46-ik szám.
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Kilenczedik évi folyam.

8AKKJÁTÉK.

Nemzeti szinházi napló.

150-ik sz. feladvány. — Bayer Konrádtól (Olmützben).

Péntek, okt. 31. „Egy szegény ifju története." Dráma 4 felv. Siránkozó
franczia szinmű, de még mindig sokan szeretnek szomorkodni a „szegény (E feladványt, szerzője azon pályabirák tiszteletére ajánláföl,kik egy régibb londoni
f e l a d v á n y - t o r n á n az elsö dijat neki itélték. E feladvány, a különben il jeles
urfi" inséges állapotán. Az előadást ritka szabatosság jellemzé.
szerző kitünö munkáinak egyik legjelesbike.)
Szombat, nov. 1. „A kis árva." Vigj 1 felv. Balázs Sándortól. Ezt
Sötét.
követte Ketten Henrik hangversenye. A szinház ismét zsufolásig megtelt.
Taps és kihivás tömérdek.
Vasárnap, nov. 2. „A peleskei notárius." Bohózat 4 felv. A régi da¬
rab nagy közönséget csalt a színházba. Máskor elmondtuk már sajnálatun¬
kat a régi s az uj notárius közti különbség felett. Leghatásosabb benne
most is a vasasnémetek nótája és táncza.
Hétfő, nov. 3. Először : „A csacska nök." Vigj. 3 felv. Ismét egy mu¬
latságos franczia vigjáték, mely egy estét igen kellemesen tölt be s a nők
csacska természetét tekintve, még jó erkölcsi leczkéül is szolgál. A két
csacska nőt Priell Kornélia és Lendvayné finom müvészettel adták.
Kedd, nov. 4. „Egy csésze thea." Vigj. 1 felv. Utána Ketten Henrik
hangversenye. Ma is megtelt a ház s fiatal müvész hazánkfia hangos tetszés
között oldotta meg nehéz feladatát.
Szerda, nov. 5. Másodszor : „A csacska nök." Vigj. 3. felv A darab
ma is tetszéssel fogadtatott, de azért hosszu életet nem jósolhatunk neki. A
két főszerepen kivül (Priell Kornélia, Lendvayné) ma a mellékszereplők is,
mint Szigeti, Feleki, Lendvay jobban kitüntek.
Csütörtök, noV. 6. „Fördöre kell menni." Vigj. 1 felv. Ezt követte
Ketten Henrik utolsó hangversenye.

Budai népszinház.
Okt. 31. Nem volt előadás.
Nov. 1. „István elsö magyar király" dráma 4 felv. Dobsa Lajostól
Megszoktuk e darabot a népszínházban igen jól előadva látni. Ez alkalom¬
mal némely ezerepek uj személyesitőkre találtak. Pétert Takács adta, s he¬
lyes fölfogása e nehéz szerepet szépen domborította ki. Crescimira Mátray
Mari volt, de drámai szerepekre őt épen nem tartjuk alkalmasnak. Egyhangi
elmosódó játéka Crescimirát nagyon színtelenül ábrázolta. Együdnek Zebus
Péternél sokkal jobb szerepe.
Nov. 2. Először: „Egy nyugalmas udvari szállás" vagy „Pozdorek vi¬
szontagságai" vigj. 3 felv. Franczia eredetiből magyarította Tarnay Pál.
Minden belbecs nélküli, sok valószinütlenséggel biró, de a vasárnapi közön¬
séget sokszor megnevettető darab. A benne nagy számmal előforduló sikam¬
lós kifejezéseknek, — melyek sok helyt a jobb izlést sértik, — kitörlését
vagy módositását ajánljuk az illetők figyelmébe. Az előadás könnyü, kerek¬
ded volt, 8 a roppant számmal összegyűlt közönség megelégedéssel távozott
Nov. 3. Másodszor : ,,Egy nyugalmas udvari szállás" vagy „Pozdo¬
rek viszontagságai." Vigj. 3 felv.
Nov. 4. „A nevelő" uj vigj. 2. felv. Tatay és Spanrafttól. ISz estén az
előadást még táncz egészítette ki.
Nov. 5. „Monté Christo1: dráma 5 felv.
Nov. 6. „Eljegyzés lámpafénynél" operette 1 felv. és „Chassé Croissé"
uj vigj. 1 felv.
A budai szinház mult hetére vonatkozólag örvendetes újdonságként
kell megemlítenünk, hogy a néző közönség száma folyton növekedik, s a
részvét az intézet iránt emelkedik.

Szerkesztői mondanivaló.

a

b

c

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

32 dik számu játszma (Mac-Donnel Futárcsel).
KAPDEBO ,J.' és PAP DEZSÖ között. Pesten, 1859-ben.
Világos (Kapdebo).
Sötét (Pap),
Sötét (Pap).
Világos (Kapdebo).
ll)
e4 — eö
H b 8 — c6
e 7 —e 5
1)
e2 — e4
12)Fc4~d3
f7 — fő
e ö —f 4 :
2)
f2- f4
13) e 5 - f 6 :
Vg6-f6:
8) P f 1 — c 4
Vd 8 — h4f
14) H c 3 - e 4
V f 6—e6
4) K e 1 — f 1
g7 - g ö
15) B h 1 — e 1
Ve 6 - g4
5) H b 1 — c 3
F f 8-g7
Világosnak itt következö gyönyörü huzása
f4-g3:
6) g 2 - g 3
kikerülhetlenül a Sötét Vezér elveszését
Vh4 — b.6
7) K f 1 — g 2
vonja maga után.
Vh 6 — g6
8) h 2 — g 3 :
16)He4-d6-r
c7 —d6:
H g 8 -- e 7
9) d 2 — d 4
17) F d 3 — g 6 f
K e 8 — d8
h 7 — h6
10) H g l — f 3
Idáig mindkét részröl a theoria szerint is
18) B e l — e 4
és nyernie kell.
megállapitott legerősebb huzások történtek.

A 145-ik számu feladvány megfejtése.
(Bankos Károly tól Kún-Sz.-Miklóson )
Sötét.
A)
Világos.
Sötét.
Világos.
c 7 - e 5 f B)
V h 8 — e 8 : A)
1)
1) B h 2 — d 2
tetszés szerint.
K d 5 - d6
2) F d 4 — c 5
2)Hd3-f4i
3)Hd3 — ^
3) F d 4 — f 6 : £
C)
B)
F g 7 —h 6
)
K) d ö - d 6 C )
tetszés szerint.
2) II d 3 — c 5
tetszés szerint.
2)HdS — f4f
3) F d 4 — ^
8) F d 4 - £
Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Nagyváradon : bárd
Meszéna István. — Pesten : Cselkó György. — Andráshidán : Lukács Károly. — Párabutyban : Rothfeld Jozsef.— N.-Marján : Beőthy Maris. - T.-Sz.-Miklóson : Frankl A.—
Tiszatarjánban : Nyilas Alajos. — Kővágó-Őrsön : Gold Samu. - Gyepesen : Kun Sándor.
— Hanus/alván : Skvór Antal. — B.-Csabán : Vidovszky János.

6246. Ü.-Dorogh. O. B. Az ajánlatot szivesen fogadjuk.
6247. Öreglak. R. G. A rövid sorokból ön kivánatát nem érthettük meg tökéle¬
tesen 8 azért még nem intézkedhettünk. Ön megérkezéséig aligha késő nem lesz; a czikk
NAPTÁR.^)
elküldésére pedig épen nem nyerünk időt.
6248. Eger. Sz. I. A példány iránt, szükség esetére, majd annak idejében is jó
UI Hold.
Ho¬
Katholik. és Protest. Gör.-orosí Izrael, 0 Nap¬
lesz bekopogtatni.
napt. kelet ll nyüg kelet nyüg
naptár
naptár
6249. Kelet-India. Monghyr. D. T. Az ujabb szállítmányt is szerencsésen meg¬ les hetinap
kaptuk s azon igyekezünk most, hogy a becses küldeményt lapunkba illeszthessük, vagy
ha ez nem történhetnék meg, más uton adjuk át a nyilvánosságnak Baráti szivességet
Oktob. (ó) Mar. ó.
November
nagy örömmel tapasztaljuk s egész melegséggel viszonozni törekszünk.
6250. A nap. Nagyon emlékeztet Petőfinek egy költeményére, de csak a mennyi¬
E
23
Tivad.
E21Tiv.
2 8 E 2 2 T e r . 16 Tiv.
Va9ar.
ben a két mü közötti különbséget a külformára nézve nagyon élénken állitja elénk.
Avellini And. Jámbor 29 Anastáz 17 Jám
Hétfő
6251. Nagybánya. P. Zs. Kérjük önök szives elnézését. Mi a rajzokat és leirást
18 Már.
Márton püsp Márton 30 Zenób
Kedd
egy teljesen hitelesnek látszó forrásból merítettük : egy nagynevü német természettudós¬
Márton pápa Jónás
81 Stachius 19 Jón
Szer.
nak, a helyszinén gyüjtött adatokból összeállitott, s legközelebb megjelent önálló mun¬
Kosztka,Sza. Déda
Cíöt.
1 Novemb. 20Déd
kájából. Tehát már ezeknek sem lehetne hinni?
2 Acindin 21 Lev.
Péntek Szerapion v. Levin
6252. V.-IIadász. N. K. Kivánatára értesíthetjük, hogy az „Országbírói értekez¬
Szomb. Lipót, Gertr. Hős
Acepsim
22 Sat*
let" munkálatai hiteles kiadásban minden könyvárus utján megszerezhetők, s névszerint
Heckenast Gusztav könyvkiadó hivatalában 5 fton minden perczben kaphatók.
TARTALOM.
6253. E$Etár M. L. A becses régi okiratokat vettük. E napokban közlendjük
érdeklett tudósainkkal, s ekkor fogjuk elhatározni, melyik intézetünknek adjuk át. Az
A gróf Illésházyak (négy arczkép). Ifj- E. B. S. - Göiög császár lánya. Zajzoni.
eredményről tudósitandjuk lapunk olvasóközönségét. A másik okiratot kivánata szerint — A villámjárta. Jókai Mór. — A székesfehérvári régi főegyház és királyi sírbolt. —
vissza fogjuk küldeni.
Bemellay Gusztáv.— A szent háromság leendő szobra Pesten (képpel). Z. G. — Magyar¬
6264. Keszthely, j . p. j . ö n megbizottja előtt is kijelentettük sajnálatunkat országi és erdélyi bányahelyek (két képpel). — A gázvilágitás története. Schobert Béla.
afelett, hogy a kért névjegyzékkel nem szolgálhatunk. A szerkesztőség ily tárgyakkal — Két régi oklevél. S. E. A. — Földrengés 1763-ban Komáromban. Bovács Albin. —
nem foglalkozik, s a kiadó-hivatal ügyei felett nem rendelkezhetik.
Vegyes jegyzetek. Bardócz Lajos. — Tárház: Legyünk circumspectusok! Ill-Jókai Mór.
6255. Csalódat. Az érdemes olvasó közönség nevében hálát szavazunk ön nemes — Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazd<ság, kereskedés. — Köz¬
elhatározásáért, melyet ön a következö sorokban nyilvánít :
intézetek, egyletek. — Közlekedés. — Balesetek. — Mi ujság? — Nyilt tér. — Nemzeti
izinh. napló. — Budai népszinház. — Szerk, mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.
„Ha a világ még sem tudja,
Mi az én bánatom sulya —
Felelős szerkesztő Pákh Albert (lak. : magyar-uteza 1. sz.)
Ne is tudja meg soha!"
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utoia 4. szám alatt. Pesten 1862
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Pest, november 16-án 1862.
A Vasárnapi Ujság; hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/t iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra
félévre 3 ft„ a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ajpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-utcza 4. szám) bérmentve utasítandó.
(Szerkesztőségi iroda: egyetem-utcza 4. szám, 2-ik emelet.)

A gróf
I l l é s h á z y a k .
Nejei gróf Csáky Francziska és Traun Petronella voltak. —
Mult számbeli arczképcsoportunk, István, Gáspár, Gábor
és György arczképeit adta, ezuttal az igért második csoportban Fiát Jánost a legnagyszerűbb pompával ő iktatta főispánságba.
Miklós, József, János és
7. Illésházy János.
Istvánt (az utolsó Illésházyt), mutatjuk be.
Trencsén és Liptóme¬
gyék örökös főispánja
15. Illésházy Miklós.
(1766—1799)kir. kamarás,
belsö
titkos tanácsos, a
Ez, Illésházy Ferenczmagyar
helytartó-tanács
től és Sárkány Erzsébet¬
tanácsnoka,
a hétszemélyes
től született. — Tren¬
tábla ülnöke, 1791-ben az
csén és Liptómegyék örö¬
országos codificáló választ¬
kös főispánja, kir. kamarás,
mány tagja stb. Meghalt
belsö titkos tanácsos, kan¬
1800-ban, István fiát és
czellár, és kir. tanácsnok
két leánygyermeket hagy¬
volt. ,
va hátra.
Ágazatának, 1678-ban
nyert grófságot, 39 évet
8. Illésházy István.
töltött föispánságban (1684
(Az
utolsó Illésházy!)
—1723).
Neje B a l a s s a Erzse
Született Pozsonyban,
vala, kitől Anna, Mária,
1762. ápr. 30 an. Róla gr.
gróf E r d ő d y Lászlóné,
Dessewffy József igy ir: *)
és József, gyermekei szü¬
Szelid képü, jámbor ter¬
lettek. 70 éves korában
mészetü, erényekre szüle¬
halt meg.
tett ur. Elmefogékonysá¬
Istvánffy szerint Prégán kivül felette nyájas
nyi Péter óta l e g e l s ő
ajku s szavu vala. Tanul¬
volt a világi rendből ma¬
mányit a r..szombati s bu¬
gyar udv. fökanczellár. Hu¬
dai főiskolákban végzé. A
szonnégyfiu-magzattallőn
törvénytudományt Eger¬
megáldva, de Józsefen ki¬
ben hallgatá. Régi szokás
vül nem maradt fiörökös
szerint pár törvénykezési
utána.
perletszakot a felséges curiánál szokott szorgalom¬
A hires 1723-i or¬
mal eltöltvén, Erdélybe a
szággyülés végzéseit már
Hora és Kloska oláh nép¬
elbágyadt reszkető kézzel
láz a d á s lecsendesitésére
irta alá.
küldetett. 24 éves korában
6. Illésházy József.
házasodott, férje lön gróf
Barkóczy Teréziának, fimaMiklós fia, szintén
radéka azonban, mit szü¬
Trencsén és Liptómegyék
léivel együtt forrón óhaj¬
örökös főispánja (1723—
tott, nem érkezett, kiha¬
1766), szent István király
lással lön fenyegetve, i
nagykeresztes vitéze, belső
titkos tanácsos, kir. kama¬
Gróf Illésházy 5. Miklós. 6. József. 7. János. 8. István.
•) Magy. Tud. Társ. Étiktinyrás, és az ország birája vala.
vei. V. köt., 168-186. lap.
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kon hullatta könyeit. Adakozása és bőkezüsége hálátlanokra talált,
/. Béla az általa alapitott tihanyi apátság mauzóleumában lelte
kiket ujabb kegyelmeivel boszult meg; királyi szivvel szórta pén¬ nyughelyét.
zét, osztogatta birtokait, a neki tartozott kötelező leveleket diribSalamon Dalmátiában, mint remete halt meg.
darabra szaggatá, kamatokat el nem fogadott, a megszorultakat
Sz. László, ki, öcscse Lambert nászünnepe alatt mult ki
gyámolitá.
Nyitrán, már jóval előbb kijelentette, hogy holtteste az általa épit¬
1790-ben Trencsénmegye országos követének választatott. tetett nagyváradi főegyházban temettessék el.
— Szónoklatai sok éljent kaptak, szerette a haza reményeit, az
Ellenben fia Kálmán (1114), II. Béla, (1140) IL Géza (1161), IL
akkori jeles fiatalokat, lelke összefort hona legjelesebb embereié¬ László (1172), IV /s<ván(1173),III. Béla (1190),III. László (1205)
vel. Akár magyar, akár római nyelven tömött, nyomós vala elö¬ a székesfehérvári főegyház sirboltjában temettettek el s oda hoza¬
adása, és eszmékkel rakott, legtisztább hazafiusággal eltelve. Az tott a Kálmán által szemevilágától megfosztott s idegen földön el¬
után gazdasággal foglalkozott,fennmaradt idejét olvasás, lovaglás, hunyt Almos herczeg holtteste is.
kocsikázás, vadászat stb. foglalá el. — 1797-benTrencsén- és LiptóEzután ismét találunk oly királyokat, kik saját akaratuk
megye zászlóaljait, ezredes gyanánt vezérlé. 1800-ban ünnepélyes következtében máshol temettettek el; — ugyanis IL István Nagy¬
pompával iktattatott a két örökös íöispánságok valódiságába, s e váradon s IL Endre is ugyanott, még pedig az utóbbi ugy, hogy
két népes megye anyagi érdekét szivén viselé, nála minden nagy¬ feje sz. László lábai mellett legyen.
szerü és költséges vala, kastélyai ellátva mindennel. Kincstárában
IV. Béla az általa épittetett esztergomi Mária egyházban, III.
hires volt a 12 arany és 80 darab ezüst tégla. Trencséni fürdőiben Endre az utolsó Arpádházi király, a budai szent János-egyházban
ingyen s minden szükségessel elláttattak az ügyefogyottak. 1802 — (ott, hol a mai várörségi templom van) takarittatott el.
1825-ig az országgyüléseken nagy befolyású részt vett. 1808-ban
A vegyes korbeli két elsö király, Venczel a cseh, s Ottó a ba¬
alkaticzellárnak jegyeztetett ki. 1809-ben férfiasan állott ki az
ellenségnek. Mit aláirt, szent volt, vénségére hitelezők kezébe jor, hazájokban halván meg, ott temettettek el.
esvén, uradalmait egymásután adta el, de még ekkor is a kisebb
Az Anjou-házbeli, két jeles király, Róbert Károly (1342) s
nemességnél künn levö, mintegy 50,000 forintját engedé el. Tren¬ fia Nagy Lajos (1338) a székesfehérvári sírboltban tétettek az örök
cséni birtokait is elidegenitvéu, 1836-ban szarvai uradalmába köl- nyugalomra. (Mint fennebb emlitettük, az általa épitett kápolná¬
tözék, megkapta a fájdalmas gyomorrákot, enyhületül a Bécs ban) s ott temettetett el Róbert Károly korán elhunyt fia, István
melletti bádeni fürdőben idöztették, de 1838 ban élete 76-ik évében herczeg is.
julius 30-án, 9 órakor este el kellé hunynia."
A Forgách Balázs által a budai palotában halálosan megseb¬
zett
s
Visegrádon kimúlt IL Károly teste, a Buda közelében levő
Halálával a legfényesebb magyar nemzetségek egyikének
sz.
András
apátság sirboltjában takarittatott el. (A mai Sz. Endrén
vége szakadt.
Ifj. R. E. S.
felül.)
I. Mária királyné s férje Zsigmond a nagyváradi bazilikát je¬
O s zi estén.
lelték ki temetkezési helyökül.
Albert (1439) a fehérvári főegyház sirboltjában temettetett
Fenn az égen haloványan
Nyájas, őszi, holdas este,
el, valamint Mátyás király is (1490).
Rczgenek a csillagok,
Messze szól az estharaug;
Biztató jel mindegyikben,
Mint a bölcső dajka-dalja :
A dicső király Bécsben halt meg, honnan teste 5 hajó kiséreté¬
Hogy az éjre fény ragyog.
Bús szivemnek cz a hang.
ben Budára szállíttatván s ott több napig közszemléletre kitétetvén,
S éri szivembe zárom a hit
Fenn az égnek, lenn a földnek
— az összesereglett főpapok, főurak, nemesség s roppant számu
Csüggedetlen szózatát :
Néma nyelve ígyen esd :
nép
által Fehérvárra kisértetett. Ott a holttest arany koronával s
Térdepelj le és imádkozz',
Térdepelj le és imádkozz',
a
királyság
diszjeleivel ékesítve vitetett a bazilikába. A koporsó
Lelsz te is egy jobb hazát!
Kit bu nyom, kit kín epeszt!
előtt vas vértezetbe öltözött vitézek vitt-ák az általa elfoglalt török,
Olt örök hon, itt muló csak, — cseh, lengyel s német zászlókat, s az uralma alatt állott országok
Kétszeres csend : a halálé,
Ott a lélek, itt a test, —
Mely kifbszta fát, mezőt;
czimereit; a koporsó után fia János herczeg ment, jobbján a pápa
Ott a béke, itt a küzdés —És az esté, mely a földre
bibornok követe, balján Hippolit esztergomi érsek. Ezeket Beatrix
Csak az égit, azt keresd !
Vont fehérlő szemfedőt.
királyné s János herczeg neje, Frangepán B átrix, az ország zász¬
Hallni vélem a természet
Higyj szilárdul az örökben,
lósai, iőpapok s főurak ; a megyék s városok küldöttei, a nemes¬
Siri hangját titkosan :
Oh, mi drága kincs a hit . . .
Térdepelj le és imádkozz',
Térdepelj le és imádkozz',
ség s nép megszámithatlan tömege követte.
Ez az élet elrohan !
S — semmi meg nem tántorít!
A menet a bazilikába, érvén, miután annak közepén a koporsó
Sántha Károly.
elhelyeztetett, a vitézek, kik a zászlókat s czimereket vitték, szét¬
törték azokat.
gyászmisét D nnokos, fehérvári prépost mondta, mely után,
A székesfehérvári régi íY>egyház és királyi sírbolt. JánosAherczeg
matatta be az egyháznak szentelt, s Heltay szerint
(Vege.)
75 ezer arany forintot ért ajándékokat, melyek egy gyémántokkal
kirakott nagy arany keresztből, arany medenczéböí, csészékből,
III.
arany s ezüst gyertyatartókból, kelyhekböl, dús himzésü s drága
A temetkezéseket illetőleg fennebb emlitettem in ár, hogy Imre kövekkel ékesített misemoüdó ruhákból stb. állottak.
herczeg, Litván korán ' lhunyt fia ternettetett el legelőször a szé¬
Ugyanekkor térettek ki közszemléletre mindazon kincsek is,
kesfehérvári föegy ház sírboltjába (1037); utána 1038. maga Ist¬
melyeket az elhunyt király ajándékozott volt a bazilikának.
ván király.
A gyászbeszédet a nápolyi püspök mondta.
Elmondtam fennebb azt is, hogy midőn István meghalt, még
Még nem levén kész Mátyás fennebb emlitett kápolnája, tete¬
nem volt felszentelve a bazilika, s a főpapok s főurak egyetértő
mei egyelöre a főegyház közepén temettettek el.
akarata következtében szenteltetett fel a temetés elött, mi az or¬
Sirverse a következő volt :
szág összes clerusa s íöuri rendje, valamint igen nagyszámu nemes
,.Corvini brevis haec urna est, quem magna fatentur,
ség s nép jelenlétében történt meg, ugy, hogy a szeat király teste
Facta fuisse Deum, fata fuisse hominem.
a bazilika közepén, aranynyal ékesített fehér márvány-koporsóba
-,Mathias
regum specimen, et glória Martis,
tétetett, s a sir fölé, melyet nagy márvány-kő boritott, egy az el¬
Hic jaceo fortis, obrutus anto diem;
hunytat életnagyságban, fekvő helyzetben ábrázoló köfaragvány
Qui tiomui reges, populos, fortesque Bohemos,
In vasi solus, qui timor orb ; s eram
helyeztetett.
Caesaré
de gernino, fateor duxisse triumphum,
Péter a börtönben halt meg, s igy alig temettetettel a királyi
Altér Germanus, Turcicus altér erat.
sirboltba.
,.Mathias jaceo Rex, hac sub mole sepultus ,
Aba Sámuel teteme, még életében kijelentett akarata szerint,
Tcstatur vires, Austria victa meas,
az általa Gyöngyös közelében alapitott sáári apátság sirboltjábaa
Terror eram mnndo, metuit me Caesar uterque;
Mors potuit tantum sola nocere mihi"
.'
takarittatott el
(A
mi
magyarul
ezt
teszi
:
„Ez
keskeny
sirja
Korvinnak,
kit
Endre szintén saját akarata következtében az általa épittetett
tettei Istennek, sorsa embernek mutatnak.
i apátsági sírboltban temettetett el.
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ják azokat, kik föokai voltak, hogy Fehérvár, Izabellától Ferdi¬
nándhoz pártolt.
A kiadottak, kik többnyire előkelő polgárok voltak, lekonezol
tattak s javaik részint elosztattak a török katonák közt, részint
eladattak.
Achmet basa, — kit már fennebb emlitettem, — tétetvén a vár
parancsnokává, kiraboltatta a királyi bazilikát és sírboltot, miért
ugyan Szolimán vizsgálatot rendelt ellene, s őt hivatalától meg
fosztván, Konstantinápolyba küldte.
Ezen rablás alkalmával azonban nem szenvedett lényeges
Váljunk meg a dicső, hatalmas király emlékétől, s lássuk, kik
rombolást a bazilika, valamint Pálffy Miklós és Schwarczenberg
temettettek még el királyaink közöl a székesfehérvári sirboltba.
Adolf sikeretlen ostroma alatt sem (1599),de midőn 1601. Altheim
Ilyenek: Mátyás méltatlan utóda, IL Ulászló (1516), a Mohács
Mercurián, Ruszwurm és Stahrenberg cs. kir. vezérek hosszabb
közelében elhunyt IL Lajos (1526) és Szapolyay János (1549); de
vivás után a város s vár uraivá levén, a mozlimek nagyobb részét
ezen utóbbi tetemét kivettette onnan Achmet basa, amint elfoglalta lekonczoltatták; egy csapat,, mely bősz elszántsággal védte magát,
Fehérvárt.
a bazilika körül levö üregeket lőporral töltvén meg, s azt meggyujt Ezt némelyek szerint azért tette, mivel személyes ellensége ván, a város nagyrészét légbe röppitette s az ekkor történt rom
volt, mások szerint pedig, hogy megmutassa, miként János nem bolás összeomlasztá a bazilikát is, s pedig oly nagy mértékben,
volt oly király, mint elődei, hanem csak szultán helytartója s hü- hogy csak Mátyás király kápolnája maradt fenn.
bérnöke.
Fehérvár netn maradhatott soká a keresztyének birtokábar,
Szapolyay halála óta egy király sem temettetett el Fehér¬ mert már l l hó mulva Haszan budai basa. feltüzte ormaira a fél¬
várott.
holdat s ez időtől a mozlimek uralma alatt maradt, mig Buda viszItt látom helyén megjegyezni, hogy a királyok kedves emberei szavétele után (1688) számára is felvirradt a szabadulás napja.
Fájdalom, hogy semmi gond sem fordittatott azután a bazilika
közöl is részesittettek azon kitüntetésben, hogy a fehérvári bazilika
sirboltjában temettettek el; mint például Rozgonyi István, Zsig¬ romjainak megmentésére, s hogy az annyi dicső emléknél fogva
mond — és Buzlay László, Mátyás király alatt. Azon körülmény, kegyeletet érdemlő maradványok, szabadon engedtettek át az enyé¬
hogy kedvenczeit ezen tiszteletben részesitette Mátyás, könnyen hi¬ szetnek.
De bár ennek foga mindinkább nagyobb dulást tett: mégis
hetővé teszi azt is, hogy szerencsétlen bátyja László tetemét a budai
egészen
1800-ig igen szép maradványok voltak belőle láthatók;
dunaparti Lázáregyházból, hol mint állitólagos felaégsértő, lemint
egy
mult száz id végen ólt iró mondja, még látta északi olda
fejeztetése után eltemettet -tt, késöbb átszállittattu s egész ünne¬
lát, az ahhoz ragasztott bál vány-kövekböl (ezek az ö szavai), faragott
pélyességgel eltemettette a királyi sírboltban.
sudaros magas oszlopokat és különféle állatokcak s- képzeleteknek
Érdekesnek vélem egyuttal megérinteni ősi királyaink teme¬ kimetszésével ékesített boltozatot.
Látta s pedig még harmadrészben fedél alatt, I. Lajos 15 öl
tési szertartásait is.
A mint a király halála tudomásra jutott, erről az ország fő¬ hosszu, köböl faragott boltozatra, hármas padolat osztályra felsé¬
papjai, nagyjai, megyéi és városai futárok által értesittettek, mire geden épitett, s régisége által már egészen sötét éjbe borult ká¬
mindenki gyász szint öltött, a zene s minden vigalorn mellőzve polnáját, melynek magassága kívülről 14 öl lehetett
Láttá a katakombákat is, melyek a maguk nemében'egyetlen
lőn, s az egyházakban folytonosan gyász-szertartások s imák tar¬
egy
nevezetes
hajdani épités maradványai voltak hazánknak.
tattak.
Söt
még
l K 05 ben is láthatók voltak ezen maradványok,
Az ország főbbjei ott gyülekeztek össze, hol a kimúlt végóra¬
ját érte s hültteteme onnan a legnagyobb pompával vitetett de ekkor felső részét, egy magyar főpap, a ferenczrendi barátból
lett püspök Milassin Miklós leromboltatta, hogy uj laka épitéséhez
Fehérvárra, vagy a hol a végakarat szerint eltemetendő volt.
Temetés előtt szétzuzatott a királyi pecsét, nehogy vele vala¬ kövedet szerezhessen !
Az alsó résznek gránitkő oszlopokon álló bolthajtásai, akkor
mely visszaélés történjék.
még mer.ten maradtak a pusztítástól, de késöbb azok is elenyész
A temetés napja, hogy minél többen jelenjenek meg, ország¬
tek, elannyira, h gy mint tudjak, kutató-ásást ke lett elrendelni a
szerte közzététetett.
még föld alatt levő maradványok felfedezésére.
A mi a királyok nejeit illeti, e tárgyat most mellő-om s talán
Jelenleg, mert még az ásás csak a fölfedezést eredményezte,
nemsokára külön tárgyalhatom.
a bazilika régi nagyszerűségéből csak két tört gránitoszlop maradt
fenn, melyek egyike a vásártéren van felállítva, a másik pedig a
IV.
Ezek előrebocsátása után, lássuk most mikép s mikor dulatott Moór felé vezetö országut mellett a város határát jelöli.
Ezenkivül még csak nehány, a püspöki kert kerítésébe befa¬
fel s enyészett el a székesfehérvári bazilika
lazott márványoszlop-töredékek s művészileg gyönyörü faragváFehérvár csak 1543 ban, tehát 17 évvel a mohácsi vérnap
nyok sejtetik a bazilika régi fényes nagyszerűségét.
után, jutott a törökök hatalma alá. Szolimán ugyanis, miután Esz¬
tergomot elfoglalta s az őrsége által elhagyott Tatát felperzseltette,
Valóban megfoghatlak, hogy alkotmányos életünk utolsó
Fehérvár ellen vezette seregét, s a Sóstónál állitá meg táborát.
évtizedeiben
senkinek s m jutott eszébe akár az országgyűlést,
A vár kapitánya Vaskos, máskép Varkóczy György volt, de
akár
a
megyéket
és főpapokat, főurakat s az egész nemzetet felnem nagyszámu örsereg fölött rendelkezhetett, mert Erdődy Péter
szólitani,
hogy
a
régi
királyi sírbolt maradványai s az abban ala¬
s Istvánffy István, mig a mozliinek Esztergomot ostromiák, szá¬
posan
gyanitható
királyi
tetemek felkutatására s az ehhez szük¬
guldozásra menvén ki egy erős csapattal, elmetszettek a vártól.
Varkóczy mindamellett is megvetvén az olasz várőrök taná¬ séges ásásokra nézve intézkedjenek.
De mivel nem karoltatott fel ezen ügy, csupán a véletlennek
csát, s a magyarokra a helybeli hős polgárokra hallgatva, a város
lehetett
köszönni, hogy 1848-ban egy artésiai kut javítása alkal¬
védelméhez látott, s a főegyház s ferencziek temploma táját védő¬
mával
a
püspöki épület jobb szárnyának keletre nyuló végén,
pontokká alakitá.
a munkások által oszloptöredékek s márványlapok találtattak.
Egy ideig sikerrel védte a külsö várost, de késöbb midőn épen
S e véletlen találás eredményezte aztán a késöbbi kutatást,
szerencsés kirohanást tön a veszprémi kapuból, a budai kapunál,
mely által deczember hóban két kőkoporsó s bennük csontok talál¬
1
mely németekre s olaszokra volt bizv; , diadalt aratván a törökök,
tattak, s ezek közt az egyik koporsóban, a koponyán királyi korona
a külvárosi erődítményt elfoglalták s amint erre Varkos a várba
s a csontváz jobb kezében az ország almája s baljában a királyi
akart vonulni, annak hidja le levén eresztve, sokad magával lekötipáleza.
czoltatott.
Azonban a királyi hatalom ezen utóbbi jelvényei már a többi
Erre a vezérét vesztett őrség alkudozni kezdett Szolimánnal,
ki az őrségnek szabad elmenetelt Ígérvén, a vár urává lőn, s a vá¬ csontok közt hevertek, minthogy a kéz minden idegei elváltak a
rosbelieknek csak azon feltétel alatt biztositott kegyelmet, b-i kiad vállcsonttól.
„Itt nyugszom Mátyás, a királyok disze s Mars dicsősége, ki
korán haltam meg; diadalt vivtam ki királyok, népek s az erős
csehek fölött, de bár a világ félelme valék, mégis hamar szálltam
a sirba; két császár fölött arattam győzelmet, az egyik a német,
a másik a. török volt.
„E nehéz kő alatt fekszem Mátyás király, erőmet a legyőzött
Ausztria bizonyitja; a világ félelme voltam, két császár rettegett
tőlem, s csak a halál lehetett ártalmamra.")

544
A korona egész a fogakig volt leereszkedve, ellenben a hüvely tűnvén ki. Ki a szüzanya nevére szentelt egyháznak „cujus parienélküli egyenes rövid kard a vállakig csuszott fel, hihetőleg tes marmore alabastro, altaria, sacra vasa argento vilius habebant
akkor, midőn a test sirba bocsáttatott.
nihil" *) mesés nagyszerűségén hazafias áhitattal óhajt elmélázni:
A csontok közt még egy rendjel, vagy amulet és sarkantyúk Bonfinhez, a magyar Livius-hoz (decad 2. lib. 1) utasitjuk; ki a'
is találtattak.
megkezdett ásatások eredményében távolban kiván gyönyörködni,
Felfedeztetett később még egy fakoporsó is, melyben egy nő azt az ásatások művezetőjének, régészeti jeles szaktudósunk Henszl¬
8 gyermek csontjai találtattak.
mann Imre urnak a Magyar Sajtóban megjelent több rendű becses
Bár a koporsókon nem volt semmi felirás, Érdy János, közleményei figyelmes elolvasására kérjük : de kit a holt betü
a magyar tud. Akadémia történetosztályi rendes tagja, s Pauer ki nem elégit; ki vágyat érez a felszentelt helyet látni, melyJános fehérvári kanonok, alaposan kimutatták, hogy a feltalált, ben őseiak fénnyel járdalának, környezve a koronázandó kirá¬
később a Muzeumba vitt, s onnan felsőbb rendeletnél fogva nem lyokat, kik koronkint hiven megtartott esküt tőnek az alkot¬
rég egy budavari egyházba szállitott királyi tetemek III. Béláé és mányra; ki az ősi dicsőség koronás bajnokainak sirja felett vágyik
nejéé antiochiai Annáé voltak.
édes hona múltjára visszapillantani, azt e nemzeti nagy kincsünk
szemmel látására szivesen meghívjuk. — Mélyen kellene ez ős vá-

A székesfehérvári ásatásak térrajza.

Adja az ég, hogy a nemrég megkezdett s már sikerhez is
vezetett ásatás következtében minélelöbb értesittessünk afelől,
hogy a szép czél, melyet tudományos Akadémiánk kitüzött, el
van érve. *)
Remellay Gusztáv.

Egy szó a székesfehérvári ásatások ügyében.
Bemutatjuk a székesfehérvári ásatások térrajzát Sz.F. épitész
ur által természet után felvéve. E rajzról látható : mikép a fel¬
ásott tér nyugatról-keletre nyulik; északra a püspöki lak és kert,
— délre a fazekasutcza vizvezetö csatornája által határoztatik, —
nyugatról a nagy téren fekvő szent Ferenczrendi egyház farozata

ros lakóinak — kik a kiásott romokhoz a megye lelkesebb fiaival,
leányival naponkint zarándokolnak — szivben megkeseredniök, ha
hihetnék, hogy mig egy külhoni szobrászt, és Albion egyik fiát,
a tudvágy-szomja arra készti, hogy a látottak kedveért nálunk
napokat töltsön : addig tőlünk távolabb, de még is közel eső ha¬
zánkfiait, közönbös részvétlenség, az ősi indolentia, otthon ma¬
rasztalja. Nem hihetjük, hogy Pest tudósai — kik multunk fel¬
derítésében annyit, s oly nemesen fáradoztak, — költöi, — kik e hon
nagyságát ékes szavakban megénekelék — annyira beékelve higy¬
jék magukat a szellemi centrumba, mikép restellenének vidékre,
vasuton pár órai utat tenni, hogy bámulattal állhassanak a szent
helyen, melyen Szt. István az apostol király, s az igazságos Má¬
tyás mig élt járdala s midőn megholt benne eltemettetek.

•) k legujabb ásatásra nézve e czikkei összefüggésben adjuk a következö czikket
*) Celebrium hung. : urbium et oppidorum Chorographia a Gabriele Szerdahelyi
6« képet, melyet ugybarátaink szívességéből, a helyszínéről vettünk.
Szerk.
Cassoviae 1782.
F. J
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Fel nem tehetjük, hogy midőn érdektelenebb helyekre sok
népu kéj utazások rendeztetnek, a Székesfehérvárral ily nemü kirándulás valakinek a sok közül, eszébe ne jusson.
Annak is azonban, kit körülményei az ide utazástól eltiltanak
vagy eszébe nsm jut, jusson eszébe önkéntes adományaival az ása¬
tások költségeihez a távolból is járulni. A magyar tud. Akadémia
régészeti osztálya, igen szerény összegecskét, — 2000 ftot — kért
nemzettől, s va¬
lóban meglehete
ü t k ö z n i , hogy
kiktől többet lehete várni — ke¬
vés kivétellel —
ez összeget ma¬
ximumnak tekin¬
tették s adakozá¬
saikat ugy inté¬
zek , hogy sem
több, sem keve¬
sebb mint ez öszszeg, be ne jöj¬
jön. Pedig ez öszszeg, csak az ása¬
tások megkezdhetésére szükségelt

mert — mint örömmel hallottuk — a nyitva hagyandó tér a régi
bazilikának nemcsak azon fekhelyét foglalandja magában, mely
térrajzunkon látszik, hanem három-akkora terjedelmü is lehetend
miután jeles régészeti tudósunk H. I. ur a megkezdett ásatás to¬
vább folytatásában többé semmi akadály által nem gátoltatik
Ugyanis a magyar tud. Akadémia, mint az ásatások competens
intézője, megyés püspök ő méltóságát hivatalosan felkérte : mikép

a nagy czélhoz

képesti apró ké¬
nyelmet hozza a
közügynek áldo¬
zatul, s udvarte¬
rét a szükséges
kutatásokra bo¬
csátaná rendelke¬
zés alá, s a jeles
főpap átlátván,
mikép a h a z a
nevében tett ké¬
rés parancsolat, s
hogy ez esetben is
jobb az engedel¬
messég az együtt
járó áldozatnál,
honfiúi kötelessé¬
m inimum vala.
gét, — mit eddig
Tán csak nem az¬
is hiven teljesi¬
ért ásatjuk ki e
tett — e részben
műkincseket,
n
sem mulasztotta
°gy egy pilla¬
el s a hazafias fel¬
natra lássuk, az¬
hivásnak egész
után, — mint ko¬
készséggel
enge¬
rábban történt —
dett.
ismét betemesSÜK, hogy a mi ed¬
Fel tehát e
dig feledve volt,
honnak
minden
Magyarország és erdélyi bányahelyek : 13. A Detonata Gola ba^thegy. Vöröspatak és Ofenbánya közt.
feledve legyen
fia leánya az ada¬
ezután is? vagy
kozásra! kamatot a be nem temetzóbb tökéje alig
nök is közönynyel
lesz-e nemzetnek,
nem nézhetjük,
— mint melyet
hogy a nekünk
ebbe szebb jövő
Ezerszer szent
reményében fek¬
egyház müfaratet. Itt a most
gott kövei — mint
élők is, de még
már megesett —
inkább utódaik,
szűkkeblű költnagy történelem
s
ég-kimélés te¬
hőseinek nagy ál¬
kintetéből privát
mainál n a g y o t
épületek alapza¬
ébredhetnek; itt
tául, oszlopai ha¬
mind azt átéreztár kövekül hasz¬
hetik, miről a vi¬
náltassanak fel!
harrongálta kö¬
Nékünk a hitetlen
vek, mint egy.
török által szét
idejű tanuk mé¬
rombolt egyház
lyen hallgatnak.
szét szórt kövei¬
Nem válunk
ből Pantheont,
meg ősi dicsőséMausoleumot
günk némán nyikell épitenünk,
latkozó köveitől,
melyben n a g y
mig városunk ne¬
királyaink felfe¬
vében, — melyet
dezendő d r á g a
ugyhiszem az
c s o n t j a i , egy
egész haza oszt —
Detonata flocosa.
múltjában gaz
Bazalthegyek.
Henszlmann Imre
Detonata Gola.
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ház fekvését jelző márvány padolatokat s oszloptalajokat rejtő kiá¬
sott gödrök pedig, az idök tanujául, földszinig téglafallal köritendök tásokat müvezényli, reggeltől estig fáradatlanul személyesen ins yasrostelylya körül rácsozandók, mert ha mi nagy tétlenségünk j z i - ^ z o n e t e t nem nyilvánítunk. Működésében öntudata is
miatt reá nem érünk is, nagy királyaink sirjait meglátogatni lesz boldogíthatja, de meg lehet győződve : hogy m i g honfiúi kötelesrovogatja
le,marad
szeretett
hona irányában, eljön az idő
még idö, midőn lángolóbb érzelmü maradékaink, a magyarnak segeit
midőn igy
a hálás
haza sem
adósa.
Fekete János,
orokre szent emlékek látogatására messze tájról el fognak jőni!
De, hogy ezt tehessük, ehhez pénz szükséges, annyival inkább,
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De nemcsak Thuróczyból meritek; itt van a többi közt Kézai
Simon : „De originibus et gestis Hungarormn" L. 1., C. 2., §. 3, 4.
és C. 4., §. 4. — Chronicon Budense : P. 1-ma, pag. 15 — 17, 28.
( Vége. )
Podhradszky kiadása 1838. Továbbá Nicolai Oláh „Hungaria et
9. A Detonata. Lovagoljunk tovább, ösvényünk azon trachytAttila" L. 2. C. 1. §. 4, 5. és Cap. 2. §. 1. Cap. 16. §. 4.
kupot övezi körül, mely a vöröspataki völgyet keletről bezárja.
Az itt emlitett történészek a tárnokvölgyi ütközetről mind¬
Innen bájos kilátás nyilik a hegyes vidékre. Két óra mulva egy éles
nyájan azt irják, hogy a hunok Kelenföldénél tömlőkön a Dunát
hegyháthoz érünk, mely környezetét mintegy 300 lábbal múlja
átúszván, a Tétény és Százhalom (ma Bata) közt fekvő Potentiana
fölül. Ez a Detonata Gola. Itt ugyan nin.sen arany, de e hegy
várában s a százhalmi táborban levö római zsoldosokat éjnek ide¬
egyik legnevezetesebb természeti ritkasága Erdélynek. Meredek,
jén megtámadták; a rómaiak azonban rögtön fölkerekedvén, a sikra
csaknem függélyes nyugati lejtője t. i. egy fekete, teljességgel
mentek s ott a hunokat egy roppant ütközetben annyira megver¬
oszlopszerüleg elkülönített sziklafalból áll. 9. a) alatti képünk e
ték, hogy ezeknek ismét vissza a Duna túlpartjára kellett menesziklafalat mutatja, 9. b) alatti képünk pedig a hegyet éles párká¬
külniök. A győztesek szintén nagy veszteséget szenvedvén, másnap
nyáról nézve tünteti föl, a háttérben egy másik bazalt-oszlophegyutnak indultak Tuln felé; mire a hunok a Dunán azonnal ismét
gyel, a Detonata flocosával. A bazaltközet itt, valamint átalában
átkeltek s holtaikat, mint már Thuróczyból idéztük, eltemették.
mindenütt, izzó állapotban, mint láva tört fel a földgyomrából s
Kéve sirját Keveházának, késöbb Keázónak nevezték s a legkisebb
aztán kihűlés folytán meglehetősen szabályos, 4 — 8 lapu oszlo¬
kétség sem lehet benne, hogy e helytől vette légyen nevét a mai
pokká hasadozott szét, melyekhez hasonlót szépség és hoszszaságra
Kajászó Szent Péter, mely helység a váli völgyben, a tágasabb Tár¬
nézve keveset találni.
nok völgyétől csekély dombozat által választva, fekszik. A Kajászó
Visszaütünk e geologiailag nevezetes s egyuttal festői szép¬ névhez késöbbi századokban a keresztyén kegyelet a Szt. Pétert
ségü hegytől, Bucsumnevü, hosszu völgyi helységen visz keresztül, csupán a pogányos hangzásnak mintegy paralysálása végett csa¬
melynek lakosai német eredetüek, de tizszázad folytán mind tolta; ép ugy, mint ama számtalan Bálványos nevü helységek,
nyelvök, mind ruházatuk és szokásaikban tökéletesen eloláhosod- melyeket régi okleveleinkben emlitve látunk s melyek nevüket az
tak. Búcsúmból két óra alatt Abrudbányára érünk, s itt bevégez¬ őshitüek szent helyeitől és szobraitól vették, a mennyiben el nem
zük hegyi utazásunkat, bocsánatkéréssel olvasóinktól, ha talán enyésztek, a keresztyénség terjedésével szintén szelídebb hangzásu
neveket kaptak.
kissé erősen megfárasztottuk volna.
Sajátságos, hogy némely újabbkori történészeink az egész
tárnokvölgyi ütközetet kétségbevonják s részint azt állitják, hogy
A Tárnokvölgye és vidéke.
Potentia vára nem is létezett; részint pedig, hogy valahol Sopron
megye tájékán feküdt. Már pedig Thuróczynál ezt olvassuk : „Erat
Irta Petheő Dénes.
enim haec civitas ut quidam aiunt, Latinorum ad litus flumiiiisDaE vidék, melyet kelet felöl a Duna, északnak a Vérteshegyek, nubii inter Thetem (Tétény) et Zazalom (Százhalom) situata." - .
délnek a dunántuli alföld vagyis alsó Fehérmegye síksága kerít, A ki azonban a „quidam awní"-ból netán némi kétséget vonna,
még délnyugatnak az Adriával a vaspálya köt össze : nemcsak a azt a hagyományra utaljuk, mely szerint az érdi éá bátai néptörténelem, de ép ugy a gazdászat, közmüvelődés, kereskedelem, nemcsak ma is emliti és mutatja a hajdani római sánczokat; de, mi
statistika és közlekedés szempontjából is hazánk legnevezetesebb, több s bizonyára minden kétséget eloszlat : egy 1743. sept. 14-én
legkedvezőbb fekvésű és legfigyelemreméltóbb vidékeinek egyike. Gányi András szolgabiró s Tóth István esküdt által felvett tanu
— A Tárnokvölgye ezenkivül állandó stratégiai pont is, melyen vallomásban — melynek hiteles másolata Rosty Zsigmond ur ke
szárnytámaszul a Duna, hattámaszúi pedig a nevezett hegylánczo- zei közt van, ki is azt velem szívességből közölte — tiz tanu, egy¬
lat szolgál ugy, hogy e pont az ország fővárosának mintegy elővédjét szerü földmives, a ki a krónikákat alig olvasta, a Potentia-sánczát
képezi s a történelem a nagy tárnokvölgyi hun csatán kivül bizo¬ világosan megnevezi s Érd és Bata közt elválasztó határvonalnak
nyára csak azért nem jegyezhetett föl e helyről nagyobbszerü üt¬ lenni vallja. — Fejtsék meg most már a tamáskodók : honnét jött
közeteket, mert őseink kizárólag lóháton harcolván, hátmögüket a nép szájába a Potentia sáncza neve, ha e város vagy vár ott soha
a hegylánczolatnak nem támaszthatták; késöbb pedig, mikor a
gyalogság kezdett tulsulylyal müködni, hazánk fővárosa csak sem létezett.
A mi Attila sirját illeti, erröl a hagyomány szintén szól; saj¬
egyszer volt hadászati czél s akkor az érdi laposban, mely szintén
nos
ugyan,
hogy nagyon homályosan, de azért a valószínüség n ég;
a Tárnokvölgyében fekszik, csakugyan történt is összeütközés.
mindig
el
nem
enyészik. A mit felőle magara hallottam, ennyi :
Történelmi szempoutból e vidék legnevezetesebb eseménye
A
tordasi
határban fekszik egy jókora felhányt domb, mely;
kétségkivül a tárnokvölgyi ütközet. De igen fontos azon valószi
természetes
dombnak
kicsiny, határdombnak nagy, magassága egy
Hüség is, hogy Attila a Tárnokvb'lg yében van eltemetve.
öl,
idoma
tojásdad.
kerüléke
75 lépés. — Ez felizgatta kíváncsisá¬
Rosty Zsigmond, a Pesti Napló 1858. évi folyamában erről
kimerítőbben értekezett; Révész Imre ez értekezést czáfolta. — gomat, s bementem a faluba, egyenesen egy 85 éves aggastyánhoz^
Rosty a magyar történészek majdnem egyhangu állítását s a nép¬ ki azonban e dombról csak annyit tudott, hogy ott hajdanában
hagyományt hozta fel; Révész a byzanti írókra hivatkozott. Nem kutat akartak ásni, de még60ölnyi mélységben sem találtak vizet,,
lehet feladatom, hogy e két nagy tudományu férfiu elágazó véle¬ s igy abbanhagyták. A kihányt földből maradt e domb, mert a
ménye közt döntsék, de tökéletesen jogosultnak tartom magamat befedett kutban az állványok lenn maradván, nem lehetett az:
arra, hogy hazai íróinknak mindaddig hitelt, adjak, mig ezeknek egész földet ismét visszahányniok. Itt feisülvén, azzal vigasztaltam
állítását más, a vidéki írókból alaposan meg nem czáfolja s pedig magamat, hogy ilyes kutatások körül már sokkal furcsább csaló¬
annyival inkább, mert például Thuróczyval a néphagyomány is dások is történtek.
Vallattam a jó öreget tovább : „Nem hallott kegyelmed soha
egész a mai napig tökéletesen összevág.
valamely
régi sírról itt a vidéken?" — „De b'zon uram, öreg
Thuróczy ugyanis az ütközet után történtekről iíiy szól :
apámtól,
ki
még török világot élt s 120 éves korában halt meg,
„Másnap Detrieus-és Matrinus hadaikkal Tuln városa felé (Ausz¬
sokszor
hallottam
én emliteni, hogy ott a hármas határ körül
triába) vonultak. A hunok pedig, mikor az ellenség hátrálását,
valami régi király fekszik eltemetve, — hogy magyar volt-e vagy
megtudták, a csatatérre azonnal visszamentek s az övéík tetemeit,
nőmet, azt az öreg apám nem mondta." — E jellemző szavak után
valamint Kéve kapitányét is fölszedve, scytha szertartásokkal az
még több kérdést intéztem hozzá; ennyi volt azonban az egész,
országut mellett nagy pompával elteinették, ugyanott szobrot,
mit a jó öregtől kitudhattam. — Figyelemre méltó még, hogy e
vagyis nagyszerü kőoszlopot állitottak s e helyet Keweoza- vagyis
hármas határ Mártonvásár, Tordas és Tárnok között a régi országut
Keveházának neveztík. A mi korunkban a helyet, a szót elváltozmellett, fekszik, mely még a mult század második felében fenn
tutva, a hogy ez a magyaroknál szokás Keázónak mondják." —
állott; Thuróczy pedig s a többiek is világosan mondják, hogy
Ugyane helyre temették Thuróczy szerint késöbb még Kadicha és Kéve, Béla, Kadicha az országut mellett temettettek el.
Béla vezéreket is; Attila haláláról s temetéséről pedig ugyanő igy
végzi szavait : „Sepelierunt tandem illum, regiae dignitatis cum
A Tárnok völgyét most a vasut szeli ketté, melytől Északnak
honore, circa statuam memoratam, cum Kewe, Kadicha et Béla, fekszik Sóskút s gazdag kőbányája. Hazánk elsö épitészeti remeke
caeterisque capitaueis supradictis."

magyarországi és erdélyi bányahelyek.
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a. budapesti lánczhid s legujabban a kis körösi Petőfi-szobor is az egyik férfi, a másik nő, mindkettő t^ga praetextában. E két alak
sóskuti kövekből készült. Hajdanában itt kétségkivül ásványos alatt látszik még két kisebb emberi alak H ezek alatt a felírás, mely
torrások voltak, mit a helység neve igazolni látszik, s in-ét indult azonban már annyira meg van viselve, hogy csak ennyit tudtam
ki Árpád Pannonia elfoglalására, ha csakugyan ez azon hely, me belőle kibetüzni : D 0 MAX AVR VER 0 MP POSüIT CONIVX.
lyet Béla király névtelen jegyzője emlit (Cap. L ) : „Tunc dux A NONO ANNO VIXSIT ANN XXXV. Hogy ugyan a vixsit mit
Arpad et sui nobiles, cum tertia parte exercitus sui, de Ecilburgu jelenthet? nem tudom; valószinüleg hiba lesz vixit helyett. Az
egressi, castra metati sunt iuxta campum putei salsi etc."
egész síremlék kemény tűzkő (silex) s midőn baltával ütöttem,
Délnek és keletnek a Duna övezi a Tárnok völgye egy részét sürü en hányta a szikrát.
(F.iy..u«k6vett«ii,.)
s a Dunán a Csepel szigete, mely hajdanában Árpádnak fejedelmi
birtoka volt, hol ö tanyákat építtetvén, lovait átszállittatta s ott
legeltette. A szigetet Árpád egy Sepel nevü, kun eredetü bölcs
Történeti adatok a szárazföldi zár idejéből.
férfiura (virum prudentissimum) bizta, ki ott meghalálozván, neve
a szigetre is átment, mely azt mai napig megtartotta. Árpád s az
A történelemből tudjuk, hogy az első franczia császárságnak az ango"
előkelőbbek aprilistől októberig itt tanyáztak, de ekkor köztanács lókkal viselt tengeri háboruja igen szerencsétlenni ütött ki, a mennyibefl
ban elhatározván, hogy a Dunán átkelnek, nejeiket a szigeten hagy¬ Nelson, a hires admirál, Trafalgár mellett 180^ oktober 21-én csaknem az
ták, s Karinthiaés Lombardia ellen indultak (Anonym.Cap. XLIV.). egész franczia tengeri hatalmat megsemmisitette. Igy tehát a legtöbb fran¬
czia gyarmat is, az angolok kezére került.
Délnek fekszik Erd, máskép Hamzsabég, mely mezőváros
Énnek ellenében hozta be I. Napoleon 1806 nov. 21-én kedvencz esz¬
török hangzásu nevét Hamzsa bégtől vette, ki Ercsi birtokosával, méjét, az ugynevezett „szárazföldi zárt," vagyis azon rendszabályt, mely
Szapáry vál, oly irgalmatlanul bánt. Hamzsabég körül Érdy pár év minden külföldről, különösen Angliából behozott portékát keményen eltil¬
előtt nevezetes és nem eredmény nélküli ásatásokat tett. Van itt tott ; s azért a becsempészett áruk elkobozásában iszonyu szigorral járt el,
egy török mecset is romokban, s nem messze az erdőben az ugy¬ ugy, hogy gyakran azokat nyilvános helyen elégetni rendelte.
Ezen rendszabályt később, — az angolok iránti boszuból — csaknem
nevezett Kutyavár, állitólag Mátyás király vadászebeinek tanyája,
most urasági vadászlak. — Érd még onnét is nevezetes, hogy gyá¬ minden európai államra ráerőszakolta.
Történt egyszer, hogy a marseille-i vámigazgató Peilhon egy kényes
szos emlékü II. Lajos királyunk, midőn Budáról a szerencsétlen
dologban magától Napóleontól kért tanácsot, nehogy saját rendelkezése
mohácsi ütközetre indult, itt tartotta első éji tanyáját, s itt várta által császári kegyvesztésbe essék.
összecsődülö seregei egy részét.
Ugyanis egy szállítmány lefoglalása volt kérdésben, mely Konstanti¬
Valamivel lejebb, szintén a Duna partján, fekszik Bata, vagyis nápolyból jött, s három tuczat indiai kashemir sháwlt tartalmazott.
A mi legfőképen zavarba hozta a vámhivatalnokot, az a rajta levö
a többször emlitett Százhalom, melynek határában ma is láthatók
zim
volt,
mely igy hangzott : O császári felségének a francziák császárné¬
a sirhalrnok, hol a tárnokvölgyi ütközetben elesettek nyugosznak.
jának
Olaszország
királynéjának stb. stb.
Innét a Százhalom név is.
Posta fordultával Peilhon vámigazgató ur parancsot kapott, az egész
A Tárnokvölgye közepén fekszik Tárnok (vasútállomás), mely szállítmányt lefoglalni s elégettetni.
falu nevét onnét vette, hogy hajdanában tárnoki birtok volt. Ké¬
E parancs vétele után 24 óra mulva, a marseillei nagy piaczon minde¬
söbb az Illésházyak birták, mig a legutóbbi időkben Sint báró nek szemeláttára kegyetlenül égettetett meg a három tuczat gyönyörü kashe¬
vette meg. Lakói hajdanában illírek voltak, s ugylátszik, az egész mir shawl.
Napoleon egyik főkivánata volt, hogy az udvari hölgyek franczia
vidéket illírek lakták, mert Érd, Ercsi s Basta lakói mai napig is
azok s ezt több helynév — RáczKeresztur, Rácz-Szt.-Miklós, Rácz- kashemir shawl-okat hordjanak, s átalában necsak ők, de a f'őnemesség is,
mind belhoni gyártmányokat viseljen.
Szent-László, s lejebb Rácz Almás is tanusitja.
Igen ingerült volt, midőn az udvari hölgyeket külföldi kelmékben öl¬
Tárnok lakói 1738-9-ben a pestis alkalmával mind kihaltak s tözködve látta. Ilyenkor homlokát ránczolá össze, s fennhangon nyilvánitá
akkor a helység birtokosa ide, valamint Sóskutra is, Trencsin- légedetlenségét.
megyéből tótokat telepitett, kik, bár nagyobbára magyarul is tud¬
Másrészt szüntelen ostromolta nejét Josephinet, hogy öltözete kelméi¬
nak, nyelvüket mindeddig fenntartották. A tárnoki határnak dús, nek árát, minőségjt vele legpontosabban tudassa. Mire neje közönségesen
termékeny földje van s különösen jó bortermő szőlei, a miért is a zt válaszolá : ,,Bzen ruha st Quentinből való, e mantilla Lyonban készült,
lakók telkeiket tnost majdnem kizárólag szőlővel ültették be, any¬ stb. Napoleon pedig erre rendesen igy felelt : ,,Ahá! ebből látszik a mi
yáraink felsőbbsége a külföldiek, s az idegeneké felett."
nyira, hogy több birtokos gazda akad, a kinek egész telke csupa
Napoleon az angolokat mindig csak ezen utóbbi kitétellel emlitette.
szőlő. E példát már másutt is kezdik követni igy például Kajászó
De Josephine elámítottá őt, fehérruháinak legnagyobb ré^ze indiai
Szentpéteren, a hol a határ csak némileg dombos, mindenüvé szőlőt mousselinből, s a legjobb angol perkálból volt; és sem egyik, sem a másik
ültetnek, mely eljárás, hogy czélszerü-e, egyelőre nem lehet meg¬ zen kelmék közöl, másként be nem jöhetett csak csempészve, a ezt egy
határozni, de mindenesetre sajátságos, hogy Fehérmegye azon ré¬ ideig ügyesen tudta vinni, de végre a legügyesebb műfogásainak is vége
szében, hol az ország legjobb búzája terem, mely a bánságival s lett, belebukott.
Titokban értesitették már Napóleont, hogy nem régen is, különféle pi¬
bácskaival a versenyt nemcsak megállja, de meg is nyeri, hogy ott
pereáruk csempésztettek be a hollandi határon, daczára azon szigoru pa¬
mondom, a szőlőt a buzánál többre kezdik becsülni.
rancsoknak, melyeket a császár az emlitett kashemir sháwlok elégettetése
A Tárnokvölgyétől hosszan elnyúló dombozat által választva, 6ta, minden vámigazgatónak meghagyott, mely szerint minden gyanus
nyugatnak fekszik az úgynevezett váli Völgy s ebben Alcsut falu, portéka zár alá tétessék.
Egy reggel az antwerpi vámigazgatótól — Collín urtól — azon hi¬
mely a boldogult nádornak palotájáról s ritka szépségü parkjáról
vatalos
jelentést vette, hogy egy Iád* angol portékát, melyek között tizen¬
nevezetes. Az egész alcsúti uradalom mindenfelé a legnemesebb
két finom tüllfátyol is volt, parancsa szerint elégettetett. Jelentése igazolá¬
fákkal van beültetve : a kisebb ültetvények, pagonyok, fasorok stb. sára többféle bizonyitványt csatolt mellé, s ezek közt a megrendelő
a vidéket valóságos díszkertté varázsolják s nagyobbára csak a "eveiét is, mely ugyan nem volt aláirva, dí béltartalmából világosan kive¬
boldogult nádor s gróf Brunswick Ferencz jó ízlésének köszönhető, hető volt, hogy a láda a császárnénak volt küldve, és hogy ezeknek vételét
hogy e vidék, melynek természetes regényessége különben csekély, ő maga rendelte el.
Ezen okmány elolvasásánál Napoleon neje iránt haragra lobbant; de
most még e tekintetben is hazánk legszebb tájaival egy szinvona¬
lon áll, mert mit a természet tőle megtagadott, azt megnyerte a smét kibékült önmagával, midőn azon hatalmas tollvonásra gondolt, melyiiirtokosok jó izlése és igyekezete által, kik a jó példákat követve, yel a vámigazgató a császárné számadását megsemmisitette.
Feltette magában, hogy erről mitsem szól, mig alkalmas idő nem jő
kopár legelőiket kertekké, puszta dűlőiket ligetekké alakították,
á,
hogy
magát eziránt vele kibeszélhesse. — Ugy vélekedett, hogy ha e
utak s csapások mellé fákat, házaik köré virágokat ültettek.
ürelmetlenül várt pipere tárgyai nemcsak meg nem érkeznek, de m&s,
Alcsút mellett, fekszik Doboz, mely helységet majdnem kizá¬ emmi tudósitást sem kap felölök, ugy előbb utóbb felhozza s felvilágosirólag a Dobozy nevü ős család iv=»dékai lakják. Továbbá Tabajd, ást kér.
hol a temetőben számtalan régi, kétségkivül a rómaiak korából
Az alkalom nem is késett soká.
Egy reggel midőn együtt reggeliztek, némi szokatlan nyugtalanságot
maradt síremlék hever, anélkül, hogy ezeket eddig valaki bövebb
figyelemre méltatta volna. A gyúrói káptalani gazdasági épületek "edezett fel Napoleon, Josephine arczán. És mivel e nyugtalanság okát
egyikének eresze alatt is hever e>ry íly sírkő, melyet^lO—12 év sönnyen kitalálta, azonnal használni akarta ez alkalmat, hogy a rettentő
felvilágositást megkezdje.
•elött a szérűben ástak ki; magassága 7 láb 3 hüvelyk, szélessége
„Váljon mi bánt ma téged édesem? — kérdé a szemrehányás hangján,
2 láb 10 hüvelyk, vastagsága 7 hüvelyk. Felül a csúcsán borzas — egészen kedvetlennek látszol."
haju emberfő van kifaragva; lejebb két emberi alak a derékkötőig,
Josephine egykedvűleg felelt, hogy ő csakugyan már nehány nap ót*
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„Sire!"
kedvetlen és pedig egy láda különféle portéka késése miatt, melyet lyoni
„És nem csalódtál; de hidd el, ha mégegyszer eszedbe találna jutni,
kereskedőknél rendelt meg.
„Ha csak az bánt, ugy nyugtasd meg magad édesem; ládád rendelte¬ vámhivatalnokaimmal ily tréfát űzni, akkor én is szavamat adom, jól vi¬
gyázz! császári becsülttszavamat adom, hogy hadi törvényszék elé állittat¬
tése helyére érkezik."
lak, s a gárda frontja előtt agyon lövetlek!"
„De már itt kellett volna lennie!"
„Most menj, és rendeld meg senatori egyenruhádat."
Z. G.
„A portéka nyilván fölakadt az uton, a rosz idő miatt!"
„Igen, én is azt hiszem"
„Vagy talán," — tévé hozzá Napoleon gunyosan — „a ládát rablók
fogták el, ki tudja ?"
Régi magyar levelek.
„Oh nem" — válaszolt neje — „én inkább attól tartok, hogy . . .
Egy török magyar levele 1584-ből.
„Az antwerpi vámnál tartóztatták fel," — egészité ki Napoleon, mi¬
alatt üléséből hevesen felkelt. — „Nem történhetett ilyesmi azon portékák¬
A szolnoki Sanzság bég, Zay Péternek.
kal, miket Lyonból hozatott? —Vallja meg asszonyom, és többé ne beszél¬
Köszönetem után jövének hozzám az nagyságod jobbágyi Sasiak, mi¬
jünk róla!" — Az utolsó szavakat már egész barátságos kifejezéssel mondá.
velhogy
régen még Olaj bég koromban én magam szakasztottam vala egy
— Szegény Josephine pedig a legnagyobb zavarban érezte magát, miután
észrevette, hogy el van árulva; s anélkül, hogy magát legkevésbbé is men¬ darab földet az Kürtieknek az Sasiak földéből ily okon, hogy az én barmai¬
mat őriznék az Kürtiek, mostan immár az Kürtiek akarnák magoknak haj¬
tegette volna, szó nélkül lesüté fejét.
tani
az földet, de azoknak semmi közök hozzá nincsen.*) Annakokaért ezért
Napoleon nem akarta felsőbbségét éreztetni nejével, ismét helyet fog¬
kelleték irnom nagyságodnak, hogy nagyságod is onnan az Kürtieket fenyílalt mellette, s megfogván kezét, nagy megindulással mondá :
„Hallgass meg engem, drága barátném, tudod, hogy én soha sem tenéje meg, hogy békességgel laknának, az Sasiakat ne háborgatnák se föl¬
hazudok; én pedig tudom, hogy a legnagyobb boszuság, mit egy férj nejé¬ dök felől, se egyéb felől, se passára se senkire érte ne mennének, hanem
nek tehet, abban áll, ha ruháit, piperét, kalapjait elzárja; tudd meg tehát, békével lennének, miért hogy az föld ezeké, énis innét megfenyitöm, hogy
hogy én mindennek nyomába jöttem, magam foglaltattam le ládádat, és pa¬ békességgel hadják őket mert az Kürtiek passa számára vadnak ők erővel
rancsomra minden bennelevőkkel együtt megégettetett. — Itt a császárné akarják magoknak fogni az földet, passa erejével nagyságod onnét irjon
bizonyos görcsös vonaglást el nem titkolhatott. — „Igen, elégettetett, az nekik, fenyítse meg én ide önmagam behivatom és megparancsolom, hogy
én parancsomra," — ismétlé Napoleon. — Most az egyszer még megbocsá¬ békességgel hadják az Sasiakat. Isten éltesse nagyságodat. Dátum ex arcé
tok azon feltétel alatt, hogy ha mégegyszer történik, ugy szemtelen ügyvi¬ Zolnokiensi 4-a die Junii A. D. 1584. Én Sasvar Bék, az Hatalmas török
vőidet elfogatom 8 elitéltetem. Ám kisértsd meg akkor számukra tőlem császárnak fő Szanzsák Békje, Zoltánnak Uramnak fő helytartója és gond¬
viselője. (P. H.**)
kegyelmet kérni, s meglátod, hogy fogom-e azt tenni."
Adassék az Nagyságos urnak Zay Péternek Egren levőnek nekem
Mindezen szigoru tilalmak daczára, mégis volt eset, — talán az egyet¬
szomszéd
uramnak barátomnak.
Közli Balogh Lajos.
len, — midőn a császár, a vámtörvények egy sokkal büntetendőbb áthágá¬
sát, kénytelen volt elnézni, mert ez a közönséges csempészetet jóval felül¬
haladta.
Ugyanis 1807-ik év vége felé tértek haza a harczokban megedzett
Vegyes
jegyzetek.
öreg gárda-gránátosok Némethonból, hová a császárt, Soulés tábornok
vezérlete alatt — kisérték volt.
Közli Dr. Bardócz Lajos.
Midőn Mainzba érkeztek, az ottani vámigazgató Lamar ur minden ki¬
telhető gyöngédséggel akarta tudtára adni a tábornoknak a törvény szigo¬
A lövöldöző hal (Chaetodon rostratus.) Mig 1822. évi deczember hó¬
rát, s hogy itt okvetlen alá kell magát vetni azon eljárásnak, miszerint ban Jáván tartózkodtam, beszéli Mitchell James ur, sokat hallottam azon
minden katonát s társzekeret átvizsgálnak.
csodálatos halakról, melyek Batávia közelében, egy javai országnagy bir¬
E barátságos kinyilatkoztatásra, Soulés felelete ép oly rövid mint ha¬ tokában vannak. Elhatározára tehát magamat, s ritkaságokat megnézni;
minélfogva Johnson ur, a Grilfort hajó parancsnoka (mely hajóban mint
tályos volt.
E törvényekhez — válaszolt — „nekünk semmi közünk, ea ha hiva¬ utazó valék), és egy tolmá;s kiséretében, utnak indultam. Az országnao'y
talnokainak egyike, öreg katonáim ládáira merné tenni kezét, ugy vala¬ jószágára megérkezvén, az igen barátságosan fogadott minket, a miután
vele egyideig mulattunk volna, megengedte, hogy kertjeit megtekintsük és
mennyi szolgáit a Rajnába fullasztatom, mint a macskakölyköket."
A vámigazgató habozott; de a hivatalnokok és szolgák bizván sokasá¬ az emlitett halakat megnézzük, melyeket maga is különösen kedvelt és
gukban, elhatározták magukat, a motozást megkezdeni, és épen abban a annyira becsült, hogy azokból egyet sem akart birtokából kibocsátani. A
perczben jelentek meg, midőn a katonák már készülőben voltak a várost halak egy kis kerek tóban voltak, melynek közepéből egy kétláb magas¬
elhagyni. De a tábornok csatakört képeztetett katonáival, s a társzekereket ságú karó emelkedett ki. A karó felső végén köröskörül apró faszögecskék
valának beverve, ezekre pedig kis bogarak tétettek. Mig a rabszolgák
középre vétette.
Pizt látva a hivatalnoksereg, nem merte a dolgot tovább erőszakolni, a karót a tó közepében felállították, és a bogarakat arra felrakták a ha¬
8 kénytelenek voltak, a katonák gunykiáltásai, nevetései s fütyüléseitől ki¬ lak megháboritattak, s lyukaikba rejteztek. Jó ideig kellé tehát várakoz¬
nunk, mig azok megint előjöttek, és működésöket megkezdették. A vá¬
sérve, visszavonulni.
rakozást
azonban az öröm gazdagon megjutalmazta, melyet a kis halak
Lamar ur azonnal kimeritőleg tudósitá a főigazgatót Párisban, ki ez
nekünk
okoztak.
Miután egy darab időt csendes várakozással tölténk el,
eseményt jóval a sereg megérkezte előtt, a császárral tudata.
a
várt
halak
lyukaikból
előjöttek, és a tóban körös-körül úszni kezdettek.
Nagy zavarba hozta ez eset Napóleont; mert ez egyike volt a legko¬
Azután
az
egyik
közölök
a viz felszínére jött, egy helyben megállapodott,
molyabb efféle eseteknek, mi ha más körülmények közt történt volna, a leg¬
és
miután
szemeit
egy
ideig
az egyik bogárra szegezve tartotta volna, szá¬
szigorubb büntetést vonta volna maga után.
jából
egy
kis
mennyiségü
vizet
oly erővel és oly biztosan lövelt a bogárra,
De itt épen nem látta alkalmasnak a fenyítést, midőn a hir-és dicsőség¬ hogy az azonnal a vizbe esett, és
a puskázó azt rögtön elnyelte. Erre egy
szomjas Tóvárosi közönség a legnagyobb lelkesedéssel fogadta a visszatért másik hal következett, és hasonlóképen
magát. Ezt megint egy
bajnokokat; s vitéz gárdája sebekkel telve, dicsőségesen tüntette ki magát másik követte, és ez addig tartott, mig produkálta
a
bogarak
mind lelövöldöztettek.
a harczmezőn.
Ha valamelyik hal nem volt képes zsákmányát egy lövésre elejteni, az
Ezek voltak a főokok, mik haragját lefegy eerzék.
ellenkező oldalra uszott, és másodszor tüzelt rá a vadra. Egyik hal három¬
Avagy büntethetett volna-e ő, midőn csak jutalmazásra gondolhatott? szor ismételte a lövést, és csak a harmadikra esett el a zsákmány. Azok,
. . . Nem! — Azonban mégis magához hivatá Soulés tábornokot.
melyek a bogarakat egy lövésre elejtették, igen puskázok voltak. A tulaj¬
A tábornok meg is jelent a császár előtt, ki őt igen kegyesen fogadta; donostól azt haliam, hogy ezen halak Chinából hozattak, és egész Jáva szi¬
8 miután nehány közönyös szót váltottak egymással, igy kezdé Napoleon : getén még csak ezek valának életben, holott mintegy 50 év előtt sok javai
„Apropos! hallom, hogy igen szép dolgokat vittél véghez Mainzban." főnök birt ezen halakkal. Valódi nevöket nem tudhatám meg, minthogy a
— Soulés azon kevesek közé tartozott, kiket a császár bizalmasabb jávaiak azokat „Icon" néven nevezték, mi csak halat jelent. A mennyiben a
körben tegezett.
viz a megszemlélést megengedé, 5—6 hüvelyk hosszuságuaknak találtam
„Hogyan? te vámhivatalnokaimat a Rajnába akartad dobatni? Valid azokat, testök egy kissé lapitott volt, és fekete csíkokkal színezve. A rab¬
meg őszintén, igazán megtetted volna ezt?"
szolgák a leirt módon naponkint kétszer élelmezték őket. Ugylátszik, hogy
„Igen, Síre! tábornoki becsületemre mondom!" — felelt Soulés, néme- e halak szabad állapotukban is ily módon keresik élelmöket, s azon bogara¬
tes kiejtésével, — „ m ert gyalázat lett volna felséged vitéz gárdájára, ha kat, melyek a vizi növényeken tartózkodnak, s melyekhez különben hozzá
podgyászainkat kikofeoztatni engedjük! Ismétlem felségednek, hogy megtet¬ nem juthatnak, egyenkint lepuskázgatják. Midőn a vizet szájokból kilöveltem volna, arra becsület szavamat adom."
ték, hasonló zajt lehetett hallani ahhoz, mint midőn a vizet fecskendővel
„Eh! én azt hiszem, hogy csak tréfálni akartál," — mondá Napoleon, vagy szánkkal fecskendezzük ki.
mialatt igen vidornak mutatta magát, — „tudom, hogy csempészni akar¬
tál csak."
*) Sas és Kiirt hevesmegyei faluk.
„Én, felség!"
••) A török Szandzsák bég magyar levelét félhold, csillag és „Sas. Bék" körirata
„Igen, te! Tudom, hogy Hannoverben igen szép vászonneműt vásárol¬ pöcsétjével, ostyával zarta le.
tál házad szükségére, mert gyanítottad, hogy visszatérteddel senatornak
nevezlek ki."
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TÁRHÁZ.
** („Köznapi imák") czim alatt Filep Mihály ref. lelkész, templomi
használatra négy hétre valo imádságokat irt, melyre most Fraenkel B. mis¬
Szépirodalmunk hatalmas lépést tesz előre, keletkezvén abban egy kolczi könyvkereskedő, mint kiadó, előfizetést hirdet. Tartalma reggeli és
oly vállalat, mely jeleseink valódi csoportosulását eszközölve, benső becscsel esti imák, utóimákkal, s betegekérti több rendbeli könyörgéssel. A mű velin
birni igérkezik, s igy, képességünk hű tükre, szépirodalmunknak pedig papiron, nagy betükkel nyomva január végén jelenik meg. Előfizetési ára
disze, büszkesége leend.
fűzve 1 ft. 20 kr. Bolti ára magasabb lesz. Az előzzetési pénzek újévig, a
Lapjaink nagy száma az erők szétágazását vonta maga után. Jó mü¬ kiadóhoz Miskolczra küldendők.
vek illő dijazása lehetlenné válván, jeleseink elől irodalmi zsengék foglalták
** (A „Néptanitók közlönye") czimü egyetemes népnevelési hetilap,
el a tért, miből a szépirodalmi sajtó mély sülyedése következett.
f. év január 10-én megkezdett pályáját jövö évben is folytatandja. A lap ro¬
A közönség kezdett nem bizni többé irodalmában. Régi vállalatok vatai, szelleme, alakja, nagysága, ára — az eddigiek maradnak; a szerkesz¬
elzsibbadtak, uj vállalatok pedig, mint mondják, már születésükkor homlo¬ tőről s részint a munkatársakról is, kiknek száma idönkint szaporodik, —
kukon viselik a haláljegyet.
ugyanezt mondhatni. Részletes jelentést és elöfizetési fölhívást a nép nevelés¬
A bajokon segiteni, e válságos időben lép elő egy nagyobbrészt szép¬ ügy lelkes pártfogóihoz jövő hónap vége felé bocsátnak közreirodalmi, de egyszersmind szélesebb értelemben vett literatúrai s átalános
** (A „Haladás" czimü kereskedelmi s iparlap), ügyes, tapintatos szer¬
müveltségterjesztö folyóirat: a „Koszoru", melynek szerkesztője s egyuttal kesztése, czélszerü berendezése által, életrevaló lapnak mutatkozik. Hoz
kiadója, koszorus költőnk, Arany János lesz, kinek neve is elég biztositék, kereskedelmi, börzehíreket, vásári tudósitásokat, czikkeket a kereskedelem
hogy a megindulandó lap csak jót, jelest, becsest tartalmazand.
érdekében, s az ipar minden ágát fölkarolván, ugylátszik, hazai kereskedé¬
A szépirodalmi rész, — mint a felhívásból látjuk, — ugy lesz megvá¬ sünknek helyes irányt adni hivatva van. örvendünk e szaklapnak s midőn
lasztva, hogy férfi mint női közönségnek egyaránt kedves olvasmányt nyujt- honi iparunkat előmozditni törekszik, óhajtjuk, hogy hangja ne legyen ki¬
son. Tartalmát eredeti, irány- s történeti beszélyek képezik; forditott áltó szó a pusztában.
novellákból a külföldi irodalom gyöngye; versből minél több, de minél jele¬
** (Egyetemes magyarországi kath. egyházi névtár 1863-ik évre) czimü
sebb. A literatúrai rész kiterjed ugy a hazaimint a külhoni irodalom minden munkára hirdet előfizetést Imrik János, mely mintegy 20 nyomtatott iven, az
termékére, a szakszerüség kizárásával.
öszszes magyarországi romai és gör. kath. egyházmegyék világi és szerzetes
A kiadásra koszorus költőnk szintén maga vállalkozik, hogy előfizetői¬ papi személyzetét magában foglalja az illető plébániák a fiókjainak lélekszá¬
nek névsorával megismerkedvén, szellemi igényeikhez, osztály és nem szerint, mával együtt. Uj évkor nagy alakban, a herczeg-primás arczképével, okvet¬
annálinkább hozzávethessea. Továbbá, a közönségtől begyülő, különben is lenül meg fog jelenni. Előfizetési ára 1 ft, mi november hó végeig Vodianer
mérsékelt hasznot nem levén szükség még egy kiadóval megosztani: töb¬ F. nyomdájába beküldendő.
bet áldozhat a lap szellemi részének kiállitására; a miért az irók díjazására
** (Uf eredeti vigjáték.) Kövér Lajos „A három balkövés" czimü ere¬
nézve egy méltányos és igazságos kulcsot állapit meg, mely a közönség deti vígjátékot fejezett be.
pártolásával hasonló mértékben növekszik, s igy alkalma lesz a jeles művek
** (A „magyar izraelita") czimü pesti lap, három heti szünet után e
között is válogatni.
hó 9-től kezdve ismét rendesen jelenik meg, Tenczer Pál szerkesztése
A lap fősulya annak szellemi alapjába levén helyezve, rendkivüli mel¬ mellett.
lékleteket egyelőre nem igér; de ad szellemi kincseket; azonban középszerű
** (Rózsavölgyi mükereskedéseben) közelebb Székely Imrétől két szép
pártfogás mellett is a magyar költők arczhépcsarnokát indítja meg, önálló zeneszerzemény jelent meg. Az egyik „A csermely^ dal szó nélkül, zongo¬
mellékletekben. Ennek sűrűbb megjelenése, valamint a lap küldisze, a közön¬ rára. Kovács Mihály barátjának ajánlja a szerző. Ara 80 kr. — A másik
ség tömeges pártfogásától függ.
„Merengés a tengernél" ábránd zongorára. Ara 1 ft.
Az önérzet nemes nyilatkozatának tekintjük azon kijelentést, hogy
** (Ae ügyesen szerkesztett „Krdőszeti lapok") VI. füzete megjelent
tengő vallatót létrehozni nem akar, — ilyen ugyis van elég. Azért szüksé¬ Wágner Károly szerkesztése mellett. Egyszersmind mellékelve van hozzá
ges, hogy az előfizetők száma az ezerét legalább megközelítse. Hogy pedig a az előfizetési fölhívás a jövő évfolyamra, egész évre 5 ftjával, mely összeg
vállalat jövendője felől a „Koszoru" koszorus szerkesztője legalább decem¬ legkésőbb f. évi november végeig beküldendő, mert a lap csak ugy indul
ber 25-kéig magát előre tájékozhassa : az előfizetési pénzeknek mielőbbi meg, ha anyagilag biztositva lesz. Mint a mult évi számadásból kitűnik,
beküldését kéri.
a nevezett lap szerényen, de mégis veszteség nélkül állott fenn, s 165 ftnyi
Pillanatig sem kétkedvén azon, hogy a magyar közönség örömmel ka¬ tiszta jövedelmét is az erdöszeti müszof ár előmunkálataira forditá. Az ily vál¬
rol föl oly vállalatot, melyet ha pártol, magát becsüli meg : nem marad lalat, mely minden munkásságát s tehetségét, még anyagi tekintetben is,
egyéb hátra, mint a lap rövid programmját, s az előfizetési föltételeket elő¬ azon kör művelésére szenteli, melyben mozog, s azon kivül hézagot pótol —
sorolni.
kétségkivül megérdemli az életet. Azért midőn a közönség figyelmébe ajánl¬
A lap czime lesz „Koszoru," — szépirodalmi s átalános műveltség¬ juk, egyuttal kivánunk számára minél hosszabb fennmaradást.
terjesztő tartalommal.
*' (Az „Erdélyi muzeum-egylet évkönyvei"-nek) második kötetéből az
1) Megjelenik a „Koszoru" jan. 1-én 1863. s azontul hetenkint, csütör¬ 1. füzet megjelent, Brassai 'Samuel erdélyi muz. h. igazgató szerkesztése
tökön, a „Figyelő" alakjában (legnagyobb 8-adrét) de fél ívvel bővítve, te¬ mellett. Nyomatott Kolozsvártt. Ára 80 kr. o. é. Tartalom : A kolozsvári
hát másfél ivnyi tartalommal. 2) A „Koszoru" főlapja szépirodalmi; ugy¬ ötvös-czéh szabályai 1473-ban, Finály Henriktől. — A székely krónika
mint kötött és kötetlen alaku költői dolgozatok; továbbá (nem szorosan tu¬ ügyéről, Szabó Károlytól. — A kolozsvári és szomszéd határokon termő nö¬
dományos) aesthetikai, társadalmi, átaláno3 műveltség-terjesztő előczikkek vények névsora; Kolozsvárról a Batrináig s vissza, (földtani rajz) Kócsí
(ide vonhatók levén, például föld- és népisme-utazás, história s némely áta- Károly tanártól. — Ötvös Ágoston emléke. Erdély madarainak névjegyzéke,
lánosb érdekü tudomány-ág egyes mozzanatai vagy körrajz is, a müvelt kö¬ gr. Lázár Kálmántól. — Az ,,exact" tudományok követelései a philo¬
zönség számára kellemesen elöadva); melléklapja vagy tárczája biráló, sophia irányában, Brassai Sámueltől. — A pesti muzeum régibb és gazda¬
ismertető, mulattató tartalommal, u. m. könyvismertetés, kivonatok, jelesb gabb az erdélyinél, s mégis, mig ott rendes „Évkönyvek" jelennek meg :
müvekről tüzetes bírálatok is; életképek, genre-ek, mindenféle szépirodalmi nálunk egy jóravaló útbaigazító, tájékozó lajstromot sem kap a látogató. E
skizzek; apróbb irodalmi, müvészeti, társaséleti közlések, szinbirálat, vegyes hiány orvoslását azonban a legközelebbi jövendőtől várjuk.
újdonságok, könyvészet stb., szóval mind az, minek egy ily, müvelt közön¬
** (Kamarai hangversenyek.) Beregszászy zongoratermében négy
ség számára szerkesztett lapban helye van. 3) Ha az előfizetők száma csak kamarai
fogj tartatni f. hó 30-án deczember 14-én és 18-án
a 800-at is megüti : megindul a „Magyar költők arczképcsarnoka" — leg¬és január hangverseny
Rendezői Spiller Adolf, Kirchlehner Ferencz, Möldner Ká¬
alább két havonkint megjelenő önálló képekben. 4) Előfizetési ár félévre 6 roly, Szük6-án.
Lipót s Székely Imre lesznek. Haydn, Mozart, Beethoven zene¬
ft. egész évre 12 ft.
szerzeményein kivül Székely Imre több uj, eredeti zeneszerzeményét is elő
Az előfizetési pénz vidékről egyenesen hozzám, mint kiadóhoz, bér¬ fogják adni.
mentve utasítandó. (Lakásom üllői ut és 3 pipa utcza sarkán, l l . sz.) A
** (A „Tatár Péter" czimü humorisztikus lap) ujra föltárnád. Medve
helybeli előfizetők kényelmére Emich Gusztáv ur kiadó hivatala is (Barátok Imre,mint szerkesztő és kiadó, uj évkor ismét megindítja, a réginél nagyobb
tere 7. sz. elfogadja lapomra az előfizetést. Gyüjtőknek a szokott t. példány alakban. Előfizetés, évnegyedre 1 ft. 50 kr., — félévre 3 ft., — mely összeg
(10-re egy) adatik. — Kelt Pesten, november, 1862. — Arany János, a a lap kiadóhivatalához, (ország-ut 26. sz.) küldendő be.
„Koszoru" felelős szerkesztője, kiadója és tulajdonosa.

Arany János nj lapja.

Irodalom és müvészet.
** (A debreczeni szini pályázat be van fejezve.) Az 50 arany jutalom
Szarvas Gábor pozsonyi gymn. tanár „Veszélyes csel" czimü melodrámájá¬
nak itéltetett oda. E pályázatnak is szomoru sorsa volt : a választmány ál¬
tal előadásra kijelölt darabok közöl csak kettő mutatkozott szinrehozhatónak. Ezek közt az aránylag jobb, esti 7 órától fél tizenkettőig tartott, s bár
st. jutalmat elnyerte, a közönség tetszését sehogy sem birta megnyerni.
Van. Uja. 46, sz. - 1862.

Egyház és iskola.
** (il kalocsai székesegyház) közelebb nagy értékü ajándékokkal gaz¬
dagodott ; Kunszt József, ottani érsek, az egyháznak 240 darab arany értékü
arany kelyhét ajándékozott, s ezenkivül egy miseruha-készletet, mely 7400
ftba került.
** (Öt szép, magyar föliratu harangot) szállitottak legközelebb a
dunafóldvári templom számára. Igen sok nézőjök akadt a főváros utczáin,
hol azokat keresztülvitték.
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«* (Á Dunából) e hó 6-án egy tizenhárom éves fiu hulláját fogták ki.
** (A nagyváradi gb'r. kath. püspöki székre,) hir szerint Pap Szilágyi
Bonczolás végett a közkórházba vitték.
József, ottani kanonok van kinevezve.
** (Kegyetlenség s gyilkosság.) Egyik aradi tanyán, e hó 8-án este 9
** (Pánszláv egyetem.) Az ujonnan alapitott varsói egyetemnél, a fő
szláv nyelvek, nevezetesen : az orosz, lengyel, cseh, ruthén, szlovén és szerb órakor több lóhátas rabló jelent meg, s a tulajdonost, Schneidert, megkö¬
számára, külön tanszéket szerveznek. Igy Varsó lesz az összes szláv néptör¬ tözvén, papirossal vegyesen puskaport raktak hátára s azt meggyujtották,
zsek szellemi és irodalmi törekvéseinek központja. Hogy illő tanerők sze¬ végre négy lövéssel agyonlőttek. A tanyán volt négy szolgáló közöl három
reztethessenek, Padlonszky, orosz-lengyel államtanácsos most utazza be a megszökött; a negyedik ura védelmére menvén, karját a rablók keresztül
lőtték. E vad tett elkövetése után dorbézoláshoz fogtak, s csak hajnalkor
szláv tartományokat.
* (Az aradi izraelita elemi és reáltanodában) eddigelé az előkészitő távoztak el.
** (Tüz-esetek Erdélyben.) Háromszék egyik falvában, Z/zon-ban, hol
I. és Il-ik osztály tökéletesen meg van magyarositva, alII-iksIV-ik osztály
még csak részben, de remélhető, hogy a kivánt |czél a fokozatos haladás egykor Béldi Pál várlaka volt, a mult héten 60 gazda mindene égett porrá.
Szász-Nádasdon 26 ház, — Tekén 1 lakház és három gazdasági épület, —
utján, melyet e hazafías intézet követ, nemsokára egészen el lesz érve.
Tordán egy lakház lett a lángok martalékává.
** (A mezöhegyesi kincstári pusztán) a napokban rendkivül nagy tűz
Ipar, gazdaság, kereskedés.
volt. Egy nagy istálló égett el ötven gyönyörü lóval együtt, melyek közöl
volt.
*• (A nemzeti muzeumban az elsö magyar kertészgazdászati ügynök¬ 26 hasas anyakancza
** (Nógr<:dmegyében a marhavész) nagy pusztitást okoz. A megbete¬
ség által rendezett termény és gyümölcs kiállitáson) levő tárgyak ma d. e.
10 órakor árvereztetnek el. E tárlat rendezése a Józseftéri ügynökségnek gedettek közöl igen csekély szám gyógyul meg, mint az a következő átnépárszáz forintjába került, melyet csak a jelesnél jelesb tárgyakra tett számos zetből látható : 1) Széchény mezővárosban 395 szarvasmarha létszámából
67 fertőztetett udvarban, megbetegedett 227 darab, azokból elhullott
megrendelés pótolhat helyre.
** (A szegedi dohány-beváltó-hivatalnál) a kincstár részéről e napok¬ 148 darab, meggyógyult 22 db„ betegen maradt 57 db. — 2) Erdő-Kürth.
ban 8000 mázsa dohánylevél adatott el nyilvánosan külföldrei kivitelül. községben 154 szarvasmarha-létszámból 34 fertőztetett udvarban meg¬
Igen sok vevő volt Belgium, Hollandia, Német-, Franczia- és Olaszország¬ betegedett 65, azokból elhullott 53 darab, meggyógyult 12 darab. —
összesen 4 más községben 1186 szarvasmarha-létszámból 109 fertőztetett
ból. Vámmázsájáért 10 —19 ftot fizettek, még pedig ezüstben.
(udvarban megbetegedett 310, azokból elhullott 214, meggyógyult 35,
j betegen maradt 61 darab.
Közintezetek, egyletek.

** (A Tisza medrében,) e hó 2-án a gőzhajók kikötő helyén két flanel
** (il rhédei urbéri végrehajtás) szomoruan történt meg. A fölebbe¬
zacskót találtak, melyekben egy angol biblia volt, továbbá egy szintén an zett pör befejezte után az itélet a községnek hivatalosan kézbesítve lőn, de
gol imakönyv, egy angol török párbeszédi könyv, egy váltókönyv, két kiál- elég vakmerők voltak az iratot földhöz verni, mert azon nem volt a fejede¬
litatlan váltóval, számos látogatási jegy különféle állásu egyénektől, töbt lem aláirása. Bevárták a végrehajtást; de a megyei végrehajtásnak ellent¬
pedig Colonel George névvel; ezeken kivül utazási jegyzetek Astrachán i álltak, szintugy a katonáinak is. A vezénylő tiszt egy őrmester által figyel¬
más orosz helyekről, melyekből kiviláglik, hogy irója f. é. sept. 15-én As meztette a félrevert harangok által összecsőditett népet, de hasztalan.
trachánban, oktober 25-kén Giurgievóban, 28-kán Bukarestben, 29-kén Végre vaklövést tettek, erre a nép vérszemet kapva a lövés eredménytelen¬
Szebenben volt, honnan — a jegyzetekből itélve — Temesvárra utazott ségén, megrohanta a félszázad gyalogságot, melynek alig volt ideje
Miként tévedhetett e két zacskó a Tiszába, még eddig nem jött napfényre, keményre tölteni; ennek már volt eredménye. Két ember nehéz, kettő
-f- (A katonai évnek a közévveli egyesitése) végett Bécsben tárgyalá¬ könnyü sebet kapott.
sokat tartottak. A katonai év eddig okt. 31-ikén végződött, s igy a jegyző** (A kerepesi uton egy kávémérés) arról volt nevezetes, hogy több
könyveket, számadásokat ekkorra kellett bezárni. A tanácskozmányon az volt benne a tolvaj és csaló, mint egyéb vendég. Vitézségök már annyira
egyesítés czélszerűségét belátták, de a határozat egyelőre oda ütött ki, hogy ment, hogy midőn a minap nehány háziszolga egy tolvajt elfogott s a kere¬
ezt behozni, a nagyon előhaladt idő miatt az idén még lehetetlen.
pesi úthoz leközelebb levő rokuskórházi börtönbe voltak kisérendők : a ká¬
** (Az erdélyi román tudományos egylet), mint tudjuk, gr. Mikó Imrét vémérésből nyolcz jó madár kirohant s a tolvajt megszabadították. A
tiszteletbeli tagjává választotta volt. A nemes gróf köszönő-levelet intézett városi hatóság e veszedelmes helynek bezárását rendelte el.
az egylethez a megtiszteltetésért, s 500 ftot ajánlott fel államkötvényben,
** (Szathmáry Károly,) a nemzeti szinház tagja, e hó 6-án ünnepié
az egylet gyarapitására. Köszönő levele ez egylet okt. 23-ki gyülésén eljegyzését Nyitrán, Mázoly István, püspöki uradalmi főügyész leányával,
olvastatott fel, s a nagyérdemű gróf az alapítótagok sorába is fölvétetett. Mázoly Emilia úrhölgy gyel
** (A pozsonyi izraelita község) küldöttsége, mely, ősi szokás szerint
(Halálozás.) Özvegy Fáy Menyhértné, a jeles honleány, e hó elején
0 Felségének két kövér Márton-ludat szokott vinni, már utra kelt. A kül¬ rövid, de kinos szenvedés után jobb létre szenderült. Hült tetemei Tenkre, a
döttség Bettelheim Fülöp, Abraham J. és dr. Stern Móriczból áll. A ludak családi sirboltba vitettek. Béke poraira.
a császári ház, — és magyar nemzeti szinü szalagokkal voltak fölcziczo(Hamisitott angol bankjegyeknek) jöttek nyomára, s az ezeket
mázva.
készitő társulatot is fölfedezték. Az ügy mindenütt nagy feltünést okozott.
(Szegeden két rablót elfogtak) Lesben állván, észrevettek egy asz- Eddigelé az angol bankjegyek hamisithatlanoknak tartattak, és papirjok
szonyt, ki egy istálló felé élelmi szerekkel közeledett. A csendőrök körül¬ csakugyan utánozhatlannak találtatott. De az illető papírgyárban nem al¬
járták az épületet s fölhivták a bennlevőket az ajtó felnyitására, mi azonban kalmazták a kellő ellenőrködést és két munkás másfél évig hordta a gyárcsak akkor történt meg, mikor az istálló felgyujtásával fenyegetőztek. Az ból a bankjegy-papirt, anélkül, hogy felfedeztetett volna. A bankjegyek
ajtón a zsiványok egyike sikertelen lövést tett, de a reá következő perczben nyomása már nem jár annyi nehézséggel, s ezt egy társulat eszközölteté.
már halva rogyott le. A másik kilőtte pisztolyát a csendőrökre, s futásban A két munkásnak már nyomában vannak. Az angol bank pedig arra látja
keresett menekülést, de megfogták. A holtat, ki két duplapuskával, revolver¬ magát kényszeritve, hogy hitele helyreállitására, a nem kis mennyiségü ha¬
rel és három kétcsövü pisztolylyal volt fegyverezve — Csáfor Györgynek mis gyártmányokat beváltsa.
ismerték föl, ki is, amint a nála levö tárgyakból magyarázható, a bördeföldi,
** (Az erdélyi vaspályának) nagy ellensége lehet Kolozsmegyében
iharos-berényi, horvátországi és vasmegyei rablások részese volt. — A azon tekintélyes állásu magyar pap, ki hiveit szüntelen arra tanitja, hogy a
másiknak neve László Márton, galambost születésü Somogyból. Vallomása vaspálya a munkás nép érdekeivel ellenkező gonosz találmány; azért nagy
szerint már 1861 óta rabló.
bolondság volna, ha arra bármily kevés munkaerőt is fölajánlanának. íly
— (Orgonaszentelés Zsákán). A zsákai reformált egyház ősidőktől tanítás nagyon homályos gondolkozásu főre mutatna, mit föl nem tehetünk
fogva dicsekedett oly vallásos érzületü földesurakkal, kik az egyház s vallás oly egyénről, kinek épen másokat fölvilágositani hivatása.
iránti buzgó részvétöket, minden előjövő alkalommal fényes tettekben
** (il „Bihar" czimü, nagyváradi politikai lap,) kormányellenes, s a
nyilvánitották. Már régibb időkből tanuságot tesznek az uri szent asztali kiegyenlítésnek kivitelét gátló irányáért, e hó 4-én az ottani rendőrségtől
edények, készletek, kelyhek, abroszok, mely utóbbiakon néhai nmságu gr. első megintést kapott, melyet lapja homlokán hozni volt kénytelen.
Rhédey Ádám ő excája leányának Klárának (b. Radák Istvánné) és Máriá¬
** (A londoni kiállitás e hó l-jén történt bezárásakor) bucsulátoganak (gr. Mikó Imre elhunyt neje) még hajadon korukban, saját kezeikkel tásra mintegy 40,000 ember gyült össse. Orgona-kisérettel énekelték a néphímzett nevök s a szent könyvből vett jelszavaik máig is olvashatók. — És hymnust, s a nemzeti daloknak vége hossza sem lett volna, de a termekben
ezen vallásos kegyelet, mint csendes völgy ölében folydogáló patak, mely folyton sötétedett, s a harangszó ismételve figyelmeztetett a távozásra. Hat
minden zaj nélkül öntözi, élteti a partjain zöldelő virágokat : ugy ápolta, óra és éjsötét volt, midőn az utolsó látogató eltávozott, a rendőrségtől
s folytonos jótékonysággal élesztgeté szegény egyházunkat. — Minek szép iisértetve, mely igen örül, hogy a terhes szolgálattól megszabadult. A kiáltanujelét adák a vallásos érzületükről rég ismeretes Rhédey grófi család itás költségeit még tudni nem lehet, de a vállalkozóknak veszteségök nem
tagjai, s a már akkor szintén zsákai birtokossá lett haza s vallás iránti ne¬ esz. A belépti jegyekből ez idén 500,000 font gyült össze, mig az 1851-ki
mes tettekben tündöklő b. Vay Miklós ő kegyelmessége, kik együttesen az kiállitás csak 438,000 fontot jövedelmezett. — Hogy azonban akkor mégis
1846-ban véghezment tagosítás alkalmával három sessió jó minőségü föld¬ elentékeny nyereség volt, onnan van, mert az idén az építkezés sokkal
del ajándékozták meg az egyházat s tisztviselőit. 1847-ben az uj torony tető ;etemesb összegbe került. A mostani kiállitásnak sok balesettel is kellett
felépíttetéséhez nagy összeggel járultak. Legközelebb pedig a gyülekezet íüzdeni. A kiállitás különben, — a festmény és géptárlaton kivül,— belépti
tagjainak filléreiből, a már avult templom teteje, mennyezete, külső s belső [lij mellett, még tizennégy napig nyitva marad.
falai, egészen megujittattak, a b. Vay Miklós ő excellentiája által küldött
** (Ligeti Antal, jeles tájfestészünk) folyvást azon gyönyörü vázlatok
lelkes adományból, diszes aranyozott szószék, koronával és papszékkel kidolgozásával foglalkozik, melyeket keleti utjából hozott magával. Hogy
urasztalaival ellátva, készíttetett. Az épitési költségekhez gróf Rhé¬ megrendelés sk nem igen mutatkoznak, az által csak hazai festészetünk
dey János kegyeskedett járulni. Gróf Rhédey Gábor pedig a szépen ki¬ zenved.
csinosított templomot, egy 850 pftba került, s nagy váradi orgonamüvész Jó¬
** (Egy hazafias idegen család) mely nem régóta lakik Magyarorszá¬
nás István ur által készitett, szép hangzatú 10 változatú, igen csinos orgo¬ gon, oly hazafiasan neveli gyermekeit, hogy egy 9 éves leányka nem hagyott
nával, ajándékozá meg, diszité fel.
békét édes anyjának, mig meg nem nyerte, hogy a magyar irók segélyezésére
Ezek ama nemes áldozatok, melyek a vallás oltárára ama kegyes lel¬ valamivel ő is járulhasson. Az anya megegyezett, s a leányka tetőtől talpig
kek által tétettek, melyeket buzdítás, követés végett nyilvánosságra hozni, zépen felöltöztetett babáját az irói segélyegylet javára rendezett sorshuzás
— s érettök egyházam nevében forró köszönetet mondani szent kötelessé¬ kezelőinek elküldötte. A jó lányka neve Beckl Berta. Atyja Beckl György a
gemnek ismerem, azon buzgó óhajtással, hogy az ég adjon hosszu boldog 'űzitói ezukorgyár igazgatója.
életet ama vallásukat hazájukat igy szerető nemes lelkekneknek, adjon az
** (A székesfehérvári ásatások) eredményét megszemlélni egy tudós
ég minden egyháznak ily nemes pártfogókat.
bizottmány rándult ki Pestről. Az eredmény meglepő. Szent István bazili¬
A csinosan megujitott s szép orgonával diszesitett templom folyó év kája már oly hosszuságban föl van fedve, mint egy mai jókora templom. Az
nov. 2-án több lelkipásztor, nagyszámu buzgó közönség jelenlétében, — a ásatások költségei fedezésére különben a következő ujabb adakozások gyül¬
szószékbőtt. Ember Károly furtai, — s a szent asztalnál n. t. Nagy István tek be : Pankota város iven 5 ft. 50 kr. Ó-Kanizsa város ivén 7 ft. 80 kr.
esperes és m.-keresztesi lelkészek tartván jeles alkalmi beszédeket, — szen¬ Felső-Bánya város ivén 15 ft. 70 kr; s Duna-Pentele város ivén 3 ft. 60 kr.
teltetett fel az Ur dicsőségére."
Végül nem lehet elhallgatnom, hogy este az itt állaadó lakást biró gróf
Rhédey Gábor ő méltósága, saját diszes kastélyában rendezett estélylyel
örvendeztette meg a közel s távolból összegyűlt, mintegy 60 tagból álló
vendégsereget, _— mely estély, a csinosan, valóban grófi izléssel felszerelt
Felhivás. A pesti nemzeti kaszinó azon részvényesei, kik részvénye¬
tánczterem, a jó magyar zene, a házigazdának magyar vendégszeretete,
megelőző udvariassága, nyájas barátsága, és folytonos derült jó kedve, jó ikkel hátramaradásban vannak, elmaradott részdijaiknak mától számitandó
hangulatban derült vidám kedvben tartá az összes vendégkoszorut kivilágos 30 nap alatt leendő lefizetésére azon megjegyzéssel figyelmeztetnek : mikép
virradtig; — sokáig édesen emlékeznek reá, kik benne résztvehetni szeren¬ azon időn tul, ünnepélyesen vállalt kötelezettségeik alapján, az igazgató
csések valának! Hogy a nemes izléssel rendezett estebéden, lelkes köszönté¬ választmány határozata folytán, okvetlenül bepereltetni fognak. Kelt
„Az igazgatóság."
sek mondattak a szives házigazdáért, a vallás oszlopaiért, a nemes pártfo¬ Pesten 1862 nov. í>gókért s az imádott haza és a nemzet szebb jövőjeért, talán mondanom sein
•) E rovatban közlött czikkekért csapán a sajtóhatóság irányában vállal felelőid
kell. - O. B.
Jégét a szerk.

Mi ujság ?
** (A budai müegyetemen alakult segélyegylet) alapszabályai megerősitést nyerve, a helytartótanácstól már visszaérkeztek. Mire a tagok e hó
** (A pesti egyetem vegyészettanárát, Thann Károlyt) névünnepére a
8-án közgyülésre jővén össze, titkos szavazás utján szótöbbséggel megvá¬
;yógyszerészettan
hallgatói, emlékül, diszes ezüst serleggel tisztelték meg.
lasztattak : elnökül : Prehoffer Károly, bizottmányi tagokul pedig az egyes
**
(Virozsil
Antal),
a magyar kir. egyetemnél az észjognak és magyar
tanfolyamok figyelembe vételével: HlatkyJAn., Auer Fer., Rostaházy Sand.,
közjognak
volt
tanára,
s
e
két szakbeli jeles tankönyvek szerzője, k. udvari
Liedeman Hugo, Tripolszky Gyula, Koczok László, Horváth Gyula, Posonyi
Géza, Deák Ferencz és Asbóth János. A megválasztott bizottmányi tagok anácsosi ranggal s teljes fizetéssel nyugdíj áztatott.
•* (Építkezés.) A pestvárosi tanács elhatározta egy, lipótvárosi 3 emeaz alapszabályok értelmében saját kebelökből választák az egylet tisztvise¬
etes
plébániaház építését, melynek költségei 90,000 ftra tétetnek. — A
lőit, u. m. alelnökül: Rostaházy S., segédjegyzőül: Posonyi G., pénztárno¬
•édout-épület épitése az őszi idő daczára is folyton foly, még pedig oly
kul : Tripolszky G., és szertárnokul : Hlatky Jánost.
= (Gömörmegyei Rozsnyó város) szintén elhatározta, hogy takarék¬ srélylyel, hogy hacsak a tél igen hirtelen be nem köszönt, az egész épület
pénztárat alapit, 80,000 ftnyi pénzalappal, mely 800 darab 100 forintos még az idén fedél alatt áll.
** (Dühös szerelemféltés.) Egy pesti pandúr neje, egy szegedi szüle¬
részvény után gyült be (^egyelőre 50 procent lefizetéssel).
tésü
menyecske,
szerelemféltésből, férje arczát vitriollal öntötte le, s arcz* {A budai népszínházra vonatkozólag) gr. Zichyi Jenö és gr. Szé¬ bőrét annyira összeégette,
hogy a szerencsétlent kórházba kellett szállitani.
chenyi Ödön a „Pesti Naplóban" érdekes nyilt levelezést váltottak. Gr. Zi¬
— (A pesti \nemzeti szinház nyugdijintézete alapjának növelésére) a
chy Jenö a népszinház biztositására a legczélszerübbnek nyilatkoztatta ki, mult 1861. év április 24-étől következő kegyes adományok folytak be :
hogy az a nemz. szinházzal egyesittessék. Gróf Széchenyi Ödön, mint a nép¬ Néhai Jakubik Antal hagyománya 500 fi., néhai Konkolyi Lászlóné hagyo¬
színházi bizottmány elnöke, megköszöni barátjának az ügy iránti érdekelt¬ mánya 2000 ft., t. cz. Viíler Imre ur pesti szabómester árjegyzékben 14 ft.
ségét, 8 ezt jövőre is kikérvén, az „egybeolvadás" eszméjének ildomos mél- 40 kr., t. Gózon Antal ur által beküldetett 6 ft., t. Egressy Gábor ur által
tánylatára nézve „legjobb vezérfonalként" a következő két egyenletet állitja beküldetett 10 ft., t. Csepreghi Lajos ur által beküldetett 5 ft., Banki mű¬
fel : Vagy van deficitje a budai népszínháznak, s akkor nem tanácsos annak kedvelő társulat által 20 ft., t. Bignio Lajos ur adománya 10 ft., mlgs gróf
bajaival a nemzeti szinházat terhelnünk. Vagy nincs deficitje a budai nép¬ Csáky László ur Nizzában elhalt testvére gr. Csáky Gábor végrendeleti
színháznak, s akkor nem elkerülhetlen a fusio.
intézkedése következtében az intézetnek beküldött 2100 ft., t. Fittler Imre
+ (Az elsö magyar gőzhajó-társaság) f. hó 25-dikén d. e. 10 órako ur a csákvári műkedvelő társulat rendezője, e társulat részéről beküldött
Pesten a Lloydtársaság termében tartja közgyülését, melyre az aláirt rész¬ 60 ft., aügs gr. Szápáry Imre ur a gyöngyösi műkedvelő társulat részéről
vényesek meghivatván, addig a künnlevő aláirási ivek még folyvást elfo¬ beküldött 50 ft., nagy-becskereki olvasó-egylet részéről 10 ft., t. cz. Rutkay
Ede pesti kalap-kereskedő árjegyzékben 3 ft. 25 kr., t. cz. Kunst János ur a
gadtatnak.
** (Az aradi kaszinó-egylet,) mely 600 tagnál többet számlál, e hó , Zrinyi"-hez czimzett sörház haszonbőrléje 25 ft., t. cz. Egressy Gábor ur
9-én tartá évi közgyülését, mely gr. Mikó Imrét tiszteletbeli tagjává válasz által Zala-Egerszegen tett vendégszereplésekor egy tiszteletére rendezett
mulatság alkalmával 100 ft. osztr, értékben iratott alá, melyhez névszerint
totta, a székesfehérvári ásatásokra pedig 100 ftot szavazott meg.
következő urak járultak : Szigeti Antal ügyvéd 10 ft., Szabó Sámuel 10 ft.,
Skublics Zsigs 5 ft., Hári József 5 ft., Paar Károly 2 ft., Ruzics Károly 5
Közlekedés.
ft., Hrabovszky Flóris 5 ft., Anisios Dániel 5 ft., Kisfaludy Mór 10 ft., Izsó
** (Az állami s országos utak) folytonos jó karban tartása, az utépité Alajos 10 ft., Skublics Jenö 5 ft.,Grauer, orvos 5 ft., Pamer Antal, ügyvéd
szét emelése tekintetéből a helytartótanács, a közmunka kezelésének kelli 5 ft., Donászi Nep. János 1 ft., Horváth János 1 ft., Skublics János I ft.,
rendszeresítése, az országos közmunkaerőnek összeírása, megváltása s mi Kopácsy György 2 ft., Balog Alajos 2 ft., Miklósi Gyula 1 ft., Donászi Fe¬
kénti felhasználása ügyében utasitást bocsátott ki, mely a rendes törvény, rencz 1 ft., Kaiser Lajos 9 ft. Es igy az intézet pénztára szaporodott össze¬
hozás utján bekövetkezendő további rendelkezésig érvényben marad.
sen 4913 ft. 65 krral osztr, értékben. Mely kegyes adományokat, a választ¬
** (Útjavítás.) Békés-Csábán téglajárdákat raknak le, sőt az utczák mány közméltánylat tekintetéből közzétenni kedves kötelességének ismeri, s a
kocsijáratos részeit is ki akarják kövezni terméskövekkel; erre társulat van kegyes adakozók irányában őszinte hálás köszönetét nyilvánitja. — Pesten,
alakulóban, mely a piacz és főbbutezák ily módoni kiköveztetését sajá* november 8-án, 1862. — Feleki Miklós, m. k. választmányi jegyző.
költségén hajlandó eszközölni, ha viszont, számára a kövezeti vámszedés
** (Lakner [fiatal szobrász Szalay László) gypszöntvényü nagy mell¬
jog biztosittatik.
szobrát készité el s állitá ki Kugler és Essmann dorottyautezai könyvkeres¬
-..,_** (A nagyvárad-kolozsvár-brassói vasutvonalra) az erdélyi közsé kedésében. Igen sikerültnek mondják. Ugyancsak Lakner, jelenleg Deák
gek eddigelé összesen 16879 szekérnapszámot, 172,994 gyalognapszá Ferencz mellszobrának készitésével foglalkozik.
mot, — 19447 forint készpénzt, — 2853 köböl követ, — és egy égés:
** (Rendelet \az építkezés körül.) A budai tanács a pestihez hasonló
kőtelepet, — 1,720,500 db téglát, — 1000 véka meszet, — 220 öl tűzifát, rendeletet adott ki, melyben a háztulajdonosoknak meghagyja, hogy ható¬
a 50 hold erdőt szabad vágatásra ajánlottak tol. Ezenkivül 118 község sági engedély nélkül telkeiken nagyobb építéseket és javitásokat nem tehet¬
ingyen engedi át határából a vasútvonal számára szükséges földterületet. nek, a háztetőket zsindelylyel nem fedethetik, telkeiket önkényüleg nem
Apróbb ajánlatok gerendákra, czölöpökre, téglavető-helyekre, ez átalános oszthatják be. A mesteremberek és vállalkozók, a kik e rendeletet áthágják,
kimutatásba nincsenek fölvéve.
5 fttól 100 ftig terjedő pénzbüntetést fizetnek, és ismétlés esetében ipar¬
szabadalmukat is koczkáztatják.
Balegetek, elemi csapások.
** (Bátor tolvajok.) A budai Krisztinavárosban a városmajor mellett f.
hó
8-án
egy házba, lajtorja segélyével több rabló betört s épen a pénzes
** (Vasuti szerencsétlenség.) Érsekujvár körül a bécsi rendes vonat a
Pestről jövő tehervonattal összeütközött, de az utasokat az ijedtségen kivül szekrényt akarták felnyitni, midőn a szobában levő egy éves csecsemő kiál¬
szerencsére semmi baj nem érte. A mozdony-személyzetből, ugy hallik, ez tása őket annyira megijeszté, hogy az ablakon át rögtön elszöktek s még
létrájokot is ott hagyták.
összecsapásnak egy áldozata lett.
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Vasárnap, nov. 9. „A jó barátok" Sardou 4 felvonásos vigjátéka. A
igjátékhoz méltó kerekded jó előadás. A szinház telve volt.
Hétfő, nov. 10. „Ketten Henrik zongoramüvész hangversenye" a szi150-ik sz. feladvány. — Bayer Konrádtól (Olmützben).
lészi nyugdíjintézet javára. A telt ház ritka műélvben részesült. Az ifju
(A mult számunkban közlött szép feladványban sajtóhibából a Sötét Király helyett is aüvész, most, midőn ritka ügyességével a jótékonyságot is kapcsolatba
Világos Király jelent meg, mi némelyeket nem kis zavarba hozhatott.^ Sakkbarátainkat lozta, sokszoros taps és kihívásban részesült.
e zavarból sietünk kisegíteni, s azért e gyönyörü feladványt kijavitva, még
Kedd, nov. l l . „Sevillai borbély." Az előadás hiányos volta sokat elloegyszer közöljük.)
lott azon élvezetből, melyet e kedves dalmű különben szerzett volna.
Sötét.
Szerda nov. 12. „A czárnö." Dráma 5 felvonásban. Irta Scribe, fordi;otta Huszár Imre.
Csütörtök, nov. 13. A nemzeti szinház összes zenekara javára „Ketten
Henrik utolsó föllépte," és „A szinésznő.'* Vigj. 1 felv.
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Kilenczedik évi folyam.

47-ik szám.

Budai népszinház.
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Nov. 7. „A nevelő." vigj. 2 felv. Ezt megelőzte „Eyy szoba két ágyiyal." Uj bohózat 1 felv. E kis bohózatban, mely azáltal akar eredeti lenni,
logy benne nő nem is szerepel, épen semmi nevezetességet sem találtunk.
Nov. 8. „Az utolsó eszköz" vigj. 1 felv. ScribetŐl. továbbá „Chassé
Croisé'1 vigj. 1 felv. Fölvonások után Schönwald Teréz, a hamburgi szinház
magántánczosnéja, könnyü tánczával s bájos mozdulataival nagy tapsokat
aratott.
Nov. 9. Garabonzás diák" Bohózat 3 felv.
Nov. 10. „Egy óra egy házaspár életéből." Vigj. 1 felv. Magyarra for¬
ditotta báró Jósika Kálmán. Utána táncz és „Az utolsó eszköz." Vigj. 1 felv.
Nov. l l . „A fösvény." Vigjáték 5 felv. Molier után forditotta Erdélyi.
Nov. 12. „Viola vagy az alföldi haramiák-' Népsz. Báró Eötvös regéye után irta Szigeti József.
Nov. 13. „Férj az ajtójilőtt." Operai felv. s„Az elsö ősz hajszál." Vigj..

Világos.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

Sierkeeitöl mondanivaló.

151-ik számu feladvány. — Weisz J. A. tanártól (Budán).

6256. A huszár levele. Biztosítjuk, hogy nem soká fog vesztegelni a kiadatlanok
között. Jó kivánataért fogadja ön szives köszönetünket. Az időközben jött mü, ugylítszik, csakugyan eltévedt. Az előbbiekre nézve mielőbb teljesítjük a teljesitendöket.
6257. Selmeci. N N. A régi okiratot, adandó alkalommal közzéteendjük; azonbaa
íövöre az ily okleveleknek pontos és szabatos másolatát kivánnók.
6258. Murány. B. G. A küldendőt küldjük. A küldött „tréfás esemény" talán
mégis nagyon prózai. Azt egyébiránt most halljuk először, hogy a magyar költők arczképeit már az ugynevezett magyar kártya túz-aira, ász-aira (vulgo disznóira) is szokáspingálni. Bizony sokra viszi a hazafiságos industria.
6259. Komárom. R. A. Mi is azon nézetben vagyunk, hogy az ajánlott czikk köz¬
érdekkel birna. Nehány rajzról is jó volna gondoskodni. Ha óhajtásunk teljesül, a V. U.
jövő, 10-ik év folyamában ugyis nagy alakot öltend, s akkor nagyobb és több képre
iesz terünk.
6260. A sir. A vers ugy keletkezett, hogy ,,a pinczében a kerti borból többet ivott
ön, mint kellett volna". Szeretnők most oly müvét birni,mely oly állapotában keletkezett,
midőn nein ivott többet, mint kellett volna. Csak azért kérjük ezt, hogy tanácsot ad¬
hassunk : igyék-e vagy ne igyék?
6261. Szeged. Sz. L. Az intézkedés igen egyszerü. A megjelent czikkek rövid
specifikatióját kérjük (évfolyam és szám szerint), a többi a mi dolgunk.
6262. Keeskemét. G F. Az alföldi képet közölni fogjuk, de bizonyos okoknál
fog\ a csak nehány hét mulva térhetünk rá.
6263. V». Ilezsö. A „Montesquieu", ha jól emlékszünk, megérkezett, oly időben,
midőn távol valánk. Innen a határozatlan válasz; de nemsokára határozattal is szol¬
gálunk.

Sötét.
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Világos.

A 146-ik számu feladvány megfejtése.
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HóKatholik. és Protest. Gfir.-orosi Izrael. 0 Nap¬
aetinap
naptár
naptár
napt. kelet |l nyüg

November

. Hold
kelet ny

Nov. (ó) Mar.

ó. P- ó. P* ó. P- 6. P7 8 4 22 12 85 1
il 6 Vasár. E 2 3 Ödön E 2 2 H . 4E2.1Joan 23 öd.
17 Hétfő
24 Eug 7 9 4 21 1 44 1
Gergely püs. Anián
5 Gaál
B c2 — c 4
B c 5 — c4 :
18 Kedd
Jenő (Eug.) Eugénia 6 Pál püsp. 25 Jenö 7 l l 4 20 2 57 2 5
Vb.7 — d 7
Ve 8 — d 7 :
19 Szer.
Örzsébet özv M Erzs. 7 33 vértan 26 Erzs 7 12 4 19 4 13 2 34 i
B f6 —d6
Vd7 — d 6 :
Valoisi Bold. Jolán
20 C-öt.
S Mihály 27 Jol. 7 14 4 18 5 31 3 44;
Hh4 — f 5 ^
2 1 Péntek
B. A. beavat. Ilma
9 Onesiph 28 Ilma 7 15 4 17 6 50 3 őíi'
fl
Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Nagyváradon : bár< ll 22 Szomb. Cziczelle sz Czilke
10 Erástus 29 Mab 7 16 4 16 8 6 4 48
Meszéna István. — Pesten : Cselkó György. — Andráshidán : Lukács Károly. — ParaHoldnegyed : 0 1•jhold 21-én, 7 óra 31 percz este.
lutyban : Rothfeld Jozsef.— N.-Marján : Beőthy Maris.— T.- Sz. -Miklóson : Frankl A.—
Titzatarjánban : Nyilas Alajos. — Kővágó-Őrsön : Gold Samu. — Gyepesen : Kun Sándor.
Banusfalván : Skvór Antal. — B.-Csabán : Vidovszky János.— Kán-Szent-Miklóson
TARTALOM.
Bankos Károly. — Bajmakon : Weisz Fülöp (a 145-et is).
A gróf Illésházyak (négy képpel).— Ifj. E. B. S.— Őszi estén. Sántha Károly. —
A székesfehérvári régi főegyház és királyi sírbolt (folytatás) Eemellay Gusztáv. — Egy
szó a székesfehérvári ásatások ügyében. Fekete János. — Magyarországi és erdélyi
Nemzeti szinházi napló.
bányahelyek (két képpel). — A Tarnokvölgye és vidéke. Petheő Dénes. — Történeti
Péntek, nov. 7. „Lear király." tragoedia 5 fölvonásban. Irta Schakes adatok a szárazföldi zár idejéből. Z. G.— Régi magyar levelek. Balogh Lajos. —Vegyes
peare, forditotta Vajda Péter és Egressy Gábor. Leart Egressy helyes fölfo jegyzetek. Bardócz Lajos. — Tárnái : Arany János uj lapja. — Irodalom és müvészet. —
és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közle¬
gással adta,mi mély tanulmányt — s művészi kivitellel személyesítette, mi ritkí Egyház
kedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? — Nyilt tér. — Sakkjáték. — Nemzeti
tehetséget tanusit. Felekiné a negyedik felvonásban remekelt. De tapintat szinházi napló. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár.
(Kockelkorn Károlytól Kölnben.)

Világos.

Il

jill és

Sötét.

lanság Eegan szerepét Szigligeti Annára bizni, ki tehetsége daczára, ha Í
maihoz hasonló hősi szerepekre vállalkozik, a közönség rokonszenvét ma
holnap teljesen elveszti.
Szombat, nov. 8. „Hunyady László" Erkel dalműve. A koszoru Vog
genhuber Vilmát illeti. Markovics Ilka is sikerrel énekelt.

Melléklet : Elöfizetési felhívás az „Erdöszeti Lapok" czimü
havi folyóirat 1803-ik évi folyamára.
Felelős szerkesztő Pákh Albert (lak. : magyar-uteza 1. sz.)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenact, egyetem-utci a4. ssám alatt Pesten 1862.

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

Báro Podmanitzky Frigyes.

g

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

Pest, november 23-án 1862

Az 1861-ik évi országgyülés, bár tényleges eredményekre küldötték, de ő a száraz tanulmányok helyett jobbnak látta,<vinézve, azaz : törvényezikkek alkotását illetőleg igen meddő volt s lágot látni és tapasztalni s 1846 tsvaszáig beutazta Orosz-, Svéd-,
a viszonyok alakulásánál fogva a nagy várakozásoknak meg nem Dán- és Németországot. Haza térve az akkori pestmegyei párt¬
felelhetve oszlott szét: mégis maradandó emlékeket hagyott hátra | mozgalmakban kiváló résztvett s neve itt lett először ismeretes és
s többi között azon örvendetes bizonysággal iá szolgált, hogy az népszerü.
évtizednél tovább tartott politikai tetszhalál és az alkotmány szüAz 1847/8 diki országgyülésen már mint felsőházi tag, még
netelése alatt, a közpályára hivatott férfiaink nemcsak a régi gya-jakkor korengedély mellett, jelent meg a nem egy fontosabb kérkorlottsággal foglaltak ismét helyet a zöld asztal körül, hanem Résben tett nyilatkozata által vonta magára a közfigyelmet,
azóta soraik az ujabb nemzedék több tehetséges és jellemszilárd
Az 1848-ik nemzetgyűlésen mint felsőházi megválasztott
tagjaival is szaporodtak.
jegyző működött, de azután ő is kardot kötött s ott volt SchweEz utóbbiak között az első helyek egyike méltán illeti báró chattól Világosig. A besoroztatást ö sem kerülte el s egy év mulva
Podmanitzky Frigyest, ki fiatal koránál fogva az 1848 előtti poli- ujra haza érkezvén, s a semmit nem tevést megunván, elővette ré¬
tikai küzdelmekben még csak néző és tanuló szerepet vitt ugyan, j gibb tanulmányait s egész erővel az irodalmi térre adta magát,
mint akkoriban a magában te¬
de 1861-ben, midőn a szarvasi
hetséget érző magyar emberre
választókerület bizalma folytán
nézve csaknem egyetlen lehető
a magyar képviselőházban meg.
közpályára.
jelent, mindjárt azon kitüntetés¬
Elöbb „ Uti naplóját1' adta ki,
ben részesült, hogy a ház az
utóbb több egymást érő kisebb
egyik másodelnökaég diszes
nagyobb regényben bizonyitá be
méltóságára közakarattal megirói hivatását.
választá.
Ezeknek köszönheté, hogy
Sajátságos körülmények
nehány évvel ezelőtt a magyar
okozták, hogy e férfiu arczképe
Akadémia báró Podmanitzky
e lapok csarnokából még mind¬
Frigyest levelező tagjai sorába
eddig hiányzik; sietünk azt ezen¬
iktatta.
nel megillető helyére állitani s
mellőzve az érdekes politikai
Irodalmi tevékenysége köz¬
egyéniség pályájának, érzületé¬
ben ismét több izben látogatta
nek s eljárásának minden bő¬
meg a külföldet. Késöbb élénk
vebb elemzését s magyarázgatárészt vett a protestáns kérdés¬
sat, legalább életirásának főbb
ben, minek egyik eredménye az
adatait itt egybegyűjtve nyújt¬
lett, hogy a békési evang, népes
juk olvasóinknak.
egyházmegye egyhangulag öt
Báró Podmanitzky Frigyes
választá meg felügyelőjének.
1824. jún. 22én szül. ősi birtokán
Az 1860 ki októberi diploma
Aszódon, Pestmegyében. Iskoláit
ismét Brüsszelben találta. Ennek
Miskolczon, Pesten, Késmárkon
hírére haza érkezett s ujból a
végezte, mindenütt derék neve¬
megyei, késöbb országgyülési
lője, Hunfalvy Pál vezetése mel¬
nyilvános élet rögös utaira tért,
leit. 1843-ban végezvén iskoláit,
s mint fenn emlitettük .mindjárt
a fiatal jogász, gr. Ráday Gedeon
kezdetben azon fényes kitüntetés¬
pestmegyei követ mellett, mint
sel, hogy az 1861-ki alsóház ő
irnok töltötte az akkori ország¬
benne tisztelhette egyik erélyes,
gyűlést Pozsonyban. Ennek vé¬
tehetséges másodelnökét.
geztével 1845-ben szülei a berlini
s bonni egyetemek látogatására
B. PODMANITZKY FRIGYES.
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