492
** (Gróf Zichy Pálné) Kornis Anna, Párisban oly veszélyesen megbelegült, hogy férje után táviratoztak, ki azonnal utra indult. — A jelenleg
Párisban lévő magyarok névsorában olvassuk Damjanich János özvegyét is.

Nemzeti szinházi napló.

42-ik szám.
Sierkesztöi mondanivaló.

6216. Rabló leszek, haramia, A rengeteg dühödt fia. Mondhatjuk, szép
pályára készül on!
6217. Vágy Alexandriából. Szép érzelmek, gyenge szavakkal tolmácsolva.
6218. Eger. Sz. I. Ön óhajtását teljesitettük. Az érintett czikk szivesen látott
vendégünk leend.
6219. Nyári délután. A tanulmány nagyobb egyöntetüséget hoz majd önnek
müveibe!
6220. Jánosi. S. M. A küldeményből az utolsó igen megnyerte tetszésünket, s leg¬
közelebb átadjuk a nyilvánosságnak.
6221. Gyönk. K. F. Csakugyan nincs kezeink közt. Szives beküldését kérjük.

Péntek, okt. 3. „Az elsö ösz hajszál." Eredeti uj vigjáték 1 felv. —
Balázs Sándortól. „A kis árva." Vigjáték 1 felv. A kis vigjáték közt Szer¬
dahelyi a „Chorista" magánjelenetét adta, nagy tetszéssel. Az első
uj darab, szép társalgási nyelven irt kis vigjáték, de legkisebb bonyodalom
nélkül.
Szombat, okt. 4. O cs. k. Felsége születése ünnepére „Tündérlak „Ma¬
gyarhonban."
Vasárnap, okt. 5. „II Rákóczy Ferencz fogsága." Dráma 5 felv. Hiáányos előadás. Jókainé és Szigeti remek játékát kivéve, a többiről nem igen
HoldIIÓKatholik. és Protest. Gör.-orosi Izrael, 0 Nap¬
kedvezőleg szólhatunk; sőt megrójuk Lendvayt, ki Bercsényit különös tekin¬
napt.
és
hetinap
naptár
naptár
kelet
il nyüg
kelet nyüg.
tettel a hatásvadászásra, s igy igen hiányosan személyesítette. Jellemet pár
phrázis zajos elmondása még nem teremthet Lendvay Bercsényijében
pedig ez estén többet legjobb igyekezet mellett sem találtunk.
Sept. (ó) Tisch
Oktober
ó.
Hétfő, okt. 6. „Tündér uj jak." Vigjáték irta Scribe.
40'
16
Vasár. E 18 Miska' E l i Mik 30E18Ger. 18 MikKedd, okt. 7. „Sevillai borbély" Rossini dalmüve. Benza túlzása, Fü¬
30
17
1 Oktober 19 Kál.
Hétfő
Kálmán, Ed. Kálmán
redi kedvtelensége, Pauly nehézkessége, igen jól működtek össze az előadás
26
19
Kedd
Kalliszt püs. Szerencs. 2 Cyprián 20 Szer
27
20
3 Areop D. 21 Pál.
Teréz szüz Terka
elrontására. Kivételt csak Huber Ida tett, ki pár áriát kellem és erővel
Szer.
30
2l
G-álap.,Flor. Gaál
4 Hieroth 22S.V.
Csőt.
énekelt el. A zenekar is rosz volt.
*
5 Karithina 23T.Ö.
22;
Péntek Hedvig özv. Hedvig
Szerda, okt. 8. „Romeo és Julia." Shakespearétől. Az egész estén
24
37Í
Szomb. Lukács evan. Lukíícs
6 Tamás 24 Sab
egyetlen jelenet sikerült, s ez Lendvayné magánjelenete volt, midőn az al¬
Holdnegyed : <£ Utolsó negyed 16-án, 10 óra 58 percz reggel.
tatószert szájától irtózva emelte el.
Csütörtök, okt. 9. „Becsületszó." Vigjáték 1 felv. irta Szigeti. — „Egy
csésze thea." Vigjáték 1. felv.

Budai népszinház.

TARTALOM.

Okt. 3. „Mátyás Diák." Népszínmű 3 íelv.
Okt. 4. „Béldi Pál." Szomorujáték 5 felv.
Okt. 5. „A zöld ördög." Pantomia 1 felv. Ezt megelőzte „Daphnis
és Chloe" operette 1 felv. A bohóság láthatására a szinház egészen megtelt
íly nagyszámu közönséget rég nem volt alkalmunk látni a népszínházban.
Okt. 6. „A fekete orvos." Franczia dráma 4 szakaszban; Forditotta
Bereczky Zsigmond. Fabien szerepében Molnár nagy ügyességet fejtett
ki. Játékának fénypontja az őrülési végjelenet volt.
Okt. 7. „Két huszár egy baka.'- Népszínmű 3 felv.
Okt. 8.„LiliomJi." Népszínmű 3 íelv.
Okt. d.„Castor és Pollux" Vigjáték 3 felv. Szigligetitől.

Képek a hazai népéletböl. XXV. (Képpel) — Főző gazda. Gömöry Frigyes.
Képek Szlavóniából (folytatás). Válkay Imre. — Miskolcz (képpel). Zombory Gusztáv. —
Árpád sírja (folytatás, képpel) Ifj. Ensel Besö Sándor. — Az upasfa. — Történelmi
kalászatok. Lehoczky Tivadar. — Vegyes jegyzetek. Bardócz Lajos. — Tárház : Levelek
a londoni kiállitásról XVII. Dr. Tőkés. —Vidéki közlemények. — Irodalom és művészet.
— Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés.— Egyház és iskola.— Közintézetek,
egyletek. — Mi ujság? — Nemzeti szinházi napló.— Budai népszinház. — Sakkjáték.—
Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár.

SAKKJÁTÉK.

VASÁRNAPI UJSÁG

146-ik sz. feladvány. — Kockelkorn Károlytól (Kölnben).
(A lipcsei képes-ujságból.)
Sötét.
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Elöfizetési fölhívás.

és

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

.ÉK

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

I
IWi
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Elöfizetési föltételek:
Postán küldve vagy Budapesten házhoz hordva :
A Vasárn. Ujság ésPol. Ujdons. együtt évnegyedre (okt.—dec.) 2 ft. 50 kr.
Fél évre azaz : oktober—martiusra 1862—63
5 ,, —
Csupán Vasárnapi Újságra évnegyedre (oktober—decemberre) 1 „ bO
Félévre azaz : oktober—martiusra 1862 — 63
3 ,, —
Csupán Politikai Újdonságokra évnegyedre (okt.—decemb.) . 1 „ 25
Félévre azaz : oktober—martiusra 1862 — 63
2 „ 50 ,
U^"* A csupán Vasárnapi Ujság julius—decemberi félévi folyamából
teljes számu példányokkal még folyvást szolgálhatunk, előfizetési ára 3 ft.

Világos indul, a 4-ik lépésre matot mond.

A 141-ik számu feladvány megfejtése.
(Rothí'eld Józseftói Parabutyban.)
1) II c 5 — e 4
K d 5 —e4
2) K f 5 — f 6 . .
Kc5 —d5
8)Fa4_b5
Kd5- e 4 :
4)Fb5-c6^
Helyesen fejtették meg. Nagy-Marján : Beőthy Maris. — Veszprémben : Fülöp
József. — Nagyváradon : báró Meszéna István. — K.-Sz.-Miklóson : Bankos Károly. —
Nagy-Abonyban : Hertzka Ignácz. — B.-Csabán : Vidovszky János. — Bajmakon: AVeisz
Fülöp.— Gyepestn : Kun Sándor. — T.-Sz.-Miklóson : Frankl A. — Gyula-Fehérvárott:
Horváth Lajos. — Jánosiban : Keszler István.

Kilenczedik évi folyam.

U i z előfizetett példányra egy tisztelet-példánynyal kedveskedünk. A pénzes
évelek bérmentes küldése kéretik.
A Politikai Újdonságok jelenleg C^f" 7000 példányban nyomatván,
s igy minden magyar és német lapok közt a legelterjedtebb, továbbá
azon előnyénél fogva, hogy hetenkint csak egyszer jelenik meg s igy a kávéházakbanl
magán-s nyilvános helyeken a hirdetmények egész héten át fennfeküsznek, — bármi néven,
nevezendő 3S5S hirdetmények S 2 S közlésére a legjobban ajánltatik. — Pest, sept. 1862.

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

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

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heekfnsitt, egyetem-uteza 4. siám alatt. Pesten 1862.

Pest, oktober 19-én 1862.
A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/j iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda Pesten házhoz kflldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra
félévre S ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. njpénzben. — Az elöfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasitandó.
(Szerkesztőségi iroda : egyetem-uteza 4. szám, 2-ik emelet.)

Némethi

János.

Az ember érdeme nem állásának rangfokozatától, nem an¬ mert neje s egyetlen fia igen rég elhaltak. Hat árvát nevelt fel, s
nak külső fényétől függ : hanem attól, vajjon azon kört, melyre bocsátott el védelme alól, felruházván öket a becsületes kenyérke¬
sorsa rendelte, betöltötte-e hiven, a mint kötelessége parancsolta reset módjával.
s lelkiismerete sugallta ? E meggyőződéstől vezetve, örömmel mu¬
De nem térhetett, s nem térhet az idegen s a jövevény is
tatjuk be a biharmegyei n. szalontai ref. egyházmegye egyik ki¬ ugy be az ö házához soha, hogy biztos fedelet, s meleg fekhelyet
sebb egyházának, Anthnak, 82 éves agg lelkipásztorát, kinek 52 ne találna ott. Az „anthi páter" barátságos laka köznyelven fo¬
éves lelkészi jubilaeumát f. évi oktober 7 én az emlitett egyház¬ rog a vidéken.
megye tartotta meg.
Nyíltság, becsületesség, vendégszeretet, vidám lélek, hazafiság
Némethi János született 1780. júl. 9 én Komárommegyében az ö főbb jellemvonásai s a ki egyszer beszél vele, bátran tárja ki
Banán, hol atyja iskolatanitó volt. Szülei korán elhalván, hat árva előtte keble titkát, tudva, hogy Judása nem lesz soha. Senkit meg
testvére közöl jó szivü keresztatyja fogta fel, s kezdttte meg vele nem bánt, épen azért haragosa nincs, szeret mindenkit, s szereti
iskolai pályáját születése helyén. — Pápán végezvén a gymna- mindenki, ezért szokta néha jó kedvü mosolylyal mondani: „lássá¬
ziumi tanulmányokat, s elhalván gyámatyja is, a magára hagya¬ tok, azért nem tudok én meghalni, mert sokan szeretnek." — Hi¬
tott, senkitől sem segitett, de ta
vei bizalommal s kegyelettel ra¬
nulni vágyó ifju, felsőbb tudo¬
gaszkodnak hozzá, békében, sze¬
mányok hallgatása végett 1800retetben élnek egymással, s a mi
ban, atyja meghagyása szerint,
egy lelkész legnagyobb dicsére¬
Debreczenbe vándorolt. — Sok
tére válik, oly eszélylyel s szere¬
sanyarusággal küzdve, de kitünö
tettel vezérelte népét, hogy sem
szorgalommal befejezvén itt ta¬
esperes, sem egyházmegye előtt
nulói pályáját, népiskola-tanitö
neve, mint vádlotté nem fordult
(rektor) lett Tordán, Biharme¬
meg, s több mint 40 esztendeje,
gyében. Ezután a külországi
hogy gyüléseken őt az ügyes¬
egyetemeket óhajtotta megláto¬
bajosok, kérelmezők csoportjá¬
gatni, de az akkori háborus idők
ban, soha sem láthatni, de azért
miatt Bécsböl vissza kelletvén
egyházában minden ügy ékesen
térnie, 1810-ben F.-Tóti, követ¬
és szép renddel folyt le.
kezö évben Szakái egyház község
Barátai körében vig, élczes,
lelkésze lett; innen két év mulva
adomás,
s olykor olykor bokáját
Anthra hivatván, 50. év óta ezen
is
összeüti,
ha megemlékezik
egyháznak kedvelt lelkésze foly¬
Csokonai
dalairól,
kinek végpertonosan s bár 5 —6 év óta segé¬
czeiben
ágya
szélén
ült.
det tart már, de még néha maga
Iskolatársai közöl Békés¬
is szolgál.
megye
emlékezetes főorvosa
Ezek azon férfiu életpályá¬
Tormássy
János él még, kinek
jának nevezetesebb mozzanatai,
házánál
szivesen
látott vendég
kinek tiszteletére, csekély jöve¬
mindig.
delméből maga nem tehetvén azt,
Adja Isten, hogy a most
az egyházmegye rendezett öröm¬
épülő
templom falai között még
ünnepet.
sok
évig
hangoztassa az evanNem ismeri Némethi János
géliom
igéit,
hiveinek örömére a
nevét a nagy világ, de ismerik
hü
szolga,
kit
megálda az Ur
kis körében a szegények, árvák,
kegyelme.
N. B.
özvegyek, kiknek segélyezése s
vigasztalása adta neki a legked¬
vesebb örömet egyedüliségében,
JÁNOS.
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Amott egy termetes dalia pánczélba szoritva, egy sereg ifju
elött hadonáz mázsás buzogányával. Vállán párduezbör kaczagány
Történeti kép.
rezeg, szemében a boszu villámai égnek, kipödrött kacskaringós
Hunyady Mátyás király udvarának hire. nemcsak a tudósokat, bajuszán vad harag tombol midőn meglátja, hogy egy óriás cseh
a torna sorompói közé beugrat.
hanem a bajnokokat is Budára csalta külső országokról.
— Hah! ki e hivatlan vendég, ki czimerünket elvinni szeretné?
Abban a korban harczmoraj kellett a magyar ifjunak, külön¬
ben bús volt a bajnok élete, és ha ellenein nem próbálhatá érez szólt a hős, fogait összekoczintván.
— Ez a cseh lovag, Holubár, kinek hire hétországra szól,
karjának erejét, hadijátékokban kivánta föltüntetni a csatának
monda
egy ifju, elég gunyosan nézve a távozó után.
képeit.
Kinizsi,
mert ő volt a termetes vitéz, rátekiut a hivatlan ven¬
Nyugodott a török . . . a cseh rablók ki voltak irtva . . . béke
dégre,
és
buzogányát
megrázva kezében, kiduzzadt ereiben láng¬
volt a hazában . . .
gal
lobog
a
vér.
Mátyás király tornát hirdetett Budára. A bajnokosdira sokan,
Holubár, nagy cseh-lován körülszaladozza a tért, uagy hety¬
igen sokan gyültek a hon különböző részeiből, sok ifjunak olthatkén hordozva szét szemeit a sokaságon, disznyereménynek örül
lan vágya nőtt a torna homokján idegen föld szülte vitézzel meg¬ kincsszomjtól duzzadó keble; hát még a hirnév, mely ragyogni
birkózni, s a küzdő lovagoknak kedvencz álmuk lett, elnyerni a szokott a hős dalia fürtéi mellett!
harczi borostyánt.
*
E gondolatoknál hős Holubár egy hadat érze karjaiban, s ne¬
Mátyás király palotájában egy talpig pánczélba öltözött lovag hezen teltek a perczek, melyekben a dicsőségért küzdeni kell.
Holubár büszkén tánczoltatva paripáját, körülsétált a kör
jelent meg, ki, mint hiremelte bajnok, a budai tornákra jött.
ivezetén,
s érez karjában lándsáját, mint sétabotot forgatta a le¬
Mátyás örömmel fogadta a vitézt, s végig nézvén magas ter¬
vegőben
s
kiáltott :
metén s erős idegein, szólt :
—
Jer
velem! jer büszke vitéz, szembe most a ki mer; és su¬
— Hol termettél derék lovag ?, mi neved ? s minémü fegyver
hog
érczkarjában
a rémitő lándsa — melyet el nem birna hat vi¬
legkedvesebb előtted ?
téz,
—
—
mint
oroszlán
egyet ordit, . . . s fél karjában reng a vas.
A szálas ember meghajtotta magát a nyájas szavakra, s mély
E
perczben
megzendül
a kürt, s a fekete sereg ifjai közöl elő¬
dörgö hangon válaszolt :
robog egy hős.
— En cseh lovag vagyok, nevem Holubár, kedves előttem a
A vezér lebocsátja a fölemelt kopját, 3 utat enged a daliának,
lándsa, kard, parittya egyaránt.
ki mint kőszáli sas átszáll a torna kapuján.
—• Szép-szép, . . . ha ily kitünő erő ügyességgel párosul. Meg¬
Kinizsi, a büszke vitéz némán néz a száguldó lovag után, A
látjuk, mikép sikerül. Fényes aranynyal tele zsacskó a jutalom. nemzeti lobogók, melyeket a csatlósok, fegyvernökök sokasága vitt
Meglátjuk, mikép viselendi magát hős Holubár, s ki fog aratni ba¬ a vértezett ifju után, bámulatot költenek. A cseh lovag gunykaczajbért a budai torna homokján? ! szólt a király.
jal fogadta a fiatal bajnokot, kinek vékony sugár termete, hajlé¬
— Megkísértem erőmet a hires magyar harezjátékokban, e kony tagjai, finom fegyverzete kételyeket támasztanak a nézők
hon bajnokaival összetűzni, engedelmedböl nagy király!
előtt.
— Holnap megriad a kürt, s bátran megküzdhetsz a daliák¬
— Gyönge vagy még ifju vitéz, menj haza, s hívj több társat!
kal, s ha porba teritnek jó cseh lovag, elviheted a szégyenlobogót
— Egy is sok lesz kérkedő, morgá a bajnok, a minta fövényen
megtört büszkeséged takarójául.
szembeállott
ellenével.
— Nem volt még egy is, ki velem szál kopj ára kijött, hogy
Guthi
a
nádor
ott ült birói székében s jelt adott a küzdőknek.
meg ne kóstolta volna a torna homokját, szólt Holubár a büszke
Harsog
a
kürt,
. . . minden ajkon elhal a szó . . . csak egy
lovag, sértett hiúságának egész lángjával állva a király elött.
gyenge
fohász
száll
a
magyar
vitézért
Mátyás intett, hogy távozzék, mire az óriás meghajtva magát,
Rivalgnak a trombiták . . . a két bajnok összefut, . . hosszu
esetlen mozdulatok közt elhagyta a termet.
dárdáikkal
egyberontanak. . A magyar vitéznek paizsa széthull
A király látszólagos boszusággal csóválta fejét, a mint a tá¬
Holubár
erős
csapásai alatt. Az óriás cseh döfése hatalmas volt . .
vozó után nézett . . . az a lenézés, az a gunymosoly; melylyel a
a
nézők
fájdalmas
hangot hallatnak, mire ujult erővel visszavág
király a cseh lovagot kisérte, a vigyázó szemlélő által ezen gondo¬
a
magyar.
latot láttatá :
A kevély cseh büszke mellén érez paizsát kongatja, jeléül :
— Oh! te kérkedő, mikép szeretném szabálytalan alkatodnak
hogy
ő áll; és sértve nincsen.
hustömegét a földdel közvetlen érintkezésbe hozni!
E perczben mint villám rohan az ifju magyar bajnok ellentár¬
sára s az erős kopja-döfés Holubárt nyergéből kivetve, az óriás
Budán a Zsigmond-utczában el volt készitve a harezjáték. . . tetem végig a torna homokjára terül.
Harsány éljen! riadó hahota rezeg át a levegőn, amint látták
A nézőknek elég kényelmes helyen, a vivóknak elkorlátozott, s
Holubárt
elnyúlva heverni.
erősen behomokolt téren.
A nézők kebelét kéjes öröm fogta át, s a zajos kiáltás alatt a
Szép nyári idö volt . . . Gyönyörüen hasadt a hajnal. A rózsa¬
magyar
bajnok mellén kapott erős zúzás következtében lováról
pirosra festett égalj on a korány fénye derengett . . . A reggeli
oldalt
lehanyatlik,
s paripájának fékszárát erősen tartva kezében, a
szellő fölkelt megingatni a ligetek bokrait, a völgyek ölében
legyőzött
cseh
lovag
mellett megáll.
pompázó tarka virágok kitárták kelyhöket — elfogadandók a harElőrobog
a
hős
Kinizsi bajnoktársaival paizsokra emelni a
matcsöppeket, miket a halavány köd csepegtetett szerelmes fe¬
győztest,
ki
megmenté
a hon becsületét, és bedugta száját a kér¬
jeikre.
kedő
idegennek.
Száz
meg
száz kar mered körülhordozni a hőst, s
A bajnokok megjelennek, — a hon becsületéért vivni, s nem
a
diadalt
megülni.
engedni meg, hogy idegen föld szülte vitéz nyerje a harczi bo¬
Ekkor elölépett Ország, ki vezetője volt a harczi játéknak, s
rostyánt. Fényes fegyverzetökön a nap tüzfénye ragyog, tolong a
kérte
a hőst,,szellőztesse harczi sisakját, hadd ismerje meg a ki¬
minden rendű s rangu nép, a vivó-tér körül.
rály,
s
a nép e nagy nap bajnokát.
Nemcsak a város népe, java, hanem a külföldiek is, nagy szám¬
A sisakos vitéz engedett a fölhívásnak,
a nép kiváncsian
mal seregeltek egybe a fejedelmi mulatság élvezésére, mely azon
várta
a
hős
feltüntet.
Egyik
egyet,
másik
mást
gondolt
a vitézben:
hős kornak kiváló tulajdona, legünnepeltebb, legdicsöbb foglalko¬
találgatták,
értelmezték,
gyanitgatták.
zása volt.
A sisak fölnyilt . . egy arcz tünt elő; szép, — magasztos
A vivó-téren ismeretlen lovagok jelennek meg harczra készen.
alak,
mely a hazának kincse vala. — A király! kiáltanak az elö¬
Alakjaikat nem lehet kivenni - a sisakrostély — a vaspánczél
siető
bajnokok,
tisztelettel hajolva meg a felség elött.
eltakarja.
Mátyás
király
mosolygó arczczal lépett előre, — s dicsteljesen
Itt egy karcsu lovag jő, harczi sisakja szemén ül, — oldala
szólt :
sulyos fegyverektől boritott.
— A király első védője a hazának, s ha nevem tettekben ra¬
gyog
: kétszer élek! . . .
•) Kútfő : Buday Ferencz polg. lexieona.
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Eget rázó üdvkiáltás harsogott fel a fejedelmi bajnok ma¬ árulták. Különben csakhamar el is szaporodnának a ragadozó álla¬
tok, kivált a hegyekhez közelebb esö vidékeken, ha nem vadásznák
gasztos szavaira :
télen nyáron, miután még most is történt a mult télen egy eset,
— Éljen Hunyady Mátyás a nagy, és dicső király!
hogy egyik legnépesebb város föutczáján futott keresztül a farkas
fényes nappal. — Nagyobbszerü vadászatokat természetesen na¬
gy obbszerü zsiviozás követ, tele poharak mellett, hol nem egy va¬
Holubárt eszméletlenül vitték el a küzdtérről . .
Mátyás király nem bocsátotta el addig, mig a kapott sérvek dász lesz négylábú állattá.
böl tökéletesen föl nem gyógyult.
Hiányzik azonban Szlavoniában az uri körökben az, a mi
Mig Holubár élt, keservesen emlékezett vissza a budai harcz Magyarországban a legkisebb mulatságot is hatásossá teszi, tudni¬
játékra, s nem lön kedve ott keresni a babérokat, hol fejedelmek illik a — czigány. Hacsak néha át nem vetődik a drávamenti
falukból egyegy bandácska, ezt a szép nátiót Szlavoniában nem
vívnak egy nemzeti kincsért.
láthatni. Itt- ott fúvó hangszereik vannak a sváboknak, de ezt az uri
Holubár a budai tornákon nem jelent meg többé. . . .
Sokáig, késő időig fennmaradt a hálás nemzedék emlékében a körök nem használhatják. A czigányzenét pótolja némileg a na¬
fejedelmi párbaj, s ha azt felemlitjük, csak a soha eléggé nem em¬ gyon elterjedt zongora, s e szép hangszeren sok szép magyar nó¬
legethető dicső férfiunak, s egyuttal nemzeti büszkeségünknek tát eljátszanak a tüzes szlavonita hölgyek.
gyújtunk tömjént.
Bocskai Papp Lajos.
Báli alkalmakkor amagyarabb vidékeken, mint Verőcze és Posega környéke, hires czigány zenészeket hozatnak át a Dráván, s
megtörténik, hogy több a csárdás, mint a polka. A kólót az ujabb
nemzeti mozgalom az uri körök báljaiba is beszoritá, s a franczia
Képek Szlavóniából.
négyes végfigurájában ehhez alkalmazott zenével használják. Néha
Táj- ea népismertetés. — Irta VALKAI I M R E .
eredeti jeleneteket látni ilyenkor;attól függ, milyen az előtánezos;
ha az előtánezos ugynevezett ,,dühös hazafi," akkor átviszi a nem¬
A tudatlanság, de becsületesség eme petrifikált alakjaitól tér¬ zeti tánczot a maga eredetiségében, s a körbefogózott párokat ve¬
zetve, árkon bokron keresztülvágtat a lánczolattal a szó teljes ér¬
jünk át a czivilizált világ rózsaszinü regióiba.
Hogy miért mondom e régiót rózsaszínűnek, annak megfejtése telmében, holott is van ilyenkor dolga a krinolinoknak, s a höl¬
a rózsaszinü kedvben rejlik, azon rózsaszinü kedvben, mely a szla- gyek derekának, melyek szorosan ölelve tartatnak, nőtelen emberek
voTÚtát nem hagyja busulni az ország dolga felett sokat, hanem a he¬ nagy örömére, s- a nők és férjek mulatságára
miből azért
lyett inkább énekel egyet, és élteti egymást, tölt poharakkal, ugy 8oha sem támad sem párbaj, sem szemrehányas avigvérü szlavonihogy a zsivióktól reszket a lég.
táknál.
Szlavoniában az intelligentiát kisbirtokosság nem képviseli,
A társpohár-ivás a dolog természeténél fogva igen divatozik
mint nálunk Magyarhonban; hanem képviseli ehelyett a számtalan itten, s ennek is megadják a módját, — t. i. nem elég, hogy az
gazdatiszt, a kath. papság, városokban ügyvédek, kikből áll csak¬ illető felek telepohárral kiiszszák borukat, de mindenik választ a
nem kizárólag a megyei tisztség is, orvosok s többhelyt jómódu mellett egy vagy két tanut, kik bizonyitják kölcsönösen a dolog
polgárok, szóval, a honoratiorok egész osztálya. Kisbirtokos Szlavo¬ valóságát, s hogy az maga rendjében folyt le, mit is azonnal tele
niában csak itt ott van, mindent a nagy birtokosok birnak, s azért pohár borral elismernek és megpecsételnek.
nem bir e szép és gazdag királyság határozott politikai állást el¬
És számtalan az ily formalitás szlavóniai körökben, minek,
foglalni, vagy ha bir is, nem tud annak hatályt kölcsönözni.
mint száz szónak is csak egy és az a vége, hogy isznak nagyokat és
A szlavóniai értelmiség főjellemvonása a barátságos vig élet¬ gyakran. Ha az ur Isten meghallgatná mindenhatóságában azt a
mód. Különös az, hogy a magyarok is oly hamar beletermészete¬ sok zsiviót és éljent, a mit Szlavoniában egy éven át kimondanak,
sednek a szlavonita e főj ellemébe, hogy szinte csodálja az ember; a ugy legboldogabb volna a mi szent koronánk birodalma, s leg¬
kedély igen hamar levetkőzi magyarhoni feszét, s a fesztelen szla¬ hosszabb életü a szlavonita és a magyar.
vóniaiba észrevétlenül áthajlik pár év alatt. De ki csodálhatja ?
Legalább a jóakarat nyilvánul itt, e gyöngyörü kis országban;
Nem vagyunk- e mi szintugy barátságos őszinte nemzet, s nem vajjon hány pontot tudnánk még felmutatni, a hol ennyi is nyilvá¬
volnánk- e mi vigak, ha a szivünket nem nyomná valami, az a va¬ nul valódi szivvel adva a mi nemzetünk irányában ezen a széles
lami, a melytől a szlavonita szintén mindent vár, de mig ö csak re¬ világon?
mél, addig mi erezünk?
De vajha eljöjön az a nap, midőn örömmel üdvözli a két test¬
De nem csak a magyar, más nemzetbeli is könnyen szlavoni- vérhon egymást a győzelmi lobogók árnyai alatt!
tává válik, ha nem önző természettel verte meg az ég. Kivált, a
Táji 8 nemzetgazdászat! viszonyok.
kozmopolita német, kinek a politika ugy sem nyomja a gyomrát s
kiket a némethoni nagy birtokosok nagy mennyiségben küldöztek
A magyar alföldet s a dunántuli kerület nehány megyéjét
a szerintök „vad országba", ezek hát itt jól érzik magukat. Azon¬ kivéve, csak a Bánság bir több természeti termögazdagssággal, mint
ban e külföldi főurak is lassankint belátják, hogy bár sok intelli¬ Szlavónia, az egész magyar birodalomban.
gens embert ültetnek e vad országba, azonban a jó szlavóniai föld
E kis országot egyhelyt, midőn a fiumei vasut érdekében szót
kezeik alatt elvész, s visszatérnek az ősrégi magyar és szlavonita emeltünk, a magyar korona drágakövének neveztük, s valóban
tisztekhez, bárha ezek nem ették a sok Lehranstalt porát.
drágaköve is az, csak fájdalom, hogy még csiszolatlan.
Hallottam gyakran, hogy a vigalmak a mult 12 év előtt Szla¬
E kis ország, éghajlatára nézve oly szelid, hogy némely vidé¬
voniában hasonlithatlan arányban állottak a mostanihoz képest. kein, mint Szerem megye délkeleti részén, a szép fennsíkon csaknem
Farsangi időben most alig tartják meg a három utolsó napot az álar- olaszhoninak nevezhető; ezért a légmérséklet felséges borokat s
ezos hóbortosságokban, mig azelőtt némely vidéken uradalomról gyümölcsöket termel és érlel , ugy hogy Szlavóniát elneuradalomra jártak karavánonkint, s egy nap itt, másnap amott vezhetnök bátran Borországnak, mert itt a Szerémi Fruska-Gora ép
állott a bohózat, mig végre tiz, tizenkét nap leforgása után értek ugy, mint a verőczei Cserna Gora minden homorulata a legjobb s
be valamely nagyobb helybe, hol azután napokig tartó bál fejezte be csaknem átalánosan illatos borokat termi. Már a rómaiak korában
a farsangot. De még most is állanak fenn maradványai a mult „hősi ismertetett Szlavónia ezen oldaláról, s az avar Baján király ked¬
kor"-nak a sok helyen álló dalárdákban, melyek közt a posegai vencz kirándulásai voltak a sirmiumi látogatások, holott is nehe¬
leghiresebb minden tekintetben, az egész éven át tartó heti táncz- zen itta a Duna szőke vizét, s régi krónikáinkban is többhelyt emvigalmak, teszem Eszéken a müvelt kör számára, a lövészegyletek, littetik a szeremi bor, mely egy, két esztendős korában mind izre,
melyek közöl a verőczei még most is szépszámu tagnak örvend, s a mind hatályra kiérdemli az egri nevet.
népes bucsuk, melyeket nemcsak a köznép, de az értelmiség is
De nem is lehet, hogy e gyönyörü vidékek, melyek nem a va¬
nagy számmal látogat,
don regényesség, de a szelid bájosság jellemét viselik magukon,
Szlavoniában az értelmiség egyik főéivé a vadászat; roppant produktumaikban is ne legyenek kitűnők. Én részemről ugy va¬
erdeiben megterem a vad, s a fegyvertartás sincs ugy korlátozva gyok valamely vidékkel, mint az emberekkel, kik között a kelle¬
mint nálunk; a Dráván tul a lefolyt 12 év alatt is engedély nélkül mes, kedves alakokban ritkán találunk rut lelket, mig a markirotarthatott fegyvert, kinek pénze volt venni, s a lőport is szabadon zott szépségek rendesen sivár szellemet rejtenek magukban.
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A többször emlitett két hegyláncz a legváltozatosabb pano¬ szólva mindig deficitben vannak, a mi volt is a gyáriparban, meg¬
rámával fut párhuzamosan a Duna- és Drávával; a Fruska-Gora bukott.
(romaiaknál Mons Almus) a Duna mellett Scharengrádnál kezdő
S mi ennek oka? — A kivitelhiány, melyen más tartományok¬
dik, Illoknál 3000 láb magasan emelkedik fel a Duna sikja fölött s ban vasuthálózatok által segítve lett, mig szegény Szlavóniánk
a Tiszáig ellátszik tiszta időben; egy váromladék fekszik itt a he¬ csak a roppant földadóban gyarapodott, mely elvitte a köznép ser¬
gyek egyikén, mely érdemes volna festőink ecsetje alá. E hegy¬ téseit, szarvasmarháját, mely megbuktatta a verőczei czukorgyáláncz egész Karloviczig elnyúlik, hol több ágra oszolva, gyönyörü rat; s a csepinit, mely forradalom elött jó évben 2800 mázsa fino¬
fennsíkot képez. A hegyek között tizennégy kalugyer zárda van, mított czukrot teremtett, (ha jól vagyunk értesülve) tönkre tette.
ősrégi magányában mintegy örök időkre odaépitve, hogy élvezze Mit adjon el most már a szlavonita? — Borát, gabonáját mig
az ember Isten szép adományát a természeti szép felett. Szintén a piaczra viszi, majd annyijába kerül, mint maga a bor vagy gabona;
Duna mellett, a Fruska-Górán felül emelkedik egy kisebb hegy¬ fáját, Európában egyetlen fáját, ha summásan el akarja adni, saját
láncz, az erdődi, melynek Dunára esö fokán láthatók Ujlaki Miklós erszényét kell megnyitnia, mint hg. Lippe-Schaumburg, s a Drávát
és Bakács Tamás hires várának regényes düledékei, mely omladék szabályoztatnia, hogy vasutig szállithassa, máskép akár ingyen ad¬
egy hazai képcsarnokban is megjelent sikerült kőnyomatban.
ja. A köznép? szegény jó szerb, a dolgot ugy is régi módja szerint
Erdődtől azután szép erdős rónaság terül a Dráva mentén kezelvén, évről évre hátra van adójával, mert éhezni nem tanult, s
egész Veröczemegye hosszában el, melynik tulsó fele a kies Bara egyszer csak eljő a Steueramt, s elkótyavetyéli sertéseit, marháit.
nyamegye rónáját képezi; e sik földet délnyugatról, Diakováron Oly házak, melyek forradalom elött száz darab sertést, tizenkét
alul kezdve egész a sz- györgyi és varasdi őrvidékig a változatos és ökröt s ugyanannyi tehenet birtak kiállítani, most alig birnak ser¬
terrassonkin t emelkedő, őserdőkkel koszoruzott, s egész Posegán tésben annyit, mennyit azelött szarvasmarhában.
Valóban szomoru arányban szegényedik Szlavónia. —
elterülő Csernagora hegység határozza, mely elnevezését alkalma¬
sint sötétlő sziTermészenétöl vette, mit
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tes, hogy ez
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py
csak Szlavónia
ban fordul még elö. Azért a kereskedelem főczikkét is a fa képezi. pitése. —Ha ez meglesz, akkor rövid időn oly emelkedést idézend
— Daczára a jó termő földnek, daczára a sok és kitünö bornak, elö Szlavoniában, mely érdemes leend a tartomány gazdagságához;
gyümölcsnek, daczára a kiszámithatlan mennyiségü épület és don¬ akkor Szlavónia bora, slivoviczája, iája és gyönyörü üvege szere¬
gafának, tüzifának, daczára egyes nagybirtokosok erőfeszítéseinek, pelni fog a világpiaczon, s a huták, gyárak, borcsarnokok, mint
Szlavónia mégis legszegényebb királysága birodalmunknak; — e egy varázsütésre fognak fölemelkedni a polgárisult országok szín¬
szomoru valóságnak pedig, mint már ezerszer meg volt irva, repli- vonalára. S csak ekkor leend elérhető azon czél, hogy a szerb pa¬
kázva, folyamodva, deputálva, ki- s beforgatva, egyedüli és főoka raszt, látva önhasznát, temérdek földjét okszerűen és szorgalom¬
a kivitelhiány, azaz : a vasuthiány Fiuméba. A jólelkü hazafi szive mal mívelje, s ne teljesüljön rajta a jóslat, mely szerint más
elfogul, ha ily kézzel fogható hátráltatását látja egy egész tarto¬ népfajok kiszorítják ősei földjéből szorgalmuk és fólvilágosodotmány kifejlődésének, csupán csak azért, hogy egy ragadozó párt tabb életmódjuk, gazdászatuk által rövid időn.
Még hátra volna szótanunk Szlavóniának főbb helyeiről, s
pénzszomjának elég tétessék.
Nem levén itt helye ezen már százszor kimerített tárgy vita¬ egyes vidékei szépségeiről, továbbá a falusi és városi tanintézetek
tásának, annak érdemébe jelenleg bövebben nem bocsátkozunk. állapotáról; azonban ez oly hosszura nyújtaná már is akaratunk
Azonban helyén látjuk lefesteni azt a hátramaradást, melyet az erő¬ ellen hosszura terjedt sorainkat, hogy e tárgyat más alkalomra
tartjuk fenn magunknak. Röviden csak annyit emiitünk, hogy fes¬
szakos elnyomás Szlavóniának okozott.
Ezelőtt 15 évvel még mondhatni, a mint számtalanszor volt tői tájakban különösen gazdag a Csernagora, s hogy kiesebb fek¬
alkalmam a köz- és intelligens osztályban egyiránt hallani és ta¬ vésü helyek, mint Orahovicza, Vucsin, Daruvár, Posega s a hires,
pasztalni, gazdag volt Szlavónia, s ha nem is szárnyalta túl, de jód forrásának ereje által Európában egyetlen Lippich, kevés van
legalább egy szinvonalon állott Magyarország többi tartományával. szép vidékekkel gazdag hazánkban, s a róna és hegyvidék bájos
Volt sertése, szarvasmarhája fölös számmal, a nép jól élt, sa gyár öszpontosulását a ki látni kivánja, kit a természeti szép jobban
ipar is kezdett itt ott lábbadozni. — Most az uradalmak ugy érdekel, mint a nagyvárosok merev palotasorai, az tekintse meg
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Szlatina környékét, s nézze meg esthajnalon a völgyekben különLeültünk a forrás mellé, ittunk kristálytiszta habjaiból és
külön megvilágított Csernagora terrasseos rengetegét a szenkovezei szétnézve a regényes szép helyen, ábrándos érzelgés, szent ihle¬
dombról, s a legszebb panoráma fejlődik ki szemei előtt.
tettség lepett meg mindhármunkat.
És a sors ugy hozta magával, hogy a szép vidékek urai lélek¬
A lakban édesanya zengé bölcsödalát kis gyermekének, körül¬
ben is oly szépek, mert legnagyobb részben a grófi és nemesi Jan¬ tünk a szellő susogott, miként ha titkos regéket mondana. A
kovich C3alád birtokai, mely család tiszta, rendületlen hazafiusága gerle sirt, távol fülmile zokogta panaszát, s mi . . . kalaplevéve
kivívta magának a Dráván innen és tul az egri nevet.
titkon imádkoztunk.
A versenydal történetét társam ekként beszélte el :
Legyen is ezentul még inkább, mint eddig, Szlavónia zász¬
1845-ik év tavaszán a nehány száz ölnyi távolságra fekvő vilajára a nép szava felírva, melynek lobogója alatt testvéries szere¬
tet és egyesülésben Magyarországgal, küzdjenek a haza jóléteért lecz hegyi fürdőben négy ifju mulatott.
Három közölök lelkes ifju költő : Kerényi, Petőfi és Tompa,
hivatott fiai, szerbek és magyarok egyaránt !
a negyedik a hazaszeretetéről ismert J. D. az ifjak lelki-testi ba¬
rátja volt.
Délután ki3sé jó kedvvel hazafelé indultak, s utközben szom¬
Látogatás az „erdei lak—nál Eperjesen.
juk enyhítése végett e forráshoz tértek.
Élez, humor nem hiányzott, végre J. D. ingerelni kezdé
(Emlékezésül Petőfi, Kerényi és Tompa költői versenyére.)
Petőfit, többi között szemére veté, hogy verseiben minden van.
Eperjestől délre, a Tarcza-folyó jobb oldalán, tölgy- és bükkel a mi csak kell, egyedül tiszta rim hiányzik. Petőfi lángra lob¬
sürün benőtt hegylánczolat vonul el, — alján termékeny szántó¬ bant, de mentségére nem használt szavakat, hanem elkezde gya¬
földek, s itt-ott gyümölcsös kertektől szegélyezve.
kori szokása szerint rögtönözni :
„Mi kék
A Tárcza
Az ég,
völgyén, a Mi zöld
Vilecz-hegy
A föld;
Kék ég alatt zöld
felé menve,
föld felett a
keskeny fahíd
Hangos pacsirta
fütyörész;
vezet keresz¬
Dalával
a napot
tül a partos
kicsalta,
kis folyón,
S a nap rá moso¬
lyogva néz."
mely nyugta¬
lan árjaival
— J. látgyakran elva a költők
sepri a völgy
szent ihletét,
termékeit. —
ielkérte
őket,
Atmenve raj¬
hogy
e
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mélyre ásott
medrében.
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s a kis lak
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örökítve lőn.
gyanánt —
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Eperjes vidékének egyiklegszebb pontja a kálvária-hegy, mely¬ gyözödve, hogy olvasóink most is nagy érdekeltséggel olvasandnek rajzát ezuttal szintén bemutatjuk.
ják a nemes verseny szép eredményeit.
iEgy nyári délután, a kálvária-hegytől két társammal e patak¬
Este Sz.-nél nagyszerü mulatság rendeztetett kedvekért, hol
hoz tévedtem.
mindegyik felolvasta versenydalát. A vendégek elragadtatása
„Barátim szólalt meg társaim egyike, — jertek, látogassuk határtalan volt. Az öregek nem tudtak szólni, csak kezeit szomeg az „erdei lak"-ot! ott legalább kipihenve magunkat, a hüs rongaták a dalnokoknak, a hölgyek szemében szebb jövőt hirdető
forrás vizével égető szomjunkat is elolthatjuk.
könyek ragyogtak, s a leányok önfeledten, ábrándos tisztelettel
Mohón ragadtam meg az alkalmat, meglátni a helyet, hol csüggtek lelkesült vonásaikon.
hazánk három lánglelkü költője egykor versenyre kelt, s azonnal
A szép idők letüntek! A válságos küzdelmek között a fényes
felsiettünk a gyalogösvényen. Alig haladtunk azonban nehány multnak emlékei csaknem is elmosódtak. A három ifju dalnok kö¬
ölnyire a „behorpadt hegynek oldalában", a patak partján álló zül csak az egyik él még meg nem tört erővel és lélekkel köztünk.
gyümölcsfák közöl egyszerü szalmás házikó tünt elénk, melyet Petőfi sirját hiába keressük, csak gyanítjuk; Kerényi hamvait ne¬
sövény nyel befont kerítés övezett körül.
héz küzdelmek után az uj világ, Északamerika . földje zárta be. A
Alsó végén baromfi-ól látszott s mellette
fiatal cser kis lak feledés éjébe merült s alig találkozik egy-két egyén, ki a
emelé az égfelé lombos koronáját, melynek tövéhez a gazda épen szegény vándornak megmutatná biztosan a helyet, melyet irodal¬
akkor köté svájczi tehenét. — A lak felső végén egy rozzant mé munk három jeles bajnoka nevezetessé tön.
hes szomorkodék; szétszórt köpüi közöl alig volt egy-kettő hasz¬
Eperjes lelkes hölgyei és polgárai!! nektek jutott a szerencse,
nálatban.
hogy a haza három jeles költője egy időben élt várostok falai
A kerítés ajtajánál, hol a patakoni átjárás van, malomkőbe között.
foglalt forrás buzog fel.
Szent emléket birtok tőlök, örökítsétek meg ti is az övéket
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Lenn a mélyben, szirt, 8 f atorladék

azáltal, hogy állítsatok némi jelt, — ha csak egy csekély kőlapot Elvesz a bérez harsogó patakja;
is, e kis lak falára, mely az utódokat ez eseményre emlékeztesse! Rejtekét a szirt s fatorladéknak,
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Kósa Sándor.

A három verseny-költemény következö :

Az erdei lak.
Mint a sziv az elaő szerelemnek titkát,
Rejti a kis kunyhót bérezek koszoruja;
Meg nem árt erőtlen szalmafödelének,
Ha dühét a szélvész e vidékre fúj a.
Szalmafödelét beárnyékozza hűsen
Susogó erdőség rezgő lombozatja,
Min magát a vígan fütyölő rigófaj
És a búsan búgó vadgalamb ringatja.
Mint a kergetett őz, fut le gyors futással
Kis patak magasról a völgy mélységébe;
Két felől virágok, mint kaczér leánykák,
Kandikálnak a viz fényes tükörébe.
S a viráglánykákhoz jőnek az imádók,
Égő szenvedélylyel jőnek a vadmóhek,
S élveznek szerelmet. Hejh, de sok megjárja!
Vizbehullás vége részeg örömének.

Smaragdszinü gyíkok népe lakja.

közt Tengeren csend és vihar. Hazája,
• Mérhetetlen tenger a szigetnek,
l Rengetegben csend a vihar. Szigetje
i E kicsiny lak a nagy rengetegnek.

Hallgatás ül bérczen, omladékon
Meg-megrendül a vakand túrása
S ballik itt-ott vén cser oldalárul,
Tarka harkály gyors kopácsolása.

; Vadregényes erdőség vidéke!
Majd ha a tél fagy-bilincsbe zára :
; Távol nézek hótakarta kunyhód
Felgomolygó kék fústoszlopára.

Meg-megdördül csendes alkonyaiban, És ha éjjel a lak ablakából
Mécskanóczok fényt lövelve égnek :
Gyilkos csője a leső vadásznak ;
Azt hiszem : hogy mindez lüktetése
Fel-fellobban béreztetőkön a tűz,
A megdermedt jégvidék szivének.
A hol a szénégetők tanyáznak.
És lelkemben nyugtató hit éled :
Nem halt meg, csak alszik itt az élet!
Tompa Mihály.

Árpád sirja.
Ifj. RÉSÖ ENSEL SÁNDOR tól.
(Vege.)

Ötödik rajz. — Az ó-budai Fehéregyháza előtt fekvő malom.

E malomról, Borbála férje, Zsigmond király, egy 1421-ik évről kelt
oklevele
igy ir : (Fejér Cod. Dipl. T. X Vol. VI. p. 417.)
A nap és a szellő szánakozva nézi;
Mi
Zsigmond király stb. tudomásul esvén, hogy Ó-Budán tartozkodó,
Levelet hajit le a szellő, számára,
vallásokért buzgó apácza asszonyok törvényesen szándékoznak, egy bizonyos
És ha fennül már az életmentő sajkán,
malom birtokába jutni, mely a „Fehéregyház" küszöbe elött, ó-budai hegyfo¬
Megszáritja szárnyát a jó nap sugara.
kon a pilisi kerületben fekszik, melyet már használatul nyertek a legtisztább
A hegyek tetőin duzzadó emlőkkel
erkölcsi fejedelemnőtől (Borbálától) stb. E végből stb.
Jár az anyakecske gödölyéi mellett.
Schier „(Buda r-acra, sub Priocis Regibus." Viennae 1474-0 30-ik la¬
Kikerült ettől s a vadméhektől mindig,
pon) pedig ezeket irja, egy névtelen budai polgár naplójából: Templuru
Mi a kunyhó kicsiny asztalára kellett.
Beatae Mariae virginis ist unweit von der Frankl Pötchen (most Svanfelder) mill, allso rechter Hand, auch ein closter gestanden, hat geheissen
S búgó vadgalamb és fütyölő rigófaj
Tercig hóz — (Fehéregyháza) —t — stb
Nem félnek, hogy őket csalják lépvesszőre . . .
Ezekből is világos, hogy Árpád sirhelye Ó-Budán kellő helyen van-,
önmagáról tudja e lak népe, milyen
Édes a szabadság tiszta levegője.
megállapitva.
És mit mondanak történetiróink ?
Nincsen itten rabság, nincsen itten urkény,
Mielőtt elhagynók Árpád sirját, kötelességünknek érezzük felsorolni
Mely parancsolatját menny dörögve adja;
történetíróinknak azon sorait, melyek honalkotónk temetkezésére vonatkoz¬
Csak az égiháborunak zeng koronkint
nak. Lássa a nemzet, hogy a nagy halott sirja eddig miként volt erekIstentiszteletre buzditó szózatja.
lyésitve!
És az Isten j ó , ő nem soká haragszik;
Szalay „Magyarország története" (I. k. 21. lap): Árpád meghalt 907.
A dorgáló felhők torkait bezárván,
évben, s egy patak forrásánál temettetett el (irja Bélának névtelen jegyzője),
Ujolag mosolyg . . . a megengesztelődött
mely kőmederben foly Etele várába, (Ó-Buda), hol is a magyarok megtérése
Petőfi Sándor.
Isten moaolygása : tündöklő szivárvány.
után, boldogságos szűz Mária tiszteletére egyház épült, mely fehérnek hivatik. A patak még most is csergedez kőmedrében, a forrásnál nyugvónak
hamvai rég elvegyültek a haza földével.
Az erdei lak.
Dr. Horváth Mihály „Magyarország történelme" (1860.1. k. 64 lap) :
A907-ikévben nagy gyász érte a nemzetet, a honalkotó fejedelem, ki majd¬
A
tavasznak
még
csak
első
hire
jött,
Erdős ormok alján völgyi sik felett, S a vityilló népe már kiköltözött, — nem husz évig oly bölcseséggel és erélylyel, annyi kormányzói, hadvezéri
Siető kis csermely kunyhóhoz vezet, Siró gyermekestűi künn lesz al¬ dicsőséggel intézte a nemzet sorsát, életének egyik legválságosabb korsza¬
A kunyhó ledőlne, hogyha régi fák,
kában megszünt élni Tetemei ősi szokás szerint megégettetvén, hamvai egy
konyig.
Régi ismerői, nem támasztanák;
patak fejénél temettettek el, mely akkoron kőmederben folyt le Etele városába
Zugban
a
komondor
mélyen
aluszik.
Kéményén a fecske bizton száll bele,
(Ó-Budára). A hálás utódok sirja helyén utóbb a kereszténység fölvétele után
Hisz csak olykor-olykor füstöl tűz¬ Közelebb csak, édes zengő madarak! templomot, mely szüz Mária Fejéregyházának neveztetett, épitettek a halha¬
Üres a ház, meg nem háborítanak.
helye.
tatlanfejedelem emlékére. A lefolyt kilencz század zivatarjai, s különösen az
uj dalokra, kicsi zenekar,
íly szegény tanyához minek a sövény? Készülj
e helyen másfélszázadig tanyázó törökök pusztitó dühe még romfait sem
A
tavasz
ha
eljő,
szép
zenét
akar.
Csak azért, hogy ágas-bogas tetején Népszerű király az, merre csak halad, hagyta fönn a nagy fejedelem sirját jelölő templomnak.
Elmulasson egykét jókedvü madár,
Budai Esaias „Polgári Lexicon" 1804. (I. k. 65.1.) ; Zoltánt hagyta
is meglátogat.
Mely a tüske közt is fiityörészve jár. íly szegény tanyákat
maga helyébe fejedelemnek Árpád, és annak hűségére a magyarokat még
Kerényi Frigyes.
életében föleskette, maga pedig meghalt 907-ik esztendöben, és azon a helyen
temetődött el 0 Budán felül, a hol azután Fehér Mária nevü templom épült.
Az erdei lak.
Fessler .,Die Geschichte der Ungarn" p. 272. : Zwei Jahre darauf
,
(907.) starb Árpád, unvergesslich seinem Volke. Nicht weit von Budvár, an
Völgy felett, a bérez alatt, középen, Még fiát a fatetőkre csalja
A piros tojásu vércse-fészek;
der Quelle' eines Baches zeigten seine Frauen ihren Söhnen und Enkel sein
A behorpadt hegynek oldalában :
Vagy
kiáltja
gondtalan
kedélylyel:
Gráb, nach seinem Beispiele sie zur Tapferkeit und Biederkeit ermahnend,
— Hallgatózva néma csend körüle,—
Héh kakuk.kakuk! szólj: meddig élek?
Schams „Beschreibung der Stadt Oí'en und Altofen 1822." : Und was
Nádkötésű kis lak áll magában.
blieb von dieser grossen Stadt? Ein trauriges unsichtbares Skelet. Ein
Zúg
az
élet,
zúg
vásári
népe,
A kis csermelyt rácsos ajtajánál
S nem hat a bérez egyszerű lakáig; dunkles leeres Andenken! Diese Geschichte der Vergangenheit erneuert
Át sem kell röpülni a madárnak;
sich lebhaft in meinem Gedáchtnisse, ich denke an vormalige Zeiten, wo
Néha hallik elhaló harangszó,
Habtalan fut. szótalan fut, benne
Roms Adler dieses verwildete Land bevölkerten, und durch Künste und
Szép
idő
ha
gyors
esésre
válik.
Tarka pintyek lépegetve járnak.
Wissenschaf'ten belebten, ich mahle mir eben diese an Kraften sowohl phyItt a hajnalt nem kakas kiáltja,
sisch als moralisch gesunkenen. und in entarteter Üppigkeit befangenen
Görcsös águ bükkel a sötét szilt,
Römer, in dem verheerenden Ankampfe mit den Gothen, Vandalen und
— Mely a házat vészek ellen ójja: - Van dalos madárja minden ágnak :
A
rigó
fúty,
gerliczék
bugása,
Jasygen,
die nach kurzer Dauer, den mongolischen Hunnenhaufen mit sei¬
Udvarában eleven sövénynyel
S csalogány-dal szépen összevágnak, nem Völker stürmenden Attila wieder unterlagen: ich sehe dann gleich
Foglalá be régi jó lakója.
einem wohlthiitig leuchtenden Meteor, in stürmisch finsterer Nacht, Piping
Fenn, kivágott cserfa törzsökéhez
A vadszőlő gazdag levelével,
Sohn des grossen Carl, in den Mauern von Anquincum wohlthatig wirken
Kötve
ing
a
vízmosás
bürűje;
Mely magát a vért-telekre fonta :
und
der christlichen Religion allda die erste Kirche bauen, und endlich erÉs a törzsök, zúgva ki- s bejáró
Sátort képez, és a gazda, déli
scheint
Árpád der tapfere und biedere Begründer des Ungerreiches, dessen
Kék darázsok mézetlen köpűje.
Almot alszik árnyában naponta.
irdische Resté an der Quelle eines Baches unweit Budvár (in der dasigen

Gegend) legraben sein sollen, die der dankbaren Nachkommenschqft aber bis
Podhradczky Jozsef ,.Buda én Pest régi állapotjokról- (1833. 17. l.) :
jetzt unentdeckt blleben.
: „Vajmi nevezetes e hely (Ó-Buda), mennyire kelljen e helyet magyarnak
Kölesy „Ungarischer Plutarch 1816." II. k. : Alléin, mitten in dem becsülni ? erre az kérdésre csak az-felelhet, ki nemcsak magyarul beszél, haJubel dieser Siegesfeste, die den Thron des angebeteten magyarischen Re- i nem magyarul is érez. Ugylátszik, mintha Buda elejétől fogva hazánk
genten umschalten, begriisste ihn der Tod, der ihn aus diesen Gefilden in 'fővárosává választatott volna; legalább érdemes lett nagy Árpádnak ham¬
bessere Regionén abrief. Er starb im Jahre 907, tief betrauert von dem vait kebelébe rejteni, hogy a magyar, valahányszor Buda nevét hallja, annyi¬
Volke, das nur durch ihn zu der Glorie eines aieghaften, tapferen und küh- szor elődeink követésére ébreszsze. Megjegyzésre méltó még az is, hogy a hol
nen Volkes gelangte, und dies ist das Bild, in welchem jener erhabene Ahn- Árpád végzé életét, ugyanott hala meg utolsó férfivadéka is, III. András
herr der Ungarn als Held, Sieger, Staatsmann und Regent erscheint. Er király 1301. esztendöben, kinek szintén Buda lett temetöhelye.
soll in der Gegend von Stuhlweissenburg, nicht weit von der Quelle eines
Kinek nem dobog a szive, hogy itt az elsö és utolsó Árpád sirja!
Baches begraben worden sein.' *)
Palma „Notitia rerum Hungaricarum" 1785. Editio III. P. 1. p. 25. :
Engel. „Gechichte des ungarischen Reiches." T. I. p. 77. : Árpád Morti vicinus Zoltanum filium, ex Russa conjuge susceptum regni haeredem
hielt sich entweder in der Insel Csepel, oder in der Gegend der heutigen et successorem instituit, atque A. C. 907. diem suum obiit.
Stuhlweissenburg auf, und in dieser letzten Gegend ward er auch {nach dem
Katona „Epitome chronologica Rerum Hung. P. 1. 25. p. XXIV." :
Anonymus ?) im J. 907. begraben, als er vom Schauplatz der Weit abtrat. **) Eius obitum Anonymus Belae notárius ad hunc annum 907 collocat. —
Idösb Réső Ensel Sándor szerint (1. Örkényi Ferentzi József „Pest- Ugyanő Hist. Crit. 1778. P. 267. Anonymus sorait hivja föl Árpád temet¬
Pilis és Solt" czimü 1844. Pesten kijött müvében) Az Ó-Budán felül levő kezését illetőleg.
térséget Sicambriának hivták a rómaiak, a magyarok pedig Sabariának,
Kereszturi „Compendium Historiae Universalis" 1819. P. IL T. 1. p.
itt volt a hires templom, Fehértemplom név alatt, a hol Árpád eltemettetett 460. Ultima hac Ungarorum sub Arpado suscepta procursio dici potest, eum
(907); vannak ott még most is sok nagy kövek és egész házforma épületi ro¬ enim B. Notárius an. 907. ex hac vita migrasse, et supra caput unius parvi
mok, téglából összeállóit falak, mint csodálatos régi emlékei a hajdani idők¬\fiuminis sepultum fuisse consignavit.
nek az ut mellett.
Thuróczy krónikája, ugy az eredeti mint későbbiek,
A „Hármas kistükör" 1845-ik évi kiadásában 218. 1. : „íly sok sze¬
Pray, Historia Regum Hungariae. Budae 1801.,
rencsés és kedvező győzedelmei között a magyar nemzetnek, Árpád az orHeltai, Magyar krónika I-ső kiadás Kolozsvárott 1575.,
SzekeV István, Chronica ez világnak jeles dolgairól Craceoba
MDLIX. 4-ed rét, mitsem említenek Árpád temetkezéséről.
Inditvány.

Honszerzőnket megdicsőités
illeti, ennek olyy fényesnek
kell lenni,,
g
y
il
b kkorunk
k
h
i Hll
féfi
mint milyet
e nemben
csakk adhat,
mint
Hellasz nagy férfiait,
ugy
kell nekünk istenségig magasztalnunk Árpádot; támadjanak beszédek, me¬
lyek elmondják mennyekbe költözött honalapitónk érdemeit, dicsőittessék
meg emlékben, legyen néma, fényes, tartós hatásu, s tegye ezt a nemzet.
A nemzet képviselői közszavazás utján, országgyüIésileg rendeljék
meg a megdicsőités milyenségét, idejét, helyét, a költségek országosakként
hajtassanak be,
889-ik évben alapitá e hont Árpád. 1889-ben pedig Ó-Budán a kitüzött
helyen kell mosolyognia a dicsőítő emléknek, mely hirdesse a hon s külhaza
fiainak — az ősatyát, a hona alkotója érdemét tisztelő, szerető, koszorúzó és
imádó nemzetet.
Legyen Árpád nagy istene felettünk !
t

Kirándulás a Klrálynegyre.
(Gömörmegy ében.)

Szép őszi nap vala, midőn kis utitársaságunk Szepesből a „savniki"
kastélyból indult ki, a Királyhegyet megmászandó. A püspöki ispán oly
szives volt, két szekeret rendeltetésünkre átengedni, melyek bennünket
Grenitz-en és Kubach-on keresztül a „Bisztra" völgyébe vittek, hol egy
fűrészmalom előtt megállottunk, hogy egy itt lakó kerülőt, a mi szakácsun¬
kat jövő napra, fölvegyünk. Az alatt bealkonyodott; az est derült és hüvös
vala, s a hold halvány fényével a völgy jobb oldalát világitá, mig mi a
sötétben tovább indulván, vig dalokat hangoztattunk a csendes erdőben.
Mintegy félóra mulva jókora magasságú hegy, a „Szpalenica," állott előt¬
tünk, melynek megmászása sok fáradságunkba került, s legalább másfél
órát tartott. Tiz óra felé a távolból hallatszó kutyaugatás tudósita bennün¬
ket, hogy a mai nap vándorlásának czélját elértük, a nemsokára nagy rétre
érkezénk, melynek közepén egy kisebb s egy nagyobb épület tünt fel; az
Árpád forrás-malma.
első előtt szekerünk megállott.
szag alapitója, a hatalmas nagyvezér Etelvárában (Budavár) meghalálozott
A püspöki erdők, kivált a Királyhegy alattiak, igen dúsan vannak
907. észt. Keserves sirások között kisérték sírjához hü magyar vitézei, Ó-Bu¬
ellátva
nagy rétekkel, melyeken gazdag fű terem. Ezt a füvet kaszálják
dán egy patak mellé temették a nagy bajnoknak hamvait. Sirját az első
ugyan,
ámde
sok fáradságba s költségbe kerülne, a belőle nyert takarmányt
századokban gyakran meglátogatták hűséges magyar unokái, csak a jelenkor
nem leli azt már fel többé. Nincs e roppant hazában, melyet ö vérének al- egészen a messze fekvő raktárakba vitetni. Azért a nagyobb erdei réteken
kota, csak egy darab gránit vagy köszirt is, melyre csak e puszta név ,,Ar- csűrök épittettek, melyekbe a takarmányt az itt legelő juhnyájak számára
rakják. Egy ilyen rét „Szmrecsini" is, a hova most érkezénk. Mivel azonban ez
pád" fölvésve találtatnék. ***)
a legmagasabb hely, a melyen még „kosarokat" azaz juhok védelmezésére
3pányik Gliezér „Magyarország oknyomozó története" 1845. I. K. szolgáló kerítéseket csinálnak, s mivel továbbá innen indulnak ki közönsé¬
45. 1.: Az ország megalapítása s a szomszéd tartomonyokbai berohanások kez¬gesen a nagy vadászatok, melyeket a püspöki erdőkben minden évben ren¬
dete után Árpád 907-ik évben meghalálozott. (Hol ?)
deznek, ezen okoknál fogva a terjedelmes szénaraktár mellett még kis lak¬
Péczeli „Magyarok történetei" 1837. I. k. 24. 1. : E hon magyar kézre ház is áll, melynek egyik szobájában a „bacsa" (juhász) nyáron át lakik,
került, mit azonban Árpád nem soká birhatott; 907. évben, miután még éle¬ mig a második a vadászok alkalmi éji szállásául szolgál. — Midőn megértében megeskettette a magyarokat fia hűségére, tettekkel gazdag pályáját kezénk, minden lakója a háznak már aludt, kiáltásunkra azonban csakhamar
bevégezte!
nyitá ki a juhász az ajtót, s a legnagyobb készséggel rendezett nekünk a
Koszorus költőnk Vörösmarty Mihály énekli :
szobában levő széles deszkapadokon szénából puha nyughelyeket. Azután
A Duna habjainál, ki van itt a kisded üregben ?
mindegyikünk felköntösébe burkolózott, s az illatos szénára lehevervén,
Pusztán s omladozó hamvai jeltelenül?
nem sokára mély álom lepé el szemeinket.
Menj harsogva folyam, mely gyakran vitted emelve
A gyözó seregét, zengj hadat álmaihoz.
A kelő nap már talpon talált bennünket, de fájdalom, csak hálószo¬
S melyet szerze, te le'gy ország! az erősnek örök jel;
bánk keskeny ablakán át szemlélhettük azt Történt pedig ez következő okból.
Népvezető Árpád hamvai nyugszanak itt.
Juhászkutyáknak, t. i. egész serege gyült össze a lak előtt, reggeli
etetés végett, melyek bennünket, mint idegeneket, annyira korlátoztak,
*) Vigyázatlan állitás Ó-Buda helyett Sz.-Fehérváit irni.
hogy senki közölünk nem mert az ajtó elé lépni. Midőn egyikünk mégis
**) Anonymusrn hivatkozik, de hibásan. CL. I-ső okm.)
***) Néhány év még az átélt többihez, és lesz !
megkisérté azt, csak azáltal mentheté meg magát a bőszült állatoktól, hogy
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ban a mélységbe taszitni fenyegetett : — mindez oly elfogultságot gerjeszte
az összes társaság kaczaja alatt a hamarjában nyitott, eléggé szűk ablakon bennem, hogy siettem, a szellemek ezen országából megmenekülni. — Nemso¬
keresztül mászott be a szobába. — Mind ennek daczára jóizüen ettük meg kára utolértem az előrement társakat, de csakhamar el is hagyám őket
reggelinket, s miután magunkat uti eleséggel elláttuk, és arról is gondos¬ ismét, hogy a Gölnitz eredése völgyébe szálljak, mely közvetlenül a csúcs
kodtunk volna, hogy visszajövetelünknél jó ebédet találjunk, egy bojtár ve¬ alatt katlanszerü kiöblösödéssel kezdődik. A völgyben magában nem lehet
zetése alatt a Királyhegy csúcsa felé irányoztuk lépteinket.
mindjárt a folyó eredetét észrevenni. Eleinte t. i. csak a kődarabok kö¬
Ha a vándor a Szmrecsini mellett levő nagy rétet elhagyja, gyér erdő¬ zötti, felette finom, számtalan viz-ereket észlelhetni, melyek a sziklák alatt
vel boritott, kissé sziklás hegyhez jut, mely tulsó oldalán jókora meredek¬ összefolyván, rögtön mint kis patakcsa tünnek elő. Ez első pillanatra oly
séggel völgybe vezet, a mire más domb következik. Ezt ugy mint az előbbit meglepő tünemény, hogy a patak mintegy a földből előbugyogni látszik.
ritka fenyves erdő boritja, melynek egyes fái többnyire gyengék s alacsony
Harmadfélórányi, igen fáradságos vándorlás után, ,,Szmrecsini"-t ér¬
termetüek. Ha mégis helyenkint idősb fák is találtatnak, ezek a rajtok élö- tük el; — s már hat órakor este felejteté velünk a jó kastélyi sör a hoszdő zuzmóktól sajátságos, felette szokatlan külsőt nyernek; s valóban, nem
K. T.
szükségeltetik hozzá igen élénk képzelő tehetség, hogy az ember magá¬ szu ut fáradalmait.
nak ily fatörzsökből őszszakálu szellemet magas süveggel fején s büvpálczával kezében teremtsen, kivált ha meggondoljuk, hogy itt a szem, meglehetős
Vegyes
jegyzetek.
egynemű tárgyaktól körülvéve, s azok szemlélésétől elfárasztva, a tiszta lé¬
Közli Dr. Bardócz Lajos.
gen át nagy távolba bir ugyan látni, de épen ezen tisztaság miatt, melyben
a legtávolabb tárgyak is feltűnnek, képességét elveszti, a távolságokat mér¬
Mily nagy a kicsinyek hatalma. Egy braziliai lakos és gazda, Euró¬
hetni. Még egy más körülménynek is köszönik a fák sajátságos külsejüket.
pában
tartózkodó honfitársához, ki egyszersmind braziliai államhivatalnok,
Sudarai t. i. az itt uralkodó északi szelektől rendesen annyira elroncsolvák
igy
ir
: ,,Ha on Braziliának még több hasznot akar hajtani, mint mennyit
hogy a szélnek fordult oldalán egynehány száraz, zuzmókkal boritott ágon
30
év
alatt hajtott, akkor lásson utána ön, hogy ott valamely természetbú¬
kivül, semmi más nem látszik, s az egész fa még közönségesen az ellenkező
111
vár
vagy
vegyész segitségével oly szert fedezzen fel, mely a hangyákat
'- van nyomva. — A
A fnUW.
oldalra le
A.
földet minteo-v
mintegy behintve találók hangával Tanajuras biztosan megöli, s azok kiterjedt zsombékait és földalatti fész¬
(Erica vulgáris) és fekete áfonyával (Vaeciniurn Myrtillus), mely utóbbinak keit elpusztítja. Már tizennégy éve annak, hogy gyakran 60 rabszolga se¬
már nagyobbrészt levéltelen, lapos ágain egyes, rendkivüli édes bogyók gedelmével, ezen állatokat tüzzel, füsttel, fujtatóval, vizzel, kénnel, méreg¬
függtek, melyek kellemes frissitŐt nyujtanak nekünk.
gel (Agoaraz), kámforral s más kigondolható szerekkel pusztitom; azok
Mihelyest ezen emelkedés csúcsára értünk, a tájkép egészen megvál- kiirtása végett nagy összeg pénzt elköltöttem; azokat a föld alatt egész
tozék : előttünk álla a Királyhegy utolsó kúpja, melynek felénk fordult ol¬ 25 lábnyi mélységig üldöztem; kipusztitásuk végett gazdaságomban nagy
dala látszólag lassan emelkedő, füves, balfelől völgy által élesen meghatáro¬
zott siktól képeztetett, s első pillantásra mintegy félóra hosszu lehetett. áldozatokat tettem : és mégis növényzeteim, különösen pedig kertem, a leg¬
Csak a tovaindulásnál nyerénk azonban ezen pontok mindegyikéről valódi iszonyúbb hangya-pusztitásoknak vannak kitéve. A kormánynak nagy jutal¬
s névszerint nagyon is keserves fogalmat. — A gyér fü többnyire el volt mat kellene oly szer feltalálására kitüzni, mely e kártékony állatokat tökéle¬
már száradva; az izlandi zuzmónak mennyisége, a mint fölfelé haladtunk, tesen kipusztitja." — Megjegyzendő még ehhez, hogy e hangyák Sz. Paulo
növekedék s egyes helyeken egész gyepeket képezett. Kellemes változást tartomány felét annyira feldúlták, hogy mindenfelől csak pusztulás nyomai¬
hoztak a fold egynemű szürkeségébe az egyes vörös áfonyabokrok, melyek¬ val találkozik az ember. E pusztitó állatok 7 — 9 láb magas, 4—6 láb széles
nek vérpiro3 bogyói egyszersmind szép ellentétet képezének örökzöld, nedv¬ szénaboglyához hasonló fészkeket készitenek, és azokat oly erősen össze tud¬
dús leveleihez. Aránylag igen kevés helyen bukkantunk törpe fenyők cso- ják rakni, hogy nem képes az ember azokat szétrombolni. Ha ez erős fészkek
lőporral szétvettetnek is, a romok ép oly terhére vannak a fóldmivelőnek,
még virágzó növényt
portjaira, melyeknek
melyeknek védett
vecieit déloldalán
ueioiuamu a» kevés,
KYCO, >»*--Ö *"-&
..... _~_, _ talál- mint valami kőomladékok.
tam; ezek közöl a ,,Gentiana ciliata" azúrkék bokrétájának diszével
gyönyörködteté a szemet. Mentül inkább közeledtünk a csúcshoz, annál
Szárazföldi pióczáh. Ceylon szigetének legnagyobb átka a szárazföldi
számosabbak lettek a földből kiálló tiszta fehér kovagdarabok, melyeknek,
feloldott dérrel boritott lapjain a napsugarak szokatlan erővel verődtek pióczák roppant elszaporodása. Ezen akadékos állatok a fáknak földre hul¬
vissza. Mintegy 11 órakor szorosan a csúcs alatt fekvő, egymásra halmozott lott levelei közt és az alacsonyabb növények levelei alsó lapján élődnek, de
sziklák képezte barlanghoz érénk, hol rövid időre leheveredtünk. Gyönyörü azért a fákon is elegen tartózkodnak. Czérna vékonyságig képesek magukat
kilátás kinálkozék innen szemeinknek, és pedig oly kiterjedésben, a mekko¬ kinyújtani, annyira, hogy a vászon szöveteken keresztül buhatnak. E rend¬
rában addig még nem élveztem volt. Az egész hegyes tájképe a Szepesség- kivüli ruganyosságuknál és nyulékonyságuknál fogva, a legnagyobb gyor¬
nek fekvék előttünk, s bérczsorai élesen rajzolódtak le a világosb aljon, mig sasággal tudnak mászni, minden irányban mozogni, sőt még ugrani is. Az
a völgyek, könnyü ködfátyollal boritva, a szemlélő elől el-eltüntek. Mentül állatok és emberek sokat szenvednek e fertelmes férgek miatt, sőt még a ma¬
tovább iparkodott a szem a láthatár felé, annál világosabb árnyalatokban tün¬ darak is, melyeknek csőrlyukaiba másznak Az emberek, a földön tartózko¬
tek elő a hegylánczok, ugy hogy az utolsók a majdnem egyenlő szinü égtől dók ellen, könnyen megvédhetik magukat azáltal, hogy csizmában járnak :
csak hosszabb szemlélés után lettek megkülönböztethetőkké. De mindez crak de a növényeken tartózkodók ellen nem egy könnyen; mert ezek nagy
előjátéka látszott lenni azon látványnak, mely észak felől ajánlkozott, s ügyességgel tudnak beesni az ember nyakába, s mig magukat a bőr alá be
mindegyikünk akaratlanul a bámulásnak nyilvánitására fakadt, midőn sze¬ nem fészkelték, észre sem lehet őket venni. A szegény állatok még többet
meinket arra irányoztuk. Valamint törpék mellett óriások, ugy emelkednek szenvednek e pióczák által mint az emberek, mert azok többet forognak az
itt a középponti Kárpátok, Lengyel- s Magyarhon közti roppant válaszfal e férgek által ellepett helyeken, s ruházat által nincsenek védve ellenök.
gyanánt, s bámulva tévedez a szem erdő-boritotta tövén, mely közvetlenül az Ha a nap melege a földet egészen kiszárítja, ezen férgek álomra szenderül¬
őt környező siktól kezdődik, s patakoknak számos völgyétől ki van öblö- nek, s nem jelentkeznek addig, mig a szárazság tart. Eső után azonban oly
södve, a törpe-fenyők táján, a számtalan csupasz sziklacsúcsokig, melyek mennyiségben jőnek elő, hogy a lakosok az esőt inkább piócza-, mint vizmint ugyanannyi tornyocskái egy góth templomnak, a legszeszélyesb vál¬ esőnek tartják.
tozatokban az ég felé nyulnak.
A rövid pihenés s a bevett étkek által némileg erősitve, utunkat foly¬
Néma kutyák. Mauritius szigetén, mely öt mérföld hosszu és egy ne¬
tatók. A hegy tetejéről sajátságos, távoli zuhatag zugásához hasonló zörej gyed óra széles korái torlaszból áll, a hajósok idönkint kutyákat hagytak,
hallatszott, mely közeledtünkkel növekedék. Midőn valahára a hegy csúcsát melyek ott fiatal teknősbékákkal, ezek tojásaival és tengeri madarakkal táp¬
elérők, itt akkora erősségű észak-nyugati szél fogada bennünket, hogy csak lálkoztak, s idővel annyira megszaporodtak, hogy számuk ezrekre rugott.
a legnagyobb erőltetéssel, s előre hajlott testtel birtunk tovább haladni.
Szomjukat néha esővízzel, legtöbbnyire pedig a tenger sós vizével enyhítet¬
A Királyhegy csúcsa, melyen jelenleg valánk, 6000 lábnyira emelkedik ték. E vadon állapotban az ugatástól egészen elszoktak, és ily módon hanga tenger szine fölé, 8 egynehány kopasz szikla kivételével, egészen száraz s jokat is elvesztették. Nagy csoportokban élnek együtt, és a tengeri madara¬
füvei zuzmókkal van benőve. Kelet felé ugyanoly, jókora terjedelmü sikban kat nagy ügyességgel és oly ravaszsággal vadászszák, melyben a róka sem
folytatódik, mely füves, göröngyös szántóföldhöz hasonlit; közepén a hajdan múlja fölül őket. A teknősbéka-tojásokat finom szaglásukkal a földben is
fölállított mérnöki pyramis maradványait találtuk. Dél felé a hegy lejtője megérzik, és onnan kikaparják. A legnagyobb rész farkát lecsüggesztve hor¬
majdnem egészen kopása, s csak egynehány sziklacsoport által van félbe- dozza, a többiek pedig meggörbitve, vagy egyenesen fennállva. Fajuk az
szakasztva, melyeknek egyike oly sajátságos külsőéi bir, hogy az ember agár, borzeb és az uj-fundlandi kutyák keverékéből áll; szinök különböző,
első pillanatban valamely középkori vár maradványainak nézné. A mögött, de még sem tiszta fehér vagy tarka. Némelyek közölök befogatván hónapo¬
a meddig csak elláthatni, a táj hegyes; a láthatár ködös szélén, kissé nyu¬ kig bezárva tartattak, de vad tekintetűket és szokásukat mégsem hagyhat¬
gat felé, a ,,Chocs" majdnem magányosan álló, toronyszerű kúpja tünt elő. ták el, és hangjokat sem nyerték vissza. A szelid kutyák iránt sem nagy
Az erős szél nem engede bennünket soká fennmaradni; társaim azért vonzalmat tanusitanak.
,
csakhamar visszafordultak, s már eltüntek a lejtő mögött, mig én, ne¬
hány zuzmó szedésével elfoglalva, még fennidőztem. Midőn elvégre föl¬
Kártyagyártó gép. Uj-Yorkban, Olivér és Brother urak birtokában
kelek, hogy öket kövessem, s magamat a nagy sikon, oly jelentékeny ma¬
gasságban egyedül látám, sajátságos érzelem, a bámulat s borzadás kéve egy igen nevezetes kártyagyártó gép találtatik. E gép képes egy óra alatt
réke foga el keblemet. A szélvész egyhangu zúgása; a hosszu, szél¬ 10,000 darab kártyát vagy látogató-jegyet nyomni, szétmetélni, és megszákorbácsolta fűszálak egyforma hajlongásai; az egyes fellegek, melyek fejem mitani. A gép a kártyapapirost egy szakadatlan hosszu tekercsről fejti le és
fölött óriási vitorlás haj okként a legkisebb zaj nélkül szállongtak, s árnyé¬ dolgozza fel.
kukkal a hegyet kísértetiesen elhomályositák; végre a légfolyam ereje maga,
mely mintegy láthatatlan kezekkel megragadni látszott, s minden pillanat¬
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Á R H A Z.
(j dráma.) A nemzeti szinház biráló-választmánya Farkas Albert¬
nek „Nápolyi Johanna" czimü drámáját előadásra elfogadta.
Ászár (Komárom,) okt. 1. (Régi üvegpohár a n. Muzeum számára;
4- (A Bokréta czimü társastánczot) a nemz. szinházban jól fogadta a
tüzvész Kisbéren.) Bocsánat, ha ismét terhelem, s becses lapjára szánt drága közönség. De bonyodalmassága miatt a termekben alig válhatik otthonossá.
idejének, ha csak parányi részét is, igénybe venni bátorkodom. E poharat, Különben nem egyéb, mint a lassu és íris magyarnak a mazurkávali ke¬
melyet levelem kiséretében küldeni szerencsés vagyok, boldogult gróf veréke.
Batthyány Kázmérnak, Kisbéren, 1851. elárverezett értékes ingóságai kö¬
** (,,Magyar kényurak'6) czim alatt Jósika Miklóstól ujra egy nagy
zöl, egy kisbéri polgártárs vásárolta meg, s3év előtt a kisbéri cs. kir. pos¬ regény fog megjelenni.
tamester urnak adta el. — A tisztelt postamester, névszerint Marossy Já¬
** (A müegylet jövö évi mülapja) Madarász Viktornak történeti festnos ur, a pohár anyagja és alakjából régiségére következtetvén, a poharat vénye : „Zrinyi Ilona és Karaffa" leend.
örömmel vásárolta meg, s hazafias lelkületétől vezéreltetve, azonnal a nem¬
** (Kipfelhauser naptára) 1863-ra már megjött s Emich Gusztávnál
zeti Muzeum régiségi osztályának szánta; s becses bizalmával megajándé¬ kapható. Szerkeszté a ,,Bolond Miska" hetilap szerkesztője. Kiállítása csi¬
kozván engem kért fel e pohárnak a tisztelt szerkesztő urhoz való átkül¬ nos, tartalma pedig mulattató.
désére.
** (Püspöki örnagy) czim alatt, I. Napoleon korából, történeti regényt
Honfiúi kötelességet véltem teljesiteni, midőn e nemes bizalomnak irt Paulikovics Lajos. Pest, 1862. nyom. id. Poldini Edénél. 8-adrét, 377
engedtem, s e magában nem nagy értékü czikk elküldésére magamat elha¬ lap. Ára 1 ft. 50 kr.
tároztam. — Régészeti ismereteim felette korlátoltak levén, e pohár műi4- („Balatoni dalhullámok") czim alatt Lisznyai Kálmán egy versfü¬
tészi körülirásába nem bocsátkozom; csak annyit jegyzek meg, hogy sze¬ zetet irt
rintem is e pohár, anyagi ugy, mint alaki minőségéből, s a rajta látható
** (Rózsavölgyi jeles mükereskedésében) ujolag következő uj zenemü¬
jelvények és czifrázatokból következtetve, nem az uj s tökéletesített hutá- vek jelentek meg : 1) „Andalgás" magyar népdalok felett, könnyü modor¬
szat készítménye lehet. — Évszám rajta nem látható s az egésznek typusa ban zongorára szerkeszté Szénfy Gusztáv. 1. füzet. Ara 54 ujkr. 2) „Milevarégiségre mutat. — Mit jelentenek a rajta látható jelvények : ökörfejek, polka" Polka francaise Eisenkolb Gáspártól. Ára 40 kr. 3) „Grandé Etudeszekerek, nyilak, kard s más alakzatok? ezt majd a régészet szakavatott Galopp" Morceau de concert pour piano par A. Quidant. Ára 80 kr.
mestereinek sikerülend kideriteni. — Mi felette örvendünk, ha muzeumunk
4- (Megjelent és beküldetett : A felsőbb mértan) valódi alapelvei és egy
becses darabjainak számát, ezen magában értéktelen, de eredete s régisége toldalék, töredékekkel s az ellenmondásos mennyiségek kifejtésével : Irta a
által mégis becsessé válható czikkei szaporitani, s tisztelt szerkesztő ur néhai tudós Kerekes Ferencz debreczeni tanár, kiadta Csányi Daniel. Deb¬
hozzájárulását e czélra megnyerni szerencsések valánk. *)
reczen, nyom. a város könyvnyomdájában 1862. Nyolczadrét, 216 lap. A
E lapok érdemes olvasóit ismét egy szerencsétlen eseményről kell érte¬ szerző Kerekes F. arczképével.
sítenem. Ugyanis, egy vigyázatlanságból-e vagy mi okból, sept. 29-én tá¬
** (Bakody Lajos) zongoramüvész egy misén dolgozik, melynek egyes
madott tűz, Kisbér mezővárosnak nyugati utczasorán, ismét 12 házat, mel¬ részeiről műértők dicsérőleg nyilatkoztak.
léképületeket, sok takarmányt és egy olajütő malmot elhamvasztott. A tűz
© (Az „Egyveleg" szerkesztősége) azon előfizetőit, kik megváltoztatott
d. u. 4 órakor a posta-hivatal közelében ütvén ki, oly erővel kezdett rom¬ czim alatt újévkor ujból meginditandó lapjára várni nem akarnának, felkéri
bolni és elterjedni, hogy a cserépfedélzet daczára, a posta-hivatalnak is me¬ hogy hátralévő pénzeik hovaküldése iránt intézkedjenek s e czélból poste
nekülni, vulgo kihordozóskodni kellett. — Sokan a cserépfedélzet bizton¬ restante czimzendő reclamatioikkal a nevezett lap szerkesztőségéhez for¬
ságára támaszkodva, zsupos házaikat nem biztositották; ez oka, hogy az duljanak.
,
elégett 16 gazda közöl alig hatnak volt a háza biztositva. Nappal levén az
** („Szemléltető") vagy is „Segédkönyv a szemléltetéshez" czim alatt
idő, a vagyont ugyan menteni, de a tüzet oltani nem lehetett, főleg viz közelebb Müller Emil könyvnyomdájában egy munka jelent meg. Szülők,
hiányában, s a vészangyala nem is állt meg, csak a legislegszélső háznál, nevelők, tanitók, tanitójelöltek, és kisdedóvodák használatára irta Fellner
midőn már táplálékot nem talált. — Egymásután tehát már kétszer láto¬ László. Ára 1 ft. 60. kr. Midőn a nevelés terén e hasznos munkát a közön¬
gatta meg az Ur, alig egy hó alatt, tűz által e várost, elég szomoru intő ség figyelmébe ajánljuk, egyuttal azt is megemlítjük, hogy e könyv, a
példa gyanánt arra, hogy vagyonát minden ember biztositani törekedjék. — fenn kitett áron, szerzőnél (Pesten, fhg. Sándor-utcza 19-ik sz. alatt) szin¬
Pereszlényi János, ref. lelkész.
tén megrendelhető.
** (Várady Gusztáv elöfizetést nyit) f. év deczemb. 1-én megjelenendő
Irodalom és művészet.
költeményeire; a tiszta jövedelem harmadát az irói segélyegyletnek ígérvén.
A 12 nyomott ivre terjedő s 100 költeményt tartalmazó kötet ára 1 ft.
+ (Kézmüi,- kereskedelmi,- és ipar-névjegyzéket) készül kiadni Krip- bolti ára magasabb leend. Az előfizetési összegek Forster Rezső főiskolai
pel Károly, mely névjegyzék, a birodalom összes e téreni firmáit magában nyomdászhoz Sárospatakra czimzendők. Gyüjtők 10 előfizetett példányra
foglalandja. E jegyzék a koronaországok, kerületek vagy megyék, városok tiszteletpéldányt kapnak.
és iparok szerint betűrendbe sorozva lehetőleg tökéletes átnézetét és kimu¬
** (Uj történelmi mü.) Nagytudományu történetírónk Szalay László
tatását adandja a birodalom mindenféle ipar és kereskedelmi vállalatainak, szerkesztése mellett, — mint halljuk, — sajtó alatt van b. Károlyi Sándor egy¬
egyuttal a czég mellett mindjárc emlitést teend arról is: hol, melyik kiálli- kori kurucz tábornok önéletírása, naptári jegyzetei, továbbá Pulaynak
litáson részesültek valamely kitüntetésben vagy jutalomban. Az iparosok és „Szathmári békesség" czimü még eddig szintén kiadatlan munkája más ér¬
kereskedők czimzeteik mellett 20 kr beküldésére kéretnek föl, mely e vál¬ dekes adatokkal, melyek hasonlókép IL Rákóczi Ferencz korszakara vonat¬
lalat költségeinek alapjául szolgáland, és egyszersmind lehetővé teendi azt koznak.
is, hogy e munka bolti ára mennél olcsóbb lehessen. A vállalat szerkesztője
Egyház és iskola.
lakik Bécsben, belváros Schulenstrasse 862 IL emelet.
** („Vegyészet és gyógyszerészet'') czim alatt dr. Feletár Emil jövő
(A pesti reáltanodában) oly sok a tanuló, hogy az első osztályt két
év kezdetén szaklapot indit meg, mely havonkint kétszer fog megjelenni. Dr. szakaszra kellett választani. E szükség valószinüleg a niá'öodik osztálynál is
Nékám is szerkesztőtárs leend. Hogy o hasznos lap az illető körökben pár¬ előáll.
"..
tolásnak fog örvendeni, perczig sem kételkedünk.
** (Az orvosi egyetemnél) a sebészi műtéttan magántanárául Kovács Jó¬
** (Uj szaklap.) „Haladás" czim alatt uj s hézagpótló, kereskedelmi zsef orvos-sebész-tudor, szülész és műtő, felsőbb helyről is megerősittetett.
hetilapot szerkeszt Rohonyi Géza és Petényi Ottó. Melegen ajánljuk haladni E tárgy, az elméleti tudáson kivül, roppant gyakorlattal megszerezhető
óhajtó magyar kereskedőink figyelmébe. Előfizetési ára évnegyedenkint 2 ft. ügyességet is követel. Annál inkább örülünk, hogy az ujabb nemzedék ily
Kiadó hivatala Szerbutcza 2. sz.
jeles tanártól nyerheti az oktatást.
+ (A képzőmüvészeti társulat) által az album kiegészitése tárgyában
+ (.4 nagyröczei uj szláv gymnazium) megnyitásakor, az igazgató,
közzétett fölszólitásra beküldött vázlatok közöl Ujházy F. vázlatát, a „Vé¬ megnyitó beszédében kiemelte, hogy az intézet czélja leend, nemcsak jó
res pallos körülhordozásá''-t a társulat ezuttal mellőzni volt kénytelen, szlávokat, de jó honfiakat, testvéreket nevelni. Figyelmét a magyar nyelvre
minthogy annak a kitűzött idő alatt leendő kiállítására nem akadt vállal¬ is kiterjeszti, s egyházi tekintetben szorosan az önkormányzási irányhoz
kozó. Ligeti Antal tájképe lőn elfogadva, második lapul pedig Londonban satlakozik. Miért ne mondanók reá az áment?
elhalt hazánkfia, Brocki Károlynak „Ámor és Psyche"-je van kijelölve, me¬
lyet a közönség a muzeum képcsarnokából különben is ismer. A kőre rajzo¬
Ipar, gazdaság, kereskedés.
lással Grimm Rudolf van megbízva. Az album ezután következő két lapjául
azonban Ujházi fennemlitett vázlata és Lotznak igen jeles genre műve már
** (A magyar kertészeti társulat) e hó 15-re kitüzött rendkivüli közelőre kijelöltetett.
jyülését a n.-kanizsai és debreczeni gyümölcs- és terménykiállitások miatt
elhalasztotta, s Kacskovics Lajos társulati titkár jelentése szerint nov.
*) Fogadják a tisztelt beküldők szives elismerésünket a becses küldeményért, 10-én d. u. 5 órakor fogják a társulat dunaparti csarnokában megtartani.
melyet a X. Muzeum igazgatóságának már beszolgáltattunk. A szép üreg billikom bövebb
4- (-4 selyemtenyésztés) nagy lendületet nyerne a vasuti párkányok
ismertetésére szolgáló adatokat ezentul reméljük közzétehetni, ha azt régészeink közöl
eperfákkal beültetése által. Egy mérföld vasutpárkány mindkét oldalon
többen szemügyre veendették. Sterk.
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(Névváltoztatások.) FelsŐbbb engedélylyel Vojdisek József cs. k.
szegélyezve 2400 mázsa levél megtermését eredményezné, mi 150 mázsa
selyemgubó előállitására volna elég. A gubók mázsáját csak 40 fttal szá¬ megyetörvényszéki ülnök Vajdafira, — Haskler Vilmos veszprémi orvos Ha¬
mitva, egy mérföld eperfa-szegélyzet 6000 ft. évi jövedelem alapját kép¬ lasira, — Roztochil Lipót sárospataki és regéczi uradalmi erdész Rastóczira,
— Steiner Ign. pápai szül. könyvvivő Kövesdire, — Szuper Józs. budai pol¬
viselné.
gár
és csizmadia mester Fölényi-re, — Neuschl József körmöcz főbányavá+ {A nagykanizsai gyümölcs-kiállítás) reményen fölül sikerült. A rosi kiadó
Angyatfi-ta,, — Raucher János nográdmegyei nagy kürtösi ágost.
pomologia köréből 600 faj volt, a leggyönyörűbb választékban, 5 — 6000 hitv. tanitó pedig Rákosy-ra, változtatták vezetékneveiket.
darabban képviselve. Csak maga Glokker Károly, h. Batthyány enyingi ura¬
** (A kuria-épület átalakul.) Miután a régi épület, mely I. Ferencz
dalmának kertésze 300 fajon felül mintegy 2000 darabbal nevelte a
király
kormányzása első éveiben épült, s homlokzatán az ő jelszavát (Justitia
kiállitás becsét. Zala, Somogy és Veszprém vármegyéknek közel 80 terme¬
regnorum
fundamentum) viseli, a kir. tábla és hétszemélyes tábla működé¬
lője jelent meg szebbnél szebb termesztményeivel, s az egész kiállitást a nép
sére
nem
elégséges
tér : most egy emelettel fog magasabbá tétetni. Az oldal¬
oly részvéttel kisérte, hogy naponkint meghaladta az ezret azok száma, kik épületeket is megnagyobbítják,
ugy hogy jövőre nemcsak a kir. tábla 50,
belépti jegyek mellett látogatták azt meg.
s a septemvirátus 3 tanácsosa, hanem az elnöki iroda, ügykezelési hiva¬
4- (A debreczeni kertészgazdászati kiállításra) az országos gazdasági talok , levéltár és expeditió is kényelmesen meg fognak férni benne.
egyesület, képviselőkül gr. Degenfeld Imre, Tisza Kálmán, Csányi Dániel Remélik, hogy a helytartótanács ez építkezésekre, — mely három hó alatt
és Sillye Gábor tagokat küldé ki.
teljesen elkészülne, — közelebb pályázatot hirdet. A nagy átalakítási terv
** {Gazdag bánya.) A Lahoczahegy magaslatán, a szabad turzás köré¬ költségeit hatvan — hetvenezer forintra számítják. Az ülésterem építését
ben egy sziklára akadtak, mely érczkőben gazdag. Vegytani próbák után az udvarra javasolják, mert igy az utczai lármától védve lesz, a nem leend
kitünt, hogy a gazdagabb darabok 37 font rezet, 48 lat ezüstöt s nehány szükség, többé az utczát vaslánczokkal zárni el, a mint most rendesen
dénár aranyat tartalmaznak, s igy a két és fél ölnyi téren kiásott érczkövekből szokták.
40,000 ft. remélhető. Szaktudósok véleménye szerint ez, egyik darabja azon
** (A gorovitzai nagy tűzvésznél) egy Wertheim és Wieseféle szekrény
négy telérnek, mely a Lahoczahegyet nyugatról keletre áthálózza, mely ha
a 450 öl széles hegységen keresztül nyulik : több száz bányamunkásnak 6 óra hosszat állt a legirtózatosb tűzben, s birtokosának, Spitzer postames¬
ternek 70,000 ftot mentett meg.
foglalkozást, az országnak pedig temérdek kincset ad.
(il Fillinger kávéházban), mely egykor a tüntetésekről s különösen
— (Hirdetés.) A M. Gazd. Egyesület budai szőlő- és faiskolájában
alulirt elfogad megrendeléseket 250 fajta sima „és amennyire telik, gyökeres rosz vizéről volt nevezetes, ez utóbbi bajt már megorvosolták, mert a ven¬
szőlővesszőre; megrendelhető továbbá nála : Őszi baraczk 26 fajban 1—2 dégeknek egy idő óta az Orczy-kertből hordott igen jó vizzel kedveskednek.
+ (Elveszett leány.) Fischer Márton budai lakosnak szőke haju, kar¬
éves, tagnak 15 kr., nem tagnak 20 kr., közönségem mandula 3 —4 éves, tag¬
nak 15 kr., nem tagnak 20 kr., alma 77 válogatott fajban 3 éves, tagnak 15 csu termetü 14 éves leánya nyom nélkül eltünt. A ki tudomást szerez róla,
kr., nem tagnak 20 kr., körte 40 válogatott fajban 2 — 3 éves, tagnak 25 kr., aggódó szülőit, Buda viziváros 628. sz. a. értesitse.
** (Gáspár Vilmos), nem rég elhunyt ifju orvos, vagyon a nagy részét
nem tagnak 35 kr., sárgabaraczk 10 válogatott tájban 2—3 éves, tagnak
"
'25 kr., nem tagnak 35 kr., cseresznye 26 válogatott fajban 2 éves, ta2nak jótékony czélokra hagyományozta. Áldás emlékezetére!
4- (Az elsö hordár.) A pesti horűárintézet I-ső számu tagja Rácz
25 kr., nem tagnak 35 kr., szilva 27 válogatott fajban 2 éves, tagnak 25 kr.,
nem tagnak 35 kr., papirmandula 3—4 é^es, tagnak 25 kr , nem tagnak 35 Antal, szabadságos tüzér, a mult héten egy este az Oroszlán gyógytár kör¬
kr., dió puha héjú 5 éves, tagnak 25 kr., nem tagnak 35 kr., Platán 4 — 5 nyékén 500 db. aranynyal tölt erszényt talált; s azt, fölkeresett tulajdono¬
éves, tagnak 50 kr., akáczfa ernyős 5 — (>' magas, tagnak 50 kr. Van ezen¬ sának átadva, becsületessége jutalmául attól 5 arany jutalmat kapott. Rácz
kivül több disz- és meleg házi növény eladó, melyek mind a fennebbihez Antal a hordárok közt az elsö helyet valóban megérdemli.
hasonló mérsékelt áron kaphatók. Minden tárgy a katalog számát viseli, és
** (Jobb magyarságot kérünk.) Egy nagyon hangosan beszélő politi¬
bérmentes megkeresésre a részletes katalog azonnal megküldetik. — Kelt kai lap többi között ezeket irja „a lapok és némely követek" hatásáról
Budán 1862. okt. 8-án. — Dr. Entz Ferencz, szőlő és faiskolai felügyelő.
(magyarországiakról van szó) : hogy ,,voltak emberek, kik naponfa várták
Garibaldinak Pesten leendő kikötését." — Azt kérdhetné valaki, hát olyan
embereket
nem látott ez az éles szemüvegü ur, a kik éjente várták azt a
Közintézetek, egyletek.
„leendő" kikötést. (Mert hát tudnia kellene egy irodalmi és politikai vezér¬
4- {Fiók sz.-László társulatot) alakitottak a kassai papnövelde tagjai, nek annyit, hogy különbség van a naponía és naponfcíní között!)
s elhatározták, hogy semmi oly folyóiratot vagy lapot nem járatnak, mely
** (il rumai adóhivatal) kőfalát e hó 2-ikára virradóra rablók törték
a katholiczisinussal ellenkező irányt vall.
föl, 8 a pénztárnok íróasztaláról a lakatot letörve, a benn talált 100 fttal
** (Az irói seaélyegylet) legközelebb elhatározta, hogy az elhunyt je- odább állottak.
lesb költők árváit folyamodás nélkül is gyátnolitandja.
-\- (Jeles zeneszerzőnk Mosonyi) uj nagy dalművét, melyet jó ideje be¬
4- (il nemz. szinház harmadik kkarnagyi állomását) Doppler Károly végzett, nem adja a nemzeti színháznak, mert az opera mostani állapotában
az erők, különösen a karok nem elégségesek az előadásra. A dalmű, szerzője
eltávozása után Erkel Gyula foglalta el.
4- (il magyar földhitelintézet) szept. 22-iki ülése fölhatalmazta az in¬ szekrényében várja az opera jobb napjait.
(Fölfedezett város.) A Duna jobb partján Ibraila és Hirsova között
tézet ügyeivel eddig foglalkozott, s gr. Barkóczy János, Csengrery Antal,
gr. Dessewffy Emil s Lónyay Menyhért urakból álló bizottmányt, hogy a az iglitzai gránit sziklák közelében, egy régi római várost fedeztek föl.
még benyujtandó aláirásokat. f. évi okt. 20-ig elfogadhassa, továbbá, hogy Neve Trösmis, s egy a viz szine fölé 100 lábnyira emelkedő fokon, vár volt
Moesia inferiorban. A talált feliratok latinok és az 5-ik 6-ik macedoniai,
•AZ aláirásra a mondott ideig fölszólitásokat bocsáthasson ki.
** (Leány-egyletet) szándékozik Békésen alakitani Vörös Eszter. Több továbbá az I-ső 2-ik olasz légióra utalnak. A tulajdonképeni vár falai már föl
vannak takarva; egy mély árok választja el azon tértől, hol az árkokkal szin¬
nemes czél közt a szép magyar viselet állandósítása is czélja leend.
** (il nemzeti kör helyiségeinek) uj berendezésénél a kártyázó tagokat tén körül vont város állott. E város és a közel hegye'? között egy elsánczolt
(a kik pedig igen-igen sokan vannak) a többitől, igen czélszerüen, külön tábor nyomai találhatók. Két darab kőedényt a városból sértetlenül
ástak ki.
re^esztették.
** (Jászberény jeles főorvosát) dr. Frantz Alajost az egri akadémia
Közlekedés.
meghivta a törvényszéki orvostan tanári székére, mit az el is fogadott s pár
különösen
(il Zala-Somogy közti közlekedés')igen gyenge lábon áll;
zalai oldalról hét mulva megkezdi előadásait az egri akadémián, folytatván egyuttal or¬
r-Fülöpi réveknél. A buda-kanlzsai vasut B. Boglárt a zal
a Boglár-Fülöpi
vosi pályáját is, melyen már a fővárosban pár évvel ezelőtt szép sikerrel
az eddiginél fontosabb kereskedelmi fokra emelte ; azért ott a közlekedésre működött. — Az operátiókban, mint rendes gyógykezelésben egyaránt oly
nagyobb gond fordítása volna kivánatos. Mint értesülünk, jelenleg nemcsak szép eredményt fölmutatni tudó orvost, bizonyára nyereségnek tekinthetik
az áruezikkek, hanem a személyek átszállítása is igen szánakozásra méltólag az egriek.
történik. E baj orvoslása az urasági bérlőtől megvárható volna, mint ottani
4- (Hangverseny jótékony czélra.) Kassán f. hó 5-én Knauer zongora¬
tudósitónk irja.
müvész hangversenyt adott, s a jövedelmet, mely 400 ftot tett, a kassai s
szepesváraljai elégettek javára szentelé.
Balesetek, elemi csapások.
4- (Szerencsés itélet.) Ügyvédi, kereskedelmi és bírói körökben közbe¬
** (il balesetek Szathmáron) egymást érik. Legközelebb Újvárosban
egy izraelita mészáros agyon sujtá egyik husvevőjét, mert a rohadt hust széd tárgya, a váltófeltörvényszéknek egy legközelebb formahiány miatt ho¬
visszadobta. Egy ottani derék polgárt, Szilágyi Milhályt, összezuzott a fel¬ zott megsemmisítő itélete, mely által egy tetemes csalás lőn megelőzve,
borulni akaró szekérről alázuhant hordó. Sz. T. neki bokrosult lovai össze¬ mely 190 ezer ftnyi összeget mentett meg egy csődtömeg hitelezői számára.
tiporták a magukközé rántott kocsist. Végre egy vidéki szegény ember, ki A derék ügyvéd, ki a közhitel, jog és becsületességnek, az ügy kiderítése
leánykájával vásárra jött, 16 ftját elvesztvén, késsel meg akarta magát gyil¬ által e szép szolgálatot tette : Seregi József.
** (A sydenhami kristálypalota) ritkaságai közt, Kossuth Lajos és gr.
kolni, s tettében csak a leányka siránkozására összefutott vásárosok gátolBatthányi Lajos mellszobrai is láthatók, melyek Alexi jeles müvei.
ák meg.
** (A nemzeti színháznak Ellinger ellen) szerződés be nem töltése mi¬
Mi ujság ?
att emelt pörét, a kir. táblánál Ellinger javára döntötték el.
** (A kuruzsolás áldozata.) Csongrádon egy csontfájdalmakban szen¬
** (A lipótvárosi templomnál) történt szerencsétlenség kinyomozására,
atóság bizottmányt nevezett ki, s a szükséges bünfenyitő rendőri eljárás vedő egyén egy ugynevezett javas asszonyhoz folyamodott. Ez fájó tagjai
amatban van.
. . . .
, ,.
,. bekenésére bizonyos irt adott, mely kevés használat után megtette hatását,
mert a fájdalmakat örökre megszüntette, amennyiben a szenvedő egyén
+ (Székács József ev. superintendens) nov. 22-én unneplendi pesti utána nemsokára meghalt.
!Zsége 25-ik évnapját. Ez az egész evang, egyháznak örömünnepe lesz.

4- (Szép pártolásnak) örvend Hubay, a győri szinigazgató, annyira
4- (Az angol püspökök jövedelme) nem épen megvetendő. Maga a lon¬
hogy páholyait egész télre mind kibérelték. Bár a budai népszínházról is doni püspök 40,000 font sterling (400,000 forint) jövedelmet húz.
mondhatnók azt.
** (Bankjegy-hamisitók.) Nagy Lajos hires bankjegy-hamisítónak két
+ (Elfogott rablók.) Guba Mihály és Rosinec József rablók, kik gyil¬ társa, u. m. Kun Károly és Perl Péter fölött most foly a tárgyalás a bécsi
kosság gyanújában is állanak, csendőrök által a bödei szőlőhegyeken (So- törvényszék előtt. Ezek a legártatlanabb szinezetü levelezésben állottak
mogyban) jó rég elfogattak s az illető hatóságnak átadattak. A szegvári Nagy Lajossal, mert leveleikben mindent más néven neveztek el, mint amit
ismeretes rablás elkövetői közöl nyolczan szintén elfogattak, valamint egy alatta egymás közt értettek.
magát Patkó Istvánnak nevezett rabló is, ki ellenállás után a nyári pusztán
** (Gyilkosság szerelemféltesből.) Gráczban egy szabólegényt kedvese
több lövést kapott, minek következtében meg is halt.
megcsalta s egy kovácslegénynyel kezdett uj viszonyt. A régi szerető, ve¬
** (Szer a veszettség ellen.) Marochetti, moszkvai orvos a víziszony télytársát a nála levő késsel agyonszúrta, magát pedig rögtön följelentette.
ellen egyszerü, de hatásos gyógyszert ajánl. Ez nem más, mint a sárga Sa- S igy csak az nem bűnhődött, ki leghibásabb volt.
4- (Megbüntetett gyujtogató.) Zebus helységben egy gazdag földmiverothamus sesparius növény virág-szirmai; ebből kapott 14 beteg minden¬
nap 750 szemernyi főzetet. A betegek nyelve alatt harmad negyed napra lőt gyujtogatáson kaptak a lakosok, s két órai kinzás után a szomszéd mo¬
kis mérges szemölcsök támadtak, melyek izzó tűvel égettettek ki és a csárba fojtották.
száj a fönntebbi főzet levével kimosatott. A 14 beteg mind kigyógyult, egy
4- (Landau Alajos) szegedi tanár és festesz, Szegeden fénykép-termet
leányka pedig, a kit készakarva a rendes szerekkel gyógyitottak, meghalt. nyitott.
Legközelebb Bécsben mutatkoztak nagy számmal a dühödt ebek. Sokan
4- (Apponyi Ggöryy országbíró ö excja) hosszabb távollét után e hó
feküsznek kórházban, megmarva, s a veszettségtől átalános a félelem. Azon¬ 14-én Pestre visszaérkezett.
ban akadnak iparlovagok is, kik e félelmet hasznukra tudják fordítani, mint
** (il marosvásárhelyi nöegylet) szegény-ápoló intézetet akar állitani
arra már egy példa előfordult. Ugyanis egy üzletember a napokban Bécsből ennek javára Marosvásárhelyt, e hó 18-án tánczvigalmat rendez.
Schwechat felé kocsizott, midőn egy nyomorék az ut mellől addig esengett,
** (Litzenmayer Sándor) többször emlitett jeles történeti festvényét,
mig kocsijára fel nem vette. A kocsin elhelyezkedvén, rágni kezdte tagjait, mely Mária és Erzsébet királynét ábrázoljaDurazzói Károly koronázásánál,
hogy az illető kocsi-tulajdonos nem a legotthonosabbnak érezte magát. gr. Károlyi György vette meg.
Végre leugrott saját kocsijáról, egyik kezében 15 ftot, a másikkal ostort
** (Spanyolországban a fölvilágosodás) mily szép lábon áll, mutatja a
mutatva a nyomoréknak, ha le nem száll. Az természetesen a pénzt vette Granadában nem rég hozott itélet, melyszerint két protestánst, Alhamael, és leugorva odább szaladt.
Jeva Józsefet kilencz, Matamores Manót pedig nyolcz évi börtönre itélték
** (A marhavész) Szombathelyen már muló félben van; sept. 16-tól hitterjesztés miatt. Ezen kivül az oktatástól örökre eltiltották.
4- (A baden-badeni játékbarlang) bérlőjét a porosz király arany érem¬
20-ig csak 3 db esett el s 20 orvoslás alatt maradt. Esztergámban, épen el¬
mel és arany burnótszelenozével ajándékozta meg, a porosz királyi ház irá¬
lenkezőleg, csak sept. közepén ütött ki s már 170 db. marha hullott ti.
** (Janin József favágó-gépe) már müködik a két nyul-utczai farak¬ nyában szerzett érdemei jutalmául. Erdemei szépek és nagyok lehetnek!?
4- (Érdekes tárgyalás.) Kolozsvártt e napokban közfigyelem tárgya
tárban. Egy öl fát 3/4 óra alatt vág apróra 60 krral jutányosabban, mint a
volt
azon
végtárgyálás, melyet a gyermekgyilkolással vádolt S. K. leány
favágók szokták. Két körfürész, alig leirható gyorsasággal metszi a hasá¬
bokat, melyeket aztán két ember a szintén gőzerővel működő fejszék alá pörében tartottak. A vádlottnőt 2 évi fogságra itélték, de fölebbezett.
** (Debreczen egyik elsö kereskedője) Kiss Zsigmond, csőd alá került.
tart; ugyanezen munkások a már apró fát, egy körben járó hevederre dob¬
** (A magyar irói segély-egylet javára) Kolozsvártt előadták „Bank
ják, mely az alant álló szekérre viszi. A gép tulajdonosa e szekéren 80
bánt", mely alkalommal az épen ott levő Balázs-Bognár-Vilma asszony,
krért az öl fát a házhoz küldi s az illető helyiségben föl is rakatja.
felvonás-közökben pár magyar dalt nagy tetszés közt énekelt.
** (Ifjabb Berta Sándor) a „Zen. Lapok-' egyik derék munkatársa, a
napokban távozik külföldre, hogy a zeneelméletben és tudományban alapos
ismereteket szerezzen magának. Eddigi törekvése a legszebb reményekre
— Adakozások. A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez legközelebb
beküldetett :
jogosit.
A budai népszinház számára : Árvamegyéből Trsztyennáról gyüjtött
•i« (Párisban a mabil-bálok) egyikén a legzajosabb mulatság között
•
egy fiatal ember magát agyonlőtte. A mulatók kivitették holt testét a adakozás Benyovszky János közbirtokos által 9 ft. 50 kr.
teremből, és tovább tánczoltak.
** (Csucsa és B.-Hunyad között) igen érdekes természettani eset adta
Menszeti szinházi napló.
elő magát. Ugyanis a gyönyörü bazalt sziklák oldalánál a pásztorok tüzet
Péntek, oktob. 10. „Nöuralom." Vigjáték 3 felv. irta Szigligeti. Az est
raktak, s kevés idő mulva a föld, a talap, elkezdett égni, s mintegy nyolcz
négyszög ölnyi területen folytonosan ég. A kitoluló kőszénfüst-szag két¬ dicsősége a Feleki párt illeti. Különösen érdekes alakot állitott élőnkbe
ségtelenné teszi, hogy a tűz, az elsülyedt őskor erdőmaradványával, kőszén¬ Felekiné, ki a szeszélyes, uralkodni vágyó és tervezgető nőt igen szépen sze¬
teleppel jött érintkezésbe, de kétségtelen az is, hogy ott gazdag élenykifej- mélyesítette. Nem is hiányzott a taps a középszámu közönség részéről. Em¬
lésnek kell lenni, mi a tüzet táplálja. A föld szine, ott hol a tüzet rakták litést érdemel még Lendvaíné és Szerdahelyi.
Szombat, oktob. l l . „Dinorah, vagy a ploermeli bucsu." Vig opera 3
most csupa hamu.
** (Kölcsönös egyezés folytán) az Ausztriából utazóknak, kik Bajor és felv. Dinorah szerepét — a felejthetlen Hollósy L.-né után — ma először
Dánországot, továbbá Sweiczot és Belgiumot akarják meglátogatni, útleve¬ éneklé Huber Ida, még pedig szép sikerrel és zajos taps között. Bignio
hangja szép, csak játéka is az volna. Váry R. kitett magáért Corentino sze¬
leiket az illető követségnél láttamoztatni nem szükséges.
s Kőszeghy remekelt a vadászdalban. Közönség nem igen nagy
4- (A „Pozor" czimü prágai lap) szerkesztőjét, Schulz kanonokot, az repében
számmal.
ellene inditott sajtópörben, az első birósági törvényszék ártatlannak nyil¬
Vasárnap, oktob. 12. „A házasság rokkantjai." Vigjáték 3 felv. irták
vánitá. Az államügyészség azonban megujitá a csendzavarási vádat és
Dumanoir
és Lafargue, magyarositotta Feleki M. A nagyszámu közönséír
fölebbezett.
jól
mulatott,
különösen Szathmáry L-né és Szerdahelyi jeles játékán. A
** (Érd'kes titkok.) Egy bécsi szinháznál a napokban a törvényszék a
szerződési okmányokat vizsgálva, érdekes titkok derültek ki. Némely kar- darab mulattató volta máskor is szép közönséget fog a szinházba csalni.
Hétfő, oktob. 13. „Coriolan." Tragoedia 5 felv. irta Shakespeare. Az
dalnoknő egész évi fizetése 24 ft. volt, tehát 2 ft. egy hóra. Ilyesféle történet
est
dicsősége
Egressyt és Jókainét illeti. Az első a czimszerepet, a másik
az is, hogy X szinésznő, kinek havonkint 30 ftja volt, ebből csak egyik taní¬
Coriolan anyját teljes művészi erővel adák.
tójának havonkint 100 ftot fizetett.
Kedd, oktob. 14. „Hunyady László." Eredeti opera 4 szakaszban. Ze¬
** (il legolcsóbb bort) a dunapart kóbor népe, a rakparton álló hordók¬
néjét
Erkel
F., Hunyady Lászlót Pauly, Máriát pedig Markovics Ilka sze¬
ban fedezte fől. Éjjel ugyanis a hordókhoz sompolyogtak, kifúrták, s nád¬
csövek segélyével belőlök jókat ittak, természtesen ingyen. De most már, mélyesítette, szép igyekezettel, de kevés sikerrel. Mióta operánk régibb
tagjai eltávoztak, az uj nemzedék osztozkodik és próbálkozik az elhagyott
ha a tetteseköt nem is, legalább a bort, gondosan őrzik.
4- (il szegény-gyermek-ápoló intézetbe) Győr-Szigeten Simor János nagy szerepekben. Jól teszik, de azt nem veheti senki rosz néven, ha a kö¬
győri megyés püspök az irgalmas testvéreket e hó 12-ikén vezette be. Leány zönség, a multakra gondolva, jobb jövő után sohajtozik.
Szerda, okt. 15 „Szökő év." Angol vigjáték, még pedig eléggé vontatott
gyermekek ez intézetben ingyen-oktatást nyernek.
és unalmas; angol gyomornak való massiv étel. Az egyes szerepek kikerekitett
4- (Somogy és Baranya nyugati szélén) a cs. k. katonák, pandúrok, és alakjai tartják fenn e vigjátékot oly régóta színpadunkon. Különösen sikerült
a Patkóféle rablóbanda között, mint egy onnan jött levélből értesülünk-, egy idegbajos, félénk angol gentleman előállítása Sántha urnak, a debreczeni
valódi kis ütközetek folynak, de sikeretlenül, mert az igazság embereinek szinház tagjának, ki ez este vendégképen lépett fel. Orgánumának sajátságá¬
Patkót kézre keritni mindeddig nem sikerült.
hoz, ugylátszik, szokni kell, egyébkint sok szinpadi otthonosságot tanusitott.
** (Tóth Kálmán, a „Bolond Miska") volt szerkesztője, a Károly-ka¬
Csütörtök okt. 16. „Tüz a zárdában," vigj- 1 felv. „Fortunio dala,"
szárnyában már megkezdette fogságát.
operette 1 felv. Szokott kerek előadás, melyben operánk fiatal tagjai teljes
4- (Szép menyegzo) volt Palotaszegen e hó 8-ikán. Gyarmathy Zsig¬ jó kedvvel és bájjal mozognak.
mond e napon kelt össze Hory Etelkával, a költeményeiről ismert Hory
Farkas kedves leányával. Nász-asszony Balászs-Bognár Vilma volt; tanuk
Budai népszinház.
pedig Balázs Sándor és Haray Viktor.
4- (A mátraverebélyi régi harangot) melyet Rómer Flóris tudós ha¬
Okt. 10. „Bánk bán " Tragoedia 5 felv. Takács A. első föllépteül.
zánkfia fedezett föl, Glatz Pál felső-ladányí kath. lelkész, 50 ftért a nemzeti
Okt. l l . „Aspázia az ördög leánya." Vigjáték 4 felv. A felvonások
muzeum számára megvásárolta.
között akrobaták léptek fel.

1

504
Okt. 12 „A zöld ördög." Némajáték 1 felv. Ezt megelőzte „Eljegyzés
lámpafénynél." Operette 1 felv. Az utóbbit igen kerekdeden, jó kedvvel és
szép sikerrel játsztak. Együd „Péter szerepében jól mulattatta a közönséget,
A némajáték ellen csak azon megjegyzésünk van, hogy némely tánczosnő
jobban ügyeljen öltözésére, nehogy megbotránkozásra szolgáltasson okot,
mint ez alkalommal. Közönség szép számmal.
Okt. 13. Takács második föllépteül : „XI Lajos." Tragoedia 5 felv.
Okt. 14. „A fösvény." Vigjáték 5 felv. A czimszerepben Takács lépett
föl, harmadszor, s megmutatta, hogy életrevaló s használható szinész. A
közönség sokszoros, még pedig megérdemlett tapsokban részesité.
Okt. 15. „Nem mind arany ami fénylik" Vigj. 3 felv. Közben akroba¬
ták mutogattákügyességöket a kötéltánczolásban.
Okt. 1G. Ördög naplója" vigj. 3 felv.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Nagy-Marján : Beőthy
Maris. — Nagyváradon: báró Meszéna István. — B, - Csabán: Vidovszky János. — Gyepesen:
Kun Sándor. — Bajmakon: Weisz Fülöp. — Andráshidán : Lukács Károly. — T.-SzentMiklóson : Frankl A. — Gyula-Fehérvár ott : Horváth Lajos. — Parabutyban ; Rothfeld
József. — Pesten : Cselkó György. — Jánosiban : Keszler István.
Kövid értesítések. Buda : W. I Becses küldeményét nagy köszönettel vettük,
s mint látja ön, rögtön megkezdtük azt fölhasználni. — Pent : M. I. A beküldött felad¬
ványokat meg fogjuk vizsgálni; addig is üdvözletünket küldjük önnek. — Nagyvárad .B. M I. Vettük ön sorait, s tartalma bennünket megörvendeztetett. Fogadja szives
köszönetünket.

llo-

Hxerkesztól mondanivaló.

és betinap

6222. E lapok szerkesztője jelenti : hogy nehány heti távollét után állo¬
mására szerencsésen visszaérkezett, s egyuttal értesiti e lap t. munkatársait és levelezőit,
kik a közelmultban beküldött leveleik egynémelyikére választ nem nyerhettek, hogy a
függőben levö ügyek gyors elintézése mihamarabb következni fog. Addig is szives
üdvözletét küldi a Vasárnapi Ujság minden jó barátjának.
6223. Pázsit B. P. A reklamált szám elküldetett. A Vasárnapi Könyvtár vala¬
mennyi évfolyamából teljes számu példányok még kaphatók, sót egyes kötetek is meg¬
szerezhetők.
6221. Hullva. Az ajánlat elfogadását s az ügy sükerültét bizonyosnak hiszszük,
de a kivel eziránt szótanunk kell, csak e napokban érkezik haza. Tudósitásunk nem
késend egy perczig, már csak a„kappadociai királyság1' tekintetéből is. Különben áldott
mulatság volt, ott a hegyek tetején s a csergedezó forrásokat védő fenyvesek homályában
megemlékezni azokról, kiket elhagyánk s kiket most ujra láthatunk.
6225. Gyüre. E. Dániel A pénz annak idejében hiány nélkül megérkezett, át is van
adva s az ideiglenes nyugták kezeink között vannak. Azért nem küldtük el, mert a szabály¬
szerinti részvényjegyek kiadását várjuk.Ezek meg vannak ígérve s mindennap jöhetnek.
Mihelyt megkaptuk, tüstént rendbe hozzuk az ügyet véglegesen. A társulat ügye, ugy¬
látszik, legszebb reményekkel kecsegtet.
6226. II.-M.-Vásárhely. F. (). Az előbbi izenet1;elolvasását szintén szives figyel¬
mébe ajánljuk. Minden rendben van.
6227. Turin. L. Lapunk szükebb politikai terjedelménél fogva nagybecsü ajánlkozását igénybe nem vehetjük.
6228. Gondolataim. A gondolatok ellen kevesebb kifogásunk van, mint azok pon¬
gyola köatöse ellen. Idővel a gyakorlat ezt is alkalmasabban fogja kiszabni.
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Némethi János (arczkép). — Fejedelmi párbaj. B. Papp Lajos. — Szlavóniai
utiképek (folytatás és vége). Valkai Imre. — Látogatás az „erdei laknál" Eperjesen
(két képpel). K. S. — Az erdei lak, 3 költemény. Petőfi, Kerényi, Tompa. — Árpád sírja
(vége, képpel). E. liésö Sándor. — Kirándulás a Királyhegyre. K. T. — Vegyes jegy¬
zetek. Dr. Bardócz Lajos. — Tárház : Vidéki közlemények. — Irodalom és művészet. —
Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közle¬
kedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? — Nemzeti szinházi napló. — Budai
népszinház. — Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár.

Mai számunkhoz van csatolva : Hartleben K. A. könyv
kereskedésében Pesten megjelent igen érdekes irodalmi mü¬
vek hirdetménye.

Elöfizetési fölhívás.

VASÁRNAPI UJSÁG
POLITIKAI ÜJDONSÁSOK
1802. évi április—septemberi '/a évi és julius—septemberi i/t évi
folyama, september hó végével lejárván, tisztelettel kérjük t. cz. elő¬
fizetőinket, hogy előfizetéseiket mielőbb megujitani sziveskedjenek.
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Elöfizetési föltételek:
d

e

f

g

h

Világos.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

30-dik számu játszma. (Ellen csel.)
WEISZ J. A. tanár
Világos (Weisz).
1)
e2 —e 4
2)
f2 - f 4
3)
e4—d5:
4) P f 1 - b 5 t
5) V d 1 — e 2
6) H b 1 - c 3
7) H c 3 — e 4 :
8) F b 5 - e 7 :
9)
d 2 ~-d3
10) H g 1 ~ f 3

és RÉCSI E. tanár között. — Pesten, 1862. oktober 2-án.
Világos (Weisz).
S6»ét (Récsi).
Sötét (Sötét).
11) H e 4 — f 2
e7 —e 5
F e 7 —b 4 t
d7 — d 5
12) K e 1 — d 1
B f 8 —e 8
e5— e 4
13) H f 3 — e 5
c7 — cő
F c 8- d 7
14) d 3 — d 4
c5 — d4:
H g 8 —f 6
B a 8 — e8
15) H f 2 — d 3
F b 4-d2:
Ff 8 — e 7
10) F e 1 — d 2
H d 5 —e8+
0 —0
17) V e 2 — d 2 :
B c 8 — c2:
II b 8 — e 7 :
18) K d 1 — e 1
He 7—d5:
19) V d 2 — b 4
f 7 —f 5
Sötét 3-ik lépésre matot mond.

A 142-ik számu feladvány megfejtése.
(Bankos Károlytól K.-Sz.-Miklóson.)
Viágos.
Sötét.
1) V f 2 — <1 4 +
Kc3-d4:
2) B e 2 — e 3
tetszés szerint.
3 ) H d 6 f 5 4

Pest, oktober 26-án 1862.
A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben V/t iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda Pesten hazhoe kflldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra
s
félévre 3" ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. njpénzben. - Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-utcza 4..szám)
bérmentve utasitandó
(Szerkesztőségi iroda: egyetem-utcza 4. szám, 2-ik emelet.)

TARTALOM.

Sötét.

a

Kilenczedik évi folyam.

43-ik szám.

Postán küldve vagy Budapesten házhoz hordva :
A Vasárn. Ujság ésPol. Ujdons. együtt évnegyedre (okt. — dec.) 2 ft. 50 kr.
Fél évre azaz : oktober—martiusra 1862 — 63
5 „ — „
Csupán Vasárnapi Újságra évnegyedre (oktober—decemberre) 1 ,, 50 „
Félévre azaz : oktober—martiusra 1862 — 63
3 „ — ,,
Csupán Politikai Újdonságokra évnegyedre (okt. — decemb.) . 1 „ 25 ,,
Félévre azaz : oktober—martiusra 1862 — 63
2 „ 50 „
A csupán Vasárnapi Ujság julius—decemberi félévi folyamából
teljes számu példányokkal még folyvást szolgálhatunk, előfizetési ára 3 ft.
Tiz előfizetett példányra egy tisztelet-példánynyal kedveskedünk. A pénzes
évelek bérmentes küldése kéretik.
A Politikai Újdonságok jelenleg C^f" 7 0 0 0 példányban nyomatván,.
gl^^
s igy minden magyar és német lapok közt a legelterjedtebb, továbbá,
azon előnyénél fogva, hogy hetenkint csak egyszer jelenik meg s igy a kávéházakbanl
magán-s nyilvános helyeken a hird^ft^iények egész héten át fennfeküsznek, — 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-uteza 1. sz.)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Go§ztáv. — Nyomtatja Landerer és Heebeoaat, egyetem-utci* 4. szám alatt. Pesten 1862.

Toth

József.

Még csak ez idén mult 25 éve, hogy a magyar szinészet, — holmi rőt haju, vagy bozoatos, rút arczu cselszövök gyilkolási
mely addig csupán vándorbotra szorítkozott — a nemzeti szinház jelenetét látta, akkor egy belsugallat azt mondá neki, hogy ezt
által állandó csarnokot nyert. És ki merné tagadni, hogy e rövid egészen máskép kellene játszani.
idö alatt is e művészetünk elismerésre méltó szép haladást tett,
Igy történt, hogy mióta a színpadot megismeré, egy nyugha¬
hogy volt és van több oly tag nemzeti szinházunknál, kik Európa tatlan, de magát még meg nem nevezett s lelkében csupán sejte¬
bármely színpadán nemcsak méltón felléphetnének, de dicsőséget lemként élt vágy gyötré folytonosan.
is arathatnának ? E jeleseink közöl eddig is többeket ismertettünk
Tizenhét éves korában atyja Pestre hozá, hogy a jogtudomá¬
meg, s ez ismertetéseket ezután is folytatni fogja a Vasárnapi Ujság. nyokat bevégezve, az orvosi pályára lépjen.
A nemzeti szinház mai nemzedékének egyik jelesebb tagja
Mig a színpadot nem látta, legtöbb kedve az orvosi pályához
Tóth József. Született 1823. júl. 5-én Szentesen polgári szülőktől. volt, de azóta nem vala képes többé ellentállani lelke erős vá¬
Tanulópályáját Holdmezövásárhelyen kezdé, Kecskeméten folytatá gyának, és daczára atyja tiltakozásainak, fenyegetéseinek, söt
s Pesten végezé. A színészetről ifju korában, — minthogy szülőföl¬ könyeinek is, utnak indult Miskolczra, hol épen Balla, Telepi,
dén, az akkoron még gyér számmal volt színtársulatok meg nem Tóth István s Ujfalusy egyesült színigazgatók társulata müködött.
fordultak — csak igen homályos
Ott lett 1841-dik évben szi¬
fogalommal birt. A szinmüirodalnész, 15 forint bizonytalan havi
mat sem ismeré, mignem költé¬
fizetéssel.
szettanuló korában szorgalmáért
Tóth István igazgató, s akko¬
Voltaire „Tancred" czimü színmü¬
riban jeles szinész, azonnal felis¬
vével, melyet magyarra Péczely
mervén az ifju szép tehetségét, ké¬
József forditott, megjutalmazák.
pezni és tanítani kezdte; ő vezeté
be a tanulni vágyó itjut a mü¬
E könyv az ifju fogékony
vészet világába, ő buzditá hogy
lelkében nagy változást szült. Ez
a színészetnél akkoriban oly ott¬
lőn legkedvesebb olvasmánya, sza¬
hon levő nyomornak és nélkülö¬
valatainak tárgya, játszótársa és
zésnek bátor szivvel s edzett lé¬
barátja, s végül alvó hajlamainak
lekkel nézzen a szemébe, s a szi¬
felébresztője.
nészet
iránti lángoló szenvedélyt,
E könyv által fogamzott meg
a
leghívebb
baráti indulattal fokeblében a vágy : megismerkedni
kozá
keblében.
a szinpaddal.
Noha az iskolai törvény tiltá
1844. évben Komlóssy Ferencz
a szinházbajárast, mégis midőn
színtársulatánál kezdett tehet¬
Kecskemétre szintársulat érke¬
sége nagyobb mértékben fejlődni,
zett, gyakran látogatá meg titok¬
sok gondot, tanulmányt forditott
ban a szinházat. S minden elő¬
önkiképzésére, s minden pillana¬
adás után fokozódott lelkében a
tát a müvészetnek szentelé, egész
szinészet iránti hajlam és von¬
komolysággal.
zalom.
Pesten 1845-ben Ármány és
Azonban a vidéki előadások,
szerelemben „Wurm," 1846-ban
noha'az elsők valának, miket
a Velenczei kalmárban „Shylok"
életében látott, nem elégitek ki; s
és 1847-ben a Haramiákban „Moór
azon eszményképet, mit ő magá¬
Ferencz" szerepében lépett fel,
nak lelke á l m a i b a n a szin-jámint vendég.
tékról alkotott, e vidéki vándor¬
E köztetszésü vendégszerep¬
társulatok meg nem közelíthetek.
lése következtében 1850-ben a
Különösen midőn a rémdrá¬
pesti nemzeti szinházhoz rendes
mákban az akkori divat szerint
tagul szerződtetett.
TOTH JOZSEF.
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