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Kedd, szept. 9. „Ilka és a huszártoborzó." Opera 3 felv. Doppler Fe
Szerkeextóf mondanivaló.
rencztől.
6187. Mhkó. Sz. S. Önnek, ugylátszik, nagyon is optimista nézetei vannak mos¬
Szerda, szept. 10. „Paul Jones, a kalóz." Dráma 5 felv. Irta id. Du
tani saitóvis?onyainkról, hogy még ily dolgokat is közölhetőknek hisz.
tnas S.
6188. Sara néne. Az „Ágnes asszony" balladára emlékeztet. Különben is a kidol¬
Csütörtök, szept. l l . „Nönövelde" és „Denis ur és neje." egy-egy fel gozás nem eléggé sikerült.
vonáaos operettek.
6109 Szent-Kereszt. Os. B. A költemények még nem ütik meg a mértéket.
6180- Gyaszmenyeiízo. Nem használható. Az emlitett prózai czikkeket illetőleg,
Budai népszinház.
mig nem olvastuk, nem nyilatkozhatunk.
6191. Anyain sírjára. Mutatványul közöljük belőle e négy sort:
Szept. 5. Népelőadásul : „Báni/a rém." Vahot Imre népszínműve.
,,Itt hagyád Ferenczet, Károlyt s Magdolna leányod',
Szept. 6. „A szerelmes kántor." Operette 1 felv. Szövegét irta Bénye
Itt Pált, Máriát, Anna kiss árváidat
István, zenéjét Állaga. Ezt megelőzte „Ádám és Éva." vigj. 1 felv. BerBábit, Józsefet e nyolcz siránkozó árvát,
cziktől.
Kik hő könnyeikkel sírodat áztogatják."
_ Szept. 7. „István, elsö magyar király." Dráma 4 felv. Dobsa Lajostól. A többi is mind ilyen szép
6192. Fosaink. B. K. J. Kaptunk egy, a minap közöltnél régibb magyar szakács¬
Egyike azon előadásoknak, melyben a kedv az igyekezettel egyesült. István
szerepét Molnár vaskövetkezetesséíjgel játszta végig, szerencsésen eltalálva könyvet; lapun'; hozand belőle mutatványokat.
6193. Debrecien. Sz. A. Többször kinyilatkoztattuk már, hogy még be nemkül¬
a határt, melyet a szent király jelleme és kora eléje szabott. Imre herczeg, dött munkák
fölött nem nyilatkozhatunk.
Bényeinek legjobb szerepe. Vazult, Biharinak átgondolt játéka szép jel¬
lemmé domborította ki. A többi szerep is szorgalommal volt betöltve. íly
előadást gyönyörrel nézhetni végig.
Szept. 8-án nem volt előadás.
Szept. 9. „Dalos Pista." Vigjáték 3 felv. Szigligetitől.
Ho<SDHoldKatbolik. és Protest. Gör.-orosE Izrael. 0 Nap¬
Szept. 10. „Moliére." Dráma 4 felv. Melchiort Bódi adta, kinek von¬
lés 1
netinap
naptar
naptár
kelet
nyüg.
kelet
nyüg.
napt.
tatott beszéde maholnap énekléssé fajul. Libera Giza mint Laforet, sok
elevenséget fejtett ki.
September
Sept. (ó) Elul ó. P- 0 . P- ó. P- Ó. PSzept. l l . „Pünkösdi királynő" népszínmű 3 felv.
14 Vasár. E 14 Maria :E 13 Sal. 3 E 14 Mam 19 Sal
ft 37 6 14 8 ft912 n
15 Hétfő
Hildeg.EufJNikomed 3 Anthim p 20 Nic. ft 39 6 12 9 46 1 6
16 Kedd
Ludmilla
iMili
4 Babylus
21 Mili ft 40 6 10 10 39 1 54
IV Szer.
Lamb.Kánt. Jáczint
5 Zakariás 22 Jácz ft 41 fi 8 11 37 2 34
Csőt.
Irene vért. Irén
6 Eudoxia
23 Irén ft 4? fi fi # *
10
142-ik sz. feladvány. — Bankos Károly tól (Kun-Szent-Miklóson) 18
19 Péntek Január vért. Konstan 7 Szoszenes 24 Kon. ft44 6 3 12 40 8 39
Sötét.
ll 20 Szomb. Eustách vér. Fülöpke. 8 Kis Assz. 2 ö S a b 5 45 6 1 1 47 í 4 6
]Holdnegyed : C utolsó negyed 16-án, 5 óra 39 percz reggel.

38-ik szám.

Kilenczedik évi folyam.

1

SAKKJÁTÉK.

TARTALOM.
Gáspárik Kázmér, váczi nagyprépost (arczkép). . . . y . . . / . — A tudós inasa.
Tamásfi Gyula.
Nándorfehérvár multja (vége). (Jsuti Zsigmondtól. — Képek a hazai
népéletből. XXIV. Teknövájó czigányok (képpel). - Medve-történetek (képpel). —
Természettudományi utazás Panamában. — Árpád sírja Ifj. Résö Ensel Sándor. —
Levelek a londoni kiállitásról. XVI. Dr. Tőkés. — A gyúlékony lég. — A londoni rend¬
őrség. Báttaszéki. — Az erényről. Libertinyi Józse/. — Egyveleg. — Tarhaz : Vidéki
közlemények. — Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, keres¬
kedés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi
ujság? — Nemzeti szinházi napló. — Budai népszinház. — Sakkjáték. — Szerkesztői
mondanivaló. — Heti naptár.

Előfizetési fölhívás.

a

b

c

d
e
f
g
h
Világos.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

29-dik számu játszma (Evanscsel).
RÉCSI E. és PAP DEZSÖ között. — 18Ő9., márczius 12-én.
Világos (Récsi).
Söíét (Pap).
Világos (Récsi).
Sötét (Pap).
1)
e2 —e 4
e 7—e 5
15) F e 8 — a 4 é
Fa 5 — cS:
2) H g 1 — f 3
II b 8 — c 6
16) F a 3 — b 2
F c S —b2 :
3) F f 1 — c 4
F f 8 - cö
17) V e 2 — b 2 :
Vd 8 — g ö
4)
b2 —b 4
F cft— b 4 :
18)
f2 — f 4
Vg 5 — h 6
F b 4—a5
5)
c2 - c 3
19) V b 2 - b 7 :
B a8—f 8
Hg8 —f 6
6)
0— 0
20) V b 7 — c 6
g 7 - g 6
7)
d2 - d 4
0-0
21) K h 1 — g 1
H h4 - g2 :
8)
d 4—eő :
H f6 - e 4 :
Ha Világos a Huszárt ütné, szintén öt
9) V d 1 — c 2
d7 — d5
lépéses inat következnék.
10) F c 1 - a 3
B f 8 —e8
22) H b 1 — c 3
Hg2—f 4 :
11) F c 4 — b ft
H c 6 — eö :
23) H e 8 — e 4 :
Hf4—h3 f
12) F b 5 — e 8 :
Heő - f 3 :
24) K g 1 - g 2
F f 5- e 4: f
13) K g 1 — h 1
Fc 8 — f 5
25)K g 2 - g 8
Vh 6 - g 5 f
14) V c 2 — e 2 "
H f 3 — '.4
26)Kg3-h3
Fe4-g2;£

A 137-ik számu feladvány megfejtése.
B.-Ujvároson.)
Világos.
A)
Sötét.
Bb 5— h 8 :
)
H f4 - d 5
2)Fg6-f7:
K c4 — d4
3)
b2—b 3
4) H e 7 — f 6
B)
C)
2)
V h 2 - h 8 C)
2)
Bh5— h 8
3) V f 6 - f 4 :
8) V f 6 — f 4 :
tetszés szerint.
Bb.8 — b 8
4)Fg6 - f7:
4)
b 2 — b 3 ;jr
j
j
Helyesen fejtették
me*. Nagy-Marján : Beöthy Maris. — Veszprémben : Fülöp
József. — Parabulyban : Rothfeld József. — T.-Sz.-Miklóson • Frankl A. — Pesten : Cselkó
György. — Gyepesen : Kun Sándor. — Jánosiban : Keszler István.
VilágO8.
1) V c 8 — h 8
2) V h 8 - f 6
S) H e 7 — c 8

(Kovács Lajostól
Sötét.
H b 5 — d 4 A)
B g 3 - g 6 : B)
B g 6 - f 6:

VASÁRNAPI UJSÁG
és

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
1862. évi április—septemberi V2 évi és julius—septemberi % évi
folyama, &epteinber hó végével lejárván, tisztelettel kérjük t. cz. elő¬
fizetőinket, hogy előfizetéseiket mielőbb megujitani sziveskedjenek.

Elöfizetési föltételek:
Postán küldve vagy Budapesten házhoz hordva :
A Vasára. Ujság és Pol. Ujdons. együtt évnegyedre (okt.—dec.) 2 ft. 50 kr.
Fél évre azaz : oktober—martiusra 1862—63
5 ,, — „
Csupán Vasárnapi Újságra évnegyedre (oktober—decemberre) 1 „ 5 0 „
Félévre azaz : oktober—martiusra 1862—63
3 „ — ,,
supán Politikai Újdonságokra évnegyedre (okt.—decemb.) . 1 „ 2 5 ,,
Félévre azaz : oktober—martiusra 1862 — 63
2 „ 50 „
§<T* A csupán Vasárnapi Ujság julius—decemberi félévi folyamából
eljes számu példányokkal még folyvást szolgálhatunk, előfizetési ára 3 ft.
_
Tiz előfizetett példányra egy tisztelet-példánynyal kedveskedünk. A pénzes
ívelek bérmentes küldése kéretik.
A
Politikai Újdonságok jelenleg C^f" 7000 példányban nyomatván,
$Jp
s igy minden magyar és német lapok közt a legelterjedtebb, továbbá
zon előnyénél fogva, hogy hetenkint csak egyszer jelenik meg s igy a kávéházakban,
aagán- s nyilvános helyeken a hirdetmények egész he'ten át fennfeküsznek, — bármi ne'ven
evezendő S Z hirdetményekJ^SS közlésére a legjobban ajánltatik. — Pest, sept. 1862.

A Vasárnapi Ujság és Pol. Újdonságok kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt).
Felelős szerkesztő Pákh Albert (lak. : magyar-uteza 1. sz.)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utera 4. szám alatt. Pesten 1862.

Pest, september 21-én 1862.
A Vasárnapi UlsaK hetenkint egyszer nagy negyedrétben V/s iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten háishoí küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Uj»a«ra
ftltfmS ft? a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ujpénaben. - Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-utcza 4. szám) bementve utas.tandó.
(Szerkesztőségi iroda: egyetem-utcza 4. szám, 2-ik emelet.)

Hunfalvy Pál.
Azon férfiu, kinek itt arczképét bemutatjuk olvasóinknak, zetesbek : Az igazi aranybulla (Uj Magyar Muzeum 1850) Kalevalu,
hazánk legkitünőbb tudósainak egyike. Nincs itt helye, hosszasb finn eposz ismertetése (Szépirodalmi Lapok 1853); Platón köztársa¬
életiratot adnunk, azért csak röviden emiitünk meg nehány ada¬ sága (Értesítő 1852) stb. és számos bírálat a Pesti Napló és Buda¬
tot. Hunfalvy 1810-ben született Nagy-Szálokon, Szepesmegyében. pesti Szemlében.
Azonban nem ezek a különben jeles dolgozatok vivtak ki
Végezvén Késmárkon tanulmányait, Pestre jött s b. Podmaniczky
Hunfalvy
nak azt a kitünő, elsö rendű állást, melyet a magyar
Károly fiainak, Frigyesnek és Árminnak vállalta el nevelését,
tudományosság
terén elfoglal. Nyelvészeti müködése tünteti föl
kikkel később a külföldet is meglátogatta. 1838-ban ügyvédi vizs¬
az
ö
legfőbb
érdemeit.
1850. óta egészen a nyelvészetre adta ma¬
gálatot tett, 1842 ben jogtanárnak választatott meg Késmárkra,
gát,
s
mint
úttörő
jelent
meg a hasonlitó nyelvészet mezején, s
hol egész 1848-ig, mint igen kedvelt és buzgó tanár müködött.
Ekkor a szepesnagy-szombati választókerület követének választ¬ máig is a legnagyobb tehetségü és tudományu képviselője nálunk
ván, Pestre jött s résztvett az országgyűlésben egész Szegeden ez iránynak. Ez irány mellett küzdve értekezik folyvást az Akadetörtént felbomlásáig. A forradalom óta állandóan Pesten lakik i miában, ez ügy érdekében alapitotta folyóiratát (Magyar nyelvéjszet 1855 — 1862), s adta ki közelebbről finn olvasó-könyvét. A
mint akadémiai könyvtárnok és rendes tag.
Az irodalmi pályára először az Athenaeumban lépett föl több hasonlitó nyelvészet tulságaihoz vagy tévedéseihez férhet szó, de
fontosságát az európai tudomány¬
jeles czikkei, minők : Drezdai le¬
ban mindenkinek el kell ismernie.
velek, Ehapsodiák, Emlékezés Kés¬
Már is fontos szolgálatot tett s
márkra, Lokman meséi arabból és
igér még tenni a történelemnek,
számos bírálat. 1841-ben az Akadé¬
melynek leghomályosb kérdéseire
mia levelező tagjává választatván,
vet világot. A mi a nyelvtudo¬
székét Thucydidesz jellemzésével
mányt illeti, az azóta kezd szélesb
foglalta el. 1842 ben a Kisfaludyáttekintést, magasb szempontokat
társaság is t a g j á v á választotta,
nyerni, mióta a hasonlitó nyelvé¬
minek következtében Aristoteles
szet tudományosban mivelt étik.
költészete -jelent meg töle a társa¬
Nálunk már azzal is jótékonyan
ság évlapjaiban. Jogtanársága ide¬
hatott, hogy megbuktatta a pusz¬
jében Magyar váltó- és kereske¬
tán elméskedő vagy szótárra tá¬
delmi törvények czimü munkát
maszkodó gyöktalálgatást. A ha¬
adott ki (Lőcse, 1843); Tanodái
sonlitó nyelvész nem találomra
szózatában (1847.) a hitvallásról
hasonlitgatta össze a nyelveket,
és egyházról értekezett; több dol¬
hanem tudományos eljárás szerint
gozata a politika köréből kézirat¬
a rokonokat tanulgatja, s csak ha
ban hever, csak egy Nemzetgazda¬
valamelyik
nyelvfajt kitanulta s
sági tájékozás czimü töredéke je¬
lehető
biztosan
néz el annak egész
lent meg 1847-ben az „Ellenőr"
terjedelmén,
akkor
kezdi e nyelv¬
politikai zsebkönyvben; koronként
fajt
egy
másikkal
egybevetni,
me¬
számos apró czikket irt a poli¬
lyet
hasonlókép
széliben-mélyiben
tikai lapokba is, a Pesti Hirlapmár kitanult. Elsö tennivalója, ki¬
ba, a Kossuth lapjába, a Debreczen¬
tudni, melyek a lényeges vonások
ben szerkesztett Estilapokba és
valamelyik nyelven s miféle nyel¬
a Pesti Naplóba Bánffay szerkesz¬
veken tanulja meg ugyanezen vo¬
tése alatt. 1854-ben Platón mun¬
násokat. Miután igy hasonlitni ta¬
káit forditotta (Hellén remekírók
nult, az eg:v faihoz tartozó nyelvek
magyar könyvtára); 1850. óta is¬
természete s teljes mivolta le
mét számos jeles czikket közöltek
derülni : az egyes nyelvek ^
töle irodalmi és tudományos fo¬
és idoma átláthatóvá le
lyóirataink, melyek közöl a neve¬
HUNFALVY PÁL.
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nyelvtan igazán tudománynyá válik. Az uralaltaju nyelvészeti
kört, hova tartozik a mi nyelvünk is, kétségkivül a magyar tudós
nyomozhatja ki és világosíthatja fel legjobban. Ezt tőlünk várja
az európai tudomány. Itt a vezérséget nekünk kell megragadnunk
— mondá Hunfalvy az Akadémia egyik gyülésén még 1851-ben
— ha tudományos működésünk a legnagyobb szégyent, tehetlenség feletti szégyent, nem akar vallani. Valamint a Kaspi-tenger
mellékei azon kapuk,melyeken Közép- és Észak-Ázsiából Európába
jöttek a nemzetek : azonképen legyen a magyar e tekintetben a
kapu, melyen az európai szellem vizsgálatai Közép-Ázsiába kalauzoltassanak."
Ime Hunfalvy törekvése, mely oly kevés méltánylásban része¬
sül még a müveltebb közönség részéröl is. De azért Hunfalvy fá¬
radhatlan — alig ismerünk irodalmunkban lelkesb és kitartóbb
embert. Minden iránt érdeklődik, mi nyelvészetünkben bArmely
oldalról történik, szenvedélyes polemikus s nemcsak a hasonlító
nyelvészet fejtésében vagy védelmében hallatja szavát. Ujabban
nyelvtanunk egyik legkényesb kérdését bizgatta föl: az igeidők
használatát, mely fölött a viták máig is folynak. Sokan szemére
vetik nehézkes stylusát, s nem épen legmagyarosb írásmódját. Le¬
gyen szabad azzal az igen öszinte és kedélyes mentségével fejezni
be czikkünket, melyet e vádra vonatkozólag nem rég a Szépiro¬
dalmi Figyelőben mondott : ,,Más, elvet kutatni, más, azok szerint
tenni. Van a ki nem oly jeles keresztyén, mint a milyen jó pap;
tanításait helyeseljük, példáját nem dicsérjük. En, ha lehet, csak
jeles pap akarok lenni a nyelvészet terén : ha nem lehetek jeles iró
is, az ne váljék nyelvészetemnek gáncsára."

A t e v 111 é s i e I I) e o.
Ha hallod moraját
A vizzuhatagnak;
Midőn gyöngycsöpjei
Százfelé szakadnak;—
Ha reggel, s alkonyon
Megrezdül a levél :
Mind, érző sziveddel
Titokszerűn beszél.

Ha reád moíolvoűr
A mező virága, —
Feléd hajlik a l'a
Lombkoszorus ága;
Ha a liegyormokon
Fölleg föllegre kél :
Mind, érző sziveddel
Titok szerűn beszél.
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Patócsi Zsófia 8 négy leánya.
Történeti kép. /-

Hazánk múltjából egy képet tárok fel a szives olvasók előtt,
egy képet a zivatarok korszakából, melyből kitünik, hogy a gyön¬
géd nőkebel alatt is dobog bátor, erős sziv, ki bátran, férfias el¬
szántsággal néz elé a sors viharainak, hősies kitartással, erős elha¬
tározottsággal őrzi nemzeti kincsét, őseitől reá maradt örökségét :
a becsületet.
A hü nő, jó család anya, hösnö élettörténetéből áll elöttünk
egy fényes tettel ragyogó lap, a szádvári hős nők nevei vannak
azon, arany betükkel fölirva!
Bebek György uram Konstantinápolyban a jedikulában vesz¬
teglett, s bár neje a férfias erényekkel diszlö Patócsi Zsófia, mun¬
kás volt férje kiszabadításában s bár Ferdinánd király több izben
sürgette a hős elbocsáttatását a szultánnál, Zápolya Zsigmondnak
sikerült végre, a ketreczbe zárt oroszlánnak lakatait fölnyitni 40
ezer arany váltságdíjért.
Miksa az akkor uralkodó fejede em megtudván, hogy a kisza¬
badult Bebek Zápolyától elfogadta az országos főhadvezérséget,
mint ellensége ellen Svendi Lázárt küldte, hogy foglalja el Szendrö
várát.
Svendi Lázár rövid vivás után Szendrőt bevette 1566. Bebek
György e hirt meghallván, rögtön irt a királynak, hogy ö kész
zászlója alá állani, ha Szendrö várát visszaadja, s a 40 ezer arany
váltságdíjat Zápolyának visszafizeti.
Egyezkedés végett Miksa elküldé egyik kedves tanácsosát,
Torday Zsigmondot Bebekhez, ki a követet letartóztatván : nem
épen alázatos hangon visszaizent : hogy csak akkor fogja Tordayt
szabadon bocsátani, ha a császári had Szendröből kivonult.
Miksa e hatalmas izenetre haragra gerjedt, s parancsot adott
Svendi Lázár, és Forgács Simon vezéreknek, hogy azonnal Szád¬
vár vívására siessenek, hol Bebekné, négy leányával tartózkodott
volt, megparancsolta a király Svendi és Forgách vezéreinek, hogy
addig Szádvár falai alól el ne merjenek jőni, mig a nevezett vár a
Szendrö sorsára nem jutott.

Magas bércztetőn emelkedének Szádvár falai, alatta gyepes
rónaság
terült, hol Svendi egy szép reggelen seregével megjelent,
Ha mennydörgés alatt
Ha jő, és bucsu-f'ényt
s a tágas völgykebelt elözöulé katonáival, s ágyutelepeivel.
Megrendül a halom
Hint rád a napsugár;
Patócsi Zsófia hideg vérrel szemlélte a hivatlan vendégek ké
S villámban megjolen
Ha csalitján budait
A legfőbb hatalom,
szülődéseit, mikép álliták föl ostromtelepeiket, mint bámulnak a
Nyögdel a kis madár ;
A harmat gyöngyétől
Ha csendes szárnyakon
hadfiak sóvárgó szemekkel a sasfészekre fel, hol egy nő osztja pa
Ha minden ujra él :
Megjő az esti szél :
rancsait, egy igénytelen asszony, ki mikép Svendi véleményezé
Mind, érző sziveddel
Mind, érző sziveddel
tábornoktársának, a legelső ágyuszóra, töredelmes szivvel jeleTitokszerün beszél.
Titokszerün beszél.
nend meg elöttök.
Mig az ellenség kivül rendezé az ostrom-munkálatokat, a vár¬
Ha a tó tükörét
ban sem pihentek ám, a várurnő szépen elosztá fegyvereseit, — a
Vad szélvész csapja meg,
nőknek is jutott foglalkozás, ök a tépést rendezték, — maga pedig
S féltében kebele
leányaival
a íalakon vizsgálódott, az őrséget tüzelte; bátoritá —
Fölzajlik és remeg;
nem félt, nem remegett a női kebel, büszkén dobogott fel azon
Ua a fűszálain
gondolatra, hogy alkalma leend, bizonyságot tenni a világ előtt a
A lámpár döngicsél
Mind, érző sziveddel
felől, hogy az ő ereiben is őseinek: a Czibakok, Bethlenek, Patócsiak
Solymosi.
Titokszerün beszél.
vére buzog, de leginkább azon titkos öröm szállta meg szivét, hogy
férje előtt is majdan ugy tünendik fel, mint a család fenntartója,
erős, független, önálló hölgy, ki a sors viharaival szembe tud szál¬
lani , s méltó akar, és tud maradni mind férjének, mind dicső
őseinek nagy nevére.
Népdal.
A vár fokára vezette négy szép leányát : a bájos Juditot, az
okos Zsófiát, a tüzvérü Annát, s az élveteg Zsuzsannát, s megmu¬
Ilyen illik arra, inert e
Erdőn, mezőn, völgyön, hegyen,
tatta a várat környező hadfiak táborát, elbeszélé rendre, hogy mi
Valóságos éden — kertje.
A merre a babám megyén,
szándokkal vannak, s nekik mi leend a kötelességük stb.
Nem is lehet róla szedni
Virág virul a nyomába,
— Erős küzdelem vár reánk kedveseim! jusson eszetekbe az
Tilos felé közeledni.
Hej! gyönyörűbb az arczába.
egri nök dicső példája, jelenjetek meg a harcztéren . . . gusaly
helyett fényes kard villogjon kezetekben, lelkesítsétek a küzdőket,
Erdőn, mezőn, völgyön, hegyen, jelenlétetek biztassa, bátorítsa a fáradtakat s őrizzétek meg dicső
Az arczát én csókolgatom,
A merre a babám megyén;
Könyeimmel locsolgatom,
őseitek nevét. „Utánam gyermekeim!!" szólt a lelkes nő, szép leá
Virág virul a nyomába,
S minden nyomán rózsa nyilik,
nyaihoz,
kiknek szemeik szokatlan tüzben égtek, s vaiamennyi
A milyen csak arra illik.
Azt szedem én bokrétába!
keblében föltámadt az önérzet hatalmas lángja.
Bényei Gábor.
Bebek Györgyné a fegyvertárba vezette leányait, mindegyik

Svendi azt felelte vissza, hogy még csak szóba sem bocsátko¬
számára kiválasztott egy széles ösi kardot, sorban felkötötte olda¬
laikra, s megáldáőket szépen, igaz keresztyén anyai szeretettel, hon- zik vele addig, mig Tordayt szabadon nem bocsátja.
Bebek megcselekedte ezt is szeretett neje, s négy szép leánya
leányi magasztos buzgósággal.
Azután felölté harczi öltönyét, föltéve sisakját, s délczeg pa¬ érdekében, azután Bajomba ment, s ujból elküldé Lorántfy Feren¬
ripáján bejárta az erődöket, szemlét tartva a csatárok felett, azokat czet Svendihez, hogy adjon menedéklevelet neki arról, hogy Kas¬
sán találkozhassanak, addig pedig rontássá le a jablonczai, os szig¬
bátorítván és buzdítván.
ligeti
laktanyákat.
A várvédök élet s halálra esküdtek hüséget a hős asszonynak,
Svendi némi gunynyal felelt a kóvet beszédére :
kinek magatartása, hősies viselete bálvány vala zsoldosai elött.
— Jó is volna, menedéklevelet adni oly embernek, ki nya¬
S talán nem vetkezünk, ha sejditjük, hogy a vitéz védők között
kunkra
pogány törököt hoz, de hiszen arra későn kelt!
nem egy-kettő vala, ki a szép leányok tüzszemeitől megigézve, hős
A
követ
azonnal távozott, ép oly daczczal — mint jött.
tett, vagy ily nemü kedvezés, kitüntetés által remélt czéljához
Ezalatt
Bebek
két meghitt emberét küldte nejéhez, ámde eze¬
közelebb juthatni.
ket
elfogták
Svendi
emberei. S midőn pár száz emberrel közelgett
— Most már édes Svendi uram, ha ugy tetszik, kezdhetjük,
jó
Bebek,
rég
nem
látott
felesége vára felé, megtudá, hogy megbi¬
kiáltá a büszke amazon a bástyafokról az ellencsoportokra.
zott
embereit
elfogták,
s
terve
el van árulva; azonnal megforditá
Svendi és Forgách tábornokok az ágyutelepeknél járdaltak,
kisded
csapatát,s
Fülek
várába
tértbe a nagyságos basához, segéd¬
midőn az amazon hősi alakja Szádvár bástyáin megjelent.
erőt
könyörögni,
tudván
:
hogy
a kontyos pogány szeret a zava¬
— Látod ama szoknyás vitézt a bástyafokon? szólt Svendi
vezértársához, ugylátszik nem akar félni, vagy imádóra akar rosban halászni.
E közben Forgács Simon levelet intézett Patócsi Zsófiához,
hatást gyakorolni; hahaha! kaczagott a tábornok, — — no, még
melyben
kéri, hogy ne veszélyeztesse maga, s gyermekei életét,
asszonynyal csatám nem vala, morgá fogai közt elkomorulva.
adja
fel
a
várat szépen, biztositja, hogy ezen esetben semmi bán¬
— Adja Isten, hogy ne is legyen! felelé Forgách, kinek e kel¬
talma
nem
lend.
lemetlen functio sehogy sem vala inyére.
A
szádvári
hős asszony, Patócsi Zsófia, elkomorult a levél ol¬
— Eh! kártyajáték —• — — a legelső ágyuszóra könyörgve
vasása
közben,
s
hidegvérrel ezen választ adá a követ szájába :
hozandja a madame lábaink elé vára kulcsait,
— Mondd meg a lovagias tábornoknak : Patócsi Zsófia nem
— Magyar hölgyek ezek uram! kik meg is tudnak halni.
ugy
termett
asszony, kit egyszerü levél által reá lehetne venni a
— Hiszem, hiszem, de még is elvégre megadják magukat.
vár
föladására.
— A mint véli tábornok! szólt hidegen Forgách Simon.
De már erre az izenetre a hős asszonyt becsülő Forgách is
— Lássuk tehát, kiáltá a vezér, s vezényszavaira megdördül
haragra
gyuladt :
tek az ágyuk, sulyos tekéiket a vár falaira szórván.
— E daczos nő megérdemli, hogy megaláztassék, szólt ma¬
Sötét füstfelleg lepé el a vár falait, a föld megrendült az iszo gában a tábornok
S ujból megkezdet* f t Szádvár
nyu dörgéstöl.
vivása.
Midőn a füst oszlani kezdett, Bebekné is megkezdé válaszát,
Bebekné és leányai leeresztett harczi sisakban, kezökben fé¬
azokból a huszonöt fontos golyókból, szives üdvözletül, alegtömöt- nyes fegyverekkel, mint hős amazonok álltak a falakon.
tebb hadsorok közepébe küldvén.
Patócsi Zsófia mindenütt ott volt, hol tenni, rendezni kellett
— Ej, ej, azok a fiuk nem jó helyt állanak, kiáltá a fővezér, — ott, és amott, hol szükség volt reá.
,
látván, hogy iszonyu pusztitást tesznek köztök a vár .falairól le
— Ha Isten velünk, ki ellenünk!? kiáltá a hős asszony. Csak
dörgö ágyuk.
kitartás, és mi győzni fogunk!
A merész hadvezér élére állott csapatainak s a hadoszlopokat
közelebb parancsolá a várhoz, gondolván : hogy azok a szemtelen
Lenn az ellenség erősen tüzelt a várra, hatvan fontos ágyúgo¬
golyók, majd csak hátuk megett fognak a földek barázdáiban lyókkal.
megheverni.
A szádvári hős nök ott állottak, hol legsűrűbben hullott a
Ámde a várbeliek átlátták Svendi uram észjárását, s azon halált osztó teke.
tultenni igyekezvén : hirtelen rövidebbre vették az ágyukat, s a
— Az Isten szerelmére, vonuljanak félre, édes szép leányaszfolytonos tüzelésben ki nem fáradó várvédők, mintegy gondolat, a szonykák, bizony ez az ostoba golyó kárt tesz kegyelmetek érde¬
tömött sorban elönyomuló vívók közepébe hányták pusztitó mes személyökben, szólt egy őszbe csavarodott hadfi az ama¬
tekéiket.
zonokhoz.
Svendi uram ö kegyelme sem jó helyt állott ám, mert egy
— Ne féltsen minket, jó Péter bácsi, csak arra előre nézzen,
husz fontos töle alig pár lépésnyire csapta szét a havas földet, szóltak a hős leányok, előzékeny szívességéért megmosolyogva az
mire az érdemes hadvezér átlátta, hogy itt veszedelmes emberek¬ ősz bajnokot, a ház öreg cselédjét.
kel van dolga, s azok a várvédők aligha el nem csábultak örökre a
Forgách Simon megcsóválta fejét, midőn a füst, s a sürün
szoknyás vezérek tüzpillantásai alatt.
omló golyók közt megpillantá a vár fokain az amazonokat tol¬
— Ostoba dolog, ezt még sem hittem volna! kiáltott a had¬ las sisakban, fénylő kardokkal, harczi méneken ide s tova szökvezér, képéről kaparván a havas fagyot.
delni.
É közben dörgött az ágyu, hullottak a jó vitézek, s a golyók
— Istenemre, e nök bámulásra méltók, s igazán megérdemlik
jobbra, balra hullottak Svendi Lázár körül.
azon szép nevet, melyet viselnek, — szólt, s keble erősen feszült,
A várfokáról harsány női hang csendült meg,mely keresztül¬ egy kimagyarázhatlan kéjt érzett rohama közben.
hallatszott a csatalármán, a bátor érczhang áthasitotta a levegőt,
A hosszas küzdelem alatt már a lőpor és élelem fogyatékán
s a fővezérnek ugy tetszett, mintha hallaná : „hivlak, de ne jöj.'' vala Szádvárban.
Patócsi Zsófia átlátta, hogy a várat fönntartania lehetetlen,
Szégyen és boszu közt hagyta félbe az ostromot vitéz Svendi
Lázár, lárva hogy itt nem oly nővel van dolga, ki az elsö ágyudör- annyival inkább, mert azok a kiméletlen nagy golyók roppant ré¬
géstől visszariad, s a vár kulcsait neki, mint győzőnek lábai mellé seket törtek a falakon.
Zsófia elhallgattatta ágyuit, s a béke jelvényeül fehér lobogó¬
rakja, tehát hogy könnyebben elbánhasson az amazonnal, s a köz¬
lekedést megszakíthassa : a közellévő Jabloncza, és Szigliget nevü kat tüzetett a vár roncsolt falaira.
faluk alatt katonai laktanyákat épittetett, hol a sereg a tél viha
— Megvan ! — kiáltá Svendi Forgácshoz — a szoknyások,
rosb részeiben meghúzódhassák, s a várbelieket szemmel tarthassa. hála Istennek, megadták már magukat.
— Örülök rajta, ugy is eléggé bebizonyiták, hogy méltók a
*
*
*
Bebek névre — szólt titkos örömmel Forgách.
Bebek György uram Budán időzött, midőn családja szorongó
Követ érkezett a várból. Bebekné tudatta a fővezérrel, hogy
helyzetét megtudta, rögtön egyik hivét, a derék Balai Kálmánt, a várat kész neki átadni, ha őt kincseivel, ruháival, szolgáival, haSvendihez küldé azon izenettel, hogy ö kész Miksa hűsegére állani dikészlettúvel, lovaival szabadon engedi távozni; elleneseiben kész
ha Szádvár os romával felhagy, Szendrőt visszaadja, s az érte fize a legvégsőre, embereivel a vár romjai közt elvérezni; mintsem fel¬
tételétől legkevésbbé is eltávozni.
tett 40 ezer darab arany váltságdijt Zápolyának visszafizeti.
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A mintegy 21,000 holdnyi kigyósi birtok területén, az ó-ki¬
gyósi pusztán, és Uj-Kigyós falvában több mint 3000 lélek nyer
lakást és táplálékot.
Az egyhangu sima pusztaságokat, melyekről Isten hatalmas
keze, a buján tenyésző füvön, és gazdag veteményeken kivül, min¬
den magasabb növényt száműzni látszik; itt a szorgalom és ipar
valóságos angol kertté alakitotta át.
Kedvesen fog itt meglepetni a vándor, ha a forró nyári nap
hevétől eltikkadtan, árnyas lombu fáktól szegélyzett utakon ha¬
ladhat.
Nincsennek itt sem hegyek, sem sziklák sem vizzuhatagok,
sem más egyéb tulajdonai a regényes természetnek; de vannak
nyájas, csinos épületei, tornyai, apró erdői, szorgalommal mivelt
kertjei, parkjai; s a mi legkedvesebbé teszi, hő keblü, barátságos,
vendégszerető nép lakik itt, mely mindent kárpótol az idegenre
*
nézve.
*
*
A feledhetlen emlékü idősb gróf Wenckheim József kamarás¬
Hová lett a szádvári négy hős leány ? Az okos Zsófia^ Somlyai nak köszönhető mindez.
Báthori István hitvese lőn, s a többiek élettörténetét a feledés leple
Ö volt, ki a kezdet nehézségeitől vissza nem riadva, mindent
takarja.
elkövetett, hogy Kígyóst virágzó állapotra emelhette.
Patócsi Zsófia tizenhat éven keresztül jámbor és keresztyéni
Ö volt az különösen, ki jó példával ment elő; ki őseinktől
hitben vetett erős megnyugvással viselt özvegykedése után 1583. reánk maradt vendégszeretettel fogadott boldogot boldogtalant
september I-ső napján kimúlt s hamvai a küküllővári egyházba barátságos uri házában, a mint erre még igen sokan kedvesen fog¬
vitettek, hol veje
nak visszaemlé¬
Báthori István
kezni a r é g i jó
diszes márvány¬
idők emberei kö¬
oszlopot emelte¬
zöl. — A boldo¬
tett a hü nő, de¬
gult 9 év óta aluszrék anya s lel¬
sza már ugyan az
kes honleány em¬
igazak álmát az
lékének.
általa épitett ki¬
gyósi
templom sir¬
Szádvár fa¬
boltjában;
de szel¬
lai , melyek anyleme
még
él,
s na¬
nyi dicső jelenet¬
ponkint mindin¬
nek valának ta¬
kább fejlődő ked¬
núi, romban he¬
ves l e á n y á b a n ,
vernek , Bebekné
Krisztinában, kit,
és hős leányai ré¬
hogy
az Ur a sze¬
gen, igen r é g e n
gények
és árvák
föld alatt porlavigaszára,
a ma¬
nak, ámde az öt
gyar
hazának
dihős nő neve aranyszére
és
dicsősé¬
betükkel van felgére, az egyház¬
irva a történelem
nak pedig örö¬
emléklapjaira !
mére igen sokáig
Bocskay Papp L.
éltessen, mind¬
azoknak hö kiván¬
sága, kik szeren¬
Az ó-kigyósi
kápolna
sírbolt.
csések voltak, csak
egyszer is ritka, szivjóságát, öszinte nyájasságát, szende maga¬
Az ó-kigyósi kápolna cs sírbolt.
tartását, gyöngédérzületét és épületes vallásosságát tapasztalni.
E szép tulajdonok meggyőznek mindenkit arról, mikép a
A délibábos magyar alföldnek kétségen kivül egyik legáldothaldokló atya jó kezekre bizta legdrágább kincsét, mely fölött
tabb, legtermékenyebb megyéje Békés.
E megyének délkeleti szögletében fekszik az ó-kigyósi puszta. jelenleg is őrködik atyai áldó szelleme.
Mint már fentebb is emlitettük, az elhunyt gróf vallásos buzA rege, mely a nép ajkán él, e helyet is kapcsolatba hozza a góságától
indíttatva, még 1844-ben egy igen csinos kis templovilághódító nagy Attilának nevével.
mocskát emeltetett O-Kigyóson.
Azt állitják, hogy itt lakott hajdan a nagy hun király.
Egy, virágágyakkal és bokrokkal fedett halmon fekszik ez,
Legyen bármiként, nem vitatom; annyi igaz, hogy a nagy mely alatt a pompás családi sirbolt több oldalróli bejáratával
hóditó óta letünt ezredév porba alázá az egykori, mint hiszszük, szemlélhető.
fényes városnak legutolsó kövét is, és hol hajdan fény és dicsőség
Igen szép kilátás van innen, ha a tágas lépcsözeten felme¬
honolt,nem maradt egyéb végtelen mocsárok- s sivár pusztaságok¬ gyünk a templom ajtajáig, vagy pedig, ha épen nem sajnáljuk a
nál, hová a kigyók s mindenféle kátlaki állatok sziszegései közt, fáradságot, a toronyba feljutni, s onnan széttekinteni a nagy
legfelebb egy-két szenvedélyes vadász járt néha vadruczákra va¬ rónákra, melyeken imitt-amott szétszórva egyes házak, fákkal sze¬
dászni.
gélyzett utak, tanyák, kutgémek, erdöcskék s az itt nem messzire
Jelenben egészen más tekintetet mutat ujra e vidék; az elvonuló aradi vaspálya csinos őrházaival láthatók.
egykori nádasok helyét, aranykalászokat ringató gazdag szántó¬
Ezeken kivül messzebb előtűnnek Kétegyházának tornyai,
földek, a fényért és tövist termő pusztákat szőlőkertek, erdők, s még távolabb tiszta időben szemlélhetők a bihari és világosi he¬
különféle csinos épületek foglalják el.
gyek, közölök néhányan csak fellegkint köritik be a láthatárt;
Alig ötven-hatvan éven át kifejtett vasszorgalom tágas északon Gyula tornyai emelkednek; nyugat felé a nagyszerü csa¬
kertté varázsolta ezen, csaknem használhatlanná vált puszta¬ bai evang, egyház látható; délre facsoportozatok zárják el a ki¬
látást.
ságot.
Rövid tanácskozmány után a tábornokok elfogadták a béke¬
ágat Bebekné asszony kezéböl, a hadikészületeken kivül mindent
szabadon hagytak neki elvinni.
Mágócsi Gáspár tornai vára fogadá a menekülteket, honnan
nemsokára Erdélybe utaztak, hol ekkor Bebek György uram tar¬
tózkodott volt.
Annyi évek után itt ölelte keblére a sokat szenvedett had-fi
hős nejét, s négy szép leányát, kik hozzá annyira méltók valának.
Ki tudná leirni az örömöt, melyet a család itt a viszontlátás
perczében érzett! Bebek György a sok szenvedések, lelki harczok
után, kapott sebei következtében, e történtek után nemsokára szeret¬
tei karjai közt hunyt el.
A nyughatatlan élet után bekövetkezett az örök pihenés.
Boldogok a halottak, mert ök nem érzik az élet fájdalmait.
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Lehet, hogy e látkép nem valami nagyszerü, de bizonyos kel¬
lemes hatást nem lehet töle megtagadni.
A mi magát a templom épületét illeti, valóban dicséretére
válik építőjének; de a mi különösen ajánlja, az a tisztaság; látszik,
hogy az illetők
igazán szivükön
hordják az Ur há¬
zának díszét, s foly¬
tonosan gondot vi¬
selnek reája.
Ha abba belé¬
pünk, lehetetlen,
hogy el ne ragad¬
jon azon izléssel ki¬
fejtett nagy pompa,
mely bámuló [sze¬
meink elött elterül.
A föoltárkép
szent Annát ábrá¬
zolja, a mint a kis
Máriát oktatja; va¬
lódi remekmü.
Az o l t á r fö¬
lötti boltozaton a
Szentháromság lát¬
ható, a hajó felett
pedig a négy sar¬
kon a négy evan¬
gelista,
Atalában az
egész templomocska belseje oly csinnal és izléssel van
elrendezve, hogy
mindenkit meglep,
s semmi kívánni¬
valót nem h a g y
maga után.
Épen e hó 3kán mult egy éve,
hogy e kis pusz¬
tai templomocska
nagyszerü ünne¬
pélynek volt szín¬
helye, midőn t. i. e
vidék birtokosnője
mélt. Wenckheim
K
r i s z t i n a grófn
<%y> váradi püspök Szaniszló Fe¬
rencz ő nagyméltó¬
sága által a bérmá*«s szentségében
részesittetett.
E z e n egy¬
házi
szertar¬
t á s n a k a mult évi
„Kath. Néplapéban
megjelent terjedel¬
mes leírásából me¬
rítettük e kis tem¬
plomra vonatkozó
s itt elősorolt ada¬
tokat.
Zombory Guszt.

azért, hogy a felmagzott, s az égető napsugaraktól elperzselt fü
helyett, lovaik számára még a tél beállta előtt friss füvet nyerhes¬
senek. De más okokból is támadhat ily mezőégés, névszerint, mi¬
dőn az ellenséges törzsek egymáson boszut akarnak állani; vagy
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midőn a vadászok tüz által akarják a vadakat a magas fűből kiug¬
rasztani ; vagy végre támadhat ily égés véletlenségből is. De bármi
Amerika őslakói, az indiánok, nyár derekán, de még inkább legyen is az ok, a mezőégés mindig veszélyessé válhatik az emőszszel gyakran fel szokták gyujtani nagy terjedelmü, az emberi jberekre nézve; mert a lángok a száraz fűben feltarthatlanul s ha
magasságot is meghaladó, sürü fűvel benőtt mezőiket, leginkább jhozzá még szél is járul, hihetlen sebességgel harapóznak előre;

Amerikában.
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mert egyetlen éjszaka képesek egész dűlőföldeket elpusztitani. Azért a mely

jaj annak, ki ilyenkor a vész helyéről gyors lovon menekülői nem tájon viziló tartózkodik, ott a lakosok az est beálltával gondosan szoktak
tud! A vérszomjas farkasnak, menekvése közben eszébe sem jut, a őrködni. T. i. a folyampart hosszában sipok és dobokkal kiállnak, s mihelyt
lovat vagy szarvast megrohanni, s viszont ezeknek sem jut eszébe, a vizben csak legkisebb zajt is észrevesznek, irtózatos lármát csapnak. Tü¬
amattól félni; a közös veszély jó barátokká teszi öket, legalább zet is raknak több helyt a parton, s a viziló, mely sem a zenének, sem a
azon időre, mig magukat fenyegetve látják. íly menekvési jelene¬ tűzfénynek nem barátja, ijedten bukik viz alá, vagy a túlpartra menekül.
vízilónak sajátságos jellemvonása a kiváncsiság, a mi annál feltü¬
tet tüntet elő mellékelt képünk, melynek magyarázatául szolgál¬ nőbb, Amert
szerfölött félénk természetü. De e kiváncsiság is csak ott ta¬
jon egy utazó következö elöadása :
pasztalható, a hol csendes magánya nincs kitéve folytonos háborgatásnak,
Mintegy négy éve lehet, hogy egy omaha társaság a „pillan¬ íly helyen a viziló bámészkodva nézi a mezei munkásokat, ha valaki fegyve¬
gók forrásához" vadászni ment. A siouxok is szoktak e tájon va¬ rét rá irányozza, nemcsak hogy meg nem ijed, de még közelebb jő, mintha
dászni, miért is az omaháknak, kikkel ellenségeskedésben éltek, meg akarná nézni, hogy mi az, a mit feléje tartanak. De ha már egyszer a
folytonos éberségre volt szükségök, nehogy a siouxok rosz akara golyóval megismerkedett, mihelyt embert lát, ijedten rohan a folyó felé, s a
tanák áldozatul essenek. A társaság, melyhez Nis-ka is tartozott, viz alá merül, honnan, mig a veszélyt közel lenni hiszi, semmi áron föl nem
legfölebb orrlyukait tartja ki a levegőre. Látni való tehát, hogy a
gazdag zsákmányt nyert a vadászaton; az elejtett bivalyok bőreit bukik,
viziló az emberrel szemközt jóindulatú állat, azonban ha ingerlik, szörnyen
visszaindulásuk előtt nyersen kicserezték és megszáritották, hogy felbőszül. De nem oly békésen élnek egymásközt, mert egymást csak akkor
lovaik terhén ezáltal is könnyitsenek; s ezen egész idő alatt a kerülik ki, ha a vizben találkoznak; ellenben ha a szárazon jŐnek össze,
messze barangoló vadászok legcsekélyebb gyanus nyomot sem fe ritka eset, hogy össze nem mérik erejöket, s oly dühösen csatáznak, hogy
deztek föl. Azon meggyőződésben, hogy ellenségeik, a siouxok, iszonyu agyaraikkal egymást ugyancsak kegyetlenül megszabdalják. Viada¬
távol vannak tőlük, felhagytak szokott éberségök és elövigyáza- luknál hátulsó lábaikra állnak s a harapásban ritka ügyességet fejtenek ki.
tukkal, s indulásuk előtti este minden gond nélkül hajtották fejő¬ Ezen látszólag minden ok nélküli ellenségeskedés alkalmasint onnan ered,
ket nyugalomra. Az éj első órái háboritlanul teltek el. Egyszercsak hogy mindegyik viziló a másikat ugy tekinti, mint a mely neki táplálékában
okoz.
erős zaj riasztá fel öket, melyet a sátraik közelében czövekekhez kö¬ rövidséget
A vízilovat jelentékeny haszna miatt, melyet testével az embernek
tött, köteleiket vadul ránczigáló lovak támasztottak/Mihelyt sze- nyujt, minden lehető alkalommal üldözik és vadászszák, mert húsát és zsirmöket felnyitották, a sátraikba szolgáló világosságból azonnal meg ját megeszik, nyelvét csemege gyanánt használják, s bőre, és fogai a ke¬
tudták, hogy minő veszély fenyegeti öket; szabadba lépvén, arról reskedésben fontos szerepet játszanak. Husa, kivált a fiatalé, igen jóizü,
is tüstént meggyőződtek, hogy menekvésrecsupánmindenholmijok s vagy azonnal megfőzik, vagy előbb sóba áztatják vagy megfüstölik. Egy
hátrahagyásával gondolhatnak. Az egész nyugati láthatár lángban viziló 20 - 3 0 mázsa hust és zsirt ad ; különösen jónak mondják lábai és
kocsonyaszerü húsát, melyhez a vadászok azonnal hozzáülnek, mihelyt
állt. s tanyájukhoz alig volt már a tüz 100 röfnyire. Szerencsét¬ farka
sikerült egy vízilovat elejteniök. Szalonnája kellemesebb szagú és egészsé¬
lenségökre, tanyájok körül magas, igen nedvteljes füvolt,se miatt gesebb is, mint a sertésé. A zsirt, mit abból kiolvasztanak, vaj gyanánt
gyorsan ellentüzet sem lehetett gyujtani; mig a másik részről erős kenyérre kenik, a hottentották pedig leves helyett iszszák. A viziló bőre
szél Szitotta a tüzet, s a magával hozott hőséggel a zöld füvet a megszáritva oly kemény, hogy a puskagolyó át nem hat rajta, miért is a
lángok utjában megszáritotta. Egy pillanat sem volt veszteni való; régi egyiptomiak ebből készitettek paizsaikat. Most közönségesen ostort és
a nök a legközelebbi lovakra vetették magukat, s gyermekeiket a korbácsot csinálnak belőle, melyek rendkivüli szívóssággal birnak, és soha¬
szakadnak el. Egy bőrből 300—500 korbács kerül. A viziló agyarai oly
férfiak feladogatták nekik, kik a legközelebbi pillanatban szintén sem
iszonyu kemények, hogy aczéllal tüzet lehet ütni belőlök; azért épen oly
követték öket. Csupán Nis-ka maradt hátra, kinek lova, azalatt, nagyra becsülik, mint az elefántcsontot, sőt néha még ennél is drágábban
mig kis testvérei megmentésével foglalkozott, kötelét elszakasztván, nehány, épen arra rohanó bivaly lyal együtt, böszülten tova adják Ael.vízilovat többféle módon vadászszák és fogják, s e módok közöl
száguldott. Igy utolsó s egyetlen menekvési eszközétől is megfősz kétségtelenül legrégibb az, melylyel a régi egyiptomiak éltek. A vizben
tatvánNis-ka, vajjon mit cselekedett? Kétségbeesésében egy bivaly¬ levő vizilovat t. i. minél több csónakkal vették körül, szigonyokat dobtak
bőrt ragadott fel, s abba magát belégöngyölve, a lángoknak rohant belé, s aztán hurkot vetettek nyakába, melynél fogva erősen tartották, mig¬
Sikerült ugyan a tüzböl élve menekülnie, de egész teste rakva lőn nem a vérvesztés által elgyengült, midőn aztán partra vonszolták s ott vég¬
égési sebekkel. Biztos helyre érvén, kimerülten a földre rogyott, s kép megölték. Később, hogy élve elfoghassák, vermeket ástak utjába,
várta halálát. Társai ezalatt villámsebes lovaikon szerencsésen melyen a vizből a legelőre s onnan vissza szokott járni. Elejtésének másik
módja volt, hogy utjára igen sok száritott disznóbabot hánytak, mit a vi¬
megmenekedtek. A mezőt a siouxok gyujtották fel boszuból, kik ziló nagy falánksággal szokot fölenni; erre kielégithetlen szomjuság gyötri,
csak néhányan levén, nem merték az omahák sokkal nagyobb tár s azt lecsillapítandó, temérdek vizet iszik, mire gyomrában a bab feldagad
saságát megtámadni. Másnap reggel visszatértek vadásztanyájokra, ennek következtében a teste felpuffad s gyomra megreped, minek halál a
mely minden vagyonukkal együtt a tüznek áldozatul esett. A sze következménye. Puskával csak akkor lehet a vízilóra sikeresen vadászni,
gény Nis-kát távolabb egy forrás köze'ében találták, a halállal ha a golyó halántékát, homlokát, vagy szemét találja, mert egyebütt, bőre
küzködve. Az omahák igen ügyesek az égési stbek gyógyitásában; keménysége miatt, a golyó nem hit testébe, legfölebb csak gyenge sebet
rajta. Akadnak vadászok, a kik egy-egy kiszemslt vizilovat minden
Nis-ka sebeit is rokonai csakhamar behegesztették, s mindnyájan ejt
áron el szeretnének ejteni, s azért egész nap leselkednek utána, mig csak
visszatértek falujokba.
irányában oly helyzetbe nem jutnak, hogy a siker biztos reményével tüzel¬
hetnek rá. DÍ ha a lövés roszul üt ki, akkor a vadász a legnagyobb életve¬
szélybe jut, mert a mint az állat magát találva érzi, iszonyuan elbődül a a
legnagyobb dühvel, nyilsebesen rohan ellenére, kinek ez esetben alig van
A víziló.
egyéb menekvése, mint ha valamely erős fára mászik, honnan aztán a dühöngő
vadat több lövés által elejtheti.
A víziló (Nilpferd, hippopotamus amphibius) a bálna és elefánt után
Dongolában a viziló-vadászok, saját néposztályt képeznek, s mindig
legnagyobb emlősállat, de egyszersmind a legesetlenebb, leggyámoltalanabb többen együtt indulnak vadászatra, moly ott szigonyozással történik. A
teremtés 8 szellemi tehetsége fölötte csekély. Hatája Afrika, 8 a korábbi szigony kis vaskarikával van ellátva, meíyre igen hosszu kötél, s annak vé¬
századokban e világrész minden folyójában találtatott. Azonban az elú'ha- gére níjgy fatuskó van kötve. E nemét a vadászatnak, éjjel és nappal egyaránt
ladt civilisatio, főleg Afrika északi részéből, névszerint Egyiptomból, vég¬ gyakorolják. A szigony által megsebesitett állat a vizbe menekül s a kötélen
kép kiszorította, ugy hogy most már inkább csak az ország beljében talál¬ levő f'atuskót is magával vonja, mely a vadászoknak mindig elárulja a sebzett
ható. A Jóreményfoktól is elzaklatták, mivel az ottani gyarmatosok igen vad tartózkodáshelyét. A szigonyt, mely borotvaélesre van kiköszörülve,
gyakran vadásztak rá, s szüntelen háborgatták csendes magányát. 1828-ban mindig 7—8 lépésnyiről kell hajitani, mert különben nem hat át az állát ke¬
csupán csak egy pár tartózkodott még az ottani hegyifolyamban, de ez is mény bőrén. Képzelhetni tehát, mily óvatosan kell a vadásznak kiszemelt
csak azért maradt ott, mert a kormány védelme alá vette és sérthetlennek zsákmánya felé közeledni, miután ez a legkisebb neszre is kémkedve üti föl
nyilvánitotta.
fejét.
A víziló sajátképeni lakása a viz, bár gyakran kijő a szárazra is. Néha
Azért a vadászok legörömestebb azon időt választják, midőn a viziló
egész a folyamtorkolatokig hatol, sőt a tengerbe is messze beúszik, mi oda valamely csekély szigeten alszik; vagy pedig éjjel azon helyre rejtőznek, a
mutat, hogy élete nincs kizárólag az édes vizekhez kötve. Költözködni is merre az állat legelni jár. Ha a szigonyvetés *ikerül% s a viziló a vizbe ro¬
szokott, főleg november és deczember hónapokban, midőn a tropikus esőzés han, akkor a vadász társai csónakaikba ülnek, s az uszó fatusko után evez¬
beáll. Ilyenkor észak felé vonul, de mindig a vizben marad, s vándorlását is nek, melyhez most egy másik kötelet kötnek, s ann-ik segitségével a zsák¬
ott végzi, minthogy nemcsak kitünő uszó, de a viz alait járni is tud. Nappal mányt egy készen álló bárka felé huzzák s szigonyokkal még jobban
majd mindig a vizben tartózkodik, kivált az emberektől lakott vidékeken, megsebesítik. A viziló fájdalmában dühöngve, most mnga rohan a bárkának
s c«ak este száll ki a partra legelni. Táplálékát kizárólag a növényvilágból s fenekét igyekszik agyaraival bezúzni; azonban a hajóból hurkot vetnek
veszi, s eszik füvet, kákát, falevelet, sőt gyenge gallyat is; kedvencz étele a nyakába, s annál fogva minél erősebben a bárkához szoritják, erejét gyengabona és rizs, csemegéje pedig a kukoricza, melyet különös szorgalommal gitendők. Ha ily módon sikerült rajta erőt venni, koponyáját szekerczékkel
szokott fölkeresni. Valódi csapás, ha két-háron ily óriásállat a vetésekre üt,

bezúzzák, mire halála bekövetkezik. Ezután mindjárt a vizben darabokra
vagdalják s a hajóba rakják.
Hogy mily szivós a viziló élete, kitünik azon esetből, midőn egygyel a
dongolai vadászok négy álló óráig sikeretlenül viaskodtak. Ezen, nem ke¬
vesebb, mint 13 láb hosszu állatba szigonyt hajítottak, mire viz alá merült.
A két vadász, kiknek a kötelet a fatuskóhoz kellett volna kötni, túlbuzgó¬
sággal s nem elég óvatosan járt el, mert a viziló megsejtvén őket, dühösen
uszott hajójuk felé, s azt fogaival megragadva, pillanat alatt viz alá huzta ;
a vadászok csak azáltal menekültek, hogy a dühös vad a csónakkal volt el¬
foglalva, melyet ezer darabra tépett, s ezalatt a vadászok szerencsésen a
bárkához usztak, hova azonban a viziló is azonnal követte őket. A vadászok
huszonötször lőttek rá, még pedig többször csak 5 — 6 lépésnyi távolból, de
a golyók egyen kivül, mely orrcsontját zúzta szét, mind a bőrében akad •
tak. Végre egy nagy, nehéz fegyvert vettek elő, melylyel még ötször lőttek
rá, s csak akkor esett el, midőn már feje és egész teste a golyók által egé¬
szen össze volt roncsolva. A viadal annál borzasztóbb volt, mert éjjel tör¬
tént, s az óriási állat a bárkát a vizen mindenfelé ránczigálta, ugy hogy az
végre zátonyok és sziklák közé jutott. A kétségbeesett vadászok már vég¬
kép le is mondtak életökről, s bizonyára ott is vesztek volna, ha a legutolsó
szükségben a harminczadik golyó az állat fejét szerencsésen össze nem
zúzza.

BOngészct a történet mezején.
(Folytatás.)
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III.

Adrianus császár az egész római birodalmat gyalog beutazta és több
helyen pompás épületeket emeltetett; — igy p. o. a rómaiak által lerontatott Alexandriát közköltségen épittette fel. Nikomedia és Niczea föld¬
rengés által megrongált városokat felépiteni parancsolta, elegendő költsé¬
get rendelvén hozzá. Britanniában 800 ezer lépés hosszaságu (s talán máig
is fönnálló) falat épittetett a skótok beütései gátlására.
Adrianus felette jó katonai fenyitéket tartott; és senki előtte nagyobb
hadsereget nem tartott, mert volt 200 000 gyalog, 40,000 lovas katonája,
30 elefántja, 2000 harczra készitett szekere és 300,000 főből álló tartalék¬
serege, 2000 felkészitett hadihajója, és szörnyü sok pénze.
Adrianus, mint Massinissa, mindig fedetlen fővel járt; az akkor ismert
világnak minden részét ugyanígy utazta be és pedig gyakran záporokban
és hidegekben; e miatt halálos betegségbe esvéD, midőn orra vére folyna
és halálához közel lenni látszanék, kinos fájdalmaiban elhatározta, hogy
magát kivégzi, de czélját nem érhette el, mert a fegyvert eldugták előle;
azután az orvosi rendszabályt megunván, oly ételeket evett és italokat ivott
önként, melyek halálát siettették.
T. Antonius Pius császár idejében született egy kétfejü gyermek, és
egy asszony egyszerre 5 gyermeket szült. Arábiában láttak egy taréjos kí¬
gyót, mely felette nagy volt, s magát félig a farkától kezdve megette
Négy oroszlán önként megengedte magát fogattatni.
Alexander Severas császár minden katonáját személyesen ismerte, még
pedig annyira, hogy volt a hálószobájában egy névjegyzéke, melyben azok¬
nak száma, katonáskodásoknak ideje fel volt jegyezve, és midőn maga volt,
azoknak számát, tisztségöket és fizetésűket számolgatta, hogy mindennél
mindenben pontos lehessen. Jeles festő, szobrász, költő is volt egy¬
szersmind.
M, Antonius Gordianus császár idejében oly nagy napfogyatkozás tör¬
tént, hogy a nappal éjjé változott és semmit gyertyavilág nélkül tenni nem
lehetett. Ugyan az ő idejében oly nagy földindulás volt, hogy sok nagyvá¬
ros összeomlott, és tömérdek ember az omladékok alá temettetett.
Valerius Aurelianus császár egy napot sem hagyott ugy elmulni, hogy
magát dárdahajitásban, nyilazásban és a fegyvernek egyéb nemeiben ne
gyakorolta volna. Felette tiszta és szűzéletü volt. Orvost sohasem hivatott
magához, hanem, ha megbetegedett, magát mindenkor koplalással gyógyí¬
totta. Különösen gyönyörködött egy nagyehető emberben, kinek oly tág
gyomra volt, hogy egy nap az ő asztalán egy egész ártányt, száz kenyeret
(furcsa kenyerek lehettek) egy ürüt és egy malaczot megevett, és lopóval
többet, mint egy orka (Varró szerint, egy hengeralaku boros edény, a mit
ma az olaszok bottacionak hivnak) bort ivott meg.
Ugyanezen császárnál mindennapos volt egy Bonosus nevü ember,
ki^ annyit ivott, mint soha senki még. Ennek ?• császár egy Hunilla nevü
góth asszonyt csupán azonsukból adott feleségül, hogy annak segedelmével a
góthoknak minden szándékait és titkait kitanulja. Erről a Bonosusról azt
szokta volt Aurelianus császár mondani : „nem azért született, hogy éljen,
hanem hogy igyék." Midőnagóthok követei Bonosushoz jöttek, rendszerint
leitatta őket, s igy azok titkaikat bor között kimondották: maga pedig Bonosus akármennyit ivott, mindig józan volt. Későbben Probustól meggyőzettetvén, felakasztatott, s tréfából azt mondották róla, hogy : „fityeg a
kancsó és nem az ember."
Gorgius Trapezuntinus igen tudós ember volt, de vénségére minden
deák és görög tudományát elfelejtette annyira, mintha soha semmit sem
tanult volna.
Cicero idejében egy grammaticus minden tanulmányait elfelejtette,
u
gy> hogy m ég az abc-t se:n tudta elmondani.

Messala Corvinus szónok, egy betegsége után, a mint Plinius irja,
még saját nevét is elfelejtette.
Egy igen tudós athenebeli ember, ütést kapván a fején, egyéb dol¬
gokra jelesen emlékezett, de tudományát, melyben különösebben forgoló¬
dott, teljesen elfelejtette.
.Folytatass következik.)
Gönczy Benő.

Árpád sírja.
Ifj.

RÉSÖ ENSEL SÁNDOR-tól
(Folytatás.)

Elsö

rajz. — O-Buda

térképe.

,,Árpád, bajnokok oszlopa !
•— ! it fövebb javamon váltlak, az öfz
Duna
Partjait messzire hagytad-e ? u

Ha Árpád sírjához akarunk vándorolni, O-Buda térképével kell meg¬
ismerkednünk. E város, mint a térkép mutatja, a Duna ága és szőlőhegyek¬
től van keritve. Mátyás hegye alatt fekszik a város, e mellett folyik a Duna.
Ha pestiek jőnek ide, a helyi gőzös ott köt ki, hol Margit-sziget vége és
Radván- vagy Keczel-szigete eleje látszik. Ez utóbbi mellett vonul az ó-budai
ugynevezett Hajógyár-sziget. E kis sziget mellett haladunk fel a város
végéig, mindig a Duna mellett, mig csak egy kis folyó el nem zárjautunkat.
Ez a kis folyó, ha jól megvigyázzuk, befelé tart a városnak és megy az
ugynevezett „Prom. Fehéregyház" (másként Arany- vagy Péterhegye) alá.
E kis folyó legjobb utvezetőnk volna Árpád sírjához, ha mellette menni,
nem volna ingoványos a föld, igy e kis folyó a ,,Ruderák.í'-\g vezet biztosan
bennünket. E Ruderák (vizvezető romok) nagy részben az országut mellett
balra hevernek, és az ugynevezett római kastélyig, mely térképünkön lát¬
ható, mintegy 50 tömkelegben láthatók.
A Ruderákon valamikor mélyre kivájt medenezék, vizvezető csatornák
(alveus) nyujtóztak, ezeken ment be a szabadon álló forrásokból a viz
O -Budára, az ottani Flórián téren, most is födél alatt álló, ugynevezett iz¬
zasztóba. (Tud. Gyujt. 1829.)
A „római kastély"-n&\, mely romokban hever, elhagyjuk a Ruderákat,
s azon a keskeny uton, mely átszeli e romot, s mely békásmegyeri utnak
neveztetik, felfelé haladunk.
A romokban heverő kastély, ha visszatekintünk reá, épen ugy, mint
a Mátyás hegye alatt kis dombon emelkedő „Kis Czell" nevü zárda (most
hadastyánok háza), *) többeket hozott már azon téveszmére, hogy Árpád
sirját ott keresse, mert fekvése megegyezik Anonymus leírásával :
A ^Névtelen iró (Anonymus)**) ugyanis igy ir (az 52-ik fejezetben) :'
„Árpád fenséges érdemekkel ragyogva végezvén be életét. Kr. sz. u.
907-ik évben meghalt, s eltemettetett fejedelmi tisztelettel Attila (O-Buda)
városában a kb'árkon alá folyó egy kis patak forrásánál, hol is a magyarok
nak keresztyén hitre lett megtérésök után, a boldogságos Szüz Maria tiszte¬
letére, egy szentegyház épittetett, mely Fehéregyháznak hivatik."
Itt megvolna a kőárok, melyen alá kedvps forrás vize foly, de a ro¬
mokban heverő kastély sohasem volt azon egyház, mely a magyarok
keresztyén hitre lett megtérésekor emeltetett. Hogy pedig Árpád sirja kije¬
löltessék, mindenekelőtt fökellék tudni, hol feküdt Ó-Buda határában „Böl
dogasszony temploma," más néven „Fehéregyháza" (Álba Ecclesia).
Az okmányok szerint, melyeket fel fogunk röviden sorolni, Fehéregy¬
házát ,,in campo" (mezőségen), de „sub radice montium" (hegy lábánál),
hol hegy tövéből „parvum jlumen" (kis folyam) ered, s azon „malom" mo¬
zog, szabad s lehet csak keresnünk.
Ha most a térképet (I-ső rajz) tekintjük, a környéket figyelmesen
megvizsgáljuk, bejárjuk minden szegét-zugát; a mai Péter- vagy Arany¬
hegynek (Groldberg) mely térképünkön Kántorfoka melletti „Prom. Fehéregyház"-na,k jelöltetik, tövébe kell sietnünk.
Itt ,,in eampo" (mezőségen) „sub radice montium" (hegy tövében) a
mai Péterhegye alatt, (vagy Promontorium Fehéregyháza) malom közelé¬
ben, melyet hajdan „Pölchen-Miihle" most „Plechl" vagy jelenlegi birtoko¬
sáról „Svanfelder-malom"-na,k hivnak, a hegy tövéből eredő ,,parvum fiumen" balpartján, a malomtól déli irányban több ölnyire, az ugynevezett
vizfogó előtt találunk egyházromokra,
sirja. O-Buda térképén az okmányok alapján e helyen van kijelölve Árpád
Koszorus költőnk Vörösmarty Mihály is, ugy tudom, szellemileg e
helyen járt, midőn éneklé :
„A Duna habjainál, ki van itt kisded üregben 1
Pusztán s omladozó hamvai jeltelenül!
Menj harsogva folyam, mely gyakran vitted emelve,
A győző seregét, zengj hadat álmaihoz,
S melyet szerze, te légy ország! az erősnek örök jel;
Népvezető Árpád hamvai nyugszanak itt."

Az ó-budai „Fehéregyház" mint Árpád temetkezési helye irói (Lásd
a Pesti Napló 18B0. julius 18-án 165--3130 számát) e rommaradványok
felfedezését dr. Érdy urnak tulajdonitják, ki ott 1851-ben ásatásokat tett.
*) Jászay Pál, mint az előszóban emlitettük, e helyet jelölte ki Árpád sírhelyének;
Magy.
lp,
Sürgöny
lőtt okmányt )
**) Anonymus, II. Béla királyunk jegyzője volt, 24 levál vastag pergamentre irta
müvét, mely Bécsben a császári könyvtárban, a kéziratok közt 630 sz a. őriztetik.

453

452
Az ásatás eredményérőli jegyzék, mely velem közöltetett, igy szól:,
1862. júl. 3-án d. e. jeles fiatal festészünket Jankót vittem ki ahelyszi1851. okt. 27-én Eger Ferencz szántóföldén, a kisingi pusztán (közel nére,ki a rajzokat ügyesen 8 saját meggyőződése után rajzolta fára. En ugy
Ó-Budához) egy pinczeboltozat ásatott fel, s találtattak vaskardtöredékek,! vagyok Árpádunk sírjával, mint öreg szüleim temetkezési helyével, megpatkók stb. stb.
nvueszom azon öntudatban, hogy ő a kitüzött helyen aluszsza örök álmait.
1851. okt. 28-án egy pesti polgár 8 a békásmegyeri malom tulajdonosa
(Svanfelder) a közlegelön a malom irányában, egy kápolna alapjait hagyta
kiátatni, és ott terra sigilláták (veres cserépedény-darabok) és patkótöredé¬
Egyveleg*
kek kapattak stb. 1851. nov. 5. és 6. a régi templom düledékeihez közel
délnek egy kőfalra jöttek reá, s ezennel ásatásához fogtak, hol vastöredé¬
+ (Ujon fölfedezett barlang.) Morvaországban Neuschitz mellett uj
kek, sarkantyu stb. találtattak.
csepegő barlangot fedeztek föl, melyről állitják, hogy nagyszerűségben s a
Ezekből világos, hogy Ó-Budán „Árpád sirja" (Fehéregyháza) ásatás cseppkő-alakzatok különféleségében méltó társa az aggteleki és adelsbergi
alá is vétetett 1851. okt. 28-án. E helyet én, társaimmal (ifj. gróf Nádasdy
Ferencz, Thaly Kálmán, Csapó József, Gaal Ernő urakkal) 1860. junius barlangoknak.
22-én Svanfelder ur vinczellérje segélyével leltem fel, és megnyugodva let¬
tünk afelől, hogy Árpád sirját az okmányok alapján felleltük.
Vegyes jegyzetek.
Ez alkalommal Gaal Ernő ur emlitette, hogy ők u. m. Gaal Ernő, Vas¬
Közli Dr. Bardócz Lajos.
vári Pál, H a l m a i Sándor, Fodor Imre, b. Nyári Albert már 1848-ik év¬
ben támasztották fel azon eszmét, hogy Ó-Budán Árpád sirját fel¬
A szelídség ritka példája. Pár év előtt Svédországban, a Wetter tókeressék, kint is jártak, de nem e helyen, hanem egy nagyobb templom
í» o«^vvw
^
•?!
l_ii
ü - i - 1 tengeri
* „ „ « « - ! sast
<s«at találtak,
találtat
molirob- kalit¬
b-olit
fiatal
melyek
közelében,
egy ysasfészekben,
két
fákkal
volt'
benőve.
Az'á'ltalok
fellelt
helyet
romjainál, melynek hajója
kába zárattak ; ott
annyi év után Vrsgondos ápolást nyer¬
ölöheggyek.
Ó - bud
vári (Fejér) Pál tud¬
tek és teljesen fel¬
ná élénk leikével fel¬
nőttek. Az egyik ké¬
találni, de e szép eszü
sőbb megdöglött, a
fiatal történészünk az
másik
pedig annyira
1848/9-iki hai czokmegszelidült, hogy
nak áldozatul esett.
ura kezéből evett, és
Az ó - b u d a i
ha a kalitkából kibo¬
praefectus Komlósy
csáttatott , rövidebb
Ferencz ur 1860. júl.
hoszabb kimaradás
14-kén adott saját
után, abba megint
kérésemre engedélyt,
visszatért. A szelid
hogy a kitüzött he¬
állat békésen járkált
lyen társaimmal ása- te
az udvaron, s a házi
tást tegyek. Az en- ^_
állatokat soha sem
gedélyt ifj. gr. Ná- ?
bántotta; csak a ku¬
dasdy Ferencz és
tyákat tartotta féken.
Thaly Kálmán urak
Neve „Thure" rolt,
nevére állittattam ki,
melyen ha megszólits az egy aviso-ból
tatott, a megszólitóállott a békásme¬
hoz ment, és urát
gyeri elöljárósághoz,
gyakran a szobájá¬
hogy azok 1860. júl.
ban is meglátogatta.
15-én vasárnap, ne¬
Félelmet nem ismert.
vezetteknek a Svan— A töltött puskát
felder-malom közelé¬
el
lehetett mellette
ben teendő archeo¬
sütni, anélkül, hogy
lógiái kutatásoknál
a durranástól megijeakadályt ne tegye¬
dett volna. Végre is
nek. Ezelőtt már 6
bátorságának e s e t t
nappal 1860. júl. 8áldozatul. — A mint
kán nevezettek felhí¬
tudniillik egy napon
vásokat is tettek e *
kis hazájából messze
czélra önkéntes ada- "
F
eltávozott volna, oly
kozásra s szép összeg
vidékre, hol őt nem
gyült be. Vidacs Ján.
ismerték, egy vadász
gépész ur meghallván
ragadozó vad madár
a tervet, a kitüzött
gyanánt e l e j t e t t e ,
ásatás napjára 40 em¬
— Kiterjesztett szár¬
bert igért kiállítani
nyai a 8 lábat majd
gyárából, kik vezeté¬
megütötték. É l e t é t
se alatt működnének
egy é v e s korában
közre. Kotzormérnök
Ó-Buda
térképe.
vesztette el.
ur szintén lelkesedve
Óriás
földteke.
Londonban
a
földrajzi
nagy
muzeumban,
a geographiai
csatlakozott az ügyhöz s ő Ó-Budán a hajógyárban tett lépést szerszámok!
gazdag
gyüjtemények
közepett,
egy
óriás
földteke
van
felállítva,
melynek
s segélykezek végett, ugy ó-budai ref. lelkész Czike Dániel s rektor Őrsi
átmérője
nem
kevesebb,
mint
hatvan
láb,
vagy
tiz
öl.
Ezen
óriás
tekén
Pál ur ó-budai kapásokat kértek fel dijtalan munkára a kitüzött napra.
földünk természettani minéműsége bámulandó ügyességgel, s a legnagyobb
Lett volna ünnepélyes ásatás, de még 1860. julius 14-én a rendőri pontossággal elő van állitva. — E nagyszerü mű 54,000 font sterlingbe
igazgatóság keményen betiltotta a kirándulást, és júl. 15-én a gőzhajói állo¬ (majdnem 500,000 pft) került. Mint különben is képzelni lehet, több részből
másoknál Budapesten, ugy Ó-Budán Árpád sirja körül kemény felügyeletet van összerakva, melyeket szaktudós férfiak felügyelete alatt, a legjelesebb
tartott. 1860. júl. 17-én a rendőrségi beavatkozást megszüntetendő, a budai müvészek készitettek el, s az egyes részek összeállításánál a földrajz leghi¬
helytartótanácshoz 5441 sz. alatt adatott be kérvény, de ez ismét a rendőri resebb tudósai működtek közre. Egy nagyszerü oldaltermekkel ellátott kar¬
igazgatóságtól kérvén véleményt, az ásatás abban maradt. Hogy ez ideig a zat övezi e földiekét körül, s a termekben a legjelesebb földabrosz- és földbeszedett pénzekből az ásatást nem sürgettük, annak oka a lefolyt zavaros teke-gyüjtemény áll a vizsgálók rendelkezésére elkészítve.
időkben rejlik.de meg szerintem, ha a kitüzött helyen dr. Érdy ur 1851. okt.
A gb'z, mint tüzoltó szer. Mily sükeres tűzoltó szer a viz kigőzölése,
28-án kutatást tett, ide erőt s pénzt vesztegetni felesleges lett volna.
mutatja egy lenfonógyár fényes példája, melyben egy nap a tűz hirtelen
1861. május 30-án (Űrnapján) Rimély Antal urral tartottam Ó-Budán kiütött. A láng a gyúlékony anyagokat oly ijesztő gyorsasággal kezdé
uj szemlét, nagy járás-kelést tettünk, de megállapodásunk Péter hegye alatt emészteni, hogy már az egész gyár elveszettnek tartatott, még mielőtt a
a már kitüzött helyen lett. Az elolvasott okmányok oda huzták bennünket. fecskendezők megérkeztek volna. E borzadályos veszély közepett, egy a je¬
— 1861. julius 15-én a táj több rajzát megnyerendő, ngos Nagy István lenlevők közöl azt tanácsolja, hogy a gerebenező-teremben levö gőzgépből
urral, saját fogatán t. Stupa György gyógyszerész urat, mint műkedvelés- a gőz szabadon bocsáttassák. Alig történt ez meg, 8 a kitóduló gőz a pusz¬
ből photographirozót vittük ki a helyszinére, ki számunkra a forrást, mal¬ titó tűzet néhány percz alatt elfojtotta.
mot stb. levette. 1861. aug. 3-án saját költségemen, térképszerzésre Miskovics Mózes paleográphunkat küldtem a helyszinére.
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TÁRHÁZ.
Vidéki közlemények.

Ezen, s több más tantárgyak minden oldalróli megvitatása után, a
leczketerv kerülvén szőnyegre : megállapitva lett az eddigi, de természete¬
sen módosítva. Végre elhatározta a tanítói kar a „Gyermekbarátot meg¬
hozatni, s eddigi holt könyvtárát életbeléptetni.
A mi már most általában e tanácskozmányt illeti, minden jó oldala
mellett is hiányokat szenved. De hol van kezdet, melyben hiányok fel ne
merülnének ? Csak lelkesült erővel s rendületlen kitartással siessünk a tet¬
tek mezejére, s a működést áldásdus jutalom fogja megkoszoruzni! Ha las¬
san s nehezen halad is a szent ügy rendeltetése felé : ki fogja majd vivni
működéseinek jelenünkben oly messzeható horderejét, a mit tőle az előhaladás kora vár és követel. Legyen azért, oh néptanitók ! jelszavunk : küz¬
deni a szent ügyért, haladni a korral, lelkesülni ezen magasztos hivatásért,
mely kezeskedik, a nép halhatatlan lelkének nemes és dicsteljesebb irányt
kitüzni, s kezére dolgozik az édes haza jövendő üdvének ! Magyar Soma.

Ungvár. (Reményi Ede hangversenyei. Müvészetpártolás és még vá
lami.) Reményi, a hegedűművész, folyó hó 9-én szerencséltette városunka
látogatásával. Tizedikén adta első hangversenyét a „Korona" vendéglőben
Nagy volt a lelkesedés. A hangverseny vitán folyt a vig lakoma, hol zene
kiséretében záporként hulltak a toasztok egymás után; volt olyan toaszt is
mely kétszáz évi hosszu életet kivánt Reményinek, melyre, kedves vendé
günk kedélyes szivvel, egy igazi honfihoz méltóképen válaszolt.
Féltizenegyre kezdődött a valóságos concert a „kék golyónál," hö
Reményi is barátival együtt megjelent; — de csakhamar eltűnvén, Szuboricsot substituálta maga helyébe. Itt gyülekezett össze aztán az igazi intel
ligentia. Csak most lehetett hallani a szebbnél szebb pohárköszöntéseket
Reményi, már első föllépte előtt itt is kijelentette, hogy a Szobráncz,
tüz-kár vallottak felsegélésére hangversenyt fog adni, mely hangverseny sept
13-án ment véghez.
Irodalom és művészet.
Mit mondjunk a jeles művész játékáról? Volna-e még valaki hazánk¬
ban, ki előtt Reményinknek művészeti tehetsége ismeretlen volna ? — Ve¬
•+• („Szerelmesek Évkönyve.") íly czimü szépirodalmi és humorisztikus
lenczei Carnevalját itt is utánozhatlanul adá. Szerzeményei itt is megbá- naptárra hirdet előfizetést „Egy szerelmes lovag." Az évkönyv 3 részből
jolak s elragadák a hallgatóságot. — Hanem mégis, hogy valamivel többe álland, melyek a következők : 1) Naptári rész; 2) Szépirodalmi rész; 3)
mondjunk a semminél : véleményünk szerint, ha Reményi játékával töbt Egyveleg Ezenkivül! megindítja az „Egy szerelmes lovag" a „hires szerel¬
komolyságot párositna, művészi játszása még nagyobb hatást idézne elő.
mesek arczképcsarnokát, s évenkint czimlap gyanánt oly nő vagy férfi arcz¬
Áz ismétlés sem igen járja, tapsoljuk meg a művészt, de olyan vir¬ képét közli, ki szerelme által lett halhatatlanná." Az idei folyamhoz Cleotuózokat, a milyen Reményi is, ismétlésre provocálni kissé szerénytelen- patra „hiven talált" (!?) arczképe lesz mellékelve. Szegény szerelem, mivé
ség; akkor nem csoda, ha legyezőre szorul a művész.
lettél! most már naptárt csinálnak belőled saját lovagjaid !
Hanem szóljunk a lelkes ungi közönségről is egyszer valamit.
-j- (Uj zenemű.) A „Zenészeti Lapok" mellékletéül jelent meg: „Nagy,
Az ungi közönség a szépművészet iránti kegyeletre nézve, hazánk hallgató magyar," lassu^és friss, hegedűre zongorakisérettel szerzé Reményi
bármely vidéke honfiaival kiállja a versenyt, bebizonyitotta ezt Ungvá Ede; zongorára átírta Ábrányi Kornél. Kapható Rózsavölgyinél.
akár hányszor; — tanúbizonyságot adhatnak erről Egressy, Prielle Kor¬
© (Gászner Lajos a „Törvénykezési ismerettár" ügyében) tudatja,
nélia, Tóth, és mások. — A szinmüvészet, zene, irodalom sehol sem pár- hogy nevezett munkája kiadatását kénytelen egy időre felfüggeszteni, mint¬
toltatnak lelkesebben mint nálunk, városunk bár szegény, de a hazai níűvé- hogy a legujabb lf. kir. leirat folytán, a törvénykezés terén előreláthatólag
szet irányában mindenkor bőkezű, utolsó garasát is kész feláldozni érte.
lényeges változások fognak történni.
E napokban távozott el tőlünk Nemic.czek műlovartársasága. Ezen
+ („Magyar Plutarch") íly czimü vállalatot szándékoznak Genuában
társulat Szegeden tüzvész által nagyban károsodott. Beregben az igazgató,
e társulatnak tulajdonosa egyszersmind, megsérülvén, itt Ungvárt e hó megindítani, mely kitünőbb hazánkfiai életrajzát hozandja magyar nyelven.
© (Emlék b. Jósika Miklósnak.) Több magyar nő, a „Családi Kör" ,
elején meghalálozott. Ennyi csapás után Nemieczek társulata mégis az
figyelmeztetése
folytán, emlékkel készül meglepni b. Jósika Miklóst, 25 évi
ungvári szegények fölsegéléséhez egy esti jövedelemmel járult; mig Latairodalmi
müködése
alkalmából. Hogy miből áll ez emlék, az még titok.
bár, ki derék tagjai daczára, mint Jánossy, Tiszti, Priele, Szentgyörgyi,
/\
(A
„Csatár")
a jelen évnegyed végével bizonytalan időre felfügTörök, s többen, a dráma iránt kevésb figyelemmel levén, leginkább holm
gesztetik.
Kozma
Vazul
kiadó azok számára, kik újévig fizettek elő, a
operettekből több ezer forintot incassált, ilynemü emléket nem hagyott
„Vezér"
czimü
uj
politikai
lapot küldi kárpótlásul. Kérdés, ha az előfizetők
maga után. — Nostradamus.
meg lesznek-e vele elégedve.?
Leányfalu (Veszprém), szept. l l . (A zalamegyei esperességi „tanítói
/^ (Az „Ország" czimü uj politikai napilap programmja) e na¬
conferentia.") Az eddig csak szóban levő dolog tetté valósult. Ugyanis : pokban küldetett szét. Hatásköre és iránya tekintetében, ugyanazon
mult hó 24-kén tiszt. Eősze István kővágó-eőrsi lelkész ur mint iskolász- lap lesz az, melyet a közönség „Magyarország" név alatt ismert. Állandó
nok, *) egy körlevelet bocsátott ki, melyben tanácskozásra hivta meg a ta¬ munkatársai. : Berecz Károly (újdonságok és szinház,) Csengery Antal
nítói kart. Elérkezett tehát az idő, melyben a zalamegye-esperességi tanítói (akadémiai tudósitások,) dr. Falk Miksa (vezérczikkek,) dr. Ferencz (szláv
conferentia is életbeléptetett.
lapok szemléje), Keleti Károly, Maszák Hugo (külföldi rovat), Sándor
A népnevelés ügye nemcsak egyesek ügye, hanem a hármas bérez övezte János és József (erdélyi ügyek), Székely József (külföldi szemle). Felelős
szép hazáé is. Jogunk van hinni és remélni boldog, szabad, nagy és dicső szerkesztő Greguss Ágost, tulajdonos és főmunkatárs Pompéry János. Előfi¬
jövendőt a kedves hazának; de csak ugy, ha ,hitünk horgonya, reményünk zetés egy évre 21 ft. félévre 10 ft. 50 kr. negyedévre 5 ft. 25 kr.
talpköve a népnevelés leend. De térjünk a dologra.
© (Betiltatott szakközlöny.) A „Gymnasiumi Hetilap" nem fog
A mint fentebb is emlitve volt, Kővágó-Eőrs tüzetett ki a tanácskozmegjelenhetni
Oka iránt a szerkesztőség igy nyilatkozik : A „Gym¬
mány színhelyéül; a hová is aug. 28-kán reggeli 9 órakor sereglettek össze
nasiumi
hetilap"-nak
az ismert programm szellemében való kiadása, a
a közel- 8 távolabb vidéki tanitók, s egy ének elzengése után az ujolag fel¬
székesfehérvári
püspöki
hivatalnak f. hó 12-én kelt és 979 számmal jegyállítandó gymnasiumban üdvözölte az „iskolásznok" s egyszersmind espereslett
rendelete
által
azon
négyszeres
okból, mivel a programm a theologiai
ségileg megválasztott elnök ur a megjelenteket. Erre következett Jánosi
udomány
ellen
hibát
foglal
magában,
könnyen a vallás és erény megvetésére
József öcsi tanitónak jegyzővé kineveztetése; aztán pedig — hogy felmu¬
)ezet,
és
a
kiadandó
lapok
szelleme
nem leszen katholikus, de a kath.
tassuk egynéhány eredményét az összejövetelnek — e következő, röviden
érzelmü
lapok
is
e
(vallásilag)
semleges
tervezetet megrótták, egyházme¬
összevont tények jöttek a tanácskozmány napirendére, melyek el is lettek
gyei
hatóságilag
betiltatván,
ezt
t.
ügyfeleinknek
meleg kézszoritásunk és
fogadva ez évi tantárgyakul.
lazafiui hő üdvözletünk mellett adjuk tudtára." A beküldött dolgozatok és
1) Vallástanból: bibliai történetek elbeszélése s annak magyarázása, ilőfizetések az illetőknek visszaküldetnek.
Varga szerint; Luther kátéja a soproni képezde kiadása folytán; ének, hang¬
/\ (Lefoglalt röpirat.) Mocsáry Lajosnak a „Kiegyenlítésről" szóló
jegyekkel, szintén a soproni szerint; az egyház s különösen a hitjavitás tör¬
öpiratát
a sajtóhatóság lefoglalta.
ténetétől a legujabb eseményekig.
© (A „Sárospataki Füzetek"-böl) ismét jelent meg egy : a jelen ható¬
2) Nyelvtani tárgyakból: irás, olvasás. Mik bármi tanmód szerint ik évi folyam 7-ik füzete. Közleményeket hoz : Zombori Gedő, Nagy Jo¬
történjenek, a tanitónak oda kell törekedni, hogy a tanév lefolyta után a sef, Átányi Titusz, Szentpétery Sámuel, Szeremlei Gábor és Bartók
növendék képes legyen irást vagy nyomtatást hibátlanul olvasni, s díktálás Mbortól.
után irni. Egyszerü irálygyakoralok és hazafias szavalmányok.
-j- (Ujolag kihirdetett pályadíj.) Szeged város történetének leírására
3) A honismeretből : Magyarország földleírása, Batizfalvi szerint,
mely legujabb s legczélszerübb is; a hazai s egyetemes világtörténelem 00 arany jutalom volt kitűzve, mely — miután a letelt határidő alatt egy
ályamunka sem érkezett be — most ujolag kitüzetik. A pályamüvek 1865,
főbb embereinek s mozzanatainak megismertetése.
ept.
végeig a „Szegedi Hiradó" szerkesztőségéhez lesznek beküldendők.
4) Természet-ismeretből a czél: a természet három országávali s kü¬
© Csemegi Károlynak azon czikksorozatá), mely a Pompéry által
lönösen a nevezetesebb állatok természete-, sajátságai- hasznai- s kárával
•aló megismerkedés stb. A természettanból a feltünőbb s könnyen szemlél¬ zerkesztett „Magyarországéban „A jogvesztés elmélete és az államjog"
zim alatt látott napvilágot, most külön legnyomatban is megjelent. Kiadta
hető természeti tünemények s törvények betanitása, Edvi szerint.
J
5) Erkölcsi s egészségtani szabályok; ez utóbbi : Szeberényi szerint. ompéry János. A füzet 50 lapra terjed, s ára 40 kr.
/\ („Népszerü költemények") czim alatt Zih Károly tisza-sassi néptaitótól egy kötet versemény jelent meg Kecskeméten.
*) Mint magát nevezé.
i l l . Uj.. 38. rí — 1868.
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+ (Radnótfáy udv. tanácsos ur), ki nehány hónap óta a nemzeti szin¬
ház ügyeit vezeti, hirszeiint ugyane szinház művezetőjéül kineveztetett.
+ (A „Magyar Tudományos Értekező'') 2-ik kötetének 2-ik füzete
Botka Tivadartól az „Országos gyülölet. Országos tisztelet" folytatását,
Mayer Károlytól „A földközi tenger," a Télfy Jánostól „Görög források a
scythák történetéhez" c^imü czikkeket hozza. Ezekhez járul az Értekező
tárczája.
+ (Kakas Márton is) beköszöntött az ő „okos emberek számára való
kalendáriumával" 1863. évre. E jó hírben álló naptárt számos sikerült
torzkép is érdekesiti. A ki nevetni szeret, szivesen megadja érte a 80 krt.
0 (A müegylet választmánya) alkudozást tett folyamatba Litzenmayerrel, nagy történeti képének megvásárlása végett, mely esetben való¬
szinüleg az egylet jövő évi műlapjaul választatnék. A kép ára 1000 ft. A f.
hó 17-én bezárt havi kiállításból egy kép sem vásároltatott meg.
l\ (Nyilatkozat.) Ozoray Árpád értesiti a közönséget, hogy nemcsak
az előfizetők igen csekély száma, de egyéb körülmények is gátolták eddigelé
Szőllősy Nina hátrahagyott művei kiadásában. Azonban az akadályok most
már nagyrészt elháritvák s igy a kéziratok közelebb sajtó alá boesátáeát igéri.

0 (Budán ,,Concordia': czimü férji dalárda) van alakulóban, melygyakorlatait s zeneestélyeit a vízivárosi „Fáczán" vendéglőben tartandja.
+ (A lelenczház építésének terve Pesten) ismét előtérbe kezd lépni.
Több tekintélyes polgár kötelezte magát, e czélra adakozásokat gyűjteni.
A lelenczház a sándor-utezai városi telkek egyikére fogna építtetni. Adj
uram Isten, de hamar!

Közlekedés.
+ (A Zugligetbe vezető vasut) nem ló-, hanem gőzerőre fog építtetni,
ha az engedély megadatik, melyért közelebb folyamodott b. Baldacci Antal,
a vasut épitésére vállalkozó társulat elnöke.
(Engedély vasutra.) A cs. k. déli vasuttársulat a Kottoritól a Mu¬
ráig Lé rád mellé vezető mellék-vasútvonal kiépítésére a bizottmányi vizs¬
gálatok alapján az engedélyt megnyerte.

Mi ujság ?

£\(Névváltoztatások.) Bachruch Károly,Gyula ésLijos, p83ti lakosok
„Bányász"-ra., s Keszler Jozsef, szegedi lakos „Herlény'r'-re változtatták
Egyház és iskola.
vezetékneveiket legfelsőbb engedelemmel.
s
© (A herczegprimás ö eminentiája) az esztergomi tűzkárosultak fölse¬
/\ (Tanodái jelentés.) A pesti kir. főgymnásiumban az 186 /3 tanév
gélésére
800 ftot adott.
oktober elsején veszi kezdetét. A tanonczok beíratnak a redoute-épület 2-ik
+
(Ajándék a népszinház számára.) Gr. Viczay Károly több mint
emeletében levő igazgatói irodában september 27, 28- és 29-ikén reggeli
száz
forint
értékü fegyvereket ajándékozott a népszínháznak.
8-től 11-ig. délután 2-től 5-ig. Szeptember 30-án tartatnak a fennemlitett
© (A budai népszinház két disze'öadáiának jövedelme,) mint halljuk,
órákban a fölvéti és ismétlési vizsgálatok. A „Veni Sancte"-r& pedig okto¬
ber elsejének reggeli 8-ik órája van kitüzve. Pest, 1861. szeptember 15-én. 1100 ft; mely szép eredmény által buzdítva,a bizottmány elhatározta, hogy
ezentul havonk-nt fog egy pár rendkivüli előadást rendeztetni. Igy a jövő
Dr. Rómer Flóris, igazgató.
— (Iskolai értesítés.) A pesti helvéthitvallásu egyház négy osztályu hó folytán nagyszerü hangversenyt adnak, melyben hazánk művészvilágá¬
elemi iskolájába s hat osztályu gymnasiumába és az első évi bölcsészeti (VII. nak legjelesbjei veendnek részt; novemberre pedig egy műkedvelői opera¬
osztály) tanfolyamra, a felvétel és beírás f. évi october hó I-ső napján, a ta- előadást terveznek, melyben a magánszerepek mellett még az ének- és zene¬
nitás pedig ugyanazon hó 5-kén ünnepélyes istenitisztelettel kezdődik. — kar is csupa műkedvelők által fogna képviseltetni.
+ (A Széchenyi-hegyen) f. hó 12-én kegyeletteljes ünnepet ültek. E
Kelt Pesten, september hó 8-án 1862. Gönczy Pál m. k., igazgató.
napon ugyanis, mint a nevezett, hegy a nagy honfi nevére lett keresztelte+ (Haynald Lajos erdélyi kath. püspök) a háromszéki kath. gymna- tésínek évfordulóján, a hegység majdnem összes lakói, a szép kilátású ma¬
sium alapjára 6000 ftot ajándékozott dézsmakárpótlási papirosokban.
gaslaton gyültek össze, hol az emlékkő áll és fris koszorukkal disziték a
-\- (Templomépitési Gr. Apponyi György országbíró ő nmga békés¬ kegyelet emlékét. Körülbelől százan voltak jelen, kik hazafias érzelmü da¬
megyei gerendási birtokán saját költségén uj templomot épittetett, melyet a lokat énekeltek. A jelen volt hölgyek többnyire svájczi, lipcsei és német
bold. szüz Mária, Magyarország védasszonya tiszteletére Szaniszló Ferencz, származásu polgárnők voltak, kik cz uj hazában gyermekeiket magyar pol¬
nagyváradi püspök ő nmga a jövő hóban fog fölszentelni.
gárokká növelik.
(•) (A duna-földvári templom oltárképei.) E napokban volt alkalmunk
-f- (Elbocsátott hivatalszolgák.) Pestváros hivatalszolgái közöl, a hely¬
Klimkovics Ferencz festesz hazánkfia műtermében, a duna-földvári templom
számára nála megrendelt három igen szép oltárképet láthatni. Fő-oltarké- tartótanács rendelete folytán, legközelebb 37-en lőnek elbocsátva.
/\ (Szent-Endrén e hó 28-án nagy szüreti ünnepély) fog rendeztetni
pül a „szent kereszt feltalálása" tüzetett ki, s művészünk e feladatot,
fényes
tánczvigalommal. A gőzösök e napon minden két órában fognak
daczára az elébe szabott keskeny térimének, oly sikerültén oldotta meg,
hogy akár az eszményileg gazdag compositiót, akár az eleven szinezetbeni közlekedni Pest- és Sz.-Endre közt.
/^ (Elfogott gonosztevö.) E hó 12-én sikerült fővárosunkban azon go¬
valóban mesteri kivitelt tekintjük, egyaránt meglepő és élvezetes. Nemkü¬
nosztevők
egyikét elfogni, kik Egyed Antal, duna-földvári ősz lelkész és
lönben a másik két kép is, — melyek közöl az egyik a „Szentháromságot,"
a másik „Gábriel fő angyal megjelenését Máriánál" ábrázolja, — minden cz. apáton közelebb rablógyilkosságot követtek el. Ugyanis egy d.-földvári
tekintetben megérdemli a dicséretet. Klimkovics általában egészen a te¬ lakos az Ujépület közelében fekvő egyik korcsmában fölismert egy, az em¬
mplomi képek festésére adta magát, s ha az e téren eddig teremtett müvei litett rablásban résztvett Dominik nevü egyént, azonnal az újépületbe futott
ből szabad itéletet hoznunk, ugy mindenesetre siker és szerencse fogja s katonai fedezettel tért vissza, melynek segélyével a tettes elfogatván a
megyeházba vitett.
koronázni törekvését.
-j- (Pincze-jubilaeum.) Az Eszterházy-pincze Bécsben az idén ünnepli
© (Egyetemünket érdeklő inditvány.) Egy bécsi lap szerint a magyar 200 éves jubilaeumát. 1662-ben nyitották meg, s megjegyzésre méltó, hogy
kir. helytartótanács az udv. kanczelláriához egy, O Felsége elé terjesztendő ez egyedüli bormérőhelye Bécsnek, melyen a civilisatio két század alatt
inditványt küldött fel, melyben a helytartótanács a tandijaknak a pesti semmit sem változtatott. Most is ugyanaz a csaptató ajtó képezi a bemene¬
egyetemnél eltörlését s a félévi vizsgák visszaállítását inditványozza. tet, a lépcsőkön ugyanazon kóczkötelek vezetnek alá, a gyertyatartókban
Ugyanazon lap értesit, hogy leérkezett már a legfelsőbb határozat, mely¬ most is faggyugyertya ég, a hordók most is ugy csoportosítvák, szóval,
szerint az egyetemi tanároknak 30 évi müködés után teljes nyugdijuk biz¬ minden ugy van, mint 200 év előtt.
tosittatik.
j \ (Halálozás.) Almásy Gedeon, cs. k. kamarás és udv. tanácsos, egy¬
l\ {Kunszt József, kalocsai érsek) az ottani jezsuiták épületének na- kor Heves- s Szolnokmegyék főispáni helytartója, f. hó 16-án, 56 éves ko¬
gyobbitására 30,000 ftot adományozott.
rában elhunyt.
+ (Rablási kisérlet.) Römer Flóris sept. 23-án archeológiái utjában
Ipar, gazdaság, kereskedés.
Nedelicxtn Vlaskovics Ferencz"c'zTmz. kanonok urnál időzött, midőn
f\ (A magyar kertészeti társulat Nagy-Kanizsán) okt. 5. 6. és 7-ikeste, mig a vendégek esteli után kedélyesen társalogtak, kilenczedfél óra
napjain gyümölcskiállitást rendezend. Minden kiállító a kiállitandó tárgya¬ tájban nehány rabló tör be, kik azonban valószinüleg nem tudták a vendé¬
kat jól begöngyölve, saját költségén sziveskedjék okt. 3-ig Nagy-Kanizsára gek ittlétét, mert a mint a szobából a segélykiáltásokat hallották, azonnal
odább álltak. Távoztukban az udvaron fekvő szolgát, ki a rablók egyikét
Scherz és EnglUnder urakhoz beküldeni.
(Több külföldi borkereskedő) időzik jelenleg fővárosunkban, kik a le akarta tartóztatni, megsebesiték.
^ (Hangverseny és miikedvelői előadás.) Székes-Fehérvártt közelebb
környékbeli szőlőtulajdonosoktól az idei termést vásárolják össze.
Auer
Lipót adott hangversenyt, igen szép eredménynyel. Ugyanott f. hó
£± (A Somogymegyei gazdasági egyesület) f. hó 30-án fogja megtartani
11-én műkedvelői előadás volt a szinházterem kijavítási költségeire. A
őszi közgyülését Marczaliban.
+ (A londoni világkiállítást) az illető bizottmány, csak november tiszta jövedelem 140 ft.
0 (Gyilkosságok.) Ungban, a „Sürgöny" tudósitója szerint, m. hó
közepén szándékozik bezáratni.
+ (A mosonymegyei gazd. egyesület) M.-Óvárott f. okt. 26., 27. és 28- 10—24-dikéig 7 gyilkolási eset történt. A jelentékenyebbek közöl felem¬
dikán gazd. kiállitást; okt. 27-dikén pedig versenyszántást rendez. A kiál- litjük, hogy m. hó 15-én Zaharban egy anya hasára kötötte gyermekét,
Utmányok beküldésére, a a versenyszántást illetőleg a bejelentésre, határ¬ azzal a folyóba ment, s ugy fulasztotta bele másféléves fiát. Gálóczon Ruidőül f. é. oktober 18-dikától egész 24-dikéig terjedő időtartam állapítta¬ gyis János nevü, a helység legélelmesebb, erkölcsös s józan életü gazdáját,
midőn az éjjel 10 órakor insultálás végett a korcsmából házához jött csőtott meg.
cseléknépet csendre inté, egy szabadságos katona ugy agyba verte, hogy
Közintézetek, egyletek.
rögtön meghalt. Az istentelen gyilkos e bünmerénylet után nevetett; a ka¬
-\- (A magyar földhitelbank papírjai iránt), noha még ki sem bocsát¬ rót, melylyel megölte, a meggyilkolt fejére tette s tovább ment szeretőjé¬
tattak, az „Ung. Nachr." bécsi levelezője szerint, már is nagy bizalommal hez mulatni.
viseltetnek, s kétségtelen, hogy a bécsi börzén jó keletnek fognak örvendeni
-f (Falk Miksa), a „Wanderer" bécsi lapba irt czikkeiért történt el¬
és kitünő helyet foglalandnak el.
itéltetése következtében, e hó 15-én kezdte meg 3 hónapra terjedő fogságát.

/ \ (Hollósy Kornéliát) e hó 18-ra várták Kolozsvárra, hol a kedvelt
© (Öngyilkosság szerelemből.) A kerepesi-uton egy házmester 19 éves
leánya szerencsétlen szerelme következtében e napokban villanynyal meg¬ niivésznő egy egész hónapot fog tölteni.
© (Izsó Miklós, fiatal szobrász hazánkfia,) mint mir emiitők, Arany
mérgezte magát.
+ (A városligeti tó kiásatását) mult hétfőn kezdette meg 200 munkás. János é3 Egressy Gábor életnagyságu szobrait mintázta, s hogy e szobrok
A tervezet szerint a tó 4 hét ala*t annyira lesz szabályozva, hogy csolnakok külön-külön 20 ftért megrendelhetők. E tárgyban aláirási ivek is bocsáttat¬
járhatnak rajta és télen Pestvárosának elég jeget is szolgáltathat. A kiásott tak ki, de az eddigi eredmény nagyon elszomoritó, mert eddigelé csupán
földből dombot emelnek, msly fákkal beültetve, a városliget egyik érdekesb egyetlenegy aláiró találkozott! Nem szeretnők, ha e sajnos jelenség oka az
irodalom és müvészet iránti közönyösségben gyökereznék.
pontját képezendi.
+ (A bécsi „Vorstadtzeitung ' szerkesztőségénél) e napokban egy ren— (Színészi fölhívás.) Alólirt szinigazgató jövő I86V3 évre a szegedi
szinházat levén szerencsés megnyerni — felszólítom a vidéki t. cz. szí¬ lőrtiszt jelent meg, a ki házm itozássali fenyegetés mellett egy megjelent
a kivánt kéziratot.
nészeket, színésznőket, népszínműi énekeseket és énekesnőket, kik társula¬ jzikk kéziratát követelte. A szerkesztő átadta
•+- (Szomoru történet.) A „M. Sajtó'1 a következő, csaknem hihetlen
tomhoz szerződni kivánnak, hogy e tárgybani bérmentes leveleiket N. Kal¬
lóba idősb Láng Lajos édes atyámhoz utasitsák. Szeged, sept. 12. 1862. jseményt közli. Buda-Ujlakon az albiróság egy szőlőtolvajt háromnapi fog¬
ságra itélt s arra, hogy vasárnap mise után a lopott szőlőt a templom előtt
Láng Boldizsár, szegedi szinigazgató.
/\^ (Reményi Ede hangversenye.) Beregszászról sept. 9-rűl irják la¬ árulja. Ezen pelengérre állitás annyira meghatotta az elitéltet, hogy a biró¬
punknak: Augusztus 7-én érkezett hozzánk Lang Boldizsár drám\-és nép¬ ság előtt kijelenté, miszerint készebb felakasztani magát, semhogy a szé¬
színmű társulata, s azóta közönségünknek az ujabb szinirodaltni termékek gyent kiállja. A nép azt beszéli, hogy az albiró (bizonyosan gúnyból) maga
neki pénzt kötélre. Az elitélt vasárnap reggelre csakugyan felakerekded összevágó előadásával élvezetes estéket szerzett. Továbbá a mit ajánlott
f
hirlapi tudósitások után reménylettünk ugyan, d3 kételkedtünk benne : kasz otta magát A Tt<zti-ügyész mír pert inditott az aloiróság ellen,
september 4-én Reményi Ede, hires hegedűművész körünkbe érkezett, melynek tagjai márt v.jlta'í megidézve. Ismét egy szép tárgy a „Donaufogadtatása meleg és tiszta magyar szivekből eredett volt. Megérkezése Zeitung"-nak és érdemes társainak épületes elmélkedésére a magyar tör¬
napján a minden müvészetet hőn pártoló derék gyógyszerészünk Buzáth vénykezés fölött. Annyi bizonyos, hogy az egész nemzetet fogják érte fele¬
Kajetán vendégszerető családi körében tiszteletére magyar zamatú barát¬ lőssé tenni a „Donan Ztg" et Comp mert hát ez már igy szokás.
ságos estély rendeztetett. Az estély az Örömet kifejező üdvözlő felköszönté¬
/\ (Csernovics Péter meglövetéséröl) a „Magyarország" a következő
sek közt folyt le. Szombaton sept. 6-án volt Reményi hangversenye melyet részletet irjíT: A mireny Szalárdon, saját lakásán követtetett el ellene; alövés
«oha el nem feledünk. A müvész „Repülj fecskémje" s a remekül eljátszott balvállán furódott keresztül. A tett indoka hirszerint a következő : Csernomagyar dalok sokáig viszhangzani fognak füleinkben. A hangversenyen vicsnak a Szalárdi határban nagy darab luezernása van, melyre a lakosság
nemcsak a beregmegyeiek, hanem a szom-izéd megyék távolabb helyeiről is ijjelenkint marháit ki kezdte hajtogatni, elannyira, hogy már alig voltak
számosan voltak jelen. Hangverseny után Reményi az olvasóegylet által képesek a tilalmat fenntartani. Igy történt, ho^y a kérdéses éjjel maga Cser¬
rendezett estélyen jelent meg, hol aztán bucsut vett tőlünk s másnap Mun¬ novics, tisztjei kiséretében kiment a tett helyére, hol a tilosban legelő mar¬
kácsra ment. Kisérje utjában áldás-és szerencsekivánatunk ! — Beregi.
hákat behajtatta, s5t mint némelyek állitják, egyet az ott talált legeitetők
/\ (Állandó szinház Maros-Vásárhelyt.) Gróf Teleki Domokos egy, közöl meg is ütlegeltetett volna. Ezután h tzament, és ablakán kinézett;
Maros-Vásárhelyen épitendő állandó szinház létesítésén fáradozik, s e czél¬ ;kkor történt a lövés. Hirszerint a tettesek, kiket Csernovics felismert, már
ból f. hó első napjaiban ott többekkel értekezletet tartott, melyben a töb¬ :lfogattak ; s az egyik tettét be is vallott* volna.
bek között, Bethlen Farkas, Toldalagi Mihály, Lázár Mór, Hutter György,
0 (Kanizsán dalárda) van alakulóban. Mult vasár lap e tirgyfean
Jtindsm'ml Albert grófok, báró Henler József, Gyárfás Domokos, Szilvásy gyülés tartatott. Kanizsa kétségkivül megbirna egy dalárdát.
•Sándor, Dobolyi Sándor, Nagy József, Donáth Farkas, Nagy Samu, Fil-p
© (Kecskeméten műkedvelő-társulat alakult), mely jótékony czélokra
Albert, a város főbírája, a kir. tábla neh íny tagja és több helyi polgár részt¬ 6 előadást rendezend. Hirlik azt is, hogy Molnár, budai szinigazgató, az
vett. Az alapszabályok kidolgozásával, a míglevő tervrajzokhoz mért költ¬ őszi és téli idényt társulata egy részével szintén ott töltendi.
ségvetés, a helyiség meghatározása és a szükséges pénzösszeg mily módon
-(- (Elitélés.) Kvaternik, az ismeretes horvát ügyvéd, e^y töle megje¬
megszerzése iránti véleményadás stb. elkészítésével egy bizottmány lőn
megbizva, melynek tagjai : gróf Llzár Mór, Dobolyi Sándor, Szentgyörgyi lent politikai röpirataért egy hónapi fogságra itéltetett el.
+ (Szomoru történet.) Hamburg egyik fogadójában e^y idegen épén
Imre, id. főbiró Fekete József, volt főbiró Pietrie Ádám, dr. Knöpfler Vil¬
azon
pillanatban
lőtte magát agyon, midőn katonai fedezettel megjelent
mos és Békessi Márk mint tollvivő. Ez alkalommal a lelkes báró Henter
József és gróf Lázár Mór a szinházhoz szükséges telekrészt ingyen aján¬ rendőrügynökök léptek szobájába, hogy elfogják. Az idegen egy fiatal nő,
állitólag neje, kiséretében érkezeti Hamburgba, s az idegenek névsorában
lották fel.
+ (Nyíregyházán összeütközés) történt a polgárság és katonaság közt, mint „Neumann Hermann gazdász Pestről" szerepelt. Miután a rendőrség
s a ,,P. Lloyd'1 szerint csak az ott állomásozó ezredparancsnok erélyes köz¬ épen egy magyart keresett, kinek személyleirása némileg öszhangzásban
volt az idegen külsejével, megkisérté ezzel közelebbi ismeretségbe lépni,
belépésének köszönhető, hogy nagyobb szerencsétlenség nem fordult elő.
© (^4 zentai ütközet évnapját) az idén ünnepélyes istenitisztelettel midőn e czélból szobájába lépett, ez épen akkor vetett véget életének. Az
szándékoztak megünnepelni. Este tánczvigalmat voltak rendezendők a városi öngyilkos egy kis magyar városban postamester volt, Unger nevezetü, s
betegápolda javára. A zentai ütközet, mint tudva van, 1697-ben sept. 11-én nejét és gyermekeit elhagyva kedvesevei külföldre menekült. Igy irja le az
volt, melyben Eugen Savoyai herczeg a törökön fényes győzelmet nyert. Az esetet egy hamburgi német lap.
-f (Azon rablócsapat,) mely Otocac és Polutic közt a postakocsit kö¬
•ellenségből 10 ezer a Tiszába fult, 20 ezer pedig a sánczok közt vérzett el.
Roppant zsákmány került a magyarok kezébe, kiknek csak 600 halv>ttjuk s zelebb megtámadta, 40 emberből, többnyire katonai szökevényekből állt,
pár ezer sebesültjök volt. íly esemény megérdemli, hogy évnapja megünne- kik közöl többen katonai egyenruhát viseltek. A postakocsi-fedezetet ia
vadászkatonák képezék, kik ugyan vitézül védelmezek magukat, de a tul¬
peltessék.
+ (Patkóról) a „Donau-Zeitung" a következő épületes közleményt nyomó erő ellen sikeretlen volt minden erőködésök.
® (A postakocsinak Czegléd és Szele közt történt kirablását illetőleg,)
tiozza : Patkó ref. vallásu, és még nem volt példára,hogy hitsorsosait meg¬
támadta volna. Különösen a kath. plébánosokat rabolja. Mint minden hires miről a Pol. Ujdonságokban röviden már emlékeztünk, ujabban a követ¬
«lődje, ugy benne is valami lovagszerü van, különösen bőkezű népbeli „ba¬ kező részletekről értesülénk : A czegléd-szelei országuton, a postakocsi
rátjai" irányában, kik közt nem akadt eddig árulója, s talán nem is fog egy¬ indulta előtt Czeglédre, többen találkoztak egy három lovu parasztszekér¬
hamar akadni. Bizonyos fesztelenséget tanusit, mely a biztonság csodálatos rel, a melyen két urimódon öltözött nagy szakállu férfi vadászpuskával ült;
érzetét tételezi fel, s látogatását néha előre is megizeni. Igy nemrég egyik a kocsis czifra szűrben volt. Ezen kocsin várta a két rabló a Szeléről jövő
plébánosnak azt izente, hogy „tudja, miszerint nincs pénze; de van jó bora, postakocsit, mert utasok ezen kocsit egyszer Czegléd, máskor Szele felé
8 azért fog eljőni, hogy egyszer már jól lakmározhassék." A szegény, szo- mentében találták. A mint a postakocsit az országut felé szemközt találták,
rongattatott lelkész, mint mondják, azonnal Pécsre ment, s nehány száz a rablók kocsijukkal az uton keresztbe álltak, a 14 éves kocsist leszállani
ftot vett fel kölcsön, hogy a rablóknak adhasson, ha betörnek hozzája. Ez parancsolták, fenyegetőzések között a postatáskával együtt kocsijukra fektet¬
fölösleges volt, mert Patkó a feszületre esketteti meg a lelkészeket, hogy ték, szűrrel beterítették, s a postalovat is a kocsi elé fogva, vágtatva Czegléd
nincs már több pénzök. Különben nem iszik más bort, mint melyet jelenlé¬ felé indultak, Czegléd közelében egy mellékuton Káta felé_ hajtván, a fiut a
tében csapolnak a hordóból. Egy plebános, kivel Patkó a pinczébe ment, szekérről leparancsolták. — A rablást két czeglédi földmives távolról, fé¬
nem tudott a borszivóval jól bánni, Patkó erre átadta neki kétcsövü fegy¬ lelmükben földre terülve nézte, és azonnal Czeglédre sietett jelentést tenni,
verét, s maga huzta fel a bort. A plebános csodálkozva kérdezte, mint biz- miáltal Pesten előbb volt tudomás a rablásról, mint a szelei postahivatal¬
hatta fegyverét íly könnyedén reá. „Mert tudom, hogy kath papnak nem ban, miután a poatafiu csak késő este ért haza gyalog. — A postatáskákban
«zabad többet misézni, hogyha ölt," — volt a felelet. Patkó öt-hat legé¬ volt 22 ezer forint a kátai adóhivataltól, 8 ezer forint Jászberényből, és
nyével tetőtől talpig fel van fegyverkezve, lovon jár, revolver- és két csövü mintegy 8 ezer forint magánpénzküldemények.
puskákkal. Jellemző Patkó azon nyilatkozata, hogy német faluban — a lel¬
© (Jótékonyczélu hangverseny.) Marczaliban m. hó 24-én műkedvelői
készeket kivéve — sohasem rabol, „mert a német asszonyok azonnal pokoli hangverseny rendeztetett az irói segélyegylet javára. A tiszta jöve¬
lármát ütnek, összegyülekeznek, s őt embereivel bizonyára agyonvernék." delem 55 ft.
— Nem is tudtuk, hogy a német asszonyok oly nagy vitézek!
Nemzeti szinházi napló.
0 (Botrányos lopás.) A hannoverai király udvari marchallja, HedePéntek, sept. 12. „A házasság rokkantjai.'' Francziáb il migyaritot^
mann tbnok, az ország főurainak egyike, a királytól, midőn fürdői utjában
kisérte, 90,000 tallért ellopott, s midőn a keresetet ellene meg akarták vigjáték 3 felv.
indítani, megszökött.
Szombat, sept. 13. ,.Alvajáró." Opera 3 felv. Bdlinitül.
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Vasárnap, sept. 14. „Szökött katona." Népszínmű 3 felv. Irta
Szerkesztői mondanivaló.
Szigligeti.
6194 \.-Varsányi. M. J. A panaszt nem tehettük közzé; okát könnyü kitalálni.
Hétfő, sept. 15. „A kunok." Opera 4 telv. Császár Györgytől..
6195. Pest. N. I. önnek állitólag beküldött verseire nem emlékszünk.
Kedd, sept. 16. „Angyal és daemon." Vigjáték 3 felv.
Szerda, sept. 17. „Port a szemébe." Vigjáték 2 felv. Ezt megelőzte: tollából.6196. Merengés az erdőben. Zsenge kisérlet. Idővel tán jobbak is kerülnek ki ön
.„Tiszaháti libácska." Vigj. 1 felv. Ez ismeretes vígjátékok oly kerek elő¬
6197. Komárom. R A. A küldeményt megkaptuk. Egy kis türelmet kérünk.
adás mellett kerültek Bzinre, minőt várnunk lehetett. Ágnest Prielle Kor¬
6198. Valaki a Vasárnapi Ujság teljes 8 évi folyamát, külön-külön csinos kemény
nélia szeretetreméltó naivsággal, — Zabfalvit Szerdahelyi könnyed finom kötésben, 60 ftért kész átengedni. Értekezhetni iránta a hevesi postahivatalnál.
6199. Szüreti dal. Különösen megragadó e strófa :
játékkal személyesítette. A másik darabban Szatmári L.-né a világ előtt
Igyunk, igyunk böviben foly a must,
nagyot játszó, de családi körében kedves házi asszonyt nagy élethűséggel,
Együnk, együnk paprikás gulyáshust.
— Toth a patiensnélküli, de jószivü orvost művészileg tükrözte vissza. Csak
Must!
Szilágyi B. (Vilmos) volt feszes és kelletén tul hideg.
Hust!
E kettőt ne fussd !
Csütörtök, sept. 18. „Varázs-hegedü" és az „Elizondói leány" 1 felv.
operettek.

39-ik szám.

Kilenczedik évi folyam.

Budai népszinház.
ept. 12- és 13-án a népszinház „örömünnepére" történt készülődések
miatt nem volt előadás.
Sept. 14. A népszinház megnyitásának „örömünnepe." A közönség,
mely e nemzeti intézetet egy lefolyt év alatt csak gyéren pártolta látogatá¬
sával, ma rendkivüli számmal jelent meg. Az ünnepélyt a „Hymnus" ének¬
lése nyitotta meg. Ezután a zenekar egy „nyitányt" játszott Bakodytól.
Ezt „Mult, jelen, jövö" czimü allegória követte, melynek gyarló szövegét
némileg feledtetek az ügyesen rendezett képletek, melyek közt legjelesb
volt az, mely előtünteté Magyarhon különböző nemzetiségeit, testvéries
egyesülésben honunk czimerét vállaikon tartva, mialatt e hon nemtője reá¬
jok áldást mond. Legélethivebb volt a „jelen", melyet egy összement kar¬
dal példázott. Majd a „Zeneszerző" czimü uj magyar operette következett,
zenéje Állagától, kinek szép tehetségétől ezuttal többet vártunk. Az ünne¬
pélyt a magyarországi nemzetiségek testvértáncza s aRákóczy-induló rekesz¬
tette be köztetszés között.
Sept. 15. Az „örömünnep-' folytatásául : „A szigetvári vértanuk" első
elvonása és a „Nöuralom" czimü vigjáték 3 felvonásban, előadva a nem¬
zeti szinház tagjai által. A szinház most is szorongásig megtelt az össze¬
vágó s valóban müvészi előadás láthatására. A közreműködők egymást
fölülmúlták; de leginkább kitünt Jókainé remek szavalata s megrenditő
játéka. A vígjátékban pedig Felekiné kedvteljes játéka mindenkit megra¬
gadott. A jeleneteket sokszoros tapsvihar szakasztá meg. Felvonás közben
Bognár Vilma kedves csengő hangon pár dalt nagy tetszés közt énekelt.
Sept. 16. „Zeneszerző" és „A szerelmes kántor" magyar operettek
Állagától.
Sept. 17. „Csizmadia mint kisértet." Népsz. 3 felv. Szigetitől.
Sept. 18. „Nagyidat czigányok.'- Népszínmű 3 felv. Szigligetitől.

SAKKJÁTÉK. .
143-ik sz. feladvány. —• Weisz J. A. tanártól (Budán).
Sötét.
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28 The.
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Szer.
Gellért püs.
5a
Cföt.
Kleof.,Fark.
1 Tis.
5 51
Péntek Czipr., Just. Nilus
1 4 + f e l m a g 2 Uj év
5 49
27 Szomb. KozmaDemj Kozma D 15 Nicotás.
3Sab
5 47
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TARTALOM.
Hunfalvy Pál (arczkép). — Az utolsó tárogató. Szél Farkas — Palócai Zsófia ea
négy leánya. — Bocskai Papp L. — Az ó-kigyósi kápolna és sírbolt (képpel). Zombory
Gusztáv. — Mezőégés Amerikában (képpel). — A viziló. — Böngészet a történet meze¬
jén (fől)tatás). Qönczy Benő. — Árpád sírja (folytatás rajzzal). Ifj. Résö Ensel Sándor.
— Vegyes jegyzetek. Bardócz Lajos. •— Tárház : Vidéki közlemények. — Irodalom é»
művészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek.
— Közlekedés. — Mi ujság? — Nemzeti szinházi napló. — Budai népszinház. — Sakk¬
játék. — Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár.

Elöfizetési fölhívás.

VASÁRNAPI UJSÁG
és

1862. évi április-septemberi % évi és julius—sepíeiuberi Vi évi
folyama, september hó végével lejárván, tisztelettel kérjük t. cz. elő¬
fizetőinket, hogy előfizetéseiket mielőbb megujitani sziveskedjenek.

Elöfizetési föltételek:
Postán küldve vagy Budapesten házhoz hordva :

A 138-ik számu feladvány megfejtése.
(Dióssy Lacidtól Sz -Mihály-Uron.)
Világos.
Söjét.
Világos.
A)
Sötét.
• 1) F d 3 — h 7
f 7 - f 5 A)
P e8 — c 6
2)
II
h
5
f
6
f 2) H b 5 — f 4
Ke 5— e 4
lépnie kell.
3) B - v a g y I I 3)Hf4—d3^
Helyesen fejtették meg. Nagy-Marján : Beőthy Maris — Veszprémben : Fülöp
József. — Nagyváradon : báró Meszéna István (a 137-iket is). — T.-Sz.-Miklóson :
Frankl A. — Kolonban : Szegheő Antal — Pesten : Cselkó György. — Gyepesen : Kun
Sándor.— K.-Sz.-Miklóson : Bankos Károly. — Szabadkán : Markovics Samu.

A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben V/s iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai aton külön a Vasárnapi Újságra
félévre 3 fi., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. njpénzben. - Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó
(Szerkesztőségi iroda : egyetem-utcza 4. szám, 2-ik emelet.)

T ör ök

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

d
e
f
g
h
Világos.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

Pest, september 28-án 1862.

A Vasárn. Ujság és Pol. Ujdons. együtt évnegyedre (okt.—dec.) 2 ft. 50 kr.
Fél évre azaz : oktober—martiusra 1862—63
3 „
-Csupán Vasárnapi Újságra évnegyedre (oktober—decemberre) 1
50
Félévre azaz : oktober—martiusra 1862 — 63
3
25
Csupán Politikai Újdonságokra évnegyedre (okt.—decemb.) . 1
50
Félévre azaz : oktober—martiusra 1862 — 63
2
SV A csupán Vasárnapi Ujság julius—decemberi félévi folyamából
teljes számu példányokkal még folyvást szolgálhatunk, előfizetési ára 3 ft.
f j ^ - Tiz előfizetett példányra egy tisztelet-példánynyal kedveskedünk. A pénzes
levelek bérmentes küldése kéretik.
A Politikai Újdonságok jelenleg CZf~ 1 0 0 0 példányban nyomatván,
gj|Bw
s igy minden magyar és német lapok közt a legelterjedtebb, továbbá,
azon előnyénél fogva, hogy hetenkint csak egyszer jelenik meg s igy a kávéházakban,
magán-s nyilvános helyeken a hirdetmények egész héten át fennfekilsznek, — bármi néven
nevezendő —— hirdetmények =
közlésére a legjobban ajánltatik. — Pest,' sept. 1862.

A Vasárnapi ujság és Pol. Újdonságok kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

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

Kiadó-tulajdonoa Herkruast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer ea Heckenast, egyetem-utcza 4. tzim alatt. Pesten 1862.

P á 1.

A magyar protestáns egyház egyik legkitünőbb férfiai mu¬ tásának és pénzgyüjtésének köszöni lételét. Hosszas volna, ez
tatjuk be olvasóinknak, Török Pált, kit a duna-melléki helv. hitv. ügyet egész terjedelmében leirnunk. Ki bővebben akar olvasni
egyházkerület nem rég választott superintendensévé. Azonban felőle, utasítjuk Török ily czimü munkájára : „Korrajzok a duna¬
Török Pál nemcsak buzgó és nagy müveltségü lelkész és fárad¬ melléki helv. hitv. egyházkerület életkoréböl, fótekintettel a kecske¬
hatlan tisztviselő, ki teljes mértékben megérdemelte egyházkerü¬ méti és pesti főiskolák ügyére'' (Pest, 1858), melyet mint védiratot
lete kitüntetését; ez érdemeit jóval felülmulja az iskolaügy körül adott ki a kecskeméti egyház polémiája ellen, minthogy ez egyház
tett azon sikerdus izgatása, mely az annyira fontos pesti reform, annyiban ellensége volt a pesti főiskolának, a mennyiben némi
főiskolának nemcsak alapját vetette meg, de nagy ában már létre históriai jog nevében azt követelte, hogy az egyházkerület Kecs¬
is hozta.
kemétre helyezze a papnöveldét. Elég annyit mondanunk, hogy
Lássuk röviden pályáját. Török Pál született Alsó-Váraden, egy Pesten felállítandó ref- főiskola szükségét már rég érezte nem¬
Barsmegyében, 1808 ban. A selmeczi lyceumban tanult 8 évig, csak a dunamelléki egyházkerület, hanem az egész protestáns egy¬
innen tizenhét éves korában Debreczenbe ment, hol philosophiát, ház. Az egyházkerület már 1839-ben bizottmányt nevezett ki ez
jogot és hittant hallgatott s két évig, mint a szónoklati és költé¬ ügyben, mely tervét oly hamar benyujtá, hogy már 1840. septemszeti osztály köztanitója mükö¬
berében Pesten az összes négy sudött. Csakhamar 1832 ben a kis¬
perintendentia képviselői és meg¬
ujszállási gymnasium tanárának
bízottai tanácskozás alá vehették.
hivatott meg. Ez egyház, később,
E főkonvent kimondotta határhárom év mulva, lelkészévé is
zatában a pesti református főis¬
választotta. Összesen hat évet töl¬
kola szükségét, s egy bizottmány
tött Kis-Uj szálláson, honnan 1839neveztetett, mely valósítását esz¬
í ben a pesti egyház hivta meg
közölje. E bizottmány 1848-ig
: papjának, 1845-ben a pesti egyfennállott, pénzt gyüjtött, azonban
; házmegye aiesperesévé, 1849-ben
a forradalom s a rája következett
!
föesperesévé, 1860-ban pedig, a
ostromállapot félbeszakiták mü¬
protestáns autonomia gyözelméködését.
| vel, a dunamelléki egyházkerület
A forradalom után főkép
superintendensévé választatott.
Török újította fel a pesti ref.
l
Még kisujszállási tanár korá¬
főiskola ügyét. 1854-ben már a
ban irt a hírlapokba czikkeket,
kormányhoz folyamodást adott be
1842-ben Székácscsal a „Protes¬
az egyházkerület egyelöre csak
táns egyházi és iskolai lapot" alaegy theologiai osztály megnyitá¬
i pitotta és szerkesztette egész
saért. 1855-ben Török maga uta¬
1848-ig, és számos jeles czikkei
zott fel Bécsbe, egy második folya¬
gazdagitotta. 1841-ben „Egyházi
modványt nyujtott be, s erélye¬
, beszédek tárát" inditott meg, (I.
sen fogott a pénzgyüjtéshez. A
j köt. Pest. 1841. II. köt. Pest. 1845.)
következmény az lett, hogy 1855.
• melyben néhány kitünő egyházi
októberében már megnyilt a
beszéd jelent meg töle.
hittani osztály, 1859-ben a gym¬
;
A forradalom után már rit¬
nasium állíttatott be, a jelen évben
kábban látjuk őt megjelenni az
pedig a kollegiumi elsö osztály
, irodalom terén. Mint főesperest
van megnyitóban. A papi lak oly
az egyház bonyolult ügyei és
módon épittetett fel, hogy mind
kényes körülményei foglalták el
a theologia, mind a gymnasium
leginkább, s egész erejét a pesti
számára elég legyen; most szin¬
főiskola ügyére forditotta. Ez in¬
tén a papi lak telkén egy ujabb
tézet főkép az ő javallásának, izgaépület emelkedik, hol a köl ~™~
TÖRÖK PÁL.
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