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láttuk. A főalak Zrínyi M. (Feleki) jó lett volna, de meglátszott rajta, hogy 
már — tdteni kell. A főbb szereplők s a darab egyes szebb helyei sok tapsban 
részesültek. 

Szombat, nov. 2, „Kigoletto." Opera 4 felv. Verditől. Szép számú kö¬ 
zönség, s a szinpadon, némi náthát és rekedtséget leszámitva,kerek előadás. 

Vasárnap, nov. 3. „Tücsök." Falusi életkép 5 felv. Irta Birchpfeifer-
Sarolta. Ez is azon darabok közé tartozik, melyek a hetirend készítőjének 
meglehetős kegyében állanak, s azért hatszor is előveszik addig, mig sok 
jobb eredeti darabot egyszer. Ily érzelgős portéka, kivált gyakrabban adva, 
ugy esik a magyar ember gyomrának, mint a jámbor spenót. A főbb szerepeket 
szokás szerint Munkácsy- F-né, Szatmáryné — s Feleki személyesítek, s fő¬ 
leg a két utóbbi igen jelesen. Szerdahelyi hosszas távolléte után ma lépett 
föl először, s üidier kis szerepéből igen érdekes alakot csinált. 

Hétfő, nov. 4. „XI. Lajos." Dráma 5 felv. Irta Delavigne. A sok köl¬ 
tészettel irt darabot, drámai gyengéi daczára, még mindig örömest nézzük 
végig, s kivált a czimszerepben Tóth József remek játéka sok élvezetet 
nyújt. Tóth J. alakitó tehetsege hasonló szerepekben oly magasan áll, hogy 
a külföld legelső színpadain is bátran megállhatna. 

Kedd, nov. 5. „Dinorah, vagy a plocrmeli bucsu." Opera 3 felv. Meyer-
beertül. 

Szerda, nov. 6. „Lecouvreur Adrienne." Dráma 5 felv. A czimszerepet 
Komlóssy-Kövérné adta, kinek igen ritkán van alkalma bebizonyítania, hogy 
ő is szerződött rendes tagja a színháznak. 

Csötörtök, nov. 7. „Férj az ajtó előtt." Operetté 1 felvonásban. Ezt 
megelőzi : „A nyolezadik pont." Vígjáték 1 felvonásban. 

Budai népszínház. 
Nov. 1-én adatott: „Mátyás diák," o felvonásos népszinmü, s „A nem¬ 

zet sírkertje," allegória Molnártól. Másnap ismét egy 3 felvonásos uj dara¬ 
bot láttunk a pályázó népszínművekből. Czime : „A vőlegény, vagy a ma¬ 
gyar izraelita család." Ugy hallottuk, hogy a beadott pályamüvek közt 
több igen talpraesett darab van. Hol vannak tehát azok az állítólagos jó 
darabok? Vagy először a roszakon akarnak túlesni, hogy aztán végén pat¬ 
tanjon az ostor? Igen, de az eddig látott két darab oly silány, hogy nem 
lesz C3oda, ha a közönség, eddigi csalódásai után itélve, a még hátralevőkre 
is előre azt fogja mondani : ,,ez sem jobb a diákné vásznánál." Jó lett 
volna, a pályázni kivánó darabokat előlegesen átadni a bírálóknak, a kik ez 
esetben csupán a felett Ítéltek volna, hogy vájjon e vagy ama darab megér-
demli-e az előadást vagy sem. így aztán kénytelenek vagyunk megint szo¬ 
morodott szívvel jelenteni, hogy a ,,vőlegény" rövid szenvedés után meg¬ 
halt. Kívánunk neki boldog feltámadást Ítéletnapkor, de addig csak nyu¬ 
godjék békével, álmait senkise háborgassa. A mü szerzője megczátblhatla-
nul bizonyitotta be, hogy nem született Árkádiában. Az egész férezműben 
egyetlen egy alak sincs, a melyre csak azt is lehetne mondani, hogy meg¬ 
járja. Oly alakok ezek, mintha valamelyik legroszabb humorisztikus lap 
torzképei közül volnának kiszedegetve. A darabnak csupán az az egy érdeme 
van, hogy többször megnevettetett, csak az a baj, hogy többnyire akkor volt 
nevettető, midőn megindulást kellett volna előidéznie. A közönség rosza-
lását az előadás végén hangos pisszegésben nyilvánította. Az előadás is 
gyenge volt, s a szereplők közül csupán Virágh érdemel elismerést. 

Vasárnap és hétfőn egymás után ad ák a „(Jarahonczás diák" czimű 
bohózatot, bizonyosan azért, mert vasárnap nagy közönsége volt, ugy, hogy 
a színháznak minden szege-zuga megtelt. Az igazgató számitásában nem 
csalatkozott, mert a szinház másnap is megtelt. Mindamellett határozottan 
roszaljuk a „Garabonczás diák" szinrehozatalát, mert ez oly silányság, hogy 
párját kell keresni. Rontja az izlést és semmi nemesebb érzelmet kelteni 
nem tud. A szini előadásoknak az volna a czélja, hogy belőlük a közönség 
mulatva okuljon. De mit okul a „Garabonczás diák"-ból, hacsak azt nem 
tanulja, hogy a legsehonnaibb életmóddal is szerezhet valaki oly feleséget, 
akinek apja 10 millió ft. vagyonnal bir. P]z a tanulság a „Garabonczás 
diák"-ból. És mégis kétszer adták egymásután. 

Kedden, nov. 5-én Kisfaludy K. „Csalódások" czímű vígjátékát adták. 
Szerdán, nov. 6-án. „A mama," vigjáték Szigligetitől. Ezt néhány 

műkedvelő egyetemi polgár rendezte, a Szigligeti nővérek és Szerdahelyi 
Nelli közreműködésével, a népszinház javára. 

Csütörtök, nov. 7-én. „Csikós." Eredeti népszinmü 3 szakaszban. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5827. Költemény és való. Nem adhatjuk a „pár sorból álló kezdetleges verset," 

mert attól tartunk, hogy épen az, a ki dicsőítve volna benne, nemcsak sajtópert, hanem 
valóságos háborút kezdene ellenünk. Annyira gondolat nélkül való elragadtatási kurjan-
tás az. 

5828. D. Vecse. B. J. Nem jó idők járnak az effélékre, de azért a mig, s a men¬ 
ny ire lehet. 

5834. Szatmár. H. J . A levél csupa magánügyet tárgyaz, melyek nem hírlapi 
közlésre alkalmasak. Ilyen p. o. az, midőn egy szabómester nem teljesiti azon munkát, 
melyet ígért. Más utón is hozzá lehet ahhoz férni. 

5835. Bécs. B. Nincs nekünk ama bécsi lap ellen semmi kifogásunk; s mert nem 
ismerjük, nálunk szóba sem jött. Vagy talán épen ezt resteli ön? Nem értjük a felszó¬ 
lalást. 

5836. Kolozsvár. K. M. Méltányos óhajtását e napokban teljesitjük. Csak annyit 
jegyzünk meg, hogy V—czy arczképéhez más utón jutottunk — a mint erről meggyőződ¬ 
hetik, bár, ugy látszik, mindkettő egy forrásból származik. Mi készen kaptuk a famet-
szést. A többi rendben van. 

5837. Vácz. J . E. Még csak néhány napi türelmet kérünk. 

SAKKJATÉK. 
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5832. s z . Lörincz. L. F. Mutatványt kérünk, hogy hozzászólhassunk. Az Ameri-' szét. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Mi újság? Bécsi le-

kába küldendő példány ügyében magánúton tudósitá önt kiadó-hivatalunk a félté-' vél. — Nemzeti szinházi napló. — Budai népszínház.'— Szerkesztői mondanivaló. — 
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5833. Sz.-Marton. Sz. p. Fájdalmas igazságok, de most roszkor jönek, midőn a ~ ; 
„szegény embert még az ág is húzza.- , Felelős szerkesztő Pákh Albert : (lak. magyar-uteza 1. sz.) 

Kiadó-tulajdonos Heckeuast Gusztáv. — Nyomtatja Lamlerer és Heckenast , egyetem-uteza 4. szám alatt. Pesten 1861. 

Pest, november 17-én 1861 

A Vasárnapi Újság hetenkint egyszer nagy negyedrétben V/t 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. ojpénzben. — Az előfizetési dij aVasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó. 

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

Kászon-Ujfalvi Szabó János. 
A lelkes székely nemzet s erdélyi r. kath. egyházi rend egyik 

büszkeségét vezetjük be e lapokon szellemnagyaink diszcsar-
Qokába. 

Három év óta pihennek hideg hantok alatt a nemes tetemek; 
de a közel egy évszázadra terjedt életpályának három-negyedré¬ 
szén át szerzett érdemek fenragyognak időn, enyészeten. 

A pálya, melyet maga után mély nyomokat hagyva futott 
meg, a népnevelés és egyházi irodalom fontos tere volt. 

Tudta a lelkes ember, hogy nincs neme a tudományoknak, 
roely tekintetet és tanulást nem érdemelne; de azt is tudta, hogy 
jót csak attól várhatni, a ki el nem szórja erejét s körültekint 
ugyan az egész nagy mezőn, de 
egynek fekszik. 

A mi által hatni, használni 
akart, az a lelkészet s egyháziro¬ 
dalom mezeje volt. Ezt tartá ö 
azon szilárd s egyedül biztos 
alapnak, melyen a valódi keresz¬ 
tyén műveltség, nemzeti csinoso-
dás s értelmesedés fenekük. Ö, 
s szívben, lélekben hozzá ha¬ 
sonló több más lebeghetett nagy 
Kazinczynk szelleme előtt, midőn 
W"á: „Erdélyben sok tudományos 
fő van. Erdélynek szabad dicse¬ 
kedni, hogy literaturánk gyü¬ 
mölcsei annak felvirradásában 
ott termének és nem nálunk." 

Azon küzdők közt fárado¬ 
zott ő is, mint egyszerű munkás, 
kik a kor súlyos munkaterhe 
alatt az irodalom felvirágoztatá¬ 
sán s a nemzet szellemerejének 
kifejtésén ernyedetlenül működ¬ 
ve, az utókor osztatlan hálájára 
tették magukat érdemesekké. 

Kászon-Ujfalvi Szabó János, 
született székely szüléktől Ma-
*'osszéknek Köszvényes nevű fal-
Vában, 1767. jan. 27. Atyja Szabó 
József, ^kántor ugyanott, anyja 
László Ágnes volt. Tanulmányait 
a szülőföldjéhez közel esöMikhá 
zán kezdette, a ferencziek zárda-
^kolájában; a gymn. osztályokat 
Marosvásárhelyt, a bölcsészetié- SZABÓ J Á N O S . 

ket Kolozsvárt végezte. Papságra lépvén, öt gr. Batthyányi Ignácz 
püspök 1786-ban Pestre a központi papnöveldébe küldötte. Erdé¬ 
lyi leveleiben Kazinczy is ugy emliti Szabó Jánost, mint nagyte-
kintetü embert, kiDaykával együtt neveltetett a pesti seminarium-
ban s Daykát szerette. A hittudományi öt éves tanfolyam bevégez 
tével egyházmegyéjébe visszatérvén, áldorrá szenteltetett 1791. 
jan. 2-án s legott Tövisen és Marosvásárhelyt, majd 1793-ban Ko¬ 
lozsvárt működött, mint segédlelkész, de a következő (1794.) évben 
már, mint a hittudományok tanára, lépett tanszékre a püspöki 
papnöveldében. Gr. Eszterházy János 1796-ban őt Dénes és László 
fiainak nevelésével bizta meg. 1809-ban iskolás-kanonok s plébános 

Gyula - Fehérvárott; 1813-ban 
kolozsvári plébános és kolos-do-
bokai főesperes; 1815-ben mes¬ 
terkanonok; 1819-ben a b. Szűz 
kolos-monostori apátja, kir.taná¬ 
csos és főkormányszéki előadó; 
1822-ben székesegyházi föespe-
res; 1825-ben örkanonok; 1826-
ban pedig olvasó-kanonok lett. 
Saját kérelmére 1847-ben főkor¬ 
mányszéki hivatalától fbimentet¬ 
vén, évi ötszáz forint díjjal nyu-
galmaztatott s 1848-ban a Leo-
poldrend kis keresztjével diszit-
tetett fel. A hon zivataros napjai 
élte alkonyán csendes magányá¬ 
ban lelték. A beállott gyász-év¬ 
tized alatt az Ur szent hajléka s 
buzgón gyakorlott keresztyén áj-
tatoskodása volt lelkének egye¬ 
düli élménye. így lelte őt meg. 
tört korának végső elgyengülé¬ 
sében a halál szelid angyala. 

Elhunyt életkorának kilencz-
venkettedik, áldorságának hat¬ 
vanhetedik évében. — Temetése 
megható volt. Két nemzedék ser¬ 
dült fel a népszerű egyházi Nesz¬ 
tor körében. Egész Kolozsvár tal¬ 
pon volt, megadni a fényes érde¬ 
mek ösz bajnokának a végtisztele¬ 
tet. Ott pihennek a nemes tetemek 
Kolozsvár sirkertje gyümölcsfái¬ 
nak csendes árnyában, d é g 
gátra azon bemohosúlt helyet] 
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hol a nagy Szenczi Molnár Albert aluszsza a halál mély álmát, 
Egyszerű kőemlék jeleli a sirt, mely az egyház egyik diszét, a haza 
hü napszámosát takarja. *) 

A közhivatalokon kivül üres idejét irodalmi dolgozatokra 
szentelte. Már ifjúkorában a német nyelv mellett annyira saját¬ 
jává tette a francziát is, hogy ezt nagy sikerrel használhatta egy¬ 
házirodalmi czéljaira. Franczia példányok után képezte magát 
egyházi szónokká; franczia miivek klasszikus szabatosságának szel¬ 
leme lengi át minden dolgozatát. A közfigyelmet irodalmi első föl¬ 
lépésével legott magára vonta. Első müve, mely nevét a mélyelmü 
tudósok közé iktatá, ily czim alatt jelent meg : „A szentirás és a 
természet szava, a földnek és az emberi nemnek némely íöbb vál¬ 
tozásairól. Irta Szabó János, erd. kath. pap. Kolozsvártt. 1803. 8-r. 
140 1." Később Szalay Imrének „Magyar egyházi beszédek gyűj¬ 
teménye" (első folyam, L—VI. kötet. 1832,-1834. időköz; — 
ujabb évi folyam, L—IV. kötet. Budán, 1840 — 1845. időköz.) 
hozott tőle remekszerkezetü s kenetteljes egyházi beszédeket, me¬ 
lyeket az akkori müitészet kitünöleg a legjelesebb hasonnemü dol¬ 
gozatok fölé emelt. Összesen a két folyam tiz kötetében kilenczven 
beszéde jelent meg; de a boldogultnak saját vallomása szerint ma¬ 
radt még egy egész kiadatlan halmaz a szerkesztő kezei közt, hon¬ 
nan a vállalat megakadása után s később a szerkesztőnek halálával 
Veszprémből azt semmi módon nem tudta jogos birtokába ejteni. 
Hol vannak azok ma? nyomozzák s feleljenek, kiket az ügy köze¬ 
lebbről érdekel s eziránt alapos tudomással bírnak. — Nagy kárt 
szenvedne egyházi irodalmunk, ha azok napjainkban, mintegy sze¬ 
münk láttára, sikkadnának el. 

Beszédeiből egy önálló kötetet adott még 1848 ban, a lelkes 
egyházi szónok élethü arezképével, nt. Vitos Gergely, az idétt ko¬ 
lozsvári segédpap. (Nagys. és főtiszt. Szabó János ur stb. Egyházi 
beszédei. Kolozsvárott. A kir. lye. betűivel. 1848. 8-r. 494 1.) 

Hátrahagyott jeles dolgozatainak egy jelentékeny fogása Bakó 
János bácsi lelkész birtokában van (Kolosmegyében), melynek kia¬ 
dását tőle, mint a néhai érdemteljes egyházi férfiúnak közel roko¬ 
nától, méltán várja s reméli a magyar kath. egyház. Legsikeresb 
volna e végett a sz. István-társulathoz fordulni. 

Ily tiszta igyekezet, ennyi munka nem maradt elismerés nél¬ 
kül. Az érdemeket méltányló alcsik-kászoni főesperesség derék 
egyházi férfiainak karától aranytollal tiszteltetetr meg 1847-ben. 
A. múzeum vagy káptalani kincstár örzi-e ma a tiszta kegyeletnek 
e becses ereklyéjét? 

A közel egy egész századra nyúlt munkás életpálya rajza 
után, a benső embert kell még néhány jellemvonásban felmu¬ 
tatnunk. 

A biblia és keresztyén bölcsészet tanainak kalauzolása mel¬ 
lett, hü jelleget tiikrözé vissza a dicsőült egy keresztyén bölcs és 
független embernek, lángkeblü ős-székely hazafinak. Sem fény, 
sem félelem nem hajtá szolgaságba. Szellemszabadságát, mint 
szeme fényét, hiven őrizte mind halálig. Eletelvül tartá : „A mit 
embernek kezű nyújt, veszendő; halhatatlant vár s keres a va¬ 
lódi." Megható volt a szellemfenség, léleknyugalom, mely egész 
valóján elömlött. Szerencsés testalkattal megáldva, öröméveket 
szerzett neki a folytonos kedélyderültség s lélekéberség. Vidám, 
enyelgö, élezés is, de mindenkor az illem határai közt. A hol meg¬ 
jelent, még a hidegvérü is tüzet kapott. Körében tudomány, ko¬ 
moly kedv, dévajkodás váltogatták egymást, zelótai lángolások s 
theologiai tudományosságának fitogatása nélkül A munkaasztalnál 
a kitartás embere fáradhatlanul. Felülállott, minden számításon. 
Érzé, hogy „a nemes virtus maga önmagának bére, jutalma.'-' Hiu 
álomképek nem nyugtalaniták, sem borús napok el nem csüg-
geszték. 0 , mint a józan középlt-t embere, bölcsen illeszkedék a 
költő intelméhez : 

„Boldogabbul élsz, ha magasra nem vágysz, 
Sem midőn a vészt okosan kerülöd, 
Nem nyomod mindig közelebb az álnok 

Partra hajódat." — (Virág B.) *) 

A mit a vallásos, jámbor, emberszeretö, nyájas, fesztelen, 
őszinte fogalmak alatt értünk s erezünk, mindaz együtt volt meg 
benne egy személyben. Emberszeretö nemes szivére utal végren¬ 
delete, melyben 600. db. cs. arany és 8067 írt. 18% krról rendel¬ 
kezik emberbaráti szent czélokra. 

Számtalan tisztelői közt, meghitt barátsága kevesekre szorít¬ 
kozott. Páter Koros Imre piarista, a mélyelmü bölcsész, és idősb 
Szilágyi Ferencz professor, Erdélynek akkor első rangú tudomá¬ 
nyos tekintélye, valának szive választottai. Ezekkel járdáit kike¬ 
lettől őszig Kolozsvár illatos gyümölcsöseinek árnyas ösvényein. 
Mennyi tanulság egy-egy ily séta a tudvágyas fiatalra, ha gyors-
jegyzője lehet azon tartalmas eszmecserének, mely ilyenkor köztök 
fejlődött! Még ma is emlegettetnek a közfigyelemre méltatott 
triásznak ezen sétái. Páter Koros bontá meg a szívélyes társasá¬ 
got; ö ment első (1817.) örök nyugalomra. Utána az ünnepelt 
Szilágyi Ferencz, 1829 ben. Ezután csak egyedül járt ki az öreg 
abbás (ez volt még kisdedek előtt is rendesen ismert neve a tisztes 
aggastyánnak), boldog kora szép emiékihez. Felvirult a természet 
neki még sokszor, zengett a lombok közt a madárdal; csak a ba¬ 
ráti ajkak némultak el örökre. Megunta e némaságot, e kesö kort, 
melyben a fiatal nemzedékek közt ismeretlenné vált. Égbe vá¬ 
gyott, égre sóhajtott k-lke, az örök hazába, hol könyörületet lelt. 

Vass József. 

Egy várromon. 
Itt is egy óriási sirhant, 
Szemem itt is kedvére sirhat, 
Az én szememben osak köny üljön, 
Köny kell nekem, bú-fájdalomtól 
Nehéz szivem, hogy megkönnyüljön.. 
S hol sirhatok méltón ha itt nem? 
Megállók hát, mig könyem hintem, 
A melyre hullt a hősök vére 
A rotnhideg, molios kövére. 
Illett a vér hősök korához, 
A gyáva kor csak könyet áldoz 
Emlékül a nyugvó nagyoknak, 
Gunyjául a dicső napoknak . . . 
Dicső napok, hős or. szlánok, 
Itt ül sötéten ős tanyátok, 
Itt ül busongva, jár felette 
Múlt századok borongó lelke. 
Száll az idő emel és épit, 
S a porba dönti teremtményit. 
De mielőtt itt elhaladna, 
Döbbenve áll meg pillanatra : 
Lenéz a romra, nagy bút érez 
S csak félve nyúl egy-egy kövéhez, 
Ugy bántja őt, ugy fáj szivének 
Dicsőt, nagyot, hogy nem kímélhet.. 

És áll a vár. A béreznek orma 
Még romjait is büszkén hordja, 
Csak várja, várja, hogy talán majd 

A régi kor s hőse föltárnád, 
Hogy felkelend a büszke várur, 
És harezra száguld majd a várbul; 
— Elég erős, a gyenge asszony 
Helyette, hogy ébren viraszszon — 
S a várt és asszonyuk megvédni. 
Fölkelnek a hős hu cselédi. 
Eljőnek újra a daliák, 
A hős csatákat visszahíják, 
A hős csaták sok büszke hősét 
8 lesz újra fény, lesz hír, dicsőség! 

Csak vár, csak vár; de mindhiába! 
Majd veszt türelmet s haragjába 
Egy-egy kövét a völgybe dobja, 
Hogy arra tán fölkel halottja; 
A bérez szive rá döngve dobban 
S a nyugvó hősök csendes sirja 
Nagy fájdalommal visszasírja : 
„Nem adhatom ki nagy halottam!1' 

S tovább busong a csonka vénfal 
És büszke orma föl-földöngve. 
Nap nap után megy s csendes völgye 
Mindig telibb lesz omladékkal. 
S ha mind lehull majd a tetőről, 
A feledés eljő akkorra, 
S a várra, hősre s büszke korra 
Fátylát teríti szemfödőül. . . 

Jánosi Gusztáv. 

*) Az egyszerű síremléken e latin felirat olvasható : 
Hic situs est 

Rmus ae Magnifieus Dominus 
Joannes Szabó, 

Cath. Eccl. Alb. Transsilvan. 
Lector et Canonie 

Abbas B. M. V. de Kolos-Monostra, 
Insignis Ordinis Leopoldi 

Imperatoris parvae erueis eques. 
Natus 1767. 

Denatus 1858. 
Requiescat in pace. 

A debreczeni kasíély. 
Regény. — JÓKAI MÓRTÓL. 

(Folytatás.) 

Másnap a reggeli harangszó a város népségét nagy izgalom-
ban találta: még a ki semmit nem tudott volna is a tanács ítéleté¬ 
ről, figyelmessé lett a harangszó után, hogy valami rendkívüli tör-
ténik a városban, mert a hármas csendités után szokás szerint nem 
hallgatott el a harang, hanem tovább zúgott egy óráig, két óráig, 
egész délig, egész sötét éjszakáig; egyre mondva : „mortuos plan-
go" (holtat gyászolok). 

S ha az emberek kérdezek egymástól : ki az a nagy halott, a 
kire oly szakadatlanul harangoznak, azt mondták rá; nem más 
az, mint Igyártó uram, kinek tanács Ítélése szerint most bontják 

*) Rectius vives, Licini, neque altum 
Semper urgendo; nequo, dura procellas 
Cautus horrescis, nimium premendo 

Littus iniquum. — llorat. 

szét a házát, Nagy-Csapó-utczában, azonvaló büntetésül, hogy a 
tábort elhagyta engedelem nélkül. 

Arra aztán a kérdező is tódult arra, a merre a válaszadó, a 
Nagy Csapó-utcza tájékára, a hol már kora reggeltől fogva nem 
hogy lóval, de kutyával sem lehetett keresztül menni a nagy tola¬ 
kodás miatt. 

A közeleső háztetők, kutágasok, palánkok mind rakva voltak 
kíváncsi néppel, ember emlékezetére nem fordult elő ilyen eset 
Debreczenben. 

A sárgára meszelt ház előtt két oldalról lovas hajdúság zárta 
el az utczát, szabad tért biztosítva a bennlevők számára. A lovas¬ 
ságnak Albisi Zólyomi Dávid parancsolt. 

A szabad tér közepén volt egy emelvény ülőpadokkal; azon 
foglalt helyet a biró, a főjegyző s az Ítélet végrehajtásához kikül¬ 
dött két tanácsos mellettük két sorban gyalog alabárdosok álltak, 
tollas sisakkal a fejükön. 

A mint az első harangszó megkondult a nagy templom tor¬ 
nyában, másodbiró uram inte a kikiáltónak, ki is két trombitást 
vevén maga mellé, miután az emelvény szélére felállt, a kezébe 
adott ítéletet hármas trombitaszó után négyszer kihirdeté, a világ 
négy része felé fordulva : azután mély csend támadt, s az átelleni 
ház kapuja megnyilván, azon elölépdelt Tatár Lőrincz, a hóhér -
és huszonnégy kezes legénye. 

Tatár Lörincz fekete ember volt; sokan azt is álliták, hogy 
czigánynak született, a szakáll egész a szeméig benőtte arczát s 
nagy fekete két szemöldöke csak folytatása volt a szakállnak; de 
hogy valami fehér is legyen rajta, lecsüngő koromsötét haját 
magas fehér báránybőr-süveg szoritá alá; Debreczenben a fehér 
süveget közönséges ember sohasem viselte, az mindig borzalom 
tárgya volf. Ezenkívül egy nagy veres pokrócz volt akasztva a 
nyakába, a mi egészen borzasztóvá tette. 

Lörincz mester egy nagy pörölyt tartott kezében, s azzal 
megüté a sárgaház kapuját, kapubálványát, szemöldökfáit és szeg 
letköveit : annak jeléül, hogy e ház elpusztulás sorsának van át¬ 
adatva. 

A bezárt kapu recsegve dilit be, engedve a feszítő kecskelá¬ 
baknak s ezzel megkezdődött a munka. 

Legelőször is kivezették az istállóból Igyártó két lovát, két 
tehenét, s azokat taglóval leütve, szekerekre emelték; a legények 
összefogdosák az apróbb marhákat, s azokat is kivégezve, fölhány 
ták a készen álló szekerekre. Csak a galambokat nem bírták 
elfogni, azok ott kóvályogtak az egész munka alatt az elitélt háza 
fölött. 

Majd lábtókkal fel mentek a háztetőre, s léczeket és gerendá¬ 
kat lebontottak, és lehánytak az udvarra; minden fanemiit, a mi a 
házon volt, szekerekre raktak s a leütött állatokkal együtt, lova-
Sok kíséretében, kivontatták a nyuzók mezejére, ott a fákból mág¬ 
lyát raktak, s azon a hullákat porrá égették. Még a kutágast is 
kivágták. 

Azután a meztelen falakra került a sor. 
Az ajtók mind be voltak zárolva, azokat elébb küszöböstül, 

ragasztástul kikelle vágni csákányokkal. 
Mindenki arra volt kíváncsi, hogy Igyártó használta e a ka¬ 

pott időhaladékot arra, hogy házában levő holmiait onnan rokonai 
házához eltakarítsa? s meg volt lepetve minden ember, midőn 
látta, hogy az első szobában minden bútor a maga helyén áll, még 
a czintányérok is a szekrényekben s a zsoltárok és imádságos 
könyvek az ablak hidján. 

A hóhér kalapácsa alatt darabokra zuzattak a bútorok is; a 
szőr- és vászonnemü összehasgattatott, a mint a dunnákat feltép¬ 
ték, a szétömlö pelyhet felkapta a szél s széthintette az egész bá¬ 
muló tömegen, mintha mindenkinek akarna egy emléket juttatni e 
mai napról. 

Azután tovább bontották a falakat; a téglát, vályogot szét¬ 
zúzták apróra, betömték vele a kutat, meghordták vele a vetemé¬ 
nyes kertet; feltöltötték vele az utczát. 

Egyik fal a másik után omlott be a csákányütések alatt; 
egyik szoba a másik után tárult fel az utczai nép előtt; már a 
konyhára is rájött a sor, a tűzhelyen még pislogott a parázs; teg¬ 
napi tüzelés maradványa : azt is bakó oltotta ki; s tűzhely és ké¬ 
mény a többi fal után omlott. 

Csak a hátulsó szóba volt még hátra. 
Mikor Lörincz mester e szobaajtajához ért, hogy azt is beüsse 

pörölyével; hirtelen meglepetve állt meg; s pörölyét letámasztva 
a küszöbhöz, visszament biró uramhoz. 

— Miért állt meg a munka? kérdé Keresztszeghi a bakótol. 
— Hallja ezt kegyelmed? kérdé a bakó, ujjával a legutolsó 

szoba ajtaja felé mutatva. 
— Hallom. Abban a szobában énekelnek. Az elitélt, és családja 

oda zárkóztak, vigyázva bontsák le kentek a tetőt és falakat, hogy a 
bennlevőket meg ne sértsék. 

A bakó fejével bólintott s veres pokróczát karjára vetve, mint 
egy fejedelmi palástot, visszament az utolsó ajtóhoz. 

E csöndes időköz alatt hallhaták a 1 közelállók a szobából 
felzengö halk énekszót : 

„Uram, ki lészen lakója 
A te szentséges hajlékodnak ? " 

A távoli harangszó kisérte azt méla zugásával. 
A bakó parancsot adott huszonnégy legényének. A padlás 

gerendáit hirtelen leemelték, azután minden oldalról a falak eresz¬ 
tékeibe fúrták a feszitö vasakat; egy jelre, egy roppanásra az 
utolsó négy fal egyszerre kifelé dűlt, s a fehér porfelleg közül, 
mint egy ótestamentomi jelenet, tűnt elő egy férfi, egy nő és egy 
hajadon alakja. 

Közepén a férfi, fedetlen fővel, egyik kezében tartva a zsol¬ 
tárt, másikkal emelve öreg beteg anyját, ki mankójára támasz¬ 
kodva, tekintetével most is a zsolozsmák soraiban mélyed. A har¬ 
madik alak, egy szőke, siró leányka, arczát a férfi keblére rejti : 
bomlatag fürtéi még vállait is eltakarják. Lábaiknál hever a ház¬ 
őrző eb. 

E pillanatban elfogult csend ült meg a bámuló néptömegen; 
még a harangszó is félbeszakadt. 

Keresztszegi most felemelkedék állványáról s rendületlen 
hangon szólt : 

— Igyártó Mihály; a törvény végrehajtatott kegyelmed há¬ 
zán; személye ez órától fogva száműzött a város kapuitól. Isten 
szent hírével! 

Igyártó e szóra megindult, az éneket folytatva; egy zúgó 
hang az övé, egy rebegő a beteg öreg asszonyé : ugy jöttek elé az 
omladványok közül: az eltakart arczu hajadon csak maga zokogott. 

Mikor az emelvényig értek; a biró újra megszólalt. 
— A ki a számüzöttet önként követni akarja, ebben meg 

nem gátoltatik; a ki tőle elmaradni kíván, abban is szabadság ada¬ 
tik neki. 

E szóknál megállt a száműzött s zsoltárját becsukta és leányát 
magához ölelte, az öreg asszony félve kapaszkodott fia karjába s a 
házi kutya, kezét nyalva, húzódott hozzá. 

—• Indulok, Keresztszegi uram; elhagyom a várost. Nem is 
sirok, nem is átkozódom. A kik velem jönnek, anyám, leányom, 
házőrző kutyám. Tegnap kegyelmed ítélt én fölöttem, ma én itélek 
kegyelmed fölött. Leányom tegnap még a kegyelmed eljegyzett 
menyasszonya volt, ma már nem az : a hogy kegyelmed száműzött 
engemet városából, azért száműzöm kegyelmedet én is családom¬ 
ból. Tudom, hogy kegyelmed nagyon szerette leányomat; de én is 
oly nagyon szerettem szülővárosomat. Isten oltalmazza a hátra¬ 
maradókat. 

— Megálljon kegyelmed, Igyártó uram; szólt emelvényéről a 
biró, nem ez a törvény. A száműzött nem ura senkinek többé; még 
családjának sem. Erötetni, parancsolni kegyelmednek nem szabad. 
A hajadomiak szabad akarata van; s maradhat kegyelmed ellenére is. 

Igyártó Mihály e parancsszóra hirtelen hátralépett, anyját és 
leányát eltávolitva magától; még kutyáját is elrúgta lába alól, 

—• Nem parancsolok senkinek, nem hivok senkit : a ki velem 
nem akar jönni, elmaradhat tőlem! 

Keresztszegi most lelépett emelvényéről s reszkető hangon 
sugá a leánynak. 

— Ilona. Elhagynál e engem? 
A leány most felemelte arczát; a rásütö alkonyfény tette azt 

csak pirossá, különben halavány volt; de annál több tűz égett lel¬ 
kesült szemeiben. Halkan, de töretlen hangon viszonzá a kér¬ 
dezőnek. 

— Öreg anyám beteg : atyám száműzött : —• köztük a helyem. 
A biró szomorúan csüggeszté le fejét. 
— Isten áldja meg kegyelmedet. Susogá a leány, s a követ¬ 

kező perezben ismét egymás mellett voltak a száműzött, az anya 
és a leány, és a hü eb. 

i 
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A nép utat nyitott előttük : az utcza végén kocsira ültették 
őket s kivitték a városból. 

A biró pedig felállt ismét az emelvényre, senki sem látta, 
hogy mikor törölte meg szemeit : a rombolók készen voltak a mun¬ 
kával : akkor egy zsák darált sót hoztak elő s a pusztára rombolt 
házhelyet a bakó behinté átkozott sóval s mikor ez is megtörtént; 
biró uram kemény szóval kiáltá a sokaság előtt. 

„így bűnhődik az, ki a csaták tüzet meg nem állja!" 
A mint a hivatalos nép elhagyta a tért : a csőcselék elárasztá 

a pusztult házhelyet, kutatva az apróra tört romok között értékes 
tárgyak után. 

Elvonulás közben Albisi Zólyomi Dávid azt monda a bírónak: 
— Ez ugyan hiábavaló komédia volt. Hagyta volna ránk ke¬ 

gyelmed a büntetést. Minek volt ez? 
— Ez kellett „ad terrorem populi!" (Folll.lis, „,„,„,,„,., 

Egy tatár estély. 
Szomorú egy vidék az a Kaspi-tó partvidéke! Egyetlenegy fa vagy 

bokor sem nő e szikár, folytonos földrengések által megszaggatott, feldúlt 
földön, melyben csak egy kis lyukat 
kell vágnunk, ha természetes légszeszt 
akarunk nyerni. Egyetlenegy madár 
sem repked a forró nedves légben, mely 
a bennszülöttekre nézve is veszélytel¬ 
jes. Az állati és növényi élet minden 
nyoma mintha egészen eltűnt volna, 
csupán az ember képes e pusztaságon 
lakni, mely borzasztóbb Afrika homok¬ 
pusztáinál. De mi itt e zöld szőnyeg, 
mely a sziklákat helyenkint bevonja? 
Tengeri üröm az, melynek élvezete 
minden állatot menthetlenül megöl. 
Es amaz eleven élet a levelek közt? 
Skorpiók azok, melyeknek szúrása ha¬ 
lálos. Meggyujtott naftaforrások, a 
föld e legnagyobb gőzkazánjának biz¬ 
tonsági szelepei, szolgáltatnak vilá¬ 
gosságot a természet e sötét éjje¬ 
léhez ! 

E tájon fekszik Shamaki, Shir-
Vftn fővárosa. Mélyen a völgyben az 
„alsó város," melynek lakóit a hideg¬ 
láz évenkint megtizedeli; fenn a he¬ 
gyen a „felső negyed," az orosz ha¬ 
tóságok székhelye, mely naponkint 
tanuja a borzasztó földrengéseknek, 
melyek ma egyes házakat, holnap e-
gész városnegyedet sülyesztenek a 
megrepedezett föld alá. Shamakinak 
még a múlt század elején 100,000 fő¬ 
nyi lakosa volt, kiknek száma azonban 
most nem több 12—15,000-nél. 1859-
ben a földrengés az egész várost 
romba döntötte, de azért újra fölépül, 
mint fölépült már húszszor, hasonló 
katastrofák után. 

A város lakói fegyverek, nyer¬ 
gek s más hadszerek készítésével fog¬ 
lalkoznak; azonban a főiparágat a 

kekkel vannak földiszitve, minden egyéb bútorzat helyett egy sereg külön¬ 
féle alakú vánkos van lerakva, mindannyija selyemből, arany, ezüst és kü¬ 
lönféle szinü virágokkal kihimezve, melyek fényét átlátszó kelme-burkolat 
mérsékli. A padozatot nagy szőnyegek takarják. Követve a többi vendégek 

A magyar Irodalom érdekében egy nagy lépés előre. 
Minél inkább terjed az irodalom, s minél inkább szaporodnak 

Képek a hazai népéletből : VIII. Gyöngyös-patai népviselet. 

példáját, üljünk e szőnyegekre; a vánkosok melyek lágyak és ruganyosak, e t e r munkásai, annál jobban érezzük hiányát egy oly pénzalapnak, 
~ " melyből az elaggott, vagy bármily módon munkaképtelenné vált 

magyar irók, ezek özvegyei és árvái lennének segélyezendők. Ez 
ügy már évek előtt szőnyegre került, s adakozások is történtek e 

, , , , . - , ,-„ , , - , , , , ,, czélra, de az akkori kormányrendszer alatt minden ez iránybani 
egy hosszú kerek hangszer, igen hosszú nyéllel, melynek legvége vasból van ... i >„ \,„-AÍ-A~A„Í- „ j ** -Mt-i- i » ,11. 11 ± > M 
stámasztékul szolgálízen vonóval játszanak, mint a hegedűn, azon különb- t o ^ e s hajótörést szenvedett Midőn később alkotmányos éle¬ 
séggel, hogy a csianuczi folyvást mozog s keresi a vonót, mely csaknem t ü n k visszaállításával szabadabban mozoghattunk, az ügyet egyes 
mozdulatlanul marad; egy dob, mely három vaslábon áll, s melynek ütői lelkes honfiak újra föleleveniték, s a terv kivitelére lépéseket is 

tettek; azonban az időközben egybehivott országgyűlés s átalában 
országos ügyeink, sok egyebekkel együtt e kérdést is háttérbe 
szorították, ugy, hogy már azt hittük, hogy az egész dolog fele¬ 
désbe ment, s kénytelenek leszünk azt, tán hosszabb időre a pium 
desideriumok sorába helyezni. Annál örvendetesebben lepett meg 
tehát bennünket azon hir, hogy a magyar irók segély pénztára alap 
szabályait a m. kir. helytartóság végre megerősítette. E tekintet¬ 
ben a legnagyobb érdem b. Eötvös Józsefet illeti, ki ez alapsza¬ 
bályokat megerösités végett föl-
terjeszté. Már most tehát nincs 
egyéb hátra, mint hogy a közön¬ 
ség is meleg részvéttel karolja 
fel az ügyet, s kiki tehetségéhez 
képest meghozza áldozatát a ha¬ 
zai irodalomnak, mely kellőleg 
föl nem virágozhatik, mig azok, 
kik életöket e pályának szentelik, 
biztosítva nem lesznek aziránt, 
hogy elaggott napjaikban, vagy 
őket ért szerencsétlenség esetére, 
nem lesznek kénytelenek a nyo¬ 
masztó ínséggel küzdeni. Az irói 
segélypénztár alapszabályai itt 
következnek : 
A magyar irók segélyegyletének 

alapszabályai. 
1. §. Betegség vagy a sors csa¬ 

pása által Ínségbe jutott magyar irók, 
azok családja és vagyontalan maradé¬ 
kai fölsegélésére Pesten egyletpénz¬ 
tár alakittatik, melynek czime : „A 
magyar irók segélyegylcte." 

2. §. E segélyegylet pénztárából 
8egélyeztetik mindazon ínséget szen¬ 
vedő magyar iró, ki az irodalom va¬ 
lamelyik ágában magát kitüntette, 
Vagy ki több évi folytonos irói mun¬ 
kásság által az általános magyar iro¬ 
dalmi tevékenység részére hasznossá 
vált, ha irodalmi tevékenységét sem 
az erkölcsiség, sem a keresztény val¬ 
lás ellen nem forditá. 

3. §. Az egylet tagjai lehetnek, 
kik az egylet pénztárába havonkint 

támaszul szolgálnak. E pillanatban hozzák számunkra a nargilt. 
Velünk szemközt ülnek a zenészek, számszerint öten. Hangszereik: az 

itt divatozó czurna, egy neme a fuvolyának; egy kis, ébenfából és elefánt¬ 
csontból készült mandolin, melynek bőrhurjain tollal játszanak; a csianuczi, 

görbék ; végre egy baskir dob. 
A zenészek mellett három bajadér guggol. Kevés emberismerettel is 

kitalálhatjuk, hogy ezek egyike sajátlag egy fiatal gyerkőcz, de elég szép 
arra, hogy eleinte csalódást idézzen elő. A másik sem szép, sem rut, s azért 
semmi által sem vonja magára a figyelmet. A harmadik a hires Nissa, kinek 
hire egész Kaukáziában elterjedt; hajdani hires szépségének maradványát 
mesterséges festéssel igyekszik emelni, a mi, a keleti hölgyeknél átalánosan 
divatozik. A zene kezdődik, melyben eleinte több a lárma, mint az öszhang, s 
csak lassankint lehet benne szabályszerű melódiát megkülönböztetni. A ba-
jadérek fölkelnek guggoló helyzetökből, s a táncz elkezdődik. Ez egy neme 

az indulónak, melynél a kezek jobban 
el vannak foglalva, mint a lábak, me¬ 
lyek alig hogy a földről fölemelked¬ 
nek. Mindamellett koránt sem nélkü¬ 
lözi-e táncz a mozgást, különösen ha 
egy idő múlva a társaság abban részt 
kezd venni, s a taktust kezével sza-
bályszerüleg veri. Most a tánczosnő 
hirtelen fölelevenedni látszik, a szo¬ 
bában fel s alá fut, mialatt a nézők 
valamelyike előtt gyakran hirtelen 
megáll; a taktus mind gyorsabbá vá¬ 
lik, a tapsolás mind hangosabb lesz, 
a zene fülhasitó lármát csinál, s a tán¬ 
czosnő, kinek mozdulatai folyvást 
gyorsabbak lőnek, végre kimerülve a 
földre rogyik, átalános megelégedé¬ 
sére a szintén kifáradt nézőknek. 

Mindez kissé barbár színezetű, 
de korántsem kecstelen, s az ember, 
végre maga is csudálkozik, hogy egy 
ily tánczot oly nagy érdekkel názett 
végig. Miután még néhány perzsa és 
tatár tánczot láttunk, elkezdődött a 
vacsora, mely félig perzsa, félig euró¬ 
pai, s az estély végre theázás és do¬ 
hányzással záratott be. A mulatság¬ 
ban nők nem vettek részt, de mint 
később hallottuk, a ház asszonyai és 
ezek barátnői a válaszfal mögött vol¬ 
tak elrejtőzve, hogy az „idegeneket" 
lássák, a kik iránt nagy kíváncsiságot 
és érdekeltséget tanúsítnak. 

Képek a hazai népeiéiből. 
(VIII-IX.) 

Ezúttal két egymástól távol 
fekvő vidék népviseletét mutat-

Képek a kazai népéletből : IX. Bényei népviselet (Baranyamegye). 

szőnyegek és selyemkelmék gyártása képezi, miben a tökélynek igen magas 
fokát érték el. 

A mi az idegent legfőkép érdekli, az természetesen a nép szokásai s 
házi élete sajátságainak ismerete. Bevezetjük tehát egy gazdag tatár esté-
lyébe, a hol ma több jóbarát jelenlétében zene és táncz lesz. Mahmud-Bey 
(így nevezik a vendégszerető házigazdát) egyike a város legtekintélyesebb 
embereinek, kinek meghívását még az orosz kormányzó sem szokta vissza-
utasitani. Háza, mely az alsó városban van, s a sok szemét és gaz miatt csak 
lóháton lehet hozzájutni, csak olyan, mint a többi perzsa házak. Külseje, a 
balkont és a külső lépcsőt kivéve, minden ékitvényt nélkülöz; belseje azon¬ 
ban tökéletes képét tárja elénk a keleti fényűzésnek. 

Először is egy nagy előterembe lépünk, hol a ház és a meghívottak 
szolgaszemélyzete tartózkodik. Miután itt fegyvereinket leraktuk, a te¬ 
rembe lépünk. Itt már nagy társaság van együtt : perzsák, örmények, 
tatárok, oroszok s más nemzetbeliek tarka vegyülete. Nincs eredetibb és 
egyúttal pompásabb valami, mint e terem ékitvénye. A boltozat perzsa 
szőnyeget ábrázol, melyben a fehér szín a túlnyomó; a párkánykoszoru, 
mely ezt körülövezi, erősen kidomborodó csipkézetből áll, mely első tekin¬ 
tetre fölismerteti a perzsa munkát. A terem hátterét rendkívül finom, fából 
készült arabeszkmű képezi; e bámulatos mű közepén ugyanily faragványu 
ajtó van. Köröskörül a falak mellett, melyek festett éa aranyozott arabesz-

legalább T forintot fizetnek, vagy 200 frt tőkét alapitanak. Az egylet azon-
juk be. Az egyik (VIII) a hevesmegyei Gyöngyös-Pata, a másik ban az irodalom-barátok legcsekélyebb adományát is köszönettel fogadja. 
(IX) a baranyamegyei Bénye vagy Benge helységet illeti. _ ' " »---•"—•'--- ' --"" ' " - - -- ' 

A gyöngyös-patai népviselet, mint rajzunk mutatja, tiszta 
magyar eredetű, s ép oly festői szép, mint egyszerű. A legény bő 
szájú, fehér inge felett szorosan áll a mellény s e felett a panyó-
kára vetett dolmány lebeg; mindkét ruhadarab kék posztóból 
készült, s fényes gombokkal van kirakva. Süvegét pávatollal sze¬ 
reti disziteui. A leány ruházatán a tiszta fehér szin az uralkodó; 
fehér szinü a szoknyája, nyakkendője, inge és köténye, a mihez 
igen jól áll a szűk piros csizma. Fejéri fekete pártát visel s hajában 
piros pántlikát. 

4. §. A segélypénztár jótéteményében részesülend az irók szükséget 
szenvedő családja is. 

5. §. Az igazgató-bizottmány azonban a segélypénztár életbeléptetése 
előtt elhunyt irók netán ínségben lévő családjait is részesítheti annak jótéte¬ 
ményében. 

6. §. A segélypénztár alapjául szolgálnak a tagok alapitványai, éven-
kinti befizetései és az önkéntes adományok. 

7. §. A segélypénztár tőkéjének növesztését az igazgató-bizottmány az 
összes irók közremunkálásával szerkeztendő évkönyvek kiadása, évenkinti 
hangversenyek és szinházi előadások tartása s egyéb czélszerü módok által 
eszközli. 

8. §. A magyar irók segélyegyletének pénztárát a 3 tagból álló s 3 A bengei vagy bényei nép (Baranyában) horvát eredetű, mit 8. §. A magyar írók segélyegyletének pénztárát a 3 tagból álló s 3 
ete is tanusit. A férfiak rendesen báránybör-süveget viselnek, f,re választandó ellenőrködő bizottmány ellenőrzése mellett, egyetemleges 
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viselete is tanusit. A férfiak rendesen báránybör-süveget viselnek, 
fehér 8z«r„t, fekete csikókkal; a dolmány szintén barnára vagy 
sárgára festett báránybörböl van, fekete szőrrel beszegve. A láb-
belit tarka szőrszovetből kotozgetik össze, s bőrszíjakkal erősítik 
a lábhoz. A nők igen szeretik a csipkés ruhákat; a kötény rendé-
sen kiáltóbb szinü tarka szövetből áll. 

9- § 
lasztatik! 

i 

9- §• Az igazgató bizottmány póttagjaiul 4, s ezek kozott egy iró vá-
ik! 

bizottmány érvényes határozatának hozatalára 5 tag, s ezek 
lé k é 

1 0 / § . ^ bizottmány érvé 
közt egy iró jelenléte szükséges. 

11. §. Az igazgató s az ellenőrködő bizottmány tagjait szavazat-több¬ 
séggel választják. E választásban egyéni szavazata van minden tagnak. 

12. §. Az alapító tagok és az alapító testületek magukat küldötteik 
által is képvisetethetik. 

13. §. Az igazgató-bizottmány elnökét a tagok közgyűlése választja, 
ki a bizottmányt havonkint, vagy szükség esetében gyakrabban is összehivja. 

14. §. Az igazgató-bizottmány képviseli a magyar irók segély-egyletét 
a hatóságok irányában, s számadását az ellenőrködő bizottmány elé évenkint 
terjeszti. 

15. §. Az ellenőrködő bizottmány tagjai tisztüket ingyen teljesitik. 
16. §. Az első közgyűlésen s a bizottmányok választásánál az ez alka¬ 

lomra a közgyűlés által választott tag elnököl. 
17. §. Az igazgató és ellenőrködő bizottmányok tagjai újra választ¬ 

hatók. 
18. §. A segély-egylet pénztárának állapotáról a pénztárnok aláírásá¬ 

val s az ellenőrök ellenjegyzésével nyilvános számadás évenkint adatik, a 
segélyzettek neveinek elhallgatásával. A számadási könyvek egyébiránt 
minden tag által megtekinthetők. 

19. §. Az igazgató-bizottmány választja a titkárt és a pénztárnokot. 
A titkár az igazgató- és az ellenőrködő bizottmányok által közösen megha¬ 
tározott fizetésben részesül. 

20. §. A titkár, ki egyszersmind előadó, az igazgató bizottmány ülé¬ 
seiben ez ülések és a közgyűlés jegy¬ 
zőkönyveit vezeti, elkésziti a közgyű¬ 
lések elé terjesztendő jelentést, az 
illető elnök meghagyásából egybe-
hivja a rendes havi gyűlést és a vá¬ 
lasztó gyűléseket. Az igazgató bizott¬ 
mány nevében levelez, őrzi az irato¬ 
kat és okleveleket, azokról rendes 
leltárt készit, melynek egyik párja az 
igazgató bizottmány elnökénél van. 
A titkár szerkeszti az évkönyveket, 
rendezi az évenkinti hangversenye¬ 
ket, s gondoskodik, hogy ez alapsza¬ 
bályok 7. §-a intézkedésének elégté¬ 
tessék. A titkár az igazgatóság ülé¬ 
seiben szavazattal nem bír. 

21. §. A pénztárnok, ki csak az 
igazgató bizottmány elnöke aláírásá¬ 
val ellátott utalványra teljesiti a 
fizetéseket, évnegyedenkint számol 
az igazgató bizottmánynak a befize¬ 
tett kamatok, s az időközben történt 
adakozások, s a tagok befizetései fe 
lől; gondoskodik, hogy a kamatok 
rendesen befolyjanak s a kamatfizeté¬ 
sek és adakozásokról, valamint a ta¬ 
gok befizetéseiről szóló nyugtákat 
aláírja. 

22. §. A titkár és pénztárnok 
csak pontatlanság vagy hűtlen kezelés 
esetében mozdíthatók el. 

23. §. Az alapítók jogai, haláluk 
esetében legidősb vérszerinti törvé¬ 
nyes örökösükre szállnak. 

24. §. Az alapszabályok meg¬ 
változtatása a tagok és alapítóknak 
e végre egybehivott közgyűlésén tör¬ 
ténhetik. Ez esetben érvényes hatá¬ 
rozatra a jelenlevők %-ének egyértel¬ 
műsége szükséges. 

25. §. Az egylet feloszlását csak az e czélból különösen egybehivott 
közgyűlés határozhatja el, a tagok 3/4-ének egyértelmű szavazatával. 

26. §. Az egylet feloszlása esetében az alapitók alapitványaikkal sza¬ 
badon rendelkezhetnek; a fenmaradandó tőke a magyar tudományos Aka¬ 
démiára száll. 

Déznáról Kalugerig. 
Természettudományi gyalog séta. 

(Folytatás.) 

Másfél órai kocsizás után elértünk Zugóra, egy kis hegyi fa¬ 
lucskába, hol a kocsiról leszálltunk, további utunkat gyalog folyta¬ 
tandók. Egy a hegy oldalából kibugyogó kristálytiszta forrás mellé 
letelepedve, reggeli gyanánt egy kissé falatoztunk a magunkkal 
hozott sonkából, sajtból s fehér czipókenyérböl. Ezután kalauzul 
egy erdöcsöszt, ki egyszersmind az étkestarisznyát czipelje, ma 
gunk mellé rendelvén, útnak indultunk a maga nemében kimond¬ 
hatatlan szép, vadregényes vidékbe. Önkéntelen eszembe jutott 
korán elhunyt és ugy látszik, elfelejtett költőnk Kunoss verse : 

m 
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I 

Csudáitok engem 
Rengeteg fiií , 

A zord vidéki-t 
Mért bolyongom át. 

Nem értitek ti, 
Mennyi kellem van 

A természetnek 
Zordonságiban. 

Szük völgyben haladtunk, az egyik hegynek oldalán vezetett 
az ut, meglehetős meredeken emelkedvén. Rengeteg erdőség lepi 
el e hegyeket mindenütt, és pedig csaknem tisztán bükkel, 2 —300 
éves, egyenes, hatalmas és sudár bükkfák, ezüstszínű héjjal, mint 
egy ünnepi tiszta köntösbe öltöztetve minduntalan készletének 
megállapodásra; nem győztem szemeimet dicső termetük nézésé¬ 
vel jóllaktatni. A nagy világ zajától < lvonult ily csendes, magasz¬ 
tosán nagvszerü erdei magányban, hol csak lassan haladó lábaink 
topogása és a völgy mélyében mázsás sziklakövek közt sebesen 
lerohanó zúgó patak kísértetiesen megható moraja hallik, ah mi bol¬ 
dognak, mi igen jól érzem magamat! Előre hagytam menni útitársai¬ 
mat, kik úgyis a hegymászásban gyakorlottabbak voltak, hogy én 
egészen magam maradhassak, néztem és hallgattam, több perczig 
elmélázva mindent felejtettem, a múltra nem emlékezve, a jövővel 
nem törődve, csak a jelen pillanat isteni gyönyörét élveztem, a 
múltnak minden szenvedéseiért bő kárpótlást arattam, söt foglalót 
is vettem a jövőre, újra edzvén testem és lelkemet mindarra, a mi 
még jönni fog, és súlyával fenyeget, reám nehezülni. 

E szük völgy nem tartott épen soká, vagy egy óra múlva 
utóiértem társaimat, a midőn egyszersmind egy másik kis falucs¬ 
kát értünk el, Restirádot. ZugónJ is, itt is vasolvasztó-kemenczék 
vannak, hol, mint Jókai helyesen megjegyzi, a salakok tornyai a 
templom tornyát túlhaladják. 

Restirádon tul a vidék mindinkább emelkedik, egy ideig még 
a zúgó patak mellett haladtunk, egyszerre jobbra fordult utunk 
egy meredek hegyre. Mielőtt e bájosán mormogó patakot elhagy-
nók, vizsgáljuk annak eredetét, mely nem egyéb & forrásnál. Lefo¬ 
lyása alatt több és számtalan apróbb vagy nagyobb források 
egyesítek vele, vizüket mig annyira megnőtt, hogy Restirádon, 
Zugon, üéznán s igy tovább már malmokat és egyéb géplo kere¬ 
keket hajt, és az iparnak nyújtja segédkezét. Azt fogja mondani a 
nyájas olvasó, hogy ezt a nélkül is tudta már, hogy több forrás 
egyesüléséből ered a patak. Ezt megengedem, nézzük tehát maga. 
nak a forrásnak kútfejét vagyis eredetét, mely nem oly napvilá 
gon járó dolog, és mely bővebb magyarázatot s figyelmes vizsgá¬ 
latot igényel. 

Fennebb emlitém, hogy az eső és harmat egy része leszalad a 
hegyekről és közvetlenül összevegyül az ilyenkor megáradó pata¬ 
kokkal ; másik része azonban eltűnik a föld alá és ezer meg ezer 
apró erekben, néha fél mérföldnyi, de sokszor 10—20 és több 
mérföldnyi földalatti bujkálás után ismét a napvilágra kibugyog s 
mint/brras tünteti magát elő, különféle alakban és vegyitékben. 

Ez lévén jelenleg a forrásvíz elfogadott tana, lássuk most Í 
közelebb s közvetett körülményeket, melyek a forrásvíz képződé 
séhez hozzájárulnak. Erre nézve a földtanból kell egy pár tételt 
kölcsönöznünk. Legelőször is emlékeznünk kell arra, hogy a föld¬ 
kéreg s illetőképen a sziklatömegek rétegesekre és nem rétege¬ 
sekre oszlanak. Ámbár mind e kétrendbeli sziklaképletek hézag¬ 
jaik, repedéseik és tátongjaikon keresztül rést engednek a viz-
nek, melyen ez alább szállhat, mig itt ott a hegy oldalán 
vagy a völgyben nyílást talál és mint forrás kiszökken, mégis vi¬ 
lágosan kitűnik, hogy a réteges sziklafajok, képlődésük termé¬ 
szete által százszorta több alkalmat nyújtanak a forrásvíz elöhoza-
talára, mint a nem rétegesek. A réteges kősziklák t. i. eresztékük 
irányában engedvén a viznek lefolyást, az ily réteges képletii 
hegyekben a források szükségleges előbukkanását, mintegy ujjal 
rámutatva lehet meghatározni, és előre megmondani, hogy e vagy 
ama völgy forrásokban szegény lesz, vagy pedig azoknak nagy 
számával bővelkedhetik. 

Bővebb és világosabb magyarázatképen nézzük az I. sz. alatt 
rajzot, mely egy hosszudad-völg i/nek képzelt függőleges átmetszé¬ 
sét ábrázolja. A I?)-vel jelölt sziklatömeg egy nem réteges kitörő 
hegyet mutat, mely emelkedésében a felette állott réteges tömeget 
A, megrepesztvén s kettészakítván két oldalára, mintegy vál-
laira illesztette, mi által a réteges tömeg eresztékei, melyek a viz-
irányos vonalok által vannak elötüntetve, jobb és bal oldalra haj 

lókká, lejtősekké lettek. V) jelöli tehát az emelkedett völgyet, mely 
vizforrásokban szegény lesz, mivel az esö és harmatviz, mely a 
réteges hegyre hull s abba beszivárog, a jobb és balra lejtősen 
hajló hézagokon és repedéseken alább szállva a J. J. betűknél 
talált nyilasokon, mint hegyi-forrás fog kiömleni. 

I. rajz. 

Ha tehát ezentúl valamely hegyes-völgyes vidéken utazunk, 
sak arra kell figyelnünk, hogy az itt-ott kopáran kiálló sziklaré 

tegek mely irányban vannak a hegy oldalára rakva, és ezeknek a 
völgybe tekintő lejtőssége vagy ellenkező elhelyeztetése azonnal a. 
völgyet vizdúsnak vagy száraznak fogja felmutatni. 

A szives olvasó át fo»ja látni, hogy a fentebbi rajzban a rété 
ges hegytömeget erdővel benöttnek kell képzelnie, mert abból, a 
mit már fennebb az erdőnek befolyásáról a források képződésére 
emiitettem, könnyen megértheti, hogy az esöviz, ha erdők, mohok 
stb. a hegy oldalát be nem nőtték, erről hamar leszalad és a hegy 
nyilasai és hézagaiba vajmi kevés szivódhatnék be. Valamint az 
is bizonyos, hogy a fent rajzolt völgy, V.) mint vizszegény igen 
sovány növényzetet fog táplálhatni; holott a hegy túlsó, forrásos 
oldala, a folytonos nedvesség által dús virányban fog díszelegni. 

II. rajz. ̂ ^ m ^ ^ ^ m • 

í 
Áttérünk most a forrásvíznek más kútfejére. A II. sz. alatti 

rajzban látunk egy nem réteges tömegből álló egyes hegyet, mely 
erdővel be van nőve. Feljebb emlitém, hogy a nem réteges, vagyis 
tömeges kősziklák a viznek kevés rést engednek a beszivárgásra, 
és így elképzelhetni, hogy e magánosán álló hegy sok száz meg száz 
éven át kopáran állott. Azonban a szüntelen működő természet 
mindenütt tud magán segíteni, hogy a meztelenség sivár éktelen-
ségét eleven szervezetekkel népesítse és elevenítse. A természetnek 
úgynevezett vasfoga hosszú idő elteltével, lassan, észrevétlenül, 
de biztosan porrá zúzza a sziklákat is, felületüket az elmúlás által 
tévén porhanyóvá. Eleinte a vékony rétegű porhanyban csak a 
legalsóbb osztályú növények magvai találnak a lég nedűje segítsé¬ 
gével némileges táplálékot, hogy csirájukat kifejthessék, ilyenek 
mindenekelőtt a zuzmók, melyek a legkopárabb sziklaoldalt is 
eleven életmüvezetökkel földeritik, barátságosan reájok simulván, 
a legmagasabb hegytetőket, hol már minden növényzet kihal, nem 
nyilvános, hanem rejtett virágzással, mint Linné mondja, beborít¬ 

ják. A zuzmók után jönnek a mohok, e bársonyszerü pázsitja a 
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sziklavilágnak. Ezek már gyökereket vernek és elhalt részükkel 
mindinkább növelik az alattok lassankint megszaporodó televényt 
Végre felsőbb rendű növények, virágok:, bokrok s utoljára erdők 
is elegendő táplálékot találnak és a századok óta kopár hegy, most 
vidám zöld lombozattal diszlik. 

Mindamellett e magános hegy sok és bő vizforrást sohasem 
fog teremteni, mert a mint rajzunkon látjuk, a porhanyó, szára 
falevelekből, elmált kődarabokból és moh-maradványokból el¬ 
egyült televény-föld egy-két, vagy legfelebb három lábnyi mély 
ségre növekszik, azontúl pedig a víztől át nem járható rideg rété 
getlen tömegkő válaszfalat képez, melybe a víz vagy igen gyéren 
vagy épen nem hat. Az eső, hó vagy harmatviz tehát csak e réte¬ 
gig szivárog a hegy oldalába, itt lejebb és lejebb száll, mig bal 
oldalt a ,/.) betűnél, hol esetleg az erdő és televény - föld megsza¬ 
kad, jobb oldalon pedig a «/.') nél, a hegy lábánál, mint gyönge 
forrás csörgedez. Ha azonban ily természetű hegy nem áll ma¬ 
gánosán, hanem hosszú hegylánczolatot képez, akkor apró erek¬ 
ből, melyek a fennevezett televény alatt összefolynak, mind¬ 
inkább alászállnak, néha több mérföldnyi távolban már nagyobb 
erejű forrást hozhatnak létre. 

III. rajz. 

A III. sz, alatti rajzban egy réteges sziklatömegböl álló he 
gyet látunk. Itt meg kell említeni, hogy a réteges sziklatömegek 
szintén két részre oszlanak, mert ámbár többnyire a viztől áthat¬ 
hatok, mégis vannak olyanok is, melyek a víztől tökéletesen áthat-
lanok. A I. sz. jelölt felsőbb réteg átható, a II. számbeli pedig 
áthatlan. A nyájas olvasó könnyen kimagyarázhatja már magá¬ 
nak, hogy a forrás J.) nél kénytelen világra jönni, mert ez alatt 
áthatlan réteg következik Másodszor, a forrás csak a jobbik olda 
Ion bugyoghat ki, mert a rétegek eresztéke jobbfelé lejtős. Har¬ 
madszor, a bal oldal vizszegény és nincs növényzete, mert erre az 

i sebesen lezuhan, a jobb oldalon pedig bő növényzet és dú 
takarja a hegyet. 

IV. rajz. 

Az eddigi példákban láttuk, hogy a viz önsúlya által és azon 
törvény miatt, mely szerint mindig alantabb helyet keres, képezi 
a forrásokat. A IV. sz. rajzban a források egy uj nemével fogunk 
Megismerkedni. Az a) a) betűk áthatlan rétegeket ábrázolnak, 
helyek között b) egy víztartó réteg vonódik. Hanem e rétegek 
*eknöformában alakíttatván a c) betűnél beszüremkedő viz legalan-
*abb helyén kifolyást nem talál és igy kénytelen a viz aránytani 
Nyomás folytán jobbfelé emelkedni, itt aztán d) betűnél rést kap¬ 
ván, némi erőszakkal fog kitörni. Itt tehát nemcsak csendes kifo-
tyása van a viznek, hanem a viznyomás előhozta erőszak által a 
forrás némi lüktetéssel felbuzog. Ha az esővizet felfogó réteg 

még magasabb helyen állana, mint c) nél, és a víztartó réteges 
sziklatömeg meglehetősen kimosódva, mintegy csatornaformái) 
kifúrva gondoltatnék, a forrás d)-nél felszökelne, mint egy termé¬ 
szetes ugrókut. S ebből az ugrókutak elmélete is kiviláglik, mert 
ha az e) vonal irányában lyukat fúrnánk, és ez az a) réteget ke¬ 
resztül hatotta volna, kész lenne a szökőkút. 

Azt mondhatná valaki, hogy a hegyek tövében könnyű ugró¬ 
kutat képzelni, de hát ilyen kutakat a legkiterjedtebb síkságon is 
szokás fúrni, és pedig igen mélyre kell a földbe behatni, — kér¬ 
dés ily mélyen a föld színe alatt is vannak-e hegyek, melyeknek 
rétegein, hasadékain és tátongjam az esöviz beszivárog? 

Egészen ugy van; a föld kérge t. i. több mérföldnyi mély¬ 
ségbe ki — vagyis inkább beterjedt, és a fönt említett sziklatö¬ 
megek két fő fajából, réteges és rétegetlenböl van összealkotva. 
A hegyek tehát, melyek a földszinén tul fölemelkednek, a föld¬ 
kérge vastagságához képest csak csekély ránczok vagy dudorodá-
sok, melyeknek alkatrészei mélyen a földgyomrába behatnak, mert 
hiszen innen csucsorodtak kifelé. Az esöviz tehát több ezer láb¬ 
nyi mélységre beszivároghat a föld alá és a réteges sziklatömegek 
több mérföldnyire távol a hegyek lábától valamely síkság felé 
terjedhetnek. Ha tehát itt ezer vagy kétezer lábnyi mélységre 
lyukat fúrunk és egy vizvezető rétegre akadunk, elértük czélun-
kat és kész az ugrókut, a honnan nagy mélységből felbugyog a 
viz a föld szinére, vagy azontúl is nagy erővel felszökel. Egyéb¬ 
iránt az ugrókutakról még sok szépet lehet mondani, mit más al¬ 
kalomra tartok fel magamnak. Itt csak rövideden meg akartam 
említeni a dolgot, mely, a forrásokat előtüntető okokról szólván, 
azokkal természetes összefüggésben áll. Most még elő akarom ter 
jeszteni az okokat, melyeknél fogva némely forrás meleg, söt forró, 
némelyik sós, más meg savanyu vagy keserű, vagy többféle ás¬ 
ványos vegyülékkel tűnik elő; hogy a források eredetéről és tu¬ 
lajdonságairól tartott előadásom, mely úgyis csak átalános vona 
lókban rajzoltatott, némi kis egészet, képezzen. 

A meleg források okát a földisme sok ideig egyedül a földko-
zép izzó melegétől származtatta, állítván, hogy a föld közepe mosr 
is izzó folyadékból áll; — ujabb időkben azonban némely földta 
nárok egészen vagy részben tagadják a föld-közepe izzó folyadékát, 
s a meleg forrásokat a földrétegek, a viz okozta kimosás által 
előhozott, ha nemis rögtöni, de folytonos súrlódásának és ezen 
dörzsöléstől származott melegség kifejtésének, másrészt a vizvegyti-
lékek természetének tulajdonítják. 

A meleg források hévmérséke igen különböző, és ha hévméröt 
nem alkalmazunk, a meleg behatása külérzékeinkre a lég mérséké 
tői föltételeztetik. Egy közel való példa a mony ászai hévviz, mely¬ 
nek mérséke 4- 24° R., mi által oly felette kellemes e fürdőnek 
hatása külérzékünkre. Mert ha forró nyári időben a lég hősége 
30—32 fokra felhág, akkor a monyászai fürdő kellemes hüs;ha 
pedig aküllég 12—15 fokú, akkor a fürdő lanyha meleg. így az északi 
tartományokban, hol nagy hidegek vannak, ha valamely forrás a 
fagyponton felül tíz fokkal felébb áll, már melegnek tartatik, ho¬ 
lott a forró égöv alatt illy forrás jéghidegnek tartatnék. 

Ha felgondoljuk, hogy a sziklatömegek hány mindenféle 
Vtígyitékü ásványokból állanak, könnyen kimagyarázhatjuk ma¬ 
gunknak, hogy a forrásvíz, mely ezen vegyülékeken keresztül fut, 
és ezen vegyülékeket egészen áthatja, ezekből több vagy kevesebb 
elemeket felolvaszt és igy ezekkel terhelten, ezekkel vegyülve, 
mint ásványvíz lép ki a világ szinére. 

Nem akarom itt fárasztani a szives olvasó türelmét az ásvány¬ 
vizek különféle fajainak felmutatásával, el nem mulaszthatom 
nindazonáltal megemlíteni hogy némely ásványvizek azon felol¬ 

dott részekből, melyeket a hegyekből magukkal kihoztak, egyes 
részeket ismét elbocsátanak vegyülékükből, és ez által némely 
feltünő képleteket hoznak létre. Igy például Szepesmegyében sok 
fürdőhelyen láthatni, hogy a csatornák, melyeken a forrásvizet 
de vagy oda elvezetik, időnek folytával kőréteggel bevonatnak; 

más helyen pedig, a hol a forrás kibugyog, mohokat és egyéb 
gyöngéd növényeket szintén ily kőréteggel bevonva találunk, e 

övények gyöngéd rostjai pedig idővel elszáradván, elhalván és 
elporolván, a kőréteg alatt üres helyek maradnak, melyek épen az 
ele iyészett növény alakját lenyomva mutatják fel. Ez az úgyneve¬ 
zett mészszivag, mely onnan ered, hogy szénsavas viz mészköves 
sziklarétegen menvén keresztül, ennek szénsavával egyesül, s igy a 
:nészkövet, mint kétszer szénsavas meszet felolvasztva hozza ki a 
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napvilágra. Itt egy része a szénsavnak elpárolgván, a mészkő sem 
maradhat feloldva, hanem a közel tárgyakhoz, mint köhártya lera¬ 
kódik. Hasonló módon támadnak a csepegőkövek is, melyek némely 
barlangokban oly tündéries és nagyszerű benyomást gyakorolnak 
a nézőre. 

Egy másik tünemény az úgynevezett gálicz vagy cement-viz 
melynek feltűnő példáját Beszterczebányán találjuk. E viznek az a 
tulajdonsága, hogy a beléje vetttt ócska vasdarabokat rézzé vál¬ 
toztatja át; ily vizben t. i. kénsavas rézéleg vagyon felolvasztva. A 
kénsavnak azonban nagyobb rokonsága lévén a vashoz, mint a réz-
liez, ezt elhagyja és a vassal mint kénsavas vaséleg vegyül össze, 

magából kioldván, mely mint rézkéreg a vashoz a tiszta rezet 
tapad. (Véfe köveik.) 

Konyár-Uhanyi sóstó-fürdő. 
Biharmegye Fehértó nevű pusztáján fekszik aDebreczentölNagy-

Váradra vezető országút mentében csak rövid távolságban több 
i 3 H 

y g g y2, 
óra. Nyugatról : Konyár ' / 4 , Derecske 2, 

helységtől körülvéve, u. m. északról : Monostor-Pályi 3/4, 
Pályi 3/4, Debreczen 3 óra. Észak-nyugatról : Bagos l 1 

1 y , , Mike-Péres 3 

Tépe 2 óra. Dél¬ 
ről : Újfalu 2,Ba¬ 
konyszeg 2 ya, 
Zsáka 3, Gábor¬ 
ján iy a , Nagy-
Várad 3 óra. Dél¬ 
keletről : Henczi-
da 1, Esztár y2> 
Pocsaj Vo óra. 

2, 

Hosszu-
Sárand 

rult, s annak segitségével is bajosan eviczkélö ilynemü beteg 
hagyta már itt ezen segédlábakat a fürdőknek néhány heti hasz¬ 
nálata után, sőt oly módos egyéniségek is, kik köszvényes roha¬ 
maik ellen igénybe vették a leghirnevesb honi, és külföldi fürdő¬ 
ket, suhol sem találtak kinos bajaikban annyi enyhülést, mint a 
konyár-tihanyi sóstón. 

2. A hasüregi vérbőség, pangásos vérkeringés következ¬ 
ményeiben, lép- és májdaganatokban, aranyér és rásztkórban. 

3. A görvélykór főleg zsongatlan jellegű alakban, a nyirkmi-
rigyek daganatai gyorsan eloszlanak, a takhártyák hurutos bán¬ 
talmai elenyésznek, a görvélyes fekélyek megtisztulnak, és a viz¬ 
nek fürdői használatával begyógyulnak. 

4. Végre az idült kütegek különbféle alakaiban. 
1856-ik évig az egész fürdői helyiség alig 6 lakszoba és 4 

fürdökamrából állott, mig azonban az emiitett évben a mostani 
vállalkozó, s a közönség érdekében fáradhatlan, önfeláldozó, egy¬ 
szersmind a Debreczenben létező egyik leghirnevesb, s legdisze-
sebb vendéglő tulajdonosa, vendéglős Tornai Ferencz 12 évre 
kibérelvén, azt már e rövid ideig is lehető kényelemmel felsze¬ 
relte, regényessé varázsolta, hol nemcsak a szenvedő emberiség, 
de a mulatni vágyó közönség is teljes élvezetben részesült. 

A mellekelt 
alaprajz mutatja 
a fürdő fekvését 
egész terjedelmé¬ 
ben, hol is a lát¬ 
ható, a még terv¬ 
ben levő sétate¬ 
reken kivül jelen¬ 
ben található 30 
tágas lakszoba, 
19 fürdőszoba, 
mindenike két 
fürdő-káddal, 10 
öl hosszú, 5 öl 
széles díszes te¬ 
rem tornáczokkal 
továbbá fagylal-
da, a közönség 
használatára há¬ 
rom külön kony¬ 
ha, 80 lóra istálló, 
kocsiszín, bormé¬ 
rők, szodagyár s 
a t. Nem hiány¬ 
zanak a vendé¬ 
gek számára a 
nagyobb tón csol-
nakok, a terem¬ 
ben zongora, és 
teke-asztal, ugy 

Konyár-tihanyi sóstó-fürdő alaprajza. földszinti tekéző-
mészettudóVés orvos által megvizsgáltatván, közelebb 1859-ik év- hely, valamint a Debreczenböl gyakortalkinn levő zenekar sem. 
u^-r. T;;».KL- JíAv.apf nrvns sp.Vt4.a7. t.nrlnr n rlfibrfinzfini rfif. főiskola-

j y2 
Keletről: Diószeg 
y s , Janka l3/4, 
Vajda 2' 

Janka 
'/4, Szent-

Imre 2, Félegy¬ 
háza Va, Szalárd 
1V2 óra. Észak¬ 
keletről : Vértes 
iy 4 , Nagy-Léta 
IV,, Kokadl%, 
Almosd l3 '4,Szé-
kelyhid 2, Köböl¬ 
kút 2 V4, Otomány 
2y3 óra. 

E vidéken, jól¬ 
lehet számos szik 
savas tó találta¬ 
tik, de ezek kö¬ 
zül egyedül csak 
e sóstó használ-
ratik gyógyfür¬ 
dőül. 

Több jeles ter 

ben Török József orvos sebész tudor, a debreczeni ref. főiskola-
vegytan, és természetrajz tanára, s a magyar Akadémia rendes 
tagja által kiadott, és a magyar Akadémia által koszoruzott pálya¬ 
müvében dicséröleg említést tesz, hol is vizsgálatai nyomán egy 
font viznek, mely esőzések után, s igy nagyon feleresztett álla¬ 
potban volt merítve, elpárolás áj után talált 55 szemer tűzálló al¬ 
katrészt, melynek mintegy 4/5 része szénsavas szikéleg volt. 

A tó kifogyhatlan vízmennyiséggel bővelkedik, — részint a 
feneken található források, részint a légköri csapadékok következ¬ 
tében, — de a legrendkivülibb szárazság esetében is, a pár száz 
lépésnyi távolságban levő, s bár nem épen oly tartalommal biró 

. nagyobb tó vize csatornán általi levezetése eszközölhető, mely is 
a gyógyhatású tó égvényes, és sziksavas üledékét magába zavarba 
feloszlatván, épen oly sikerrel fürdökül használható, — s igy víz-
szükség elő nem állhat. 

A viz szine sárgás, zavaros, ize legföleresztettebb állapotban 
is égvényes, fürdés közben a bőrt annyira megsikositja, mintha 
szappannal mázoltatott volna be. 

Gyógyhatása a Sóstó vizének : 
1. Csúzos és köszvényes szenvedésekben, számos mankóra szo-

Jövő évre pedig a még ugyan nem létező, de már tervileg elkészült, 
s a mellékelt rajzban is már a tó keleti partján kijelölt 18 lakszoba 
mindinkább tágasb tért nyújt, az ide eljutni óhajtók részére, mi 
annyival inkább is szükséges, miután már e kezdett években sem 
lehete képes az ide özönlő vendégsereget magába fogadhatni. 

Meglepő ízléssel vannak rendezve a sétányok, melyeknek 
diszesb helyei jövő évben nagy hazánkfiai életnagyságu szobrai 
által diszittetnek, — jelenben már megrendelés alatt vannak 
Széchenyi.és Teleki érczszobrai. Emlitésreméltók az itt minden év¬ 
ben fényesen sikerülni szokott tánczestélyek, főleg az úgynevezett 
Annabálok. Legfontosabb mindezek közt azonban azon csodás gyó¬ 
gyulás, melynek sikerét már oly sokanérezték, s erezik, ezt leginkább 
átgondolhatják azok, kik szenvedéseikben megtörve életuntakká 
lettek, s mindent megkísértve, nyavalyáiktól szabadulni nem képe¬ 
sek, — óhajtandó volna tehát, hogy nemcsak e környéken köze¬ 
lebb, de] távolabb vidékeken lakó szenvedőknek is tudomásukra 
lenne ez újjászületés helye, kik az elősorolt bajokban bizonyos 
gyógyulást remélhetnek. * 

A konyár-tihanyi sóstó-idény, minden évben, májusban veszi 
kezdetét, s csak september végével záratik be. B. K. 
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Vasárnapi Újság 46-ik számához 1861. 
Erdélyi magyar levelek a XVII-dik századból. 

(Véf e. ) 

VI. liákóczy Zs. D.Petki Jánoshoz. Generose domine, Amice observande, 
Salutem et servitii commendationem. Az Ur Istentől kegyelmednek minden 
jót, jó egészséget kívánunk. A mint kegyelmednél nyilván lehet, immár ez 
országi követek uraim ő felségétől az kassai gyűlésből megérkeztének, s az 
articulust ő felsége maga kezeirása, pecsété alatt hozzánk küldötte, kit ő 
felsége az országba, a mi pecsétünk alatt akar az vármegyékre és székekre 
kiadatni, a mint azon articulus contineálja, s ha kik érteni akarják, az ő fel¬ 
sége akaratja szerint, mindennek kiadatik. 

Ö felsége az többi között szorgalmatosán parancsolja, hogy az székely 
kapitány uraim az székelységgel oly készen legyenek, hogy valamely órában 
ő felsége parancsolja, avagy az szükség kivánja, az kolosvári ígéret szerint, 
ő felsége mellé jó szerrel, szerszámmal, készülettel mingyárást indulhassa¬ 
nak. Intjük azért kegyelmedet mi is szeretettel, s ő felsége nevével hadjuk 
is az kapitány uraimnak, ez dolgot ugy adja eleikbe, hogy az székely atya¬ 
fiak dolgában vétek s fogyatkozás ne essék, hanem az székelységet oly kézen 
tartsák, mint az megvont kézíj, hogy valamikor és valamely órában ő felsége 
parancsolja, avagy az szükség kivánja, ő felsége mellé mingyárást jó szerrel, 
szerszámmal és apparátussal indulhassanak. Tartsa meg az Ur Isten kegyel-

medet. Dátum Albae Juliae, 6. Junii, 1606. G. D. V, Amicus, Sigismundus 
Rákóczy, m. p. — (A boritékczim hasonló a IV-dik szám alattiéhoz.) 

VII. Michael Apafi, Dei gratia Princeps Transsilvaniae, Partium regni 
Hungáriáé Dominus, et Siculorum Comes etc. Fidelibus nostris Egregiis et 
Nobilibus Vice-Comitibus, Judicibus, Vice-Judicibus, ceterisque Judiciariis 
Assessoribus Comitatus Hunyadiensis nobis dilectis, salutem et gratiam 
nostram. — Káránsebesről kibujdosott Gamdn György és Gamán Miklós 
hiveinknek ezért való alázatos minket megtalálásokból értjük, hogy az aty-
jok, néhai Gamán Miklós, zálogosítván el Hunyadvármegyében, Berezen-
czen, lévő portióját bizonyos summa pénzig, az mely portio egynéhány ke¬ 
zeken megfordulván, most utoljára került volna néhai Macskási Miklósné, 
Gamán Sára asszony kezébe, a kinek is az exponensek integre deponá!ván-
az summát, noha leválta volna ugyan, mindazáltal két fundusokat maga 
kezénél detineálván, nem akarná remittální, nekiek nyilván való károkra. 
Az dolog igy lévén, kegyelmesen és serio parancsoljuk hűségteknek, meg¬ 
említett hunyadvármegyei tiszthíveink, az dolgot voltaképpen ruminálván, 
igazítsa el közöttök ez controversiát, és ha őket illetik az fundusok, adja és 
adassa kezekhez, minden tovább való halogatás és minket busitásunk nél¬ 
kül. Secus non facturi. Praesentibus perlectis, exhibenti restituantur. Dátum 
in Civitate nostra Álba Júlia, die duodecima mensis May. Anno Domini 
Millesimo sexcentesimo sexagesimo quinto. — M. Apafi, m. p. 

T Á R II A Z. 
Egy ezredév előtt és ntán. 

Egy történelmileg nevezetes helyre és korszakra hivjuk fel a magyar 
közönség figyelmét. Harmincz évnél kevesebbnek kell letelni, midőn a 
magyar nemzet Európába költözésének ezeredik évét, s az itt tartott első 
országgyűlés ezeredik évfordulóját fogja megünnepelni. A mai nemzedék 
közül sokan nem fogják már látni ama nagy napot — de azért igen termé¬ 
szetesnek találjuk,tha e tárgy már most is foglalkodtatja a történet barátait. 
íme egy bizonyítvány. 

Múlt nyáron, néhány kecskeméti polgár folyamodott a városi község¬ 
hatósághoz, azt kérvén : hogy a Kecskemét város örök birtokában lévő 
Pusztaszer pusztán, a város majorja tövében álló Széphalom, neveztessék el 
Árpád halmának; az itt három évtized hián ezer év előtt tartott első ország¬ 
gyűlés s a honalapító Árpád emlékére pedig egy országos emlék felállítta¬ 
tását, a városi község az akkor még fennállott pesti országgyűléshez 
benyújtandó folyamodványban indítványozza. 

Mielőtt e tárgyban a községhatóság érdemileg határozott volna, kebe¬ 
léből négy tagot kiküldött a pusztábani széttekintés végett, kiknek egyike 
Kecskemét város főjegyzője, a történetnyomozással foglalkozó Hornyik J.ur 
is volt. Megjárták a pusztát, jelentősök készen állott, — az országgyűlés 
azonban, melynél a figyelmet fölgerjeszteniök kellett volna, — időközben 
eloszlattatott. 

Már akár legyen valami a felkarolt indítványból, akár sem, H. főjegyző 
ur a kezénél levő érdekes adatokból Pusztaszernek, s a 13, 14 és 15 ik szá¬ 
zadban virágzott Szer-monostori Apátságnak (Abbatia Beatae Mariae Vir-
ginis de Zer-Monostra) melynek ezimzetes méltósága a váczi püspöki me¬ 
gyében ma is fennáll — ugy szintén az azt alapított Szeri Pósafi családnak 
emlékezetéről egy népszerű kalászatot irt s azt a Vasárnapi Újság nagy¬ 
számú olvasói számára e lapok szerkesztőségéhez be is küldé. Megelőzve 
igy „Kecskemét város története I. köt." czimű munkájában múlt évben tett 
azon igéretét : hogy Pusztaszer kimerítő történetét majdan később Kecske¬ 
mét pusztái tüzetes történeti vázlatában sorolandja elő. 

Az érdekes czikkhez van mellékelve a Pusztaszeri apátság templomá¬ 
ból ma is fennálló romok két rajza, melyek egyike 1836-ik évről való, mási¬ 
kát múlt évben a pusztaszer felmérésével foglalkozó városi mérnök Szűcs 
Imre ur pontosan rajzolta 1860-ról. 

Lapunk legközelebbi száma hozandja az érdekes adatokat, addig is ör¬ 
vendetes tudomásul vétetni kérjük : hogy Pusztaszeren, az első magyarhoni 
magyar országgyűlés színhelyén, a hét magyar vezér, illetőleg hét nemzet¬ 
ség s hét hadosztály emlékét nyilván feltüntető, mind emberkéz alkotta 
szép hét halmot a kecskeméti küldöttség feltalálta, számba vette, s a városi 
mérnök által egymás irányában helyzetüket rajzba vétette. Egyike ez hazai 
legérdekesb emlékeinknek. Szolgáljon e pár sor előleges figyelmeztetésül. 

A vasmegyei gazdasági kiállítás. 
Szombathelyen, október 22-én nyittatott meg a vasmegyei gazdasági 

kiállítás, a megye másod házában. — Hat terem fogadta magába a mag-, 
gyümölcs- iparnemü kiállitmányokat. — Volt szép buzakenyér, kalács, jó 
bor s csemege mellé. — S nem volt oly magnemü termelés, mely képviselve 
nem lett volna. Kiemelendő volt különösen H. L. bora több évi s több 
nemű, mind nemes fajta kiállittatásáért. Dicséretet, jutalmat kaptak szepgab-
nájukért többen, a buzáért T. L. — Nekem feltünőleg tetszett kőszegi 
gyümölcsfa-tenyésztő V.-nek gyümölcs-kiállitása, több mint 200 darab a 
legfinomabb, legizletesebben előállított gyümölcsei. Szép volt gr. K. gyap-
jutermelése, mosott s mosatlan bundákban előállítva. 

Vas. l'js. 46. sz. — 1801. 

j Következett az udvaron a gépészetmesterség előállitmánya. Itt ismét 
nevezetes volt gr. K. cséplőgépe 4 lóerőre, melyet minden alkatrészeivel 
saját uradalmabeli mesterek készitettek. S elcsépel naponkint 80 keresztet. 

Ebből is látható, hogy nálunk is vannak mesterséghez értő emberek, 
nemcsak külföldön. Csak akarat, kitartás kell hozzá még, nem sokat fogunk 
kiszorulni saját házunkból. Nevezetes volt Szeleste helység kovácsának 
előállított vasekéje, az egyszerű régi faekéhez leghasonlóbb s igy legegy¬ 
szerűbb; görbe gerendélyre, de megvasalva mindenütt. Szakértők által ig 
legczélirányosabbnak ismertetett. S eszerint falun is vannak, nemcsak váro¬ 
son jó kovácsok, még jobb kalapácsok. A kőszegi kocsimesternek minden¬ 
nemű tollakra előállított szekerei is megérdemlik a közönség elismerését 
s dicséretét. Volt ezeken kivül mindennemű, nevű gép előállítva, de nagy¬ 
részt külföldi készitmény. 

Ezután jött az állatkiállitás. Itt, ha szabad igazán szólani, nagyon 
hátra maradtunk a várakozáshoz. De egyrészt oka ennek a marha-vész, mely 
nálunk is mindenfelé mutatja magát s nincs senki, a ki csak legkisebb mérv¬ 
ben is akadályozni tudná. Szarvasmarha ennek folytán épen nem volt beál¬ 
lítva. Pedig a magyar gazdaságnak is, mint némely kunyhónak, megvan 
czimere, ékessége, a szép szőke magyar fajta szarvasmarha. De ilyent nem 
láthattunk egyet sem. A lovak lehető roszul voltak kiválasztva, pedig Szom¬ 
bathely vidéke különben igen megérdemli az elismerést jó fajta s tartós 
gazdasági lovaiért, azonban ezúttal ezek is a gyepen maradtak. 

A juhok közt szépek voltak gr. ErdŐdi kosai. Különös szépek gr. 
Károlyi kosai, ilyeneket, mindamellett, hogy nálunk is diszlik a kontár¬ 
juhászat, én sem láttam soha, megérdemelték a jutalmat. Földig csüngött 
gazdag lebenyéjük, körülgyürüzte testüket a redő, mintha mesterségesen 
lettek volna körülfodrozva. ' 

Volt azután még tyúk, csibe, malacz elég, de ez mind jelentéktelen. 
Azonban szép volt S. M. méhkasa hat bejáratra s benne hat rajjal, igazán 
minden ember figyelmét megragadta. 

Az ipar is szépen volt képviselve, a szombathelyi s kőszegi mesterem¬ 
berek dicséretére. 

Szóval, minden rendén ment. Kezdetnek igen szép. Kiváló érdemük 
van, kiknek ezért elismeréssel is tartozunk, bár nem szorultak a mi dicsére¬ 
tünkre, H. L. rendező elnöknek, T. L. gazdasági egylet alelnökének és S. 
M- jegyzőnek. Ha minden megye ily tevékeny gazdasági egyletvezetőkkel 
bir, mint mi, akkor rövid időn nagyszerű lesz a központi gazdasági kiállítás 
Pesten, hogy a külföldiek sietve jőnek, mint nagyszerű világ-kiállitásra a 
gazdászat ős helyére, a dús Kánaánba. 

Eddig terjedne történethű előadásom. Birálgatni nem szerepem. De 
az igazságnak mivel tartozom, a hol lehet, kimondom. S az annyi, hogy a 
kiállításban s az előmenetelben legfőbb érdemük főurainknak van, ezek 
úgyszólván mindenből rendről rendre beállítottak s büszkék lehetünk reá, 
hogy ily főuraink vannak. Egy hiba, s ez nagy volt, hogy a kemenesi hir-
neves gazdák nagyrészt visszamaradtak, mert még nálunk hagyománykép 
most is él apáink bűne, a pártérdek. 

Pedig nagy mesterünk monda egykor: „a tények a maguk meztelen¬ 
ségükben hangosabban szólnak, mint minden panasz. A cselekedet Isten 
szine előtt többet nyom, mint az imádságnak legszebb frasisa." —- Ostfi-
Asszonyfai. (M. S.) 

Irodalom és művészet. 
+ (Kakas Márton is beköszöntött 1862-ik naptárával), mely végtől 

végig tele van magyar zamatu humorral és csipős élczekkel, minők csak Ka¬ 
kas bácsitól kerülnek ki. Van benne számos fametszet is, melyekre még a 
mai alkotmányos világban sem nehéz elmosolyodni. 
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4- (Heck'enast Gusztávnál) legújabban a következő munkák jelentek meg: 
„Magyarország történelme." Irta Horváth Mihály. A jelen harmadik 

kötet 725 lapon át hazánk történeteit a mohácsi ütközettől a linczi békekö¬ 
tésig tárgyalja. Szerző e kötet előszavában elmondja, hogy a lefolyt 12 évi 
absolutismus alatt jelen munkájának két elsőkötetét nem adhatta át saját neve 
alatt a nyilványosságnak, hanem kénytelen volt „Hatvani" álnév alá rejtőz¬ 
ni, s a munka homlokára azt írni, hogy „második kiadás," holott ez nem 
második kiadása a régebben megjelent négy kötetes magyar történetnek, 
hanem egészen uj, amattól független dolgozat. Egyébiránt bátran ott marad¬ 
hatott volna a könyv cziinlapján a „Hatvani" álnév, mert a ki e munkát 
olvasta, nem volt nehéz kitalálnia, hogy az nemzeti tudományosságunk 
egyik büszkesége, Horváth Mihály szakavatott tollából folyt. Melegen 
ajánljuk e nagybecsü munkát mindazoknak, kik a „müveit" czimre igényt 
tartanak, mert erre napjainkban már nem elég, hogy valaki hazája történe¬ 
tét csak felületesen ismerje. A dolgok mélyébe kell hatnunk, hogy ismerve 
multunkat, biztosabban kombinálhassunk a jövőre, mert a történelem a jövő 
tükre. 

„Magyar krónika, azaz a magyar nemzet története a legrégibb időktől 
fogva a legújabb időig, minden nevezetes történeti esemény évszerinti elő¬ 
adásával." Irta Boros Mihály. A népszerű irály, mely e munkát különösen 
jellemzi, szerző egyéb müveiből is eléggé ismeretes a közönség előtt. Igen 
hasznos kézikönyv. 346 lapra terjed s ára 80 kr. 

„Magyarország földleírása rövid vonásokban." Középtanodák számára 
irta Szász Károly. 164 lap; ára 50 kr. E munkát iskolai kézikönyvül annál 
inkább ajánlhatjuk, mert hazánk átalános leírását is terjedelmesen magában 
foglalja, a mi kevés hasontartalmu könyvről mondható. A közbeszúrt Kis-
Tükörféle emlékversek csak nevelik a mű népszerűségét. 

„Az uri ima a keresztyénség magasabb szempontjából. Kézikönyvül a 
műveltebb protestánsok számára. Kiadta Dobos János, czeglédi ref. lelkész." 
Vászonba kötve s aranyvágással ára 1 ft. 60 kr. 

„A maqyar váltó- s kereskedelmi törvény és a magyar váltóeljárás." 
Az 1840 : XV. — XX., ugy az 1844 : VI. törvényczikkekből, az országbí¬ 
rói értekezlet által javaslatba hozott ideiglenes törvénykezési szabályok 
szerint egybeilleszté Szeniczey Gusztáv, kir. váltó főtörvényszéki biró. E 
munkának különösen jó hasznát vehetik a váltó-ügyvédi vizsgálatra készü¬ 
lők. 236 lap; ára 2 ft. 

„Magyar polgári magánjog az 1848-dik évi törvényhozás e3 az országbí¬ 
rói tanácskozmány módosításai nyomán kézikönyvül. Irta Ökröss Bálint. 
Harmadik füzet." A negyedik füzet, melylyel e hasznos munka befejeztetik, 
szintén nem sokára kikerül a sajtó alól. 

4- (A debreczeni „Nép barátja") czimü folyóirat megszűnt. A kiadó-
szerkesztő Báthory Sándor, előfizetőinek kárpótlást igér. 

4- (A „Honvédek könyve") 3-ik kötetét a cs. k. rendőrség lefoglalta. 
4- Lauffer és Stolpnál egy becses tudományos munka jelent meg ily 

czim alatt : „Értekezések Titus Livius római történeteinek X első könyve 
fölött." Irta Machiavelli Miklós, magyaritá Pados János. 517 és XI. lap. 
Figyelmeztetjük rá a tudomány kedvelőit. — Ugyanott jelent meg : „5n 

népdal(ok)." Hegyaljai Nagy Ferencztöl. 
4- (Pozsonyban) ily czimü füzetke jelent meg : „Gyakorlati útmutatás 

a kisebb magyarországi birtokok fóldjövedelmeinek megkettöztetésére" stb. 
Irta Orkonyi Adolf, németből fordította Székcsik Tamás. Ára 80 kr. 

4- (A herczeqj>rimás életnagyságu mellképe) Heckenast Gusztávnál 
mége hóban meg fog jelenni. A 28" magas és 23" széles képet Blaas velen-
czei festesz olajfestménye után Rohn Alajos rajzolta kőre. Egy kőnyomatu 
példány ára 2 ft, szinezetti 5 ft. 

4- Temesvárott jelent meg: „Szerelem álmai." Irta Kozenkai Honffy 
Géza. I. fűzet. Szerző tudatja, hogy előfizetők hiánya miatt a 2-ik füzet csak 
bizonytalan idő múlva jelenhetik meg, „mely alkalommal az eddigi előfize¬ 
tőknek kárpótlás fog nyujtatni." Az első füzet ára 80 kr. 

4- (Laplefoglalások.) A „Sürgöny." „P. Napló." „M. Sajtó" és „Pol. 
Újdonságok" f. hó 13-iki számai lefoglaltattak, de később, módosítva, meg¬ 
jelentek. 

4- (Régiség.) Segesvártt Fabricius ev. lelkész egy pogány sírt fedezett 
föl, melyben 53 db római pénzt talált. 

4- (A kassaiak a magyar színészet állandósításán működnek.) E czélra 
5 ftos részvények alapján, egy pár ezer frttal már rendelkeznek is. Áz ottani 
színházat minden előadás alkalmával 25 katona őrzi. 

4- (Ilméri Kiss István), 1859-ben a P. N. munkatársa, később a „P. 
H." szerkesztője, egy vegyes tartalmú lapot szándékozik meginditani. Emich 
Gusztáv is engedélyt nyert egy régebben kért német politinai lapra, melyet 
azonban a jelen viszonyok közt egyelőre nem fog meginditani. 

fegyház és Iskola. 
4- (Zárdák száma Ausztriában.) Egy uj kimutatás szerint, Ausztri¬ 

ában jelenleg 720 férfi- és 298 apáczazárda van; az elsőkben 6858 szerzetes 
az utóbbiakban 5198 apácza van. A zárdák jövedelme 4'/2 millió ft. Avilági 
papok száma 55,370. 

4- (Egy oláh kérvény.) A marmarosi oláhok számos aláírrással ellá¬ 
tott folyamodványt terjesztettek ő Felsége elé, melyben a szamos-ujvári g. 
kath. püspökségnek tőlük távol eső székhelyét Nagy-Bányára kérik p 
áthelyeztetni. 

Közintezetek, egyletek. 

p 
50 

nak 
4- Telegdi Lajos kiadó Debreczenben előfizetést hirdet Kallós Lajos-

„A magyarhoni polgárijog alapelvei" második, ujon átdolgozott kiadású 
munkájára. Előfizetési ara 3 ft. Az első füzet a napokban fog megjelenni. 

4- (Uj szláv folyóirat.) Pozsegában egy uj folyóirat indul meg „Szla-

adatását Debreczenben) a cs. k. kato-
vonica" (Szlavóniai) czim alatt. 

4- (A „II. Rákóczy F. fogsága 
nai parancsnokság betiltotta. 

4- (Wagner Richárd,) hires német zeneszerző a „Hölgyf." szerint 
levelet irt Pestre, mely szerint óhajtana valakit a végre megnyerni, hogy 
egy pár dalmüvének szövegét magyarra forditsa 

4- (A „Gyermekbarát" czimü uj lap) e hó 7-ikével megkezdte pálya¬ 
futását. A mutatványszám előszón és bevezetésen kivül három verset: a 
Szózatot, s egyet Atalától és egy másikat Szabó Imrétől; egy kis, német¬ 
ből fordított beszélyt; a „Kis iskola" rovat alatt különféle tudományokból 
egy kis kóstolót, Vörösmarty életrajzát s arczképét, egy kis útleírást kép¬ 
pel, egy más, históriai képet, adomákat és meséket hoz. Á boríték is tele van 
hírekkel és gyermekeket érdeklő játékokkal. Végre egy gyermek-divatkéj 
is van hozzá mellékelve, mely azonban a lap érdekes és változatos tartalma 
mellett nemcsak hogy bízvást elmaradhatott volna, de egyátalában nem is 
helyeselhetjük, hogy gyermekek számára divatképeket adnak, s ezáltal őket 
akaratlanul is hiúságra ösztönzik. — A gyermeklap előfizetési ára egész 
évre 5 ft. Kívánjuk, hogy nagyra nőjön! 

4- (A m. Akadémia) math. és természettudományi osztályának f. hó 
11-én tartott ülésében Than Károly lev. tag olvasá föl székfoglaló érteke¬ 
zését, „Az elméleti vegytan feladata és jelen állapota" czim alatt, mely az 
Akadémia értesitőjében fog megjelenni. Egy az előadás folytán használt 
műszó a tudományos műszavak feletti élénk vitára adott alkalmat. Külön¬ 
böző indítványok merültek föl a műszók megállapítását illetőleg, végre b. 
Eötvös javaslata folytán abban történt a megállapodás, hogy először az 
egyes szakok állapítsák meg műszóikat, s az ekkép elfogadott műszók ter¬ 
jesztessenek aztán a rokonszakokat egyesítő osztályok s végre a minden 
osztályt — s igy a nyelvészetet is — magában foglaló Akadémia elé. — 
Ülés után a titkár következő adományokat jelentett be : Szeged város aján¬ 
lott az Akadémia palotájára 2000 ftot, a tőkére 3000 ftot; Szalonta város 
mindkét czélra 500—500 ftot, Lónyay Anna k. a. az épületre 1000 ftot. 

4- (A pesti árvaleányház megalapítására) a kiküldött bizottmány alá-
rási iveket bocsátott ki. Az aláirt vagy gyűjtött összegek Gschwindt 
Mihály (üllői-ut. 21. sz.) Mannó István (váczi-utcza 13. sz.) vagy Vecsey 
Sándor (2 sas-utcza 6. sz.) képviselő urakhoz küldendők be. Lapunk szer¬ 
kesztősége is készséggel ajánlkozik hasonló adományok elfogadására. 

4- (Az országos magyar kertészeti társulat) e hó 9-én tartott közgyű¬ 
lésében elnökké b. Podmaniczky Lajos, alelnökké gr. Zichy Jenő és Ertl 
Károly, pénztárnokká Sztupa György, titkárrá Lukácsy Sándor választat¬ 
tak meg. Elhatároztatott, hogy az éves közgyűlés jövőre a pesti János-fő-

rételi vásárkor tartassák. Vagyoni állapota a pénztárnoki kimutatás sze-
int igy áll : van a társulatnak alapítványokban és éves dijakban 10,788 ft. 
iövetélése; a kert hátralevő árában, a csarnok 3 évi haszonbérében és előbbi 
ívekről maradt tartozásaiban pedig 4885 ft. adóssága volna. Annálfogva 
903 ft. aktivkövetelése s azonfólül gazdag gyümölcs-gyüjteményü kertje, 

könyvtára s egyéb ingóságai lévén, vagyonbeli állapota, ha követelései be¬ 
hajtatnak, egyátalán kielégítő. A még be nem fizetett alapitványok és tag¬ 
sági dijak beszedése az igazg. választmányra bízatott. 

4- (Az erdélyi múzeum-egylet ez idei nagygyűlését) f. hó 25-én és 
26-án fogja megtartani. Főbb tárgyai lesznek: elnöki megnyitó beszéd, tit¬ 
kári, igazgatói és könyvtárnoki jelentések az egylet működéséről és állapo¬ 
táról; gr. Lázár Miklós alelnök lemondásának előterjesztése; uj választások, 
indítványok, tudományos felolvasás. 

4- (Az erdélyi román irodalmi egylet) gr. Csáky György Kolozsme-
gyei alispánt — ki az egylet tőkéjéhez 100Ú ft. adománynyal járult, sKecs-
keméthy Aurélt, a „Sürgöny" szerkesztőjét, a nemzetiségi ügyben tanúsí¬ 
tott helyes felfogásaért tiszteletbeli tagokul választotta. 

4- (A barsmegyei gazdasági egylet) f. hó 20-án Léván közgyűlést 
tart. 

4- (A szegény-gyermekkórházi egylet) f. hó 7-ikón tartott gyűlésében 
elnökké Ürményi Józsefet, alelnökké Wodianer Albertet, választmányi 
elnökké Vezerle Jánost, s választmányi alelnökké Várady Károlyt választá. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
j találmányu tinktura.) Egy szatmármegyei csendbiztos III. 

Napóleonnak a bécsi franczia követség utján, egy rokona által feltalált s 
csak ez előtt ismeretes alkatrészekből készült tinkturát küldött kisérlettétel 
végett, mely szúrás, lövés és vágás által ejtett sebeknél többszöri borogatás 
által alkalmazva, 24 óra alatt gyógyít. Használ ezenkívül köszvényes és csu-
szos bajokban is. 

+ (Bukások.) Londonban közelebb egy hét alatt 143 nagy bukás 
történt. 

Balesetek, elemi csapások. 
— (Rabló-megtámadás.) Szabolcs megyei T. Esztár helységből Ónody 

Pál ur a következő esetről tudósít, mely a megyei tisztviselők lemondása 
óta a közbátorság veszélyeztetéséről tesz tanúságot, s mire nézve közelebb 
erélyes rendszabályok bekövetkezését hlszszük. A. levél igy szól: T. Esztár 
helységi birtokos lévén, lakásom a falutól mintegy fertályórányira 
fekszik, alig hat órakor estve, előszobám ajtajában házi ebeimnek, iszonyú 
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ugatásaikat hallván, s gondolván, hogy talán mint másszor is meg történt 
valami falusi ismerősem vagy külső tanyai cselédeim valamelyike jőn hoz¬ 
zám, hálószobámból hirtelen nappali szobámon keresztül, előszobámba siet¬ 
tem, mely a hálószobámban hagyott gyertya által, nappali szobámon ke¬ 
resztül, csak gyéren Ion megvilágítva, a már akkor villámgyorsasággal be¬ 
érkezett, s úgyszólván belém ütődött, puskákkal felfegyverzett három lár-
vás egyént csak alig tudhatván kivenni, a jmidőn reájok szilárd, kemény 
hangon kiáltottam : ki vagy? mit keressz? fegyvereiket hirtelen tisztelgési 
helyzetbe katonásan megvonva, a bal kezem felől állótól azon feleletet nyer¬ 
tem : ,,mi vagyunk; tessen visszamenni; szónk van az úrhoz!" — Ekkor 
én is, nekik időt nem engedve fegyvereik használására, a hozzám közelebb 
álló két alacsony termetű egyént nyakon fogva oly gyorsasággal toltam ki a 
sötét előszobából, hogy még a harmadikat is, ki ruhám galléránál hátrul 
ragadott meg, magammal kirántottam, s akkor a kezemben levők egyikét 
balra, másikát jobbra magamtól ellökvén, a harmadik, a midőn segítségért 
kiáltozni kezdettem, hihető hogy leüthessen, eleresztett, s csakhamar is fe¬ 
jemen egy ütést kaptam, s ekkor erőmet öszveszedve, lóistállóm felé meg-
iramodtam; a midőn hihetőleg az általam eldobott kettő magát öszveszedve, 
utánam két lövést tett, de csak gyutacsuk pattanván el, az Isten szerencsé¬ 
i n megmentett. Mire az istállóban kocsisommal vasvillát kapva, kis, 
tartatva újra ellenök akartam fordulni, a lármára a konyhán vacsoráló 
'ovászom több nőcseléddel kiugrálván, a rablók kertemen által tova futottak 
maguk után hagyva másnap megtalált fekete papír álarczaikat. 

Az egésznek egyéb szerencsétlen következése nem volt, mint hogy én 
fejemen tetemes hasitást kaptam s idősebb leányom az ijedségtől az át¬ 
elleni szobában ájulva találtatott, s még most is nagy beteg. 

Ezen borzasztó tény után önként azon kérdés merül fel, mi lesz ebből, 
ha a közbiztosság hiánya soká tart? s hova fog ez vezetni? — Ónody Pál. 

ni újság? 
4- Nyilvános köszönet. A magyar tud. Akadémia statistikai bizottsága 

Által tervezett népszámlálás ügyét az egyházmegyék mélyen tisztelt előljá-
járói hazafias buzgalommal karolták fel, s a tabellákat legnagyobb részt 
*öár beküldték. Néhány egyházmegyéből ugyan még hiányoznak az adatok, 
de reméljük, hogy nemsokára ezek is meg fognak küldetni. Jelenleg a stat. 
"izottság ez adatok összeállításával foglalkozik s az összeállítás eredménye¬ 
sek közzétételét a „Statistikai közlemények" imént megjelent III. füzeté¬ 
ben már megkezdé, a következő füzetekben pedig folytatni fogja. Köteles¬ 
ségének tartja tehát, mélyen tisztelt egyháznagyjainknak a népszámlálási 
adatok gyűjtésében tanúsított buzgó fáradozásaikért és szíves közremunká-
lásaikért a tudomány érdekében, forró köszönetét nyilvánosan kifejezni. A 
etat. bizottság november 7-dikei gyűlésének meghagyásából. — Hunfalvi/ 
János, jegyző. 

— (Halálozás.) Sopronmegyében Szilsárkányban okt. 16-án életének 
65-ik évében jobb létre szenderült nt. Kiss Sámuel szilsárkány! lelkész, a 
soproni evang. alsó-egyházmegye esperese, a régibb időkben irodalmunkban 
első rangot elfoglaló Minerva, Hébe, Aurora stb. czimü folyóiratok és zseb¬ 
könyvek, a hajdani Prot. Egyházi és Isk. lapok kedvelt munkatársa, s Ka¬ 
zinczy Ferencz személyes barátja, kinek hozzá intézett leveleiből a V. U. 
tavali folyamában néhány darabot nyilvánosságra is hoztunk. Áldás em¬ 
lékezetére! 

4- (Halálozás.) Szabó István, gr. Károlyi György volt uradalmi ügy¬ 
véde, élete 56-ik évében kimúlt. Temetése e hó 10-én volt Nagy-Károlyban. 

— (Tűzvész. Baleset. Tisztujitás.) Privigye (Nyitra), nov. 9. Tőlünk 
tét óra járásnyira fekvő Német-Próna mezővárosban m. hó 27-én este egy 
gabonával telt pajta ismeretlen tettes által felgyujtatván, ennek következ¬ 
tében 26 (több egészen fából épült) ház elégett. — F. hó 29-kén Aranyos-
Maróthon vásár lévén, innét a lévai mesteremberek a sötét éjszakán haza¬ 
felé menve, a macskarévi komphoz mielőbb eljutni és egymást megelőzni 
iparkodtak, nem gondolván az ut két oldalán tátongó mély árokkal. Szem¬ 
tanú valók, a mint az egymásután haladó kocsik két izben az árokba zuhan¬ 
tak, mely alkalommal egy asszony össze is töretett. A Garan folyó melletti 
komphoz érve, ott, a csekély viz miatt, a komp egy-egy fordulatra csak há¬ 
rom szekeret vehetvén fel, az illetőknek ott vagy fél óráig várakozni kellett. 
A kompon átkelve, útitársam F. G., lovait a túlparton etetni akarta, de mi¬ 
vel a révészek ellopták félkasát és rocskáját, meg nem tehette. Kívánatos 
volna, hogy oly veszedelmes utakat az illetők korlátokkal vagy faültetmé-
oyekkel, a kompot biztos személyekkel, és a folyót, a hol lehet, állandó hi¬ 
dakkal lássák el. 

Privigye m. város közönsége nov. 1-én városi tisztujitást tartott. Az 
előleges tanácskozás következtében 12 tanácsos helyett, csak 6-ot válasz¬ 
tott, hogy ezek, uj beosztás szerint, több teendővel ellátva, több jövedelmet 
is húzhassanak. Ezek névsora a következendő : Bresztyenszky Ignácz, biró 
és árva ellenőr; Zsivny János, főjegyző és árvagyám; Palik István aljegyző. 
Tanácsnokok : Machleid József, Pauláth Ferencz, Szirányi János t. egyszer¬ 
smind a házi pénztár gondviselője, Szmjeskó József t. és adószedő, Sztruhár 
János t. és mezei kapitány, Vannay Ferencz t. és tőkepénztárak gondnoka. 

Nov. 8-ki hetivásárunkon a gabona ára osztr. ért, és pozs. mérőkben 
számítva, következő volt : búza 4 ft. 40—4 ft. 60 kr., rozs 3 ft. 60—3 ft. 80 
kr., árpa 2 ft. 40—2 ft. 60 kr., zab 1 ft. 10—1 ft. 20 kr., kukoricza 3 ft. 60 
kr., borsó 6 ft. — r. l. 

4- (Adakozás a Dobó-emlékre). Puki Miklós, Genfben lakó hazánkfia 
10 ftot küldött az Egerben felállítandó Dobó-emlékre. 

4- (öngyilkosság.) A „Mátyás Király" szálloda egyik szobájában ogy 
itteni városi adóbiztos vizzel töltött pisztolylyal agyonlőtte magát. 

4- (Garibaldi magyar szűri) rendelt meg Jámbor Endre pesti szabó¬ 
mesternél, ki azt a vitéz tábornoknak már el is küldé. 

4- (Jótékony czélu hangverseny). Sípos zongoraművész, Liszt tanít¬ 
ványa a jövő hó első vasárnapján a Múzeumban hangversenyt rendezend a 
pesti árvaleányház javára. 

4- (Motozások). A „N. Nachr." és „Wanderer" bécsi lapok szerkesz¬ 
tőségi irodáiban bizonyos, Magyarországra vonatkozó kéziratok előkeritése 
végett motozás történt. 

4- (A baranyai pandúrok) erélyesen űzőbe vették az ott és Somogy-
ban garázdálkodó rablókat; most ismét ötöt fogtak el, kik csupán baltával 
voltak fölfegyverkezve. Sz.-Dienes környékét egy egészen rendezett rabló¬ 
banda nyugtalanítja, mely nem rég jött át Slavoniából; vezére valami Maxi 
nevű, ki mind mondják, igen tanult egyén volna. E csapat csak nappal rabol, 
s a szegényeket nem bántja. Az egész vidék remeg tőlük. 

4- (Rablók.) Szamosujvár mellett Noszoly helységben egy ottani föld¬ 
birtokost a napokban éjfél után 8 fegyveres rabló látogatott meg. Be lévén 
az ajtók zárva az ablakon akartak behatolni, azonban a háztulajdonos a zö¬ 
rejre felébredve puskával akadályozta meg a kísérletet. A jelenet egész 
ostromszint öltött. Alkudozni kezdettek, s a rablók kijelenték, hogy nekik 
sak eleségféle kell — az éhség kényszeritvén ez aljas kenyérkeresetre. 

Végre pár kenyér, néhány font szalonna s három r zilinder pálinkával, mit a 
megtámadott az ablakon át adogatott ki — megelégedve távoztak. 

4- (Nemesszivü földesúr.) Magyar-Bélen Pozsonymegyében a sept. 
24-ki tűzvész alkalmával ínségre jutott leégettek fölsegélésére a pártoló 
földesúr, Gyioko Konstantin, noha saját kára is mintegy 100,000 ftra rug, 
mindjárt a csapás után 10,000 ftot ajándékozott, a szegényebb sorsuak élel¬ 
mezéséről két hétig folyvást gondoskodott, s azt is kieszközlé, hogy a káro¬ 
sultak, az őjótáílása mellett, részletfizetésre előlegezést kapjanak. 

4- (Óriási bizalmi irat.) Mihályi Gábor, Marmarosmegye egyik 
országgyűlési követe, az e megyebeli románok részről hatvanezer (?) alá-
rással ellátott bizalmi iratot kapott, az országgyűlésen tanúsított magavi¬ 

selete elismeréséül. 
4- (Doni Pedro portugall király) e hó 11-ón meghalt. 
4- (Halálozás ) Beniczky Flórián, Pestmegye egykori tisztviselője 

Zsámbokon élete 68-ik évében meghalt. 
4- (Állandó színház Nagyváradon.) Reszler István, a debreczeni szin-

ház igazgatója Nagyvárad dal szerződésre lépett, melynél fogva a város által 
kijelö lendő alkalmas telekre szilárd anyagból állandó színházat épít. Költ¬ 
ségeit a város tíz év alatt 5% kamatjával visszafizetni köteles; addig a szín¬ 
ház Reszler használatában marad. 

4- (Rendkívüli időjárás.) Francziaország némely vidékein a fák újra 
virágoznak, sőt Tourenneben 11 érett másodtermésü körtét szedtek, melyek 
összesen 5 fontot nyomnak. 

4- (Lisznyai Kálmán) jelenleg Egerben rendez dalidókat. 

— (Adakozás.) A Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez múlt héten be¬ 
küldetett : 

Táncsics Mihály családja számára : Az orosz határszélről egy volt 
honvédhuszár (régibb kötelezettségénél fogva) sept., okt., november havi 
illetékét, 15 ftrot. 

(F czélra begyült eddig e lapoknál összesen 453 ft. 50 kr.) 

Nemzeti színházi napló. 
Péntek, nov. 8. „Fgy szegény ifjú története/' Színmű 5 felv. Feuillet 

Oktáv után Felaki M. A mai est annál élvezetesb volt, mert a szereplők 
mitsem mulasztottak el, hogy az előadás minél kerekdedebb s összevágóbb 
legyen. A „szegény ifjú," a nemes gondolkozásu „Maximé," Felekinek 
egyik jobb szerepe, kinek játéka, ha itt-ott tán kissé merevnek tűnt is fel, 
de átalában elismerést érdemel. Munkácsi-F-nó a büszke „Margit"-ot meg¬ 
ható szépen ábrázolta. E két alak oly jó benyomást tesz az emberre, hogy 
szinte sajnálja, hogy ily két nemes lélek egymást oly sokáig félreérti. Tóth 
József az öreg „Laroque" szerepében, s különösen azon jelenetében, midőn 
Maximé előtt az ennek atyja ellen elkövetett bűnét bevallja, kitűnő művé¬ 
szettel játszott. Közönség szép számmal. 

Szombat, nov. 9. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv. Irta Erkel Ferencz. 
A színház az átalános bérletszünet daczára egészen megtelt. Minél többször 
adják e dalmüvet, annál szebbnek találja mind a kritika, mind a közönség. 
Gyönyörű szép dallamai mindig népszerüebbekkó válnak. A magyar művé¬ 
szet valódi kincset bír e zeneműben — ez elvitázhatlan tény. 

Vasárnap, nov. 10. „Régi pénzek." Eredeti vígjáték Fáy Andrástól. A 
régi zamatu mű egyes jelenetein a közönség jó izüen mulatott. 

Hétfő, nov. 11. „Az Elizondoi leány." Operetté 1 felv. „Fürdőre kell 
mennie." Vígjáték 1 felv. „Férj az ajtó előtt." Operetté 1 felv. Nagy közön¬ 
ség. Mindhárom ismeretes apró darabot művészi szabatossággal, teljes jó 
kedvvel adták elő az est szereplői. 

Kedd, nov. 12. „Dinorah." Opera 3 felv. Meyerbeertöl Teli színház. 
Hollósy-L.-né a czimszerepet szokott bájjal és művészettel éneklé. 

Szerda, nov. 13. „A völgy lilioma." Dráma 5 felv. Az ártatlanul szen¬ 
vedő, érzelgő liliom, melyet Munkácsy-F.-né igen szépen személyesít, ma is 
könyeket csalt itt-ott a nézők szemeibe. Hanem azért beteges érzelgés biz 
az, a mi e németzamatu franczia darabon végig ömlik. Azok az ujabb fran¬ 

ni 

l l . 
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czia drámairók (különösen kiknek darabjait Feleki szereti lefordítani), na¬ 
gyon elnémetesednek sentimentalismus dolgában. Ez irány ellen az egészsé¬ 
ges világnézet és a magyar jellem érdekében mi is opponálunk. 

Csütörtök, nov. 19. „A Kíinok." Eredeti opera 4 felv. Császár Görgytöl 
m 

— Komlóssy-Kövérné asszony a következő sorokat küldé be hozzánk : 
.- Nyílt levél a „Vasárnapi újság" t. szerkesztőjéhez. 
Tisztelt szerkesztő ur! A Vasárnapi Újság, közelebbi számának szín¬ 

házi rovatában, az említett lap t. színházi recensense „Lecouvreur Adrien-
ne"-ben történt fellépésem alkalmából, következő megjegyzést tesz : „A 
ezimszerepet Komlóssy-Kövérné adta, kinek igen ritkán van alkalma bebizo-
nyitnia, hogy ö is szerződött rendes tagja a színháznak." 

Hogy a t. recensens urnák e megjegyzése, irántami jó akaratból tör¬ 
tént, — ezt hinnem, pályámon folytonosan tanúsított kitartó ügyszerete¬ 
tem, s működési készségem feljogosít. Kötelességem azonban figyelmeztetni 
a t. recensens urat arra, miszerint megjegyzése nem egészen alapos, miután 
tény, hogy csak a múlt színházi évben is, számszerint többször léptem fel, 
mint első rendű pályatársnőim közül bármelyik. Közelebbről két havi sza¬ 
badságomat használván, igen természetes, hogy ez idő alatt rendesen nem 
működtem. Hogy azonban ez idő alatt is mennyire iparkodtam az intézet 
előnyére lenni, igazolja azon körülmény, miszerint kétszer szólittatván fel 
az igazgatóság által, hogy szívességből lépnék fel (úgymint „Parlagi Jan¬ 
csi" és „//. Rákóczy Ferencz fogsága" czimű müvekben) nehogy a kitűzött 
játékrend, rögtön megbetegedett tagtársnőim miatt megzavartassék — mely 
az intézetnek — mint mondák — különösen a második esetnél, igen nagy 
hátrányára leendett — én a felszólitást egész készséggel elfogadtam. 

Egyébiránt ha valamelyik tagnak az intézet irányában érzett kész¬ 
ségét, elég alkalma nincs bebizonyíthatni, ennek oka többnyire színházunk 
bel szervezetében keresendő, mely a játékrend készítését, szereposztást, 
egyes egyének kezei közé adja, és így a magánérdekeknek legtágasabb tért 
nyit, nemcsak arra nézve, hogy az érintettek, önérdekeik szerint kényök-
kedvökre intézkedhessenek, de oly tagokat, kik a iátékrend készítésénél 
közvetve vagy közvetlenül képviselve nincsenek, tökéletesen mellőzhessék, 
s azokat a közönségnél oly színben állíthassák elő, mintha ritkább fellépé¬ 
sének, a mellőzött, maga lenne oka. 

Midőn tehát a t. recensens ur érintett megjegyzését, jelen nyilatkoza¬ 
tomra felhasználnám, egyszersmind kinyilatkoztatom, miszerint én, valamint 
eddig ugy jövőben is, (amennyiben tér engedtetik) örömmel ragadom meg 
az alkalmat, ügyszeretetemet és készségemet bebizonyíthatni. *) 

Pest, 1861. november 11-én, tisztelettel maradván 
Komlossy Ma Kövtrné. 

Budai népszínház. 
November 8-án ismét díjmentes népelőadás volt, mely alkalomra Szig¬ 

ligeti „Vid" czimü 4 felvonásos drámája adatott, allegóriával. Roppant 
közönség, jó előadás. 

November 9-én először került színre a „Lidi" czimü 3 felvonásos pá¬ 
lyázó népszínmű. Az eddig előadott három pályázó mű körül ez a legke-
vésbbé rósz, de azért sikerültnek ezt sem mondhatni. Az egész darab meg¬ 
lehetősen gyakorlatlan kéz nyomát viseli magán. Szerző népszínműnek 
keresztelte müvét, de daczára annak, hogy nótárius és kisbiró fordul elő, 
inkább hajlik a vígjáték felé. Meséje igen egyszerű. Egy vagyonos gazdának 
van egy Lidi nevű leánya, kit Marczi, egy fiatal parasztlegény szeret, s ezt 
a leány viszont szereti. Marczinak alkalmasint nem volna nehéz, Lidit fele¬ 
ségül kapni, de mivel mindjárt első szavára czélt nem ér, nyakába veszi a 
•vifágot s elbujdosik, maga sem tudja, hova. Ezalatt előáll a nótárius s meg¬ 
kéri Lidi kezét, de mivel nevét bölcsen elhallgatja, az apa azt hiszi, hogy 
nem ezt, hanem a háznál levő vén leányt, Pannát, akarja oldalbordájává 
tenni. Lidi pedig ugy elbusulja magát Marczija után, hogy napról napra 
hervad, s talán meg is halna, ha szerencséjére oda nem vetődik egy poéta, 
ki aztán fölfedezi, hogy hol rejlik a bibe. Erre Marczi is előterem (alkalma¬ 
sint az égből pottyant le) s a szerelmes pár nehézség nélkül egymásé lesz. 
A nótárius csak most látja hüledezve, hogy felsült, de miután a bajon már 
segitni nem lehet, hogy üresen ne távozzék, ő meg elveszi Pannát, ki épen 
hozzá illik. Ez a darab vázlata, egy pár mulatságos epizóddal megspékelve, 
melyek szorosan nem tartoznak ugyan a dologhoz, de az az egy érdemök 
mégis van, hogy megnevettetnek. Egypár alak, például a vén leány, a kis-
birS, a nótárius gazdasszonya sikerültén vannak festve, de a többi elmosódik. 
A poétát pedig épen fölösleges volt felléptetni; ha a szinlapon meg nem 
lett volna irva, el sem hinnők, hogy poéta. A mű nyelvezete itt-ott eléggé 
sikerült; de Lidi egyszerű parasztleány létére nagyon is czifrán beszél. Az, 
is hiba, hogy a darab, „népszínmű" czime daczára, nem igen tükrözi vissza 
a magyar népéletet. A benne előforduló kevés népdal sikerült. Az előadás is 
jó volt. 

Adattak még a hét folytán : „Peleskei nótárius," „Mátyás diák," 
„Fiatal keresztanya," „Szerelem és örökség," „Három szin," Nem tudja, 
mit akar," és „Szép mohiamé." 

Szerkesztői mondanivaló. 
5888. Mezőlak. Seregély Gy. lelkész urnák. A Teleki-szoborra mnlt nyáron be¬ 

küldött 38 ft. 43 krt., ön híveinek óhajtására, f. nov. 12-én ön czime alatt postai utón 
visszaküldöttük. 

5839 Békés. Sz. K. A derék czikk leghóbb óhajtásaink egyikével találkozott. 
Köszönet. A kép készül. Az uj ígéretre számolunk. 

5840. Bncsuzas barátaimtól. Nem lehet az effélét most fennhangon elmondani. 
Tessék az illetőknek egyenkint besúgni. 

6841. Szilsárkány. K. E A czikkek itt vannak. Nem válaszoltunk, mert nemcsak 
hogy elutasítva nincsenek, hanem várják a megjelenhetés napját, melyet — mint máskor 
is irtuk — előre meghatározni, felette ritkán áll hatalmunkban. A teljhatalomnak és szer¬ 
kesztői absolutismusnak vannak határai — Istennek hála! és fájdalom! 

5842 Hideg ösz van . . . . Az ilyenért még hűvösebb klimába teszik most át az 
embert. De hát mirevaló is az a panasz és buslakodás ? 

5843. Sárospatak. V. G. Sajnáljuk, hogy kívánságát nem teljesíthetjük. Foglal¬ 
kozásaink száma és természete nem engedi, hogy az ön müvére begyülendő előfizetési 
pénzek kezelését elvállaljuk. E részben több jótékony czél veszi eddig is igénybe 
figyelmünket. A mellékletek kiadó-hivatalunkat illetik. Ugy tudjuk, hogy az illető 
bélyeg-stb. dij 80—100 ft. közt változik, egyszeri szétküldésnél. Egy előfizetési iv be¬ 
küldését kérjük. 

5844. B.-Gyarmat. Rendes levelező. Csodálkozva fogják önök r. levelező urak, 
leveleiket ezután a lapok hasábjai között hiában keresni, s azok helyett gyakran puszta 
hirdetéseket találni. „Sors bona, nil aliud" — mondta Zrínyi. De azért szivesen látják a 
leveleket ezután is. 

SAKKÜÁTÉK. 
99. sz. feladvány. — Cook I. B.-töl New-Yorkban. 

47-ik szám. 

Pest, november 24-én 1861. 

Sötét. 

*) Nincs okunk, e nyilatkozatot észrevételekkel kísérnünk; az igazság érdekében 
csupán annyit kell megemlítenünk, hogy szinházi tudósítónk szóban forgó megjegyzése 
nem akart "egyéb lenni, egy köztudomású tény egyszerű megemlítésénél. Abban sem pa-

tizerle. 

y t t 8 a , r n ,?p i \}***betenkint egyszer nagy negyedrétben 1% íven jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy p^aTiito7kül6n a ^ a ^ r i a ^ T Ü k á i í a 
évre 3 ft., a Pol.t.kai Újdonságokkal együtt 5 ft. njpei.zl.en. - Az előfizetési dij aVasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyeWutcza 4. szám) bérmentve utasitandó 

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

S á r o s y Gyula. 
(Született 1816. febr. 12.; meghalt 1861. nov. 16,) 

Múltvasárnap délután a főváros lakossága fényes és népes tetü aljegyzője volt 1839-ben, midőn házasságra lépett Uelvéty 
temetésnek volt tanuja. Sárosy Gyulát kisértük az örök nyugalom 
helyé •re. 

Arnoldinával, kit azonban szerető karjai közül a halál, egy évi 
XT X1 . ,, x . ._ , , ,. . , , . , , . , , , b o l d °g együttlét után, elragadott. Vérző szive enyhületet Helikon 
Nem czélunk elhunyt költőnk életrajzát es irodalmi működé-: szent forrásánál keresett, dalolva siratta meg imádott Arnoldiná-

ítt részletesen előadni, csupán életének főbb pontjaira szoritko-1ját. Itt kezdődik az ö szenvedésekben gazdag életének emésztő fái-
\ melyek annál kedvesebbek lesznek az olvasó előtt,minthogyIdalma. Nem tudott feledni! 1840-ben az aradi váltótörvényszék-

TnJ.rm világot vetnek a ritka népszerűségben állt költő és ha- íhez jegyzővé, s csakhamar előadó biróvá neveztetett Az aradiak 
rp bárosy Gryula 1816-ik ev február hó 12 kén született; hálásan emlékeznek még ma is az ö tevékeny és hathatós müködé-

Aradmegyében. Atyja,_ Sárosy Lajos, uradalmi | sere, igazságszeretetére és megvesztegethetni jellemére. Maid 

g » b e d e í 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

) p )g6 g5 
négy lépéses matot kikerüli : a 94. sz. f. megfejtésének a helyes megfejtők nevéve 

közlését másik öt hétre elhalasztjuk. V f 4 - f S lépésre 1) F f 6 — g 6 2) F g 5 — e 3 : 
a felelet. 

hallgattí 
^agyarul és latinul oly jelesül 
dolgozott, hogy tanára, Molitorisz 
Adolf szavai szerint (Életképek 

.»« J -x •.• r̂- , , , . , , . .„ ,- t , , , , 1845., 309. lap) társainak bámu-
Iiövid értesítés. Minthogy a beküldött megfejtések közöl egyik sem helyes, ]snv,+ ™/i + ,< i • • " ' o - - J • J>± 

mert 1) B c 4 - c 5 lépésre Sötét 1) P f 6 - g 7 2) F g 7 - f 8 3) g 6 - g 5 húzásokkal J a { á t m é l t á n kivívta . Szünidejé t 
a négy lépéses matot kikerüli : a 94. sz. f. megfejtésének a helyes megfejtők nevéveli *OlytonoSail Verseléssel tö l tö t te , S 

egy pár költeményt küldött a 
>>Mayyar Kurírba" mely alkalom¬ 
mal a keresztségben nyert Lajos 
Jevet „Gyulára" változtatá. 1832-
ben Eperjesen második költészet¬ 
tanuló volt, midőn társaival ma-

kelet í| nyűg. gyár nyelvtanuló társaságot szer¬ 
vezett, s a tagok dolgozatai „Kis 
Köpü" czim alatt egy kis emlék¬ 
könyvben maradtak fenn. Bevé¬ 
gezvén iskoláit, magát hivatali 
Pályára szentelé, de a Corpus Ju-
ris mellett, keble sugalmait kö¬ 
petve, a költészet múzsájának is 
áldozott. Sárosy Gyula már költői 
Pályájának kezdetén a nyelvészet 

is kitűnt, miről tanúságot 

Hó-
és hetinap 

Katholik. ésProtest. i Gör.-orosz 
naptar naptar 

November. 
Vasár. 
Hétfő 

191 Kedd 
20 Szerda 
21 Csütór. 
22 Péntek 
33 Szomb. 

F.ÍB B A. v. 
Eugen. Hild. 
Erzsébet öz. 
Valoisi Bőd. 
15. Asszony a. 
Cziczelle sz 
Kelemen p. 

JenőOd. 
M. Erzs. 
Jolán 
B. A. b. 
Cziczel. 
Kelem, 

Nov. (ó) 
3 V 21 Kai, 
6 Pál püsp. 
7 33 vértan. 
8 Mihály 
9 Onesiph. 

10 Erastus 
11 Victor 

©Nap¬ 
kelet nyűg. 

Izraelit, 
naptar 

Kislev 
14 
15 Beér 
16 
17 
18 
19 
2012Sab 

Hold¬ 

8 

ó. 

10 
11 
11 

53 
34 

7 
35 

Iloldnegyed : © Holdtölte 17-én, 2 óra 23 perezkor délután. 

c 
nem akart eg) 
nasz, sem szemrehányás nem foglaltatik. 

T A R T A L O M . 
Kászon-Ujfalvi Szabó János. (Arczkép.) Vass József. — Egy várromon. Jánosi 

Gusztáv. — A debreczeni kastély. (Folytatás.) Jókai Mór. — Egy tatár estély. — Képek 
a hazai népéletböl. (Képpel.) — A magyar irodalom érdekében egy nagy lépés előre. — 
./véznáról Kalugerig. (Ábrákkal.) — Konyár-tihanyi-sóstó-fürdő. B.K. — Erdélyi magyar 
levelek a XVII-ik századból. — Tárház. Egy ezred ív előtt és után. — A vasmegyei 
gazdasági kiállítás. — Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Közintézetek, egy¬ 
letek. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? -Nem¬ 
zeti szinházi napló. — Budai népszínház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — 
Heti naptár. 

Felelős szerkesztő l'ákh Albert : (lak. magyar-uteza 1. sz.) 

is i t ű t , m anusáot 
Cesz „Nyelvészke, vagy a magyar 
'nyd f ó h é é i bálkb 

Kiadó-tulajdonos Hcckenast Gasitav. — Nyomtatja Landercr és lleckt-nnst, egyetem-uteza 4. szám alatt. Pesten 1861 

y , gy gy 
fónehézségei, szabályokban, 

Párbeszédekben és példalapokban" 
^ely Kassán 1837-ben látott nap-
Vl*ágot, s átalános figyelmet éb-
tesztett, ugy hogy az araeopagi 
terepet vivő „Figyelmezö" is di-
Csérettel emlékezett, a négy ivnyi 
^Uka szerzőjének kitűnő képes-

öl. Sáros vármegye közszere- S Á R O S Y G Y U L A . 
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templomot épitte 
kezvénaz 1848-iki év, Sárosyt Pes¬ 
ten találjuk mint a váltó-főtör-
vényszék előadó ülnökét, midőn 
már egyszersmind második házas¬ 
ságban élt Vas Paulinával. A be¬ 
következett mozgalmas időkben 
irta „Arany trombitáját", mely őt 
roppant népszerűségre emelte. — 
1849-ben a kormány által, a pesti 
váltó altörvényszékhez elnökké ne¬ 
veztetvén, e minőségében erélye¬ 
sen működött a világosi fegyver¬ 
letételig, mely után szegényen és 
minden nélkül bujdosója lőn a 
nagy világnak, Három évi küzde¬ 
lemteljes bujdoklás után elfogat¬ 
ván : halálra és vagyon elkobzásra 
Ítéltetett, de kegyelem utján két 
évi fogságot szenvedett König-
griitzben, mely után kiszabadul¬ 
ván, Pesten tartózkodott, s kiadta 
„Az én albumom" és „Költemé¬ 
nyek" czimü müveit. Majd 1859-
ben ismét elfogatván, két évi Bud-
weisben történt belebbezése után 
1861-ik év január havában szaba¬ 
don bocsáttatott, s a Sarkady Ist¬ 
ván által szerkesztett „Trombita" 
czimü lap vezére lőn, melyben 
tőle maradandó becsü költemé¬ 
nyek jelentek meg. 

Itthon nyolcz hónap/ 
testileg és lelkileg —k 


