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Tizedik évi folyam.

10-ik szám.

ÁRJEGYZÉKE

legujabb magyar könyveknek,
melyek

HECKENAST GUSZTÁV

kiadó-hivatalában Pesten,
egyetem-utcza 4-ik szám alatt megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók:
fűzve

Julia. Való és költött. ££?£»£. £$!&&%#$

Ökröss Bálint. Magyar ppolgári
magánjog
g
g j g az

3 ft.

lávái*?
R ' í n t hán
JUASC1. D d l l K UdH.
képével. Fűzve
Diszkötésben

(Remekírók VII.) Dráma öt szakaszban.
Gyémántkiadas. 242 lap. A szerző arcz70 kr.
lft.

Merényi László. Sajóvölgyi eredeti népmesék.
Két kötet. (226,185, 8-rét) fűzve

Irodalmi kincstár. Gyémánt-kiadás.

V.—VI. Külföldi lant. Magyar költők műfordításai külföldi remekírókból.
VII. Emlékkönyv. A legjelesebb magyar költők szemenszedett mondatai.
VIII. Epigrammák.
Ára egy füzetnek fűzve 70 krajczár.
lí

Merényi László. Eredeti népmesék.

2 ft.

Két kötet. Ára fűzve
2 ft.

Mikes Kelemen törökországi
g levelei. ^
K

.

k<r i r n ó r l n l r hnva
Képek Magyarország történetéből. Készité Gelger
IVUId. péter N. János, tervezte és magyarázta dr. Wenzel
Irta Arisítidese. Nyolczadrét. (X. 168 lap.) Borítékba fűzre JXIi ILiyAUUty
Gusztáv, pesti egyetemi tanár s magyar tud. akadémiai r. tag. 1862. Harántá r a
x f t 20 kr.
nagyrétben. Diszkötésben
18 ft.
t ft

í flifl« P I t t l í * I n r í l t í l í a * 1 8 4 8 k l e s 1849-kl magyarországi
l i d J U S e i I l i e K I I d l d l hadjáratból. Második kiadás. Két kötet.
8-rét. (I. 288, II. 160 lap.) Borítékba füzve ára
""
3ft.

Lauka Gusztáv. Szellemi szikrák. S S

zései és élczes mondatai. 8-rét. (XVIII. 804 lap.) Borítékba fűzve ára

Magyarország gyümölcsészete

S

2 ft.

Milrlrfe

Kautz Gyula, jogtudor. Politika vagy országászattan,
tekintettel a két művelt világrósz államintézményeire és törvényhozására rendszeres kézikönyvül. Nagy-8-rét. Két kötet, füzve
4 ft.

Kautz Gyula. Nemzetgazdaság- és pénzügytan.
Rendszeres tan- és kézikönyvül. Füzve két kötet

£ ^

müködésökkel szerkeszti Girókntl P. Ferencz, a „Falusi Gazda" szerkesztője.
1 — S-ik füzet. Hat füzetntk, melyben 24 szinezett gyümölcskép, ugyanannyi
átmetszeti rajz van, leírással együtt ára
10 ft.

Ujonnan átdolgozott második kiadás, hat kötetben. I-ső kötet : A magyar nemzet Európába költözésétől 1301-ig. Il-ik kötet : Az Árpádház kihaltától a
mohácsi ütközetig. I l l i k kötet: A mohácsi ütközettől a linczi békekötésig.
IV. kötet. I. Leopold trónra léptétől a szatmári békekötésig. A négy kötetnek ára
borítékba füzve
10 ft.

52 kötet Egy e

- %g.*6*

1—4. JA a tatár. Regény. Négy kötetben. (192, 170, 193, 184 lap, 8-rét)
fűzve
3ft.20 kr.
5—6. Pygmaleon, vagy egy magyar család Párisban. Két kötet. (232,
208 lap 8-rét) fűzve
1 ff.. 60 kr.
7—10. Régiebb, és ujabb novellák. Négy kötet. (231, 243, 242, 247 lap, 8-rét)
füzve
3ft.20 kr.
11—13. A tudós leánya. Három kötet. (1.279,248,250 l.,8-rét)füzve2 ft. 40 kr.
14—16. A gordiusi csomó. Regény. Három kötetben (224, 220, 196 lap)
fűzve
2 ft. 40 kr.
17—19. Regényes képletek. Három kötet. (223, 240, 212) füzve 2 ft. 40 kr.
20 - 22. A rejtett seb. Regény. 3 kötet. (207,191, 220 1., 8-r.) fűzve 2 ft. 40 kr.

Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb
tudományok és müvészet köréből lehetőleg minél több érdekes tárgyat és egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet. I—VIII. kötet. (A—Ftolomeusok.) Ára egy kötetnek
1 ft.
Az egész munka tiz kötetben teljesen meg fog jelenni.

Winternitz Károly.
£j
y Olvasás-játék ^

Jósika Miklós. Második Rákóczi Ferencz.

Nyolcz kötet

(kis 8-rét)
4ft.

füzve

4ft.

Horváth Mihály, dr. Magyarország történelme.

Szeszélyes regény. A kakuk szó. Két kötet.
2 ft.
( L 2 U i I L 3 0 6 i a p , 8-rét) füzve

Jósika Miklós munkái, uj folyam.

^

^

tanitó és sajátlagos oktatás nélkül megfelelő rövid idö alatt nemcsak olvasni
megtanulnak s az eléjök mondott gyakorlatok helyesírásában ügyességre jutnak,
hanem egyszersmind szellemüket a kifejlődés oly fokára viszik, mely eddig ily
korban a ritkaságokhoz tartozott. (108 betüvel kártya-papiroson, 19 olvasótáblával, melyek között a 8 első képes, 1 kirakó-táblával s 2 iv szöveggel, vagyis
utasítással : mint kell az olvasás-játékot alkalmazni.) S-ik jobbított kiadás. 1 ft.

Farkas Elek. Legujabb szerkezetű magyar levelező

A magyar nemzet classicus irói.

jes évi folyamának ára
Tartalom : Virág B. munkái 1—5. — Bajza J. munkái 3—4.
Az elsö két évi folyam ugyanazon áron még folyvást kapható.

5 ft.

Stifter Adalbert. Költöi vázlatok. ?£gS;)$£?i>*a&1
Diszkötésben

3 ft.

és házi-ügyvéd, vagyis mindennemü viszonyokban előforduló levelek, különösen
kereskedői levelek, valamint a közéletben előforduló bármiféle iratok és oklevelek
szerkesztésére vezérlő segédkézi-könyv, számos példával felvilágosítva. Nyolczadik
javitott s magyar törvényeink s a mostani viszonyokhoz alkalmazott kiadás.
(1863., 355 lap, 8-r.) füzve
80 kr.

Jókai Mór. Téli zöld.

Regék és elbeszélések az ifjuság számára. Diszkötésben
4 ft.

^
Erdélyi János. Válogatott
magyar közmondások. Sárvári Eöry Andor. A madárvilág,
g
rákról.
Fiatalok
számára.
80
ábrával.
(171
lap,
keskeny
4-r.)
füzve
1
ft. 50 kr.
Mádik kid (
8) f
1 ft.
Második kiadás. (255 lap, 8-rét) füzve

Arany László. Eredeti népmesék.

(328 lap 8

Ökröss Bálint. Átalános törvénykezési

f S ííve Sárvári Eöry Andor. Az állatország képekben.
eljárás

peres és perenküli ügyekben, a legujabb törvényhozás szerint. Felvilágositó jegyzetekkel és kimeritő irománypéldákkal, birák, ügyvédok s a közélet használatára.
1862. Füzve
5 ft.

A mulatni szerető ifjuság használatára. Nagy-8-r. 122 fametszvénynyel (247 lap).
Borítékba fűzve
2 ft.

Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan,
füzve

k P , s-rét>
1 ft. 50 kr.

Figyelmeztetés a t. cz. vidéki közönség számára, különösen oly helyekre nézve, a hol könyvkereskedés nincsen. —
Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen a fennevezett kiadó-hivatalhoz intéihetök, a mely a szétküldést
_
pontosan posta-uton eszközlendö és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 í'tot tesz, bérmentesen. Az illető összeg
vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten, 1863.

'/*•*»„

Elöfizetési
föltételek f§63-ik
évre:
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :

Egész évre (január—december)

Csupán Vasárnapi Ujság :
Egész évre (január—december)
Fél évre (január—junius)

tekezéssel, közli Toldy Ferencz. Két kötet. (I. 224, II. 246 lap, 8-rét) fűzve
1 ft. 60 kr. Velinpapiron diszkötésben
3 ft.

A VPrű-*i'7íivnln« elméleti és gyakorlati kezikönyve

n.. J\ vers-szavaids 8_rét- ( 3 1 6 l a p ) f ü z v e

Pest, mártius 8-án 1863.

törvényhozás és az országbírói tanácskozmány módosításai nyomán, átdolgozott
á
és
bővített második kiadás. Füzve
5 ft.

10 ft.

|

6 ft.
3 ft.

Gelencsér
Egy fövárosi közintézet s szenvedő embertársaink érdekei ösztönöznek arra, hogy
mai számunkban a magyarországi szerzetesrendek egyik főnökének nevét hozzuk azokkal kapcsolatba.
A testvér főváros közönsége által méltán legkedveltebb és leglátogatottabb nyilvános helyek egyike a császár-fürdő. — Mig egyrészt
a szenvedő e m b e r i s é g ,
áldásos forrásaiban megrongált egészségének
helyreállitását, t e s t i és
lelki üdülését keresi és
találja; másrészt a csupán szórakozni vágyók is
a gyönyörü vidék és a
kényelmes intézet belrendezése által annyi eszközt
találnak vágyaik kielégitésére, hogy a császárfürdőt e részben is fővárosunk egyik díszének tekinthetjük. — Az intézet
b i r t o k o s a , az irgalmas
szerzet b u d a i társháza,
semmitsem mulaszt el,mi
által e kitünö gyógyfürdőt nevéhez méltóvá és a
hozzá kapcsolt igényeknek megfelelővé tegye. —
A mult évben is több e
részben tett lényeges és
czélszerü intézkedésről olvastunk a lapokban.
Azon férfiunak — kinek e jeles hazai intézetünk ügye annyira szivén
fekszik, ki annak felvirágoztatása is mindinkábbi
e m e l é s e körül oly sok
érdemet szerzett magának — arczképét és rövid
életrajzát mutatjuk be ezuttal olvasóinknak.
Gelencsér István Privatus
> az irgalmas szerzetnek a magyar tartományokban főnöke, született
1822. aug. i.j é n , _. M m d
a gymnasialis, m i n d a
bölcsészeti tan-folyamot

Fél évre (január—junius)

5 ft.

Csupán Politikai Újdonságok :
Egész évre (január—december)
Fél évre (január—junius)

6 ft.
3 ft.

István.

jeles sikerrel 1840-ben bevégezvén, ugyanazon évben Pozsonyban az irgalmas rendbe
lépett, mely iránt már zsenge korában különös előszeretettel viseltetett.
Próbaéve eltelte után Budára a gyógyszertárba tétetett át, a hol mint gyakornok
három évet töltött, a rendbe is itt avatta-

GELENCSÉR

ISTVÁN.

tött fel 1844-ben. Miután a gyógyszerészi
tanfolyamot Bécsben 2 év alatt elvégezte,
1847-ben oklevelet nyert, s Brünnben a szerzet gyógyszertárát 18 hónapig kezelte. De
elöljárói e tisztében kifejtett tevékenységét
méltányolván, csakhamar a szerzetnek Bécsben levő legnagyobb gyógyszertára vezetésével bizták meg, mely
hivatalában legnagyobb
erélyt fejtett ki egész
1854. évig.
Ekkor az ez évben
tartott tartományi káptalanban budai perjelnek
neveztetett ki. — Késöbb
185 6-ban a magyarországi
zárdák a német tartománybeliektől külön választatván, ő neveztetett
ki a magyarországi zárdák főnökéül.
Midőn a ház kormányát á t v e t t e , a legnagyobb zavarban, adósságokkal terhelve találta
azt, miért is legelső teendője volt, Ö Felségénél a
hiányok fedezésére teteniesb segélyösszeget kieszközölni. — Főgondja
lön ezután, a szegényebb
elmebetegek számára tébolydát állitani, mig ezen
égető szükségen országos
erővel segítve nem lesz.
Emberbaráti törekvésének sikerült is az intézetet megalapítani, mely
eleinte csak 18 betegről
gondoskodhatott ugyan,
most már azonban 80-at
képes befogadni. A budai
kórházban is tetemesen
gyarapította az á g y a k
számát; mert midőn a
házkormányt átvette, alig
80 betegre volt hely, mig
most 140-et képes ellátni.
De kiváló gondjának
és tevékenységének tárgya minden i d ő b e n a
császár-fürdő volt. Minde-
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nekelött, hogy egy mélyen érzett szükséget pótoljon, a gyógyforrásból gőzfürdőt
állittatott, mely minden megkivántató kellékkel ellátva és lehető kényelemmel van
berendezve. Ehhez hasonló jelességü intézet tudtunkra hazánkban nem létezik. Az
ő tevékenységének köszönheti továbbá a
császár-fürdő 46 fürdővel való nagyobbodását, melyek közöl 18 már régibb, 28 igen
csinosan szerelt fürdő pedig a mult évben
készíttetett. — Ezáltal az eddigi sajnosan
tapasztalt kellemetlenségek, melyeknek a
fürdeni vágyók az unalmas várakozás miatt
kitéve valának, legnagyobb részben el vannak háritva. — Végre az ő müve még a két
nagyszerü uszoda is. -— Mind ez intézkedések valódi hiányt pótiának Budapesten s
igazi jótéteménynek tekinthetők.
Ennyi érdem nem is maradt elismerés
és jutalom nélkül, mert midőn a rend 1859ben ujolag választott főnököt (mert 1856-tól
fogva csak helyettes volt,) — Gelencsér István lőn átalános többséggel megválasztva
és igy Magyarország tartományaiban e jeles
rendnek ö az elsö főnöke, a kinek kivánjuk,
hogy a szenvedő emberiség javára még sokáig éljen és müködjék.

\ fogoly lengyel.
. Be világos a czár palotája! —
Zenó harsog — vigalom van nála.
Arany serleg, gyöngyöző bor benne,
Hajtogatja az oroszok
Vitéz fejedelme.
, Hej ez a nap, győzedelem napja!"
És első Pál a serleget kapja —
(S az uraknak biztatás nem kellett) :
„Ez nap halt meg Lengyelország
Maczjejovicz' mellett."
A jó urak rákiáltják : éljen! . . .
„Hozzatok be lengyel rabot nékem.
Régen nem volt ily virágos kedvem; —
Ma, oktober tizedikén, *)
Köszöntsön fel engem."
Hallatára az elmés parancsnak
A jó urak kaczajra fakadnak,
A szemük is könyezik beléje.
Im' belép a fogoly lengyel
A czár teremébe.
,.lde, lengyel! lépj ide. Hadd halljam:
Tudod-e még : ma micsoda nap van ? —
Kégen nem volt ily virágos kedvem; —
Ma, oktober tizedikén,
Ma köszönts fel engem'."

„Maciejovicz'i csatatéren
En vezettem a rohamra népem' . . .
Sirat engem' lengyelek hazája.
Az én nevem Kosciuszko —
Emlékszel-e rája ?"'
A hős névre megrendül a nagy czár,
Arcza pirul, nem is haragos már,
Az urak is szégyenlik a tréfát:
Kigunyolni egy nemzetnek
Legnagyobb fájdalmát!
A czár arczán piroslik a szégyen,
Szégyenükén a fogolyhoz mégyen,
Odanyujtja jobbját békülésre :
„Menj, szabad vagy, Európa'
Legnagyobb vitéze!" *)
Csengéi Gusztáv.

A szép kun leány.
Elbeszélés, irta Milesz Béla.

I.
Hires, nevezetes ember vala hajdanában
Gazdag Miklós uram Karczag városában; hiressé tette őt a nagy Gazdag nevezet, nem
épen testi nagyságáért, hanem azért, mivel
ö volt a legynagyobb gazda abban az időben
Karczag városában, s az egész Nagy-Kunság
csak nagy Gazdag uramnak hitta. Nem is volt
olyan háza senkinek, mint neki, mely szép
fehér falaival felül emelkedett a többiek felett; oszlopos folyosójával hosszában nyult
végig az udvaron; az utczára három nagy
ablaka nézett zöldre festett zsalukkal ellátva;
tetején piros cserép-zsindely mosolygott a
kisded szomszéd házakra. Istállója beillett
volna bármely szegényebb sorsú ember házának. Rácsos kapuja és kerítése ugy ki volt
czifrázva, hogy nem hinné az ember, miszerint nem remekbe készitette az ács. A nagy
kert végében ott morgott két cserepes
malma, melyek malomházzal illően egymáshoz valának ragasztva. Szóval, szép egy épület volt biz az, s megillette nemes, nemzetes
és Vitézlő tulajdonosát. Mert meg kell jegyeznünk, hogy az elsö házban ott függött a
füstös nemesi czimer rettenetes oroszlányaivai és griff madaraival, diszes társaságában
a tél,-tavasz,- nyár- és ősz-asszonyságoknak,
nemkülönben nehány kardos, buzogányos
uraknak, ábrázolván azok a hét magyar
vezért.

Tanyája a karczagi földeken legelső volt,
s csinos, fehérre meszelt épületei fákkal körülültetve gazdag tulajdonosra mutattak. —
Hát mikor még beesteledttt, akkor lehetett
csak látni Gazdag Miklós uram gazdaságát
Fogoly lengyel a parancsra készen
marháiban; a csikorgó kutágas alig győzte
Serleget vesz. Halotti csend lészen.
esténkint itatni a sok szarvas marhát, lovat,
S mig könyei borába peregnek,
Lángba borul sápadt arcza
juhot, s ugyan sokáig kellett várakozni szeA fogoly lengyelnek : .
gényebb szomszédainak, mig az ö marháik
hozzáférhettek a kuthoz. — Házánál nem is
,,,Jól tudom, hogy micsoda nap van ma :
tartott csak öt lovat, melyeken a tanyára
* Maciejovicz'i csata napja; —
Akkor halt meg lengyelek hazája. . . .
járt, s ekkor befogatta mind az ötöt egy
Felköszöntlek e nagy napon,
széltibe — akár volt teher a szekerei), akár
Oroszoknak czárja!
nem. — Szölője legrendesebb volt a szőlőskertekben, hol a csinos, kőből épült kunyhó
„,A könyért, mit sirt e napon népem.
szintén mutatta gazdag tulajdonosát.
Küldje rátok Isten átokképen,
Es a miért hazám megöltétek :
Ismerte is öt az egész Karczag kicsitől
Legyen oly nagy az az átok,
nagyig. Tekintélye is nagy volt ő kegyelA mily nagy e vétek!"
mének, mit előmozdított zömök termete,
Elnémult a fogoly lengyel ajka,
kissé potrohos hasa, melyen a kék magyar
És poharát fenékig fölhajtja.
nadrág sehogy sem akart megszorulni; lábai
Bősz dühében a czár arcza kékül,
hegyes orru kordován csizmába szorultak;
És ^üvöltve száz orosz kard
nyakig gotnbos mellénye felett báránybőrSzáll ki hüvelyébül.
rel prémezett rövid kunbekecs feszengett;
Hm! . . . Köszönöm. Megfizetek érte. . .
zsírtól gazdag hajába dugott görbe fősüjét
Hogyne — hogyne? . . . Törjétek kerékbe ! — báránybör kucsma fődé; igy öltözködött ö
Ma különben ugy is nagy a kedvem . . .
télen nyáron, azon különbséggel, hogy vaMi a neved, lengyel szolga !
sárnap és más ünnepnapokon a kun-bekecsre
Hogy el ne feledjem."
még egy csaknem földig érő hófehér szur
•) Oktober 10-én 1794-ben ment végbe a maciejoviezei veres útközét, melyben II. Katalin orosz czárnö seregei gvöztek; Lengyelország pedig harmadszor és végképen
folduraboltatott.
Cs. O.

*) A maciejoviczei eldöntő ütközetben Kosciuszko
elfogatott; de később elsö Pál által szabadon bocsáttatott.
Cs. O.

is járult, melyen a nem használás idejében!
rendes összehajtogatásnak nyomai látszanak,
s ha a kapun kivül ment, ezen öltezetet kiegészité egy, vele csaknem egyenlő magasságú vékony bot. Hozzá adva még ezekhez
a jó éléstől piros, kövér arczát, a tulságig
széles, fekete szemöldököket, a tömött fekete
bajuszt, mely alól csakugy mosolyog a jó
egészség: előttünk képzelhetjük nemes Gazdag Miklós uramat, a nagy birtokost, a város egyik érdemes szenátorát.
Vala pedig Gazdag Miklós uramnak
minden ingó és ingatlan vagyonai között
egy kedves kincse, egyetlen gyermeke, a tizenhat éves szőke Juliska. Szép volt Juliska,
mint a feslő rózsa, élte legszebb korában. —
Karcsu, mint az illatos fehér liljom. Ö volt
az apjának egyetlen drága kincse; nem szólok hazugságot, ha azt mondom, hogy két
szemének fénye. Gyakran el-elbámuka leányát, gyönyörködve legeltette szemeit a
szép szőke gyermeken, nehéz sóhaj tört ki
olykor-olykor kebléből s gyenge hangon
mondogatá : tökéletes képmása szegény
megboldogult édes anyjának! Ilyenkor egy
pár könycsepp ragyogott, Miklós gazda szemében, de csakhamar letörlé azt, ujra megvigasztalódott, ha leányára tekintett s boldognak érezte magát, hogy oly gyermeknek
lehet apja, kit az egész vidék szép kunleánynak, karczagi angyalnak nevezett. Meg is
érdemiette Julcsa a szép nevezetet, mert
szépségének nem volt darab földön párja,
jóságáért pedig méltán nevezték angyalnak;
mert a környékén nem volt oly szegény, a
kin ne segitett volna egy vagy más módon.
Emellett a ház körül serény, munkás volt.
Nem pihent az ö keze soha, mindig tudotvalami dolgot találni; a cselédekkel együtt
munkálkodott; a konyha körül már ügyet
sebben forgott az öreg Sára asszonynál, ki
gyakran zsémbelt rá, hogy mit töri magát,
mikor nem kényszeriti rá senki; azonban
magában gyakran mondogatá : be boldog
apa, hogy ilyen leánya van s be boldog ember lesz, a kihez feleségül megyén. És a boldog apa mindezt gyönyörködve nézte, nem
tiltotta el lányát a kenyérsütéstől, nem a
fonástól, szövéstől, varrástól — ámbár azt
más is elvégezhette volna. Hadd tanuljon —
úgymond — hasznát veszi még; tudnia kell
azt mind a jóravaló leánynak, s biz abban
el nem szakadnak karjai.
Ez volt hát Gazdag uramnak egyetlen
kincse. — Jártak is az ö házához seregestől az ifjak, Karczagnak leggazdagabb, legelőkelőbb legényei. Volt is miért járni; szép
volt a lány, jó is, e mellé gazdag, kell-e
még több, hogy a legények csoportosan
járjanak a perjés-zugra abba a nagy, fehér, csereptetős házba, annak a nagy fehér
háznak szép galambjához, Gazdag Miklós
uramnak ö Julcsa lányához. Szivesen is fogadta Gazdag uram öket s el-eltanyázgatott
velök, hanem a háznak gyönge ibolyája alkalmat de soha nem adott rá, hogy vele
egyik vagy másik enyeleghessen, s a legényeket rendesen magukra szokta volt hagyni.
Mondták aztán az ifjak, hogy : Miklós bátya!
szép a leánya az igaz, de nagyon vad hallja!
Semmi az szép öcséiin, gyermek még látjátok,
majd megnő, majd nem lesz akkor vad —
szokta aztán ő felelni.
Nem is merte fölnyitni egy se száját kéröképen, pedig majd mindeniknek ilyesmi
volt szándékában, féltek attól a hamis szőke
leánytól, hogy majd kikosarazza őket, várták
mig megszelídül.
II.
Vala Gazdag Miklós uramnak Madarason
egy igen jó embere, Nemes Kun Péter uram.
Ő is nagy gazda volt a maga nemében s öz-
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vegy, mint (ümdag Miklós uram, szerették ök
egymást nagyon, s a szó Teljes értelmében
benső barátok voltak. Volt Kun Péter uramnak egy nagy hórihorgas tia, kiből az apja
erövel tudóst akart faragni s bevitte a debreczeni iskolába. Jaj de Lőrincz nem odavaló
ám, orra az iskola szagát sehogysem állja ki.
Hejh sokkal jobb oda haza lovat hajtani,
mint itt azokat az átkozott könyveket forgatni. Igy sóhajtozott Lőrincz, midőn bevitte
apja Debreczenbe, s hogyan, hogyan nem,
de megtörtént a csoda, hogy mikor apja
haza ért, mit kellett látnia : nagyreményü
fia nyitotta ki elébe a kaput. Ismét bevitte
a kollégiumba, s hogy haza ne szökhessek,
öt nagy ember mellé adta egy szobába, adván
nekik pénzbeli jutalmat, hogy fiát haza ne bocsássák, haiifin szoktassák a diákos élethez.
Nem is bocsátották azok el Lőrinczet — kik
különben nagy lurkók voltak — kaptak az
alkalmon, s bőven levén pénz, volt dínomdánom. Lörincznek is tetszett a dolgok ezen
folyása, nem nagy kedve volt a haza szökésre
s midőn a pénz elfogyott, társai unszolására
irt apjának egy igen szép, szivreható levelet,
melyben előadja megjobbulását, leirja a diákélet gyönyörűséges voltát, s végül igy szól :
annyira megkedveltem ezt az életet, hogy
már akár soha el nem hagynám, csak pénzt,
pénzt jó apám, mert az a fökellék !
A jó szivü apa örömkönyeket hullatott
fia soraira, s a legközelebbi debreczeni szabadság alkalmával küldött neki jó összeg
pénzt, egy fél disznót, egy pár kenyeret s
egyéb tarisznyabeli históriát. Igy ment a dolog 5 évig; Lőrincz urfi hüséges taposója volt
öt jó barátjával a debreczeni homokutezáknak, hüségesen meglátogatta mindennap a
csapszékeket, de nem az iskolát, hol csak ujságból lehetett öt látni. Nehezen türték ezt a
professorok,többször elhatározták kicsapatását, de várták, hogy majd megjavul. Végre
csakugyan megtörtént, a minek meg kellé
történnie. Egyszer ugyanis valami debreczeni
csapszékben igen furcsa históriába keveredett,
ugy, hogy azok a jószivü, de mégis szigoru
professor urak — minden ellenszegülése daczára — kezébe nyomták a rettenetes utilevelet s csengetyü siralmas kongása közt
örökre számüzték az iskola falai közöl Lőrincz diákot; sőt hogy a többit ne rontsa, a
városban sem maradhatott, onnan is kitiltották.
Haza indult nagy busan Lőrincz urfi,
reszketett most ez egyszer apjával találkozni;
de apja már előre megtudta fiának szomoru
esetét s mivel igen lágy szivvel áldotta meg
a mindenható, a kapuban várta szerencsétlen fiát, s mikor az megérkezett, sirva borult
nyakába fiának s még ö kérte az engedelmet,
hogy erőszakosan adta diáknak. — No de ne
busulj fiam! Csakhogy itthon vagy, megélsz
te itthon is, van még apádnak annyi, amiből
eltarthat; megházasitalak édesfiam,elég már
neked annyi, amennyit tanultál, hiszen öt
esztendeig voltál a kollégiumban, öt év alatt
pedig sokat lehet tanulni. — Ilyen szavakkal
fogadta az érzékeny szivü apa szerencsétlen
fiát, s azóta otthon korhelykedik a nagy kamasz; apja gyöngeségét felhasználva, fogyasztja a vagyont minden módon. A
legczifrább leggazdagabb öltözetekben jár,
hajának jó szaga már messziről megüti az
ember orrát, pedig mit ér a kikent szagos
haj, ha üres főt takar! Szóval elsö gavallér
volt Madarason Kun Lőrincz. — És a jó apa
gyönyörködött czifra fiában, minden legkisebb igényeinek a legnagyobb készséggel
megfelelt. Csak egy nem tetszett az öreg urnak, az t. í. hogy fia a helybeli vendéglősnek
nem épen a legjobb hírben álló kisasszony
leányához jár. Sokszor pirongatta őt ezért
apja, de csak falra borsót hányt; mert Lő-

rincz kijelenté, hogy ö bizony nem jár sem
egyik, sem másik para*zt lányhoz, nem is
kell neki egyik paraszt lány sem feleségül;
keresett már ő rangjához illö társat s ebbe
apjának szólása nem lehet.
— Hogy szólásom van bele, azt megmutatom, és ugy fog történni, a mint én akarom
— szól nagyboszusan erre Péter gazda —
s parancsot ad Jancsinak, hogy fogjon be
tüstént, menni fognak Karczagra, s ott egyenesen Gazdag Miklós uram udvarára hajtson
be. Ez csakhamar megtörtént s Péter gazda
— nagy irhás bundájába temetkezve — kihajtatott az udvarról. Lőrincz urfi pedig, ki
apja szokatlan mogorvaságából s hirteleni
távozásából nagy dolgokat véltmajd történni,
kissé komolyan kezdett gondolkozni, s átlátta,
hogy igazak apjának szavai; de megint csak
eszébe jutott a fogadós Lizikéje, mire arcza
ismét felderült s magára kapta rózsás szűrét
s fütyülve ballagott a fogadóba.
(Folytatása

következik.)

Hírlapirodalmunk a 19. században.
Elsö közlés. 1801-1830(Folytatás )

gokat : levelezéseket, jeles gondolatokat,
mondásokat, vetekedéseket és kritikát tartalmaz.'(Toldy Magyar irodalom kézikönyve
IL 142. Muzarion Uj folyam 1.1833. 31 lap.)
Bajza igy nyilatkozik e folyóiratról: „Midőn
az Élet és Literatura Szemere Pál szerkesztése alatt, — mert Kölcsey csak munkatársa
— 1826-ban megindittatott, nem kis remények támadtak bennünk, hogy ez leszen
nemzetünknél első folyóirat, mely bizonyos
s elhatározott charakterrel birni, kitüzött
irányainak megfelelni s ama sovány fás,
untató középszerűségből bennünket kiemelni
fog s reményünk az 1827-ben megjelent második kötetnél sem hagytak el. E köteteknek
nem volt ugyan encyclopaediai irányuk,
mint például a T. Gy .-nek vagy Erdélyi
Muzeumnak s ugy szólván csak a müvészséget tárgyazák, de speciális czéljoknak nálunk még mindeddig nem tapasztalt szerencsével feleltek meg. Tartalmok életphilosophiai volt mellékesen, az aesthetikai főkép.
Ama része practical uton, a közéletnek
sokféle ágait érdeklő rövid, többnyire aphoristikai észrevételekben müveltetik; emez
theoriában s praxisban egyszersmind, az az
szépmüvek s ezeknek kritikái által. Ama
szokatlan szép nyelv s előadás, grammatikai
szabályosság, több oldalú izlés kitisztult ismerettel s philosophiai mélységgel párosodva, mik ezen két kötet czikkelyeit nagyobb részint bélyegezték, meglepők valának s minden jobb izletüek által valódi
örömmel fogadtattak. — (Kritikai Lapok
IV. 1834. 7—8 lap.) — Mint különösség
említendő, hogy az Elet és Literatura 18-ik
részében 234—306 lapokon ezen tételt :
„Nincs legkisebb tisztelettel szüléi eránt,"
mit Jenisch német nyelven négyszer tudott
csak variálni, azt Szemere 2355-ször teve.

A többi folyóiratok ezen időből :
„Felső Magyarországi Minerva. Nemzeti
folyóirás'V/r. Dessewffy Jozse/"buzgalma által
alapitva 1825-ben, évnegyedenként 4-rétben
15 íves kötetekben egy kőnyomatu arczképpel jelent meg Kassán Ellinger István nyomdász költségén és Dulházy Mihály szerkesztése mellett. 1829-ben alakját 8-adrétre változtatá. — Egykori folyóirataink valódi
gyöngye. Ebben kevesebb gond fordittatott
az élet hasznaira, mint az elme és sziv művelésére s forditások is felvétettek. (Muzarion
Uj folyam. 1833. I. 29.) Tartalma megha- — A négy kötet ára 4 ft. 48 pkr. (Eggenladá a Tudományos Gyűjteményét, mert berger : Magyar könyvek. Pest 1829. 15 1.)
czikkeit igen megválogatá és csak ismert (Kazinczy) levelezései Kisfaludy K.-al és
jeleseinktől közlött eredeti és forditott ve- ennek körével. Pest 1860. 56. 73". 75. 1.)
gyes tárgyu czikkeket, kiterjeszkedett a
„Egyházi Értekezések és Tudósitások."
szépirodalomra is, s külföld classicusaiból Ezen folyóirással igyekezett Veszprémben, a
átültetett darabokat is felvett, e folyóiratban szép irályu s nagy érdemű Horváth János
legtöbbször találkozunk Kazinczy, Kiss Já- rudinai apát, veszprémi kanonok, s később
nos neveikkel. Elöfizetési ára helyben 5 píV sz. fehérvári püspök a magyar kath. egyházpostán 6 pft. volt. •— Előfizetők száma: 1825 : régen érzett szükségét pótolni 1820-ban
403,1826 :264, 1827 : 263, 1828 : 278, 1829 : indult meg évnegyedenként 12ives 8-adrétü
291, 1830: 280. —- (Uj IsmeretektáraII. 374.) kötetekben és 1824-ben a 20-dik kötettel
és Literatura." Szemere Pál és megszünt. Főmunkatársak voltak e folyóyÉlet
Kölcsey Ferencz felügyelése alatt indult iratnál : Guzmics Izidor és Hrabovszky
meg ezen első aesthetikai folyóiratunk idő- György. Ára a 20 k. nek 16 pft. (Tud. Gy.
höz nem szabott 14 íves 12-edrétü kötetek- 1820. X. 99. 1821. XII. 66. Eggenberger :
ben Pesten. I—IV. rész. (v. I. kötet) 1826; Magyar könyvek : 1829 Pesten. 15 1.)
második kötet V—-X rész 1827 b. s ezóta
„Lelkipásztori Tárház, vagy olyan gyüj„Muzarion11 ©czimmel, harmadik kötet XI— temény, melyben a Prédikátori hivatalra
XIX r.és negyedik köt XX—XXIX r. 1829. tartozó dolgok egymás után röviden feltaTrattner nyomdájában. .,Megjelent a munka láltatnak, és a melyeket a vele élni akarókLiteraturánk azon mezején, mely eddig kü- nak hasznokra kiad Fábián József." Theololönösen mivelve nem volt. Az Aesthetikai giai folyóirás protestánsok számára. Pesten
Izlés, s a Kritika fő czélja. (Elet és Liter. I. Trattner János Tamás költségén jelent meg
1826. 3 1.) Itt jelentek meg 1827.Döbrentey 1818-ban 12 ives 4 kötet 8-adrétben. Ára 2
kritikai levelezései Kölcsey F.-el és Szeme- pft. (Tud. Gy. 1818 V. 134. X. 129. Eggenrével. (Uj Ismeretektára IL 410.) Toldy berger : Magyar könyvek. Pest. 1829. 17.1.)
jeles tudósunk az első kötet bírálatát ily
Egy humoristikus folyóirat is jelent meg
szavakkal kezdi : „Előttünk vagyon első
ez időszakban, melynek czime : „A Tudós
kötete azonigyüjteménynek, melyre Szemere
Palócz avagy Furkács Tamásnak Mónosbélbe
már tizennégy esztendő'előtt gyüjtött, s;több
lakó Sógor-urához irt levelei." Megjelent
izben gyüjtött munkájit másoknak, kik haPesten 1803-ban. Hartleben Konrád Adolf
sonlót kezdenek, általengedé s maga visszakönyvkereskedésében 3 ives havi füzetekben
lépett. Az idő mindinkább meglátszék ki8-adrétben nyomatott Budán. Satyricus és
vánni e feltétel végrehajtását, s a tisztelt
gunyoros élezlap az „Eipeldauer Briefe"
férfiu Kölcseyvel összeállván, e részt jelennyomán a buda-pesti szokások, divat — erben mutatóba adja; mily hasznot lehessen
kölcstelenség stb. ostorozására, kár hogy
ezen intézettől várni olvasóink s fiatal írónégy füzetnél több nem jelent meg belőle.
inknak? mily részvételt s buzdítást a község
(Schedius : Zeitschrift von und für Ungarn.
részéről a kiadóknak. (Tud. Gy. 1826. X.
95.) Foglalatát szépmüvek és széptani czik- 1804. V. 244. 1.)
A fennebbieken kivül még némely jelenkek, azok feletti bírálatok — nyomozások,
tevék; a tudományos életben elöforduló dol- téktelen folyóiratok keletkeztek és tüntek
! le, melyek megemlítését, minthogy e czikk-
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hez tartoznak, szükségesnek látom, ilyenek nagy 8-adrét. Kolosvártt 1829. kötve 1 fr.
voltak: Sándor István „Sokféle"-}e 1791-ben30 kr. pp. (Eggenberger: Magyar könyvek.
kezdte Győrött 8-adrétben és 1801-ben a 1829. Pest. 71. 1.)
( V c g e k5 _ etkezik . )
IX—XII darabbal, melyek Bécsben jelentek
meg, bevégezte ezen vegyes tartalmu folyóiratát, nagyobb része saját tollából folyt.
A fekete-ardói régi templom.
(Catal. Bibi. Telekianae. Vienna III. 1811.
284 1.)
Fekete-Ardó Ugocsamegyében, a Tisza
Molnár János „Magyar Könyvház"-& 8-baloldalán, kellemes rónaságon fekvő maadrétben 1783—1803. XX. szakasz (kötet) gyar-orosz mezőváros 1198 lakossal; egyébPozsonyban és Pesten, „monotoniára hajlik iránt engedelemmel mondva, inkább egy
s jobbára csak világ- és természet históriai jókora faluhoz mint városhoz hasonlit. Kistárgyakat foglal magában. (Élet és Litera- ded házai közt feltűnnek a reform, és gör. e.
tnra I. 1826. 308 1. — Catal. Bibi. Tele- templomok; de legkivált vonja magára az
kianae III. 284 1.)
idegen figyelmét a város közepe táján busan
„Mulatságok." Somogyi Csizmazia Sándorálló, pusztulásnak indult régi római kath.
szerkesztette és Landerernél jelent meg Bu- templom, mely mind épitészeti modora,
dán 1805-ben.
mind a belső falaira alkalmazott fresco„Segitő. Hónapos irás a szép-nem elő- festészete tekintetéből figyelmet érdemel.
mozdítására." Kis-csoltói Ragályi Tamás
Az egykor nem kicsiny épület góth styl
1806-ban (akkor még ifju, késöbb nemzetünk nyomait hordozza erős falain; a nyugati
Cátoja) szerkeszté; munkatársa : Szemere oldalon álló vastag, idomtalan torony csonka
Pál. Aesthetikai folyóirás, Budán jelent meg, s ugylátszik," legalább felét veszté egykori
és a 7-ik füzettel elakadt. Jobbára a szer- magasságának; rajta egész a rögtönzött fekesztő munkáit foglalja
magában. (T.
_ __^^g==^
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vannak kitéve, de erősen daczolnak az elemekkel, s eleven piros szinöket állandóan
megtartják.
Ugy értesültem, hogy a tudományt és
szépmüvészetet kedvelő Haas Mihály, szatmári püspök ur ő exja, mind a fekete —
mind az emlitettem szölös-vég-ardói érdekes templomok rajzait beküldé a magyar
akadémiának s intézkedett, miszerint a régi
frescoképek is hü hasonmásban őriztessenek
meg az utókor számára; dicsérettel elismerendő az is, hogy Ö exja a fekete-ardói templomot, mely számos évtizeden át fedetlenül
álla, önköltségén bezsindelyezteté s ekkép
falait a további enyészettől megmenté.
A fekete-ardói templom keletkezésének
eredetére jönni, felette nehéz; emléktábla
vagy felirat rajta nem létezik, kivéve a frescoképeken látható régi góth betükkel irt magyarázatokat, miknek azonban nagyobb része még a vakolat alatt rejlik.
Fekete-Ardó községe egyébiránt nagyon
régi, már 1337 évben előfordult neve egy, a
szomszéd Gyula helységet illető határjárási
okmányban;
ez időben Fekete-Ardót
orosz-származásu urak birtokolták, névszerint „Ondrej pán," ki
peres viszálkodásba vegyült Perényi
Miklóssal, ki
öt jószágában
megtámadá;
1417-ben pe-.
dig ugyancsak Ondrej
pán (magyarul; András
ur) családjának Helele
nevü tisztje
ellen f o 1 y t
tiszti nyomozás , Kusalyi
Jakes István
sertéseinek
Oroszi helységéböli erőszakos elhajtása miatt.—
1449-ben a
Perényi-család jött birtokába e helységnek s az mind végig kiegészitő részét tévé a nagyterjedelmü nyalábi
uradalomnak, melynek jelenben is számos
közbirtokosa van.
Véleményem szerint e templomot a XIV.
században a még Robert király alatt 1339-ben
Magyarországba érkezett Koriátovics Tódor
podoliai és litvániai herczegtől, késöbb 1345
körül bevezetett s Bereg, Mármaros és Ugocsában elhelyezkedett oroszok épitették, kikhez a fennebb emlitett Ondrej uram is
tartozhatott. 1345 évig egyébiránt oláhok
is lakták e vidéket, kik Drágos vezérlete
alatt ekkortájban azért hagyták el e vidéket,
mert Nagy Lajos őket a keresztyén vallás
felvételére szoritá.
Lehoczky Tivadar.
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nyos folyóirás. Pesten
jelent meg
1810-ben, de
l á b r a nem
kaphatott,
azon évben
elhalt. (Tud.
Gyujt. 1821.
XII. ee.)
„Helikoni
kedvtöltés, a
magyar literaturának némely barátai
á l t a l " Kis
János szerkeszté 1819
—1820,8ives
8-ad rétü 4
kötet jelent
meg Pesten
Trattner Ján.
Tamás nyomF e k e t e - a r d ó i
templom.
dájában. Horváth Ádám, Berzsenyi, Takács Judit költe- deléig csak alig egy lábnyi szélességü ablak
ményei díszítik; ára 1 fr. 36 kr. (Tud. Gy. van s falai apró, lapos, fekete kövekből rak1819. IX. 126. — Eggenberger : Magyar vák, valamint a templom is, melynek
könyvek. Pest 1829. 24. 1.)
alja s szögletei faragott négyszögü kö„Laura." Oktatva mulattató Ujság a vekkel szegélyezvék; az üveget nélkülöző
pallérozottabb magyar Famíliák számára. ablakok keretei góth faragásu kövekből vanKözrebocsátotta Gödörházi Gödör József nak készitve, valamint belől a templom beszendi evang. Prédikátor, 1824-ben Rév-Ko szakadozott csucsos boltozata is egykor
maromban nyomatott özv. Weinmüllerné ilyszerü lehetett. A templom falain belül vebetüivel, 8 ives havi fűzetekre, egy évre 15 res szinezetiibibliaijjelenetekláthatók kifestve,
fr. V. cz. volt az előfizetés helyben. Január- hasonlóan festett, fehér és fekete keretekbe
és februári füzetek megjelentével megszünt. foglalva; különös, hogy a szent s bibliai alakok
Szépmüvészetet tudománynyal kevert, ha- közé magyar öltözékü férfiakat rajzolt az isnem kevés izlés, s még kevesebb tapintattal. meretlen, de kétségtelenül igen régi kor fesToldy ezt jegyzé meg róla: Feledség boritsa tésze . . . . Világosan látszik, hogy a frescoszázadunk s honunk ilyen termékeit, s az képek idővel, valószinüleg a protestantismus
idök Archívuma nevét fel ne jegyezze szé- fejlődése alkalmával, bevakoltattak s miután
gyenére. (Tud. Gy. 1826. X. 105.)
a templom évtizedeken át fedetlenül, az idő
„Aspasia"-nak csak egy kötete látott viharának kitéve állt, a vakolaton itt-ott lenapvilágot 1824-ben. Aesthetikai és belle- hullott s ismét eleven színekben tüntek fel Az orosz-lengyelországi csatatérről.
trist. tartalommal, sok jeles munkával di- az alatta tán századokon át elrejtve nyugoA történetkönyve ismét gazdagabb; az
csekszik a több gyenge közt, s jobb kéz- dott képek . . . Épen ilyen frescoképeket
elnyomott Orosz-Lengyelország uj szabadben boldogulandó vala. (Tud. Gyujt. 1826. láttam a szőlős-vég-ardói, régi, elpusztult, feság-harcza egy fényes, de gyászos lappal
dél nélküli góth alaku templom belső falain
X. 105.)
gazdagította azt.
„Aglája," egy ifju egyesülettől. 3 kötet is, melyek bár folyvást az idö viharának
Legyeiország, első felosztatása óta, ki-

lenczven év alatt, sohasem mondott le az uj-'
jászületés reményéről, s folytonosan küzdött,
számtalanszor ontott vért, elnyomója, az
orosz ellen. Ennek minden ellenségéhez csatlakozott, s menekültjei, a legutóbbi oroszháboruban is, ott küzdöttek a törökök és
francziák zászlói alatt.
Az 1831-iki fölkelés alkalmával jogaik
utolsó maradványától is megfosztatván, az
orosz hatalom vaskarja még sulyosabban
nehezedett rájok ; mig a legközelebbi ujonczozás egyenesen a nemzet életét látszott fenyegetni.
Az orosz katonaság Varsóban, folyó évi
január 15-én, éjjel, az ágyban rohanta meg
s válogatás nélkül vitte magával a lengyel
ifjuságot.
Ez erőszakoskodás hire gyorsan járta be
az országot, s ez volt a szikra, mely lángra
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uti sineket, s igy az ellenség kénytelen volt
velök megütközni.
Átalában a nagyobb orosz hadtestek
szétszórják a fölkelöket, mig kisebb csapatok
ellen a lengyelek rendesen győzelmet aratnak, s ily módon fegyvert, söt ágyukat is
szereznek maguknak.
A harczot különösen az oroszok, roppant
kegyetlenkedéssel folytatják. Hogy mennyire
értenek hozzá, szomorubb éveinkből Losoncz
példája után tudjuk. A kirabolt, lángba boritott lengyel városokban, boszus fegyveröket tehetetlen aggok, s ártatlan csecsemők
sem kerülik el. S a komoly Európa másfél
hónap óta hideg részvétlenséggel nézi e kegyetlenségeket; Lengyelország pedig, bár
1863-ban ujra életveszélyes sebeket kap,
mint kapott 1831-ben : másfél hónap óta
vérzik a tulnyomó erő ellen folytatott gue-

orosz-lengyel

lobbanta a különben is ingerült kedélyeket.
A lengyel ifjuság, semhogy magát orosz czélok kivitelére eszközül fölhasználtatni engedje, elhatározá, inkább saját szülötte földén
vérzeni el, s az erdők mélyébe menekülve,
tekintélyes csapatokká alakult. A Mieroszlavszki vezérlete alatt külföldön levö menekültek, s az országban folytonosan müködött
forradalmi titkos társulat, az átalános elkeseredést fölhasználva, kitüzte a lázadás zászlóját, s átalános lett afölkelés,melynek bővebb
leirása, tüzetesebb ismertetése inkább testvérlapunk körébe tartozik. Itt ezuttal a reménytelen harczból csak egy képet mutatunk
be olvasóinknak, mely az orosz csapatok s
a fölkelök közt a Radomi erdőnél január
28-ikán vivott csatát ábrázolja.
A fölkelök épen az orosz csapatokat szállitó vonat érkezésekor, fölszaggaták a vas-

midőn az elsötétedés legnagyobb volt : de annak
elmultával feltünó'leg gyorsan nyiták meg a növények csukott leveleiket, vagy virágaikat. Dr. Beinert Charlottenbrunnban és Ehrenberg gyógyszerész Kraitzban (Schlesiában) f napsötédes
alkalmával még a harmat esését is észrevették. *)
A botanikus kertben egy denevér már mutatkozott
is, és a birkák a mezőn összecsoportosultak, és
fejőket összedugták, mintha az este bekövetkezett
volna. — Charlottenhofban, Postdam mellett, az
udvari kertész saját szemeivel látá, hogy a világosság fogyatkozásával több virág csuka be pártáját ; a nebánts virág pedig csak kelyhét ránczositá
össze. Erre azonban helyesen teszi Schlechtendal
tanár ur azon észrevételt, hogy ezen virágok közöl többen dclutánonkint napsötétedés nélkül is be
szokták csukni kelyheiket.
A delejesség mint életmentő szer. Azon szegény
varró nő, ki egyszer kiszámitá, hogy nem kevesebbet, mint 20,649 öltést kell tennie, mig egy inget
elkészít, irigylé talán csendes varró asztala mellett annak sorsát, ki neki a tűt hegyezi a varrás-

c s a t a t é r r ő l : A Kadom melletti csata.

hoz. Talán gyenge testére gondolt, mely ezen
egészségrontó testi foglalkozás mellett lassankint
elsorvad.. De másrészt kitudja, hátha a tűhegyező
irigylé a szegény varrónő sorsát, és az életölő
hosszadalmas varrást sokkal kedvezőbb foglalkozásnak tartotta, mint a kevésbbé időrabló és jövedelmesebb tűhegyezést? A dolog igen egyszerü.
A tűgyárakban, főleg a tűhegyező műhelyben, a
A természet köréből.
levegő, melyet a munkások tüdejökbe szívnak,
kilehelnek, folyvást finom aczélporral és forgácsA napfogyatkozás befolyása a növényekre. Dr. csal van megterhelve. A szegény munkás, ki ezen
Hoffmann Giessenben és Meyer tanár Königsberg- aczél- és vasrészecskéket tüdőjébe szivja, bizonyoben tapasztalatokat gyüjtöttek aziránt, van-e a
•) Hogy a harmat esését napfogyatkozás okozta volna,
napfogyatkozásnak befolyása a növényekre? és
vizsgálataik eredménye az lett, hogy a nap megfo- méltán kétkedhetünk rajta; minthogy a harmatozást nem a
fogyatkozása, hanem a föld gőzének kipárolgása
gyatkozott világa a növényeket bizonyos jelene- világosság
és a hideg testekre, különösen pedig a növénylevelekre
tekre csak gyengén serkenti. Ellenben Gröppert való lecsapódása idézi elő, hasonlóképen ahoz, mint midőn
tanár azt tapasztalta, hogy a nap megfogyatkozott ha meleg szobában a szép tiszta üvegbe hideg vizet öntünk,
világa nagyobb vagy kisebb befolyást csak bizonyos az üveg oldalán1 a szoba légköréből lecsapódott vízgőzből
képződ' ?. Hasonló tüneményt veszüuk ablakainnövényekre és leginkább a hüvelyesekre gyakorol. harmat"
kon is észre, midőn a levegő a szobán kivül hideg, belől
A virágok és levelek összeredősödése és lekonyu- pedig meleg; valamint az ablakok befagyása is innen szárlása legnagyobb mértékben akkor mutatkozott, mazik.

rilla-harczban, de a sebeiből folyó piros vér
mutatja, hogy a tetszhalottból nem költözött
még ki az élet, s kecsegteti a remény, hogy
hazája nincs még elveszve egészen.
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ean a tüdősorvadást kapja jutalmul kitartásáért és
fáradságáért. Ez legalább ezelőtt igy volt. A
szegény tűhegyező munkásnak ritkán jutott azon
szerencse, hogy életének 40-dik évét tulélje; és
ha ritka esetben tulélte is : az ezen határon tul
eső időt nem tekinthette másnak, mint küzdelemnek a más haszna végett magára vett kinos
betegséggel. — A természettudomány egyszerre
segitett a bajon. Egy elmés emberbarát a delejre
és annak tulajdonságára lendité a tűgyárosok figyelmét, mely delej a legapróbb vasrészecskéket is
magához huzza; és igy csakhamar feltaláltatott az
eszköz, melyet a szegény tűgyári munkások életmentőjökül ismernek. E mentőszer nem más, mint
finom szálú delejes aczélsodronyból készitett
álarcz, melyen azon finom vasforgács-részecskék,
melyek különben a levegővel együtt a munkások
tüdejébe jutnának, függve maradnak- Igy lőn
megint a természettudomány az ember jóltevőjévé.
Dr. B. L.

Bécsi levél.
Márczius 2-ikán.
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{Tartalom : Patti. — Ismét Patti. — Még egyszer Patti. — Ujból Patti. — Örökké Patti. —
Parti mindhalálig-)
Mint megirám, Patti csakugyan föllépett,
csakhogy egy kis hurut miatt négy nappal később. *)
Első föllépéséről itélve, oly primadonnának
bizonyult be, kinek az éneklő öt világrészben ez
időszerint nincs párja. Ha hozzávetjük, e hölgyecske ifjuságát, ki még valami leánynöveldéből
kibujt tizenhat éves bimbónak látszik, s ha ide
számitjukazt is, fogékonysága folytán mit mindent
fog még elsajátítani: a dalmü Pattiban legmerészebb
reményeit látandja teljesülve. Mindenesetre bevárandó még, milyen lesz a tragicus operákban; a
„Sonnambula" idylli szerepe fölülhaladott minden várakozást. A legrégibb s legöregebb szinházlátogatók Malibran óta nem emlékeznek ily
tüneményre.
Patti hangja nem bir óriási intensivitással,
hanem a legmagasb soprán, melyet képzelhetni,
varázsló üdeségü, édességű s lebüvölő kellemű.
Előadása kimondhatlanul jól esik; minden oly természetesen, oly játszian, mintegy magától megy ;
semmi erőltetettség, semmi nyak- és szemforgatás,
vállemelgetés; szóval : énekelni halljuk s nem látjuk e gyermeket, s ez az utóbbi vajmi kinos az
emberre nézve.
Mint kelő napsugár a szemet, ugy érinti
hangja a fület, s trilláit ugy lebegteti, rezegteti,
mint lebeg rezeg a csillám az éjben, vagy a
habfodor a tó tükrén. Hiában uram, ht poétává kell
lenni minden emberfiának. Azok a vén, megcsökönyült kritikusok is vergődnek a hangnak arany
hálójában s oly költőileg föllengzenek e leányról,
mintha szerelmi verset, s nem komoly referádát
írnának. A Patti-láz dühöng, pattizálva vagyunk
mindannyian.
E kiváló tulajdonokhoz, e szivetgyőző, százszor-édes hanghoz;finomulszínezett,természetim
játék, s e játékhoz gyönyörü fekete haj, nagy pilla ju epedő sötét szem, karcsu, kedves alak, afí'ectálatlan gyermetegség, szóval, báj és szépség,
ifjuság s valódi bensőség járulnak.
Mit mondjak fogadtatásáról?
Kezdve a megujult ifjui szépségben sugárzó
császárnétól egész az igénytelen varrólányig, a
földszintől fól a kakasülőig egy taps, az elragadtatásnak egy hangja, önkénytelen nyilatkozata
volt az egész ház. — A komoly Wanderer „sinnebethőrende Loreleynak" nevezi Adelinát. Mi
kell ennél több ?
Ugylátszik, hogy a Liszt- és Lind-láz napjai
visszatértek. Legközepébe esnek Európa bonyodalmainak s véres összeütközéseinek, Amerika
pusztitó polgárháborújának; s mi ezelőtt a legkövérebb béke hosszu éveiben érhetett csak meg,, itt
a viharjósló, méhében tán halált és romlást hordozó politikai atmosphérában fogamszik, fejlődik,
mely müvészi igyekezetnek alig nyujt egy csöpp
éltető levegőt.
Csak igen rövid idő óta foglalkoztatja a világot s csakis a szinházi világot a Patti név; hal6

) S hogy ez európai eseményt oly részi, tesen mondatjuk el lapunkban, azon gondoskodásunknak kérjük tnlajdonittatni, nehogy nagy Magyarországot készületlenül
találja, ha netalán késöbb hozzánk is le találna ereszkedni
a miivészangyal. Nem említvén, hogy az elragadtatás forró
lázát messziről nézni, szintén mulatságos dolog. Szerk.

lőttünk és olvastunk mesés sükerről, enthusiasmusról és rajongásról, sőt paroxismusról is,
melybe a kis Patti beleénekelte a nagy tömeget;
nem csoda tehát, ha Bécs illető köreiben már hetek óta készült s érett a „Patti-cultus" s lázas
türelmetlenséggel vártuk, hogy szemtől szemben
láthassuk e phanomént. Európa számára csak igen
kevés idő óta létezik Patti s tán ép ez okból csábit e fiatal név.
Kicsodáé leányka s merre van hazája? Volt-e
neki is érdekes multja, van-e : eki is regényes jelene? Im itt adom életrajzát, melyet egy franczia
lapból böngészek ki a„V. U." számára; vázlat az
egész, de adataim hitelesek!
Patti Adelina olasz szülőktől származik. Szülei hosszabb ideig működtek olasz színpadokon,
anyja 8 évig volt Nápolyban primadonna. Műutazásaik közben született Adelina Madridban, 1843ban, április 9-kén. Meglehetős vagyonnal birtak
s önálló vállalatban akarták megkisérteni a szerencsét s végre Sztrakossal, egy morva emberrel,
szövetketek, ki az egésznek igazgatóságát magára
vévé. Ez történt 1860-ban s ekkor Adelina már
primadonnája volt a társaságnak.
Adelina Amerikában nevelkedett. Kedves
gyermek volt, ki egész napon csak ugrált és dalolt.
Anyja ezt, mint aféle parasztos szokást, megtiltá
neki, de a gyermek azt felelé, hogy oly könnyü dalolni, s oly igen-igen nehéz beszélni. Igy kérdezett
és felelgetett ő mindig dalolva « e kiváló természeti
adomány végre még kicsinyke korában vivé őt a
szinpadra, és csakugyan már 8 éves korában énekelt nyilvánosan New-Yorkban a hires Bvsio mellett, ki csókjaival boritá a szép gyermeket, és
czukorkákkal tömte. Ez alkalommal igen kedves
episod történt. Midőn a zajos kihívásnak engedve,
a deszkákon megjelent, pukkedliket csinált s hányta
a puszit : Nelly barátnőjét vévé észre a teremben.
Elfeledé a közönséget s elkiáltá magát: „Nellykém!
Hamar jőjj hozzám, itt van a babám, együtt fogjuk levetkőztetni, lefektetni. Ugy megezirogatjuk,
hogy ! . . . . gyere csak !"
Csak ezen időben fogtak hozzá a bámulatosnak mondott természetes ének iskolázásához. Tanitója Sztrakos, egyuttal sógora is, miután Adelina
testvérnénjét vette nőül. — A nagy énekesnő Sonntag, fényes jövőt jósolt e gyermeknek s Alboni ugy
vélekedett, hogy ,,famoso furorét" fog csinálni.
Adelina meglátogatta Amerika, Canada és NyugatIndia nagyobb városait s mindenütt elragadá az
emberek szivét. Végre 1859-ben New-Yorkban
lépett föl; később Philadelphiában, Bostonban,
New-Orleansban és Havannában vendégszerepelt.
E fényes sikerei közben, miket az uj világban
aratott, az ó-világból egymást érték a meghívások ;
május 14-én a londoni Coventgardeuben lépett
föl először Európában s innen aztán mindhatalmasabban hangzott ki neve a világba, mig a dicsőség és hir arany szárnyaira vevék a fiatal
leánykát. Énekelt Berlinben, Brüsselben, Amsterdamban, ismét visszatért Londonba, s ott minden
uj szerep után uj furorét okozott.
Végre Párisban volt föllépendő, s 1862. november 17-én csakugyan meg is jelent a párisiak
előtt és 33 estén egymásután a világváros elkényeztetett lakói ki sem ábsrándultak az édes „furewr"-ből. Ugyanekkor a még Párisban elő nem
fordult eset adá elő magát, hogy a császár és császárné Pattit a szinpadról magukhoz hivatták, s
tetszésük élénk nyilatkozatai között félóránál tovább foglalkoztak vele.
A „Presse théatrale" kiszámitotta, hogy Adelina 33 előadásból összeénckelt magának 373,760
frankot, tehát minden estére 11,326 frankot. —
Patti szerepköre a következő dalművekből áll :
Alvajáró, Barbiere, Lucia, Linda, Don Pasquale,
Mártha, Trovatore, Traviatá, Don Juan, Ezred
leánya, Rigoletto, Hugenották, Dinorah, Bájital,
Gazzá ladra, (tolvaj szarka), Puritani és Mosé. —
Patti azok közé tartozik, kikkel szemben az itészet
meghódolt s lábaihoz rakta tollat daczára azon
önkénytes toldalékoknak, miket egyik-másik dallamhoz biggyeszteni szeret. De mikor oly gazdag
a „fundus" s oly fiatal a sziv !
Mi magánjellemét illeti, nem győzik eléggé
magasztalni szivjóságát, s gyermetegségét, s elbájoló szeretetreméltóságát. Rossini, a halhatlan nagy Rossini, Rothschild báró bécsi barátjának azt is irja : hogy a kis Patti, kis „Dea." Egy
franczia ujságiró meg, miután rászórt a szegény
kis lány fejére egy tenger szóvirágot, végre
,,Junon-bébé"-nek, azaz: magyarán mondva ,,hózed'is" Junónak nevezi őt. — Legszerencsésebben azonban a párisi Figaro rajzolja egy párbeszédben.
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- ..... „Olvassa ön alapokat, kisasszony. ?"
„Soha, lapot soha sem látok. Ha van valami
szép bennök, bátyám elolvassa nekem. Ha nem
olvas nem is kérdezősködöm utána."
„Tehát mit olvas?"
„Thackerayt, Dickenst — szóval, miden angol irót."
„Szereti ön Párist ?"
„Szeretem, de London kedvesebb nekem. A
francziák oly állhatatlanok, ingadozók; mig az
angolok — "
„Oh!"
„Ha ezek egyszer megszeretnek valakit, egyhamar nem hűlnek ki. Sokkal biztosabban érzem
magam Londonban. Ha tudná ön, mennyire szeretem a békét s nyugalmat. Itt Párisban oly hangos,
zajos a társalgás s ez kihoz sodromból, egészen megfélénkülök."
„De miért? Hisz ön érti mindazt, a mit mondunk. Ön beszél francziául, angolui, spanyolul, s
olaszul, még pedig egyaránt jól, nemde?
„Tán onnan van, mert nem szoktam meg."
„Innen Bécsbe mennek ?
„Igen, oda."
„Sokat fog énekelni Bécsben ?
„Nem tudom."
„Hogyan? Nem ismeri on azon föltételeket,
melyekkel szerződött?"
„Nem, az ilyet nem tudom; ez édes atyámnak
dolga. Ez aztán azt mondja, hogy lépjek fól, s én
föllépek; azt mondja, hogy énekeljek s én éneklek"
„Önnek, kisasszony, jóformán hazája sincs.
Érez ön hoavágyat?
„Nem érzek."
,,De azért Olaszországot mégis szeretné
látni?',
,,Oh igen és kimondhatlanul örülök, hogy odamegyünk stb. stb.
A jellemzés e neme, a jelenkor legnagyobb
énekmüvésznőjét párbeszédben mutatni be az
olvasónak, igen szerencsés eltérés a közönséges
módtól. A Figaro e párbeszéde oly képet ad,
mely jobban hasonlit eredetijére, mint a legjobb photographia. Ha az ismertetés e faja egyszer átalánossá lesz, hirneves nőktől nem arczképet kérendünk, hanem oda küldjük iródiákunkat g
mig mi beszélgetünk a művésznővel, emberünk
addig a párbeszédet photographirozza le s csak
azon fordul meg, a párbeszéd találó-e vagy nem,
ha, mint a fényképészek, azon leszünk, hogy természetes és jellemző állásba helyezzük, vagyis ily
nyilatkozatokra birjuk a közbámulat tárgyát.
Ne restelje, hogy ennyit pattizáltam; de legyen önnek is egy kis fogalma háborodott lelki
nyugalmunkról, melynek kifejezésével legalább
azt az egyet szeretném elérni, hogy Patti önöknek
is jusson osztályrészül. A színházba sietek Pattihoz s a térből is kifogyván, nagyon sajnálom, hogy
nem ismételhetem ezuttal, miszerint a tiszai vasut
főigazgatósága még mindig Bécsben van. — K. T,

Egyveleg.
— (Egy harang történetéhez.) Ismeretes dolog, hogy 184 9. év febr. 2-án éjjel, a Lőcsén állomásozott császári csapat akkori őrnagyja, Kiesewetter, megtámadta az azon nap Guyon alatt
Iglóra érkezett magyar csapatot. Ez alkalommal
Igló városa röppentyűk által felgyujtatván, több
épülettel együtt a kath. főtemplom és e templomhoz épült gyönyörü szép torony is leégett. A toronyban volt nagy és szép harangok, a harangláb
megégvén, leomlottak, egyrésze elolvadt, másrésze megrepedt, haszonvehetlenné vált. 1857-ben
Schaudt András pesti harangöntő volt megbizva
e harangok átöntésével, ez alkalommal a toronyban ráakadtak egy kisebb 12 mázsányi harangra,
mely a haranglábróli leesése alkalmával, egy kiálló falrészbe ütközvén, ott felakadt. Ezen harang
is ujra öntendő levén, a toronyból az utczára dobták le, hogy törjék darabokra. A harang leért a
földre, de repedést nem vettek rajta észre; felemelik, megpróbálják a hangját, semmi baja,
tiszta volt csengése, mint annak előtte. S a mint
igy vizsgálnák, észreveszik a körülírást : „Factum
est hoc opus in honorem Beatae Mariae Virginia
1486." Természetes, hogy ezen, — dicső Mátyásunk korából való harangot nem öntötték át; felhuzták ismét a kiigazított toronyba, s ujból hirdeti itt csengő hangjával minden óranegyedbea
— mert a negyedóra ütője van reá alkalmazva, —
— születése korának dicső napjait a mai nemzedéknek.

TÁRHÁZ.

** (Az érsek-ujvári takarékpénztár) a m. évfolytán jótékony czélokra a következő adakozáso** {Iskolai alapitvány). A verespataki bánya- kat tette : a váczi siket-némák intézetének 200 frt;
birtokosok 1000 db. arany alapitványt tettek az az árvízkárosultaknak 40 frt; a Markó-képtárra
ottani r. katholikus., — református, — és unitá- 20 forint, s a budai népsziházra 10 ft.
** (A székesfehérvári takarékpénztár) mult
rius iskolatanitók segélyzésére, de azon kikötéssel,
hogy „ha valamelyik felekezet tanodájában a tan- évi forgalma 3,003,575 ft. 69 kr. volt; értéke a
nyelv nem lenne a magyar : a tanitó ez alapitvány mérleg-kimutatás szerint 1,345,849 ft. l l kr.
** (Az erdélyi szász honbuvárlati egylet) jereá eső részét elveszti."
lenleg 40 í tagot számit, és összesen 9019 ft. 25 V4
kr. alappal bir, fennállása ideje alatt 5 kötetet 15
Ipar, gazdaság, kereskedés.
füzetben adott ki Erdély történeti, művelődési s
x* (A pesti Lloyd-társaság) közgyülésében természettani ismertetésére vonatkozólag.
megválasztattak : harmadik igazgatóul Perger Ig** (A kolozsvári kisegítő pinztár-egylet) a
nácz, választmányi tagokul : Aebly Adolf, Giczey múlt évben 3>9 uj taggal szaporodott; azonban
Samu, Gottesmann Miklós, Reusz Károly, Rosa 116 tag elhagyá azt, kiket részint körülményeik,
Lajos, Spitzer Gerson, Ullmann M. G., Vécsey vagy a halál szólita el; a szaporodás tehát 273. —
Sándor; ujra választatott, dr. Brode Lipót.
S mig a mult év elején az egylet 1082 tagból állt,
a* {A dunagözhajézusi társulat és az ausztriai a jelen évi működést 1285 kezdette meg. Ezek
nyugati vtspálya) egymás közt egyezményre lép- között legszámosabban találkoznak az iparos osztek, melynek egyik főpontja azon kikötést tartal- tály tagjai, ugy, hogy a kisegítő pénztáregylet,
mazza, hogy mindegyik fél a közös állomásokon eredeti rendeltetése szerint, mondhatni valóságos
begyült jövedelemből egyenlő százalékot húzzon, iparbankot képez, örömmel kell megjegyeznünk
és a 'versenyzés megsemisitése végett a szállitási még azon körülményt is, hogy a földbirtokosztály
árjegyzéket is csökkenteni fogják.
különös részvéttel kezd az ügy iránt lenni. — A
f (A selyemtenyésztés.) A pozsonymegyei kikölcsönözött ös3zeg eddig a fél milliót megkögazdasági egyesület, Pozsonyváros tanácsával kö- zelítette; ugyanis : kikölcsönöztetett 476,676 ft
zösen, 20,000 darab 3—6 éves eperfát vásárolt, 5') kr, a melyhez a mult évről átjött 96,672 ft 50
melyeket, a lakosság közt igen olcsó áron osz- krt számitva a kölcsönösszeg 573,349 frtot tett;
tanak szét. Óhajtandó volna, hogy e szép példát, ebből vissza lőn fizetve 445,171 ft, maradt tehát
selyemtenyésztésünk fölvirágoztatására, hazánk künn követelésekben 128,178 ft. — A kölcsönök
több helyén kövessék.
összege 1858-ban volt 29,957 ft — 1859-ben
/• (A fának Lengyelországból nehezebb szál-101,904 ft 50 kr, 1860-ban 218,599 ft. 1861-ben
litása) a berlini ácsokat és fakereskedőket nem 354,232 ft. 1862-ben 476,676 ft 50 kr. — A kikis zavarba hozta, mert Orosz- és Lengyelország- kölcsönzési esetek száma 335l-re ment s ebből az
ban a forradalom miatt a munkások száma nagyon iparos osztály tagjai 2779 szer használták az egymegkevesbedvén, ez áruczikkből jelenleg minél let pénzeit. A forgalmi tőke 96,800 ft. 65 krról
kevesebb hozható. E miatt sok épitkezés félben — 130,631 ft és 92 krra növekedett, miből világos,
maradt, s a fának ára rendkivüli magasságot ért el. hogy jelenleg a tőke 13-szor nagyobb, mint volt
kezdetben. — A tartalék-tőke jelenben 6017 ft
18 krt tesz. A meglevő tisztviselők egyhangulag
Közintézetek, egyletek.
ujból mag választattak.
** (A mayyar tudomángos Akadémia) nyelv"
tani osztályának f. hó 2-án tartott ülésében Hun'
falvy Pál tartott fölolvasást, Müller volt oxford1
Közlekedés.
tanárnak „A nyelvtudományról" irtmukája fölött•f {Megsérült hajó) A „Győr" gőzös Eszék
Müller egyike volt a hires európai szanszkrit tudósoknak. Könyvében a világon levő nyelveket körül a Drávában sok helyütt található fatörzsökbe
három osztályba sorozza. Egyik a sinai nyelv, ütközvén, kilyukadt, a hajó előrészébe tódult vizet
mely csupa rövid gyökszavakból s azoknak egy- azonban minden veszedelem nélkül sikerült kisziszerü összetételéből áll. Ezt 400 millió ember vattyúzni. A megsérült hajót nemsokára az ó-bu
beszéli. A második osztályt a turáni nyelvek — dai gyárba vontatják kijavitás végett.
J (A távirda-hálózat Krdélyben) is terjeszmilyenek a finn, ugor, magyar, török stb. — képezik; harmadikat az árja és sémi nyelvek, melyek kedik. A jövő évben a távirdai közlekedés már
a szóképzés legkifejlettebb fokán állanak. Hun- Maros-Vásárhely és Brassó között is megnyilik.
x* (Az alföldi vasut pénztárába) az orosházi
falvy ezeket fölolvasásában saját megjegyzéseivel
kisérte és sok tekintetben jeles értekezését a vasuti bizottmány 1400, a szabadkai pedig 1 ;00
„Magyar nyelvtudományi közlemények" I. füze- ftot küldött. Az összes bevétel mostanig 11,200 ft.
tében fogja közrebocsátani. — A nyelvtani munkákra vonatkozólag érdekes tudni, hogy az első
Wi ujság?
ilynemü művek szanszkrit nyelven vannak irva, s
K. e. 600 évvel láttak napvilágot, mig Európában
** (Legfelsőbb adomány.) Császár O Felsége
a nyelvtudománynyal csak a XVI-ik században a rákospalotai mintagazdaság számára az 1852-iki
kezdtek komolyabban foglalkozni.
országos pénzalapnak rendelkezés alatti maradvá** (A pesti miiegylet) uj képkiállitásában 48 nyából 10,000 ftot utalványozott.
** (A svéd test gyakorlat,) dr. Batizfalvi
olajfestvény, négy aquarell és egy tollrajz látható
mely utóbbi, Országh Antal fényképésztől való, s Samu király utcza 93 sz. alatti magán gyógyintéára 3000 ft. Az egylet által részvényesei közt ki- zetében, mint halljuk, már eddig is több sikeres
sorsolandó képek száma eddig 80-ramegy. Utóbb gyógyítást eszközölt, s szakértők állitása szerint
ogy genre-képet vett meg Heckel Ágoston mün- különösen az izomgyöngeség, idegbántalmak, az
cheni festésztől, mely egy foltozó czipészt ábrázol. elferdülés, ugy szintén a májbajok s egyéb ha•— (Magyar biztositó-társaság). Az életbiz- sonló betegségek ellen kitünő ellenszer. Ujra föltosítási osztály mult februárhavi kimutatása sze- hívjuk a közönség figyelmét e jeles intézet iránt,
rint a következő eredményt mutatja fel : 195 db. annyival inkább, mert jelenleg a már folytonosan
halálesetre szóló kötvény után 275,850 ft., 101 járó omnibusokon könnyen is fölkereshető.
db. életben fizetendő kötvény után 115,200 ft.,
— (Dr Bolyó Károly) a budai magán-tébolyezüst 15,500 ft., 1 db. élet után fizetendő nyugdij dának több éven át másod orvosa, kiaek tollából
200 ft. — Összesen 406,750 ft.
a V. U. is több izben hozott e szakba vágó tanul** (Fiók-Szent-László-társulat) alakult Bu- ságos czikkeket, a magy. kir. egyetem orvosi-kadán, melynek létrejötte leginkább Danielik Já- rától a Bene-féle, évenkint 120 drb. aranyból álló
utazási ösztöndíjjal külföldre — illetőleg a nénos püspök buzgalmának köszönhető.
** (A békésmegyei gazdasági egyesület) e hó met, franczia, angol és belga hiresebb tébolydák
megszemlélésére és tanulmányozására oly czélból
9-ikén Csabán, a kaszinó teremében igazgató
küldetett, hogy magát a psychiatria terén tökéleválasztmányi gyülést tart.
— (Nagy-Körösön iparegylet) van alakulóban tesen kiképezze. Helyére a budai tébolydánál dr.
melyre az illető hatósági engedély váratik. Eddig Niedermann Gyulát alkalmazták.
** (A lengyel nök), a külföldi lapok szerint,
van 60 rendes és 6 hónapos tagja. Febr. 17-én az
egyleti alaptőke javára bál tartatott, mely 41 ftot — hazájok balsorsát gyászolva, a krinolint is lejövedelmezett, de ki lőn egészítve 50 ftra s ez tették, s kedves sebesültjeik számára tépés-késziösszeg az ottani takaréKpénztárba tétetett. A téssel foglalkoznak.
rész vény dij 2 ft 25 kr, azon kivül minden tag
** (Uj zenemü) Treichlinger műkereskedéséhavonkint 10 krt fizet az alaptőke javára. Könyv- ben „Kéinény8Őprő keringő" czimü zenemü jelent
tára is lesz, mely már eddig 80 darab könyvvel meg. Zongorára szerzé s Almay Irma kisasszonybir. Az egylet igazgatója Gondi József.
nak ajánlá Felsövidéki Ödön.

Egyház és iskola.

** {A „Magyar ember könyvtárának'') első
kötete nem sokára elhagyja a sajtót, s e hó második felében okvetlen az előfizetők kezéhez fog
jutni. A többi kötet ezt három havi időközönkint
követendi. Ennyit sietünk kijelenteni a szép
számmal jelentkezett előfizetők megnyugtatására.
(Testvérgyilkosság.) Fővárosunkban a közbeszélgetés tárgyát jelenleg egy testvérgyilkosság
képezi, melynek Sabek, a pesti vargák ezéhmestere
lett áldozata. Sabeknek volt egy anyai részről természetes fitestvére, a ki nála tanulta ki a varga
mesterséget, mint segéd is dolgozott műhelyében,
s már akkor is gyakori viszálkodások fordultak
lő az egymást nem igen szerető testvérek között.
Pár év előtt, az ifju — ujonezozás alkalmával katona lett, s a csendőrökhöz osztatott be. Ez a mult
napokban felkereste bátyját uriutezai boltjában,
közölvén vele, hogy nehány napi szabadságidőt
eszközölt ki magának, melyet nála akar tölteni.
Sabek kereken kimondta öcscsének, hogy nem fogadhatja őt magához. A csendőr eltávozott, s egy
kocsmában sörözgetve várta, mig bátyja lakására
visszatér, amidőn fényes délben az utczán keresztül
lőtte. A gyilkost, három városi poroszló és két
biztos, minden ellenszegülés nélkül kisérte a katonai laktanyába. Sabek holttestét pedig közeli
lakására vitték, de utközben még valami hidegvérü
gazember egy becses gyémántos gyürüt lelopott a
halott ujjáról.
(Vörösmarty munkái,) Deák Ferencz gondoskodása folytán nemsokára uj, teljes kiadásban
fognak megjelenn.. A közönség, nagy koszorúsunk
müveit eddig is fájdalommal volt kénytelen nélkülözni; örülünk, hogy erre vonatkozólag most
már örvendetes tudósitást hozhatunk.
— (Egy emberséges vasuti hivatalnok), Csongrádról febr. 24-ről a kevetkező tudósitást és
hálanyilvánitást vettük. Mult hó végével nőmmel,
nőrokonommal s három apró gyermekkel, annyi
költséggel ellátva, a mennyinek számitásom szerint
rendeltetési helyem eléréséig elégnek kellett
lennie, — távol utnak indulni kénytelenittettem.
— Letérvén a kolozsvári rázós szekérutról, Nagy
Váradról a vasúti vonattal déli órákban elindulván, este későn Czeglédre érkeztünk. — Minthogy onnét a vonatok hosszas ideig'tartó változása
miatt utunkat tovább folytatni nem lehetett, s
csaknem egész két óráig kellett várakozni, — az
átfázott s álom-nyomta gyermekek a váróteremben elaludtak. — A város az indóháztól igen távol esvén, kényszerítve voltam részökre ott helyben nyugvó-helyet keresni. — Kis utánjárás után
a vasuti állomás egyik irodaszolgája által értésemre esett, hogy az ajtónálló (Portier) hajlandó
lenne bennünket éjszakára elfogadni. — örömmel
siettem hozzája, de fájdalom, tulzott követeléseinek (egy éjszakáért 5 ftot kért) a legjobb akaratom mellett sem lehetett eleget tenni, — annál
kevésbbé, mivel ő a pesti utazókra, kik dusan
szoktak fizetni, számított, — Részemről nem maradt egyébb hátra, mint éjszakának idején az uttovábbfolytatására szügséges jegyek váltása miatt
az ottani pénztárnokot Sz. urat fölkeresni. — Ez
szorult helyzetemet megértvén, derék vendégszerető
szolnoki magyar nejével egészen ismeretlen családomat a váróteremben fölkereste, s önzéstelenül
saját diszes lakó szobáját nekünk éjszakára általengedte. — Minthogy ők ehhez hasonló emberbaráti szeretőtökben már több szorult helyzetben lévő
utast is részesítettek — felhívatva érzem magamat a nyilvánosság terén öszinte köszönetet szavazni.

(A lengyel mozgalomból) igen jellemző eset,
hogy a mult hónapban a lembergi közkórházban egy
112 éves sebesült lengyel fölkelő halt meg. Zaremba Ferencznek hivták, s még Kosciusko alatt
is szolgált. Temetése közköltségen történt.
** (Pályázat.) A győri szinházi részvényegylet, a legközelebbi téli időszakra, azaz, f. év
oktober l-töl jövő évi virágvasárnapig a győri
szinházat egy jól szervezett magyar dráma- és
népszinmütársulatnak bérbe akarja adni. A pályázni kivánó színigazgatók, az engedélylyel, továbbá szerződött tagjaik névsorával és szinműtáruk jegyzékével ellátott folyamodványaikat,
legfölebb húsvétig, az egylet elnökének, t. Peregi
Mihály urnak nyujthatják be.
** (B. Appaxin Julia,) vendégszereplése alkalmával Debreczenben, közczélokra sajátjából
100 ftot adományozott.
** (Megbüntetett gyujtogató) A temesvári
rögtönitélő biróság egy gyujtogatót halálra itélt,
8 ez itéletet mult hó 25-én í-ajta végre is hajtották.
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** (Magyar diszmil-irodalomunk) ismét egy
— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szerérdekes albummal szaporodott, czime „Csónakvt kesztőségéhez mult héten beküldetett :
Rotterdamtól Pestig. Irta Birly István. Pest, GreiA magyar irói segélypénztár számára : Szibel A. (Grill Károly) bizományában. 1863." Tar- nérváraljáról az ottani olvasókör Széles Endre
talmazza azon, mind rendkivüli hosszúsága, mind elnök által 40 ft.
kalandossága folytán nagyérdekü csónakutazás
Ugyanazon czélra .-^Német-Újvárról az otleirását, melyet a mult nyáron Rosty Pál és Birly tani ifjuság által rendezett tánczvigalom jöveIstván urak Rotterdam és Pest közt tettek. A 14 delme Kerkápoly Balázs által 36 ft. (Az erre voés fél nagy negyedrétü ivből álló albumot kilencz natkozó bővebb tudósitást jövő számunkban közkőre nyomott kép ékiti liachtól Lipcsében, Rei- lendiük.)
fenstein és Röschtől Bécsben, s Patakitól Pesten.
Nemzeti szinház.
Mind a nyomás, mind a kötés igen szép s amaz
Heckenast Gusztáv nyomdájának, emez Boldog
Péntek, febr. 27. „Az élet színfalai" vígjáték
Lajos helybeli könyvkötőnek becsületére válik.
5 felvonásban. Dumanoir után forditotta Bu** (Bajza Jenö „Zách Felicián" czimü tragé- lyovszkiné.
diája) ujabb átdolgozásban már ki van tűzve előSzombat, febr. 28. „Dinorah" regényes opera
adásra a nemzeti színháznál. E darabról, műér- 3 felvonásban. Zenéjét szerzé Meyerbeer.
tők, kik olvasták, nemcsak elismeréssel, hanem
Vasárnap, márt. 1. „Dalos Pista" népszinmű
meglepetéssel nyilatkoztak.
Szigligetitől.
** (Urbéri egyezkedés.) Gróf Viczai Héder,
Hétfő, márt. 2. „Lear király." szomorujéiték 5
öttevény-szigeth határának földesura s az ottani felv. Shakespeare-től.
lakosság között 20 év óta fennforgott birtok-renKedd, márt. 3. Székely Imre zongoraművész
dezési ügy, — mint a „Gy. K." Irja, — mult hó hangversenye.
23-ikán szerencsés véget ért, amennyiben a lakosSzerda, márt. 4. „Pajtáskodás." vigjáték 5
ságra nézve igen kedvező egyezség jött létre. — felvonásban Scribetől, forditotta Feleki.
Az uraság a helységhez legközelebb eső földeket
Csütörtök, márt. 5. „Lalla Roukh" regényes
a lakosságnak engedte, s a távoli jobbágyi dű- opera 2 felv. Zenéjét szerzette David Bódog.
lőket is a legjobb minőségü földdel cserélte ki; a
maradvány-földek utáni váltságpénzből több mint
Budai népszinház.
2000 ftot elengedett, s végre, sajátjából 6 holdat
az egyháznak adott át. A költséges törvénykezési
Febr. 27. „Csikós." népsz. 3 felv. Szigligetitől.
út helyett az egyezkedés valóban czélravezetőbb. Dijmentes népelőadás.
Febr. 28. „A dajka" operette 1 felv. Offen** (Névváltoztatások.) Felsőbb engedély folytán Schroll János kaposvári hivataltiszt, Antal, bachtól. Ezt megelőzte „Liviust olvassa." vigj. 1
György, Lajos, Amália és István gyermekeivel felv. Mindkettőt forditotta Tarnay. Az uj operette
együtt „Hantosí"-ra, — Rittmiller Ferencz győri ha nem tartozik is szerzőjének legjelesebb művei
kőfaragó mester „Réthi"-rc, — Prescher Rudolf közé, bohó szövege s több helyen kedves dallamájoghallgató és Prescher Ede szabósegéd testvérek nál fogva sokáig látogatott darabja lesz a népszín„Székely"-ie, — Hirsch Vincze rimaszombati la- háznak. A jó előadás, különösen Harmath Emmákos „Szarvasi"'-ra, — Ellenberger Ferencz banai nak szép éneke, s Szilágyínak ügyes játéka,
lakos „Révhegyi"r-re, — Knauer István kassai köztetszésben részesült. A másik összetákolt férczzongoramester ,,Kövesdi"-r& változtatták vezeték- darab szinrehozását csak sajnálni tudjuk, s a benne
előforduló valószínütlenségeket a közremüködők
neveiket.
** (Vakmerő rabló) A paulisi vendéglős szo- számos botlása s hibás játéka még kiállhatatlabájába a mult napokban egy ismeretlen egyén nabbá tette. Hogy többet ne emlitsünk, csak a
tört be, az ott alvó vendéglősnét torkon ragadta, főszereplő Libera Gizella egy jelenetét hozzuk föl,
s hasába kést ütött; ez eljajdult, mire a szomszéd ki, hogy az ablakon leereszkedjék, a zsebkendőket
szobában alvó 12 éves gyermeke kifutván, a rabló unalmasan hosszu ideig kötözgette, s végre kana gyermekre rohant; az anya ezalatt az ablakonki- nak használása nélkül, hatás-vadászat kedveért
menekült, s szomszédjait íolveré. A rabló azonban kiugrott.
Mart. 1. Az előbbenieket ismételték.
a lárma daczára összeszedte a szobában található
pénzt és azzal odább állt. Kinyomozására a vizsMárt. 2. „Dunanan apó és fia utazása."
gálatok megkezdettek. A megsebesitett vendég- Operette 3 felv. OfFenbachtól.
lősné és gyermeke életéhez kevés a remény.
Márt. 3. Ugyanaz, ezuttal 19-edszer, s foly** (Megyilkolt e/fe/áíií.^Nénietoszágban Kirch- vást zsufolt szinházban.
Márt. 4. ,,A vén parókások." Vigj. 4 felv.
heimban nem rég egy nagy him elefántot gyilkoltak meg. Az állat már oda menetelekor utközben, Sardoutól. Francziából ford. Tarnay.
vad, haragos volt, és a szekeret, mely kaliczkáját
Márt. 5. „Egy óra egy házaspár életéből."
vitte, szinte felborította. A fogadóba érve, 12 ne- Vigj. 1 felv. és „Lucifer a zöld ördög." Némahezék digitálist adtak be neki, — ettől csillapo- játék.
dott; de a mint gazdája közeledett hozzá, ujra
Szerkesztői mondanivaló.
megdühödött, azért meggyilkolását határozták el.
6488. Tótmegyer. P. L. Igen szivesen adnánk felElőbb kenderméreggel tettek próbát, a mit zsemlében adtak be. Nem használt, pedig jó nagy adag világositást, de mikor most, a második levél utján sem érton kivánságát.Azt irja b'n : „Méltóztassék aV.U.inult
volt. Csak a meglövés volt hátra. Oda gyültek jük
évi utolsó számaiban, a telekkönyvi munkálatokat érdeklő,
a legjelesebb kirchheimi vadászok s golyóval mind Tatában (ha jól emlékszem) lakó kiadó ur nevét velem
egyszerre; szembe köszöntötték. Minden golyó közleni." E pár sorból nem tudunk eligazodni, mit akar on.
talált, de az elefánt csak állott csendesen. Tovább Részletesebb magyarázatot kérünk.
6489. Bécs. Kérjük a számlát a „soll" és „haben"
egy óránál folyt a tüzelés, mig a colossalis barom
Két hét mulva szivesen; addig máskép vagyunk
párszor hátrahanyatlott, de ismét összeszedte ma- szerint.
lefoglalva.
gát, felállt, ketreezét szétszakította, s méltóságos
6490. Bürkös. Gr. Gy. Arra nem vállalkozhatunk, hogy
léptekkel kezdte mérni az udvart. Elsö lábára kö- a hozzánk beküldött verseket (melyek száma legio) még
tél volt kötve. Próbálták lerántani, de csak a kö- birálgassuk is. Ennél szebb és hasznosabb foglalkozást is
tél roppant el; ő talpon maradt. Mivel azonban találhatunk magunknak. A beküldött müveket vagy adjuk,
vagy nem adjuk; de hosszabb indokolással nem szolgálhamár szeme nem volt, közel fértek hozzá s végre tunk. Ha pedig — mint szoktuk — a beküldött versek
3
csak mégis meggyilkolták. Magassága 5 /4 sing Vio részéröl rendesen nem szólunk, ezt is feleletnek kérjük
volt; agyara 5 láb, sulya 8600 font. E hatalmas tekintetni. A használhatókat adjuk, a mikor lehet, a többi
állatnak kitartó nagy életereje valóban bámu- elpusztul. Külön versbiráló osztályt nem állithatunk. —
(Szolgáljon ez értesités tudomásul számos türelmetlenkedő
latos.
fiatal versiró hazánkfiának.)
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6491. Agárd. K. I. Reméljük, jövő számunk eleget
fog tenni ön óhajtásának. Minden készen van.
6492. Szarvas. L. G. Jelen számunkba már későn
érkezett az örvendetes tudósitás. Legközelebb.
6493. Z. Pest. íly tárgyu müvekkel nagyon el levén
halmozva, a küldöttek közlését most ugyan nem Ígérhetjük, de egyéb kivánataira nézve megteszünk mindent,
a mi hatáskörünkbe esik.
6494. Kún-Sz.-Miklós. Sz. K. Köszönet a megemlékezésért. Ünnepélyes alkalomra várunk.
6495. N.-Zellö. F. M. Érdekkel olvastuk az ujabb
közleményt. Hogy előbbi állításainknak nagyobb sulyt szerezzünk, nem marad egyéb hátra, mint a dolgozatot az ön
által is megnevezett nyelvtudósunk itélete alá terjeszteni.
Meg fogjuk tenni.
6496. Eger. U. L. Sajnálva tudatjuk, hogy a kivánt
régibb számokból kiadó-hivatalunk egyetlen egygyel sem
szolgálhat. Egyes évfolyamok efféle hiányai most csak magán uton pótolhatók.

— (A Vasárnapi Ujság régibb évfolyamai tárgyában):

Eladók : az Ifc56.,1857. és 1860-i évfolyamok kötetlen
állapotban. Egy folyam ára ő ft.
1859-ből a második félévi folyam (27—52. szám).
1855-ik évből : 1 - 1 3 ; 34., 35., 87., 38., 39., 40., 41.
számok.
1861-ik évből : 27—32. számok.
1862-ik évből: 7—11.; 31—34. számok.
Egyes számok ára 10 ujkr. — Bővebb értesitéssel
szolgál Bertók János Munkácson.
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Pest, mártius 15-én 1863.
Elöfizetési

főitételek

1863-ik évre:

a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :

SAKKJÁTÉK.
167-ik számu feladvány. — Bankos K á r o l y t ó l
(Kún-Szent-Miklóson).

Egész évre (január—december)
Csupán Vasárnapi Ujság :

Egész évre (január—december)
Fél évre (január—junius)

10 ft.

|

6 ft.
3 ft.

Fél évre (január—junius)
Csupán Politikai Újdonságok :
Egész évre (január—december)
Fél évre (január—junius)

5 ft.
6 ft. •
3 ft.

Sötét.

Kolosváry

i

b

c

d

e

Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 162-dik számu feladvány

megfejtése.

(Plachuttától.))

Világos.
l)Vhő-e8
2) H c 3 — e 4
3)Ve8 — e6
4)
c2 — c4

Sötét.
'
Fe3-c5A)

d 5 — e 4 : B)
Kc4-b5:

A))
1)
Kc4 — c5
2)Ve8-c8f
Kc5-b6
3)Hc3—dő:f
K b 6 — b5:
4)
c2- c4 £
B)
2)
H c 1 — b 3 C)
3)He4-d2f
H b 3 — d2:
4)Ve8-e24:
C)
2)
F c5 —a 3:
3)Ve8 — c6f
tetszés szerint.
4) V c 6 - c 5 ^
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Kis-Kürtő sön: Csemiczky Károly.—Debreczenben : Sperber
F. — Váczon : Niczky Pál. — Parabutyban : Rothfeld József. — Pesten : Cselkó György. — Kassán : Skvór Antal.
— Kun-Szent-Miklóson : Bankos Károly. — Szegeden : Galyasi Imre. — Jász-Berényben : Scopian Sándor. — Gyepesen : Kun Sándor.

TARTALOM.

)

6. p- P- m.
6 30 l l 4
Francziska
18
25 Tarasius
6 28 10 49
Francziska
Sebastei 40 vért. Etelke
19
26 Porphyr
fi 2fi 10 33
Herakl. böjt köz. Konstanczia 27 Prokop
20
6 24 10 17
28 Vazul
21
Gergely pápa
Gergely
6 22 10 1
Rozina, Niczefor Krisztina
22
6 20 9 45
1 Márczius
Mathild kir.
Mathild
2 Theodóz
33 25 Sabb 6 18 9 28
Holdnegyed : Utolsó negyed 12-én, 8 óra 12 percz este

Tizedik évi folyam.

11-ik szám.

92

Gelencsér István (arczkép). A fogoly lengyel. CsengeiG.
A szép kun leány. Milesz Béla. — Hírlapirodalmunk a 19.
században (folytatás). — A fekete ardói régi templom (képpel). Lehoczky Tivadar. — Az orosz-lengyel csatatérről
(képpel). — A természet köréből. Bécsi levél. K. T. — Egyveleg. — Tárház : Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság,
kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. —
Mi ujság? — Nemzeti szinházi napló. — Budai népszinház.
— Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár
Felelős szerkesztő Pákh Albert (lak. magyar-uteza 1. sz. a.)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten, 1863.

Korunkban, midőn az öszinte hüség, szilárd kitartás, a régi patriarchális kornak
eme szép erényvirágai mindinkább ritkulnak, midőn hűlni kezd a szellem, mely egykor a családot a ház egész népével egy testté
olvasztá; midőn ur az ö munkását, s munkás az ö urát mindinkább csak kenyérkereső, s bértadó puszta eszköznek kezdi
tekinteni; most, midőn ernyedetlen szorgalom , hálás elismerés, s kölcsönösen kitartó
h ü s é g nem minden embernek
szokott egész életén k e r e s z t ü l
jelleme maradni : számitó korunkban , mondjuk, kétszeresen
örvendetes jelenség, ha mégis
vannak, kik egyéb érdemeik mellett a közbecsülést és tiszteletet
e téren is különösen ki tudták
érdemelni.
Egy ily férfiut mutatunk be
e lapok olvasóinak K o l o s v á r y
Mihályban, ki a nagynevü gróf
Nádasdy családnak kápolnásnyéki birtokán 1814 elejétől mint
gazdatiszt müködik.
A derék gazda nem bir ugyan
országos névvel, s nem is mondhatjuk, hogy tollal és tintával
vivta ki magának az érdemet,
melyben máig méltán részesül,
de tagadhatlan, hogy azért] a
gazdaságnak nemcsak gyakorlati, .
hanem elméleti ismerete is oly
mértékben van benne képviselve,
hogy tiszttársainak mindenkor
diszére, földesurának pedig örömére szolgált, s első rendű gazdáink diszes sorába méltán oda
illik. Kolosváry, — ha nem irt
is pályamunkákat, de annál többet olvasott, s olvas most is minden e szakban tett ujabb felfede'**•
zést, s a mit hosszu tapasztalása után jónak és czélszerünek
talált, iparkodott, s iparkodik azt a gyakorlati térre is azonnal átültetni.
Született 1788-ban Vasmegyében Litkén,
hol atyja tiszttartó volt. Kisebb iskoláit Komáromban, a bölcsészetet Szombathelyen és
Győrött, a törvényt pedig a hires jogtanár
Kelemen idejében Pesten, a m. k. egyetemben végezte.

Mihály.

A tudományos készültségű 20 éves ifju sel foglalkozó munkások felügyelésével bizta
az ügyvédi pályát választá magának, de a meg, hol aztán szerencséje volt a boldog
gondviselés máskép rendelkezett. Azon év- emlékü Ürményi Miksával, ki a várépitésnél
ben szerveztetett ugyanis az utolsó magyar mint a kormány részéröl kiküldött „contranemes felkelő sereg, s a paragrafus: „omnes, agens" müködött, közelebb megismerkedni.
qui scholas quocunque modo excesserunt, Ennek ajánlata folytán következő évben a
conseribendi sunt," Kolosváryt is épen mint tatai járásba a nagy tudományu Pázmándy
pályavégzettet találá. Lett tehát belőle Ko- Dénes főbiró mellé került mint rendes eskütt,
márommegye részéről insurgens, s a peres hol nemcsak ismereteit, de ismeretségét is
ügyek helyett hazája védelmére kelt. Mint tágasbitani szép alkalma nyilt. A szerény,
de hivatalában szorgalmas ifjut
szemmel kisérte nagy ismerőse,
Ürményi, s hogy pártfogását tettel bizonyítván, magához közelebb vonhassa, Agárdi jószágának vezetésével akarta megkínálni, de e szándékában meg lőn
akadályozva az örökös főispán
által, ki Kolosváryra 1814 elején kápolnás-nyéki birtokainak
kezelését bizta s e minőségben
ugyanezen helyen idösb gr. Nádasdy Mihályt 12, örökösét Lipótot 6 — ennek fiát a mostani
örökös s valóságos főispánt gróf
Nádasdy Lipótot 32 — összesen
a családot egy év hiján 50 évig
szolgálja.
Mint gazdatiszt fáradhatlan
volt mindenkor s f á r a d h a t l a n
most i s , minek világos bizonysága az, hogy naponkint elmegy,
pedig mindig gyalog, a majdnem
egy órányi távolban fekvő gazdaságba, hogy ott necsak jelen legyen, hanem tegyen, mit a szükség és körülmények személyétől
megkívánnak; pedig Isten kegyelméből már 74 éves. A szigoruságig pontos és rendszerető, de e
mellett, — a mi oly szépen megfér — alárendeltje iránt kegyes
és jó szivü is. Vallásosságát bizoKOLOSVÁRY
MIHÁLY.
nyíthatnák — a velenczei anyatemplom
és
a szegények. Mi hivatali hűségét
azonnal kinevezett őrmester, Konkolyi száilleti,
ámbár
ö is élt szomoru napokat, dezados keze alatt szolgált, ki a szép bizonyítazért
jö
és
balsorsban
egyaránt kitartó.
ványokkal ellátott, különben is müvelt ifjut
Hogy buzgó hazafi, felesleges mondakiválóan becsülte.
nunk;
hisz ha a „Szózatnak" csupán figyelVége levén a fölkelésnek, idösb gróf Námes
olvasása
okvetlen arra indit minden jó
dasdy Mihály, Komárommegye akkori örölelkü
magyart,
hogy hazájának hive legyen
kös és valóságos főispánja, megyei t. esküttrendületlenül,
mennyivel inkább hívének
nek tévé, s mint ilyet, a megye a várépités-

