ehhez 
még egy pár 
deszkabódét a 
pénztárnok és 
jegyszedő szá¬ 
mára, s egy 
chinai szín¬ 
háznak mind 
b e l s e j é r ő l , 
mind külsejé¬ 
ről tökéletes 
fogalmunk le-
end. 

Színfalak 
s egyéb jele-
neti készletek 
nincsenek. — 
A közönségre 
van bizva , 
hogy képzelő 
ereje segélyé¬ 
vel odagon¬ 
dolja a külön¬ 
féle jelenete¬ 
ket, melyek¬ 
nek jelzése Sz. An'ali kastély, Sil neoz mellett. (Koburg herczeg birtoka.") 

fordítva; de a költői termékek nem emelkednek fölül a középszerűség szin-
vonalán. Habár szomorujátékaik külsőleg nagyon hasonlitnak a régi görö¬ 
gök hason műveihez, belbecsökre nézve azonban mélyen alatta állnak So-
phokles, Aeschylos vagy Euripides tragédiáinak. 

A chinaiak semmi határozott különbséget sem tesznek a tragédia és 
vígjáték közt, e különbség inkább a darab tárgyából és a párbeszédből tű¬ 
nik ki. A tragédia közönségesen történeti, vagy hitregci jelleméről ismer¬ 
tetik föl. 

A népnek nagy érzékisége mellett természetes, hogy a műsorozat igen 
gazdag frivol és erkölcstelen darabokban, ezek azonban nem annyira nyilvá¬ 
nosan, mint inkább egyes gazdag kéjenczek magánszinházaiban adatnak elő. 
Ily alkalommal a rendező a legelőkelőbb vendégnek átadja a társasága által 

előadni szo¬ 
kott darabok 
jegyzékét, s a 
vendég aztán 
tetszése sze¬ 
rint kijelöl e-
gyet azokból. 

S ú g ó k 
Chinában nin¬ 
csenek, min¬ 
den szinész 
könyv nélkül 
tudja szere¬ 
pét, de ép az¬ 
ért egy-egy 
s z i n h á z mű-
sorozata csak 
kevés számú 
d a r a b o k r a 
szorítkozik. 

A leg¬ 
több chinai 
d ráma egy 
előjátékból s 
négy felvo¬ 
násból áll , 
melyek azon¬ 
ban nem any-
nyira a szin-
padon, mint 
i n k á b b a 
k ö n y v b e n 
vannak kije¬ 
lölve. Az uta-
sitások a szí¬ 
nészek számá¬ 
ra a szerep-
könyvekb e 
vannak nyom¬ 
tatva. 

Nők só¬ 
épen "oly eredeti, mint egyszerű. Ha péld. egy tábornok valamely távolabb hasem lépnek föl színpadon, ezek szerepeit mindig fiatal emberek adják, 
fekvő tartományba küldetik, akkor az egyik kezében kantárszárral, a másik- mint ez hajdan nemcsak Rómában és a görögöknél, hanem egész Európá¬ 

ban divatozott. 
A legtöbb drámát, névszerint a történetieket, előadás alatt a zenekar 

kiséri, előttünk egészen ismeretlen módon. A zene e mellett mintegy erő-
sitő eszközül használtatik, ha t. i. a szereplő valamely mondatnak vagy szó¬ 
nak nyomatékot akar adni, bizonyos adott jelre a zene éktelen zajjal belé-
harsan, s ez néha oly sűrűn történik, hogy a közönség több zenehangot hall, 
mint párbeszédet, s az európai fül ritkán bir annyi türelemmel, hogy az 
egész drámát végig hallgassa. 

A zenekarban a lant és gitár nagy szerepet játszanak, melyek azonban 

ban ostorral jelenik meg, s fülrepesztő dob- és trombitaszó mellett, ostorá¬ 
val pattogatva, a szinpadon 3—4-szer föl s alá jár, azután megáll és tudtára 
adja az érdemes publikumnak, hogy rendeltetése helyére szerencsésen meg¬ 
érkezett. 

Azonban egy dologban felülmúlnak bennünket a chinaiak : a ruha¬ 
készletben. Hihetlennek látszik, s mindamellett tény, hogy a legkisebb szin-
házban is oly gazdag ruhatárra találunk, hogy a sok nehéz selymen, arany-
és ezüsthimzéseken szemünk szánk eláll. 

Majd minden komoly chinai színmű tárgya a történetből van merítve, 
s a tatár uralom előtti időben játszik. A jelmezek hű másolatai az akkori 
időbeli viseleteknek, melyek a nőknél csaknem változatlanul fenmaradtak, 
a férfiaknál azonban tetemes módosításokon mentek át. 

Majd minden, ily fajta drámákban szereplő egyének arezukat többé 
kevésbbé fehérre mázolják be, a mi onnan veszi eredetét, hogy ezen arezfes-
tés a tatáridő előtt a rangkülönbség külső jelezéseül szolgait. Minél fehé¬ 
rebbre volt színezve valakinek arcza, az illető annál magasabb rangú volt. 

A chinai színészek a nép legalsó osztályába tartoznak. 
Körülbelől 500 év előtt a birodalom egyik tartománya fellázadt a csá-

Bzár ellen. A lázadók legyözetvén, büntetésül mind ő előttök, mind utódaik 
előtt örök időkre el lőn zárva az út bármely államhivatalra. Szintúgy tiltva 

föl követésre méltó s tettre 

Nincs semmi határozott hangnem, hanem a „Moll" és ,,Dur" folyvást válta¬ 
koznak a darabban. Ép oly kevéssé ismerik a chinaiak a félhangokat, a hang-
tűzést (Kontrapunkt) és felosztásokat a zenében, s dallamaikban ránk nézve 
egyátalában semmi vonzó sincs. 

Az énekben sem állnak magasabban. A chinai zene régiségénél s azon 
figyelemnél fogva, melyet Confucius annak művelésére fordított, azt kellene 
hinnünk, hogy e művészet Chinában idő folytán a tökély magasabb fokára 
emelkedett; azonban mint minden, ugy a zene is évezredek óta ugyanazon 
állapotban maradt. Ez annál meglepőbb, minthogy a műveltebb chinaiak 
igen tudják méltányolni a mi jobb zenénket. 

liuczenbacher testvérek. 
Mindenkor örömünkre szolgál, a gyakorlati életből és kivált 

képen népünk életéből mutathatni 
buzditó jeles példá¬ 
kat. — 

Rég e l i smer t 
igazság, hogy minél 
nagyobb virágzás¬ 
ban áll valamely or¬ 
szágban a kereske¬ 
dés, — mely az ipar 
és szorgalom szár¬ 
nyaiként tekinthető 
—: annál nagyobb 
mér tékben ismeri 
annak n épe azt,hogy 
mi az a jólét. És ez 
nagyon természe¬ 
tes, mert a kereske¬ 
dő pénzzé tudja 
tenni télen nyáron 
a szorgalmas embe¬ 
rek munkáját, a pénz 
pedig azon bűbájos 
szer, mely az em¬ 
beri kényelem] és 
jólét, a szellemi s 
anyagi műveltség 
alapját képezi. 

Hazánknak ré¬ 
gi nagy baja az, 
hogy az ország ter¬ 
mékenységi képes¬ 
ségéhez s munka¬ 
erejéhez képest a-
ránylag igen cse¬ 
kély lábon állott s 
mostanig sem fejlő¬ 
dött még eléggé ki 
a kereskedői, vállal¬ 
kozói szellem, s ami 
kereskedésünk van, 
annak is nagyon 
sokkal csekélyebb 
része volt eddigelé 
— olyan honpolgá¬ 
rok kezei között, 
kiknek mindennapi 
imádságukban ott 
vannak eme szent 
szavak : „Hazádnak 
rendeletlenül!" stb. 
nem törődtek sem 
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mert vagyonosabb hazánkfiai 
kereskedéssel sem vállalkozásokkal 

soká ig¬ 
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csak három húrral vannak ellátva, s nem az ujjakkal, hanem kis bambusz- (ian Kivul, S többnyire lenéztek minden olyan foglalkozást, amely 
pálczákkal pengettetnek. Vannak továbbá különféle hegedűk, vagy inkább után nem volt kilátás a tekintetes, nagyságos vagy épen mél-
brugók két húrral, többféle fuvolyák és bádogklarinétok; végre egy sereg tóságos ezimekre és a bakon parádézó zsinóros huszárra. — Ezen 
dob, trombita és ráztányér. A vonóhangszerek húrjai selyemből vagy drót- ferde felfogásnak aztán az lett a természetes következménye, hogy 
hói i«w,t.v,Hr. olyanok ragadták magukhoz áldott hazánkban a kereskedés és vál¬ 

lalkozás kincsekkel kecsegtető aknáit, a kiknek ezen szép ország 
,.bölcsőjük" nem volt, és akiknek nem is nagy okaik lehettek még 

lőtt 1 5 - 2 0 évvel azért törni magukat, hogy „majdan sirjok" 
; hanem sokkal jobb szerették annak zsinat arrafelé szivá 
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ból készitvék. 
Az ezen eszközökkel előidézett hangokról nincs mit mondanunk; zene 

a mi fogalmaink szerint Chinában nincs. Ha egy dallamot végig hallgatunk, 
azt veszszük észre, hogy az folytonosan visszatér, s öszhangról szó sincs 
benne. 

A hangszerek egyhangúlag vannak hangolva, s legfölebb az egyik 
ugyanazon dallamot egy nyolczaddal mélyebben játszsza, mint a másik. fogtatni, ahol ők inkább otthon érezhették magukat, és ahonnan 

ezelőtt 15 

némi joggal nevethették a^magyar tétlenségét, rövidlátóságát. — 
Pedig tudja ezt ma már mindenki, hogy a milyen nagy mér¬ 
tékben emeli a közjólétet a honpolgárok kezei között levő virágzó 
kereskedés, ép oly, sőt talán még nagyobb mértékben kell, hogy 
szegényitsen bármily termékenyországot azon természetlen hely¬ 
zet : ha a kereskedelmi vállalatok haszna határain kivül gyüjtetik 
össze. 

Hogy minálunk a legújabb időkig ily szomorú vala e részben 
a dolgok állása, az annál sajnosabb volt, minthogy most már bebi¬ 
zonyult, hogy a magyarnál alig bir bármely nemzet gyermeke 
több képességgel s életrevalósággal a kereskedésre is; — a magyar 
kereskedők becsületességének kiemelésére pedig C3ak alig pár éve, 
hogy felhozatott ama tiszteletreméltó példa, hogy a magyar buza-

kereskedök között 
sohasem fordult elö 
amolyan civilizált 
v i lágbe l i bukási 
eset. 

Odajutottunk 
végre, hála az ég¬ 
nek, hogy tisztel¬ 
jük az igazán szi¬ 
lárd kereskedő és 
vállalkozó hazafia¬ 
kat, mint kik a nem 
zeti közvagyon és 
j ó l é t leghatható-
sabb előmozdítói, s 
ugy tekintjük va¬ 
gyonuk gyarapodá¬ 
sát, vállalataik fel¬ 
virágzását, mint ami 
egyesek jólétének 
előmozdítása által 
a közhaza, a köz¬ 
ügyek emelkedését 
előmozdítja. 

I l yen közbe¬ 
csülésre méltó és 
tettre buzditó pél¬ 
daként örömmel 
idézzük a jeles „Lu-
czenbacher testvé-
rek"-et, kik a félszá¬ 
zadnál jóval régeb¬ 
ben és mindig virág 
zásban és gyara¬ 
podásban fennálló 
„Luczenbacher"-
ezégnek, ugy a ke¬ 
reskedelmi, mint a 
polgári közéletben 
átalánosan tisztelt 
képviselői. 

Mielőtt a pél¬ 
dás összetartásu 
testvérekről szóla-
nánk, a valódi ér¬ 
dem iránti tisztelet 
nem engedi egészen 
mellőznünk a ezég 

alapitóját, YJZ Liiczenbachei' János egyszerű halász volt, Hontmegye 
Szob helységében, kinek egyszerű foglalatossága mellett abból 
állott első spekulatiója, hogy falujában s a szomszéd helységekben 
fát vásárolt össze, s azt jó sikerrel addig szállitgatá Pestre, mig 
megtakargatott szerény nyereségeiből végre hajót birt vásárolni, 
melynek segitségével aztán rendezett fakereskedésbe vágott. — 
A „szobi halász" — e néven szerették őt nevezni később korában 
is a vidékbeliek — nemhogy a kereskedelmi tudományok titkaiba 
lett volna avatva, sőt annyira egyszerű természet fia volt, hogy 
„strazza" és „főkönyvül" csak rovást használt, könnyen eltalálható 
oknál fogva, s mégis annyira vitte természetes józanészszel, taka¬ 
rékossággal és becsületes szorgalommal, hogy mint előkelő pesti 
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polgár, háztulajdonos, s első rendű fakereskedő halt meg, munkás 
életének a 90-ik év felé közelgő agg korában, Szobon is szép bir¬ 
tokot hagyván gyermekeire. 

Ezen rövid visszapillantással tartozánk a derék Luczenbacher-
testvérek, János és Pal édes atyja emlékének, kik szépen igazolják 
azon ritkán előforduló, de rendesen valósuló igazságot, hogy : 
it testvéri egyetértés sokszoros áldás. 

A két testvér, kikről e sorokban megemlékezni akarunk, Szo¬ 
bon született; János 1816-ban, Pál pedig 1818-dik évben, s aty-
jok hajlamait örökölvén, serdültebb ifjú korukban az iskolai pá¬ 
lyáról lelépvén, otthon a kereskedelmi üzlet körül leltek foglalko¬ 
zást. Atyjok halálakor már családos férfiak lévén, nem követték 
azok példáját, kik alig várják, hogy mielőbb szétdarabolhassák az 
apai örököt, hanem a nagy vagyont a virágzó kereskedésben együtt 
hagyva, egyesült szorgalommal folytatták az öröklött üzletet s 
tevékenységöknek együtt, közegyetértéssel keresvén nagyobbna-

közelebb is a még csak krve;e t pesti leányárvaház aláitási ivti, 
szép öí-szegek kíséretében tiüt; t ik fel a Luczenbacher revet. Kí¬ 
vánjuk, hogy addig virágozzék, atuig olyaiv derék emberek viselik, 
mint jehnleg. — 

Egy vidéki levelező kirámltilá?;). 
(V««f.) 

Zürich nem lepett meg, mert — — ilyennek képzeltem. A mit e szó : 
,,bájoló", kifejezni képes : e meglepően regényes helyzetű városra, mindjárt, 
első tekintetre is alkalmazható. Fekszik a zürichi-tó északi végén, az ebből 
kieredő, kékesvizü, széles és sebes Limmát-folyó két partján, egy kies völgy¬ 
ben, melyet baloldalon inkább halom, jobbon pedig egy szelid, alacsony, 
festői helysor képez. Ugy tűnik föl e város, önkéntelenül, mint egy gon-

nö s szép 
Hogy ezen 

némi fogalnmnl 
vállalataikra. 

kint legalább 50,000 ölnyi forgalmú tüzifakereskedés kezelésével 
foglalkozik, azalatt az élénk szellemű Pált nehéz dolog levéllel is >glalkozik 
feltalálni annak, a ki nincs vele folytonos összeköttetésben, s a kö 
zéppont kikerülésével akarná meglelni; mert ez a nyugalmat nem 
ismerő fürge ember, majd valamelyik folyamatban levő vasúti 
munkavállaíat megtekintésére rándult el, majd valamely tervezett 
uj vállalat helyszínét fürkészi ahhoz értei szakemberekkel, majd 
gőzhajói valamelyik állomásán tűnik elő, melyeket annyi erélylyel, 
határozottsággal és akadályok elleni küzdéssel tudtak életbelép¬ 
tetni, és a melyeknek száma jövő nyárra ismét szépen szaporodni 
fog; — majd Pesten, majd Bécsben fordul nieg, mindig tervezve és 
életrevaló terveinek végrehajtásában munkálkodva; csak Szobon 
lakó családjának jut az együttlétből több idő, de mégis sokkal ke¬ 
vesebb, mint a mennyit akár a gyöngéd családapa, akár a szerető 
nö s szép reményű gyermekek megelégelhetnének. 

ritka testvérpár munkásságáról s elfoglaltatásáról 
k legyen, vessünk egy futó pillanatot legközelebbi 

Ők készíttették a győr-szőnyi vasút földmunkálatait, a Püs¬ 
pökladány és N--Várad közötti vonal földmunkálatain kivül a sí¬ 
nek lerakására is ők vállalkoztak; a szeged-szöregi vasúti töltés 
egészen az ö vállalatuk müve. A budai vasútépítésnél Luczen-
bacher testvérek csináltatták a Tétényig terjedő vonal minden 
föld- és vizimunkálatait, ide értve a nevezetes alagutat is. Budá¬ 
tól Dinnyésig pedig az épületeket állították elő, a nevezetes víz¬ 
mérővel együtt (mely a Dunából szedi át a vizet az itatóba, mint¬ 
hogy az ottani salétromos viz a gőz-kazánok megkérgesitése miatt 
használhatlan.) A siófok-kanizsai vasút földmunkáira s épületeire 
is ők vállalkoztak, mely czélra a Balatonon járó, Kisfaludy-gözöst 
is használván, a társaság í'észvényesci csak ez időben jutottak osz¬ 
talékhoz. — Vállalkoztak még eg\éb vasúti munkákra s szerel¬ 
vényekre is, milyenek az Ipoly, Garan, Vág-folyókon levő és Ti¬ 
szán Szolnoknál volt fa hidak; jelenleg pedig Oraviczán vágtak 
egy nagy vasúti vállalatba. 

Szobon, terjedelmes fekvő birtokuk mellett van szép fürész¬ 
malmuk, téglagyáruk, s kövezetbányájok, melynek termékeiért 
nemcsak a pesti, de a győri és szegedi járdák taposői is elismerés 
_„! *„„*«„„„!,. „ rlor-óV toat.upppViipt lrilrnolr rninHfinpkfplptt lí1""-

dos édesanya, mely a falait mosó nagy tó, mint alvó gyermeke feje fölött, 
őrködve vigyáz, — imádkozik! A város nagyobb része a Linimát jobb part¬ 
ján terül el. A köz- és főépületek itt vannak. Ezen oldal a tó északkeleti 
szélén is jó messzire le van épülve. A balparti városszak, melyet sok, szép, 
tiszta, egyenes utczái tesznek kedvessé, a tó mond ,,ne tovább"-ot. A nagy 
város épületei 1—4, a kisebb 1 — 3 emeletesek ; nagyobbára fából, egysze¬ 
rűen minden fölösleges czifrázat s emeletjelölő párkányzat nélkül, apró, ala¬ 
csony s bent egészen többnyire ezüstszinre festett, deszkával béllelt szo¬ 
bákkal épülve. Nem fényesek, de czélszerü- és gazdaságosak. Itt pedig ez a 
fő. Nagyszerű, elegáns, ujabbdivatu épület itt kevés van. Regiek ezek, de 
azért lakályosak és vonzók. Mig az ó bajor épületek hidegen hagynak s 
mintegy lehangolnak : addig, a svájeziak vágyat keltenek bennünk, az ilye¬ 
nekben lakhatásra, melyeknek küszöbein belől csak megelégedést s csendes 
boldogságot képzelhetünk. — A jobboldal, ha szebb volna, sokat hasonlí¬ 
tana a Dunaparthoz. A két fél-várost több híd köti össze. Legjelentéke-
nyebb a „Münsterbrücke"' régi, tömör kőépitvény. Zürich 18,000 lakost 

. parit 
református; egyházi, mint politikai tekintetben; 11 kerületre osztva. A 
várost 15,448 reformált s kétezer egynéhány más vallása lakja. Egyházi te¬ 
kintetben né<iy egyházközségre oszlik, melyek: „a grószmünszter"-i, f'őpap-

sel tartoznak a derék testvéreknek, kiknek mindenekfelett leg 

úy nagy horderejű 
annak fejtegetésébe bocsátkozni itt nem is látjuk szükségesnek. 
Emlékezhetik rá mindenki, hogy épen ezidén tön derék tanúságot 
több város közönsége azon méltányos részvétéről, melylyel ezen 
életrevaló és bátor vállalat iránt viseltetik. 

Ezen pártfogást, valamint minden egyéb üzletük s vállalatuk 
gyámolitását annál inkább megérdemlik a Luczenbacher testvérek 
mert nemcsak hogy igen sok családnak biztos kenyeret nyújt nagy 
terjedelmű üzletük, de a hazafiság és felebaráti szeretet oltára 
mellett is gyakran találkozunk ezen érdemes polgártársainkkal, 
kiknek szerénységét nem akarjuk kellemetlenül érinteni jótétemé¬ 
nyeik elösorolásával, de azt lehetetlen nem említenünk, hogy a 
legtöbb philantropiai intézet évenkint tetemes összeg tűzifát 
nyer tőlük, s a Széchényi emlék, Akadémia palotája, valamint leg 

egyházi ügyekben béke- és intézkedő-biróság. A pompás kanton- és pol¬ 
gári-kórház, az árvaház-templom s a francziaegyház is, melynek istemtisz-
teletei a ,,nagymünszter"-ben szoknak tartatni, birnak egy-egy, külön, 
jól fizetett, rendes pappal. Nagy rend, evangyéliomi tiszta egyszerűség s mi 
ezeknek kifolyása, a vallásos és erkölcsi-élet, meglepően szembetűnő itt. 
Ugy illik ez a szerény, művelt, szabad és egyházias nép ehhez a vidékhez! 
Olyan, mint ha egymásért volnának teremtve! Nem lehetne ezeket egymás¬ 
tól külön gondolni! Van továbbá, ódon, kis r. kath. templom, egy pappal. 
Zsidó itt nagyon kevés van — s ugylátszik, nem szomorkodnak, hogy több 
nincs. Mint Báselvárosnak szalag-, ugy Zürichnek selyem-, pamut-, és festő¬ 

in, nagyon híresek. A Limmát hullámai nem gördülnek el haszontalan. 
Igen alkalmas, hogy fölhasználtassék. Több s nagyszerű gyárak vannak kö¬ 
zepébe, velenczei módon, karókra építve, melyekben gőz és víz egyaránt, 
működik. S ezek. mig a várost is különösön szépítik : tetemes jövedelmet 
hoznak. A lakosság nagyrésze, gyáros és iparos Kereskedői gazdagok. 
Mestereinherei ügyesek, szilárd, tartós munkát szolgáltatók. Számos és ki-
tünőjelességü intézeteinek tanulói, a város élénkítésére nem kissé folynak 
be. Tanárai közül több világhírű. 

Nevezetesebb intézetei, az egyetem, 2833-ban alapítva. A reformáezió-
tól fogva .jCollégium Carolinum" név alatt fönnálló, theológiai iskola helyére 
lépett ez; mely iskolához már e század elején, egy politikai és medikusi ké-
szüide kapcsoltatott. így nőtte aztán ki magát. A theológiai fakultáson két 
rendes tanár, kik, törvényszerüleg, semmi más hivatalt nem viselhetnek, de 
a mely szabály alól jelenleg kivétel van, a nagyhírű theológ Schweizer, 
mint „Antisztesz" látván el e hivatalok egyikét; továbbá, négy rendkívüli 
— és, amint tudom, jelenleg három „privátdocens," van alkalmazva. — Bem 
mint a szövetségnek, a „Bundespalais" ittléte miatt, ugytartott fővárosa, 
igen szerette volna, egy időben, ez egyetemet önkcblébe átültetni. De az e 

s elválaszthatlanul magához csatolá édes szülöttét, e jeles intézetet. Aztán, 
természetesen, minden hang elnémult. Csodálatosan ragaszkodik e nép, sa-
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képviselve. Selmecz, Vörösvágás, Krassó- és Erdélynek sok helyei olvasha 
tók, a szép érczekre ragasztott mutatón. Igazán, oly jól esett ezt látni! Te 
hát a mi kedves hazánk uijgscm egészen „torra incognita." Idáig, enny 
hazait láttunk! Nem feledtem cl! Kagyló- s csigagyüjteményo hasonla 
említésre méltó. A rendezés meg nem szakad; mindig folyamatban van. A 
tisztaságra szolga ügyel. Továbbá 

A „Polytechnikum," 1855-ben állítva; egy most épülő, nagyszerű, re 
inek palota fog szállást adni ez ifjú intézetnek. Már maga a hely, hol ez állan 
fog, — honnan nemcsak a két félváros, de az egész, festői vidék: a tó, szél 
ben át, hosszban messze belátható, elég arra, hogy e fényes épület hatása 
kcllcme, tekintélye, háromszorosra fokoztassék. Méltók egymásra. 

Az úgynevezett „Hóhe Promenade"-on, az épülő Polytcchnikumor 
tolul, kissé északnyugatra, a Limmát jobb partján, a nyugoti magaslat ke¬ 
leti oldalán, tekintélyes helyzetben, feküsznek egymás közelében, árvaház 
kantonkóroda, kantoniskola, vakok- s siketnémák intézete. Mindmeganny 
széj) és nagyszerű épületek. Belsejükről, mint több más nevezetességekről 
viszautam leírása alkalmával szóiandok. Mindent ugy s azon időben, a mint 
s a mikor láttam. Ezeket pedig, csak ekkor néztem meg. 

Legnevezetesebb épülete Zürichnek, a XV-ik században, bizanczi kör-
ivstylben épült, tekintélyes „Groszmünszter," (főtemplom) két felétől 
ujabbépitésü, gyönyörű, magas toronynyal, melynek a Limmát felé eső 
egyike, középablakában nagy Károly császár, ki e templomot dotálni inon 
ílatik, álló szobrát tartja, mutatja. E templom helye és fekvése igen szép. A 
tornyok egészen szilárd faragottkőből épitvék s vakolatlanak; mint ( 
átaában,a régi -pitészetnél találjuk. Az ujabb építés tűz által mondatik elő 
idézettnek. Különben a styl megmaradt, csak frisebb kövei mutatják ezt. 
Beljéről később. 

E templomnak épen mellette, sőt hozzáépítve van, az 1851-ben emelt, 
kellemes góthstylben kivitt, kétemeletes, palotaszerü leányiskola, az egykori 
.,Chor herrengebiiude" helyén. Belseje megfelel külsejének. Térés, világos, 
egészséges, üvegtiszta tantermek mindenütt. Egy szemétszál, egy karcz, 
egy tintafolt, nem látható itt sehol. Soha ily nagy fegyelmet ily kis gyer¬ 
mekek között! így válik aztán a rendszeretet és tisztaság — — vérré. Tü¬ 
kör — nézzünk belé! Czélosság, elegáncziával; ízlés kényelemmel; a „hasz¬ 
nos, szükségessel párosítva látható itt. S helyesen! mert ezek is — s igazán 

tanítanak. Nevelésnél, a külső tárgyak fontossággal bírnak. Behatá¬ 
suk, irányadásuk érzelemre, gondolkozásmódra, szokásra, természetre, nem 
csak lényeges, de átalában, csalhatlan. Ezt elvitázní nem lehet — s ki meg-
kisérlené, aligha volt nevelő. Roppant öszeget költ e város évenként isko¬ 
láira. A nevelés iránti kegyelet, buzgóság és áldoza készség itt kimerithet-
len. Csak ezen egyetlen leányiskolában 14—1(5 jólfizetett tanár működik. 
És a többiekben — s hányban?!! De van is látszatja a népen! Nincs itt, ki 
írni, olvasni ne tudjon. A szegény gyermekek ingyen taníttatnak. Az isko¬ 
lábajárás szoros kötelezettség. Becsületeség, szelidség az emberek tulajdona; 
béke- és szabadságszeretet jellemvonása; élnitudás és munka — természete 
— — s ezen nemes erényeknek beoltása vérbe, velőbe : bizonyára az isko¬ 
láknak esik legközelebb érdemül. S ily fényes kamatért, — bármily összeg 
szívesen odaadható ! Zürichről el lehet mondani, hogy egész város egy nagy 
iskola! A gyakorlati élet-, valódi szabadság- s egyházíasságnak, e szenthá-

ban, számlálhatl m, élénk szinüekre festett, tarka lobogókkal díszített, er-
nyős, elfdggönyözhető, igen diszes kéjcsónakok, kicsi vitorlás-hajók s szá¬ 
mos, másnemű gyönyörködtető vízi sétára és nem erre szolgáló jármüvek 
állnak, idegenekre várván, kik ez élvezetet soha nem szokták elmulasztani. 
Estefelé mindeniknek megvan a maga vendége, — a tó megnépesül, — — 
e látvány leirhatlan! Némelyiken egész társaságok vannak, vigan dalolva, 
poharazva. Másikon egypár szerelmes, inkább merengve, mint beszélve. 
Harmadikon jegy komoly angol, hazai lapját olvasva. Negyediken, egypár vi¬ 
dor franczia, kényelmes helyzetet foglalva, eleven társalgásba merülve. Ötö¬ 
diken, valami nagy-, vagy kisnémetországi kedélyes vén tudós, feleségével — 
s egypár, elmaradhatlan kutyájával. Hatadikon apróbb tanulók lármázva, 
veszekedve. Hetediken, három-négy gyümölcsös kofa, a túlpart felé evezve, 
stb. Oly eleven kép ez, hogy alig lehet tőle megválni. Nézni s megmoso¬ 
lyogni való mindig van. Egésznapi munka után : jóleső fölfrisülés ! A csó¬ 
nakok, egy evező által két, — vagy két evező által négy lapáttal hajtat¬ 
nak, többnyire állva — s egész erőből. A díj óránként : 30 centimé, 12 
ujkr. Valóban nem sok ! 

Gyönyörű pont továbbá, a Limmát melletti maga-lat tetején, a ,,Lin-
denhof." Igen látogatott, remek kilátást nyújtó hely, sötét hársfasorokkal. 
Régente czeltagyarmat volt itt; később római vámállomás; mig a IX-ik 
században nyilvános törvény- éi itélő-helyül szolgált. Ezen históriai jelen¬ 
tőségét is tudva kétszeresen méltó a megnézésre. 

A „Hohe Promenade," melynek északnyugoti részén, mint már emli-
tém a város tan- és jótékony középületei vannak, hasonlag, egyik legnagy¬ 
szerűbb széttekintést ajánló pont. Különösen, a magaslat déli végemelkedése, 
Níigeli, hires zenetudós érczszobránál, a tulpaxti kikötő átellenében, vas-
rács-támkorláttal kiválóan bájos hely. A tó mellett leépült ifjabb város, 
nagy uj templomával; a szemközti szőlős-halmok s átalában az egész vidék 
belátható e tekintélyes szegletpontról. A hozávezető utak, kitűnően, tiszták, 
e gyenesek; jobbra-balra nyárilakokkal. Oly közel, mondhatnék, a városban 
van e szép hely, hogy meg nem nézni nem lehet. Nagyon kielégítve s ked-
es visszaemlékezéssel térünk be róla ! 

Van továbbá, az indóház közelében, a- Sihl-folyónak a Limmátban 
;>mlésénél egy nagyon szép főtér (terrasse) a hires költő : Gessner egykori 
kedvencz tartózkodási helye. Nagy nevét egy kis emlék mutatja. Pedig 
inélkül sem felejtenők el! 

Nevezetes végre, a „Bollwerk der Katze," a Limmát balpartján; — 
elenleg botanikus kertté alakítva. Ízletes berendezése, avagy csodaszép 
íelyzete legyen-e bámulatunk tárgya!' : nem tudjuk! Az átalakító kéznek, 
un, fán, ott látszik mesteri ügyessége. A halom oldalán, gondosan nyirott 
övénybozót-sorutak, szebbnél-szebb alakú virágágyak s ezer színben pom-
>ázó, különféle plántanövények közt vezetnek, a központon épült nagy-

üvegházhoz föl. Ezen kert a város tulajdona; ez tartja kertészeit — s fordít 
á évenként nagy öszeget. Használata a botanikát tanulóknak, meg van en-
edve. A közönségnek folytonosan nyitva áll. Szépsége és kellemes heJy-
ete miatt, különösön látogatott. Itt látható : de Candolle érczmellképe 

(/• 1841.) 
Számos hegyormot pillanthatni meg e. pontról. Ha tiszta idő van : 

a mesze havasok is belátszanak Rearsel, vagy este különösen szép ezeket romsignak, békés együttélését, összetestvérülését, ha még nem láttad iőj ide' ! Z n<5" ; T „ . "™w'*™« ?eSSe1 ' vfg>\es e . KU ..nősen szép ezeket -vr,. i ? + • • 7? ; i - u !T í • ° , .. ,, • J i l n n e n nézni. jNemesak az idegenek, de a helybeliek is, sietnek ilyenkor táv-
Mondhatm, megjobbul az ember e varosban! így hat itt a kozszellemü ! csöveikkel ide. Ilv ídőhen .- n » , a z k t U , . L,^t„,n f,;i „ u i i , in L \ 

Zürichnek igen sok, festői kilátást nyújtó pontja van; melyek részint 
fákkal beültetve, részint virágos ágyakkal, ízlésesen berendezett kertekkel 
kellemesitve, séta-, mulató — s idegeneknek, a város és vidék 

csöveikkel ide. Ily időben : napszálatkor, kerestem föl e helyet én is. A 
lég tiszta, meleg, az ég felhőtlen volt. Nagyszerű panoráma tárult eJéui. 

| A „Glaernisch, Reiselstook, Pfannstock. Drusberg, Bíefernstock, Toedi 
betekintésére. (1-L 115 láb), Clarid-ák (a Toedí előtt), Scheerhorn, Rosstock, Windgelle, 
--'•• * ' " ' ! Kaiserstock, Bristenstok, Rossberg, az Albis-hegyláncz, Blakenstock, Uri-

Rothstock (a Albis mögött és fölött) gránit- és havashegyek, ez utóbbiak 
az aláhanyatló nap végsugárfényében, vakító fehérséggel, ragyogva; majd, 
amint a nap lejebb, lejebb szállt : lassanként rózsa, lila — s később teljes 
b i b i b ö lököd i k i h k l 

percznyire a várostól, egy e szőlősh j p j , j 
tején. Jobbra, balra, alatt, mindenütt jól müveit szoros szőlők. Itt-ott köz-j biborszinbe öltözködve, — mig amazok, mintha ezek szol 
tök csinos nyári lakok. Lentebb a város — s az elláthatlan tó, bűvös j moly sötét nétnasággal lapultak lábaihoz — :-oly valami 
vidékkörnyezeteivel; messzebb zöldellő hegyek; ezek mögött magasabbak, 
gránitormuak, s veVre a távolban, a leszáíó nap sugaraitól bepirositott 

ázfényben 

nyughelyek állnak kényelemre. Vendéglője sört és étket szolgáltat. Zeneer¬ 
kélyében estenként jeles társaság játszik jeles darabokat. Bemeneta 
térre : 80 centimé. Itt egy_ estét tölteni, valóságos jutalom. A 
úszó város 
k 
köz • ] -
i'os utczáiról 
rek zörgése; a hegyeken néhol' föl-föllobbanó pásztortűz; a szelid fenyve¬ 
sekből lopott levegővel tápláló est s ezek mellett, az ábrándos dalokat 

uszó város; a bevilágított Limmát; a gyenge kö:lpára alatt nyugvó tónak 
KÍvehetlen, képzelt körvonalai; a szürke sötétségbe merült, elalaktalanult, 
" w -1- távolhegyek; az érkező vagy távozó gőzösök éles csengetyűje; E 

itczáiról fólhallatszó nyüzsgő élet, könnyű kocsik és nehéz rakott sz a va 
szeke-

.latszó zene; merengő, nesztelen figyelem s a darab végeztével felpezsdülő 
vidor társalgás, amily szokatlanul, oly kedvesen, lebüvölőleg hatnak az cm-
oerre A ki e t l i e l l t t t d h j Zü 

alacsonyai. 
külőzhetlen két kellékre itt s Svájczban mindenütt, különös fogom! fordit-
tatik. S valóban, r.em oknélkül! Illő, hogy minden iskolának külső typusii 
ez leo-ven'Nem lehet, i"-en szép és gazdag ásvány termét meg nem emlite- i- - , . ^ / ' i ; - - - - - --, «»Ö^"" ÖJ V "V V """""^"" 
nem Eset len ez, mimf az ízléses, Tiszta berendelést, mind rftka példányait ^ c » la vanyt nyújtanak Ezen tér északnyugat, fckkhoz támaszkodik, a 
ami' il eti az e , Z Sv 'jezban. Az öt földrésznek számos országai s köztök , ^ S ^ o l d» a» Jar0. gozosok csinos, kts rak- és kikötő-helye. Foly 
íazánk t - éspedig fényesen - ritka szép ásványdarabokkal, vannak itt *»" J°n-megy itt a gozos. Mind itt a kikötőben, mind ezen kül a part he 

Jerre. A ki ezt elvezni elmulasztotta, nem mondhatja : Zürichben voltam! 
Másik igen szép pontja Zürichnek a „Bauschanze"; a Limmátnak a 

tóból kieredésénél képződött balparti szegleímagaslat. Lehet mondani : tán 
legkeovesebb sétahely. Magas, duslombu fái, jóleső árnyékot nyújtanak. Cso¬ 
daszép kilátás esik róla a tó fölött el. Roppant sokaságu kisebb-nagyobb ha-
• ik, egész a vizbeépitett falig jőve s a behányt kenyérmorzsákon mohón 
kapkodva, az itt fenékig belátszó 1—3 öles vízben, nagyon gyönyörködtető 

tono-
a part hosszá-

ái volnának : ko-
. - , ^^ ., fölséges 1 ítvány, 

mi szívhez, észhez, testhez, lélekhez egyaránt beszél. 
De nemcsak a városban, vagy a közvetlen közelben, mint ezek, van¬ 

nak ily elragadó — szép kilátást nyújtó, kényelmesitett pontok — : Zürich¬ 
nek környéke, a milyen gazdag, annyira egyetlen az ilyenekben. A körül-

zesüluek. Jó 
(l. óra, dél-

n ré 
y y g g , y gyeen az iye 

fekvő, egy^ sétautnyi hegyek, hasonlag sűrű látogatásba 
ut-s ellátásról, mindenfelé gondoskodva van. A „Höckler ( a, dél 
nyugotra), „Wied" (1. óra északnyugatra) nagyszerű messzelátást nyújt. 
Legnevezetesebb mindazonáltal, az „Uetliberg," 1'/, órányira a várostól, 
délnyugot felé hajolva, egy, 2687 lábnyi, erdőboritott, igen szép, sátoralaku 
bevégződése egy, nyugotról idekanyarult, szelid, kellemes hegysornak. A 
tetőn csinos, messze belátszó, nagy vendéglő van, hol a természetkedvelők 
szállást és ellátást kapnak. S ez igen is szükséges, mivel a kirándulások 
délután, éjszakára, hogy a nap nyugta és feljötte innen nézethessék, szok¬ 
nak kivételnélkül történni. Ezen," az egész vidéken legszebb pont soha 
sincs látogatók nélkül. Az ut föl gyalog, vagy szamáron, melyet az alanti 
papirmalomnál föl és vissza 4 frankért bérelhetni, tehető meg tetszés sze¬ 
rint. Nem lévén fárasztó ugy tartom, gyalog kényelmesebb. Félúton, 
az itt 1840-ben szerencsétlenül járt nncry természetbúvár : Dürler emlék¬ 
tábláját találjuk. A szétlátás kiterjed Züric'ire, a tóra, a Limniátvölgyre, 
a berni „felföld" roppant havasaira, a Jurára, Schwarzwaldra stb. ki itt 
volt, elmondhatja: ösmerem Schweiezot. A visszautat „Manncg," régi rom 
felé, vagy a ,,Ilöckler"-en át is, kinek hogy engedi ideje, erszénye, meg 
lehet tenni. Szenvedélyes természetkedvelők, utjokat rendesei az ., Albis" 
hegyoldalon, hol háromórányi ut után az Albis-vcndéglőt érik, veszik vissza-

Sfcj 
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felé. Sokkal jobban vágytam a nyugalom után, mintsem ez ut megtételére 
magamat elhatározhattam volna. Vígasztalain magamat azzal: hogy min¬ 
dent nem lehet — sem látni, sem tudni. S ez, kielégit! 

Nevezetességei még Zürichnek a „Drathschmiedli," szoroson a Lim-
mát jobbpartján fekvő, igen látogatott, hires sörház, a város felső végén, 
szép kertjével, jó zenével. Bemenet : 60 centimé. Itt láttam a legtöbb 
népet egy rakáson. Jó sör, szép zene, sok mosolyogni való! 

A balparti városban, a münszterhid mellett, van az ódon „Kaufhaus;1-
itt, a szép ,,Frauenmünsterkirche," a XlII-ik századból — s mindjárt mel¬ 
lette az igen csinos postaépület. A „Peterskirche," arról hires, hogy La-
vater 23 évig ebben volt pap. Az „Augustinerkirche;" két szép képe 
megnézésre méltó. A „Peterskirche" közelében a mogorva, vén fegyver¬ 
tár, régi fegyverek, — zászlók — s Zvinglinek, a kappeli csatában viselt 
hadbárdjával. Van uj fegyvertár is, a „Sihlwiesli"-n. Ezt nem láttam. 

Megemlitendő továbbá, a nem uj, nem régi, félig a Limmátba épült, 
jókinézésü városház, a XVII-ik századból. A mi városházainktól abban 
különbözik, hogy nincs annyi ügyes-bajos emberektől ostromolva. S ezen 
jelenség, tagadhatlanul, a jólét mutatója. 

Zürich fürdőhelyekkel is magához illőleg el van látva. Van a töb¬ 
bek között, a gyönyörű zürichi-tón, mindjárt a „Bauschanze," kéjhely mel¬ 
lett, egy igen szép, mondhatni, nagyszerű fürdő-intézet. Párját ritkítom! 
Egyik, teljesen különvált épületosztály : a nők; a másik, néhány lépésnyire 
tőle, a férfiak számára. Egész nyáron át igen látogatott. Ügyes úszók kü¬ 
lönben nem jönnek ide, — hanem egy csónakot (mint itt mondják : aSchifli) 
vesznek a ebben vetkezvén le : a tóban szerteuszkálnak. Estefelé, csakúgy 
hemzseg a tó a sok fürdőtől, kik nagy mérézséggel, a parttól néha belát-
hatlan távolságra el — s meg visszausznak. S ez, hacsak jó idő van, min¬ 
den este, reggel kisebb mérvben, igy történik. 

Zürichben a megszállás és ellátás elég szilárd árt követel ugyan, de 
mégsem annyira fölcsigázott, mint a nevezetesebb kirándulási pontokhoz 
útban, vagy közel eső kisebb városokban, vagy pláne, falvakban. Ilyen 
helyeken a huzavonának alig van határa. Igen tudják itt a helyek becsét 

— s nagyon tapasztalatában vannak annak, hogy ki ezen helyekre jön : fizet¬ 
het. Természetesen, csak nyárban — s egypár hónapig lévén Svájcz a 
vágyak és szakadatlan látogatások hazája : ezen rövid idő alatt akarják 
kihúzni az emberen az egész évre valót. Ezen manipulacziónak némi izét, 
legnagyobb városaiban is észreveszszük. Engem semmi sem boszantott 
annyira, mint a már Bajorországban megkezdett s itt netovábbját ért, na¬ 
ponkénti s számlábavitele azon, általam soha föl nem födözhetett okból tör¬ 
tént fizetési-czimnek, mely „Bedienung" név alatt szokott előjönni. Ez csak¬ 
nem annyira rug naponkint, mint a szállás-dij. Ruhatisztitásért a szolgának 
ezenkül fizetvén, a mit e szó : „Bedienung," szorosabb értelemben jelent : 
minden vendéglőnek elválhatlan, elgondolhatlan természetéül, tudjuk. 
Megpróbáltam, egész nap azon helyen, hol szállva voltam, otthon nem lenni 
s igy természetesen, semmi ,,Bedienung"-ot nem élvezni : de azért a szám¬ 
lában, az aznapi szobailletőség mellett, igen szépen ott állt e rettenetes szó : 
„Bedienung"! Sohse tudtam e szóval megbarátkozni, mert nem értettem, 
hogy mit jelentsen ez itt. Nevezetesebb vendéglők : „Hotel Baur," a posta 
átellenében; szoba egy személyre 2 frank, „Bedienung" : 1 frank 50 cen¬ 
timé. „Hotel und Pension Baur," — „au lac," a tóparton, felséges helyen, 
bájos kilátással. Kisebbek : „Storch," igen látogatott; szoba : 1%, „Be¬ 
dienung" : 1 frank. „Schwarzer Adler," tanulók, tanárok szállodája stb. 
Orosz, lengyel, porosz, szász, — Svájcz megismerése végett utazó ifjú 
medikusokkal jöttem itt össze. Itt találtuk menet sárospataki, ujonválasz-
tott akadémiai tanár Koloss Dániel urat is, ki már néhány hét óta itt lé¬ 
vén : tudta a dürgést s szíves utasításokkal, tudnivalókkal látott el. O vele 
együtt tisztelkedtünk a nagytudományu— s hirü theolog Sweizer urnái, 
kinek meghívása következtében voltunk szerencsések, a „Bürgli-Terasse"i, 
feledhetlen estét élvezhetni. E ritka humánus, komoly ember, három ele-
venvérü magyartól környezve annyira kivette magát sodrából, hogy mi 
nála, mint mondják, szokatlan : sem a belépésnél, sem bent, egyikünknek 
sem hagyott legkevesebbet sem költeni. A hazánkat múltévben beutazott, 
igen jeles ifjú segédlelkész : t. Kradolfer úrral, néhány napi kiránduláson 
lévén, ezúttal fájdalom, nem beszélhettem. Visszautam alkalmával igen. 

Szováti Lajos, 

T A R H ÁZ. 
Tehát csakugyan ne legyen magyar erdöezeti lapunk ?! 

Egy magyar erdőszeti közlöny szükségéről és fontosságáról több szak¬ 
értő értekezett lapunkban is. S miután mi a lapirodalmunkban feltűnő uj 
jelenségek között különös örömmel üdvözöljük azokat, melyek egy vagy 
más szak külön müvelését tűzték czéljokul : valódi örömünkre szolgált, 
midőn tudtára adhattuk az olvasóközönségnek, hogy valahára az erdőszeti 
szaknak is akadtak lelkes képviselői, hogy Divald Adolf erdőszeti mérnök 
és erdőrendező s Vágner Károly, a selmeczi erdőszeti akadémia segédtanára 
végre oly czélból egyesültek, hogy irodalmunk ez érezhető hiányát pótolják. 
E szakavatott lelkes hazánkfiai elhatározták s az előleges lépéseket buzgóan 
meg is tették, hogy f. é. november 1-től kezdve Selmeczen egy „Erdőszeti 
lapok" czimü magyar folyóiratot adjanak ki. Novembert szerencsésen 
elértük, de a várt közlöny, fájdalom, meg nem jelenhetett. 

Hadd mondjuk el röviden ez elmaradás szomorú történetét — s hadd 
remélhessük, hogy olvasóink szíves figyelmökre fogják méltatni a kiadószer¬ 
kesztők alább olvasható ujabb felhívását. 

Midőn a nevezett vállalkozók a magyar erdőszeti lapok szerkesztésére 
és kiadására szánták el magukat, azon hitben éltek, hogy e nemcsak önzés-
telen, de reájok nézve, sokak által nem is képzelt mindennemű áldozatokkal 
járó vállalatot első sorban nagy számú magyar erdőbirtokosaink és csekély 
számú Magyar erdészeink, második sorban pedig egynémely más, vagyonnal 
megáldott hazánkfiai fogják részvétökkel kisérni. 

E reményökben azonban keserűen csalódtak! Főuraink közöl, a kik 
különben a hazafiui vállalatoknak gyakran jelentékeny összegekkel való pár¬ 
tolásától sem idegenkednek, — az előfizetési 5 forintot csak hárman fizették 
le, bár hazánk erdeinek legnagyobb része az ő birtokukban van s bár épen 
ők tudhatnák legjobban, hogy magyar erdőszeti irodalom és tanoda s ennél¬ 
fogva magyar erdőszök hiányában, akarva nem akarva, az országot idege¬ 
nekkel elárasztani kénytelenek. 

A kik a fentebbi czélra áldoztak, legnagyobb részt az értelmiség va¬ 
gyontalan, sokszor keserű munkájok után élő, nem ritkán szegénységgel 
küadő tisztviselők osztályához tartoznak. Ezek áldozata kedves az Isten 
előtt, de fájdalom!, eddig ezek száma sokkal csekélyebb, semhogy az ügy 
sikere hozzájárulásuk által biztosítva volna, s még sajnosabb az, hogy épen 
gazdagabbjaink részvétlensége fogja jövőre nézve ama szám növekvését is 
lehetlenitni. 

Különben mint jellemző tényt lehetlen elhallgatni, hogy e szomorú 
ügynek megvan a maga humorja is, s ez abból áll, hogy mint erről biztos 
tudomásunk van, a magyar erdőszeti lapoknak a főurak közöl első előfizetője 
ő cs. kir. fönsége főherczeg József volt, a többi előfizetők 23 százaléka pedig 
Cs. kir. tisztviselőkből áll, sőt a szerkesztők maguk is kincstári hivatalnokok. 

Ezek viselik tehát leginkább szivükön a magyar erdőszet ügyét, mit 
különben abból magyarázunk, hogy ezek érzik leginkább ezen közlöny 
hiányának nemcsak saját magukra, de az egész nemzetre háramló hátrá¬ 
nyait is. 

Azonban a szerkesztők, mint ezt hozzánk irt soraikban kimondják, 

vállalatuk csekély pártolását koránsem tolják egészen a nemzet részvétlen¬ 
ségére, mert — ezt tenniök belső meggyőződésük nem engedi. Sőt azt na-
yobb részt valódi szakemberi szerénységgel annak tulajdonítják, hogy 

1-ör ismeretlen nevű emberek lévén, nem igény élhették a nemzet bi¬ 
zalmát, mielőtt arra tettek által érdemesítették volna magukat; de továbbá 

2-or a nemzet léte vagy nem léte fölötti szellemi harcz nagyszerűsége 
közfigyelmet minden alárendelt, nem annyira égető kérdéstől el és maga 

felé fordította. 
Azonban hiszszük, hogy ez okok, a mennyiben csakugyan akadályul 

szolgáltak eddig a vállalat létrejöttéi ek, nem fognak továbbá is annak útjá¬ 
ban állani. A szerkesztőknek épen a vállalat megindítása által lesz alkalmuk, 
a közbizalmat megnyerni, s az idők, fájdalom, a politika nagy kérdésein ki-
vül más térre is engedik a figyelem fordulását. 

Be kell végre látnia a nagyobb közönségnek is, hogy csak magyar er¬ 
dőszeti irodalom teremtése által fogjuk azon nagyszámú vak eszközök tete¬ 
mes részét eltávolithatni, melyekkel az ország- és nemzetellenes szándékok 
kivitelére az erdőszeti idegen hivatalnokokban birunk; s melyek annál ártal-
lasabbak, miután azok az értelmiség kisebb nagyobb fokán állva, szüntelen 
özvetlen ésintkezésben vannak a nép alsóbb rétegeivel. 

S valóban, kik közelről nézik a dolgot, legjobban tudják, hogy nemze¬ 
tünknek ezen fizetett, lenézett és annyival inkább elkeseredett ellenségei, 
üldözőink és demoralizátoraink legveszélyesbjei közé tartoznak, már csak 
azért is, mivel ők a nép nagy részének keresetét, sokszor számos család jó¬ 
létét és egész földi boldogságát kezeik közt tartják, s igy azok megrontá¬ 
sára, vagy legalább érzékeny sujtására igen hathatós eszközökkel rendel¬ 
kezhetnek. 

Hogy pedig rendelkeznek is, azt nemcsak az utolsó szerencsétlen 
redményü függetlenségi harcz, de a mostani tisztujitások és követválasztá¬ 

sok alkalmával is láthatta, a ki elég közel volt s látni — akarta. — És hogy 
e befolyás nem jelentéktelen körre terjed, arra nézve elég lesz, azt monda¬ 
nunk, miszerint honunkban csak a kincstári kezelés alatt levő birtokok a 
600 D mérföldet jóval meghaladják, s hogy e birtok kezelőinek legnagyobb 
része az épen leirt urak osztályába tartozik. 

Erdőszeti magyar irodalom és tanoda hiánya mellett azonban kevés 
magyar fiu szánhatván magát e pályára, még a magánbirtokosok is több¬ 
nyire idegen országú emberekből kénytelenek erdőszeti tisztjeiket választani, 
az idők folyama alatt azon sajnos hitbe élvén magukat be, hogy a jó er-
dősznek okvetlenül Csehországból kell kerülnie. 

Pedig segítsék csak a magyar erdőszet megalkotását s magyar erdő¬ 
szök képzését és csakhamar ki fognak e részben is ábrándulni, mert nem 
csak ügyesebb és hűbb, de hazafias érzésű tisztekkel is birandnak — s leg¬ 
alább nem fogják maguk is elnyomóink számát szaporitani — azokat saját 
vesztükre és nemzetünk veszedelmére drága pénzen tartani. 

Az „Erdőszeti Lapok" czélja tehát nemcsak a magyar erdőszeti iro¬ 
dalom megalkotása, de egyszersmind és pedig annak segítségévéi egy uj, 
értelmiséges a néppel való folytonos érintkezései folytán valóban nagy befo¬ 
lyású nemzeti érzésű osztályt teremteni. 
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Ezt szükségesnek tartottuk az ügy támogatására előre bocsátani. S 

most ajánljuk a szíves olvasó figyelmébe a következő felszólítást : 
A magyar „Erdőszeti Lapok" érdekében! 

Folyó év augusztus 1-én közrebocsátott előfizetési felhívásunk szerint 
az „Erdőszeti Lapok" első száma ezen év november elsején lett volna meg¬ 
jelenendő. — Annak daczára azonban, hogy az előfizetési pénz beküldésének 
határideje, e hó elsejével telt el, azok száma — kik eddig előfizettek — fáj¬ 
dalom ! oly csekély, hogy a lap kiadása ily pártolás mellett lehetetlen! 

Nem tudjuk elhinni, hogy oly országban, melynek területét majdnem 
harminczhárom százalék erdő borítja; melynek vagyonos erdő-birtokosai 
igen jelentékeny számot tesznek, hol körülbelül hat millió magyar él, s áta-
lános a meggyőződés, miszerint csak nemzetiségünk minden iránybani ki¬ 
fejtése óvhat meg a végenyészettől! — nem hihetjük, hogy ez országban ne 
akadjon egy pár száz ember, a ki kész ne volna néhány forinttal oly vállala¬ 
tot elősegíteni, melyr.ek czélja nemzeti irodalmunk egy eddig egészen par¬ 
lagon heverő ágát kifejteni, s az által egyszersmind nemzeti gazdaságunk 
egyik legfontosabb, eddig korántsem eléggé méltányolt ágát — s igy a nem¬ 
zet vagyonát is — az erő e főkutforrását lehetőleg emelni. 

Mielőtt tehát ebbéli reményünkről végkép lemondanánk, ezennel még 
egyszer felkérjük tisztelt hazánkfiait s főkép azon birtokos, vagyonos osztá¬ 
lyát, a kik szerény és önzéstelen vállalatunk megindításáról, politikai éle¬ 
tünk mély szenvedései között netalán megfelejtkeztek volna, hogy azt részt-
vétökkel szerencséltetve — a haza nevében — a bukástól megóvni kegyes¬ 
kedjenek. 

Miért is az előfizetés határidejét november végéig meghosszabbitván, 
eddigi tisztelt előfizetőinket biztosítani bátorkodunk, hogy folyó év decem¬ 
ber első napjaiban vagy lapunk első számát veendik, vagy előfizetési pénzü¬ 
ket bérmentes levélben fogják visszakapni. 

Ismételjük, hogy az előfizetési pénz egész évre 5 ft. a. é., hogy csak 
egész évre lehet előfizetni, s hogy ez összeget következő czim alatt kérjük 
megküldeni : ,,az Erdőszeti Lapok szerkesztőségének?' Selmeczen. 
— Divald Adolf, Vágner Károly, szerkesztők és kiadók. 

Irodalom és művészet. 
-j- (A „Házi Kincstár" okt. 22-iki számát) a cs. kir. rendőrség lefog¬ 

lalta. Vájjon minő „kincs" lehetett benn, hogy lefoglalták ? 
+ (A „Delejlw" temesvári lap) pártolás hiányában megszűnt. A kiadó 

Hazay Vilmos tudatja előfizetőivel, hogy kárpótlásul a „Grenzbote"-t nye¬ 
rik, így kerül meg a veszett fejszének a nyele. 

+ (Curiosurn.) Hugó Károly, Berlinben tartózkodó iró hazánkfia, a 
„Kreuz-Zeitung" hirdetései közt ékes német nyelven a következő verset 
közli : 

„A királyt Isten és nép megkoronázta, 
S mert mindent kibékitett bevonulása; 
Hadd álljak én is i t t , mint „költő-fejdelem" — 
Ellenségeimnek im legyen kegyelem!'' 

+ (Uj népszínmű.) Balázs Frigyes ,,A puszták fia 
művet irt, melyhez Doppler Károly szerzett zenét. 

+ (Az időszaki sajtó Magyarországon.) A magyar lapok és folyóira-

+ Szegeden Burger Zsigmondnál megyelent: „Országgyűlési köz¬ 
ínyek az 1861-iki magyar országgyűlés rövid vázlata." Szerkesztette leniények 

Sz. L. 
Egyhás e® iskola. 

czimü uj nepszin-

tok száma kiszámítás szerint ez évben 27-tel szaporodott, s igy jelenleg 60 
magyar lap van forgalomban.Az idegen nyelvüekkel együtt számuk a százat 
meghaladja. 

~f- (Kirchlehner a „Kunok" czimü operához) egy uj felvonást irt, s azt 
nem sokára be fogja mutatni. 

-f- (Uj tragoedia.) Dobsa LMJOS ,,I. István király" czimü 5 felvonásos 
tragoediát nyújtott be a budai népszínház igazgatóságának. 

+ (Mosonyi „Szép Ilonka" operáját) már tanulják a nemzeti szinház-
nál. Erkel Ferencz pedig a „Z. L". szerint ismét egy uj operán dolgozik. 

-f- (Székesfehérvárt a Vörösmarty-szoborra) m.hó 21-én rendezett hang¬ 
verseny 223 ft. 47 krt s egy aranyat jövedelmezett. 

-f- („A magyar szabadságharcz 1848—49-ben.") Ily czimü munkára 
hirdet előfizetést Jager Károly ungvári könyvkiadó. A mintegy 30 ivre 
terjedő mű szerzője Mészáros Károly, egyike azoknak, kik az e műben elő¬ 
forduló adatok összeírására annak idején a magyar kormány részéről hiva¬ 
talosan voltak kiküldve. Az első füzet már kikerült a sajtó alól. Az egész 
munka előfizetési ára 2 ft. 

-f- (Orbán Balázs „Utazás Keleten") czimü munkájának 5. és 6-ik 
kötete is megjelent s ezzel a sok érdekest és tanulságost tartalmazó mű be 
van fejezve. Egy-egy kötet ára 1 ft. 

-f- Megjelent :,,A magyar állam földirata a legújabb adatok nyomán." 
Irta Visontay János, gymnasiumi igazgató. II. Füzet. A jelen munka iskolai 
kézikönyvül igen ajánlható. 

-f- (Kereskedelmi magyar szótár.) A pesti kereskedelmi testületek ál-
1C'At ' ta* összeállított bizottmány meghagyása nyomán, Ballagi Mór, Weninger és 

saJ i Schulek tanárok a kereskedelmi magyar szótárt nagy részben már elkésziték 
ugy hogy még ez év folytán sajtó alá kerülhet. 

-j- Megjelent : „Magyar gyorsírás. Nagy Miklós rendszere szerint is¬ 
kolai magán és öntanitásra. Irta a rendszer feltalálója." Ára 2 ft. Kapható 
Pesten a szerzőnél (kigyó utcza 3. sz.), továbbá Lampel, Pfeifer és Eggen-
berg könyvkereskedéseikben. 

Yaí. Uj5. U. sz. — 1S61. 

— Pápa, okt. 25. (Iskolai ingyenkölcsönök visszafizetése.) A dunán¬ 
túli ref. egyh. kerület tanügyi bizottmánya főtiszt. Nagy Mihály superin-
tendens és m. gr. Teleki Gyula főgondnok urak elnöklete alatt f. évi okt. 6. 
és következő napjain Pápán tartott ülésében elhatározta, hogy az 1858. és 
59-ben a főiskola építési költségeinek fedezhetése végett tiz évre nyitott 
ingyen kölcsönöknek visszafizetését — hálás köszönete mellett — a főisko¬ 
lai pénztár megkezdje. Ennek folytán a helybeli főiskolai tanács a visszafize¬ 
tést kötelességének ismervén, azt már e folyó évben a következő renddel 
megkezdi : N. Pap János urnák az 5 számú adós levelére 50. p. ftot. t. Ki¬ 
rály földi Péter urnák a 15 számura 50 pft. t. Jókai Károly urnák a 17 
számura 50 pft. t. Baráth József urnák a 22-ik szám alattira lÖOpft. t. Lázár 
Lajos urnák a 27-ikre 25 pft. tek. Véghely Imre urnák a 30 sz. alattira 50 
pft. a n. t. Mezőföldi egyházmegyének a 32-ik sz. alatti összegből 100 pft. 
tek. Koller Ignácz urnák a 36. sz. alattiból 50 pft. tiszt. Körmendi Sándor 
lelkész urnák a 25. alattiból 25 pft. a Kömlődi reform, gyülekezetnek a 85 
sz. alatti 100 pft. t. Tóth Lajos urnák a 6 és 93 sz. alattiból 100 pft. a Ta-
polczafői nemes községnek 95 sz. alatt 50 pft. Miről is a nagy érdemü ke¬ 
gyes jóltevők azon kérés mellett értesittetnek, hogy irt összegeikről akár 
magán, akár postai utón hovahamarébb alólirtnál rendelkezni méltóz-
tassanak. Baráth Ferencz, főiskolai pénztárnok. 

-f- (Az erdélyi románok)nexnzetiségök erősítése végett hir szerint azon 
tervvel léptek föl, hogy az összes n. e. görög románok számára K.-Fehér-
várott érsekség állíttassák. Ide esnék Bukovina is, de az ottani papság erre 
nem hajlandó, mert nem akarja függetlenségét Erdélynek föláldozni, mely-
lyel semmi históriai közössége nincs. E terv ellen egy bukovinai hittanár 
röpiratot is szándékozik írni. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
-f- (A hegyaljai borkereskedő társulat) nagy lendületet adott hazánk 

borkereskedésének, a mint ez a társulat könyveiből kitűnik. A megrendelé¬ 
sek oly nagy számmal és mérvben történnek, hogy az eddigi tőkének, mely 
40,000 ftot tett, 100,000-re emelése elhatároztatott, s pedig 100 ftos rész¬ 
vények alapján. Az aláírási ivek már szétküldettek. Az alakuló gyűlés ok¬ 
tóber 30-án tartatott Mádon. — Ugyanott tartja évi közgyűlését nov. 2-án a 
hegyaljai borművelő társulat is. A szüret egy mádi levél szerint okt. 26-án 
kezdődött. Mennyiségre a középszerűn alól, de annál kitünőbb minőségű 
borokat remélnek. — Az emiitett mádi levél egy érdekes esetet is beszél el, 
mely czivilizátoraink jó akaratát gyönyörű fényben tünteti elő. Egy porosz 
borkereskedő ugyanis személyesen akarván aHegyalját meglátogatni,midőn 
e czélból a bécsi rendőrségnél útlevelét láttamozás végett bemutatta, ott azt 
kérdik tőle, hova szándékozik utazni? S midőn azt válaszolta, hogy Magyar¬ 
országba, mindnyájan elszörnyüködve, kérdek : „hát nem tudja ön, hogy ott 
most a legnagyobb anarchia uralkodik, az emberek egymást csak ugy min¬ 
den teketória nélkül agyonverik; ott sem biró, sem közigazgatási hatóság 
nem létezik, valóságos barbár állapot van. A németeket utón útfélen agyon-
,.„^;u o „ ™„,\. „„— 1..: „ i^_. . i . A_ — i ^ i — .(1-W--1 - • Í 1 - M „ „ » — i -verik s a varjú sem károg utánuk, ön valóban életével játszik." Azonban 
mindezen atyai figyelmeztetések mitsem használtak, a kereskedő folytatta 
útját Pest felé, de óvatosságból előbb jól fölfegyverezte magát. Az esti vo¬ 
nattal Pestre érkezvén, utasunk mindegyik kezébe egy-egy hatcsővü revol¬ 
vert vett, s egy bérkocsin a „Tigrisbe" hajtatott. Másnap is ilyen óvatos¬ 
sággal hagyta el szállását, de csakhamar meggyőződött, hogy Pesten még 
egy hajaszála sem görbül meg, daczára annak, hogy az utczákon rendőröket 
sem látni, 
vitte 

látni. Fegyvereit tehát, midőn tovább utazott a Hegyalja felé, nem is 
magával, hanem itt hagyta Pesten. Mint a „M. S."-nak irják, a derék 

kereskedő Mádon igen jól érezte magát, s még toasztot is mondott a magyar 
nemzetre s a szabadságra. 

+ (A londoni világkiállításra) 
történt. 

hazánkban eddigelé 230 jelentkezés 

Közintézetek, egyletek. 
4- (A m. Akadémia) okt. 28-iki ülésében Czuczor Gergely értekezett 

a szóviszonyitó ragokról; mely értekezés felolvasása után összes ülés tarta¬ 
tott. A közelebbi ülésben Henzlmann Imre indítványozta, sürgesse az Aka¬ 
démia a helytartótanácsnál az ezen kormányszék által tervezett archaeologiai 
központi bizottság felállítását. Indítványozó ennek indokolásául példákat 
hozott fel, melyek szerint több hazai műemlék megujitása körül valódi van-
dalismussal jártak el. Az Akadémia elhatározta, hogy ez ügyben fölterjesz¬ 
tést teend a helytartósághoz. Ugyanez ülésben határozatba ment, hogy 
ezentúl nem akadémiai tagtól, csalt valamelyik akadémiai tag ajánlása mel¬ 
lett fogadnak el munkát birálat végett. 

+ (A kir. magyar természettudományi társulat) a szünidő után f. hó 
23-kán tartotta első ülését. Elnök Bugát Pál ur mindenek előtt üdvözöl¬ 
vén a társulatot, sikeres müködhetéséhez kedvező időket, szép jövőt kívánt. 
Ezután Szabó József első titkár a társulat könyvtára számára újonnan érke¬ 
zett könyvajándékokat mutatá be. Azután Tóth Sándor Pestbuda vidékén 
1861-ben talált daphnidákról értekezett, előadá ezeknek pontos leírását, 
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boncz-s élettani viszonyait, életmódját, földtani elterjedését stb.: előadását1 

egyszersmind csinos rajzokkal érdekesité. A pestbudai daphnidák száma 
eddigelé már 21 faj. Utána Szabó József a szulinai munkálatokról, Konstan-
tinápolyróls ennek vidékén tett kirándulásairól értekezett, érdekes előadása 
számos fontos népismei, helyrajzi, földismei, állattani s müipari adatokkal 
duslakodék. Végül Tóth Sándor a közelebbi felső-magyarhoni útjában tár¬ 
sulati tagul megnyert számos igen jeles egyénekről tett jelentést. 

4- (A Nemzeti Kör) okt. 27-iki gyűlésének főtárgyát a jövő évi költ¬ 
ségvetés képezé. A Kör helyiségei ismét nagyobbittattak, s most már 12 
teremből s néhány előszobából állnak. A választógyülés decz. 15-re lön ki¬ 
tűzve. A „Kör" bevétele közel 3000 fttal múlja fölül kiadásait. 

4- (A magyar-óvári gazdasági tanintézetet) a minisztérium, mint 
„reichs-institut"-ot visszaköveteli. Á in. kanczellaria hét ívre terjedő pro-
testatiót terjeszt ő Felsége elé, hogy ez intézet magyar jelleme megmen¬ 
tessék. A „M. O." bécsi levelezője, ki e hirt közli, azt kérdezi: „Mit gondol 
ön, elég lesz hét árkus?" 

4- (Az izraelita magyar egyletről) néhány lap azon hirt terjesztette, 
hogy az legközelebb fel fog oszlatni. E hirt most a nevezett egylet elnöke, 
dr. Ró/say József alaptalannak nyilvánítja. 

4- (A mugytir Írók segélyegyletének alapszabályait) a ni. k. helytartó¬ 
tanács megerősítette. Reméljük, hogy ennek következtében a régóta szu-
nyadó ügy uj lendületet nyer. 

4- (Az erdélyi kölcsönös jég- és tüzkármentö társulat) okt. 24-iki zár¬ 
lata 1O,O7O,8(U ft biztosított értéket s 188,038 ft tiszta bevételt mutat. 

ül 1 n j s á g ? 
4- (A pestvárosi királyi biztos Koller ur) a városi tanács okt. 29-iki 

ülésében megjelenvén, katonai korhatalommali fenyegetés mellett előkérte 
a jegyzőkönyvet, s belőle az adó erőszakos behajtása ellen irányzott reprae-
sentatiót sajátkezüleg tollkéssel kivágta s azután az ülésből eltávozott. 
Ugyané gyűlésben a kir. biztos egy levele is olvastatott föl, melynek egyik 
pontja szerint Királyi Pál, városi főjegyző, hivatalától fölfüggesztetik. 

4- (Pestváros tanácsa lemondott.) Pestváros egyetemes tanácsa okt. 
30-án teljes ülést tartott, melyben Horváth Károly főbíró részletesen fej¬ 
tegetvén a jelen helyzet tarthatlanságát, indítványozd, hogy a város tanácsa 
lépjen vissza. Mivel azonban magánosok kára nélkül a város egyszerre ha¬ 
tóság nélkül nem maradhat, neveztessék ki egy bizottmány, mely megállapítsa, 
mely hivataloknak szükség még ideiglenesen fennállniuk. Szónok a kapitány¬ 
ságot okvetlenül fentartandónak véli. Ez indítvány egyhangúlag lőn elfo¬ 
gadva. Thanhotí'er főügyész indítványára határozatba ment az is, hogy 
mielőtt a tanács visszalépne, Királyi Pál főjegyző ügyében, folyamodást 
terjeszt föl Ő Felsége elé, hogy az a hütlenségi kereset alól mentessék föl. 
A város, minden tisztviselői és szolgái illetőségeiket egész november hóra 
kikapják. 

4- (A helytartótanács fölterjesztvényét) a császár az „I. T." bécsi tudó¬ 
sítója szerint „visszatetszéssel fogadta." Ugyané lap írja, hogy az ujonezo-
zás tárgyában számos főispán, különösen az abauji gr. Péchy épen oly hatá¬ 
rozottan felelt, mint a herczegprimás, kinek válasza Bécsben valósá¬ 
gos megdöbbenést okozott. A , . l \ L." szerint, a főispánok válaszai már 
nagyrészt megérkeztek. Mindnyájan visszautasítanak minden ez ügybeni 
közreműködést. 

4- {Nyíregyház város alapitványai.) A nyíregyházi városi közgyűlés, 
feloszlatásának lehetőségét szemelőtt tartva, okt. 21—25-iki gyűlésében, az 
épen kezénél levő tetemesb pénzösszegekből a következő alapítványokat 
tette : az ág. liitv. tanodára 100,000, a r. katholikusra 22,000 a g. kath. 
részére 12,000, az ev. ref. tanodára 1000, s az izraelitára 3000 pftot. To¬ 
vábbá az eperjesi kollégium jogi tanszékére 2000, s a sárospatakiéra 1000 
ftot szavazott meg. Ez Nyíregyház város végrendelete. 

4- (Kz is fontos hír.) A „Presse" szerint Magyarország szániára hely¬ 
tartót fognak kinevezni. Ezt a „Sürgöny" bécsi tudósítója is igen valószí¬ 
nűnek tartja, vigasztalásul azonban hozzáteszi, hogy e tekintetben b. Ge-
ringer neve sem német, sem magyar körökben nem emlittetett. 

4- (Túlságos hazajiság.) Valakinek házi orvosa egy bizonyos fürdő 
használatát tanácsolta, mely bajában különös gyógyerővel leendett; ő azon¬ 
ban az orvosi tanácsot nem fogadá el. azon okból, mert a kitűzött fürdő 
bérlőjének testvére — kormánybiztos. 

4- {Hogy lehet egy rókáról két bőrt nyúzni?) A kolozsvári tanács az 
1848. előtti törvénykezést állította vissza, az akkori dijakkal együtt; az er¬ 
délyi udv. kanczellaria rendelete pedig meghagyja, hogy a bélyeg a jelen és 
múltra nézve pontosan beszedendő. E szerint tehát a felek kétféle dijt tar¬ 
toznának fizetni : egyet hazafiságból, egyet loyalitásból. Furcsa világ biz az. 

4- (Ne hajtsunk nz előítéletre !) Á nemzeti színház egyik nyugalma¬ 
zott tagja születése napján minden évben rakott a kis lutrira; az idén azon¬ 
ban föltette magában, hogy csak ugy próbál szerencsét, ha születésnapjának 
nagy része rá nézve minden baj és kellemetlenség nélkül múlik el. Ez azon¬ 
ban nem igy történt, * azért a már fölirt öt számot nem is tette be. A húzás 
napján az öreg ur egy vendéglőben épen vacsoránál ült, midőn valaki a ki¬ 
húzott számokat meghozatta. A számok felolvasására arcza változni kezdett s 
a vacsorát félbenhagyva, zsebéből egy ezédulát ad át társainak, ezzel szó 
nélkül távozott. Mind az öt szám, meíy a ezédulán állott, kijött, s az öreg 
ur most az egyszer előítéletből nem tette be. Tehát ne hajtsunk az előíté¬ 
letekre ! 
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4- (B. Vay Lajos, borsodi főispánnak) méltóságátóli fölmentetését a 
,,"\Y. Ztg." hivatalosan jelenté. 

4- (Érdekes vendégek.) Biriatinszky herczeg, orosz tábornok a Kau¬ 
kázusból, s lord Napier, angol követ az orosz udvarnál, hirszerint Bécsből 
Pestre érkezett. 

4- (Kolozsvár város tanácsa) az ottani katonai állomás-parancsnok 
megkeresése folytán egy hirdetményt tett közzé, mely szerint ő Felsége 
mindazon szabadságos katonáknak, kik az utolsó ujonczállitás óta behivat¬ 
ván meg nem jelentek, ebbéli engedetlenségökért teljes bünbocsánatot biz¬ 
tosit azon esetre, ha azon szabadságosok ezen engedetlenségen kivül más 
vétséget nem követtek el, s e kegyelmi tény kihirdetése napjától számi-
tandó három hét alatt magukat valamely katonai hatóságnál jelentik. 

4- (A kovaszinczi bírót), kiről annak idejében irtuk, hogy a zsandá-
rok elfogták és aradi kaszárnyájukba vitték, a megye közbenjárására kiad¬ 
ták az alkotmányos hatóságnak. Az ellene vallott tanuk mind visszavonták 
vallomásaikat, kivéve a feladót, kiről azonban kisült, hogy őrült. 

4- (Xantus János), Amerikában élő hazánkfia, ez év vége felé hazá¬ 
jába visszatérni szándékozik. Visszaindulása előtt még három szekrényt 
küld a Múzeumnak, melyek egyikében mexikói madarak, másikában ritka¬ 
ságok a Fejee, Navigator és Society szigetekről, a harmadikban kaliforniai, 
mexikói és oregoni erezek lesznek. Ez utóbbiak nagy része az ott letelepe¬ 
dett Molitor-tesvérek s lőcsei hazánkfiai ajándokai, kik egykor gr. Vass Sá¬ 
muellel együtt tartottak volt pénzverdét. 

4- (üindy Árpád szabadon bocsáttatásaért) a pesti egyetemi ifjúság 
egyenesen ő Felségéhez készül folyamodást benyújtani. Minden fát meg¬ 
mozgatnak : vájjon lesz-e sikere? 

4- (Mit tudnak a hü, békés stájerek?) Gráczban múlt hó 13-ánafinán-
ezok egy gyümölcsös szekeret akartak elkobozni, mire a nép elkezdé őket 
hajgálni, ugy, hogy a fináncz urak kénytelenek voltak kereket oldani. Azon¬ 
ban a nép is utánuk iramodott s a futó vitézek közül hármat elcsípvén, ugy 
helyben hagyta őket, hogy aligha elfelejtik mostanában. — Eggenbergben 
pedig a zsandárokkal kapott össze a nép a korcsmában, s ez utóbbiak közül 
többen puskásokért haza szaladván, a zsandárokra lődöztek. Mindkét rész¬ 
ről többen megsebesültek. 

4- (Fegyvereladás.) Az osztrák kormány az északamerikainak hirsze¬ 
rint 300 ezer db. ócska puskát adott el, s ebből 130 ezer db már el is van 
szállítva. Hogy honnan vették magukat ezek a puskák, arról hallgat a 
krónika. 

4- (A török zultán háreme.) Stambulból írják, hogy az uj zultán 
nemcsak hogy megtartotta az elődje után örökölt 800 nőt, hanem ezeket 
meg is szaporította, ugy hogy szerálya most 1300 hölgygyei dicsekszik. 

4- (Az erdélyi udv. kanczeVárságra) legújabban Jósika és Apor bá¬ 
rókat s Toldalagi grófot emlegetik. 

4- (Szekrényessy Endre, fehérvári kir. biztos) közelebb néhány napot 
Bécsben töltölt, s működeiének eddigi eredményéről tett jelentést. A „W 
—r" szerint magasabb körökben derültséget okozott a kir. biztos urnák 
Bécsbe küldött következő rövid távirata : ,,A városi képviselő testület fel¬ 
oszlatva; a kormány tekintélye visszaállítva. Veni, vidí, vici!" 

4- (Királyi biztos kinevezése.) Az „O. D. P." ugy hallja, hogy a jász¬ 
kun kerületbe Jankovich urat nevezik ki királyi biztosul. 

4- (A helytartóság meghagyta Békésmegyének,) hogy semmisitse meg 
Békés város azon határozatát, melylyel az országgyűlés óvását magáévá 
tette; továbbá, hogy e határozat indítványozója és pártolói ellen vizsgálatot 
indítson. 

4- (Czáfolat.) A „P. L." zágrábi levelezője megezáfolja azon hírt, 
mintha ott Szalay Lászlót diszpolgárrá választották s b. Kuzlán és Kralje-
vicset Pestrőli visszatértük alkalmával fáklyászevével fogadták volna. 

+ (Halálozás.) Lukács János ügyvéd, s az első magyar gyorsirászati 
rendszer alkotója,m.hó 18-án,életének 43-ik évében Szombathelyen elhunyt. 
Áldás hamvaira! 

+ (Mesés írói díj.) Hugó Viktor, híres franczia költő „Miserables" 
czimű négy kötetes regényét 400,000 frankért adta el Rognerre könyvá¬ 
rusnak. E műben minden társadalmi kérdés tárgyaltatik. Először a „Journ. 
d. Deb." tárczájában fog megjelenni. 

4- (Magyar zászló Augsburgban!) Egy piarista hazánkfia közelebb 
Augsburgban járván, azt beszéli, hogy az ottani székesegyházban egy igen 
régi alakú, burokba gyöngyölt zászlót mutattak neki, mely felöl midőn 
kérdést tett, azt kapta válaszul: hogy az magyar lobogó, mit lJ55-ben, az ' 
augsburgi csatavesztés alkalmával vettek volna el őseinktől. Jó volna a dol- j 
got kipuhatolni. | 

4- (.4 horvát hatóságok) hirszerint nem fognak az ujonezozásban I 
segédkezet nyújtani, hanem szenvedőleges ellenállásra szorítkoznak. Egy 
bécsi lap pedig fenhangon dicsekszik, hogy a horvátokkal minden jól megy, 
azaz hogy követeket fognak küldeni a Reichsrathba. ; 

4- (Dimitrieff Swetschin, orosz hegedűművész) hirszerint 12 zártkörű 
zeneestélyt szándékozik rendezni a Múzeum melletti lovardában. Sok lesz 
a jóból tizenkettő! 

4- (Somogyban egy í> tagú rablóbanda) erősen garázdálkodik, a nélkül, 
hogy sikerült volna őket kézre keriteni, vagy veszélyes működésüket mega¬ 
kadályozni. A megye egyik járásában népfölkelést is rendeztek ellenök, de 
eredmény nélkül. ; 

+ (A pesti vágóhíd építése) a tábori kórház közelében még az idén ! 

megkezdődik. 
4- (A krakói Sz.-Anna-gymnasium összes tanítványai), egyházi éne-' 

kek zengése miatt, egy napi fogságra ítéltettek. Az egyes osztályok, elvá-' 
lasztva egymástól, felváltva ülnek a börtönben. 

4- (Ismét ama bécsi röpirat'.) Nagyszombat város hatóságának okt 
16-án tartott közgyűlésében a bécsi államnyomdából kikerült röpiratnál 
egy tót példánya felolvastatván, a közgyűlés elhatározta, hogy a lakos 
sághoz szózatot bocsát ki, melynek tartalma röviden ez : „Roszakaratu enx 
berek bizonyos röpiratot terjesztenek, mely alkotmányunkat, törvényeinket, 
az ország lakosainak bizalmát akarja megingatni, s a feloszlatott ország¬ 
gyűlés, de különösen a magyar nemzetiség ellen ingerel. Felszólittatik 
minden becsületes polgár, ha kezébe talál jutni efféle röpirat, szolgáltassa át 
a város kapitányának, s ugyanott netalán kipuhatolandó szerzőjét vagy ter¬ 
jesztőjét jelentse föl." 

4- (Utczai támadás.) A ,,P. N."-ban legilletékesebb kutforrásból írják 
hogy múlt pénteken éjjel két jogász az utczán összevagdalva találtatott. Or¬ 
vosi vizsgálat nyomán kitűnt, hogy sebeik kardvágások. Mindkettőnek feje 
van összevagdalva, még pedig oly nagy mértékben, hogy az egyik valószí¬ 
nűleg belehal; agyveleje életveszélyesen meg van sértve. Ugyan-e tárgyról 
a „P. H." irja, hogy múlt pénteken éjféltájban H. Sz. jogász egy másik fia¬ 
tal emberrel, ki hirszerint lemondott huszártiszt, a szerviták terére ment, 
midőn feléjök egy köcsögkalapos uri ember jött, két katonatiszt kiséretében. 
A fiatal emberek a köcsögkalapra megjegyzéseket tettek, miből öszseszólal-
kozás támadván, a tisztek tetemesen megsebzék a fiatal embereket. 

-I- (A bécsi Pázmány-intézet növendékei) az uj tanév kezdetével mind 
letették a köcsögkalapokat, s pörgekalapot, attilát, szóval, egész magyar 
öltönyt viselnek. Mért is kellene épen a kath. papoknak hátramaradni e 
tekintetben? 

4- (Katonai executio — nem adó miatt.) Szügyről Nógrádmegyéből 
Sz. M. irja a „P. N."-nak, hogj hozzá m. hó 22-én minden előleges elren¬ 
delés vagy szálláskészitő küldése nélkül, egy szakasz katona szállásoltatott 
a 8-ik számú, dsidásezredből. 0 e beszállásolás okát kérdezvén, a vezénylő 
tiszttől azt nyerte válaszul : „hogy az a hadi főparancsnokság rendelete 
folytán történik, a Kapy Ede úron elkövetett kellemetlenségekért." 

4- (Árpád sírja.) A „Sürgöny" megbízható forrásból értesül, hogy 
egy delejes álmu ref. lelkész Árpád sírjáról közelebb több tanú előtt igy 
nyilatkozott: „Árpádot Ó-Budán temették ugyan el, de Kun-László az 
ellenség elől Vácz környékére vitette, s ott a keleti kaputól 200 s néhány 
lépésre temette el újra, hol most egy kupalaku domb (kápolna) van. Árpád 

közmondás. 
— (A hírlapok postai kezelése ügyében.) Nagy-Bányáról oktob. 18-ról 

veszszük e felvilágosítást : „A Polit. Ujd. 41-ik számában az egri tudósí¬ 
tónak a postaügy érdekében irt czikke következtében, van szerencsém a 
tisztelt szerkesztőséggel tudatni, hogy a fennálló rendeletek szerint a felek 
a részökre érkezendő levélposta küldeményeiket tetszésök szerint saját em¬ 
bereik által a postáról elhozathatják, vagy pedig a levélhordók által magok¬ 
nak kézbesittethetik: — az első esetben a levelekért oly helyeken, hol ál¬ 
lami posta-hivatalok léteznek, félévenként 6 forintot fiók-illetékül, mao-án 
posta-hivataloknál azonban semmit; — az utóbbi esetben a levelekért&oly 
helyeken, hol állami levélhordók léteznek, a kézbesítésért semmit, hol pedig 
magán levélhordók vannak, azoknak minden darabért egy ujkrt kézbesítési 
díj fejében fizetni köteleztetnek. 

A hirlapokat rendszerint a felek köteleztetnek a posta-hivataltól 
elhozatni, melyek mindenütt díj nélkül kiadandók. Ha pedio- a felek azokat 
is ugy, mint a leveleket maguknak kézbesittetni óhajtják, a levélhordónak a 
házhoz vitelért szintén egy ujkrt fizetni köteleztetnek. 

A „poste rastante" levelek mindenütt díj nélkül adatnak ki. 
E fennálló szabályokat a közönség érdekében, becses lapjába felvenni 

kérem. ^ ^ (luszman Dénes, postakezelő. 
4- {A károlyvári határőrvidéken) az élelmi szerek oly fogyatkozá¬ 

sáról panaszkodnak, hogy éhhaláltól tarthatni, ha segély nem jő. 
+ K^zt

t " híres bécsi röpiratot,) mely nem magyar ajkú testvéreink 
„fölvilágositásara" van szánva, Csanádmegyében négy lovaszsandár oszto¬ 
gatja, de nem igen akar fogyni, pedig ingyen adják. 

4- (A bécsi polytechnikumba) ez idén mindössze tiz magyar tanuló 
irattá be magát, az egyetem orvosi karánál is csak néhány, a többi karnál 

mány „jó szándékai" iránt kapaczitálni, mint látszik, vidéken már javában 
osztogatják. A „Sz. H." ugyanis irja, hogy ott már utón útfélen osztogat¬ 
ják e népeket boldogitni törekvő röpiratokat. E lap a következő jelenetet 
irja le saját tapasztalása után: „Vegye kend már el, bátya," mond egy ma¬ 
gyar születésű katona egy subás embernek. — „Nem kell nekem — válaszolt 
a megszólított — ha ráfizetsz is, öcsém, e rongy papiros." — „De csak nem 
vihetem vissza oda, a hol adták, vegye kend no, hisz jó lesz szalonnatakaró-
nak!" — Mondja tehát valaki, hogy semmit sem adnak ingyen! 

4- (Az erdélyi románok zavarognak.) Zalathnán f. hó 20-án este, egy 
román pap vezetése alatt több havasi oláh falu népe összegyűlvén, az alkot¬ 
mányos szolgabirónak az engedelmességet nyilván felmondta, azaz lázadás 
terére lépett. Zalathna városa fenyegetve érezvén magát, Gyula-Fehér¬ 
várról egy század katonaságot szándékozik kérni. 

4- (Nesze semmi, fogd meg jól!) Mohácson m. hó 13-án, egy Pestről ér¬ 
kezett távirati sürgöny következtében, egy ottani hajótulajdonos hajójában 
a finánezok csempészett fegyvereket kerestek, de hiába fáradoztak. 

4- (Schmerling ur mint — krampusz.) A „Presse" Morvaországról 
igen érdekes adatokat közöl. Hatalmas szláv agitatio működik ott, a főbb és 
alsóbb rendű papság pártfogolja a nemzeti törekvéseket. A népnek Schmer¬ 
ling úrról eredeti fogalmai vannak : oly gonoszszellemü bűvésznek tartják 
őt, ki még a marhákat is megbabonázza; Krisztus-tagadónak s vad-fenének 
képzelik, szóval a morvaszlávoknak a legiszonyúbb fogalmaik vannak az 
államminiszter úrról, s a mi több, mind e fogalmak az alsóbb rendű papság 
által tápláltatnak, sőt neveltetnek. 

— (A ránki fürdői életből.) Augusztus havát Abaujmegyében levő 
ránk-herlaini fürdőben töltvén, szerencsés valék tapasztalhatni, hogy az 
itt időző széplelkü honleányok és férfiak mily mérvben törekedtek mulatásu-
kat szép tettekben felmutatni. 

Alig nyílt meg a fürdői időszak, már is arra törekedtek, hogy a kör¬ 
nyék jobbjait ide varázsolják s alkalmat nyújtsanak áldozatkészségük be¬ 
bizonyítására. Igy született meg a honvédek javára rendezett tánczestély, 
melyre, a vidékből is sokan jelentek meg, vigadtak, rang- és sorskülönbség 
nélkül, estétől reggelig, — segélő-készségöket a közczélra bebizonyiták. 

Majd Tóth János igazgatósága alatt ide megérkezett szinész-társasá-
got részeltetek pártfogásukban s az itt mulató közönségre azon hatást tevék, 
hogy jó példájukat azok is követték. Sőt hogy az előadásokat annál jobban 
érdekeltté tegyék, a köztiszteletü T. K. urat is — mint műkedvelőt — föl¬ 
léptették. A színészi-társaság eltávozta előtt pedig — felsegélésökre — egy 
tánczestélyt rendeztek, melynek közköltségét a lelkesbek viselték. A be¬ 
gyült összeget pedig — némely jótékony kezek 200. oszt. ért. ftra kiegé¬ 
szítve — az érintett tarsaságnak átadták. 

Majd egy 14 éves jeles ifjú, más két sokkal kisebb korn, de hason jel-
lemű játszótársai előtt azon szép indítványt tette,' hogyf ők is tennének 
egy jótékony-czélu szinikisérletet. Az indítvány örömmel ogadtatott s még 
három 8 —10 éves kedves kis leányka is általok, a közreműködésre, felkére¬ 
tett. A kis társaság megalakulván, — játékuk megtörtént, melynek eredmé¬ 
nyét 20 oszt. ért. forintban van szerencsém felmutatni, mely összeget a maz 
gyár nemzeti szinház nyugdíjintézete alapjának növelésére e napokban a-
illető helyen már át is szolgáltattam. Majd a kis társaság, egy lelkes hon¬ 
leány által, — elismerési jutalmul — egy ozsonnára hivatott meg. Részemt 
ről pedig nékiek szíves igyekezetökért, köszönetemet nyilvánítom. Soraima, 
pedig berekeszteni azon forró óhajtással : bárcsak lelkesb honleányaink-
fürdői idényükön, többször emlékeznének meg nemzeti közczélu intézeteink¬ 
ről s azok szükségeinek fedezésére, szíves igyekezetük által, módot nyújta¬ 
nának s eszközölnének! Dayka É. 

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

Farkas Ignácz elmebeteg számara 
gyűjtése 34 adakozótól 38 ft. 

Kassáról Csorba Károly ügyvéd 

Nemzeti színházi napló-
Péntek, okt. 25. „A falusiak." Eredeti vígjáték 3 felv. Irta Szigeti. 

E darab egyike legsikerültebb vígjátékainknak, különösen kedvessé teszi a 
minden izét át meg átjáró magyaros zamat; annálinkább feltűnt tehát előt¬ 
tünk, hogy ezúttal oly kis közönséget tudott a színházba vonzani. Az elő¬ 
adásnak csak az az egy, de elég nagy hibája volt, hogy a szereplők közül 
többen túlzás által a különben is erős szinezést még erősbbé tették. 

/Szombat, okt. 26. ,,Sevillai borbély." Víg opera 2 felv. Rossinitól. Ma 
este Triebler Paulina k. a. tette első szini kisérletét Rozina szerepében, kö¬ 
zépszerű sikerrel. Hangja erős és eléggé iskolázott, egy dalt ismételnie is 
kellett, de játéka még nagyon messze van attól, hogy művészinek lehetne 
mondani; azért jobb lett volna, első kísérletül más, könnyebb szerepet vá¬ 
lasztania, melyben a játékot inkább lehet háttérbe szorítani. Fektér „Alma-
vivá'--ja igen bágyadt volt. Kőszeghy és Benza oly jókedvüek voltak, 
mintha két hét óta újságot sem olvastak volna. Különben pedig a mai elő¬ 
adásban az volt a legdicséretreméltóbb, hogy a színház megtelt. 

Vasárnap, okt. 27. „Tandérlak Magyarhonban," „Gyurit" Füredi. 
„Marcsát" Bognár Vilma adta. Ha ehhez még azt adjuk, hogy nagy közön¬ 
ség volt jelen, akkor mindent elmondtunk, a mi a mai előadásban említésre 
méltó volt. 

Hétfő, okt. 28. „Fenn az ernyő, nincsen kas." Eredeti vígjáték 3 felv. 
Tta Szigligeti. Tóth József és Szathmáryné jeles játékát e darabban már 
öbbször volt alkalmunk kiemelni. Az előadást átalában elég kielégitőnek 

mondhatjuk, ha meggondoljuk, hogy ezúttal csak szükségből, rögtönözve 
feszitették ki az „ernyőt," nem ugyan az eső miatt, hanem mert a mára hir¬ 
detett „Csák" uj szinmű előadását Prielle Kornélia betegsége miatt el kel-
'.ett halasztani. 

Kedd, okt. 29. „Észak csillaga." Opera 3 felv. Meyerbeertől. Tele ház, 
özépszerii előadás, kedvetlen közönség. A nap politikai eseményeinek ha¬ 

tása a kedélyekre itt is érezhető. 
Szerda, okt. 30. Először : „A molnár-leány." Eredeti népszinmű 

4 felv. b. Eötvös József beszélye után Szigligetitől. 
A szép számmal összesereglett közönség élénk figyelemmel és helyen-

:ént valódi élvezettel kisérte végig a b. Eötvös szép beszélye után Szigligeti 
gyakorlott keze által rendezett jeleneteket, s ha ez utóbbi talán teljes sükert 
nem arathatott is, az inkább a dolog természetében látszik rejleni. Regé¬ 
nyek, beszélyek után készült színmüvek rendesen nem elégítik ki azok vá¬ 
rakozását, kik az alapul szolgált müvet olvasták, s annak alakjait saját kép-



í 

528 

zelődésük után szeretnék megtestesítve látni. Mindazáltal tény az, hogy 
színpadunk e darabban egy nemesebb szellemű népszínművet nyert; a köl¬ 
tői ihlet, mely az egészet átleugi, félreismerhetlen. A mü meséje igen egy¬ 
szerű. Egy gazdag, nagyravágyó molnár (Tóth J.) egyetlen leánya (Fele¬ 
kiné) szeret egy derék molnárlegényt (Lendvay). Mindez az apa tudtával és 
beleegyezésével történik, s a fiatal pár örök hűséget esküszik egymásnak, 
mig egészen egymáséi lehetnek — egy év múlva, mert a legénynek egy évre 
vándorlásra kell mennie. Távolléte alatt egy czilinderea szolgabiró (abból a 
sanyarú emlékezetű 12 évből), nagy hivatalokra szánt és adósságokkal ter¬ 
helt mamiasz unokaöcacsét hozza a házhoz s az öreg molnár hiúságát, 
nagyravágyását mindenféle ravasz fogásokkal oda tudja fokozni, hogy ez 
megfeledkezve előbb adott szaváról, leányát a szolgabiró öescsének csak¬ 
ugyan oda igéri. A leány a legméltatlanabb bánásmódot tapasztalja atyja 
részéről, minek vége az, hogy kétségbeesésében egy éjjel neki megy a Sajó¬ 
nak s beleöli magát. Epén ezen éjszaka tért meg vándorlásából a molnár¬ 
legény, meghallja a történteket, sőt a leány távozását is látva, utána megy, 
s a folyóból kiszabaditja. Az öreg molnár, miután elég lelki kínokon ment 
keresztül, kiábrándul nagyravágyási mámorából, általános kibékülés, s he¬ 
gyen völgyön lakodalom. Ez a mese rövid vázlata. A lefolyást egyes sike¬ 
rült alakok, s a népéletből ellesett élethü jelenetek illustrálják. Legjobb alak 
benne kétségkivül az öreg molnár és leánya. A szerelmes legénynek igen 
csekély szerep jutott, miután ő csak a darab elején és végén jelenhetik 
meg. A többi alakok nincsenek ugy kikerekitve, mint azt óhajtottuk volna, 
de egyes vonásokban igen találó jellemzésekre akadunk a Bach-korszakbeli 
szolgabiró (Szigeti) és öcscse (Szilágyi Béla) alakjaiban. Eredeti volt a mol¬ 
nár két szolgálója is (Némethiné és Szilágyi Ernesztina), kik igen élethű 
képét adák ezen pörgő nyelvű, mindenbe beleszóló s mindenttudó házi búto¬ 
roknak. A népcsoportozatok és a külső kiállítás gonddal voltak rendezve — 
csak a színpadi holdvilág sehogysem akart ez este szót fogadni. Játék köz¬ 
ben egy vak tűzi lárma rémité meg a közönséget, mely már nyakra-főre 
iparkodott a kijárások felé, — de a rendező rögtöni megjelenésének sikerűit 
az ijedtséget azonnal eloszlatni. A közönség megnyugodott, s a főszereplők 
ügyes játékát élénk elismeréssel kiséré végig. 

Csütörtök, okt. 31, „Er Opera 4 felv. 

Budai népszínház. 
ükt. 25-én harmadik dijmentes előadásul a „Szigetvári vértanuk" első 

felvonása s a „Két huszár" népszínmű került színre. Ugy látszik, hogy 
Molnár a népszínművek mellett a komoly drámát is lassankint meg akarja 
kedveltetni a nép azon osztályával is, mely legfölebb csak vasárnap megy 
színházba. Ez eljárást csak helyeselnünk lehet. Közönség ez este roppant 
számmal. 

Okt. 26-án ismét uj darabot láttunk. Kempelen Győzőnek „Esz, pénz, 
születés'' czimü 3 íelvonásos vígjátékát adták először, mely szerzőnek e té¬ 
ren első kísérlete. Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy e darabot legczélsze-
rübb lett volna, egyszerűen csak színműnek keresztelni, miután komikum 
nagyon kevés van benne. A darab meséje röviden ez : Bánhidi gróf leányát 
Arankát szive ellenére Romkövihez akarja erőszakolni, de terve meghiúsul 
leánya ellenszegülésén, ki titokban a nevelővel, Váry Lajossal szerelmeske-
dett, inig a faképnél hagyott vőlegény e viszonyt boszuból az apának föl 
nem fedezte, minek az lett a vége, hogy Várynak a házat el kellett hagy¬ 
nia. Utóbb a gróf kastélyát a leitatott jobbágyok megrohanják, hogy kiirt¬ 
sák az egész grófi családot; szerencsére azonban Váry, mint honvédezredes 
épen akkor érkezik oda, s a további garázdálkodásokat megakadályozza. 
A gróf hálából leánya kezét kínálja Várynak, ki azonban tudtára adja a gróf¬ 
nak, hogy most az egyszer nem házasodni, hanem őt, mint honárulót, fel¬ 
sőbb parancs folytán elfogni jött. Azonban Váry a grófot, leánya iránti 
vonzalma következtében, titkon elszökteti, ki aztán a külföldre menekül, 
mialatt itthon holt hire terjed. De Váry csak kicsinyben múlt, hogy csiz¬ 
madiát nem fogott kelletlen nagylelkűségével, mert Romkövi báró, hogy 
tőle Arankát elidegenitse, ráfogta, hogy ő lövette főbe atyját; sőt a rend¬ 
őrségnél is följelentette Váryt, kit el is fognak, ha a gróf épen jókor elő nem 
terem külföldről, s a dolgot föl nem világosítja. Aranka és Váry most már 
az atya beleegyezésével lesznek egymáséi. Van ennek a grófnak egy hóbor¬ 
tos fia is, kit szerző valószínűleg csak azért léptetett föl, hogy Együdnek is 
legyen a darabban valami szerepe. 

Hogy a darabnak elég hiánya van, már tárgyának e rövid kivonatából 
is kitetszik. Az egyes személyek jellemében sem nehéz ellenmondásokat föl¬ 
fedezni. Aztán, ha már a czimben az „ész" is szerepel, a darabban is jobban 
elő kellene azt tüntetni, mert hogy Váry ezredesi rangra emelkedett, azt 
valószínűleg inkább 'vitézségének, mintsem kiváló eszének köszönhette. 
Egyébiránt a szerző ezen első kísérlete meglehetősen buzditó fogadtatásban 
részesült. — Előadattak még a „Két pisztoly," „Viola," „XII. Károly Ril-
f/en-szigeten," „Házassági három parancs," ,,A lepecsételt polgármester," 
s ezzel az „Angolosan" czimü vígjáték. A közönség, hihetőleg a beállott 
ködös, esős idő miatt nem jelent meg oly számosan, mint más hetekben. A 
második pályaszinmű előadása jövő hétre halasztatott. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5820. Egy kép hazánk nyngottabb korából. Szívesen veázszük az ily történeti 

adomákat, s effélék közlésére legyen szabad önt ismételve felszólítani. A többi közlemény 
is gyorsan következni fog. 

5821. Őszinte s ió. Fájdalom, hogy igen sokan vannak, kik azt most meghall¬ 
gatni nem akarják. Nem mi rajtunk fog múlni, ha ezt az ön által beküldöttet hiában 
fogja ön keresni lapjainkban 

5822. Magyar nyelvünk ócsáiióinak. E tárgy kimerítőbb, indokoltabb kidolgo¬ 
zást érdemelne meg. E rövid felszólalással ezclt nem érünk. 

5823. Vada. Tehát „áll még az ősz Peterdi háza"! örvendünk rajta, s gyakoribb 
találkozást kérünk, annálinkább, mert kiket a politikai küzdelmek itt-ott elcsalogattak tő¬ 
lünk, még azok is visszakerülnek lassankint Továbbá pedig azért is, mert az „árvadal" 
valóban a sors kezébenvan Elég érthető beszéd ez? 

5824. Kassa. B. G. és Seh. T. A felső-magyarhoni kereskedő-segédek egyletét 
üdvözöljük, s mig többet tehetnénk, szivesen küldjük lapjaink egy példányát. 

5825. Kolozsvár, x - y Hosszabb gyakorlat után, reméljük, használhatóbb tudó¬ 
sításokat küldend ön számunkra. 

5826. Köröísvölgy vidéke. Sólyomkő rajza, fájdalom, igen tökéletlen.Rajzolóink 
nehezen fogják hasznát vehetni. 

SAKKJÁTÉK. 
7 - i k sz. f e l a d v á n y . — W e i s z A. J. t a n á r t ó l B u d á n . 

Sötét. 

a b e d e f g h 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

A 92- ik sz. f e l a d v á n y m e g f e j t é s e . 
(Weisz A. J. tanártól Budán.) 

Sötét. 
K e 6 — dö 
K d 5 — d 4 A) 
K d 4 — c 4 

2) 
Világos. A) 

3 ) F d S — a 6 : t 
4) V — v a g y F — ^ 

Sötét. 
b 5 — b 4 

K d 5 — tetsz. sz. 

Világos. 
1) V d 8 a 5 
2) V a 5 — d 2 
3) P d 3 — b 1 f 
4 ) í b l - s 2 ^ j 

Helyesen fejtelték meg. Veszprémben : Fülöp József. — Naggváradon : báró 
Meszéna István. — Pesten : Cselkó György. — B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Para-
butyban : Rothfeld József. — Poroszlón : Nyilas Alajos. 

Rövid értesítések. Parabuty : lí J. A 95 sz. f. hibátlan, s ugy, a mint közölve 
volt, megfejthető. Szivesen tudatjuk ezt önnel, ki legbuzgóbb sakkbarátaink egyike. — 
Emilnek : Az ígért sorokat régóta várjuk, de, ugy látszik, hiában. — Kolozsvár : E. I . 
Sok okból óhajtjuk a mielőbbi viszonttalálkozást. 
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T A R T A L O M . 
Pestről a középponti Kárpátok felé és vissza. (Vége. Képpel). Jancsik Ede. — 

Sötét nagy volt az éj . . . Várady Gusztáv. — A debreczeni kastély. (Folyt.) Jókai Mór. 
- A ehinai szinészek. — Luczenbacher testvérek. (Arczkép.) - Egy vidéki levelező ki¬ 

rándulása. (Vége.) Szováti Lajos. — Tárház : Tehát csakugyan ne legyen magyar erdő-
szeti lapunk? — Irodalom és művészet. — Egyház és iskola — Ipar, gazdaság, kereske¬ 
dés — Közintézetek, egyletek. — Mi újság? — Nemzeti színházi napló. — Budai nép¬ 
színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár. 

Melléklet: Előfizetési felhívás „Gyermekbarát" czimü 
közlönyre. 

Felelős szerkesztő Pákh Albert : (lak. magyar-uteza 1. sz.) 
Kisdó-tnlajdonoi Heckenast (>uszt«v. — Nyomtatja Lauderer és lleckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt. Pesten 1861. 

45-ik szám. 

Pest, november 10-én 1861. 

A Vasárnapi Újság hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/> íven jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai nton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ujpénzjben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó. 

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

Gróf Andrásy Gyula. 
Gróf Andrásy Gyula a család öregebb ágának egyik legszebb 

férfikorában lévő ivadéka. Atyja, Károly gróf (meghalt Brüsszel¬ 
ben, aug. 11-én 1845-ben) a hazának és a szabadelvű ellenzéknek 
buzgó fia volt, s különösen az 1840- és 1844-ik országgyűlésen 
tüntette ki magát mint elmés és szeszélyes szónok. Mint e fényes 
család más tagjai, ugy Károly gróf is halhatlan érdemeket szer¬ 
zett a hazának még anyagi kifejlődése tárgyában is. Utolsó útja 
is e czélból történt, a midőn a belga gyárakban a vas-, czukor-ipar 
bővebb tanulmányozása végett külföldre ment, de itt a halál vé¬ 
letlenül meglepé. 

Fiai Manó, Gyula, Aladár közül a másodszülött az, a kinek 
hiven talált arczképét veendik olvasóink ez alkalommal. Gyula 
gróf neveltetésére, szülői a legnagyobb gondot forditák; tanulmá¬ 
nyait bevégezvén, a nagy világ 
és nyilvános élet iskoláit Európa 
legmiveltebb országainak beuta¬ 
zásával folytatta s mint képzett 
ifjú 1847-ben a pozsonyi ország¬ 
gyűlésen Zemplénmegyének 
egyik képviselője volt, s mint 
ilyen részt vett az 1848-ki tör¬ 
vények alkotásában, a midőn 
minden kérdésben a szabadság 
és haladás zászlói alatt küzdött. 
Azonban, hiven családja hagyo¬ 
mányaihoz, az anyagi téren is, 
korán megkezdé működését, s 
mint a zemplénmegyei Tiszasza¬ 
bályozó társulat elnöke, a veze¬ 
tők között látjuk öt munkálódni. 

1848-ban az első magyar 
független minisztérium általZem 
plénmegye főispáni méltóságára 
neveztetvén ki, később, az ősi fő¬ 
ispánok módjára kardot kötött, 
s megyéje önkéntes zászlóalját 
vezeté, s résztvett a schwechati 
Ütközetben. 

1849. elején követvén a De-
breczenbe vonult kormányt, mint 
előkelő, vagyonos és tekintélyes 
férfi, követi rangban, különös kül¬ 
detéssel Konstantinápolyba uta¬ 
zott, a hol a világosi fegyverle¬ 
tétel idejéig, a mennyire a körül-
öiények engedek, eljárt megbiza-

: tásában. Később, mint itthon haditörvényszékileg elitélt menekvő 
< Parisba tette át lakását, s itt összeköttetésbe tevén magát a franczia 
nevezetes államférfiakkal, egyike lett azon buzgó hazafiaknak, 
kiknek a magyar azon megbecsülhetlen jótéteményeket köszönheti, 
hogy irodalmi működésük és személyes érintkezéseik által a kül-

| földet hazánk viszonyainak mibenlétéről felvilágositották. Ugyan¬ 
itt vévé nőül az ottani előkelő körök egyik legszebb virágát, szép¬ 
ségéről és magas lelkimiveltségéröl ismert Keadeffy Katalin grófnőt. 
Nemsokára ezután kormányi engedély folytán ismét Magyaror-
\ szagba jöhetett, s itt mint kedvelt és népszerű hazafi fogadtatott, 
kiben a haza egyik reményét helyezi. 

1860-ban, az októberi napok után, Vay Miklós kanczellár 
által ismét főispánná neveztetett ki, de elveinél fogva azt el nem 

fogadá. Ellenben a következő 
évben Zemplénmegye sátoralyja-
ujhelyi kerülete felhívásának 
engedve, mint képviselő érkezeti 
az előre is csekély eredménynye-
biztató országgyűlésre, s itt szel¬ 
lemi működéseinek ujabb tér nyil¬ 
ván, egész lélekkel a haza ügyei-
nek szentelé minden idejét. 

Megkezdődvén az országos 
teendők feletti örökre nevezetes 
viták, Andrásy Gyula gróf máj. 
23-án tartá beszédét, s e naptól 
fogva a népszerű hazafi a köz¬ 
vélemény ítélete által az állam 
férfiak diszes koszorújába véte¬ 
tett fel. 

Beszédének alapeszméje volt: 
„Mit kívánunk mi? Törvényes 
szentesitett jogainkat : sem töb¬ 
bet, sem kevesebbet. Többet ki-
vánni nem akarunk, kevesebbet 
elfogadnunk nem lehet." 

A birodalom belügyi hely¬ 
zetét a külföld irányában igy ér¬ 
teimezé : „Európát nem az ér¬ 
dekli : hogy a februáriusi pátens 
érvényre fog-e jutni, vagy nem? 
hanem az : hogy lehet-e alkot¬ 
mányos és szabad az osztrák bi¬ 
rodalom azon uj alapon, melyre ̂ *v 
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Ezen államférfim böles esz-

ll 


