Tizedik évi folyam.

14-ik szám.
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** (Hös lengyel.) Bogdanowiez lengyel fölkeMártius 21., 22., 23. „Dunanan apó és fia
Szerkesztői mondanivaló.
lő-fíünököt a kivégzés helyén Chrnsjejew orosz tá- utazása." Operette 3 felv. Offenbachtól. A szinház
bornok kegyelemkérésre kivánta birni. „Kérjen mind a háromszor tele volt.
6520. S.-Patak. Dr. S. J. E napokban elindított leveön kegyelmet, ön még fiatal!" mondá az elitéltMártius 24. „Az ajánló-levél." Vigj. 4 felv. lünk eddig már megvitte a kivánt felvilágositást. Óhajtjuk,
hogy minden rendben legyen.
nek. „Igaz, fiatal vagyok" — felelt e lengyel hős
Mártius 25. A szinház zárva volt.
6521. Ldcse. T. J . A levelet közlöttük az illető kia— „de az ügy, melyért meghalok, vén!" — De
Mártius 26. „Dunanan apó ésfiautazása." dóval, a kitöl egyenes választ várhat ön. Hogy a vállalathiszen önnek anyja van! „Anyám szégyelné ma- Operette 3 felv. Offenbachtól.
hoz bármi tekintetben mi is hozzájárulhassunk, az egésznek
gát, ha kegyelmet kérnék," szólt a hős és megirányáról, czéljáról, tartalmáról többet kellene tudnunk,
mint a mit most még csak nem is sejtünk.
halt.
6522. Bénye. S. K. A V. U. ez idei elsö évnegyedét,
*• (Halálozás) Nagykanizsán e hó 18-án teSAKKJÁTÉK.
mig a felesleg példányok száma tart, utólag is meg lehet
mették el Stern Jakab segéd-rabbit éltének 82-ik
rendelni. A „jutalomévre" számítottunk, s azért van még
évében. 56 évig müködött ott mint segéd-rabbi. 170-ik számu feladvány. — B a n k o s K á r o l y t ó l egynehány felmaradt, példányunk. A többi kérdések kiadó(Kun-Szent-Miklóson).
Hátrahagyott 79 utódot, u. m, 7 gyermeket, 48
hivatalunkat illetik, melynek határában mi nem kaszálhatunk. — A ,,Téli esték" helyett mást várunk.
unokát és 24 másod unokát. Tetemei előbb a helySötét.
6523. Hitem. Rhetorika, de nem melegítő poézis.
beli zsinagógába vitettek, hol 3 rabbi tartott fö6524. Darócz. K. J. Nagy köszönettel tartozunk az
lötte gyászbeszédet.
ujabb megemlékezésért. A régibb e napokban hagyja el a
Ű//////Á^

Nemzeti szinház.

I

Péntek, mártiue 20. „A völgy lilioma." Dráma
5 felv.
Szombat, mártius 21. „Dinorah," vagy a
„Ploermeli bucsu." Vig opera 3 felv.
Vasárnap, mártius 22. „Két pisztoly." Népszínmű 3 felv. Szigligetitől.
Hetfö, mártius 23. Először „A kártyavetőnö."
Dráma 5 felv., előjátékkal. Séjour Viktor után
forditotta Feleki. Ismét egy azon romantikus darabok közöl, melyekben nem a cselekvények belsö
fejlésére, hanem külsö esetlegekre s különösen a
szinpadi hatásvadászatra van fektetve a fősuly, s
igy ha megragadják is a figyelmet, de semmi tanulságot nem nyujtanak. Átültetése szinirodalmunkon nem sokat segitett. Az előadásról azonbaa
a b e d e
f g
h
ceak dicsérőleg szólhatunk. Különösen Felekyné,
Világos.
Jókainé, s Tóth József egész fenyőkben ragyogtak.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.
Kedd, mártius 24. Ugyanaz, másodszor.
A 165-dik számu feladvány megfejtése.
Szerda, mártius 25. „Szavalati és ének-akaVilágos.
Sötét.
demia" 8 szakaszban. Jövedelme a nemzeti szinB c 2— b2
Bh8 — e 8
ház zenekarának átalakítására volt szentelve.
F f 6 - e 7
H f 2 - g 4
Csütörtök, mártius 26 „Rigoletto." Opera 3,
F f 5—g4:
tetszés szerint.
felvonásban. Füredi, a népdalok hőse, ez estén
H f 7—£
bucsuzott el a nemzeti színháztól, melynek köHelyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
zönsége őt vÍ8szaohajtani nem szünik meg.
— Váczon : Niczky Pál. — Kun-Szent-Miklóson : Bankos K.

Budai népszinház.
Mártius 20. „A falusiak." Vigjáték 4 felv.
Szigetitől. Díjmentes népelőadás.

Kis-Kürtösön .-Csemiczky Károly. — Pécseit : Ritkay János.
Gyepesen : Kun Sándor. — Debreczenben : Zagyva Imre
Tápio-Szelén : Geszner Jenő. — Egerben : Tilkovszky F.
Bócsön : Kispál Abraham.— Felsö-Pcnczen : Endrődy Géza.
Szili-Sárkányon : Pottyondy Gejza. — Váczon : Kollonici
László.
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ElÖfÍZ6téSÍ

— (A Vasárnapi Ujság régibb folyamai.) Eladó:
1859., 1860., 1861., 1862 évekről, kötetlen, tiszta,
hiány nélküli példányok, összesen 20 ft., kötetenkint 6 ft.
1855 és 1856 évi folyamok. Az elsőből könyvkötői hibából nehány levél ki van kötve; a másikban egy pár levélnek helye van elcserélve: Mind a kettő vászonsarokba kötve.
Az elsö ára 6 ft., a másiké 8 ft; együtt a kettő 18 ft.
A példányok a vevő költségére küldetnek el. Bővebb
értesitést ad Révfi Mihály, Kis-Kun Majsán.
A Vasárnapi Ujság összes kilencz évi folyama, csinosan
bekötve 50 ftért „postai utánvétel mellett" megrendelhet*
Nagy-Halmágyon Mészáros János postakezeló urnál.
A V. U. 1855 és 1856 évi teljes és bekötött példány*
helyben 8., elszállítva 9 ftért. N.-Orosziban (B. p. Rétság)
Sárvári Eőry Andor.

TARTALOM.

)

N ap kél

sajtót — ajánljuk figyelmébe. Küldessünk-e példányt? —
A levelezés körül tett tapasztalásai egész kollegiális részvétünket ébresztették fel. Hátha egy félévre ide jönne ön
pat vári ára!
6525. Datk. J . S. I. Az ujabb négy czikket vettük •
időközönkint adjuk. A lapot küldjük.
6526. Legközelebb beküldött s nem adható művek : Virágos völgy (és társai). — Lemondás. — Az agg
koldus. — Egy nyomorult koldusnak panasza. — Emlékeztetés (és társai). — Téli merengések. — Nyárfa bünhödése. — Agatha lelke (és társai).— A tavaszhoz. — A nándori toronyőr. Téli reggel. — Sympathia. — Munkáéi. —
Tavaszi est. (Az utóbbinak utolsó verse még legtöbbet ét.
Halljuk :
„Fehér bajszu öreg Bálint
Mozgatja a száját váltig.
Csöndesen néz az égre fel,
Imádkozik vagy énekel?
Búbánata semmi sincsen (I)
Tán most is ezt mondja szája:
Segit rajtunk még az Isten,
Majd kiderül valahára!")

Két kiadatlan oklevél IL Rákóczy György idejéből
(arczkép). P. Szathmáry Károly. — Zách Feliczián tragédiából. Bajza Jenö. — A tűzhányi hegyek. Mauritz Rezsik
— A szentmártoni könyvtár Pannonhalmán (képpel). Zombory O. — A tigris és dajkája (képpel).— A bolygótüz. —
A mirenytartalmu festékek. — Egyveleg. — Tárház:
Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Mi ujság? — Nemzeti szinházi
napló. — Budai népszinház. — Sakkjáték. — Szerkesztői
mondanivaló. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert magyar-utcza (lak. 1. sz. a.)

fölhívás

| Szerkesztői jutalom-év.

Vasárnapi Ujság*Politikai Újdonságok
1863-ik évi folyamára.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok folyó évi első évnegyedi, valamint az 1862—63. évi oktober—mártiusi
félévi folyama e hó végével letelvén, — kérjük tisztelt előfizetőinket, hogy előfizetéseiket ^ 3 a lapok folytatólagos megküldhetése végett ~ mielőbb megujitani sziveskedjenek.

tó^~ Előfizetésiföltételek:"^tZR

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokra együttvéve : évnegyedre, azaz : április—juniusra 2 ft. 50 kr., — fél évre, azaz : április—
septemberre 5 ft., — háromnegyed, évre, azaz : április—decemberre 7 ft. 50 kr. — A Vasárnapi Ujság magában véve : fél évre 3 ft.,
egy negyed évre 1 ft. 50 kr., — A Politikai Újdonságok magában véve : fél évre 3 ft., — egynegyed évre 1 ft 50 kr.
A Vasárnapi Ujság ezévi január—mártiusi folyamából teljes számu példánynyal még folyvást szolgálhatunk. — Tiz előfizetett
példány után 1 tisztelet-példány jár. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. •

pest, martiban 1863

\ Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám).
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4-ik szám alatt Pesten 1863.

Pest, április 5-én 1863.
Elöfizetési
föltételek
1863-ik
évre:
a Vasárnapi Ujság é» Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :
Egész évre (január—december)
Csupán Vasárnapi
Egész évre (január—december)
Fél évre (január—junius)

10 ft.
,

6 ft.
3 ft.

|

Fél évre (január—junius)

5 ft

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

6 ft.
3 ft.

F fi r e d í M i h á l y .
Országszerte ismert név, s ha egy héttel vozni kény szeri ték, nemsokára ismét ugy
ezelőtt írjuk e sorokat, hozzátehettük volna: fognak alakulni, hogy visszatérését lehetővé
a nemzeti színháznak egyik legnépszerübb, fogják tenni.
legkedveltebb tagja. Ma azonban, az uj szinEz óhajtás ünnepélyes kijelentése nélkül
házi év kezdetével, azt kell irnunk, hogy el sem kezdhettük volna derék művészünk
ezen népszerü és kedvelt müvész központi pályájának rövid ismertetését.
színházunknak tagja már csak volt. Valóban
Füredi müvészi élete — a mi fejledezö
nehezünkre esik e szót leirni, s magunknak viszonyaink között — fényes bizonysága anis hihetetlennek látszik a tény, melyet köz- nak, hogy tehetség, szorgalom és kitartás
lünk, de melyet e perczben mégis be kell végre utat tör magának s elismerésre tartvallanunk. Igaz lehet bizonyos
tekintetben, hogy kipótolhatlan
ember nincs, s még a nagy Napoleon után is, midőn a világ nagy
színpadáról lelépni volt kénytelen csakhamar akadt más, a ki
az ö helyébe ült, — de itt ne beszéljünk ilyen nagy dolgokról.
Füredi Mihály, a magyar szinészetnek s különösen a nemzeti
színháznak itt született, itt nevekedett, oly sajátságos édes gyermeke, kinek attól elválnia nem
lehet, anélkül, hogy hiányát a
k ö z ö n s é g sajnosan ne érezze.
Élőfa, mely itt ezen földön termett s vert gyökeret, mely virágaival, dus lombjaival, gyümölcseivel, huszonöt nyár és téi
lefolyása alatt, gyakran vidított
.'fel mindnyájunkat, s melynek át^r
ültetését most erőszakolni, természetellenes, vétkes eljárás. Nem
szükség ezt b ö v e b b e n magyarázni. Szerencsére, tény az, hogy
F ü r e d i eltávozását a nemzeti
színháztól, melynek mindeddig
közbecsülésben álló tagja volt,
sem maga nem sürgette, sem az
igazgatóság nem óhajtotta, hanem a „körülmények" szerencsétlen összetorlódása hozta magával. Azért nem is vesztegetjük
FÜREDI
MIHÁLY.
Mában a szót s nem jut eszünkbe,
akár az egyik, akár a másik félnek leczkét tar- J hat számot. A müvészeti pályától egészen
tani a miatt, hogy az elválás bekövetkezését' eltérő körökben nevekedvén, sok küzdéssel,
nem akadályoztatták : de épen azért, erőfeszítéssel, fokról fokra kellett kivívnia
e válást természetlennek, erőszakolt- azt, mit mások, szerencsésb előzmények meltartjuk, az összes közönség és magunk let, könnyedén, mintegy játszva érnek el. Annevében azon reményünket fejezzük ki, hogy nál nagyobb mértékben illeti az érdem és
e kölcsönös nélkülözés nem fog soká tartani méltánylat.
* azon „körülmények," melyek Füredit táFüredi Mihály 1816. ápr. 18-án született

Váczon, hol derék atyjának, (ki Aszalkovics
családi nevét folyvást megtartá), Vácz város egykori jeles kovácsának és máskülönben
is tisztelt, értelmes polgárának emléke máig
is legjobb hirben áll. Mesterségét ez utóbbi
értelmesen üzé, a miben annyival inkább
módja volt, mert korábban katonai szolgálatban ezred-kovács, késöbb állatorvos is
vala. Mihály fiát eleinte pappá akarta nevelni,
de mivel a világiabb szellemmel biró fiunak
ez élethez semmi kedve nem volt,
a szükséges iskolák bevégeztével
saját mesterségére fogta, hogy e
pályán az ö nyomdokaiba lépve,
töle egykor necsak a kovácsmühelyt, hanem a kivívott közbecsülést is örökölhesse.
Az ifju egész erélylyel s szorgalommal neki feküdt atyja mesterségének, s a legszebb sikerét
látta fáradozásainak. S most már
csaknem hihetetlennek látszik —
pedig szó szerint igaz —, hogy
-"
Füredi, nemzeti színházunk operájának és drámájának 25 éven
át egyik legünnepeltebb tagja,
husz éves korában már remekelt
kovácsmester volt Váczon, a mellett 1834/5-ben Pesten az állatgyógyászati tanfolyamot is sikerrel bevégezte. Késöbb, midőn
Pesten müvészi hírének délpontján állott, beszélték róla, hogy
egy könnyü kis kocsit, melyet
egykor remekben készitett, megszerzett s rajta kocsizván, örömmel mutogatta mint saját keze
müvét.
Meg kell említenünk, hogy
Füredi hangja már gyermekkorában, különösen a t e m p l o m i
éneklések alkalmával, nagy figyelmet gerjesztett s egy váczi műkedvelői előadás alkalmával rendkivüli tetszésben is részesült. Serdülő ifjúkorában pedig már átalánosan ismerték szülőföldén ritka szép hangját. A legelőkelőbb
házakhoz is hivatalos volt, hol gyönyörüen
elöadott népdalaiban mindenki örömét találta.
Azok között, kik az ifju szép hangját
gyönyörrel hallgatták, első helyen állott
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Gáspárik Kázmér, akkori váczi kanonok (a hogy gyűjtés utján eszközlendő segélypénzderék férfiu arczképét a V. U. mult évi fo- zel további kiképeztetés végett, külföldre
lyama hozta s mint nagyprépostnak bekö- utaztatják, de a begyült összeg csekély levetkezett halálát csak nehány héttel ezelött vén, csak nehány, leginkább középosztálya
jelentették a lapok.) Ö volt az, ki legelőször lelkes mübarátnak köszönhető, hogy Füredi
íigyelmezteté a fiatal Füredit a nemzeti 1844-ben Bécsbe utazhatott, hol Basadonna
szinházra, s azon esetre, ha ide menne, némi akkori hires énektanárnál a magasabb zenesegélyzést is ajánlott neki. Noha az ifju lel- művészetben nagy szorgalommal hosszabb
kében az énekművészet iránti vágy titokban ideig képezte magát. 1845-ben visszajött
már régen lángolt, de elhatározása mégis Pestre, s már elsö föllépésével oly diadalt aranagy küzdelembe került, mert nemcsak egy tott, hogy azonnal 2000 pft. fizetéssel szerződbiztos és jövedelmező mesterséget, de ekkor tetett, mely a későbbi években fokozatosan
férjevesztett édes anyját is el kellé hagynia. növekedett. Azóta a közelmult napokig fáVégre a müvészeti ösztön és vágyak gyözé- radhatlan szorgalmú s közszeretetben részenek s Füredi 1837 okt. 15-én jött a nemzeti sült tagja volt a nemzeti intézetnek, s mig a
szinházhoz, mely két hónappal azelőtt nyilt magyar operának valódi disze lett, addig a
meg. Ha a reményteljes ifju megálmodhatta j népszínművekben mai napig utolérhetlen
volna akkor, hogy 25 év mulva mikép fog példánykép maradt. Mig az idegen operákelválni e szent hajléktól!
ban is mindig nagyobb tért foglalt el, (az ő
Egyelőre 12 pforint havidíjra szerződtet-' Figarója, Rigolettoja, felejthetlenek maradték kardalnokul. Nem lehetne csodálni, ha e nak) : addig az időközben fölmerült magyar
sovány való elriasztotta volna lelkének fenn dalmüvekben csaknem utánozhatlan eredetiröpkedő álmait; azonban jobb jövö biztos ségű alakokat teremtett (ki ne emlékeznék
reményében örömest várt, türt, nélkülözött, Garára, Peturbánra!) — —
s az élet kényelmeivel kinálkozó szülői házFüredi most is müvészeti erejének teljes
hoz nem tért vissza. — A karban eleinte birtokában van s legkisebb kedvünk sincs e
igen magasan s erötetve kellett énekelnie, czikk végén siralmas bucsuztatót tartani fökésőbb azonban Haynis kartanitó figyelmez- lötte, hanem ujra ismételjük, hogy az összes
tette, ne rontsa hangját, melyből idővel szép magyar közönség nevében felhatalmazottnak
bariton válhatik, ürömest fogadott szót és érezzük magunkat ezen hangos felkiáltást
szorgalommal tanult, de miután egyévi mü- intézni hozzá, és mindazokhoz, a kiket illet :
ködése alatt legkisebb önálló szerephez sem
„Szerencsés viszontlátásig!"
juthatott a nemzeti szinpadon, 1838 évi
okt. 15-dikén a Joób Zsiga és Kovács Endre
igazgatása alatti színtársulathoz szegődött, s
Holt Tisza partján.
velök Kassára menve, itt nehány kisebb drámai és operai szerepben föllépett. Azonban Sok száz évek előtt, réges-rég lehetett,
ismeretessé válni és kissé hirre kapni csak Midőn c mederben zugó hab futott le;
késöbb kezdett Kolozsvártt, hol Kilényi tár- Olyan régen volt már; hogy az emlékezet —.
saságánál „Normában" Orovesót, „Beatriee- Regének tartja ha beszélnek felőle.
ben" Enricót, „Zampában" Zampát kitünö Más alakja volt még akkor e vidéknek :
sikerrel éneklé s e mellett drámai szerepek- Kengeteg erdőség, ingó, lapos róna,
Miket már ujitó keze az időnek —
ben is ép oly sikerrel müködött.
Kiirtott, letörült, és elsepert róla.
1842 okt. 23-án, már némi hírnévnek birtokában, ismét Pestre jött Füredi, föltevén Midőn ez ároknak füzes lepte medret —
magában, hogyha nem szerződtetik, ismét Színig foga el a futó hab hulláma,
szarvas-űnők, szomjuzó őzikék —
visszatér elhagyott mesterségéhez. Nov. 14-én Délczeg
Teljes bátorsággal jártak el partjára.
a „Lázár, a pásztor"-ban Judáel szerepében
lépett fel. Késöbb szerződtetett is csekély Régen volt az : midőn e rengeteg csendét —
fizetéssel, de két éven át más szerephez nem Harsanó tülök-hang először verte fel;
juthatott, mint A „Bájital"-banBelcore szerepe, S villámszárnyu nyíllal párduezos leventék —
A felrebbent vadat e partig űzék el.
mit rövid idö alatt 17-szer kellett énekelnie.
De végre reá nézve is bekövetkeztek a rég- Akkor volt az, midőn dicső Árpád apánk,
várt jobb napok. Ez időre esnek Szigligeti — Munkácsnak váránál kipihenve magát —
elsö népszínművei, melyek akkori rendkivüli Megindult; itt kelt át tüsszögő méneken,
Vezetve az igért földre daljás hadát.
hatását a mai nemzedék alig képzelheti. A
szerencsés pillanatban született müvek uj Milyen had, milyen nép! egy-egy harczi Isten,
irányt, uj életet s szellemet öntenek szinmü- Deli, sugár termet, bátor tüzű szemek . . .
vészetünk zsibbadozó tagjaiba, minek csak- Kopjaszáí, s kelevéz ing aczél kezökben, —
Nyilt sziv, tiszta jellem, láng-szóró tekintet . . .
hamar országos hatása volt tapasztalható. S
a termékeny szimnüirónak mindenekelőtt Jöttek viritó nők, öreg, tisztes aggok,
oly müvészre volt szüksége, ki az általa te- Omló, ezüstszínű fürtökkel, szakállal.
remtett népies alakokat hiven visszaadja, söt Nyilni kezdő szüzek, feslő rózsabimbók —
Liliom termettel, és ártatlansággal.
a testi világban ujrateremtse; s szükséges
volt egy jó népszinmüénekesre, ki a müvekbe Nők. aggok, gyermekek, itt-ott elmaradtak.
szőtt, elfelejtett, elhanyagolt gyönyörü ma- A férfi és ifju haladt délczeg ménén;
gyar népdalokat a közönség gyönyörűségére Szereztek országot, hir-babért arattak, —
S szerelem virágit kedvesök hű ölén. —
elö is tudja adni. Ekkor tünt fel Füredi szerencsecsillaga, ekkor jutott a közönség is egy, Szabadság, dicsőség szép zöld repkény ága..
addig nem sejtett kincs birtokába. Magyar Övedeztc körül a hős hálántékát.
dalok soha sem hangzottak szebben a nemzeti Szabadon zengett a dalnok ifju kobza •—
Hunniát dicsőség, szabadság fényié át.
szinpadon, sem azelött, sem azután, mint
ekkor, midőn Füredi csengő érczhangjának Dicsőség pólezárók szédítő magasból —
teljes birtokában vala. A hatás és elragadta- Oly könnyü lebukni . . . oly könnyü leesni.
tás minden várakozást felülmuló volt. A Kivált ha pártviszály vész-jós madárja szól,
népszínmű hőse Füredi lett, s ha dicsérve Barát barátjára fénylő gyiikát feni!
emlegették is operai müködését s hogy p. o. Megáradt a Tisza, piros lett a vize . . .
mint Don Carlos „Ernani"-ban nagy tetszést Testvér testvérének ontotta vérétől!
aratott: de e hatás semmi sem volt ahhoz Végátkot sóhajtott fiára a szüle —
képest, melyet mint Sobri a „Két pisztoly"- Haldokolva annak gyilkoló kezétől.
Azután jöttének még szomorubb idök . . .
ban akkor elöidézett.
Özön tatársereg dult, égetett, rabolt,

A széphangu énekes közfigyelem tárgya Leégve a házak, tarolva a mezők,
lett s a förendüek közöl többen elhatározták, Temetlenül hevert a. csonka, béna, holt.
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És a midőn ismét élni kezdett volna,
Vad Ozmaniának durva, gőgös népe,
Másfélszáz évekig tartá a béklyóba,
CsÖrrenő rablánczba, gyász s kin börtönébe.
Repültek az idők, haladtak az évek . . .
Bú, bánat mindig volt . . . öröm s jóllét ritkán.
Régi szabadságnak, letünt dicsőségnek —
Szaggatott foszlánya maradt nekünk csupán!
Repültek az idők . . . és jöttek más népek,
Hoztak müveltséget, s e folyónak zablát.
Uj törvény a népnek, uj meder a viznek,
S vigyáztak r á , hogy azt egyik se lépje át . . .
Itt a régi árok, torzs, káka felverte, —
Homokos fenekét sürün eltakarva,
Mely felett réges-rég sebesen futott le —
Kanyargó Tiszánknak ringva-lejtő habja.
Pár évtized mulva már tán helye sem lesz,
Benövi majd a fűz, felveri a bozót,
Tudni sem fogják a későbbi emberek —
Hogy ott valaha a Tiszának medre volt.
Pár évtized mulva . . . pár évszázad mulva —
Imádott szép hazám, ki tudja majd élsz e ? . . .
Süt-e majd akkor rád a dicsőség napja —
Va.gy sirhantodra női a pusztulás fűze ? . . .
Csizi János.

Két kiadatlan oklevél
II. Rákóczy György erdélyi
j ellemzésé re.

fejedelem

(Vége.)

Rákóczy néhányad magával csakugyan
megmenekült, de Kemény Jánost és hadát
a tatár addig szorongatta, mig végre a vezért hit alatt kicsalván, táborát megrohanta
s az egész sereget kirablá, foglyul ejté.
Midőn Rákóczy ez esetről értesült, hittel
fogadá, hogy a foglyok kiváltására utolsó
ingét is kész oda adni; ennek s a tatár khánhoz küldött követének daczára a kiváltás
nem haladt, mert a fejedelem sajnálta pénzét, mint ezt Biharvármegye, egy későbbi
feliratában szemére veti : „Nagy keserűségünkre volt eddig is, hogy nagyságod bennünket vérrel oly bőségesen kinált, azonban
nemzetünknek legszebb, legvirágzóbb részét
tatár kezébe ejtvén, egészen való kiszabadítására is a'feljebb valo irás szerint 30, vagy
40 ezer tallérnál több nem volt."
Ugyde csupán Kemény Jánosért százezer
tallért követelt a khán s a többiekért rangjok szerint többet kevesebbet; a sok rendbeli
sarczolás és a hadjárat költségei a népet,
országot kimeritek.
Ezen történeti előzmények után már
most érthető lesz azon két eredeti okmány
értelme, melyeket báró Kemény István szívességéből kezemhez kapván, e fejedelem és
kor jellemzésére, sőt mint nyelvemléket is,
nem tartottam érdemetlennek a nemzet
multját kedvelő magyar olvasó-közönség elé
juttatni.
Ezek elseje, intézve magához a fejedelemhez, az eredetiről hiven másolva ekként
szól :
„Mü Kemény Simon, Kemény Ferentz
egész atyafiakul, ugymint Kemény Péter,
Bethlen Ferentzné Kemény Katha és gyermeki, ugymint Bethlen Farkas, Bethlen Gergely, Bethlen Elek és Kemény Boldizsárné
Bornemisza Susárma assecurallyuk Nagodat
(nagyságodat) ez kezünk irása és petzétünk
alatt költ levelünk által, csak Nagod meghigért kgmességét (kegyelmesseget) ne vonnya
megh teollünk az kezességh dolgából, ham
(hanem) vállallya fel az kezességet, és kihozatván szegény urat, Kemény János ürt
mostani fogságából, juttassa kezünkhez is,
Nagodat benne nem hadgyuk, hanem contentállyuk, kit ha pénzül le nem tehetnénk,
jószágunkat is készek leszünk Nagodk az

summába adni, az mennyiben megh fogh
sanczolni (sarczolni) az ur, Kemény János
ur, melyeket mindaddigh manutenealhasson
Nagod, valameddigh az summát kiben megh
fogh sanczolni az Úr, Kemény János úr, le
nem teszük, kiben hogy Nagod meghnyugodgyék, és mégis hitelesebb legyen Írásunk,
esküszünk az elő (élö) Istennek, ki Atya, Fiu,
Szentlélek, tellyes Szentháromságh, egy bizony örök Isten, hogy ez fellyeb meghirt
dolgokk (dolgoknak) meghállói leszünk,
ugyis adgya lelkünk üdvességét. Dátum in
Bethlen, die 28. jan. A. D. 1659. Kemény
Simon Feiervármegenek füispanya, Udvarhelyszeknek feő kapitánya (p. h.) Kemény
Ferencz (p. h.) Kemény Péter (p. h.) Kemény
Kata (p. h.) Betlen Forkas (p. h.) Betlen
Gergely (p. h.) Betthlen Elek (p. h.) Bornemisza Susanna (p. h.)"
E levélben mint látszik, a rokonok, már
csak jótállást kérnek a fejedelemtől, de azt
sem nyerhettek tőle, különben a második itt
közölt okmányra, szükség sem lett volna.
Az elsőre nézve még csak azt jegyezzük
meg, hogy Kemény Simon pecsétjén magyarul olvasható a „Kemény Simon" s hogy a
hihetőleg még gyermek Bethlen Farkas,
Gergely és Elek nevébe atyjok (Bethlen Ferencz) pecsété van ütve. A két nő pecsétviasza
fekete; a többi veres.
A derék atyafiak nem pihentek, hanem az országban sőt a Kemény Jánossal
fogva levö urak közöl is többeket megkerestek, hogy öt kezességre kivehessek, mi
az alább közlött második eredeti okmányból kitünik :
„My Gieöreőmonostori Kemény Simon,
Kemény Ferencz és Kemény Péter, Bethlen
Ferenczné, Kemény Katha, és Kemény Boldisárné Bornemiszsza Susanna*) adgyuk
tuttara (tudtára) mindeneknek, az kiknek illik, ez írásunkban és assecurályuk sub bona
fide christiana azokat az becsülletes rab úr,
feő, nemes és közrend embereket, ha kik a
szegény Úrért, Kemény János úrért, szabadulása végett az kezességet felvállalyák,
benne nem hadgyuk az saczát (sarcz,) igazán
beszolgáltatjuk; mely dolognak hitelessebb
voltára, attuk ez kezünk irása és pecsétünk
alatt költ levelünkéit, kire Isten minkett ugy
segéllyen és ugy adgia leikünknek idvösségétt. Dátum in Besztercze ta (tertia) Martiy
A. 1659 Kemény Simon. (p. h.) Kemény
Péter (p. h.) Bethlen Farkas (p. h.) Bethlen
Gergelj (p. h.) Kemény Kata (p. h.) Kapi
György (p. h.) Bethlen Elek (p. h.) Kemény
Boldisárné Bornemisza Susanna (p. h.")
, A jámbor atyafiaknak még most sem
sikerült volna Kemény János kiváltása, ha
saját fejedelme helyett a két oláh vajda kezességét meg nem nyerik s a család pénzzé
tehetőjét fel nem áldozván, fiától Ferencztöl
be nem küldik. A százezer tallérból azonban
a nagyobb rész a bekövetkezett zavarok s
Kemény halála miatt örökre fizetetlen
maradt.
A gyáva Barcsai, kit Ali basa Rákóczy
iránt való haragjában Rhédei Ferencz viszszavonulása után szép szakáláért fejedelemmé tett, s kiről Enyedi István még a
lengyelek beütése alkalmával megjegyezte,
hogy Bányavidékén csak a „disznódi, ludaméri és tyukodi ellenséggel tartott vala erős
harczot, ugy annyira, hogy ott a tájon csak
éjfél és hajnal jelentő kakas is elvétve találtatnék", megijedve Kemény hosszabb tartózkodásán Minnye vajdánál, megkinálta öt a
fejedelemséggel s megérkezte után közbenjáróul hivta fel maga és Rákóczy között. De
Rákóczy György hősiessége és Barcsai gyá*) Oldalt irva külön jegygyel Bethlen Farkas, Gergely
és Elek ; Kapi György.

vasága a nemzet szivét a sok szenvedés után
is inkább az elsőhöz hajtá, kivált miután a.
törökkel egy pár apróbb csatát szerencsésen
harczolt meg.
De végre a Gyalu melletti ütközetben,
(máj. 22 1660) melyet Szejdi basa ellen akart
kivívni, elérte a sors a nyughatatlan férfiut,
ki könnyelmü dicsvágya által egy virágzó
fejedelemséget tett pusztává s önmagát nagy
magasságról egy nagyobbért, mélységbe
taszitá.
Itt, midőn ónodi hadai segitségére sietvén,
a harcz hevében a török hadak közé vegyül
s egy patakon átugrás alkalmával sisakja
kiesik fejéből, halálos sebet kap s junius 7ikén Váradon, hová a vesztett csata után
vitetek, kimúlik.
Pár évvel később csaknem hasonló sorsban részesült a trónravágyó Kemény János
is, miután a fejedelmi zöld mentét a jámbor
Barcsaiak kiontott vérével festé.
Egy Bethlen Gábor és I. Rákóczi György
fénykora után szomoru gyászos napjai az erdélyi történetnek!
P. Szathmáry Károly.

Adatok Rév-Komárom halászatához.

Mint évlapjaink feljegyzék, Árpáddal a
honalkotóval egyesülten, hét magyar és hét
kun vezér elfoglalván a magyar földet, azt
mint közös erövel szerzett birtokot, maguk
közt feloszták, igy jutott Komárom vidéke
Ketel vezérnek, ki a seregében vitézkedő
kumai magyarokat telepité le Csallóköz komáromi részén, — mint ezt IL Béla 1138-ban
kelt szabadalomlevelében emliti, — melynek déli csúcsán a Vágnak Dunába szakadásánál Ketelnek fia Oluptulma (Alap-Tolma)
épitette a komáromi földvárat. A vár örizetére rendelt jobbágyok közvetlen a vár körül telepittetvén le, épitették Komárom falut,
melynek a mi időnkig fennmaradt emlékei
a városban jelenleg is létezö 72 nemesi telek
(Curia); ezek birtokosai adómentes jogaikat
az itt késöbb letelepedett idegenek irányában elejétől fogva fenntartani igyekeztek,
mint ezt, a város levéltárában létező számos káptalanbeli átirások és kivonatok,
(mint „Exractus litterarum Statutionalium
Exemptos Fundos Comaromienses tangentium" stb.) bizonyitják. — Komáromnak
ezen őslakói már eredeti hazáj okban a
Kuma vizénél, a Fekete és Kaspi tenger
közt, ugy késöbb Etelköz-ben a Prut-, Szeret-,
és Bug között már üzték a halászatot, és igy
ezen ujon szerzett hazájokban azt csak folytatták, annál inkább, mert a harczi szünetek
alatt felvirágozván honunkban az ipar és kereskedés, a külországokból bejött idegen kereskedők készséggel vivék hazájukba az ott
ismeretlen és nálunk bőségben tenyésző halakat, mit kevés fáradsággal, akkor még
haldús folyóinkban bőséggel nyerhettek
honfiaink.

Hires Komárom városa, nemcsak bevehetlen erőssége, hajdan virágzó kereskedése,
— még jelenkorban is keresett hajóépítői —
és szép fehér kenyere, — hanem a legrégibb
időktől fogva halászatáról is hires, miről
csak mellékesen és vajmi ritkán emlékeznek
meg történetíróink. Kedvencz foglalkozásom
levén a szülővárosomat érdeklő történeti
adatok gyűjtése, szándékom, időközönkint —
e lapok t. olvasóit hazánk ezen nevezetes váTörténetforrásaink ugyan nem jegyzék
rosa történeteivel, - jelenleg pedig egyik fő fel az elsö halászok müködését Rév-Komáiparával, megismertetni.
romban, hanem itt szolgálatunkra áll az
Nincs hely hazánkban, mely oly jelen- összehasonlitó nyelvészet; ugyanis közvettékeny és számos folyótól környezteinek, len a város környékén nem egy helység,
mint Rév-Komárom. Itt foly nevezetesen : puszta vagy düllö nevére akadunk, melyek
a Duna : melyből Pozsony alatt Vereknyé- csalhatlan bélyegét hordják magukon, hogy
nél egyik ága kiszakadván, Kis-Duna nevezet itt hajdan halászattal foglalkozó népek telealatt keletdélnek vevén folyását, Gutánál a pedtek le; ilyenek a jelenleg is létező KeszegVággal egyesül és Vág-Duna nevezet alatt falva Csallóközben Komárom mellett, Tany
Komáromnál 150 ölnyi szélesen ömlik ismét falu Csallóköz déli részén, Harcsás és Gadócz
a Dunába, s ez képezi a 12 mérföld hosszu puszták a Vág-Dunán tul, a város határában,
Csallóköz szigetet, hajdan Aranykertet; a mely helyek legrégibb okleveleinkben is emDuna főága közvetlen a város alatt folyván, littetnek; — ezenkivül a város legrégibb
ott egy 125 holdnyi szigetet képez. A Nyitra, jegyzökönyvében, mely az 1587--1680 évefolyása lassu, azért szélein sok mocsárt ké- ket foglalja magában, halászatot jelelő csapez, ágyában kevés kavicsot, de annál több ládnevekre akadunk, melyek közöl többen
iszapot visz, azért vize zavaros, ez Lándor- jelenleg is birtokos családok Komáromban,
nál egyesül a Vág-Dunával. A Zsitva folyó vagy annak közvetlen szomszédságában és
sebes folyása és tiszta vize által feltünő, fő- vidékén, ilyenek : Halász, Csukás, Viza, Gaére Martosnál a Nyitrába vezettetett, mig dóca, Kárász, Czompó és Keszeg családnevek.
régi ága a Vág-Duna és Nyitra kiöntéseit
1051. III. Henrik császár többszöri beümagába fogadván, Zsitvatő fölött három szé- tése alkalmával tüzzel vassal pusztítván holes ágon szakad a Dunába. A Császta, mély nunkat, ez évben Győrön alól táborozott seárkával Csallóközben Guta, Bálvány •— Sza- rege, hol eleség szűke miatt kelepczébe kekálos, Keszegfalva határain keresztül foly- rülvén, békét kért I. Endrétől, ki neki azt
ván, egyik ágával a keszegfalvi holt Vágba, megadá; ezenkivül ellenének kiéhezett seregét
másikkal a Vág-Dunába szakad. Kisebb fo- a király megvendégelni akarván, 50 roppant
lyócska a Czonczó, mely az ácsi határban nagyságu vizát, ezer oldal-szalonnát, ezer
folyván, a Vasi pusztán ömlik a Dunába. — szép bikát, s tömérdek juhot, ökröt, egyéb
Komárom határa a Duna balpartján lapályos barmot és kenyeret meg bort küldött a nés a fennebbi folyók, a Czonczót kivéve, mind met táborba, azonban az éhes németek anyDunán innen folyván, nagymértékben kár- nyira neki estek az eleségnek, hogy sokan
tékonyán hatnak kiöntéseikkel a földmive- megbetegedvén, meghaltak, a többiek eldolésre, hanem ezen szerencsétlenségből is bálván pajzsaikat és verteiket, haza szatudnak némelyek hasznot teremteni, igy ladtak.
különösen a komáromi és gutái halászok a
Ez azon hegy alján történt, melyet az elkiöntésekben visszamaradt, nem ritkán mádobált
vértekről az utódok Vértesnek nevezzsás halakat fognak nagy mennyiségben, és
nek.
Minthogy
ezen hegy Komárom közelévisznek a szomszéd megyék piaczaira. — A
ben
fekszik,
hihető,
hogy az emlitett vizák is
folyók torkolatánál legszerencsésebb a haláinnen
kerültek.
szat, mert ott különösen szeretnek a halak
Ez lenne tehát a vizahal legrégibb emlétanyázni, ilyes helyekben pedig bővelkedik
kezete
hazánkban. (Thuróczy Chronica HunKomárom vidéke.
garorum. II. r. 43. fej.)
Szinnyei József.
(Vége következik.;
Virágzott itt a halászat a legrégibb időktől fogva.
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A solmári templom.
Buda regényes hegyvidékén a Vörösvár felé
vezető országúitól balra, Ó-Budától két órányira
fekszik Solmár német falu, maga3 hegyektől környezett kies helyen, mintegy 1300 r. kath. lakossal.
Már a régi időben is nevezetes hely volt ez,
és gyakran látogatták meg hajdan e vidéket Budán lakó magyar királyaink és főuraink, nem
ugyan vallásos czélból, — nem bucsut járni jöttek
ide, mint a miről az jelenleg hires, — hanem, ha
az országos gondoktól menekedhettek, itt találták
fel kedves időtöltésüket a vadászatban, miután a
regényes vidék rengeteg erdei mindenféle vadban
bővelkedtek. Igy Mátyás királyunknak is kedvencz mulató és vadászó helye volt ez, s az Oláh
Miklós által leirt Nyéki, kővel keritett királyi vadaskert, egész eddig terjedt vala.
Emiitik még, hogy itt vár is volt valaha, azonban ennek mai nap már semmi nyomaira sem
akadunk; és hihetőleg, ha valami várféle létezett
is itt, az nem lehetett egyéb,
mint vadász-kastély, a hol aztán
a magas vendégek a nap fáradalmait kipihenhették, és vigan
lakomázhattak. Ezt látszik bizonyítani ama kerek domb is,
mely a falutól keletre, egy kis
hegyi patak mellett emelkedik.
s alakjából itélve, inkább mesterségesen van összehordva,
mint természettől igy alkotva.
Egyedül ez lehet azon hely itt,
a hol az emlitett várkastély állhatott, bővebb kutatás a helyszinén talán nyomára is vezethetne ?
Napjainkban Solmár, a képünkön látható szép templomról
és hires búcsúról nevezetes, meiyek a Boldogságos szűz Máriának itt levő csodálatos képéhez évenkint tartatni szoktak.
E búcsujárások, s illetőleg
p
a főoltáron látható kegyelemkép eredetét ugy adjuk elő a
;
hagyomány szerint, a mint azt
a jelenlegi solmári plébános n.
••
";
^
t. Glazer József ur előadása
után hiven közölhetjük : „A
főoltár kegyelemképéről ezek
olvashatók az egyházmegyei levéltárban a canonszerü látogatás alkalmával feljegyzett hiteles adatokból. — Az 1773-ik évben, midőn a döghalál Budapesten és a vidéken iszonyuan
dühöngött, Maurer József nevü
Budaujlak (Neustift) — külvárosi polgár, teljes bizalommal
folyamodott a Boldogasszony
képe előtt a könyörülő Istenhez. — És ime! sikeres volt a
bizodalom, mert oly kegyelmet
nyert Maurer József, hogy miután minden szomszédját elragadta a döghalál, ő egész háznépével együtt életben maradt,
miért háladatos érzelemtől áthatva, kápolnát épittetett Solmáron, és azon szent képet kitétette abban, mely előtt buzgó
imáit oly sikeresen küldte az
egek urához; hozzá azonban nemcsak a helybeliek, hanem még távolabbról is jöttek a hivek, sőt
még a szomszéd nem egyesült görögök is nagy
számmal kezdtek ide zarándokolni. Nyertek is vigasztalást és segedelmet, a mint az ajándékozott
becses emlékjelek időnkint hirdették, és most is
bizonyitják."
Eddig szól az idézett kútfő e búcsujáró hely
eredetéről.
A nevezett Maurer József budaujlaki polgár
által épitett kápolna a falu alsó végén a völgyben
épült, s napról napra híresebbé és látogatottabbá
vált, ugy hogy nehány év mulva már kicsiny volt,
a számos hivőket és ájtatos zarándokokat befogadni.
E szükségtől indíttatva, tiz év mulva 1783ban akkori földesur kesselekői Majthényi Károly kir. udv. tanácsos és a hétszemélyes tábla
birája, s neje, született Beleznay grófhölgy, bőkezűségéből épittetett a jelenlegi tágas és szép parochiális templom a Itelység tulsó végén, mely
egyszersmind legmagasabb pontja annak, » igy
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száraz és tűzveszélytől ment hely is egyuttal. —
1797-ik évben készült el csinos tornya puchói
Marczibányi István bőkezüsége által; kúpja az
akkori község, és keresztje Gebhardt Ferencz kereskedő vallási buzgalmának köszönhető. Szentélye nyugatra, tornya kelet felé tekint, s környéke
terebélyes fákkal van beárnyalva. — 1792-ik évben készíttetett az orgona; Vorberger Mátyás
polgári orgona-művésztől vétetett 620 forintért a
templom pénztárából. — 1793-ik évben pedig az
orgona külső készülete, czifrázatai megaranyoztattak, szintén a templom pénztára költségére 115
forintért.
A főoltáron kivül, melyet a már többször
emlitett Boldogságos szűz csodálatos képe ékít,
még két oltár van e jeles szentegyházban, melyek közöl az első, — jobb oldalt, — a szenvedő Jézust ábrázolja, a másik baloldali mellékoltárnak képe pedig keresztelő szent Jánost, mely
müvészitekintetben valamennyit felülmulja, s akép
alján látható feliratból olvassuk, hogy „Volfgangus Kopp" nevü bécsi müvész festette 1782- ben,

A

solmári

suaque virtute longe Hlustrior, Varus muneribus
Egregie Fundus, Septemvir. Plurium Liberorum
Pater. Occasum vitae adtigit Budae A. C.
MDCCXC aet. LXXII. Cujus Memoria ut aliqua
exstaret, Hoc Monumentum Provinciáé Pilisiensis,
vico Solmár Moesta Conjux, lugentesque filil,
Grati Animi Caussa Poss. Anno MDCCXCI1I.
Abi viator! Cineribusque tanti viri bene precare."
A templom jobb oldalához ragasztott sekrestye épülete, mint képünkön is látható, emeletes,
melynek alsó részében a templomi ruhák s egyéb
kellékek, szóvaj, a sekrestye van, felső emeletébe
pedig csigalépcső vezet, hol hajdan az itt lakó
alapitó földes uraság családja számára kényelmes
padok s imazsámolyok voltak, s innen a szentélybe
szolgáló üveg ablakon át hallgatták a sz. misét.
Most azonban ez elhagyót állapotban van, valamint a templomtól nem messze levő urasági kastély is.
A torony alatti főbejárat kettős ajtaja felett
vörös márvány táblán e szavak olvashatók : „Ingredimini Portás has, et adorate Dominum Coeli et Terrae.u
A tornyában levő három
h a r a n g j a közöl legrégibb a
legkisebb s ez hihetőleg még
a régi kis kápolnából hozatott
át, a középső 1803-ból való,
a legnagyobbat pedig 1855ben ö n t e t t é k a s o l m á r i hivek Jungbauer pesti harang—
öntőnél.
Jelenlegi kegyurai : gróf
Karácsonyi Guido ur, ki a mellett, hogy a tűzveszély által
károsult s ö l m á r i a k számára
mult évben 500 ft. könyöradományt nyujtott, ugy e templom kijavítására is 100 ftot
ajándékozott.
Ezenfelül Huszár Sándor
közbirtokos, és Walther Béla
özvegye, született Kállay örököse , kik mindnyájan tehetségükhöz mérve a solmári károsultakat felsegíteni kegyeskedtek.
Végre el nem szabad felednünk, hogy ugyanez alkalomból a pesti takarékpénztár
is a károsultaknak nemcsak
nevezetes összeget kölcsönzött, hanem a legszorongatottabbak között 300 frtot ki ia
osztatott.
Mint látjuk, e templom
Budapest közel vidékén napjainkban a nevezetesebbek, legalább a látogatottabbak közé
tartozik, ámbár sem régiség,
sem épitészeti jelesség tekintetében első rangot nem foglal el.
Hírnevét a népes bucsujárásoknak s vidéke kedvező helyzetének köszönheti leginkább, s mint
ilyen megérdemli, hogy egyéb
e tárgyu ismertetéseink sorában
e lapok hasábjain szintén helyet
foglaljon.
Zombory Gusztáv*

ban volt a hótorlatok között, mintha vala- A. borzasztó csendet csak a leomló hógörge- emberek segélykiáltása
mely óriási katakombába lett volna elásva, tegek mennydörgése, és a félig eltemetett néha félbe.

szakasztottá néha-
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templom.

8 az 1836-ki kholera idejében ajándékozta egy
Hótól elborított falu Sveiczban.
ó-budai polgár.
Ez oltár jobboldalától nem messze a falban
A Bedretto-völgy, az Alpesek e regényes
egy régi kőtábla látható, melyen német nyeltája,
január első felében borzasztó szerenven, régi német betükkel e szavak vannak becsétlenség
színhelye volt.
vésve : „Förchte Gott, Thue Eecht, Scheue Niemand."
A beköszöntő év, mely az északi Alpesekalatta „Koller sculp. Anno 1246." emellett jobbra
„1. 46." számok. = (Féljed az Istent, tégy jót, sen- kel nagyon kiméivé bánt s itt-ott a tavasz
kitől se tarts!) Azonban alig hihető, hogy ez oly virágait is kicsalta, a déli Alpokat iszonyu
régi volna, mint a milyennek az alatta levő évszám hóval borította el. E tájon a tél rendesen
mutatja.
hosszu és zordon, temérdek havat hoz maA templom sirboltjában nyugszanak a fenn
gával
s igy a hógörgetegek romboló hatalma
emlitett ájtatos alapitók hült tetemei. Ennek emlékét látni a főoltártól jobbra a sanctuarium oldal- azon a vidéken nem ismeretlen : de oly retfalába illesztett s legfelül a Majthényi család tentő esetre, minő az idén történt, a környék
czimerével ékitett vörös márványkő-táblán. A lakói még nem emlékeznek.
latin betükkel bevésett emlékirat igy hangzik;
Január 5-ikétöl kezdve a hó 13-ikáig
legfelül: „D. M. S." (vagyis : Dcdicavit Marito
szakadatlan
esett. Napról napra vastagoSuo.) alatta : „Siste viator. Jacetsubhoc marmore
dott
a
hóréteg,
mig végre 10 láb magassáCxrolus Majthényi de Kesseleökeö, Antiquitate gegot
ért
el.
neris, et Glória Majorum Illustris, at Religione
in Deum Fide, in Principem pietate, in Pátriám
A környék lakossága folytonos homály-
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Bedretto lakóit január 7-én déli 12 órakor ily omló hógörgeteg tompa moraja riasztotta meg. Ez, iszonyu erővel, a falu
nyugati oldalán hömpölygött alá, s a falu 5
legnagyobb s legnépesebb házát hi- deg hósirba temette.
A sértetlenül maradt házak lakói, mint
villámütéskor, első pillanatban mozdulni
sem mertek. Különben is a férfilakosság ke
nyérkeresés végett távol volt, s az egész
völgyben csak 13 felnőtt férfi volt jelen, s
ezeknek is fele beteg vagy munkaképtelen.
Ezek azonban, a férfiruhába öltözött nőktől
támogatva, azonnal a szerencsétlenség szin
helyére siettek, s a legnagyobb erőfeszítéssel, saját éltök kimélése nélkül, sikerült az
eltemetettek közöl 16-ot élve, s néhányat
holtan a hóból kikaparniok. Huszonnégy
órába került, mig a szomszéd Villa, Ofasco,
Fontana falvak segítségül jöhettek, minthogy
az utakon ez időszakban rendesen igen bajos a közlekedés.
Roppant akadályok leküzdése után végre
a folytonos munkában kimerülteket 28 erősebb férfi pihentebb erövel váltotta föl; fájdalom, későn, mert a szerencsétlenek közöl
csak egy vak öreget s egy béna ifjut találtak életben s menthettek meg. Késöbb százankint jöttek segitségül, de már csak halottakat ástak ki. Egy tanitónőt találtak,
nyakig hóban; — aludni látszott, de lelke
már kiköltözött.
Amint az utolsó halottat is kiásták, s a
többi mellé tették, 28 holttest feküdt egy
sorban. A villái temetöben egy nagy, közös
sirba temették őket.
. Elve tizennyolczat ástak ki, s ezek közöl
is 10, kisebb-nagyobb sérülést kapott. A csapást szenvedett tizennégy családból 26 személy volt távol; visszatartókkor csak öveiknek sirját s vagyonuknak romjait találták;
mert a hógörgeteg tetemes anyagi kárt is
okozott, mely magában Bedretto faluban az
50,000 frankot jóval meghaladja.
A környéken levö falvak január 5-töl 13káig a hófergetegek s lavinák miatt szintén
sokat szenvedtek. Madranóban egy ház pusztult el s egy öreget agyon nyomott. A közel
fekvő Ponte, Fontana, Albinasca, Airolo s
több helységben 30 istálló pusztult el a
bennök levő barmokkal együtt, melyek közöl egyet sem lehetett megmenteni. Ezenkivül még Bedrettóban is nehány ház megsérült s több istálló és csűr romboltatott össze.
Tessin kantonban, január folytán, a hógörgetegek által okozott károk összege
675,000 frankra van becsülve. Sveiczban
aláírások folynak a szenvedők és károsultak
javára, s kegyes adakozásokból már több
mint 30,000 frank gyült össze.

Az ör r.
Sokan mosolyogtak, midőn csak emlitém is,
hogy irni fogok az orról; hát akkor hogyne kaczagnának, midőn épen a Vasárnapi Ujság hasábjain
látják megjelenni ezen eminencziás urat! Ha azon
elmés és élczes elmefuttatás*) mely a mult év végével ugyancsak e becses lapokban helyet foglalt,
mint többektől haliám, figyelmet érdemelt : mit
szóljunk amaz orgánumról, ama szervről, mely inkább jellemzi az embert, mint száj vagy szem, mely
helyzeténél fogvást is legkitünőbb, mely ép ugy
ül és büszkélkedik arczunkban, mint valamely
király a trónon, s mely nemcsak hangadója és tiszteletbeli tagja, de eszköze is a tüsszentésnek ?
A rómaiak nemcsak tisztelték, de még elnevezésre is méltaták a feltünőbb orrot; Ovidiusnem
innen lőn Naso? — Virgil Aeneása nem emelkedik
ki hős társai közt orrban ?
Cicero az orrot a szem védfalának nevezi,
*) Elmefuttatás a tüsszentésről.

Senecanál annyit jelent, mint élez, HoS'acz értelmet
Eddig az orrtanra legtöbb figyelmet fordilát kifejezve az orrban; innen „homo emunctae tottak : Caro Annibal, Marino, Hatig, Seume,
naris."*) Plato a szabályos nagy orrt királyorrnak Lavater; de egy sem birta annyira vinni, mint
mondta, ilyenneltündököltek Cyrus, Achülesés má- egy prágai barát, ki régi és fiatal ismerőseit csusok; hát N.-Frigpest nem jellemezte a nagy orr? pán orrukról is megismerte, sőt azt is megmondta
Aztán ha az arcz véghatára a léleknek, hogyne kopos vagy ifju-e, leány-e vagy asszony ? Napoleon
volna erődé az orr? eddig a nemzetek közt a kivá- is becsülte a tágas öblü orral ellátott egyéneket,
lóbb orr leginkább megtisztelte az olaszokat s ör- s ha az nem mesterkélt, nem burnótvájta, nem is
ményeket.
hitvány észtehetségre mutat.
Az orr már tudományos vetélkedéseknek is
Ki sokat iszik, s orrára nem gondol, ugy jár
volt tárgya. Igy teszem a rabbik boncz alá vevén mint ki bélyegtelen papiron folyamodik : ez két
azt, igy nyilatkoztak : sem kicsi, sem nagy, tehát j három év multán háromszorosan fizeti meg a
rendes orr az, mely kisujjad hosszát megüti; de bélyegdijat, az háromszoros bélyegrózsát kap orbezzeg nem nyilatkoztak hiveik orráról, pedig arról rán. Mars és Venus egyiránt elsöprik az orrot,
feltünő sajátságokat hozhattak volna föl. Az orrot csakhogy amannak nyoma tiszteletreméltó, ezé gyaLavater sem hagyhatta figyelem nélkül; egykor lázat; a hegyétpl megfosztott orrnak is megvan a
szemle alá vette az irók orrait és műveiket, s igy maga haszna. Mint némelyek hiszik, az ily ember
szólt : Többet leltem orraikon, mint müveikben. csengőbben ejti a franczia nyelvet, mint a telt orr,
Hogy az orr minden időben jelentékeny szeA sasorr hatalmas nyereg, könnyen ül rajta
repet játszott, mutatják e még ma is divó elneve- lovagja a pápaszem, de ha ezt leemeled, birtokosa
zések : nemzeti orr, családorr, ügyvédorr, diplo- ritkán lát tul orrán. Lapos nyomott orr átalában
maticus orr, mágnásorr, rendőrorr, nemes orr, rövid észt, hegyes orr finomságot, hosszu orr kepisze orr, tót orr, görög orr, fias orr, sas orr, délynyugalmat mutat. A diplomata sokat ad a
nyilt orr, ezénkes orr, chinai orr, holló orr, róka finom orra, mégsem birja megmondani : mi fog
orr, kutya orr, buldog orr, fitos orr, náthás orr bekövetkezni holnap ? Biztosabban számitanak
stb. — Hátha még azt veszszük tekintetbe, mikép azon orrok, melyek a pipereasztal, üres erszény,
Amerika felf'ödöztetése előtt Ámor urfi mindig pincze és konyha szükségleteit eleve megszagolcsak a sziveket nyilazta, most pedig a czélpont ják és pótolják.
többnyire csak az orr, hányféle elnevezéssel kedMegholt embernél a tompa orr is megnyúlik,
veskedhetnénk? Tán ez oka, hogy most mester- társ vagy gazdag nagybátya halálánál csak azt
kélt orrok is léteznek.
nézik, s ha a mondott jel bekövetkezett, bizton
rendeltetik
meg a koporsó, s az apró drágaságok
A rendes, törvényes, szabályos orr közönséS. E. A.
gesen ugy áll, mint a pisai torony; tehát hamis ez nyugton vándorolnak zsebre.
elnevezés : Menj orrod után, mert e közmondással
egyenes utat akarnak jelezni. Jellemzőbbek ezek:
Fennhordja orrát, vagyis büszke, hányja veti maEgyveleg.
gát, mint polturás malacz a garasos kötélen. Nem
kötöm orrodra, vagyis nincs bizalmam hozzád. BorPennsylvania eredete. Hogy Pennsylvania
sot törtek orra alá : jól oda mondogattak neki,
váratlan igazságokat hallott. Hányd az orrod alá: nevét Penn Williámnak az angol quaekkernek köegyél gyorsan. Otthon tartsd az orrod: ne kószálj, szöni, ki 1644-ben october 14-én született, eléggé
ne járj el hazulról. Orrot kapott: megszégyenitet- ismeretes : azon közelebbi körülmény azonban,
ték. Orrot fujni, levest is hörpenteni : nem lehet hogy mi okozta azt, hogy ezen tartomány Penn
két urnak egyszerre szolgálni. Fogd meg az orrod: William nevéről neveztetett el, többek előtt nem
ne avatkozzál abba, amihez nem értesz. Átlátok az lesz oly ismeretes. A történet következő : Második
orrán : tudom, mit akar, tudom, hogy hamiskodik. Károly angol király pénzügye gyakran jutott ziHosszu orral ment el : megkapta a magáét. Nem jó lált állapotba, mint az közismeretü dolog, s a
mindent bolondoknak az orrára kötni : mit nem többi közt Penn William atyjának is 15000 font
akarsz, hogy megtudja a szomszéd, a kályhának sterlinggel tartozott. Az állam kimerített pénzse mondd el .Tovább lát az orránál : nyilt eszü em- tára ezen adósságot természetesen nem törlesztber. Odaüti az orrát: véletlen, váratlan jelenik meg. hété, azonban a király könnyen megteheté azt,
Elöbb orrot, aztán szemüveget: ész és tudománynyal hogy a hitelező örökösének egy akkor érték nélbirj, hogy komoly vitába avatkozhassál. Jó urra küli északamerikai angol tartományt átengedjen.
van : hamar érzi a pecsenyeszagot. Fél, hogy le- Ez meg is történt. E tartománynak hegyes mineharapják az orrát: hogy csonkul büszkesége. Meg- műsége végett Uj-Wales nevet kell vala nyernie.
orrolta : rosz néven vette. Elkapták az orra elöl: Ez azonban az államtitkárnak Blathwaytenek
szemeláttára vitték el. Elment, mint a kinek orra nem igen tetszett azon oknál fogva, minthogy ő
vére foly : szégyenfőve], gyalázattal. Neki is orra •\valisi volt, és a quaekkereket földiéivel együtt haalatt a szája: olyan ember mint én. Föl van kötve tározottan gyülölte. Az ő tiltakozása következtéaz orra elött a háj : nyalakodó torkos, stb. stb. ben tehát és azon körülménynél fogva, minthogy
Nyelvünk átalában az orr dolgában nevezetes köz- ezen tartomány végetlen őserdőkkel van beboritva
Penn a sylvania (vadon) nevet hozta javaslatba.
mondásokkal bir.
Ezen elnevezést a király helybenhagyta, és háláDe nevezetes tagunk is az orr. Az Ur agyag- datosságból Penn nevét még mellé függesztette.
ból embert képezett, orrába fujt, s az ember élő Pennsylvania ennélfogva nyelvünkön Penn vá-,
lénynyé vált; ha tehát Seume jellemünk ezégének donját jelentené.
Dr. B. L.
nevezé, épen nem hibázott, de azok sem, kik honestamentum faciei, vagyis arezdiszitményének
mondák; mi is az arcz orr nélkül ? ami a sik, hegy
Hogy lehet a gyümölcsfák termő bimbóit és vit's völgy nélkül, ami a tenger szikla nélkül. Mi cso- rágait megóvni, hogy eine fagyjanak? Erre nézve
dáljuk és mosolyogjuk azon népeket, kik találko- legbiztosabb mód az, ha a gyümölcsfák kivirulását
záskor orrkoczintással üdvözlik egymást, s arczu- tavaszszal mindaddig hátráltatjuk, a midőn dértől
kat czifrázzák, piperézik, pedig a fülnél és ujjnál vagy éji fagytól már nem lehet többé tartani. Encsak előkelőbb tag, mi pedig ezekre forditunk nagy nek elérésére szükséges, hogy február vagy márgondot.
tius hóban, midőn a föld még jól be van fagyva, a
Az orr ugy is nevezetes, mint hévmérö, ugy fa tövére köröskörül meglehetős vastagságban
is mint táviró. Fogadtatásunkkor igen tanácsos az trágyát rakjunk, és azt addig hagyjuk ott, a 'midőn
udvaroncz orrát nézni, ezek különben is hatalmas dértől többé nem lehet tartanunk. A midőn tehát
lélekmutatóval birván, kedves vagy nem várt je- a többi fák, melyek tövén trágya nincs, már
lenlétünket hamar elárulják; e porczanyagkitünő javában virítanak, azok, melyeknek töve az emlihelyzeténél fogvást miután a jótékony természet tett módon betakartatott, a fejlődésben még egéadományából kiválólag jó szagló tehetséggel bir : szen hátravannak; minthogy a föld, a trágya alatt
illat, szag és bűz dolgában minden postát meg- nem engedhetett fel. Ha azon időjárás bekövetkeelőz. — Az is feltünő, hogy a szerelmes költő zett, a midőn veszélytől többé tartani nincs okunk,
kedvesének haját, szemét, szinét, száját, fogát, a trágyatakarót el lehet szedni, s a fákat a nap
ajkát, keblét, hangját, lábát, derekát, tehát majd melegének átengedni. A mennyire ezen fák a kimindenét megdallja, orról ritkán tesz emlitést; viritásban meggátolva voltak : oly gyorsan és
Petrarca csak égig magasztala Lauráját, de hogy teljesen kezdenek most kihajtani, a többieket enorrát is emlitette volna, sehol sem emlékszem : nélfogva nemsokára utolérik, és a gyümölcsöt gazpedig igen hű telegraphja a szívnek, hatalmas pos- dagon hozzák meg. Ugyanezen czél elérhető akkor
tása a gyomornak, Venus kisasszony meg ellenke- is, ha a téli kemény fagyos napok egyikén jeget
zik a költők izlésével. Csakhogy néha ő is csizma- rakunk a fa tövére, azt a kora elolvadás ellen
diát fog, a választott helyett nem egyszer borse- megvédendők, szeméttel vagy trágyával betakarvőt lelvén.
juk, s annak idejében, midőn veszélytől többé tartani nincs okún k, a fa tövéről eltakarjuk.
•) Finom izlésü, jó szaglásu, világos eszü, helyes felbgásu ember.

Dr. B. L.

T Á RHÁZ.

mély vonatokon kivül, Czegléd és Debreczen között,
** (A berni városi fegyenczek,) igen jámbor
mindkét irányban, naponkint még egy vegyes vo- becsületes emberek lehetnek; legalább ezt bizo** (A fövárosi plébánia templomban) ma dél- nat induland meg, és pedig CzeglédtőlDebreczenbe nyitja a berni ,,Volks Ztg." multkori közleménye,
előtt Haydn nagy miséjét fogják előadni.
10 óra 8 percz este, s Debreczenből Pestre 8 óra mely szerint a fegyenczek közmunkáról haza
** (Az egyházi javak) fundus instructussali 33 percz este. Ezen menetek egybekötvék Pest térve, részeg fölvigyázójukat maguk vitték a börellátásának régóta függőben levő kérdése a azon vonataival, melyek Pestről 5 óra 35 p. d. u tönig karjaikon. Közölök egyik a fölvigyázó pus„P. H." bécsi levelezője szerint végre el van és Czeglédről Pestre 6 óra 29 p. reggel indulnak. káját vitte vállán. Furcsa menet volt, de még
döntve. Eszerint a fundus instructushoz szükség/• (Az alföldi vasut felállítása) tárgyában furcsább rendőri fölvigyázat.
lett pénzösszeget a püspöki javak után járó urbéri Szabadkán márt. 22-én Trefort Ágoston elnöksége
** (Adóssági fogház.) A közelebbi országbirói
kötvények eladása által fogják kiteremteni; az alatt tanácskozmányt tartottak. Számos földbir- körrendelet folytán Pest város hatósága már folekkép szerzett tőkét aztán a püspök, vagy utódja, tokos volt jelen. E vasútvonal felállításának hasz- szólittatotc, hogy adóssági fogház számára alkalhusz évi időköz alatt, hasonlag urbéri kötvények- nosságát és szükségét élénk szinekkel ecsetelték mas helyiséget szemeljen ki.
ben tisztázza le. A váczi püspökséghez tartozó s vitatták meg.
** (Tengeri fürdő.) A küsztendzsei tengerjavak beruházására, a már meglevő tárgyak levoöbölben egy három-árboczu vitorlás-hajó megfenásával 90,000 frt. szükséges; a pécsiéhez 45,000.
nekelvén, miután oly erősen áll, hogy az angol
Balesetek, elemi csapások.
hadihajók többszöri bombázásával daczolt : ott
** (Égések.) Csecsehón (Ungban) 50 ház és lakó hazánkfia, dr. Oroszhegyi, tengeri-fürdőcsarIpar, gazdaság, kereskedés.
több gazdasági épület, — Petróczon 18 épület, — nokká szándékozik fölszerelni, melynek két felén,
x* (A magyar iparbank) fölállitását a főváros Szántón (Abaujban) 10 épület, — Vizesréten 8 külön öltözködő butykák lesznek, mind nők mind
polgárai nagyon fölkarolták, s e czélra a megha- ház lett közelebbről a lángok martaléka.
férfiak számára. A közlekedés csolnakokon törté** (A verespataki bányában) Abrudbányán a nendik, és a csarnokban különféle üditők lesznek
tározott részvényeken fölül is irtak alá. Az alapszabályok kidolgozásában több tekintélyes keres- napokban egy szikladarab három bányamunkásra kaphatók.
kedő is részt-vett, s remélhető, hogy azok minden rászakadt. Kettő azonnal meghalt, s a harmadik** (Halálozás.) Vázsonkeői gr. Zichy Lásznak csipőjét és lábát roncsolta szét. Maguk okoz- lóné, szül. gr. Széchenyi Mária, csillag-keresztesvárakozásnak teljesen meg fognak felelni.
'/• (A pesti vizvezetés) tervezetének kidolgo- ták sorsukat, mert oly helyeken mászkáltak, hol a hölgy, életének 59-ik évében, mult hó 26-ikán
zására felkért londoni mérnök, Grissel, főváro- bánya nem volt biztositva s keresni valójuk sem Pesten meghalt. A boldogult tetemei az alsó-peli
sunkba érkezett, s a vizvezetés ügyében működő lett volna.
sirboltba tétettek örök nyugalomra.
bizottmány e hó l-jén tanácskozmányt tartott
Mi ujság?
— (Sorshuzás). Bécsben a hitelintézeti (Creazon pontok fölött, melyeket a terv kidolgozására
dit) sorsjegyek ápr. 1-én huzása alkalmával kö** (Buda épül.) Buda várcstanácsa, ez évben vetkező seriesek huzattak ki : 971, 1176, 1269,
Grissel elé fognak terjeszteni. E terv egyelőre a
megkezdendő
67. építkezésre adott engedélyt.
Lipót- és belvárosnak vizzel ellátására szpritkozik.
1583, 1934, 1938, 1980, 1983, 2076, 2305, 2448,
**
(A
Kölcsey-szohorra)
b. Vay Miklós Szat- 2649, 2724, 3101,3105, 3153, 3169, 3566, és 3961.
x* (Gázvilágitás.) A debreczeni és szegedi
gázvilágitást Riedinger németországi gyámok máron 100 ftot adományozott.
— Ezek között a 200,000 ftos főnyertes lett a
** (Két koporsó egy sirban.) Kétegyházán, 3101 series 45 száma; 40,000 ftot nyert az 1583
vállalta magára, ki a napokban Szegedről Aradra.
utazott, hogy ezen város gázvilágitása ügyében ottani tudósitónk szerint, mult hó 21-én nevezetes series 71 száma; 20,000 ftot nyert a 3153 series
is ajánlatot tegyen. Ha ajánlatát elfogadják, Arad temetés történt. Egy 88 éves szegény agg ember 16 száma; 3000 ftot nyertek a 3101 series l l
már az 56-ik város lesz, mely Iiiedingertől nyeri s 78 éves neje hamvait tették egy közös sirba. száma és az 1938 series 1 száma. (A teljes nyereHatvan évet töltöttek együtt békés házasságban, ményjegyzéket a P. U. közelebbi számában.)
a világosságot.
s alig pár óra közzel hunytak el egymásután.
— (Sorshuzás). A hg. Clary-féle sorsjegyek
Együtt viselték az élet terheit, a halálban is
Közintézetek, egyletek.
Bécsben
mart. 30-án történt huzása alkalmával
együtt találnak nyugodalmat.
12,000 ftot nyert az 51 szám. (A többi nyeremé** (A csavargó utczagyermekekre) nézve a nyeket a P. U. közelebbi számában.)
** (A magyar tudományos akadémia) nyelv,
és széptudományi osztályának mart. 30-án tartott helybeli tanács azon helyes intézkedést tette,
ülésében Mátyás Flórián lev. tag „Magyar ős hogy a kik valami kiváló bűnnel nincsenek ter— (Adakozás.) A Vasárnapi Ujság szernyelvi tanulmányok" czim alatt, nyelvtörténeti kelve, kézművesekké képeztessenck. E czélra feszótárából olvasott föl; Budenz József, lev. tag hérneművel s egyéb szükséges ruhával ellátva, az kesztőségéhez mult héten beküldetett :
Farkas László, 115 éves tehetetlen agg gyápedig ,,A magyar igekötőkről" értekezett. — A illetőket kézművesekhez adják és idönkint kegyes
molitására : Győrből özvegy Xántus Ignáczné
iiyelvtudományi bizottság Fogarassi János fölszó- adakozásokból segélyezik.
lalása folytán inditványozta, hogy szólittassék föl
** (Egy lengyel felkelőt), azok közöl, a kik gyűjtése, a „Győri Közlöny" szerkesztősége által
mindenki a „Nagy szótárt" illető észrevételeinek közelebbről menekültek az osztrák birodalomba, küldve, 12 ft. 40 kr.
a bizottsághoz valo beküldésére, s az alapos ész- Pesten is lehetett látni. A felkelők egyenruhája:
(Ezen összeg a gyámoltalan, beteg aggnak,
revételek egy pótlék-füzetben közrebocsáttassa- í kék ing, bő kék nadrág és szögletes veres-sapka. illetőleg ápolónéjának, személyesen adatott át.
nak. — Ezután a gyülés összes üléssé alakulván,
** (A Kolozsvártt talált hühó porsókról) melye- Köszönet az emberbaráti segélyért. — Szerk.)
Kubinyi Ágoston előadá, hogy Szontágh Gusztáv ket a gazdasági egylet kertjéből ástak ki, a multelhunyt rendestag tisztelői,az elhunyt arczképével kor már szólottunk. Ezuttal a hatodik koporsót
Nemzeti szinház.
ajándékozták meg az akadémiát. Az arczkép föl- vették ki néhány év alatt e vonalon a földből, a
tüggesztése az akadémia termében elhatároztatott. mi kétségtelenné teszi, hogy itt római utnak kelPéntek, márt. 27. „Nöumlom." Vigj. 3 fely.
— Toldy Ferencz jelenté, hogy egy Turinban lett elvonulnia, s minthogy a rómaiak az ut szé- Szigligetitől. A felvonások között Tóth Soma
levő barátját fölkérte, Salamon királyunkra vo- leire temetkeztek, valószinüleg az ut másik felén utolsó föllépteül magyar és tót kettős tánczot lejnatkozó s az ottani könytárban levő középkori is sok koporsót lehetne találni. Ezuttal a nagyob- tettek. A közönség szünni nem akaró zajos taps
franczia beszély lemásolására; Olivieri György ur bik koporsóban két elhamvadt ember csontja ta- és kihívások között vált meg kedvenczétől, habár
a másolatot minden dij nélkül küldte meg, miért láltatott, kik lábbal voltak egymáshoz fektetve. A ez elválás nem volt örök, mert Tóth Soma tánaz akadémia köszönetet szavazott.
koporsó két vége rabló kezek által ki van lyu- czában és jeles komikumában ezután a budai szin** (Az ó-budai takarékpénztár) működését e kasztva; többnyire ily kirablott koporsókat talál- padon fog gyönyörködni a főváros közönsége.
hó l-jén megkezdette 86,000 forint alaptőkével. nak. Ugylátszik, a rablók tudták, hol keresendők Tánczát ismételtették is.
Szombat, márt. 2S. Bignio Lajos utolsó föl** (Tisza-Újlakon mesterlegény-egylet) ala- a halottak ékszerei. A kirablás daczára leltek a
kult, s mint ottani levelezőnk irja, mult hó 8-ikán nagyobbik koporsóban dombormüvü fülönfüggőt, lépteül „Ernáni" 3-ik felvonása és „Teli Villmos"
a szervező gyülést is megtartották. Az ügyet leg- nagy melltőt, nehány gyöngyöt és római rézpénz- 3-ik felvonása. A búcsuzót, kiléptekor, hosszas
melegebbén a szabó-ezéh karolta föl. A gyülés darabot. A kisebb koporsóban gyermek lehetett. tapsokkal fogadták s felvonás végén három komegnyitása után Doby Antal élénken rajzolta az A koporsók otrombán vannak kőből kifaragva, de szoruval tisztelték meg. Bignio mindkét operaiparos osztály szellemi fejlődésének szükségét. Az alakjuk jó Ízlésre mutat. Minthogy a földtől csak töredékben, tiszta érezhangjának egész teljével
iparos osztály képviseli a nagy nemzettest dere- 4—5 hüvelyk mélységre találtattak, megérde- énekelt, és sajnosan győződtünk meg, hogy helyét
kát, azért erősnek kell lennie nemcsak anyagilag, melné, hogy a muzcuniegylet e helyen rendszeres jól betölteni, különben is gyengén álló operánknál, nem könnyü dolog leend. A szinház zsufolásig
de szellemben is, ha a korral előhaladni, s a tár- ásatást kezdetne meg.
sadalomnak hasznos része lenni kiván. Az egylet
** (Libay Sámuelnek Napoleon szobrát) ezüst- tömve volt. — Ez estén „A festesz álomképe."
eszméjét csakugyan örömmel karolták föl, s elnö- ből, Besztercze városa a nemzeti muzeum számára czimü ballet is szinre került, melyben leginkább
kül főtiszt. Gyöngyösi György lelkészt kérték szándékozik megszerezni, még pedig oly módon, Kotter Mari aratta a babérokat.
tol. Alelnökül Doby Antal lőn megválasztva. hogy hazánk városait nyomtatott körlevelekben
Az ünnepnapok miatt a szinház az égése
Igazgató tagokul a két prot. lelkészt, s a három aláirásra szólitja föl, s amint a szükséges 4000 ft. nagyhéten zárva volt.
vallásu iskolák tanítóit szólitottak föl. örömmel fedezve lesz „Magyarország városai" nevében
üdvözöljük ez egyletet, melynek létrejötte a köz- fogják ezt átadni a nemzeti intézetnek. Besztercze
Budai népszinház.
müvelődés terjedésére ismét egy mozzanat, s re- városa egy vegyes ülésben már 300 ftot szavazott
méljük, hogy rövid időn, virágzásáról örvendetes meg e czélra, melyhez egyesek még 106 ftot irMárt. 27. „Peleskei notárius'1 Bohózat 4 felv.
hireket hozhatunk.
tak alá.
Irta Gaál.
** (Öngyilkosság különös okból.) Mint értesüMárt. 28. „Dunanan apó és fia utazása."
lünk,
a
napokban
egy
vidéki
ember,
bünös
voltáOperette
3 felv. Offenbachtól.
Közlekedés.
nak öntudatában, —hogy a világnak, egy parasztMart. 29. „Hangverseny" a budai szegények
** (A zugligetbe járó társaskocsik) a budai asszony jövendölése szerint legközelebb bekövet- javára. Az est dicsősége legnagyobb részben
lánczhidfő és a Laszlovszky-féle nyárilak közt kezendő elsülyedése veszedelmét nyugodt lélekkel Rothfeld Soma ur szabatos zongorajátékát illeti.
bevárhassa, — faluról Pestre jővén, meggyónt; Rudas 1. Vig H. és Harmath E. kisasszonyok is
rendes járataikat már megkezdették.
>< / (Vasuti vegyes vonatok szaporitása.) A mivel azonban az illető gyóntató atya föl nem ol- helyesen müködtek közre. Közönség, a kellemet-,
közelgő debreczeni'vásár miatt, ápril 7-től bezá- dotta, (?) felvágta ereit, nehogy mint bünös, a vi- len idő miatt nem uagy számmal.
rólag 22-ig, a jelenleg rendesen közleke,dő sze- lággal együtt ő is elsülyedjen.
A nagyhéten előadásokat nem tartottak.
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tér. •
— Nyilatkozat. A f. é. Vae. Ujs. 12. sz. a.
„Nyilt tér" rovatban a „Tudományos nézetek
gyüjteménye" czimü könyvem uj kiadására nézve
megjelent becses felhivásra — kötelességemnek
ismerem a t. cz. előfizetőket megnyugtatás végett
tisztelettel értesiteni : miszerint a „műnek" kiadása mindeddig csak a csekély számu előfizetés
miatt áll függőben s az eddig előlegesen befektetett költségem tekintetéből érdekelve vagyok a megyeszerte ujolag kibocsátandó előfizetésrei felhívás
eredményét f. évi junius l-ig bevárni, — a mikor,
ha az ujra nem leend kedvező, a leginkább több
tekintetben a köznép érdekére szerkesztett „mű"
kiadhatására, — akkor az előfizetések — bár nem
kis sajnálattal és teherrel! — vissza fognak szolgáltatni. Az irt határidőig tehát az előfizetés is elfogadtatik 1 ft. 20 kr. alulirtnál — vagy Pesten
Ivánszki Imre ügyvéd urnál (muzeum előtt a Berta-féle házban 26. sz. a. I-ső emelet). Csákvár,
mártius 26-án 1863. (Fehérmegyében a szolgabirói hivatalban.)
Ivánsaky János.
•) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelóeiéget a s z e r k .

6630. Béte. Gy. . . . A kérdezett levél nem érkezett
38-ik sz. játszma (El nem fogadott Csel).
kezünkhez, de nem is csodáljuk, ha az a szokásos „nyilt"
modorban volt küldve. Ezt csak puszta reclamationalis ENGEL I. és CSERESNYÉS I. között. Pesten, 1862.
ügyben türik meg. A „sisakrostély" szellőztetését tehát
április 5-én.
kiváncsian várjuk.
Világos (E).
(Cs.).
6531. Tisza-Ujlak. Doby Antal urnak. Üdvözöljük
1)
e 2— e 4
e7
e 5
az iparosok nemes törekvéseit. Az 5 ft. kiadó-hivatalunkba
2)
f2 — f 4
F ff 8 - c í
megérkezett, s minthogy a P. U. első évnegyedi folyama
3)Hgl -f 8
d7 — d6
többé nem kapható, az előfizetés az ápril - septemberi fél4)
o2 — c 3
Hb 8 — c 6
évre iratott be. A V. U. magában a lefolyt évnegyedről
6)F f 1 - b ő
F c 8 — d7
még kapható 1 ft. 50 krért.
6) Vd 1 — e 2
Vd 8 — e7
6532. S.-Patak. Dr. S. J . Bocsánatot kérünk a kése7)P b 5 — c 6
p d7 — c6:
delemért. A czikkek végre előkerültek a „pinczetokból" —
8)
F c 5 — b6
b 2 — b4
mert csak most került a sor magára a pinezére. Mindkettő— bö
F c6-d7
9)
nek igen jó hasznát fogjuk venDÍ. Levelünk megérkezett-e?
d2 — d 4
eö — d4 :
10)
6533. Kis-Loók. S. L. A munka megjelenésekor szic3 — d4
H g8 - f 6
ll)
veskedjék tudtunkra adni, hova küldjük akár a könyvet,
e4 — e 5
d6 — e5 :
12)
akár a lapot.
Fb 6 - » 5 f
13) F c 1
Ve 7 — e 6
6534. N.-Szelezsény. B. L. Nagy kívánat. Nem ígér14) K e 1 — f 2
f4 — e 5
H f 6 —g4f
hetjük bizonyosan, de ha ama kézirat még megtaláltatnék
15)
0-0 — 0
irományaink között, legnagyobb szivességgel elküldjük.
16) K f 2
h2 — h.3
Ha a tiz év alatt beküldött minden verset félretettük
17)
h7 —h5
h3 - g *
volna, most egy kis Gellérthegy tetejében ülhetnénk.
18)
hö - g 4 :
h
1
19) B
Bd8— h 8:
— h 8
20) H f 3 - h 2
g4-g3
21) H h 2 — fi
Ve 6 - h 6
SAKKJÁTÉK.
22) H f 1
Vh 6 - h 2 f
23) K g 1 — f 2
Bh 8 — h 3
171-ik számu feladvány. — Novotny A.-tól.
24) V e 2 - f 3
B h 3 — g 3 : és nyer.
(Varasdon.)
Sötét.

A 166-dik számu feladvány megfejtése.
(Campbelltől Londonban.)
Világos.
Sötét.
1) B f 7 - f 4
e 5 - f 4 : A)
2)He4-c4f
K a6 - b 5
3)Hc2-d4::j:

Szerkesztői mondanivaló.

l l ';

6527- N.-Enyed. Sz. K. A .rajzok nagyon használhatók, s azonnal munkába adtuk, azt az egyet kivéve.Kettőről nem tudjuk, mit jelentnek; az egyik az az ódon
kapuból és ablakokból álló épületdarab, a másik ama tájkép, hol egy kerek hegy alján turdö-intézetet sejtünk.
Kérjük a többi küldendővel ezek magyarázatát is. A kivánt
időre megjelenhet. A pecsét is jön.
6528. Radvany. G. A. A lapoknak boritokban küldése
lehetetlen, és ma már az egész világon szokatlan. Az igen
sajnos tapasztalat, miről annyi panasz érkezik, hogy különösen falusi postahelyeken rendesen kiszedegetik a lapokat
a ezimszalagokból s azok olvassák s piszkolják be elöbb a
példányokat, kiket a lap nem illet. Erre nézve alig marad egyéb hátra, mint az illetők elébb-utóbb fólébredendö
becsületérzetébe vetni bizalmunkat. Mert már csak e re'szben sem kellene hátrább államink más országok postamestereinél. — A többi jó tanácsot köszönjük, s a mennyire
lehet és czélszerünek látjuk, megfogadjuk. Hanem ha épen
benne vagyunk a tanácsosztogatásban, az időviszonyokhoz
és a t.cz. közönséghez is fordulhatna on,
6529. Abony. K T. Hallatlanul pazar bőkezűség!
Ennyi czikk egyszerre! Elolvasni U „nagy és szép gondolat — áldd érte sorsodat!"

1))
2) V a 3 - « 4 f

3) H - J

1)
2)He4 — c ö f

Hói hetinap
Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csötört.
Péntek
Szomb.

Április

D Husvétvas. D Husvétv.
Húsvéthétfő
Husvétliétf.
Szaniszló
Hermina
Dénes püspök Dionis
Dömötör vért. Dömöter
Ezehiel próféta Dániel
Leo pápa, Izsák I Arszlán
Holdnegyed :

Tizedik évfolyam! ]

B)

Ka6-b4
tetszés szerint.
F d 7 — c 6 C)
K a6 — b 5

C)

a

b

e

d

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

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Mártius (ó)

Nisz.

Hold© Napkél | delel [nyüg, j kél | delel | nyüg.

2 4 F G b . V i r . v. I(illusv2fl.
8 5 Gy. o. B.A. 17
18 Tekufa
26 Gábor
19
27 Matrina
20
28 Hilarius
29 Márk püsp. 2I1I.ISV.7.Ü.
6
28 Ilv. 8. ü.
30 Klimachus
, Utolsó negyed 11-én, 2 óra 89 percz reggel.

Fd7-c8
2) H a 3 — a 4
tetszés szerint.
3) V - v a g y H Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Váczon : Niczky Pál. — Kun-Szent-Miklóson : Bankos K.
Kis-Kürtöaön : Csemiczky Károly. — Gyepesen : Kun Sándor. — Debreczenben : SperberF. — Zagyva Imre.
Rövid értesítés. A 165-ik számu feladványt helyesen
fejtették még Debreczenben : Sperber F. és Szegeden : Gály assy Imre.— Gy.-Fehérvár : H.S. A hosszan tartó játszmában a lépéseket kérjük.

TARTALOM.

HETI KAPTÁR.
Katholikus és Protestáns
naptár

A)

P33
34
36
47
39
40
41

p- ó.
36 5
29 6
25 6
24 7
24 8
23 9
20 l l

Füredi Mihály (arczkép). — Holt Tisza partján. Ctiai
János. — Két kiadatlan oklevél (vége). P. Szathmáry Károly. — Adatok Rév-Komárom halászatához. Szinnyei
József. — A solmári templom (képpel). Zombory G. —
Hótól elborított falu Sveiczban (képpel). — Az orr. S.E.A.
— Egyveleg. B. L. — Tárház : Egyház és iskola. — Ipar,
gazd., keresk. — Közintézetek. — Közlekedés. — Balesetek.
— Mi ujság? — Nemzeti szinházi napló. — Budai népszinház.— Nyilt tér. — Szerk, mondanivaló. — Heti naptár.
— Melléklet : A munkácsi várban talált régiségek (7rajzzal. Gusztrinyi Sándor. — A komáromi Sz. András-egyházban épülőben levő orgona. Rovács A.— Irodalmi újdonságok. — Müvészeti hirek. — Utczavilágitás. S. M. A.
Régi magyar levelek. Balogh L. — Csipkebokor. Pájer A.

Elöfizetési fölhívás

j Szerkesztői jntalom-év.

Vasárnapi Ujság* Politikai Ujdonságot
1863-ik évi folyamára.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok folyó évi első évnegyedi, valamint az 1862—63. évi oktober—mártiusi
félévi folyama e hó végével letelvén, — kérjük tisztelt előfizetőinket, hogy előfizetéseiket = a lapok folytatólagos megküld- *
hetese végett ZU mielőbb megujitani sziveskedjenek.
•
*

JEJ£T*

Elöfizetési föltételek: * ^ B

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokra együttvéve : évnegyedre, azaz : április—juniusra 2 ft. 50 kr., — fél évre, azaz : április—
septemberre 5 ft., — háromnegyed évre, azaz': április—decemberre 7 ft. 50 kr. — A Vasárnapi Ujság magában véve : fél évre 3 ft.,
egy negyed évre 1 ft. 50 kr., — A Politikai Újdonságok magában véve : fél évre 3 ft., — egynegyed évre 1 ft. 50 kr.
A Vasárnapi Ujság ezévi január—mártiusi folyamából teljes számu példánynyal még folyvást szolgálhatunk. — Tiz elöfizetett :
példány után 1 tisztelet-példányy jjár. — A ppénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
pest,

1863

\ Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pesten,
egyetem-uteza 4
4-ik
(P
i k szám).
)

A Vasárnapi Ujság 14-ik számához 1863.
A munkácsi várban talált régiségek.

a főrészeket maga készítvén s állitván össze,
gondosan ügyelvén fel számos segédmunkására,
kik tőle mindenre részletes utasitást kapnak.
Ha már mi is megcsodáljuk a 40 láb magas
és 30 széles, három testben épült alkotmányt, az
azok mindegyikét szegélyző két-két karcsu siposzlopot. a genialis művész által sajátkezüleg
rajzolt, a templom épitésmodorához alkalmazott s

A munkácsi kastély, mint a tiszai magyarság pártmozgalmainak, gyül- és menhelye, még a mohácsi vész után is sok ideig
többnyire magyarok birtokában volt. A
Ferdinánddal vetélkedett Zápolya János e
kastélyban gyakran mulatott. Sokszor innen
is vezérlé hadjáratát. Késöbb Báthory Zsigmond, Bocskay, Thurzó, Bethlen, Drugeth
János, Rákóczy György, I. Rákóczy Ferencz,
II. Rákóczy Ferencz megbukása után az
egész birtok a kincstár kezére került, és
amidőn Bécsböl ide jött egy küldöttség
Rákóczy birtokait leltározni, a munkácsi
kastélyban többi között az itt rajzban bemutatott régiségeket is találták :
Az I-ső szám alatti rajz ábrázol egy réz
fokost, felette régi lehet, mert nagyon is látszanak rajta a hosszu időnek vasfogai, nagyon vékony, hoszusága 10 hüvelyk és nehézsége csak 3/4 ft. Ugylátszik, hogy valamikor magyar fegyver volt.
A II. szám alatti Rákóczy György aczél
sisakja arany csillagokkal kiverve — nehézsége 2 '/j
font.
A III. sz.
alatti ábra
egy réz fokos, ez is nagyon régi lehet, 9 hüvelyk hoszszu, és 3 4
font nehézIV.
ségű.
AIV. sz.
alatti ábra
egy vas bárd
Rákéczytól,
hossza 10%
hüvelyk, s
nehézsége
7% font.
Az V. sz.
alatti ábra
egy roppant
ló-patkó, RáVI.
kóczy lováról. 7 hüVII.
velyk hoszA munkácsi várban talált régiségek.
szu, átmérője, vagy szélesége 6 y4 hüvelyk, még nagyon mintegy odalehelt lombozatokat, a csaknem örök2
kopott állapotában is nehézsége 2 /4 font.
időkre épitett bassust, s amellett a mégis oly
A VI. szám alatti ábra Rákóczytól vas egyszerü gépezetet: mennyire fokoztatnék mindezek láttára a műismerők várakozása ezenBuckowsapka, nehézsége 3 font.
féle orgona erőteljes hangzatáról ?
A VII. szám alatti ábra Rákóczytól egy
A számviszonyok barátai számára feljegyezmozsár, nehézsége 36 % font. Ezek most is hetem, hogy ez orgona hat önálló, 33° légsürüa munkácsi vasgyárban őriztetnek.
ségü (Winddichtigkeit) és 809 köbhüvelyknyi
légömlésü (Windzufhisz) fúvója, 3 cláviaturáján
Gusztrinyi Sándor.

1 komáromi Szt.-András-egyházban
épülőben levő orgona,
s Buckow orgonamüvész.
Az 1849. évi tűzvész áldozatává lett komáromi kath. főegyház külső és belső épitése — Isten
segitségével — már annyira haladván előre, hogy
magasztos örömmel végezhetjük abban isteni tiszteletünket, várva-várjuk az uj orgona elkészültét.
Ezen, az egyház tériméje s a közönség éneke
erejéhez mért orgonának, mely egyike hazánk és
Ausztria e nemű legnagyobb, de mindenesetre
legtökéletesebb műveinek, építését Buckow porosz születésü orgonaműrész, kinek ez 54-ik müve,
a lehetőlegnagyob szorgalommal, személyes erőmegfeszitéssel és valódi művéssi odaengedéssel
vezeti; regéli 6 órától esti 8-ig fárad ő naponkint,

egyenkint 54 billentyűje és 3000 sipja van!
Ezen orgona felépítését Buckow ur 12,000.
ezüst forintért vállalta fel; de ha tekintetbe veszszük, hogy ő e diszművet oly hangzatokkal látja
el, melyek a vallásos kebelre a legnagyob varázshatást gyakorolják, sőt még némely oly változattal is, melylyel a szerződés értelmében nem tartoznék : a komáromi kath. egyház-közönségnek e
választáshoz csak szerencsét kívánhatunk.
Buckow ur legközelebb a bécsi cs. k. udv.
vártemplom számára készitett orgonát, melynek
szerencsés kiviteléért Ó cs. k. ap. Felsége elismerését személyesen jelentette ki, — ugy a kegyesrendüeknek Maria Traunról nevezett bécsi egyházába; ujabban pedig igen megtisztelő megbízásokat
kapott Reuss herczegtől, Mecklenburg nagyherczegétől stb. Buckow maga is szép vagyonnal bírván s örökös nélkül levén.műveí körüli költségeiben
épen nem fukarkodik; különben udvarias, előzékeny, s olyan, ki nemzetünket szereti. (Bismarckra
haragszik.)
Rovács A.

Irodalmi njdonságok.
— A Magyar Ember könyvtárának I. kötete megjelent és az előfizetőknek szétküldetett.
A 25 ivnyi kötet tartalma következő :
1. Gr. Széchenyi István emléke (bevezetésül). 2. Bölcs mondatok gróf Széchenyi István
munkáiból (Minden időkre szóló, érdekes böngészetek a nagy férfiu önálló müveiből; megannyi
olvasásra méltó arany sorok a halhatatlan szellem
hagyományaiból). 3. Franklin életrajza. Mignet
után Szalkay Gergely. (Az uj világ egyik legnagyobb emberének élete, Mignet hires franczia
műve után, mely végre megérdemlette, hogy nyelvünkre is lefordittassék). 4. Szerencse utja vagy
életbölcsesség Franklin nyomán Farkas Ferencz.
(A gyakorlati irányu amerikai bölcs és államférfiu útmutatásai a boldogulásra e földön; jóízű
magyar közmondásokkal fűszerezett fordításban).
5. A czigányleány. Elbeszélés, írta Jósika Julia.
(Az irónő elismert kedélyes modorában irt, vonzó
történet az iparos osztály köréből). 6. Zsolt emeltetése. Költemény Fejes Istvántól. (Árpád leléptét s fiának a fejedelmi székbe emeltetését tárgyazó, egyszerü, de erőteljes színekben rajzolt,
népies hősköltemény). 7. Vázlatok a természet
köréből. Keresztyén Jánostól. (Három fontos természeti tárgyról értekezik u. m. a kovagról, vízről és élenyről, nem száraz tankönyvi modorban,
hanem világos
élénk előadással, tárgysze_
retettel, sőt itt
ottvalódi költői melegséggel). 8. A kir.
magyar egyetem története.
11Jl
Kátai Gábortól. (A magyar iskolai
neveltetésnek
s e szerint tudományos mivelődésünk
történetének lánczolata, a legrégibb időktől
jelenkorunkig; szabatos
rövidséggel - s
históriai alapossággal. —
Ugy hiszszük,
hogy minden
tudfományÍV.
kedvelő ember érdekkel
fogj a olvasni.)
9. Az ember
és állattanból. 8. Eb'ry Andortól. (Népszerűén elmélkedik az állatok szellemi sajátságairól, s külön
ismét az ember és állat közti különbségekről. A
mindennapi tárgyak felett is igen szépen el lehet
gondolkodni és azokból jeles tanulságokat meríteni.) 10. A budai basa. Történeti tárgyu elbeszélés a nagyhirü novellaíró Zschokke, után. (A
vonzó meséjű elbeszélés érdekét neveli a történeti
háttér és azon körülmény, hogy szinhelye egy
részben Magyarország, Budavára bevételének korában.) l l . A mormonok. Szeberényi Lajostól(Részletes ismertetése ama sajátságos amerikai uj
vallásfelekezetnek s népnek, melynek tanai, szervezete és élményei az ujabb időkben oly nagy
figyelmet gerjesztettek világszerte.) 12. Az élet
terheiről. Jakab Elektől. (Gyakorlati irányu, bölcs
rendszabályok és útmutatások azok számára, kik
az élet bajaival küzdőknek.)
Legyen elég ennyi a „Magyar Ember könyvtára" első kötetének bemutatásául. Mint tudva
van e munka e lapok szerkesztőjének felügyelete
alatt jelenik meg, s annálfogva annak kővebb taglalásába nem is ereszkedünk. Látni való ama rövid jegyzékből is, hogy e munka az emberi ismeret
mindenemű ágaira iparkodik kiterjeszkedni s már
az első kötetben hoz a gyakorlati életbe vágó
népszerü bölcsészeti tárgyu czikkeket, jeles emberek életrajzait, históriai dolgozatot, természettudományi elmélkedéseket, népismertetéseket, s a
mellett az elbeszélő és költői tárgyi, müvekről

12;
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em felejtkezik meg. Egy ily vállalat első megindítása jár legtöbb nehézséggel, de ha az ut meg
lesz egyengetve s a kerékvágás megtalálva, hiszszük, hogy e „Könyvtár" is oly közhasznúvá és
népszerűvé növi ki magát, mint az a számtalan
„népszerü könyvtár", mely a külföldön millió példányokban kering. A következő kötetek gyorsan
fogják egymást követni, s miután irótársaink is a
könyv irányával megismerkedtek, tartalom tekintetében is mindinkább meg fognak felelni kitüzött
szép czéljoknak.
A könyv ára hallatlan olcsó. Egy egy ily
vastag kötet ára 50 kr! ( 4 kötetből álló egész folyam 2 ft., postán 2 ft. 50 kr.). Csak a közönség
tömegesen felkaroló részvéte mellett állhat fenn
és felelhet meg a várakozásnak.
— (Épitészeti munka.) Érdemdus Beregszászi
Pálunk, h. mérnök és nyüg. rajetanár, ki az épitészeti irodalmat évek hosszu során számos gyakorlati becsü magyar munkával gazdagitá 8 e téren
valódi úttörőnek nevezhető, legközelebb ismét egy
csinosan kiállitott épitészeti nagyobb művet bocsátott közre Debreczenben. Czime a könyvnek :
„Az épités tudományának azon része, melyben az
épületek ékesitetésére szolgáló oszloprendek ismertetése és rajzolása adatik elö." 46 rézmetszetü
rajzzal. E munkában részletes ismertetése s magyarázata foglaltatik az építészetben oly nagyfontosságu toskáuai, dóríai, jóniai, korinthi és római
oszloprendeknek, s ezek szabályainak, Vignola
régi hires olasz épitész rendszere nyomán. A tiszta
rajzok igen ajánlják e munka használhatóságát. A
nyomdai kiállitás is csinos, és Debreczen város
nyomdájának iparkodásáról tanuskodik. Ara a
munkának 5 ft.
** Megjelent uj könyvek :
„Magyar Akadémiai Értesítő." Uj folyam, a
nyelv és széptudományi osztály közlönye. Szerkeszti Toldy F. II. kötet III. füzet. Czikkei : a magyar személyszók viszonyítása. Cornelius Péter.
A magyar nyelv szótára. Nyelvészkedésünk czélja
és eszközei.
„Magyar Akadémiai Értesítő." A philosophiai,
törvény és történettudományi osztályok közlönye.
Harmadik kötet. IL fűzet. Czikkei : Schelling
phil. első időszaka. — Török-magyar viszonyok. A
váltó eredete, czélja és jogi természete. — A délafrikai tartományok földirati vázlata. — Győrvárosa történelme 1594-ig; a magyar öröködéai jog
.•szelleme és elvei.
„Emlékbeszéd" id. Székhelyi Majláth György
in. akad. igazgató tag felett, tartotta Lonovics
József m. akad. tiszteletbeli tag.
„Budapesti Szende" szerkeszti és kiadja Csengery Antal. LIII. Füzet. Tartalma : Két eposz.
Első közlemény. .4 Niebelungenlied.SzászJÍ'irolytól. A társadalom tudománya és Riehl munkái.
Trefort Ágostontól. Müvészet Csarnoka VI.
Correggio. Planche után Székely József.Éledés és
életkezdet. Brassaitól. Tud. Akadémia. Irodalmi
szemle. Hazai könyvészet.
„Erdélyi János kisebb prózai dolgozatai".
Megjelentek Sárospatakon, két kötetben. Az I.
kötet tartalma : Előszó. Népköltészetről. A magyar népdalok. Népköltészetünk a külföldön.
Népköltészet és kelmeiség. Barcsai ó székely ballada. A I I köteté : Egy századnegyed a magyar
szépirodalomból. A szini hatásról. Egyéni és eszményi. A chinaiak színháza. — A két kötet ára
•2 ft 50 kr.
„Kálvin" történeti regény, irta König Tivadar, forditotta liajkay F. I., I. I I . I I I . kötet. Ára
3 ft. 60 kr. Diszes kiállításban kiadta Emich
Gusztav akadémiai nyomdász. A fordításra maga
a munka szerzője adott engedélyt, s az a mű becséhez méltó gondossággal történt.
„Az ember tragédiája", drámai költemény,
irta Madách Imre. Kiadta Emich Gusztáv. Második, tetemesen javított kiadás. Kiállítása az elsőnél sokkal díszesebb. Ára 1 ft. 80 kr.
„A politikai gazdaság kézikönyve". Baudrillart Henrik franczia müve nyomán kidolgozta
Keleti Károly. Kiadta Emich Gusztáv. Ára 2 ft.
50 kr.
„A magyar birodalom természeti viszonyainak
leirása." A magyar tudományos akadémia megbizásából készitette Hunfalvy János, a m. t. academia lev. tagja. Első kötet, első füzet.
„A római irodalom történetének vázlata,"
gymnasiumi segédkönyvül dr. Kopp és egyéb
kútfők után irta Kislaki Mór. A 76 lapra csinos
kiállítással nyomatott munkát, kiadta Burger Zs.
Szegeden. Ára 40 kr.
A „fehér ruhás nő." Angol regény; irta Wilkie Collins; forditotta Balázs Frigyes. Kiadja
Lauffer ea Stolp. A 3 kötet ára 3 ft.

,.Delejtü az orvosi tudomány homályaiban" a
művelt közönség számára irta dr. Verebélyi, pesti
gyakorló orvos. E 10 ívre terjedő munka, — mint
róla egy szaklap, a „Gyógyászat" nyilatkozik, —
a magyar orvosi rend nézeteinek és érzelmeinek
tolmácsa. Czélját cziméből láthatni, s a nemorvos
közönség pártolására is nagyon érdemes. Ára 1
forint, s kapható szerzőnél, vagy a kiadó Eggenberger könyvárusnál.
„Népiskolai jutalomkönyv." Jó gyermekek
számára irta Bonyhay Benjámin. Harmadik bővített kiadás. 36 lap. Megjelent Réthy Lipót kiadásában Aradon. Ára 10 kr.
„Értekezés a homoeopathikus gyógy-és gyógyszertanról" dr. Garai János hasonszenvi orvostól. A sok szakavatottsággal irt mü a hasonszenvi
gyógyászat hasznát igyekszik kétségtelenné tenni
8 három részre osztható : Az első átalános orvostudományi eszméket érint. — A második, bár röviden, de részletesen tárgyalja minden irányban
a homoepathiai fogalmakat. •— A harmadik az elv
tudományos megalapitására törekszik a physiologia, physica és chemia törvényeinek alapján. A
munkához egy értekezés is van csatolva. „A sisakvirágrol.ít — Megjelent Emich Gusztávnál.
Ára 1 ft. Kapható Hartleben könyvkereskedésében.
„Átalános áruisme" kereskedelmi és reáltanodák, magántanulók, kereskedők, iparosok, mezei gazdák számára. Több jeles német mű után szerkesztette Roser Miklós kereskedelmi tanodái igazgató és Schaudl Sándor mérnök. Pest Lauffer és
Stolp tulajdona.
„Statistikai közlemények" a hazai állapotok
ismeretének előmozdítására, kiadja a m. akadémia
statistikai bizottmánya, szerkeszti Hunfalvy János
IV. kötet 1. füzet. Ára 1 ft. Czikkei : Pesti magyar keresk, bank. — Magyarországi takarékpénztárak. — A magyar koronaország területének
bányászata 1861-ben. — A pesti keresk, kórház
és nyugdíj-intézet. — A cs. kir. szab. első dunagőzhajózási társaság. — Magyarország termelése.
— Az egri érseki megye népességi viszonyai. —
A technikai és reál-iskolaügy hazánkban. — A
hazánkban létesült vasutak ismertetése. — A tiszamelléki szab. kölcsönös tűzkármentő társulat.
—• Államköltségvetés 1863. közigazg. év.
„Monumemtum pietatis." Melczer János, rákoskeresztúri ev. lelkész, latin distichonokban 24
lapra terjedő versezetet irt Victoria angol királynő
férjének, Albert herczegnek halálára. Ebből egy
példányt a „Brit mu3eum"-ha, is küldött, hol a kegyeletes megemlékezés sorait szivesen fogadták.
„Magyarország és Erdély eredeti képekben."
E jeles vállalatból ismét két fűzet jelent meg : az
59- és 60-dik. A szöveg Füleket s Egert ismerteti. Az aczélmetszetek következők : Sz. Mihály
temploma Sopronyban; Fraknó vára; a csurgói
kastély ; a bodajki kastély és bucsus hely; a kassai főegyház ; Rákos a Fertőnél.
„Az egyszerü és kettős könyvvitel." Irta Weninger Vincze. — Pesten, 1863. Kiadja Winter
Samu, kőnyomdatulajdonos. I-ső rész. Ára 1 ft.
60 kr. A Il-ik rész május elején fog megjelenni.
Gyakorlati, különben is szegény kereskedelmi
irodalmunkban hiányt pótló munka.
„Testgyakorlattan." Többek után szabadon,
saját gyakorlati tapasztalataival bővítve magyarra
alkalmazd Zimányi József, a kalksburgi növeldében testgyakorlat-tanitó. E közhasznu kézikönyv
több magas pártfogó költségén adatott ki a m. tudós társaság helybenhagyásával. A testgyakorlat
kitünő fontossággal bir a nevelés eszközei közt.
Vajha a köznevelésnek ez iránybani jobb és czélszerübb fejlődés:;, e könyv mennél nagyobb elterjedésében is nyilatkoznék. A kemény borítékba
kötött nagy nyolezadrétü munka ára 2 ft. oszt.
ért. Ezen munkából befolyó tiszta jövedelem a
magyar gymnastikai intézet alaptőkéje gyarapitására fog fbrdittatni.
** (Román lapirodalom.) Fővárosunkban a
következő román lapok s folyóiratok jelennek
meg : „Concordia", politicai lap. Megjelenik hetenkint kétszer. — „Aurora romána", szépirodalmi
lap. Megjelenik havonkint kétszer. — „Sperantia." Szépirod. és tud. tartalommal. Megjelenik
évenkint nyolezszor. — „Strigoiul", gunylap, hetenkint egyszer. — Erdélyben jelenik meg a „Gazetta Transilvaniei", Brassóban. Megjelenik hetenkintkétszer politikai tartalommal. Ennek társlapja:
„Foia" vegyes tartalommal. „Telegraful romanu",
politikai lap. Megjelenik Szebenben, hetenkint
kétszer. „Amiculu scolei" tanodái hetilap. Megjelenik hetenkint Szebenben.— „Organu pedagogicu",
hason irányban. Megjelenik havonkint Szebenben. Mindnyája latin betükkel.

— (Egészségtanifolyóirat). Mint figyelemre
méltó irodalmi tüneményt emiitjük, hogy „Der
Hausarzt" (A házi orvos) czim alatt Bécsben
mult ősz óta egy népszerü egészségtani hetilap jelenik meg, mely, mint ekkorig egyedüli a maga
nemében, Bécs s a külföld szakférfiai közremüködése mellett feladatának kiválóan igyekszik megfelelni. E lapban ugy az egyes ember, mint az
egész társadalom egészségi jólétére vonatkozó
legkülönfélébb tárgyak könnyen érthető, népszerü
módon adatnak elő. Azon nagy fontosságnál fogva,
melyet ujabb időben a tudomány és különösen az
egészségtan népszerűsítésének méltán tulajdonítanak, e vállalat korszerűségét és közhasznúságát
el kell ismernünk és óhajtanunk, bár a népszerü
egészségtan minálunk is megtalálja szakavatott
képviselőit. E tudomány roppant haladásokat tesz
külföldön, mig mi itthon még mindig a receptfirkálás müvészetét bámuljuk. A nevezett lap minden szerdán jelenik meg, és minden egyes kötete
maradandó becsü családi könyvet képez. Ára 2 ft.
50 kr., egész évre 5 ft. oszt. ért.
*:' (Toldy Ferencznek „Magyar költészet története") czimü munkáját Steinacker Gusztáv németre fordítja le.
** („Korány" czim alatt) a kolozsvári ref.
főiskolai ifjuság albumot ad ki, saját könyvtára
gyarapitására. Az előfizetési pénz, 1 ftjával május
15-ig Kolozsvárra b. Wesselényi Miklóshoz küldendő.
** (Kisfaludy regéi német fordításban.) Máchík József tanár, Kisfaludy Sándornak, „Somlyai vérszüret" és „Ecsegvár" czimü szép regéit
németre forditotta s reájok 1 ftjával előfizetést
hirdet. A tiszta jövedelem az akadémia palotájára
lesz szánva.
** („Magyar fényképész") czimü kézikönyvre
hirdet előfizetést 3 ftjával Tömösváry László, okleveles gyógyszerész. E téren, irodalmunkban ez
lesz az első munka. A legjelesebb külföldi szerzők
művei után van dolgozva, s különösen a fényképészet vegytani oldalára lesz nagy figyelemmel, s
a photographia titkaiba kivánja bevezetni az olvasót. Az előfizetési pénzek a „Gyógyszerészeti hetilap" szerkesztőségéhez (Pest, aldunasor 3 sz.)
küldendők.
** (Magyarország tiszti névtára) tökéletesen
elkészült, s az előfizetők számára még e napokban
szétküldetik.
** (Uj lap.) Batizfalvy István mint szerkesztő, Hornyánszky és Hűmmel, mint kiadók,
előfizetést hirdetnek „A magyar nép lapja" czimü,
s minden tizedik nap egy iven megjelenő képes
lapra, mely május l-jén fog megindulni. Előfizetési ára négy hóra 1 ft. 40 kr.

Müvészeti hirek.
** (A müegylet) igazgató-választmánya, legutóbbi ülésében a részvényesek közti kisorsolás végett a következő festmények megvásárlását határozta el : 1) „Huszárbucsu", vizfestmény Goebel
Károly tól (40 ft); — 2) tájkép Markó Ferencztől
(400 ft); — 3) női tanulmányfő, Mácsik Máriától
("80 ft); — 4) bajorországi havasi tájkép, Rollmanntól (150 ft); — 5) részlet a bugaczi pusztáról, Ligeti Antaltól (65 ft); — 6) még egy részlet a bugaczi pusztáról, ugyanattól (75 ft); — 7)
„Stella, római leány", Than Mórtól (160 ft).
** (A bécsi martiushavi mütárlatban) kiállitott történeti festmények között, a három legjelesebb mű, magyar müvészek teremtménye volt.
„II. Lajos király holttestének megtalálása" Székely Bertalantól, — „Ábrahám kiköltözése" Molnártól, — s „Angelika és Medon" Than Károlytól.
Mind a három müvész magyar, és Pesten lakik.
Az első mü a compositió természetessége s a tárgy
kohói fölfogása által, — a másik kettő pedig inkább az iskolai szabályszerűség által tünik ki.
** (Couqui Claudina,) a bécsi Karnthnerthorszinház első tánezművésznó'je, a nemzeti szinpadon
vendégszerepelni fog; még pedig e hó 8-ikán a
„Szerelmes ördög"-ben, 10-kén „Gizellában"-ban,
13-ikán „Katalin, a rablóvezérnő"-ben, 15-dikén
„Robert és Bertrand"-ban s azzal adandó tánczegyvelegben. 17. és 20-kán „Farsangikalandok"ban lép föl.
** (Engel József) Rómában lakó jeles szobrász hazánkfia, a fővárosból több rendbeli megbizást kapott. A többek közt nála gr. Nádasdy
Lipótné carrarai márványból egy Amor-szobrot
rendelt meg.
** (Magyar zene külföldön.) Balázs Kálmán
debreczeni zenetársulata e hó elején Sz.-Pétervárra
indul, hová, kedvező föltételek mellett öt hónapra
szerződést kapott.

** (Réthy és Tóth Soma,) a nemzeti ssiaház
volt kedvencz tagjai.a budai népszinházhoz vannak
szerződtetve, ami e különben is élelmes szinház
előadásait még érdekesebbekké teendi.
** (Türr altábornagy né) a budai népszínházát egy dalmüvecske küldésével lepte meg. Czime
La Mascharatte."
** (Ujdráma a budai népszínházban) A „Rosz
eszközök" vagy „Aba Sámuel" czimü drámát,
melyet a legközelebbi Teleki-féle pályázat alkalmával két biráló sok tekintetben a pályanyertes
„Laczkfi Imre" fölé emelt, szerzője engedelmével
először a budai szinházban fogják szinre hozni.
** (Magyar szinészet Uj-Pesten) Keszi József
igazgatása alatt Uj-Pesten magyar szinészek ütöttek tanyát, s daczára, hogy a lakosság többnyire
német ajku: a magyar szintársulat szép pártolásban
részesül.
** (Az ujvidéki szerb szinház Szigligetihez)
köszönő-iratot intézett, a miért „Szökött katona"
czimü darabját szerb nyelvre fordittatni engedé. E
darabot Pancsován és Zimonyban egyszer, Belgrádon kétszer, Újvidéken pedig már háromszor
adták, 8 mindannyiszor a közönség osztatlan tetszésével találkozott.
** (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és társa műkereskedésében következő uj zeneművek jelentek
meg : „Magyar gazdaasszonyok csárdása." Zongorára szerzé és a magyar gazdasszony-egylet tagnőinek ajánlja Nyizsnyay Gusztáv. (73-ik műve.)
Ára 54 kr. — Továbbá : „Korcsmárosné bort
ide . . ." népdal, zongorára átirta Zách János.
(4-dik mű.) Ára 80. kr.
** („Két dal") czimmel uj zenemű jelent meg
Kugler és Esmannál. Vécsey Sándor két költeményére szerzé Németh János. Ugyancsak e zeneszerzőtől, a „Divatcsarnok" műmellékleteképen
megjelent „Vilma dalai" czimü zenedarab is kapható Treichlingernél. A mű Balázs-Bognár Vilma
urnőnek van ajánlva.

Utczavilágitás.
Ugylátszik, minélinkább haladunk a korban;
minél terjedtebb közt nyernek a természettani tudományok : a mesterséges fény és világosságban
a gyertya és lámpa helyetteseiben annál jelentékenyebb, annál jutányosabb pótlékokra bukkanunk. Az ősvilágban fáklya, a keresztyénség üldöztetésekor embertest, utóbb olajjal törekvének
bár kicsinyben is megadni azt, mit a lenyugovó
nap magával elvive. Az első nagyon költséges, a
másodikkegyetlen, a harmadik hasznos volt annak,
ki azt kezelte, de a világitás eszméjének egyik
sem felelt meg.
A XVI. század kezdetén gyertyát égettek
ablakokban; de mert ez is nagyon korlátolt térre
derité fényét : ugyanazon század végefelé rézfazekakban szurkot kezdettek égetni; miket utczák
sarkain meggyujtván, habár nemis egész térre, legalább bizonyos távolra noha büzös de mégis sugárzóbb fényt terjesztettek.
A XVII. században már lámpákra bukkanunk, s kivált nagyobb városokban oly emberekre,
kik csöndre és rendre ügyeltek. E lámpafény
azonban csak téli hónapokban alkalmaztatott :
nyári éjeken a hold mosolygó sugaraira támaszkodtak. De a lámpáknak igen sok neme van, s
ezek szerint a fény is majd kormosabb, majd derültebb szinben mutatkozott; a reá következett
század tehát lámpajavitással foglalkozott, mig
jelen századunkban, tán épen mikor a legnagyobb
tökélyre jutandottak : előléptették a gázt, s olajbácsit kiugratták.
Azonban az utczavilágitásnak is megvan a
maga története; tartsunk tehát rendet évszakban
és ama módokban : melyek hiteles adatok nyomán
esemény és tökély gyanánt tekinthetők.
Az őskor történészei közt első tünik föl Libanius, ki „Panegiris Antiochiae" czimü művében
igy szól : Solis porro facem aliae faces exeipiunt,
quae illám Aegyptiorum lucernarum accensionem
longe superant, — (A nap fáklyáját más fáklyák
váltják föl utóbb, de ezek az egyiptombeliek
lámpáinak fényét nagyban fölülmúlják.) Hac una
re difiért nox a die apud nos, nempe specie lucis
— (ez egyben különbözik nálunk éj a naptól t. i.
birunk legalább világosság szinével).
Procopius, szomorubb emlékezettel köti öszsze a világitás ügyét. „Refert : a Caesaré Justiniano omnes publicas Urbium plateas ita exhaustas, ^ ut in posterum nulla essent medicorum
magistrorumque honoraria, nulla publicorum aedi-

ficiorum cura, nulla Urbibus in communi luminum Pass Vrbaa birót mindgjarast fogasgra kwldei
procuratio." — (Mondja ugyanis : hogy Justinia- inasod magaúval az Toronyban, aúal vádolta, hogj
nus császár a városok minden nyilvános téreit w tutta Tatának megvételét, es meg nem monannyira kimerítette, mikép jövőre sem orvost,sem dotta : es minket is iily fortélyban foglaltának,
mestereket nem fizethetnek, gondot a nyilvános hogj mj nalünk esznek isznak az rabok, Azért
épületekre nem fordithatnak, a városok közvilá- megtiltottuk, hogj ezvtan, se hazunknál ne eoegyet
gításáról pedig szó sem lehet).
nek, igianak, se penig velök ne beszellywnk, mert
Rómával nem vagyunk tisztában. Ammianus mindón dolgot mj izenwnk meg twlok oda ki, es
Marc. azonban Caesarról szállván, ezen következ- nagj fizetéssel szabaditottak meg bennwnket, mertethetést hagyá fönn: „Vesperí per tabernas pala- egjnehanyűnknak feieis elmónt volna miatta, Ha
batur et compita quaesitando graeco sermone : az igaz Isten az Idegónok kozzwl gjamolt nem
quid de Caesaré sentirent, et confidenter agebat támasztott volna. Azért kerwnk, mint bizodalmsa
in Űrbe, ubi pernoctantium luminum claritate vrunkat, hogy w Naga előttis légion kego minden
dierum sólet imitare fulgorem." — (megjelent io szőllő melletwnk mert iw Naga az mj szolgala
estenkint a nyilvános helyeken és csarnokokban, tunkban semmit ne ketólkódnek, de semmj olly
görög nyelven tudakozódván : mint éreznének módunk ninczen benne, hogy fejwnket rea merCaesar felől; aztán bizalmasan késlekedett a vá- nok vetnj, hanem az istenertis keriwk w Nagat,
rosban, hol az éjenkint égő lámpák fénye versenyt hogy talalljen iobb modott benne. Isten éltesse
küzde a nap ragyogásával.)
kegdet nagj io egessegbeu. Dátum Bude 16. die
Tacitusban Nero alatt fölötte fájdalmas soro- mayj. Anno 1597. Budaj es Pestj Birák es Polgárok, kegdnek mindenkor hiven zolgalnak.
kat olvasunk a keresztyénekről :
Atque ubi defecisset dies, in usum nocturni
Czimirat : Az mj tiszteletós, es Vitezlw
luminis urebantur, (És miután letünt volna a nap, bócswletes Vrwnknak Bornemiszsza Jacak deákéji világitás helyett ők égettettek, t. i. a keresz- nak Vy warban adassék ez leúel. — Közli Balogh
tyének). Sulpitius, Juvenalis és Seneca is fölem- Lajos.
líti e hallatlan kegyetlenségét a keresztyének üldöztetésének. Ez szomoru világitás volt!
Apróság.
Tartsunk most rövid szemlét az évszámokon.
1524-ben Párisban parancs adatott, hogy esti
** (Valami a lengyel zsidókról). Staszow len9 óra után az utczai albakokban gyertya gyujtas- gyelországi várost az oroszok elfoglalván, kirabolsék; 1558-ban az utczák sarkain rézedényekben ták; de utasításul volt nekik adva, hogy csak a
már szurok égett, de ezt nemsokára lámpák vál- keresztyének közt fosztogathatnak, a zsidókat
tották föl, 1667-ben pedig már rendörök is jártak pedig, kik külön városrészben laktak, s a fölkelésaz utczákon, de mindezen intézkedés csak téli hó- ben különben sem vettek részt, kímélni tartoznak.
napokra szorítkozott. — Európa egyéb városaiban A mint a fosztogatás véget ért, az izraelita község
következő években állott be az éji világitás.
az összes zsákmányt 500 rubelen megvásárolta s
London 1668-ban világíttatott ki, először te- az oroszok kivonulása után, előbbi tulajdonosaikhát akkor, midőn Páris utczáin már lámpák osz- nak ingyen szolgáltatta vissza.
ták a fényt, s rendőrök szemfüleltek.
Hága 1553-ban először nyert éji fényt, de
tán emez akkor nagyonis költséges intézkedés
Csipkebokor.
megszűnvén, 1678-ban megmeg életbelépett.
Tisztelem
a csizmadia-ezéhet.
Koppenhága 1640-ben, Amsterdam 1669-ben,
Hamburg 1675-ben kapta az első éji kivilágítást,
Becsülök én mindenféle embert
s a nevezett évszaktól mind a három városban mai
A királytól le — a vizhordóig,
napig rendesen folytattatik, most már bizonyosan
Becsülöm a felelős minisztert
gázzal.
Le — egész az absolut — szabóig,
Berlin 1679; Bécs 1687. — Lipcse 1702.
Rothschildnél nem kevesebbre nézek
• Drezda 1703. — Buda 1704. — Frankfurt
Egy koldust, az Isten képe végett;
1707. — Kassel 1721. — Hála 1728. — Göttinga
De felette minden fajta népnek
1735-ben nyerték az első éji kivilágítást.
Tisztelem a csizmadia-ezéhet.
Pozsony 1741. Róma csak 1787-ik évben láGondoljátok, hogy tán esufolódom ?
tott először éji közvilágítást. Olaszhonban csak
Higyjétek, hogy lelkemből beszélek.
Panormo és Velencze érdemel emlitést, melyek az
Igy
görbüljek meg, igy, mint az ujjom,
miitett évek után szintén nemsokára kivilágitHa
nem
igaz most bennem a lélek!
tattak; nagyszerűségben Madrid hozandó föl,
Meg
is
verne
mindjárást az Isten,
mely fény és világosságban, gond és csínban a
Küldene
rám
szomjuságot,
éhet,
világvárossal, Londonnal vetélkedik.
S. E. A.
Ha őszintén, tiszta szivemből nem
Tisztelném a csizmadia-ezéhet.
Az igaz, hogy keze műve nélkül
Régi magyar levelek.
Mindnyájan a vizbe, sárba lépnénk,
S kaparhatnánk, piros lábainkkal,
A budai és pesti birák és polgárok Budán
A szemetén, mint kakasunk, jérezénk.
1597. május 16-án kelt levele.
Ö az, ő az, ki nem hagy mezitláb,
Öntvén nekünk csizmákat, czipéket,
(A zay-ugróczi levéltárból.)
De nem ez az, amiért leginkább
Keoszeonetwnket es mindeon tiztóssegeos
Tisztelem a csizmadia-ezéhet.
Zolgalatunkat ayanlyuk kegdnek mint nekwnk
Elmult már, de még se nagyrégen volt:
reghj bizodalmas Vrunknak es barátunknak. KeHogy e nemzet elvedlé ruháját,
vanunk az mindeonhato Istentwl kegdnek mindón
S mint idegen nép rongyába burkolt —
lolkj es testj iokat, egessegót, bekeosegót, es minCziczomákkal peczkelte fől állát;
deon dolgokban is előmenetelt megadatnj. ToCsak egy volt, ki soha sem vedlé el
uabba, meghozak minekwnk az kegd levelet,
Fényes tollat, mit a sors megtépett,
melyből megertótwk, hogj kegd ir az Nagy János
Csak egy volt, ki hű maradt fajához .
dolga felől, hogj miben aliion dolga tuttara adgiuk
Tisztelem a csizmadia-ezéhet.
kgnek. Azért azt irhattyuk kegdnek, hogj az mit
Oh de hányszor gúnynak tárgya leve,
kegd ir az arany felól, es az hatra maradék sarcza
A zsinóros, szép mag;, ar nadrágért!
felól, abból minekwnk sem w Nagsaga felól, sem
„János mester! sir a bolha benne."
kegd felól semmj ketsegwnk ninczen, mert tudKiáltott rá, aki csak hozzá fért.
giuk hogj w Nagysága is kóróztyen embór, s keDe a szegény, becsületes jámbor
gielmedis az. Azért tudgiuk, hogj sein w Naga,
Jánosmester még büszkébben lépett,
sem penig kegd nem kevannya az mj niomorusáInkább szánta, mint gyülölte e fajt . . .
gűnkat. Azért azt irhattjuk Nagj János dolga
Tisztelem a csizmadia-ezéhet.
felől hogj ez elmult Pentókón, w Naga levelét
mindgiarast az Begler bekhez vittek, és mies ósue
Ha szent István diszes oltárképen
gjwlü gn, azonban hiúata az Begler bek, mint az
Viselheti a magyar nadrágot :
Vaczj vraimmal egyetómben, es mikor ott szoluan
Mért volna az bárkinek is szégyen?
beszeluen az Passaual, mindgiarast egj hirmondo
Ezt gondolta, igy vett bátorságot.
Jwúe hozzaia, es azt monda, hogy Tatát megvótÉs mi tőle, róla vettünk mustrát
tek az Magiarok. Azonban az Passa elkwlde előle,
Most, hogy Isten megszállta e népet :
es azt monda, hogj másnap ismeg oda meonnhvnk
Ime, ezért becsülöm én szivből,
hozzaia, de másnap wgian bizonios keppen megS tisztelem a csizmadia-ezéhet.
hozak negj, hogy vgian megvettek, es az az BudaPájer Antal.

Felelős szerkesztő : Pákh Albert (lakása : magyar-uteza 1. szám alatt).
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Tizedik évi folyam.

legujabb magyar könyveknek
Á
HECKENAST GUSZTÁV

III

,)=

kiadó-hivatalában Pesten,

egyetem-utcza 4-ik szám alatt megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók:

Jósika Miklós. A két mostoha,

gffgff

Dr. Kőnek Sándor, :™?j:r£X:u!Z.

Jókai Mór. Felfordult világ.
Jósika Julia. Való és költött.
füzve

Katona József.
képével.

I

{

Tompa M. Regék

törvénxrtáv
TI A z i d e i S l e n e s törvénykezési szabályok,
IU1 V CI1J I d l . l l . a hivatalos szöveg szerint összehasonlító, kiegészitő, a kétes helyeket fejtegető és megvilágositó jegyzetekkel, példákkal
Dráma öt szakaszban.
s azon ideiglenes törvénykezési szabályok életbeléptetése óta jogrendszerünkre
Dan. (Remekírók VIL)i. 242
lap. A szerző arczérkezett királyi leiratokkal kisérve Lövészy György köz- és váltóFúzve 70 kr. Diszkötésben 1 ft. ügyvédvonatkozólag
által (16-rét, 192 lap) fűzve
60 kr.
Külön kiadás. — Diszkötésben
és népregék.
3 ft. 50 kr.

Elsö Napoleon császár élete.

il
!

••

(504 lap) füzve
Diszkötésben

ft.

kutfók után. Czimképes harmadik kiadás. Kis 8-rét.
2ft.
3ft.

Irodalmi kincstár. Gyémánt-kiadás.

c-yavaltía elméleti és gyakorlati kézikönyve.
rét- ( 3 1 6 lap) í ú z v e
n . A vers-szdvdids 88__ rét(31
lft.
D n i A . ^ n n n A / l < ( a Irta Arisztidesz. Nyolczadrét. (X. 168 lap.) Borítékba fűzve
A vara

Az uj törvénykezési rendszer behozatala óta kibocsátott szabályrendeleteknek
hiteles adatok nyomán összeállitott teljes gyüjteménye. Nagy 8-rét (124 lap)
fűzve
80 kr.

Ökröss Bálint. Átalános

törvénykezési

Ökröss Bálint. Magyar polgári magánjog

oifkcs a m i á t i r a t a i •* 1848-ki és 1849-ki magyarországi
j d J U S CIIHCn.il d i a i hadjáratból. Második kiadás. Két kötet.
8-rét. (I. 288, II. 160 lap.) Borítékba fűzve ára
8 ft.

Lauka Gusztáv. Szellemi szikrák. X

eljárás

^

zései ét élczes mondatai. 8-rét. (XVIII. 304 lap.) Borítékba fűzve ára
2 ft.
TTalnai l r n n w t á r I í $Wes M a r i - A k i s konyhakertészné, vagyis alapos
g
P a l 1191 IVUli j T * « l • l l . oktatás a zöldség-termesztésben.
Metzger müve után
50 kr.
magyaritá István bácsi.
lap)
i 8-rét (128
(
l
ffűzve
50 k

Dr. Zlamál Vilmos. A marhavész s annak oltása,

mint az egyedül biztos szer a marhavész szeliditésére s végképeni kiirtására. 8-rét.
(140 lap) fűzve
80 kr.

£ $

az

i848 ik év1

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

1 u. 20 kr. Mikes Kelemen törökországi levelei.

r oigarosouas. ára

Magyarország gyümölcsészete

Függelék az ideigl. törvénykezési szabályokhoz.

peres és perenküli ügyekben, a legujabb törvényhozás szerint. Felvilágosító jegyzetekkel és kimeritő irománypéldákkal, birák, ügyvédek 9 a közélet használatára.
1868.Füzve
5 ft.

V.—VI. Kfllfoldi lant. Magyar költők műfordításai külföldi remekírókból.
VIL Emlékkönyv. A legjelesebb magyar költők szemenszedett mondatai.
VIII. Epigrammák.
Ár» egy füzetnek füzve 70 krajczár. Diszkötésben 1 ft.
lí

Egyház-jogtan

kézikönyve. Különös tekintettel a magyar szent korona tartományaira. I. kötet.
8-rét (368 lap). A második körülbelül hasonterjedelmü füzet külön előszóval,
tartalomjegyzékkel és részletes tárgymutatóval folyó évi május hóban fog megjelenni. — Ira e két füzetnek füzve
4 ft. 50 kr.

%

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

A T irnáAnk
knrn
Képek Magyarország történetéből. Készité Geiger
**•*' -t*-1 p«UUIV IVUl a . p e t e r JJ. János, tervezte és magyarázta dr. Wenzel
Gusztav, pesti egyetemi tanár s magyar tud. akadémiai r. tag. 1862. Harántnagyrétben. Diszkötésben
18 ft.

Kautz Gyula, jogtudor. Politika vagy országászattan,

tekintettel a két művelt világrész államintézraényeire és törvényhozására rendszeres kézikönyvül. Nagy-8-rét. Két kötet, fűzve
4 ft.

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

4ft.

Horváth Mihály, dr. Magyarország történelme.

működésökkel szerkeszti Girókntl P. Ferencz, a „Falusi Gazda" szerkesztője.
Ujonnan átdolgozott második kiadás, hat kötetben. I-ső kötet : A magyar nem1—4.Jk füzet. Hat füzetnek, melyben 24 színezett gyümölcskép, ugyanannyi
zet Európába költözésétől 1301-ig. Il-ik kötet : Az Árpádház kihaltától a
átmetszeti rajz van, leírással együtt ára
10 ft.
mohácsi ütközetig. I l l i k kötet: A mohácsi fltközettöl a linczi békekötésig.
IV. kötet. I. Leopold trónra léptétől a szatmári békekötésig. A négy kötetnek ára
Jósika Miklós munkái, uj folyam. 5 2 k ö t e t Egy-egJ0£!*
borítékba füzve
10 ft.
1—4. Jö a tatár. Regény. Négy kötetben. (192, 170, 193, 184 lap, 8-rét)
Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb
fűzve
3 ft. 20 kr.
tudományok és müvészet köréből lehetőleg minél több érdekes tár5—6. Pygmaleon, vagy egy magyar család Párisban. Két kötet. (233,
gyat és egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet. I—VIII. kötet. (A—Pto208 lap 8-rét) füzve
1ft.60 kr.
lomeusok.) Ára egy kötetnek
1 ft.
7—10. Bégiebb, és ujabb novellák. Négy kötet. (231, 243, 242, 247 lap, 8-rét)
Az egész munka tiz kötetben teljesen meg fog jelenni.
füzve
3 ft. 20 kr.
11—18. A tudós leánya. Három kötet. (1.279,248,250 1., 8-rét) füzve 2 ft. 40 kr.
elbeazélések a z
ifjuság
14—16. A gordiusi csomó. Regény. Három kötetben (224, 220, 196 lap)Jókai Mór. Téli zöld.
füzve
2ft.40 kr.
17—19. Regényes képletek. Három kötet. (223, 240, 212) fűzve 2ft.40 kr.
20 -22. A rejtett seb. Regény. 3 kötet. (207,191, 220 1., 8-r.) fűzve 2 ft. 40 kr.
Sárvári Eöry Andor. A madárvilág,
23. Egy kétemeletes ház Pesten. Novella egy kötetben. Nyolczadrét.
rákról. Fiatalok számára. 80 ábrával. (171 lap, keskeny 4-r.) fűzve 1 ft. 50 kr.
(195 lap) füzve
80 kr.
24—26. A szegedi boszorkányok. Regény. Három kötet. 8-rét (213, 208, 184 1.)
Sárvári Eöry Andor. Az állatország képekben.
fűzve
2 ft. 40 kr.
A mulatni szerető ifjuság használatára. Nagy-8-r. 122 fametszvénynyel (247 lap),
kötet,
Borítékba fűzve
2 ft.
Jósika Miklós. Második Rákóczi Ferencz. Nyolcz
(kis 8-rét)
4ft.
füzve

ÜZ

A magyar
g nemzet classicus irói.

OllendorffH.G.eredeti angol nyelvtani uj tanrendé,

*SJ&

5 ft.
jes évi folyamának ára
Tartalom : Virág- B. munkái 1—5. — Bajza J. munkái 3—4.
Az első két évi folyam ugyanazon áron még folyvást kapható.
L
képp
16

Stifter Adalbert. Költöi vázlatok. £j!T^ > £™

Vft:

melyet követve, nehány hónap alatt lehet olvasni, irni és beszélni tanulni.
A magyar tanulók használatára átdolgozta Egán James, r. tanár a pesti kir.
egyetem, városi főreál és kereskedelmi akadémiánál stb. Nyolczadrét (384 lap)
p
füzve
1 ft. 50 kr.

Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan. (364 iap, 8-rét>

Diszkötésben
3 ft.
fűzve
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 intézhetők, a mely a szétküldést
w
jjontosan poBta-uton eszközlendö és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 f'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-uteza 4-ik szám alatt Pesten 1863.

Pest, aprilis 12-én 1863.
E l ö f i z e t é s i
f ö l t é t e l e k
1 8 6 3 - i k
é v r e :
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :
Egész évre (január—december)
10 ft.
Fél évre (január—junius)
Csnpán Vasárnapi Ujság :
Csupán Politikai Újdonságok :
Egész évre (január—december)
6 i't.
Egész évre (január— december) . .
fi
Fél évre (január—junius)
3 ft.
Fél évre (január—junius)
'

I) r. W e n z e l

5 lt.
ft

, '

(. n s z t á v.

Századunkban, midőn a tudomány hata- demeit, — mind ez ideig igen kevés figye
tárakat, nem kiméivé időt, fáradságot és
lommá és a nemzetek befolyásának egyik lem volt fordítva.
költséget.
Hazánk történetét, jogéletét illető
feltételévé lön, illő : hogy ezen nagy hordA jogtudomány művelői századunkban több becses adatot tett közzé. E müködéerejü tényező képviselői tiszteletben, elisme- két főiskolára, a jogphilosophiaira és jogtörsért való elismerés következtében bízatott
résben részesüljenek.
ténetire, oszlanak. Dr. Wenzel G. ez utób- meg a m. Akadémia történeti osztálya által
Ezen megjegyzést kellett előre bocsát- binak hive. Ehhez vonja öt a jogtörténet és az uj „Arpádkori okmánytár" szerkesztésénunk, mielött dr. Wenzel Gusztávot, hazánk történelem iránti rendkivüli vonzalma, vala- vel és kiadásával, mely munkának eddigelé
egyik fáradhatlan tudósát a jog és történe- mint azon meggyőződése, hogy a jogeszme 4 kötete jelent meg.
°
lem terén, e lapok hasábjain is bemutattuk a népek fokonkinti fejlődésével tökélyesbül,
1847-ben választatott meg levelező, 1858volna.
és hogy az észjog nagy részben nem egyéb, ban pedig rendes tagnak, s azóta AkadéEddig lefolyt élete és munmiánk legmunkásabb, legbuzgóbb
kásságának rövid vázlatát követtagjainak egyike. A 49 után bekezőben adhatjuk :
következett nehéz időkben, miAtyja huszárkapitány levén,
dőn a tudományokra is hatott
elsö neveltetését a milanoi katoaz
átalános lehangoltság, midőn
nanöveldében nyerte, a mely pámeggyérültek az akadémiai fellyát azonban a tudományok
olvasások, azon időben is igen
iránti e l ő s z e r e t e t b ő l abban
gyakran találkozunk dr. Wenzel
hagyta. Gymnasiumi éveit részint
G. nevével az értekezök névsoVeszprémben, részint Váczon vérában.
gezvén, jogi pályára lépett, meÖnálló kiadott munkái -.„Oszlyen mostanig megmaradt. Első
trák
átalános bányajog (1856),
jogi tanulmányait a pesti m. kir
„Osztrák
polgári törvénykönyv"
egyetemnél kezdé, s már ifju komagyarázata,
egy nagy vastag
rában több pályakérdés alkalkötet;
és
most
legujabban
jelenik
mával nyertes lön.
'
meg
töle
:
„A
magyar
és
erdélyi
1840-ben lett jogtanár az akmagánjog rendszere'' (eddig két
kor még fennállott T h e r e s i a füzete
jött ki). Ezen munkában,
n u m b a n Bécsben, hol mint
más
jeles
oldalait elmellözve, küa magyar fiatalság procuratora
lönösen
megemlitendő
azon jel8~9-ig müködött. — Azóta a
lenség,
hogy
az
ujabbak
közt (érpesti m. kir. egyetemnél jogtatem
a
jelen
századot)
ö
az elsö,
nár, tanitványai tiszteletének és
ki
Magyarés
Erdélyország
maszeretetének tárgya. Jelenleg a
gánjogát,
történeti
fejlődés,
romagyar magánjog, jogtörténet és
konság
és
hasonlatra
való
tekinbányajog rendes tanára. Előadátettel, mint ugyanazon alapú és
sait az elmélet és gyakorlatra
eredetü jogot, együttesen tárvalo párhuzamos tekintet teszi
gyalja.
Ezen önálló munkáin kiérdekessé, tanulságossá ; ehhez
vül
számos
értekezését és közlejárul történelmi ismereteinek
ményét
találjuk
tudományos fogazdag tárháza; valamint a szám'
lyóiratainkban.
talán utazás, különféle életviszoEnnyit az érdemes férfiu
nyok, bel- és külföldi tudósokkal
WENZEL GUSZTÁV.
munkásságának
ismertetéséül.
valo folytonos érintkezés által
Szolgáljon
ez
is
p
éldányul,
szerzett átalánosb ismeret, tapasztalat és mint ezen fejlődés által elért igazságok
hogy
miként
lehet
alapos
tanulmány
és szoreletphilosophia. Mindezek, valamint jogtör- elmélete és összege. Nem akarunk e két
téneti terjedt ismeretei eredményezik, hogy iskola felett itéletet hozni : annyi azonban galom által állást, elismerést és hirnevet
a magyar fiatalság tőle a magyar jogot nem áll, hogy a jogtörténeti iskola keletkezése szerezni; szolgáljon ez ösztönzésül azoknak,
elszigetelten, hanem más jogrendszerekkel a történeti mélyebb, alaposabb tanulmányo- kik hasonló pályára törekszenek, mert az
alapos tanulmány oly kincs, mely már a mi
összehasonlítva és jogtörténetiig kifejtve kat hathatósan elősegítette.
viszonyaink közt sem értéktelen s nem matanu hatja meg, mely oldalra, - bár mint tiszWenzel Gusztáv is beutazta hazánk nagy rad elismerés nélkül.
//
teljük Kelemen, Frank stb. más irányu érrészét, átkutatott nyilvános és magán levél-

