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** (Megszűnt lap.) A „Divatcsarnok", előfi-
zetők hiánya miatt megszűnt. Kiadó-szerkesztője
Vértesi Arnold, előfizetőinek a hetenkint három-
szor megjelenő „Hölgyfutárt" rendelte meg kár-
pótlásul , az elmaradt két fény-képért pedig már
sajtó alatt levő két kötet beszélyét küldi meg. Kik
e kárpótlással nem volnának megelégedve, pénzei-
ket visszakapják.

** (A győri színházban) amint bennünket
tudósítanak, Röszler István, debreczeni szinigaz-
gató, 82 tagból álló dráma és opera-társulatával
24 előadást rendez, s e czélból az ottani német
színigazgatóval szerződést is kötött.

— Nriregyházáról, jul. 28-ról irják : Váro-
sunk képezi a határpontot a jobb létnek örvendő
északi megyék és a nyomasztó ínségbe jutott al-
föld között; tőlünk a délre eső legelső községben
merő kapar a mező, az északfelől szomszéd falu-
ban már öröm volt nézni a jó termést, sőt széna
is annyi termett, hogy hetivásárainkon valóban
jutányosán lehet kapni a mostoha viszonyokhoz
képest; határunkban pedig mindkét állapotnak
viselői vagyunk : vannak gazdáink, kiknek mi-
sem termett, olyanok, kiknek valami kevés, és
olyanok, kik teljesen meg vannak elégedve termé-
nyeikkel; sok függ még azonban a további időjá-
rástól. — A szárazság által károsultak javára teg-
nap este derék műkedvelőink „Mátyás diák"-ot
adták elő oly nagy számú közönség jelenlété-
ben, milyennel ezelőtt műkedvelőink még nem
dicsekedhettek. — Mi azonban nem csupán a jó-
tékonysági czélnak, de nagyrészt a műkedvelő
tagok előhaladó törekvéseinek tulajdonítandó.
Ily társulat igen népszerű nálunk; már a 48
előtti években is igen talpraesett műkedvelőink
sok jótékony eredményt vivtak ki; a bekövetkezett
nagy események alatt és után nem rajtunk múlt,
hogy a társulat szünetelt, különösen az ostrom-
állapot alatt el vala tiltva a fellépés; azonban az
idők folytán kezdtek ismét mozogni, s igen korlá-
tolt engedélyhez jutottak. Kitartás és szorgalom
által — kivált egy év óta — végtére odajutottak,
hogy a zsenge tagok gyakorlott, a szinpadon ma-
gukat otthoniasan érző szereplőkké váltak; a szín-
pad a legjelesebb vidéki színészekével versenyzővé
emeltetett; a ruhatár több szép, sőt drága öltöny-
nyel gyarapodott, nem felejtkezvén el a könyv-
tárról sem; a néző-közönség pedig szemlátomást
növekedett. — Az utóbbi előadást nagyon fiisze-
rezé a helybeli katonai összes zenekar, melyet de-
rék ezredesük a jótékony czél iránti különös te-
kintetből szíveskedett felajánlani. — Legközelebb
Don Caesar de Bazánt fogjuk láthatni műkedve-
lőinktől, miről máskor. — K—il L—w.

** (A szilágy-somlyói kaszinó,) az ottani
társas összejövetelek egyetlen helye, amint tudó-
sítónk sajnálkozva irja, még mindig zárva van.
Ez ügy engesztelő eldöntését az egész vidék
óhajtva várja.

** (A Fertő-tava) a nagy szárazság folytán
annyira elapadt, hogy hasonló esetre a legöregebb
emberek sem emlékeznek. A tóban karókra épi-
tett fürdő, melyhez eddig csak hídon lehetett jutni,
most egészen szárazon áll. Annyi haszon mégis
volt belőle, hogy a tó medrében egy savanyu-viz-
forrást fedeztek föl, melyet állítólag már a rómaiak
is ismertek, s ezt most, hogy gyógyczélokra lehes-
sen használni, falakkal veszik körül.

** (Halálozás.) Tót-Pelsőcz mezővásárának
érdemmel és becsülettel megőszült jegyzője Mixadt
József, múlt hó 21-ikén meghalt. A pontosság,
mértékletesség és szorgalom példánykepe, s kör-
nyezetének valódi atyja volt. Áldás emlékére!

** (Elfogatások és kutatások.) Az Aradtól
négy órányira fekvő Pankota helységben, négy
egyént fogtak el, mert — a mint a hir tartja — a
lengyel fölkelők számára toborzottak. Mind a né-
gyet az aradi várba kisérték. — Aradon pedig

egy lengyel nemzetiségű órásnál motozást tartot-
tak, de eredménytelen. Azon a vidéken a rendőr-
ség lengyel ügynököket nyomoz.

** (Hajnal rablótársát) Kulicsot a pandúrok
szintén meglőtték, s a rabló a seb következtében
elpusztult. De a haramia-bandának már uj főnöke
van, akinek elég furcsa neve : Savanyu.

** (Halálitélet.) A veszprémi katonai rögtön-
itélő bíróság Kasza Mihály és Csapó János bűnö-
söket, általok elkövetett gyilkosságért halálra
ítélte, s rajtok ez Ítéletet múlt hó 30-án végre is
hajtották.

Nemzeti színház.
Péntek, jul. 31. Stéger felléptével „Eskü"

vagy „Syrakusa zsarnoka.1' Opera 4 felv. Ezen
olasz drámai operát Sohodelné ideje óta nem volt
alkalmunk hallani s azért csak dicséretére válik
az igazgatónak, ha Stéger vendégszereplése al-
kalmával ily dalmüveket is előadat, melyekre a
közönség most is szivesen emlékezik vissza. —
Stéger, Carina, Hofbauer Zs. tetszésben része-
sültek. Bodorfi éneke mellett sok helyen több ki
fejezést szerettünk volna. Közönség szép számmal.

Szombat, aug. 1. Először : „A púpos" vagy
,,A rendszeres férjek." Vígjáték 3 felv. Belot A.
után fordította Feleki Miklós. Az átültetett fran-
czia darabok előadása ezelőtt rendesen kielégítő
volt, különösen akkor, midőn e darabok nem ér-
demelték meg a reájok fordított fáradságot. Most
az ellenkezőt mondhatjuk : a darab jobb volt, mint
az előadás.

Vasárnap, aug. 2. ,,A bányarém." Énekes
népszínmű 3 szakaszban. Irta Vahot Imre. Zené-
jét szerzetté Szerdahelyi.

Hétfő, aug. 3. „A púpos," vagy „a rendszeres
férjek." Vigj. 3 felv.

Kedd, aug. 4. „Bánk bán." Opera 3 felvonás.
Zenéjét szerz. Erkel F.

Szerda, aug. 5. „Szeleburdi" Vigj. 3 felv.
Francziából ford. Egressy B.

Csütörtök, aug. 6. „ Wiest Lajos, hegedűmű-
vész hangversenye."

Budai népszínház.
Július 31. „Fehér Othello." Vigj. 1 felv.
Augusztus 1. és 2. „A nevelő." Franczia vigj.

1 felv. Fordították Tatay és Spanraft.
Augusztus 3. „A fiatal keresztanya.'1 Vigj.

1 felv. Seribe után fordította Jakab István.
Augusztus 4. „Fehér Othello." Vigj. 1 felv.
Augusztus 5. „Nevelő ezer baj közt." Vigj.

1 felv.
Aug. 6. „A dajka" operetté 1 felv. Offen-

bachtól. E héten minden előadást a „szellem-ala-
kok" mutatványával zártak be. A képek, kivált
az utolsó előadásokon, minden várakozást fölül-
múlva sikerültek. Az alakok gyönyörű világitás-
ban, ragyogó szinpompával álltak a közönség
előtt. E mutatványok hatását jóval emelte az is,
hogy a színészek, hosszabb gyakorlat után jobban
tudnak a megjelenő tüneményekhez alkalmaz-
kodni, s igy közreműködésökkel nem rontják, ha-
nem inkább kiegészítik a jeleneteket.

Szerkesztői mondanivaló,
6690. Mnnkács. L. T. Örömnél vettük az ismert kéz

rég nem látott vonásait. Az ujabb adatok igen érdekesek.
De hát a személyesen tett szives ígéretre számolhatunk-e,
ama régi templomok adatait illetőleg ? — A magánviszo-
nyok azóta lényegesen nem változtak. — A M. S. ügye,
mely a sir szélén szédelgett, midőn átvettük, uj munkatár-
sai buzgalmánál s őszinte törekvéseinél fogva, uj erőnek s
a közönség részéről ismét megkettózött részvétnek örvend.
A nehéz feladat, ugy hiszszük, most már sikerülni fog.

6691. Gyór. R. K. Várunk és remélünk. Sajnáljuk,
hogy magunk nem mehetünk el érte.

6692. Nagy-Geresd. N. F. A kép — kivevén az em-
beri alakokat — eléggé csinos és használható. Egy kis idő
bele fog telni, de okvetlen adni fogjuk, mihelyt a soron
levő tárgyakon túlestünk. — A „rekrutát" szivesen fo-
gadjuk

6693. Sajó-Németi. U. K. Az „ezermester" igen ér-
dekes kép a népéletböl. A rajz talán elég érthető lesz
rajzolóink előtt, az efféle közleményekkel gyakrabban meg-
tisztelhetnének azon uri barátaink, kiknek alkalmuk van,
egyszer-másszor a nép között megfordulni. — A többi
igért dolgot várjuk. — Hanem azok az ,,epigrammák" nem
nekünk valók. Ezeket talán csak „a kíepuson" érthetnék
meg és méltányolnák eléggé.

6694. Tálya. K. G. Az elbeszélésre kiváncsiak va-
gyunk s ha czéljainkkal nem ellenkezik, örömest adjuk ki.
Szivesen el fogjuk olvasni.

6695. Várgede. K. R. Köszönet a megemlékezésért.
Reméljük, nem sokára. A „futó levél" igen becses.

6696. Ha te ugy szeretnél stb. Nem közölhető.
6697. A „Magyar Ember könyvtára" azon előfize-

tőit, kik az utóbbi napokban példányaikat sürgették,
figyelmeztetjük, hogy az itteni kiadó-hivatalban a szét-
küldés két hét óta szakadatlanul foly, s maholnap még
a legtávolabb lakó előfizetőnek is kezében lesz a II. kötet.
Naponkint postára adatik egy pár száz csomag, de azért
időbe kerül,~mig valamennyi példány elszállítása megtör-
ténhetik. — A helybeli előfizetők, s mindazok, kik nem
postai szállítással fizettek elő, minden pillanatban átvehe-
tik példányaikat.

SAKKJÁTÉK.
189.sz.f. —Gold Samutól (Kövágó-Örsön).

Sfitét.

a b e d e f g k
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 184-dik számú feladvány megfejtése.
(Loyd Sámueltől üj-Yorkban.)

Világos. Sötét.
1 tetszés szer.
2. Fh5-g4:t Hh6-g4:
3. Bh4-h5fmat.

Világos. Sötét.
Ke8—d2 Vc6—+

2. K—v.H—üti tetsz. sz.
3. H—v.F—imát.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Szili-Sárkányon : Högyészi Pál. — Egerben : Til-
kovszky F. — Bajmakon : Weisz Fülöp. — Pesten : Cselkó
György. — Pályán : H. Nagy Lajos. — Rimaszombaton :
Roth Kálmán (a 160 és 161-et is.) — Debreczenben Zagyva
Imre.

Rövid értesítés. Óvatosságunk daczára az „Illustrir-
tes Familien-Journalé"-hoz hasonló eset történt rajtunk is
a 183. számú szép feladványnyal. Az emiitett lap egyik
feladványa ugyanis négy év előtt egy magyar gróf, F. B.
ur előtt megt'ejthetetlennek látszott. A kétség eloszlatása
végett levélben kérdezősködött, s háromszor kapott
helyeslő választ, a feladvány mégis megfejthetetlen volt.
— Szép feladványunknál a hibát nálunk is többen észre-
vették, de az első felszólalás érdeme Kun Sándor, Fülöp
József és Elemy Bódog urakat illeti. E bajban csak azr
némileg a vigasztaló, hogy mig az emiitett német lap
feladványán segíteni sem lehetett : nálunk a tévedést egy-
szerűen csak az okozta, hogy az e5-ön álló gyalog hibás
szine kikerülte figyelmünket. A 183-ik számú feladvány-
ban ugyanis e5-ön Sötét gyalog helyett Világot gyalognak
kell állani.
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TARTALOM.
Révay László (arczkép). Nagy Iván. — Csiffai csírda^

Szél Farkas. — Az alvás és álmodás (folyt, és vége). Sze-
berényi Lajos. — Az aggteleki barlang (képekkel). — Az
oroszok kegyetlenkedése (képpel). — Zsitva-melléki aratás
körüli népszokás. Huszár Gy. — Gazdákat érdeklő gépek.
— A tűzi és kerti fecskendők (rajzokkal). — Tárház:
Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Köz-
intézetek, egyletek. — Balesetek, elemi csapások. — Mi
újság? — Nemzeti színházi napló. — Budai népszinház.—
Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár-
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza l.«z.)

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

Tizedik évi folyam.

Előfizetési föltételek 1863-dik évre : a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. Fél évre 5 ft. —
Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Csupán Vasárnapi Ujsag :

Kétségenkivül lesznek a Vas. Újságnak
oly olvasói, a kik midőn megpillantják
itt Szenczi Molnár Albert arczképét, a he-
lyett, hogy az én soraimat olvasnák, csendes
néma fájdalommal merengnek az arcz jelen-
tékeny vonásain, s leikök előtt keresztülvo-
nul mint sötét árnyék egy oly életpályának
bus de nemes emlékezete, melynek irány-
adója s vezérlője nem más, mint a magyar
nemzeti nyelv, irodalom, tudományosság és
közoktatás iránti szent szerelem vala, mely-
nek gyümölcseit mai napig élvezi a magyar
nép egy tetemes része, de a mely pálya vé-
gének koszorúja nem más, mint
elhagyatottság, inség és nyomor
vala.

Molnár Albert született Szen-
czen, Pozsony megyében, 1574.
augusztus 30-ikán, közrendü jám-
bor szülőktől. — Szülőföldén az
elemi ismereteket megszerezvén,
előbb a hazai jelesebb gymnasiu-
mokban, majd későbben, a kül-
földi hires főiskolákban folytatá
tanulmányait. Tanulói pályájáról
s irodalmi működéseinek egy ré-
széről, ö maga, későbben, követ-
kező szavakkal emlékezik :

„Alig töltöttem el szülőimnél
tizenkettedik esztendőmet, ha-
zámból legottan hamar kibuj-
dostam, és először Nagy Györtt,
annak utána Gönczön és Debre-
czenben lett deákul tanulgatá-
somnak szállása. Osztán feljebb
serdülvén, Wittenbergában és
Argentínában (Strassburg) tanul-
gattam a tudományoknak kezde-
tét. Öreg deák koromnak pedig
Hejdelbergában, Herbornában,
Altorfiumban és Marpurgumban
töltöttem el esztendeit. Igazítot-
tak a bécsi akadémiára engemet
Prágából, a Rudolfus császár ö
felsége tanácsosi, az én Dicciona-
riumomnak bemutatásakor, és el-
bocsátottak 50 forint uti költség-
gel és a Wolf Unverzagt praesesnek tulajdon
kezével irt ilyen levelével a bécsi akadémia
kanczelláriusához, hogy nekem ott olyan al-
kalmatosságot rendeljenek, a mely által ka-
tholikussá tétethessem. De én oda el nem
mentem; (mert nem akartam próbára vetni
•Krisztusban való igaz hitemet.")

„Mindennyi bujdosásomban is, hazámhoz

Szenczi Molnár Albert.
(1574-1633)

való szeretetemnek, a jó Isten jeleit és gyü-
mölcsöcskéit is engedte; — mert annak tar-
tom a bibliának kétszer és a Diecionarium-
nak is megannyiszor való kibocsáttatását.
Melyben, tudja az Isten, és az én lelkem is-
mereti, minemü hivséggel, testemnek, sze-
meimnek fárasztásával munkálkodtam. Mely
munkaimért, hála az Ur Istennek! sok hiv
keresztyénektől hazámnak hasznosan szol-
gált s arról minden jót érdemlett embernek
neveztettem egynéhány helyeken."

Molnár Albert gönczi tanulósága azon
időre esett, a midőn ott Károli Gáspár és

SZENCZI MOLNÁR ALBERT.

az ö munkatársai az egész szentirásnak ma-
gyar nyelvre fordításával és kinyomtatá-
sával foglalkoztak, sőt Molnárunkat kül-
dözgette Károli a kéziratokkal is a közel
vizsolyi nyomdába. Későbben maga Molnár
emlegeti, hogy mily nagy érdekeltséggel
hallgatta Gönczön a fordításban fáradozó
öreg tudósoknak magyar szófejtési vitat-

kozásait, s talán már ez alkalom is lehetett
némi befolyással arra, hogy ő egykor a ma-
gyar bibliának javitó kiadója s magyar szó-
tár és magyar nyelvtan írója legyen.

Molnár külföldön nem azért tartózko-
dott és tanult, hogy magát lelkészi pályára
képezze, a melyre különben is sem termé-
szeti adománya, sem hajlama nem volt, ha-
nem azért, hogy egykor mint tudós és író
használhasson hazájának és nemzetének.
Ezért küzdött Strassburgban, és pedig győ-
zedelmesen, a tudori borostyánkoszoruért,
ezért tett utazásokat, melyeknek folyamán

Rómát is meglátogatta; ezért ke-
reste s használta nagy szorga-
lommal a jeles könyvtárakat, s
jött személyes érintkezésbe és
egybeköttetésbe a honnak több
jeles tudósával.

Legelső nagyobb fontosságú
müve a latin-magyar és magyar-
latin szótár vala, mely 1604-ben
jelent meg Nürnbergben, s ké-
sőbben, maga Molnár által javítva
és bővítve még kétszer jelent
meg külföldön; majd idők mul-
tával Párizpápai és Bod által
javitgatva és újból kiadva, ko-
runkig egyik legelterjedtebb is-
kolai szótár volt hazánkban. —

: A nevezett évben s ugyancsak
Nürnbergben jelent meg Molná-
runktól Molnár Gergely iskolai
latin nyelvtanának javított kia-
dása is.

Molnár Albert már jól tudta
azt, hogy az irodalom egyik leg-
szebb feladata a gyakorlati élet
emelése és nemesbítése. Ezért az
ő legtöbb s legfontosabb müvei
az iskolák és templomok, vagyis
a közoktatás és a nyilvános is-
tenitisztelet használatára valá-
nak szánva. Ily czélból jöttek
létre egyebek mellett a franczia
versalakzat szerinti magyar zsol-
tárok, s a Károli-féle magyar bib-

liának javított kiadásai. A magyar zsoltáros
könyv.mely hangjegyekkel ellátva 1607-ben
Hanauban jelent meg legelőször, több te-
kintetben korszakot alkotó műnek nevezhető.
A zsoltárokat franczia versekbe Beza és
Marót alakiták, kik a szentirásnak tudós,
mély értői, s egyszersmind a kornak kitűnő
jeles költői valának. Ezért művök valóban

33-ik szám.

Pest, augusztus 16-án 1863.



remeknek tartható, s midőn a zsóltárver-
sekhez a lángehnü zeneszerző Goudimel
nagyszerű melódiái járultak : a franczia
zsóltáros könyv valódi forradalmat idézett
elő az egyházi költészet, zenészét, sőt az is-
teni tisztelet mezején is. Molnár a Lobwas-
ser német szövegét használta és minden te-
kintetben felül is multa. Molnár valódi mű-
fordító volt a maga idejében. A tartalom
teljes felfogása, nemes izlés, szabatos, tiszta
kezelés, könnyű verselés egyaránt kiemelik
az ö zsoltárait, melyeknek előszavában a
verselés némely törvényeit már szóba hozza
és pedig irodalmunkban aligha nem legelő-
ször.

Még a zsóltáros könyv megjelenése előtt
a legnagyobb gonddal hozzálátott Molnár a
Károli-féle magyar biblia nyelvészeti kijaví-
tásához és kiadásához, s meg is jelent az a
nagy műveltségű hesseni gróf Móricz párt-
fogása mellett 1608. Hanauban, 1612. Op-
peuheirnban. Az emiitett derék fejedelem in-
dítására és segélyével irta s adta ki Molnár
a maga latin nyelven szerkesztett magyar
n//elvtanát is 1610. Hanauban.

Ezeken kivül még számos müve jelent
meg részint a hazában, részint külföldön, a
melyek közöl legyen elég Kálvin Institutiói-
nak, Scultet Egyházi beszédeinek s Ziegler
Fdjóról írott könyvének fordításait fölem-
liteni.

Érdekes vonás Molnár életéből, hogy ö
egészen 1618-ig, a midőn mint oppenheimi
iskolaigazgató tűnik fel, semmi közhivatalt
nem viselt, hanem a szó teljes értelmében
iró és tudós vala, s irodalmi foglalkozásai-
val tartú fenn magát és családját, miután
t. i. 1611-ben, Marburgban, Ferrinaria Cuni-
gundával, Luther és Creuzer nagyhírű refor-
mátorok i'gyik maradékával házasságra lé-
pett, s házasságuk több gyermekkel is meg-
áldaték.

Mig Molnár dolgozni bírt s szerencséjé-
nek napja végképen le nem hanyatlott, nem
hagyta öt el a magyar közönség figyelme és
részvéte sem. Mindjárt külföldi akadémiai
pályája végén hívták öt a sárospataki főis-
kolába tanárnak; — Asztalos András nagy-
szombati derék polgár s Molnárunk nagy
buzgóságu hazai pártfogója, mint szintén a
szenczi tanács is, a legédesebb ragaszkodás-
sal ismételve kérték és sürgették öt, hogy
jöjön vissza a szegény hazába s itthon szol-
gáljon nemzete javára. Későbbe a beregszá-
szi, majd a gyulafehérvári iskolába s egy-
idöben lelkészi állomásra is lőn hivattatása.
Haza is jött 1613-ban, de leginkább neje s
családja érdekéből ismét visszatért. Végre
mégis, nem állhatva ellent a nagy fejedelem
Bethlen Gábor hívásának, 1629-ben haza in-
dul, hogy a gyulafehérvári főiskola egyik
tanári állomását elfoglalja. Ámde a nagy fe-
jedelem, 1629. novemb. 15., midőn még Mol-
nárunk utón vala, meghalt, s vele együtt le-
hanyatlott, sírba szállott Molnár reménye és
szerencséje is. ü a tanári állomást el nem fog-
lalhatá; s még néhány évig élt, küzdve az
életfentartás mindennapi gondjaival s a
roszakarók rágalmaival. De nemsokára el-
jött ö reá nézve is az utolsó harcz és győzelem
órája, a midőn emberektől elhagyatva és
véginségben, életének 59-dik évében, 1633-
ban meghalt Kolozsvárott, . . . „és az Isten
eltörölt az ö szemeiről minden könyhulla-
tást."

Molnár Albert számkivetette magát az
édes szülőföldről, de csak azért, hogy annak
javát és dicsőségét minél sikeresebben elő-
mozdíthassa; — majdnem négy teljes évti-
zedig élt külföldön idegen népek közt, de
lelke folyvást a haza, a nemzet felé vala
fordulva, mint a sötét helyen raboskodó
v;rág a nap fénye és világossága felé. 0, no-
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ha magyar szót oly ritkán hallott, a nem-
zeti nyelvet mégis nagy műgonddal, nemes
ízléssel és szabatossággal kezelte. A magyar
református nép, az egész szentirást, a zsól-
tárénekeket, s a heidelbergai kátét, tehát a
maga legfőbb felekezeti könyveit mai napig
azon nyelvészeti alakban bírja és használja,
a melyben azokat, harmadfélszáz évvel eze-
lőtt Szenczi Molnár Albert elöállitá. Nem
kételkedem, hogy eljö az idő, a midőn Szen-
czi Molnár Albert, nyelvünk és irodalmunk
korszakot alkotó egyik nagy hősének fog
tekintetni minden oldalról. — Ö nagy tu-
dósok barátságával s fejedelmi férfiak párt-
fogásával dicsekedhetett külföldön; sokáig
hiven kisérte lépteit a haza tisztelete és
részvéte is, de elhagyta akkor, midőn arra
legnagyobb szüksége lett volna, — a pá-
lyának mostoha sorsú végén. - Sírját ta-
lán semmi emlék nem jelöli. Nincs is erre a
valódi nagy lelkek emlékezetének valami
nagy szüksége, mert nagy és dicső az ön-
magában is; — s a maradéknak mindenkor
főbb kötelessége volna az, hogy az elhunyt
ősökhöz méltó, sőt azoknál különb utódo-
kat neveljen, mint az, hogy a próféták sir-
jait ékesitgesse. Révész Imre.

8Kent István.
Homályos volt a palota, budavári palota,
Süriidött a merev falon az alkonyat fátyola;
látván király félszenderben, de egészen betegen
Ott feküdt a nagy teremben s nem volt senki más

jelen.
Szép Gizela, a királyné, csak az imént mene ki,
Fehér ünget, kristály vizet s egy csókot hagyván

neki.

A beteg sziv f'élszenderbcn meglátja a titkokat
S ime egy kéz István előtt már a falra irogat :
„Isten veled! pihenj király, az ördög már odakin,
Nem árt neked, noha mérges a lehelet ajakin."
Az agg király felsohajtott : feleségem ajakin !

„Imre herczeg a te fiad és utódod, érted-e?
Férfiú volt teli lánggal, mese, hogy nem szerété;
S hogy a koronázás napját meg nem érte, meg-

hala,
Mi ölte meg. mi baja volt, tudja azt jól Gizela."
Az agg király felsohajtott : feleségem Gizela!

„Mig királylyá nem jelölted volt, Vazulnak két
szeme,

Most gyötri a nyomorultat kinzó vakság éjjele;
A haza szép reményeért sírtál soraán igazan,
Egy kaczagott csak rajta és rajtad és a szent ha-

zán."
Az agg király felsohajtott : feleségem, Gizelám!

Nyugtalan lett a nagy király, a fehér üng égeté,
A kristályvíz márványarczát izzadásra késztető;
És az a csók, az gyötri csak kínosabban, mérgesen,
Felkiáltott, de szavára nem jelent meg senki sem.

„Mindjárt jönnek, — csak aludj' el nagy király, —
a gyilkosok,

Isten yeled, ki ellened? meg ne rettenj, légy nyu-
godt."

Szent Istvánnak szeme előtt a titkos kéz igy ira,
Láza elmúlt, ámde álom nem szállott pilláira,
Ezt rebegte tízszer, százszor : feleségem Gizela!

Midőn éjfélt zúgott a kürt Etele-vár tornyain,
S egy őr sem volt ébren immár a palota ajtain :
Besurrantak a gyilkosok feketébben mint a gyász,
A tőr és a szem villogott s halk szó súgott : Jól

vigyázz!"

Némán feküdt az agg király, bár hallotta jól a
neszt

S már a gyilkos kebelének mérte a tőrt egyenest,
De a sötét palotában világosság terjedett :
„Is ten velem, ki ellenem?-' — a gyilkos kéz

megmeredt.

Szép Gizela most benn termett nagy eikolylyal
ajakán :

„Csak vizet a véres sebre s fehér leplet szapo-
rán." —

A szent király felsohajtott : ,nincs semmi baj
Gizelám!'

„Endre, Béla, Arpád-fiak,— mondtam én azt,—
oh egek!". . .

Endre, Béla, Árpád-fiak legott ottbenn termének.
Tiszta arezuk nem árult el a bűnökből egy vo-

nást, —
S István király hinni kezdé a rejtélyes látomást.

„Endre, Béla, rósz itt a lég, mig kitisztul, fussatok,
A trón s a hon a t i é t e k " . . .

Szép Gizela hallgatott.
Mit szólt volna? Ist\ án király nem hallotta már

a szót,
De látta a szívnek titkát s a gonosz gondolatot.

Fejes István.

\z elemi csapások krónikája.
Sokszor történt már a természet országá-

ban, hogy a felhők, sötét méhükben vissza-
tartóztatva az esőt, szemünk láttára fejünk
felett, elvitték azt más határokra, s utánuk
rejtekhelyeikből elöjövének az erőszakos
szárító szelek, melyek annyira megsoványi-
ták a termőföldet, hogy ez sem a hegyeken,
sem a völgyeken, épen nem adhatott kenye-
ret az éhező embernek és füvet a baromnak.

S mig egy helyen Örömkiáltást lehetett
hallani a természet világában : addig más
helyeken, más földrészeken, jajszó és siralom,
sűrű fohászszal vegyülve, csapdosták az ég
boltozatát s az éhségtől kiaszott képek, bú-
san és kétségbeesve nézték a szerencse úszó
javait, melyeket balsorsukra, a rekkenő hő-
ség elfonnyasztva égetett el, vagy pedig a
viharok s káros kiáradások, pusztító tűzve-
szélyek emésztettek meg és seprettek el!

A kezeim közt levő adatoknál fogva, ily
szomorú évek közöl való a 253-ik esztendő,
midőn Gallus és Volusianus római császárok
alatt — Zonares följegyzése szerint — a Sze-
recsen-országból felkerekedett döghalál az
egész római birodalmat elöntötte, s 15 egész
esztendeig szünet nélkül tépvén, hitel felett
megemésztette. —410 ben Honorius császár
idejében, midőn a góthok Rómát kétszer be-
vették — mint Zosimus irja — oly igen ritka
és oly igen drága volt a gabonának minden
féle neme, hogy az ember már az embert
éhezte, és nyilván lehetett a piaczon hallani,
„szabjad árát az emberhúsnak."

I. Jusztinián keleti császár alatt, 565-ben
midőn Olaszországot a góthok pusztítanák,
kiket Narses tábornok által onnét kiűzött —
Procopius bizonysága szerint — oly nagy
volt az éhség, hogy egyedül Picenum váro-
sában 50,000 erabw veszett el és már nem
egyedül az emberhúsnak, hanem a székletéte-
lének is ára volt — és két asszony 17 embert
ölt meg éjjel lesből, kiket részint megettek,
részint pedig eladtak, mignem végre a 18-ik
élvén a gyanúval, a két asszonyt agyon
vagdalta.

694-ben II. Jusztinián alatt Konstanti-
nápoly városa és ennek vidékén oly erőszak-
kal dühösködött az éhség következtében a
döghalál, hogy naponkint 10,000 embert
kellett eltemetni, melyhez hasonló volt az
afrikai mirigy Karthágó lerombolása után,
mely egyedül Numidiában 800,000, a tenger
mellékén 200,000 és Utikánál ugyanazon
vidékek őrizetére hagyott 30,000 embert és
katonát seprett el!

984-ben Magyarországban volt nagy éh-
ség és földrengés, 989-ben pedig nyáron hi-
tel feletti nagy szárazság volt, melyet télben
ép oly nagy áradás váltott fel. — 1010-ben
egész Európában szerteszéjjel nagy éhség
uralkodott. — 1068-ban Duka Mihály biro-
dalmában oly rettenetes döghalál dühöngött,
hogy az élők nem valának képesek a holta-
kat eltemetni. — Nem volt ennél kisebb az
1348-ki, mely három esztendőn keresztül
dúlt Európaszerte, ugy hogy magában Lü-
bekben 90,000 ember halt meg.

1423-ban oly rettenetes napfogyatkozás

volt, hogy a madarak a földre hullottak, s
utána oly nagy éhség Németországban,
mint 851-ben, hogy a szülék megették gyer-
mekeiket, ezek is amazokat. — 1534-ben,
mind a két testvér magyar hazában, oly
rendkívüli nagy drágaság és éhség volt, hogy
emiatt mindenfelé csak halvány ábrázatok-
kal lehetett találkozni és félig holt emberek
ténferegve zörgettek ajtóról ajtóra, egy falat
kenyérért, de az alamizsna helyett, csak az
éhség áldozatait látták egymás mellett kivi-
tetni a temetőbe és különösen a felsövidéke-
ken — Apáczai Csere János Magy. Encyclo-
paediája szerint — mint 1233-ban és 1239-
ben a döghalál és drágaság miatt az anyák
gyermekeiket ették meg!

Ennél még szomorúbb emléket hagyott
hátra az 1570. esztendő Magyarországon,
midőn a levegő, a föld, a szárító szelek,
mintegy összeesküdtek a mindennemű plán-
ták és növények elpusztítására, rendkívüli
ínséggel boriták be a termő magyar föld te-
rületét, mi miatt a szokatlan és meg nem
emészthető plánták és növényekből készített
főzelék, liszt és kenyér evése következtében
kifejlett rémitő döghalál, az emberek min-
denik osztályának legnagyobb részét, ezren-
kint döntve rakásra, néptelenitette meg a
hazát!

Az 1583-ik évsemmivel sem volt szeren-
csésebb, mert mig Pozsonyban a legzavaro-
sabb országgyűlésen a szabadságától meg-
fosztott nemesség hangosan követelte volna
jogainak visszaállítását : addig lábai alatt a
földön, a hitel-feletti éhség és döghalál meg-
emésztette a rajtalevő lakosok nagyrészét,
ugy a Tisza és Duna vidékén, mint tul a Ki-
rályhágón.

1590-ben mind a két hazában afóldingás
okozott temérdek kárt. Brassóban a megin-
gott tornyokban a harangok megszólal-
tak, nagyszerű épületek leomlottak. Pozsony,
Nagyszombat és Zeng városában a romok
közé temetett sok ezer szerencsétlennek eget-
verdeső jajgatásától szétfutott nép kétségbe-
esve kiáítozá:„hova menjünk, az ítéletnapja
jelen van!"

1601-ben november 15-én, éjszaka oly
irtózatos hóval vegyes zivatar dúlt a kani-
zsai táborban, hogy annak következtében
1500 közlegény és 300 ló fagyott meg, és
mint 1126-ban, 1234-ben s 1400-ban, a ma-
darak seregestől hulltak alá. — Az 1603-ki
esztendő megkímélte Magyarországot, de a
testvér Erdélyt annál érzékenyebben súj-
totta drágasággal, melyet lehet gondolni,
minő magas fokra felcsigázott Székely Mózes
és Radula egymással villongása, majd pe-
dig a rettenetes Bástának dulása, ki ugyan
már kevés pusztítani valót talált, azért is a
nyomor közöl, sok kinos sóhajtól kisérve,
Magyarországba hivatott.

1604-ben Buda-Pesten, midőn Altheim
esztergomi várparancsnok, nagy kísérettel
ment volna át Pestre szabad útlevél mellett
a törökök sátorába, a békepontok felett
alkudozni, oly rettenetes vihar támadt, hogy
az a hidat nemcsak ízzé porrá törte, hanem
magát a Dunát is kitolta, mely miatt ezernél
többen a hullámok közt lelték sirjokat. Ap-
ril vége felé pedig Kassán és vidékén, és
Nagy-Váradon volt borzasztó földrengés,
mely a várat némely részeiben romba dön-
tötte, minek következtében a katonák, a
lakosokkal együtt, az Isten szabad ege alatt
két nap folyvást imádkoztak.
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Györgyöt pedig helyette, a hős Kemény
János karjain, a fejedelmi székbe emelte.

Erdélytől egyidőre bucsut véve, az
egymást követő elemi csapás 1639-ben át-
jött Magyarországra, és oly végtelen nagy
szárazság következett az 1638-ki kielégítő
termés daczára is, hogy az egész hazai föld
területe, nem egyéb volt por és hamunál,
melyből elviselhetetlen drágaság vette kez-
detét. — A napszámos ennivalójáért sem
kapott munkát; mert a dolgoztató osztály-
nak sem volt kenyere. A férges kerti vete-
mények és káposzta, a beteges állatok húsa,
mind a császár, mind pedig Rákóczy kato-
nái közt veszedelmes nyavalyát idéztek elő,
ugy annyira, hogy az 1643-ban kiütött
döghalált is Magyarországon, a katonák
közt pusztított betegség kifolyásának tulaj-
donították, mivel lappangva bujdosott az
ország egyik szélétől a másikig, és itt-ott
magát huzamosabb ideig meg is fészkelte.

I. Rákóczy György, midőn ez évben a
száraz és sovány vidékeken keresztülvezette
volna seregeit, Forgách Ádám kassai pa-
rancsnok és Eszterházi Miklós nádor elleti,
a Hernád partjain, sok oly pocsolya és ko-
polyára talált,melyek csak ugy nyüzsgöttek
a nagy szárazság miatt oda szorult csúszó
mászó állatok seregétől. Rákóczy a kopo-
lyák körül tétovázó katonáinak szomjuságát
látva, megállt azok előtt, és Cato példáját
követte, midőn az Caesar előtt Pompejus
hadaival, a száraz pusztákon szaladva, ott
kígyós forrásokra akadt. Itt is a szomjuság
miatt elepedt katonái nem mervén inni, a
források mellett sokan szomján haltak meg,
sisakját ragadja, s a kiszáradt Hernád ko-
polyáiból azt teli merítvén, igy szólt kato-
náinak : „Vitézek! hajdan Cato, ama hires
római hadvezér, épen ilyen körülmények
közt volt, mint most mi vagyunk, azon kü-
lönbséggel, hogy ö menekült, mi pedig
győztesen haladunk előre. — A forrásoktól
megdöbbent katonáit igy lelkesité : Ne fél-
jetek — úgymond — ezen forrásoktól; mert
a kígyónak mérge a fogában van, csak ma-
rásával árthat az embernek, ha mérgét a
vér közé bocsátja, de a viz, melyben hever,
semmit nem árt, — épen ezt mondom én
tinektek."— Ezzel ő is, a vizet, melyet katonái
haláltokozónak lenni hittek, felhajtotta, és
katonái szeme láttára
neki bátorodott katonák

megitta. És az
mind ittak és

Az 1663-ki esztendő újra, mint egy öl-
döklő angyal, felüté sátorát Erdély felett,
átváltoztatván azt gyászolók, és sírásók hó-
nává, a döghalál rémuralmában, mely szo-
morú körülmény, a megdöbbent jámbor és
jószivü Bethlen Istvánt, könyörgésbeni idő-
töltésre szoritá; a merész és bátor Rákóczy

szomjuságukat csillapítva, kevés idő múlva
Kassát a fejedelem birtokába kerítették!

1650-ben nagy áradások és jégesők pusz-
tították az egész országot. A Duna, Tisza,
Vág mentében egész barom-csordák sodor-
tattak el. A Csepel szigetében a nyulak tö-
megesen, rókák, disznók, a fák lombjai közé
sodortatva, bö zsákmányul szolgáltak a raga-
dozó madarak ezreinek. Az erre következő
1652 és 1653 mind Erdély, mind Magyaror-
szágban rettenetes éhség pusztított. A köles
kenyérből is kifogytak az emberek, mely a
gyomorban megkeménykedve, a bajt csak
nevelte, -- a barmok bőgve futottak, egyik
határról a másikra, nem találva semmit, az
Ínségben nyalták a földet, a port, mely pusz-
t l l l ' J O n l ^ Q t n ő n i ,.1 1'. ,. . , ~'. *• • • ± A .. * C1 .'. '. J. ..tulásukat csak elősegítette. A Sárrété

szóratván, 500 törököt és 300 keresztyént
öltek meg.

1661-ben ismét rendkívüli szárazság súj-
totta, különösen Erdélyországot. Július és
augusztus napjaiban Hallhatatlan hőségben
Komárom alól kimozdulva, vonult Erdélybe
a császári hadsereg járatlan utakon, és erdő-
ségeken keresztül, és a nagy inség miatt, in-
kább vázak mint emberek érkeztek romokban
Kolozsvárra, mivel útközben sem enni, sem
inni valót nem talál'ak, vagy ha sok fáradság
után szerttehettek is egy kis gabonára, nem
volt sem vizi, sem száraz, sem félkézbeli
ma om, melyen azt megörülhették volna.
Sok főtiszt 3—4 napon keresztül sem kapott
egy falat kenyeret, igy aztán a közkatonák-
kal éretlen szilvát, keserű vadalmát és kört-
vét, fojtós szőlőszemeket, izetlen kemény
gubókat, szokatlan tövis-bogyókat, hogy
éhen meg ne haljanak, valának kénytele-
nek enni, miből természetesen oly betegség
fejlődött ki, mely halomba döntötte a kato-
naságot. A lovak, az abrak s széna nem léte
miatt, mint a gabonakévék, oly sűrűn fe-
küdtek dögölve az utszéleken, melyeken a
varjak, sasok ezrei vigan lakmározva, oly
fülhasitó lármát csináltak, hogy attól a
szerteszét vánszorgó katonák megijedve, ha-
sadékok, s erdők sűrűjébe bújtak el. nem

ismert ellenséget gondolván nyomukban
lenni.

Ezen szomorú időben egy font kenyeret
egy birod. talléron lehetett venni, egy iteze
bort pedig két aranyon, de igy is keservesen
lehetett hozzá jutni. Csak húsban nem volt
fogyatkozás; mert egy nagy ökröt, egy bi-
rod. tallérért szívesen adtak, egy tehenet 1
forintért. Szegény Erdély, mit nem szenve-
dett ekkor, azt csak a jó Isten tudja! —
Azonban temérdek Ínségében is, azon egy-
ben vigasztalását találta, hogy a mit ma-
guk nem eszközölhettek, azt végrehajtá he-
lyettük az elemi csapás; mert a nagy éhség,
mind a német, mind pedig a török hadsere-
get kihajtotta földükről. A kik pedig a vá-
rakba szorultak, azok lovat, kutyát, macs-
kát, egeret, gólyát, gémet és egyéb efféle,
megenni nem szokott állatoknak husá, va-
lának kénytelenek megemészteni.

A német hadseregnek azonban ezen ki-
vonulása Erdélyből, a jószivű debreczeni bí-
rónak, érdemes Balyik András uramnak éle-
tébe került, mert a váradi basa maga elébe
parancsolván, minden kihallgatás nélkül a
vártéren fölakasztatta, és pedig azért, mivel
a nemzet haderejét, mindenütt hova vonult,
felfedezni megtiltotta, a jó lelkű bíró uram
pedig, a törökök iránti gyűlöl ségböl, mint
becsületes magyar ember, azt honfiainak
megmondta, kik közöl egy pribék, Ali ba-
sának bérbefogadott zsoldosa, kinek nagy
szálka volt szemében a derék biró szigoru-
sága és igazságszeretete, azt elárulva fel-
adta. (Vége kOvetkeatk.)

Az aggteleki barlang.
(V<Sge.)

oly borzasztó nagyszerűségben égett, hogy
ijesztő vörössége a magasan csapkodó lán-
goknak az ég boltozatán, ugy látszott a tá-
vol sik földön, mintha egész Debreczen vá-
rosa égett volna.

1650—1661-ig folytonosan száraz időjá-
rás volt. — 1660-ban június 12-kén iszonyú
vihar hömpölygése közt, a villám lecsapott
Kanizsa várába, mely oly rettenetes puszti-
tást vitt véghez, hogy mind a várban, mind
azonkívül, mindennemű élelmi czikket fel-
emésztett, a vár kőfalait szétrombolta, a lö-
eszközöket fölolvasztotta, melyek szerte szét-

A vártól a folyó partján visszafelé tartva, a
fáklya világánál egy ránezba szedett óriási kőlap
tűnik szemünkbe, mely a boltozatról ugy függ alá,
mint valami függöny, a honnan, a képünkön lát-
ható csepegőkő-alakzatot igy nevezték el az
utasok.

A viz folyása jobbról mély gödröknek visz,
melyeket csak nagy szárazságban lehet bejárni:
hanem a bal partra átlépve, egy meredek ösvény
nyílik előttünk, s annak végén egy roppant üreg,
melynek magas boltíveit nem képes bevilágítani a
fáklyaláng. E helyneve Nagytemplom (6.) Mielőtt
a vezető kimondaná előttünk a nevet, már erezünk
keblünkben valami magasztost, valami felemelőt,
a mit csak szentegyházban szoktunk érezni;
csakhogy itt a benyomást fönségesebbé teszi azon
való csodálkozásunk, hogy a Mindenható keze
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mikép alkot magának istenházat, a fold mélyében
is; s csodálkozásunk ámulattá változik át, midőn
előbbre lépve az üreg közepén egy oltárt látunk a
templom talajáról fölemelkedni, melyet óriási ala-
kok, mint megannyi szentképek, vesznek körül.
Ugy, hogy önkénytelenül is imára
hajolnak térdeink az oltár zsámo-
lyához. Oldalt van a kathedra köny-
nyü feljáróval.

A templom elején van oszlo-
pok közé csepegve a Szt.-Háromság
szobra — mintha csak faragták
volna.

Innen egy tágas nyilas vezet
a Denevérbarlangba (7) melynek
belsejében tömérdek denevér ta-
nyázik, s egymásba kapaszkodva,
vastag csomókban csüngenek az
üreg boltozatáról, egy lövésre
azonban pokoli zsibajjal támadnak
fel, s oly sűrűségben röpkedik be
keresztül-kasul a levegőt, hogy
jobb kifordulnunk, mielőtt sze-
münket kivernék, vagy fáklyánkat
eloltanák; különben is az ég tudja,
mióta rakásra halmozódott trágyá-
juk bűzét alig lehet egy pár percz-
nél tovább kiállani.

E denevérodú fenekén taliga-
nyomok láthatók. Azt beszélik,
hogy mintegy nyolczvan évvel ez-
előtt, a barlang ez ága kőfallal
volt berakva, melyet midőn szét-
hánytak, tűzhelyet, állatok csont-
jait, szekrényeket, edénycserepet
és elrothadt csizmákat találtak
benne.

A nagytemplom oltárától, egy
góth ajtón jutunk a Kis templomba,
hol a szűz Máriát meglepő hason-
latossággal ábrázoló státua — és
az apró szentek csepegőkő szobrai
előtt újra megállit bennünket a
csodálkozás.

Ösvényünk innen egy széles
lapályra kanyarodik, melyet aStyx
vize hasit s balra nyilik tőle a Pa-
radicsom (10.) közepén egy terebélyes almafá-
val, a mely mellett két oldalon álló két szobrot
Ádám és Évának hivják; továbbá van egy terje-
delmesebb öböl, melyet a benne összetörve egy-
máson heverő
oszlopokról
Palmyra om-
ladékának
(11.) keresz-
teltek.

A szent
István tornyát
balra hagyva,
agyagos lej-
tőn kell 1 e-
e r e s z k e d -
nünk, s mint-
ha tudta volna
a természet,
hogy fáradtan
érünk alá, ta-
lapzatra jutva
egy pad kínál-
kozik alánk
pihenőnek. A
barlang itt 16
öl magas, és
20 öl szeles,
feneke pedig
oly sima,hogy
benne tán-
czolni lehet,
gőt szoktak
is, mert nyári
ünnepnapo-
kon a kör-
nyék fiatal-
sága ide jár
mulatni.
E hely neve
Tánczterem
(12.) A visz-
hang benne
oly nagy, hogy egyetlen hegedű a legerősebb ze-
nekarral vetekszik, s egy pisztoly elsütése ágyu-
dörgéssel felel vissza.

Itt áll a viz partján a sz. János szobra, s ettől
csúszós, nyirkos ut visz a Virágos kertbe (13.) hol

a csepegések egymással érintkezésbe jött habjai
oly bámulatos alakokká jegeczültek össze, hogy
végig tekintve ragyogó felületökön,azt gondolnád,
valóban nyilt virágok himes táblája terül előtted.

A viz folytában előbbre haladva csakhamar

Az aggteleki barlang belseje : Nagy függöny.

elérjük a csepkövekkel ékesitett mennyezetes Tró-
nust (14.) melyen tul egy tágas üreg nyilik, bol-
tozatával a három öl vastagságú magas nádor
oszlopra (15.) támaszkodva. Az oszlopon emez

Az aggteleki barlang belseje : Pizai görbetorony.
évirat : „IosephVs, archIDVX aVstrIae, regnI
hVngarIae palatInVs, pater patrIae, Latebras
sVbterraneI AntrI baraDLa VIDIt." (1806.)

Ezentúl nagyobbodik az üreg s a csepegő kö-
vek szebb szebb alakokat képeznek. Itt egy szár-

nyas angyal, ott egy veres barát vonja. magára
figyelmünket, s a Ferdinánd oszlopa (16.) megett
egy pánczélos lovag áll elénk, tul azon kökoporsó
s beljebb egy egész csapat méhkas, mely után kö-
vetkezik a 10 öl széles, 20 öl hosszú Nagyterem

(17.) melynek végén ama szép
domb emelkedik, mit a rajta levő
statio oszlopokrolüTáZváriána/i; ne-
veztek el.

Az ösvény hovatovább bajo-
sabb , de a csepegőkő-alakzatok
folyvást érdekesebbek. Itt érjük
a Mária-hegyét (18.) mely egy ne-
hezen megmászható összerogyott
kőhalom. Egykor emberi csontvá-
zat találtak rajta. A zsidó-tem-
plomba (19.) egy kémény forma
lyukon kell lebocsátkozni, 8 ott
látjuk az imádkozó zsidópapot,
vagy a folyót jobbra hagyván,
grádicsokon mehetünk fel a szép
Parnassusra (20.); visszatérve pe-
dig utunkba esik a Törökfürdő
oszlopokkal körül rakott meden-
czéje, a honnan már beláthatni a
viaszpalotába, melynek oldalai, te-
teje, és padozata is sárga fénylő
szivárgással van bevonva, s folyo-
sója bálvány oszlopokkal ékesítve,
melyek sorát a Gyémántkőnek (21.)
nevezett ragyogó fehér oszlop
zárja be.

Mögötte kell menni a Szalon-
nás boltba (22.) melyben ugy áll
sorban a szalonna (-formájú sok
kődarab), mint a magyar gazda
kamarájában szokott. Balra innen
van az Orgona, a Retekkert és
amaz oszlop (23.) melyre „Ferdi-
nandus coronae princeps" saját ke-
zével irta föl nevét.

Beljebb már igen keskeny az
üreg, s jobb visszatérni a viz part-
ján, hol nemsokára egy oszlopon
álló s sétálóval is ellátott Galamb-
ház (24.) tűnik szembe, hova a kí-
váncsi, hágcsón fel is mehet. Idább

érjük a ragyogó fehér Hóhegyet, s mély lyukak és
hegyomlások szélén a Hóreb hegyét (26.) a me-
lyen tul aztán egészen elzordonul a táj.

A barlang oldalához támaszkodó szikladara-
bok tövében
haladva, a
jobb oldalon
egy ezer rán-
czu szoknya
(27.) függ,
alatta nehéz,
sáros, kapasz-
kodós az ut
egész a, függő
oszlopig (28.)
Tul ezen egy
kő sziklára
csepegett tor-
nyok és bás-
tyák képezik
Murány várát
(30.) melyet
elhagyvajutni
a barlang ré-
gebb idő óta
ismert részé-
nek legvégé-
be, hol mere-
dek partok
közt tűnik el
a viz a lesza-
kadozott szik-
lák ölébe.

Az ezen-
túl ismerte-
tendő részek
1825-ben fe-
deztettek fel
Gömörme-
gye egykori
derék mér-
nöke Vas Imre
által.

Az eddig leirt ágak hossza, a bejárástól a
most érintett sziklahalomig 850 folyó öl. E kő-
rakás nyilasain csúszva mászva, néhol egyik szik-
láról a másikra ugrálva, juthatni el a Vaskapuhoz
(31.), mi nemcsak azért érdemli meg e nevet, mert

Sándy Gyula rajza után

293

nehéz rajta az átjárás, hanem azért is, mert Vas
tört rajta legelőször keresztül.

Első nevezetessége az uj üregnek egy örvény
(33.) melyet a kősziklák repedésein ide omló viz
erős rohanása formál. Szélessége itt a viznek 6 öl,
mélysége 13 láb, s eső idején oly gyorsan árad,
hogy az ilyenkor benn levő, okvetlenül kinos ha-
lált halna az elzárt üregben.

Mintegy 70 ölnyire az örvényen belől kez-
dődnek azon szép helyek és csoda alkotások, me-
lyek a föld alatti utast ujabb és ujabb bámulatra
ragadják. Még a sziklafalak is, mondja Vas, mintha
szőnyegekkel volnának beborítva, melyen a szi-
várgó viz kristály-ülepedései, mind megannyi be-
szőtt drága kövek gyanánt csillognak.

A csepegőkövek ékes csoportja közt különö-
sen kiemelendők : a sz. háromság oszlopa (34.)
melytől beljebb egy keskeny oszlopfolyosó vezet
ama kies dombra, melyet felfedezője Olymp-uak
(35.) nevezett. Ennek átellenében emelkedik egy
más szép domb, számtalan csinos oszloppal meg-
rakva, melyen tul van a Török, egy férfiszobor, fe-

és összerogyott oszlopok két ágra oszlatják a vi-
zet, és formálják a Krétaszigetét, melyen tul, félig
egy dombra dőlve, félig pedig a fenéktől elválva
egy ölnyi magasságban szabadon áll a Semiramis
függő kertje (41.). Hihetően a viz seperte el alóla
az iszapot, hogy most minden támasz nélkül lebeg
a levegőben.

Itt újra megkeskenyül az üreg, a falak sötét
szürke szint öltenek, s mellettök komoran balla-
gunk előre, midőn balkézről egy divánra találunk,
melynek dagadó vánkosai ülésre hinak, s a vezető
mondja, hogy ez a Szultán pamlaga (42.).

Ha itt kipihentük magunkat, egy függő kö-
vektől környezett oszlopban a Pagodához (43.)
jutunk, s onnan szép oszloprend közt haladva,
egy veres színben fénylő domb oldalában találjuk
a háló-fülkét, melyen tul az üreg 12 ölnyire ki-
szélesedik, s 37 öl hosszában nem látni egyebet,
összetördelőzött oszlopok rakásra hullott omlad-
ványinál (44.) Ezután ismét megszűkül a barlang,
s tekintete vad kietlenné vájik, ugy, hogy az utas
keble önkénytelenül szorulni kezd, s a sáros iszap-

Odább van az Apolló teremé (57.) melynek
oldalán lefüggő hófehér csapokat, ha pálczánkkal
végig veregetjük, csodálatos harmonicus hangok
zengik' be az üreget. Innen hosszú szűk sikátorba,
s abból a 10 öl hosszú Arany-utczába (58.) érünk.
Ezután van a berogyott nagy kőszikla, melyet
Vulkán kemenczéjének, és ama képünkön is lát-
ható görbe sziklaszál, melyet Pizai toronynak ne-
veznek.

E helyt van a barlang egyik legszélesebb
(70 ölnyi) és legmagasabb ürege, melyben jobb-
ról a Szent Gellért emelkedik, tetején a 60 láb
magas Csillagvizsgáló-toronynyal (59.) balról pe-
dig a Plútó lakása (60.) nyilik jó ivóvizével. To-
vább a Vulkán kemenczéje (61.) és a borzasztó
Munkácsi tömlöcz (62.) leszakadozott szikláival.
Belől ezen a szomorú kinézésü Siralomház (63.)
melyet elhagyva a Világitó-torony (64.) mellett
visz az ut nehéz járatú kőszirteken keresztül,
melyekről egy csuszamodás halált hozhat a vi-
gyázatlanul lépőre.

Végre a Cerberushoz jut az utas, hol a szik-

jén turbánnal, s a turbánban egy fényes forgóval.
Előtte koporsó fekszik, s fejtől való végén a zászló,
tetején a kard, pánczél és vitézi sisak, mintha
csak mesterkéz faragta volna, oly hiven formálva
csepegőkövekből. A hely neve Sírbolt (36.)

A koporsótól, a patak jobb partjára ladikon
kell átmenni, a hol Vasvára (37.) emelkedik,
melynek eleje kőoszlopokkal ugy meg van rakva,
hogy épületek alatt képzel az utas járni. E bájos
sétáló végén, a messze magasból egy kőszikla
bocsátkozik le a vándor elé, melyen sárga, fehér
és veres csepegőkövek csüngenek alá, s megdöb-
benve kérdi magától a vándor : minő erő lehet az,
mely e roppant kőtömeget függve tartja? Elebegő
szikla alatt van egy szép hajlású magaslat, telve
kellemes alkotásu fehér szobrokkal, — ez a Tün-
dérvár (38.)

Beljebb, ragyogó fehér domb tetején fénylik
a Jupiter trónja (39.) mely mintha drága kövek-
kel kivarrott fehér bársonynyal volna bevonva.

Tovább haladva egy köhid (40.) vonja ma-
gára figyelmünket, melyet maga a tarmészet vont
a viz árkán keresztül. Beljebb, a leomlott sziklák

Lengyel fftlkelök szállütása Szibériába.

ban aggódva halad előre a sziklafal alján, mig
végre eléri az uj barlang leghosszabb mellékágát,
a Ravasz-lyukat (45.)

Figyelmet érdemel itt a Cupido vára f46.)
az óriás (47.) és a két ölelkező oszlop Castor és
Pollux (48.), a sirkövekkel rakott Temetőkért, a
szép karcsú oszlopokkal ékes Pindus hegye, és a
kis oldalbarlang, a Proserpina szobája (50.)

A főágon tovább haladva éri az utas a Tölgy-
oszlopot (51.) melyen tul mindig kellemesebb cso-
portokat találunk. Gyönyörű mindjárt a Tempe
(52.) s a patak balpartján a karcsú Minerva-osz-
lop (53.) jobbra Bodon vára, azután Feketevár, a
Kápolna, Gyémánt-kályha, Vadászkürt, a rúdon
függő Szalonna-oldalok (54.) s a vakitó fehér
Alabástrom-torony. E mögött nyúlik el a barlang
legdélibb kanyarulata, melynek boltozata alig 30
öl vastag, s felette megy el a kassai ut.

Északkeletnek fordulva találjuk a barlang
üregét (55.) karcsú obeliszkekkel díszített halmá-
val, a Medea oszlopát (56.) mely fölött egy iszo-
nyú sárkányfej tekint ki a boltozat hasadékából,
s tátett szájából apró kígyók osüngenek ki. '\ \.j

Iák hasadásai közt száz csurgóra szakadva csör-
tet a folyó a mélységbe, mig egy megközelithetlen
lyukban végkép eltűnik. A ki innen tovább akar
menni, annak a Plútó ösvényén kell felkapasz-
kodni, hol egy tiz öles magasságú kőcsepegést
(66.) talál, körülvéve a legtisztább vizzel telt me-
denczétől, mely mintha egymásba rakott csigahá-
zakból volna készítve, a természet alkotó keze
iránti csodálattal tölti el a nézőt. Tul ez oszlopon
jutni le a tiszta vjzü Ganymedes kutjdhoz (67.)
melyen belől semmi embernyomot többé nem lát-
hatni. Vas még innen leereszkedett a pokol tor-
kának nevezett iszonyatos mélységen keresztül
egy üregbe, melyet Pokolnak (68.) keresztelt, de
innen nem tudott tovább jutni semerre. Ezen
pont a vaskaputól 2317 ölnyire van, mihez adva
a régi üreg hosszát 750 ölet, és a mellékágakét
1127 ölet : az egész barlang ismeretes üregei
együttvéve 4194 ölnyire nyúlnak el a fold gyom-
rában, melyeket a ki egyszer megjárt, az tudja,
mily semmiségek a parányi ember alkotásai, a
teremtő utánozhatlan kezének csodaműveihez
képest. sz—k.
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Száműzetés Szibériába.
(Képünkhöz.)

Szibéria! szenvedések földe! róla ki ne
hallott volna már valamit ?

Ha apját meggyilkolta a fiu : az érdem-
lett halál helyett, még nagyobb bünteté-
sül, Szibéria ólombányáiba küldi az orosz
büntető igazság.

Ha édes anyja, szülő hazája ellenségét,
szabadsága gyilkosát üldözi a lengyel föl-
kelő : az érdemlett jutalom helyett Szibéria
ólombányáiba küldi az orosz zsarnokság.

Különös, és a földön csak Oroszország-
ban föltalálható eljárás, hogy az erény a
bűnnel egy sorsban részesül.

Szibéria zordon földe most valóságos
lengyel telepekké változik át. Kit a csataté-
ren megkímél a halál; ki saját fegyverébe
nem ereszkedik a vesztett harcz után : bizo-
nyos lehet benne, hogy Szibéria ólombányáit
nem kerüli el. Bilincsre fűzve, hosszú sorban,
gyakran vonul észak-kelet felé egy-egy len-
gyel csapat. Ha a terhes ut és nehéz bánat
alatt egy-egy fölkelő az utón összerogy, a
jobb érzés könyet ejt sorsa fölött; a kisérő
kozák csak kancsukáját suhogtatja meg, s
gyorsabb haladásra nógatja a inaradozót.

Testben lélekben megtörve, sokan hulla-
nak el, mielőtt számüzetésök helyére eljut-
nának. A fáradt haldoklón, — ha soká késik
a halál, — segit a kozák fegyver, s azután
nem kéri számon senki, hogy az áldozat me-
lyik utféli vadnak lett martaléka.

Szibéria a lengyel fölkelők réme — Kö-
zülök százszor boldogabb, aki elvérzik a
csatában, mint aki élve e nagy koporsóba
van temetve. Az előbbi legalább azon vi-
gasztalással száll a sirba, hogy a honi földre
kiomló vére megtermékenyíti azt: de az
ólombányákba száműzött tudja, hogy maga
ássa az erezet, mely testvéreinek szivét fúrja
keresztül. **

A csavar-gőzösökről.
Folyamaikon naponkint látjuk föl-alájárni a

csavar-gőzősöket (Schraubendampfer, Propeller).
Nem egy lesz, ki kíváncsian elkérdezné, hogy
minő hajók azok, hol Tannak kerekei s szívesen
fogna azok eredetéről is valamit tudni. — De,
mint átalában ritka eset, hogy épen mikor a vé-
letlen valami ujjal lepi meg az embert, azonnal
ismét véletlenül akadjon is, a ki .arról fölvilágo-
sitsa; később pedig nem akarjuk sem járatlansá-
gunkat egy könnyen elárulni, sem tán már több-
szöri hasztalan kérdezősködéseinket ismételni :
— szép csendesen megelégszünk azon puszta ta-
pasztalással, hogy ismét van valami uj és azt mi
is láttuk. — így lehetnek sokan a csavar-gőzössel:
Miértis hadd mondjak el róla egy némelyet, külö-
nösen keletkezése történetéből, — mint e lapok
iránya is inkább erre utasít, — a csavar-gőzös gé-
péről és szerkezetéről tüzetesen szólani csakis
műtani szaklapban lévén helye.

A csavar-gőzösök életbeléptetése oly nagy
jelentőségű a hajózásban, melynél, bizonyos te-
kintetekben, maga a gőzgépeknek hajókba lett
első alkalmaztatása sem volt nagyobb. Az először
szokásba vett kerekes gőzgépek ugyanis a hadi
tengerészeinél és átalában hadihajóknál csak
igen kevés előszeretettel találkozhattak, miután a
kerekek az ellenség ágyúinak igen terjedelmes és
föltűnő czélpontul szolgáltak s igy azok által, mint
a haboktól is könnyen sérthetőkké, gyakran egé-
szen használhatlanokká is lettek; sőt midőn a
kerekek bénasága miatt a hajó vitorlákra szorult,
még ezek hatását is tetemesen gyengítették azok,
— pedig az árbóczozat s vele a vitorlák is már
szintén a kerekes gőzgép miatt különben sem
lehettek oly jól elhelyezve, mint ott, a hol ilyen
nem volt; ide járul, hogy az ágyuk sem állíttat-
hattak föl rendesen, megint a kerekes gőzgép
miatt. Csak a csavar-gépek adták meg azon
előnyöket, melyeket a hadihajózás a gőzgépek
használhatóságában kutatott,t. i. hogy a mozgató-
erő a víz alá helyezve, lehetőleg sérthetlen vagy
csak kevéssé sérthető legyen; ha a gép bármi ok-
nál fogva nem használtatnék — és igy nem szolgál,
— ne is legyen útjában a hajó teendőinek; a hul-

lámok neki ne árthassanak: miatta a vitorlák sza-
badon használtathassanak, és az ágyuk is bát-
ran kezeltethessenek. Hogy mit nyert a csavargő-
zösök által maga a kereskedelmi hajózás, szóval, az
egész viziszállitás érdeke is. azt a szakavatott John
Bourne kapitány nyilatkozata legérthetőbbé teszi,
midőn állítja, hogy a csavar-gőzös mozgató erejé-
nek előállítási költsége — egyenlő sebesség mellett

| »— csak egy harmadát teszi a kerekes gőzösökének
i s nála a vitorlás hajóké is mindenesetre egy har-
| máddal költségesebb. S ide kell számitnunk azon

tapasztalási tényt is, hogy na kerekes hajón mind a
a gőz- mind a vitorla-erőt egyszerre használni
akarták, ezek együtthatása távolról sem volt azon
két erő összege, mely külön a gőzeső- és külön a
vitorla-erőben egyenkint nyilatkozott, míg a csa-
var-gőzösöknél e tekintetben is igen kedvező
arányt találtak. Ezekután mindenki igazolva fogja
találni azon rendkívüli figyelmet, melyet Angol-
és Francziaország a csavar-gőzösökre fordítottak,
s hogyannak idejében mind két országban legille-
tékesb tehetségek adták erejüket az ezek körüli
ismeretek terjesztésére. Az angol, mint rendesen
szokta, a dolog gyakorlatiasságát s minél nyeresé-
gesebb hasznosítását,— a franczia pedig annak el-
méletét bonczolgatta s állította ismét egybe. Amott
első az imént emiitett John Bourne volt, ki 1852-
ben megjelent (,,The treatise on the serew propel-
ler" czimü) munkájában tüzetesebben tárgyalta
a csavargőzösök történetét, gyakorlati eredmé-
nyét s azon elveket, melyeken azok építése
és hasznom volta alapszik; összehasonlítja a kere-
kes és csavar-gépek képességi viszonyait s a kü-
lönböző csavar-gépekéit egymáshoz stb. Emiatt
1855-ben Paris E , akkor tengerészezredes (IA-
nienschiffskapitiin) tárta bőismereteit a közönség
elé („Traité de Fhelice propulseur" czimü munkájá-
ban, mely fordításban Bourne nevezett könyvét is
magában foglalja, — 2- ik részében pedig a csavar-
gőzöáök körüli tapasztalatok elméletét formulázva
adja elő.) Adataim is ezekből meritvék. — De
mielőtt ezeket elsorolnám, — meg kell mondanom:
mi a csavargőzös s miben különbözik a közönsé-
ges vagy kerekes gőzösöktől ?

A csavargőzös oly hajó, melynek gőzgépe
egy a hajó hosszával közegyenesen fekvő tengely-
nek — mely saját tengelye körül forog s külső
végével a hajó leghátulján bukik ki — segítségé-
vel tartja és hozza mozgásba a reá hosszúságban,
éles szöglet alatt s tnagasságbnn függélyesen al-
kalmazott 2—3 vaslapátot, melyek sebes körfu-
tása lóditja meg és taszítja tovább a hajót. És
igy abban különbözik a közönséges gőzöstől, hogy
az, mint mondám, a hajó hosszának végpontjáról
közli inditó-erejét, mig ez a hajó két oldalán, vízi
malmaink kerekeihez hasonlókkal evez. A közön-
séges gőzösnek tehát k t oldalt egy-egy kereke
van, a csavargőzösnek pedig sajátlag igy nevez-
hető része nincs, csak lapátjai vagy szárnyai van-
nak. Egyes lapát vagy szárny alakj it körülbelől
ugy képzelhetjük, mint a hogy állnak játszás köz-
ben bal kezünkbe vett kártyáink, ha azokat alól
meglehetősen összetartjuk, fölül pedig könnyeb
áttekinthetés végett elszélesztjük s jobb kezünk-
kel a jobb o-daliak felső részét kissé visszatámaszt-
juk, mintha a hátunk mögött állót ezek haszon-
talanságára figyelmeztetni akarnók. Ily két-három
lapátnak, alsó keskenyebb részével, a gép tengely
végére, merev, egymástól egyenlő távolságban
erősítése képezi a csavart (Sehnecke, Schraube),
mely sebes forgásával magát a vízbe fúrva, tolja a
hajót. Mig a közönséges gőzös kerekeinek, ha azt
előnyösen akarjuk használni, csak igen mérsékelt
részének szabad vizbe merülnie, a csavar teljesen
vízbe mélyedve dolgozik leghatásosabban. A kere-
kes és csavarhajók külseje — ide nem értve amazok
kerékházát, mely a csavarokhoz nem kell — a
nem egészen avatottak előtt teljesen egynek lát-
szik, még akkor is, ha az építő, a két különböző
szerkezet sajátságainak számbavételével, mindenik
hajótestet saját gépe igényeihez mesterileg idomí-
totta is. — Egyéb részletekről való megemlékezé-
sem könnyen messze vihetne a kimért tértől s a
nem-hajóst vagy
koztatná.

egyéb szakértőt hamar unat-
(Víge következik.)

Történelmi kalászatok.
Irta Lehoczky Tivadar.

(Folytatás.)

XXIX. Segélyezés a török háborúban.
1683-dik évben kezde a törökök csillaga Ma-

gyarhonban mindinkább homályosodni. . . . 1690-
ben a Tököly-féle mozgalom elnyomva, ő maga

hazájától messze száműzetve, a magyar földön
140 év óta meghonosult török arról visszaterelve,
a futó pogány sereg hatalmas s vitéz főnöke
Köprili Musztafa nagyvezir már csak Bosnyában
mert csatázni, de oly szerencsésen, hogy az 1688-
ban Miksa bajor fejedelem a császári had főve-
zére által elfoglalt Nándorfehérvárat és Szendrőt
is visszavette, sőt erre Tököly is még egyszer
megkisér;é szerencséjét s egy török hadosztály-
lyal Erdélybe tört. Hogy az osztrák kormány,
mely e hadviselésben nagy erélyt fejtett ki, e
megerőltetett állapotában a magyarok segítségét
több izben igénybe vette, képzelhető; de az alig,
hogy a császári hadak vezetői, kik leginkább lati-
nul közlekedtek, ez alkalommal szép nemzeti
nyelvünkön sz rkesztett iratokban felhívták a
megyéket adakozásra. Közlök itt néhány ily ok-
mányt egész terjedelmökben :

1. „Illustrissimi sat. Salutem Servitiorumque
meorum obligatissimam commendationem. Ha-
zánknak mostani szükséghe s Keglmes urunknak
eö Felségének hasznos szolgálattya kívánván :
akarám Ngtokat, keglteket requirálnom és Tisz-
tem hivatalom szerint kérnem s intenem, legyen
olly készülettel Ngtok kegltek az Táborban való
kiszáláshoz, hogy második Requisitiomat vévén,
velem ott edgyezhessen, az hol az szükségh ke-
vánnya, mellyell feleli megh Ngtok, kegtek Ha-
zájának és kglms Urunkk eö Felséghének tartozó
kötelességhének. Caeterum praetitulatas Dnes
vras diu feliciter vivere desidero. Dátum in oppo
Szathmár, Die 20. Április Anni 1686. Earund. D,
vrum servus obligatissimus, Comes Stephanus
Csáki."

2. „Illustrissimi sat. Salutem sat. Keglmes
Urunk eö Felséghe szolgálattya kívánván, hogy
innét ujabban is az Tiszántúl való Földre fellyéb
mennyek, s ott is eö Felséghe parancsolattyának
tehetségem szerint eleget tegyek. Kevántam en-
nek az Földnek s egyszersmind eö Felséghe né-
pinek securitása iránt való Dispositiomat Ngtokk
kegtekk tuttára adni, hogy tudniillik Mezőben
nem subsistalhatván hic et nunc az Had, pro in-
terimis mind Lovas és Gyalogh Magyar Hadakat
kelletet Szathmárra, Kallóban, Ecsedben, Ung-
várra és más erősségekben szorítanom, kik széllel
nem élhetvén Törvényszegő szükséghképpen Ng-
tok, kegtek és más szomszéd Vgyékk kelletik
sustentatiójokról providealni, melly iránt ha mi-
kor Szathmár Vice kapitány Horváth János Ur
által requiraitatik Ngtok kegtek, kérem és item
alkalmaztassa eö Keglme által teendő Disposi-
tiomhoz magát, melly minnyájunk javára és secu-
ritására ezélzó intentiónak fecundalásával keglmes
Urunk eö Felséghének tartozó kötelességhének
felel megh Ngtok Kgtek. Caeterum sat. Dat. Szath-
már, die 11. Junii, Ao 1686. C. Stephanus Csáki."

3. „Illustissimi sat. Salutem sat. Mivel Grófi
Csaky László Mezei Generális Uram Magha Eze-
rének Tavali táborozás alkalmatossághával__ tör-
tént sok rendbeli fogjatkozásit orvosolni és egy-
szersmind számát is akarta betölteni, keglmes
Urunk eö felséghe Pátens levelemellett; kegteket
szeretettel kérjük, hogy azon katonaságh gjuite-
seben fáradozó eö Keglme Tiszteit tehetsege sze-
rint Segetse, és valahol kegtek varmegiejeben
oliak giülekeznek, és megh szallanak rendes elö-
desek felöl idején jó rendölést tenni ell ne mu-
lassa : hogy az által mind az megh nevezett ka-
tona rend, Keglmes urunk eö Felséghe és Hazánk
szolgalattiara alkalmatosabb lehossen, mind pe-
digh kegtek az iránt Való kedveskedését keglmes
Urunk eo Fölséghe illendő tekintetben vevén, Ha-
zájok minnyájunk Terhit naponkint köniebicse.
In reliquo manemus sat. Leuchoviae, 29. Marty,
1690. C. Stephanus Csáki."

Egyveleg.
** (A török iparmükidllitás) jul. 26-án fejez*

tetett be. A számadási zárlatból kitűnt, hogy épi-
tési és egyéb költségekben két millió piaszter
adatott ki, s belépti dijakból 450,000 piaszter jött
be. A deficitet (1,550,000 piaszter, mintegy 90,000
tallér) a szultán magánpénztárából ígérte fedezni,

** (Löporlobbands Krakóban.) A hatóságok
éber figyelme daczára Krakóban folyvást akad-
nak, a kik nagyobb mennyiségű lőporkészletet
halmoznak össze, töltések készítése végett. Egy
ily alkalommal e hó 8-án délután épen amint kö-
rülötte dolgoztak, a lőpor fóllobbant, s hat em-
bert életétől is megfosztott. Sokan megsebesültek,
s a lobbanás a házat is összerongálta. Az elíiara-
pózott tüzet szerencsére még meggátolhatták.
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Egyház és iskola.
** (A kalocsai tartományi zsinatra) a nagy-

váradi 1. sz. káptalan részéről Fogamssy Mihály
és gr. Hallév Ferencz urak vannak kiküldve.

** (A kegys tanitorend szegedi nagy gymná-
siumában) a lefolyt tanévben 697 növendék volt
bejegyezve. E számban (58 izraelita volt, kik közöl
nemzetiségre nézve 66 magyarnak íratta be magát.

** (A tiszántúli ref. superintendentia) e hó
7-ikén tartott gyűlésében repraesentatio küldése
határoztatott el a helytartótanácshoz, ennek az
érettségi vizsgálatokra vonatkozó rendelete ellen.
A superintendentiális gyűlés ugyanis nem találja
e rendeletet összeegyeztethetőnek a magyar pro-
testáns egyház véren szerzett törvényes autonó-
miájává!, miután benne egyebek között az is
rendeltetik, hogy a superintendensek az érettségi
vizsgákon mint kormányi 'orgánumok legyenek
jelen. A prot. superintendensek szabadon válasz-
tott, és nem kinevezett tisztviselők : hogyan kép-
viselhetnék tehát a kormányt ?

** (A szatmári reform, középgymndsium) a
haladás utján örvendetes lépéseket tesz előre. Ez
intézet a közelebbi évtizedek alatt is kedves haj-
léka volt a múzsáknak, s díszes helyet foglalt el a
vele hasonló osztályú iskolák között s növendékei
közöl nem egy nevezetessé vált egyén került ki.
Ujabb időben a körülmények változtával, a pro-
testantismust fenyegető időviszonyok a szatmári
ref. egyházat is fölébresztették. Ez a fillérekből
tőkét gyűjtött s ehhez maga a város is példás ál-
dozatkészséggel járulván, a gymnasium a mostani
viszonyok szerint szervezve lőn; hat osztályában
hat képzett tanár osztja a tudományokat s jelenleg
hazánk bármelyik ilynemű intézetével bátran ver-
senyez, örvendetes hir ez, s a környék érdekében
áll," hogy az intézet jótékonyságát lehetőleg hasz-
nára fordítani el ne mulaszsza.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
J (Tervben levő cyárak.) Külföldi tőke-

pénzesekből társulat alakult, mely papiros- és szö-
vet-gyártásra, továbbá kukoriczaszárból kenyér-
liszt készítésére Magyarországon gyárakat álli-
tand. Az 1,700,000 ftnyi üzleti tőke, — mint a
>,P. L." értesül, — már biztosítva van.

/• (A marhavész Hanván) folytonosan garáz-
dálkodik. Mint legújabban értesültünk, koszorús
költőnk Tompa Mihály kis gazdaságát is fölke-
reste, s legszebb sveiezi tehenétől fosztotta meg.
Még nagyobb baj, hogy a többi is rováson van. A
marhák különben el vannak zárva, s jászolra van-
nak szorítva, mely körülmény a gazdáknak nem
kis aggodalmat okoz, mert a környéken az idén
épen semmi takarmány sem termett.

Közintézetek, egyletek.
** (A szt.-István-társulat) aug. 6-ki választ-

mányi gyűlésén határozatba ment, hogy a jelen
üvi tagilletmény a következő müvekből álljon : A
azentirás folytatásául tulajdonkép 50 ív; az egri
érsek nagylelkű hozzájárulása folytán, a társulat
ezen 50 ivet csak 33 iv gyanánt adja. — Szivképző
olvasmányul 11 — 12 ivnyi szépirodalmi munka. —
A „Szentek életéből" mintegy 10 ív. — A társu-
lati naptár 6—7 ív. A többi az encyclopaedia foly-
tatása leend. A társulat, jelen vagyoni állapota
folytán, ez évben a rendes 90 ívnyi tagilletmény-
nél többet alig adhat.

** (A nemzeti múzeum) ásvány gyűjteménye
közelebbről ismét, ha nem is valami nagy belbecsü,
de mindenesetre érdekes tárgygyal szaporodott.
Ez egy óriási nagyságú termés-arany gypszöntete,
saegaranyozva. Ez eddig létező legnagyobb pél-
dányt Ausztrália bányáiban találták, s róla
gypszöntetet szerezni s ritkaságai közé helyezni
Európa majd minden nevezetesebb múzeuma mél-
tónak találta.

** (A pécsi polgári dalárda) a napokban
Eszékre rándulván, nagyszerű fogadtatásban ré-
szesült. Beláthatatlan néptömeg üdvözölte az ér-
kezőket. A város kivilágítása, a Dunaparton
•"endezett tűzijáték, a végtelen „éljena-rivalgások
az ágyudörgések és diadalivek, mindmegannyi
hatalmas kifejezései voltak az átalános rokon-
szenvnek.

** (A magyar orvosok és természetvizsgálók)
öagy-gyülése alkalmával felolvasandó állatgyó-
gyászati értekezletek, s bemutatandó ilynemü tár-
gyak, a szükséges előintézkedések eszközölhetése
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végett, dr. Szabó Alajos úrhoz, a pesti állatgyógy-
intézet igazgatójához előlegesen beküldendők;
mire az illető szaktudósok figyelmét fölhívjuk.

— (A magyar képzőművészeti társulatnak)
f. é. aug. 5-én tartott igazgató-választmányi ülé-
sében felolvastatott herczeg Eszterházy Pál levele,
mely szerint nemcsak a társulat pártfogóságát el-
fogadta, de a hazai művészet előmozdítására 20
alapítványt is tett 4000 forinttal. Felolvastatott
Almásy Pál ur levele is, ki a társulat alelnöksé-
gét elfogadta, s egyszersmind két alapítványt tett.
Mint uj alapítók : Ranolder János veszprémi püsp.,
és gr. Nádasdy Lipót urak jelentettek be, s örvende-
tes tudomásul vétetett, hogy legújabban egy hónap
alatt a rendes tagok száma is 30 uj taggal szapo-
rodott, a művészi nyugdíj-intézetre pedig Pecz
Henrik ur egy olajfestményt, Kendefy Árpád ur
két fényképet ajándékozott. A társulat alapsza-
bályai német nyelvre is le fognak fordittatni. A fő-
ügynökség betöltetlen maradván a múlt havi köz-
gyűlésben, minthogy azt Heckenast Gusztáv ur
csak ideiglenesen fogadta volt el, most annak
rendes vitelére a társulati titkár, Telepy Károly
ur választatott meg, kihez a vidéki ügynökök
által minden levelezések intézendők ezentúl, kor-
hű z-uteza 3-ik sz.) Elhatároztatott az is, hogy
mivel a társulat minél több előnyben kivánja tag-
jait részeltetni, a kiadandó műcsarnoki sorsokból
félévenkint minden tagnak annyi sorsjegy adassék
ingyen, a hány alapítványa vagy rendes tagdíjjá
van, ha azt már befizette. A kiadandó Album
egyik lapjául, miután Székely Bertalan ur ver-
senyzett művét visszavette, — Thán Mór urnák
a műcsarnokban levő, az „Ember tragédiája"
czimü olajfestménye választatott, 8 annak köreté-
telével Grimm Rudolf ur bízatott meg; másik
lapjául a társulati alelnök Aímásy Pál ur szíve-
sen engedvén át, Lotz Károly ,,Zivatarát a pusz-
tán," annak kőre rajzolását Marasztoní József
vállalta el; még egy Albumlapon Wagner Sán-
dor ur dolgozik, mely „Zápolya Izabellát" ábrá-
zolandja, midőn a hazát elhagyja, s melynek ere-
detije a műcsarnokban van, és 100 Napoleond'or-ra
becsültetett. A tárgyalt indítványok közt legfon-
tosabb az, melyet az igazgató elnök Harsányi Pál
ur egy társulati segélyintézet felállítására nézve
tett. Á választmány meggyőződvén elnök ur elő-
adásából a segélyintézet felállításának szükségé-
ről, s egyelőre is nagy köszönettel vevén az igaz
gató ur tervezetét, annak átvizsgálására bizott-
mányt küldött ki, mely a legközelebbi ülésben
jeletését e tárgyban beadja.

** (A tót tudós-társaság) — ,,Slovenska Ma-
tica" — elnökévé a t.-sz.-mártoni gyűlésen Moy-
zes püspököt választották meg. A tiszteletbeli
elnökséggel életfogytiglan Francisci János hely-
tartó-tanácsost tisztelték meg. Alelnökökké Kuz-
mány, patentális ev. superintendens, és Országh
Mihály prépost, — az állandó igazgató-választ-
mány tagjaivá pedig többek közt Dobranszky
lovag, Húrban, Hodzsa, Pauliny stb. lőnek.

** (A „Panonnia gőzmalom társulat") alap-
szabályai, minden változtatás nélkül, megerősítve
leérkeztek.

Közlekedés.
•f (A lánczhid javíttatása tárgyában) híre

járt, mintha a helytartóságtól a lánczhid-társulat-
hoz fölszolitás érkezett volna, hogy ez a híd javit-
tatását az eddigi késedelmes módnál gyorsabban
eszközöltesse. Az a hir is járt, hogy javíttatások
alkalmával ezután éjjel nappal fognak dolgozni.
Tapasztalásból tudjuk, hogy e fölszólitásnak még
eddig semmi eredménye sem volt, mert a hid kö-
zép utjának igazittatása most is a régihez hasonló
lassúsággal halad, s a kocsik hosszú sora, a kes-
keny utón egymást ki nem kerülhetvén, néha hu-
zamos ideig várakozni kénytelen, mi a közlekedést
nem kissé hátráltatja. YJ tekintetben gyorsabb
eljárás óhajtandó.

Mi újság?
** (Kegyelmes adomány.) A nemzeti színház-

nak azon adósságain kivül, melyek közelebbről az
országos alapból letisztáztattak, még 10,000 ft.
fizetetlen tartozása maradt fenn, melyet 1857-ben
ez intézetnek a kincstár némi diszitésekre s a kü-
lön bejáratul szolgáló szárnyépület felállítására
előlegezett. Most Ő Felsége e 10,000 ftnyi tarto-
zást az intézetnek kegyelmesen elengedni méltóz-
tatott.

** (A lippai tüzkárosultak számára) Ő Fel-
sége 5000 ftot adományozott.

** (Nemes ajánlat.) Kunszt József kalocsai
érsek ő nmga, a terméketlenséggel sújtott vidé-
kek lakosainak némi segélésére azon szép aján-
lattal lépett föl, hogy az idei kitűnő jóságu s igy
vetésre tökéletesen alkalmas őszi terméseiből ezer
pozsonyi mérő gabonát, és pedig 500 mérő tiszta
búzát 1 fttal s ugyanannyi mérő rozsot 50 krral
a folyó árnál olcsóbban átengedni késznek nyi-
latkozott.

** (Az alföldi szükölködök fölsegélésére) gr,
Széchenyi Dénes és testvére gr. Széchényi Imre,
3000 ftnyi szép összeget ajánlottak föl. A zalame-
gyei pénztár ugyané czélra 1000 ftot adomá-
nyozott.

** (A Tisza-szabályoiás ügyében) a magyar
kir. udv. kanczelláriánál e hó 25-én vegyes bizott-
sági tanácskozás fog tartatni. Ez összejövetel,
hazánk ínséggel küzdő alsóbb osztályú lakosainak
munkával ellátására is nem kis fontosságú leend.

** (Jótékony czélu előadás.) Latabár Endre
színtársulata Egerben, az alföldi szükölködök
javára jótékony előadást rendezett, mely 160 ft.
tiszta jövedelmet hozott.

** (Szép ajándék.) Egy magas rangú úrnő.
Pest város tanácsának közelebbről egy 10,000 ft.
értékű nagy olajfestményt ajándékozott, oly föl-
tétellel, hogy az a redout-teremben foglaljon
helyet. A kép V. Ferdinándnak magyar királylyá
koronáztatását ábrázolja.

** (Az aldunasor köpartja) terv szerint 778
ezer ftba fog kerülni. A város a kiépítést egy
ugyanazon vállalkozóra bizandja, s e czélból e hó
27-én árlejtést tart a városházi tanácsteremben.
A vállalkozó az építést azonnal megkezdeni, e
kedvező vízállás mellett 6, — kedvezőtlen mellett
7 év alatt teljesen bevégezni lesz köteles.

** (Az árvák ápolásával foglalkozó szürkené-
néket) a pesti várostanács közelebbről 100 ft. se-
gélylyel támogatá. A köznevelés érdekében elis-
merésre méltó cselekedet.

** (Szörnyű ijedtség.) A múlt vasárnap a
városliget melletti német Thalia-szinházban, a
mint a súgó meggyujtotta az olvasáshoz szüksé-
ges lámpát, eldobta a még égő papirdarabot. En-
nek lángját egy hasadékon át a közönség megpil-
lantván, azt hitte, hogy tüz van, s hanyatt-homlok
kirohant. — „Per Deus amorem!'- kiáltott volna
fel szokása szerint, ha ott lett volna, egy pesti
lap, a melynek írói ily szépen beszélnek latinul.

** (Nagylelkű eljárás.) Marczibányi Antal ur
a tornyai uradalom birtokosa, hogy a népnek kere-
setmódot nyújtson, kertjében 100-nál több mun-
kást foglalkoztat, nem épen szükséges munkával,
s gabonával fizet nekik. — Ugyanő szegényebb
haszonbérlőinek ez idei haszonbérből 8000 ftot
teljesen elengedett; végre 1000 p. m. gabonát
rendelt kiosztatni az uradalmabeli szegénységnek
részint ingyen, részint napszámmal leszolgálandót,
részint a piaczi árnál 1 frttal olcsóbban. Nemes
eljárása hálás elismerésre érdemes.

** (A lippai elégettek számára) Bonnaz Sán-
dor csanádi püspök 500 ftot adományozott.

** (Haditörvényszéki ítélet a Hodzsa-ügyben.)
Liptó-Szent Miklóson e hó 7-ikén hirdették ki a
fiók-haditörvényszék Ítéletét azon egyének ellen,
a kik Hodzsa megveretésekor a megyei hatóság
ellen felzendültek. Ulicsni András, Ulicsni Ru-
dolf, Augustini Péter, Sabla N. és Halka N. 10,
— Kresméri Vilmos 20, — és Huszka N. 5 napi
börtönre, s Hodzsa Mária (Hodzsa leánya) 4 napi
fogságra ítéltettek. Ezen büntetések felsőbb he-
lyen minden 10 napi börtönre elitéltnél 5 ftnyi
pénzbirságra szállíttattak le, Hodzsa Mária 4
napi fogsága pedig 12 örai házibörtönre változtat-
tatott. A szintén 20 napi börtönre itélt Mako-
viczki Péter büntetése is 3 napi házi fogságra
szelidittetett. Ezeknek ellenében Hodzsa bántal-
mazói : Rasztokay János és Lehoczky Béla volt
megyei csendbiztos, őrizet alatt a komáromi ha-
ditörvényszék elé kisértettek.

** (Név-változtatások.) Felsőbb engedély
folytán Blum Sándor szatmármegyebeli nagy-
királyi ellenőr „Borsodi' -ra, — Vatzin József
abaujmegyei közigazgatási igtató, s testvére Va-
tzin Antal, a j aszói premontrei rend számtartója,
„Faczi"-ra változtatták vezetékneveiket.

** (A németesítés történetéről) egy heidel-
bergi tanár, dr. Wattenbach, legújabban hosszú
értekezést adott ki „A német birodalom keleti
határszéleinek németesülése" czim alatt. Mi ma-
gyarok "is e keleti határszélen vagyunk, — írja a
„M. S." — ez értekezés bennünket is érdekel. Az
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értekező fájdalmasan felsohajt, hogy a németesü-
lés megakadt, hogy nagy területek és számos
egyes községek elszlávosodtak, elmagyarosodtak
eloláhosodtak, hogy „Krakó elfelejtette, hogj
eredetileg merő német város volt s Buda és Pes
nérmt lakosainak unokái magyarokul akarnak te
kintetni." A jó doctort csak az vigasztalja, hogy
„van a német népnek a távol keleten egy megbe-
csülhetlen bástyája, egy előre tolt őrse, mely
az ügyek további alakulására még a legna-
gyobb fontosságúvá lehet, s melyet a legnagyobb
mértékben elő kell mozdítani és támogatni."
Ez a megbecsülhetlen bástya, ez az előretolt
Örs — az erdélyi szászság. A doctor reméli,
hogy a németesedés megint folytatni fogja útját
„nyugatról keletre," s kivánja, hogy Német-
ország kellőképen mozdítsa azt elő, „hogy a né-
met cultura — úgymond — az idegen népek eré-
lyének s eleven nemzeti érzelmének ellentállhas-
Bon." Épen ugy beszél a doktor, mintha azok az
„idegen népek" akarnák meghódítani, megtá-
madni a németeket s ezeknek ellentállásra volna
szükségök; pedig épen a németeket serkenti az
ismeretes „culturai" hadjáratra kelet felé! Sokan
vannak ily német hóditók, köztünk is erősen dol-
goztak — hiába; s ábrándjaik ellen kár a szót
vesztegetni. A szó nem fog rajtok, de szerencsére
ábrándjaik sem fognak az idegen népeken.

*• (FöUámadt tetszhalott.) Az „Esztergami
Ujs." mely a közelebbi napokban már végrendelet-
tel állott elő, örvendetes pártfogás utján újra ke-
zet fogott az élettel. Föltámadásán örvendünk, de
örömünk még teljesebb lenne, ha nem polemizálna
oly hosszasan a plundrák és sárga ruhákkal. Harcz
ez a szélmalmok ellen. Nemzeti viseletünk, ha
életrevaló — a mi pedig kétségtelen — megállja
a sarat, ha mindjárt néhány kényelem-kereső urfi
ledobja is. A képes „London-News," az angolok
oly nevezetes újsága, közelebbről is egy divatké-
pet hoz, mely zsinóros, sujtásos, eredeti magyar.
Ha a magyar divat külföldön is oly hódítást tesz,
itthon nincs miért féltenünk. Nemzeti öltözetünk-
nek ez sokkal szebb diadala, mint a mellette irt
sok döczögőa vers és polémia, melynek sok hi-
bája közt az a legkiállhatatlanabb, hogy oly hosszú,
mint a szentiványi ének.

A m. akadémia palotája.
— (Ujabb adakozások), melyek a Vasárnapi

Újság szerkesztőségéhez a m. Akadémia palotája
számára legközelebb beküldettek:

LXIX. közlés : Aranyos-Marótról Gold Már-
ton hagyománya 52 ft.

Az előbbi I—LXVII1. közlésekkel együtt a
V. U. szerkesztőségénél a fenntebbi czélra bekül-
detett összesen : 14,989 ft. 1 kr. 1 régi római
arany, 1 huszfrankos arany, 112 db. cs. arany, 21
kétpftos tallér, 27 porosz tallér, 1 orosz tallér, 4
ujftos, 146 húszas, 18 negyedftos, 1 db 100 pftos
és 10 db. 10 pftos nemzeti államkölcsön-kötelez-
vény és 1 db. 100 pftos erdélyi úrbéri kötelezvény.

Grold Márton fentebbi 52 ftnyi hagyatékát
illetőleg a következő adatok érdekelni fogják az
olvasót. A nevezett összeg néhai Gold Márton
holmiának elárvereztetése után bejött öszvegből,
a költségek levonásával maradt fenn, és a boldo-
gult 1861-ben irt végrendelete folytán küldetett
be hozzánk Spur Ferencz végrendeleti végrehajtó
ur által, a végrendelet szavai szerint „a Pesten
felépítendő magyar akadémiai palotának hazafiui
szeretettel ajánlva." — Ez volt összes hátrama-
radt vagyona Gold Mártonnak, ki szenvedésteljes
életének nem régen önkezével vetett véget, s
részvétünket ez utolsó adakozási tettével kétsze-
resen hivja fel. A szerencsétlen férfiú 1822-ben
született Ungvárott, izraelita szülőktől. Nyomo-

ruságban nevekedve, az akkori Reiss-huszárokhoz
besoroztatott, hol is őrmesteri állomásig jutott.
Később a zsandárok felállításakor, ezekhez téte-
tett át Ar. Marótra. Itt a vidékiek nagy szerete-
tében részesült s Uj-Barson 1854-ben a r. kath.
vallásra tért. Kiszolgálván katona-kötelezettség
idejét, több cs. k. hivatalnál dijnokoskodott, míg
régre megyehatósági irnokságra jutott. Majd be-
tegeskedése folytán egyik fürdőről a másikra köl-
tözött, de hasztalan, mert baja nem javult. Ren-
delkezési állapotba tétetvén, a disponilitási dijt f.
é. aprilig húzta; ekkor végkielégítést kapott. A
tehetetlen beteg embernek ez nagyon nehezére
esett; testi baja az utóbbi években annyira fejlő-
dött, hogy már járni sem bírt s kezei is nagyon
elgyengültek. A sors csapásait többé elviselni ké-
pes nem lévén, f. é. július 9-én este pisztoly által
vetett véget életének. Temetése rendes szertartás
mellett ment véghez, nagy számú ismerőinek saj-
nálkozó részvéte mellett. Adózzunk mi is részvé-
tünkkel e sir felett!

Nemzeti színház.
Péntek, aug. 7. „Tartuffe." Vigj. 5 felv. Irta

Moliére.
Szombat, aug. 8. „Alvajáró." Opera 3 felv.

Zenéjét szerz. Bellini. Stéger mint Elvino tetszést
aratott.

Vasárnap, aug. 9. „Pünkösdi királynő" Vigj.
dalokkal és tánczczal 2 felv. Irta Szigligeti.

Hétfő, aug. 10. „Saint Georges lovag" Színmű
3 felv. Francziából forditotta Csepregi.

Kedd, aug. 11. „Lalla-Roukh" Opera 2 felv.
Zenéjét szerz. Dávid Feliczián.

Szerda, aug. 12. „Angyal és Daemon." Vigj.
3 felv. forditetta Zsivora József.

Csütörtök, aug. 13. „Az árvafiu és a londoni
koldusok." Dráma 5 felv. Dierux és Lemoin után
francziából ford. Egressy B.

Budai népszínház.
Aug. 7. és 8. ,.A dajka." Operetté 1 felv.

enéje Offenbachtól. Ezt követte a szellem alakok
10-ik mutatványa.

Aug. 9. „Chouffleuri ur otthon lesz.'1 Ezt kö-
vette a szellem alakok utolsó mutatványa.

Aug. 10. ,,Dunanan apó és fia utazása."
Operetté 3 felv. Zenéjét szerzetté Offenbach.

Aug. 11. „Egy zsidó-család." Szinmű 4 sza-
kaszban. Irta Miron.

Aug. 12. „Stern Izsák" vagy „A házaló
zsidó." tínekes vigj. 3 felv. Németből ford. Virágh
Gyula.

Aug. 13. „Peleskei nótárius." Bohózat 4 felv.
Irta Gaál.

Szerkesztői mondanivaló.
6698. Debreczen. B. K. A tudvalevő rajz múlt évben

ke'szült. Nem tudjuk, az ujabb építkezések láthatók-e
rajta; de hiszen a leírás pótolhatja e hiányokat. Csak ne-
íány adatot kérünk a helyiségről, üzletről, forgalomról.

6699. Kolozsvár. Sz K. Más utón leszünk kénytele-
iek elmondani fájdalmunkat afelett, hogy végre valahára

alkalmunk akadna megörülni a várt találkozásnak, de nem
gyanított akadály zavarta meg ismét reményeinket. A je-

:g czikk nálunk, fájdalom, nem adható.
6700. Sz. Olaszi. K. K Az érdekes közlésért fogadja

ön szíves köszönetünket.
6701. Muukács. L. J. örömmel vettük; a rajz csak

később kerülhetvén munkába, egy kis türelemmel kellend
magunkat felpánczéloznunk. Hát a múltkor interpellált és
már kész képekre nézve várhatunk egy kis tájékozást?

6702. A. Szuha. K. I. Az ilyen müvekre nagy szüksé-
günk volna. „Kincses Péter" jó fogadtatásban részesült s
a mint néhány pillanatra szóba állottunk vele, teljes ro-
konszenvünket ébresztette fel. Legközelebb bővebben fo-
gunk vele megismerkedni.

6703. Hanva. Azonnal útnak indult valamennyi pél-
dány. Tudnunk kellett volna mindjárt eleinte a dolog állá-
sát ! — Azért hát máskor határozott vezényszavakat
kérünk.

6704. H.-M.-Vásárhely. F. I. Az üdvözlet igaz volt,
s most ismételjük, megtoldva illendő köszönettel.

6705. Baja. D. P. Vettük az óhajtott adatokat s leg-
közelebb adjuk az érdekes levelet is.

6706. Szenna. B. Tudósitásait szívesen veszszük.
6707. „Horváth Antal költeményei" czim alatt egy

csomó verset vettünk, melyekben még csak a versírás első
gyarló kisérleteit lehet felismerni, itt-ott a genius egy kÍ3
csillámával. Sok erőt és sikeres munkálódást kívánunk igen
hosszú időre — s azután találkozzunk majd ismét a sorom-
pók között!

SAKKJÁTÉK.
190. az. f. — Skipworth-tól (Londonban).

E feladványt a sakk-kedvelő angol nép egyik legje-
lesebb képes újsága, a „London News" mint négy lépésre
megfejthetőt hozza, legközelebbi számában,. Mi azon-
ban három lépéses gyanánt mutatjuk be olvasóinknak.

Setét.

i b e d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

44-ik számú játszma. (Skót-csel.)
MACZUSKI és KOLISCH között. — Parisban.

Világos. (M.) Sötét (K.).
1. e2—e4 e7—eö
2. Hgl—f3 Hb8—c6
3. d2—d4 e5-d4:
4. Hf3—d4: Vd8-h4

Világos részéről Ffl—c4
szokásosabb és jobb. Sötét 4.
epésére pedig Hd4—55 lett
íolna a legjobb felelet.
5. Hbl-c3 Ff8-b4
6. Vdl—d3 Hg8—f6
7. Hd4-c6: d7-c6:

Sötét (K.).
Fb4-c3:
Hf6-e4i.
Vh4-e7
Ve7-g5T

Világos (M).
8. Fel—d2
9. Fd2—c3:

10. Vd3-d4
11. 0-0-0

Sötét e lépése hibás, mert
legalább is egy tisztet vészit.
Világos e ballépést igen el-

mésen használta föl.
12. f2—f4 Vg5-f4:f
18. Fc3—d2 Vf4—g4
Vil. 8 lépésre matot mond.

A 185-dik számú feladvány megfejtése.
(Bankos Károlytól K.-Sz.-Miklóson.)

Világos.
Val—dl
Fh6-g7
Bf6—fmat.

Sötét.
Bgl—dl: A)

tetszés sz.

Világos. A) Sötét.
e5— e4

2. Bf6-e6 tetszés sz.
3. V—v. B—-j-mat

E feladványnál Val —gl: csalóka első lépés többeket
tévútra vezetett; ez ellen Sötétnek e5 —e4 húzása egyetlen,
de elegendő védelem

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Pesten : Cselkó György. — Váczon : Mihály Pál. — Debre-
czenben : Zagyva Imre. — Nagy-Kikindán : Valsinger Izi-
dor (a 184-et is).

Rövid értesítések. Veszprém •• F. J. Önnek észrevétele
helyes. A hiány nem volt ismeretlen előttünk; de azon éber
figyelemért, melylyel ön működésünket kiséri, csak köszö-
nettel tartozunk. Üdvözletünket a viszonttalálkozásig. —
Parabuty : R. J. A kérdésre már múlt számunk megvitte
a feleletet. Egyébiránt az ujabb fölszólalás örömünkre
szolgál s reméljük, hogy az a kis félreértés nem von oly
engesztelhetetlen következményeket maga után.— Körös-
Ladány : Sz. S. A küldeményt köszönettel vettük. Örven-
dünk a viszonttalálkozásnak.

A legközelebb megjelent 189-ik számú feladványunk-
ban g7-re még egy Sötét Huszár állitandó.

NAPTÁR.^
Hó-

és hetinap
Katholikus és Protestáns

naptár

16
17
18
19

2 0
21
22

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csftt.
Péntek
Szóm.

Augusztus
D12 Rókus
Liberat apát
Ilona cs., Agapit
Szebald, Thekla
István király
Bernát, Fidelia
Timotheus

D II Izsák
August
Heléna
Szebald
István kir.
Bernát
Alfons

Görög-orosz
naptár

Július (ó)
4F117vért.
5 Eusignius
6 Ur színe vál.
7 Dometius
8 Emilianus
9 Mátyás ap.

10 Lőrincz vért.

Izraeliták
naptára

AbRosch.
1 Elul
2
3Selihot(40
4 [napi ima)
5
6
7 48.Sabb

kel | delel | nyűg.

49

10

H o l d -
kel | delel | nyűg.

Holdnegyed : í) Első negyed 22-én 7 óra 30 perez reggel.

p-
18

1
46
32
21
13

9

ó.
7
7
8
8
9
9

10

TARTALOM.
Szenezi Molnár Albert (arczkép). Révész Imre. —

Szent István. Fejes István. — Az elemi csapások króni-
kája Csuthy Zs. — Az aggteleki barlang (vége, két kép-
pel). — Száműzetés Szibériába (képpel). — A csavargő-
zösökről. — Történelmi kalászatok. Lehoczky T. — Egy-
veleg. — Tárház : Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság,
kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. —
Mi újság? — Nemzeti színházi napló. — Budai népszín-
ház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti
naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. íz.)

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

Tizedik évi folyam.34-ik szám.

Pest, augusztus 23-án 1863.

Előfizetési föltételek 1863-dikik évre : a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. Fél évre 5 ft. — Csupán Vasárnapi Ujsag :
Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Mióta Erdély ügye ismét szőnyegre ke-
rült, s a Nagy-Szebenbe összehivott tarto-
mányi gyűlés tagjai az ország ügyeinek ren-
dezése közben a múlt eseményekre is hivat-
koznak : gyakrabban halljuk ismét azon
férfiú nevét hangoztatni, kinek emlékét e
rövid sorokban megujitani szándékozunk.

Lemény János, fogarasi g. kath. püspök,
az 1848-ki zavaros időkben az erdélyi romá-
nok egyik vezetője vala, s politikai meggyő-
ződésének, az ellene zúdult viszontagságok
között is, állandó hive maradt, sőt áldozata
lett. Nem akarunk e politikai meggyőződés
felett, mely a mai idők irányától sokban kü-
lönbözik , véleményt mondani;
— csupán egyszerű tényeket fo-
gunk érinteni e férfiú életének
ismertetéséül, hogy lapjaink arcz-
képcsarnokát ismét egy történel-
mileg nevezetes egyéniség beil-
lesztésével gazdagitsuk.

Lemény János régi nemes ro-
mán családból veszi eredetét.
Atyja egy ideig megyei tisztvi-
selő volt, később pedig a Kolozs-
vár mellett fekvő Desmini nevű
falusi birtokába vonult, hol Já-
nos fia is született 1780. év april
23-án. Elemi iskoláit Lemény Já-
nos részint Kolozsvárit, részint
Balázsfalván végezte; utóbb atyja
unszolására a kolozsvári kath.
lyceumban a jogi tudományokra
adta magát, de nem érezvén ma-
gában, az akkori körülmények
között, hivatást a polgári pályára,
atyjának akarata ellenére is, a
theologiai pályára szentelte ma-
gát. Hogy e szándékát meggá-
tolja, atyja az akkori balázsfalvi
püspököt, Bobu Jánost megkérte,
hogy fiát a theologiai osztályba
semmi szin alatt se vegye fel.

Az ifjú ily körülmények kö-
zött elment Nagy-Váradra, hol
megismerkedvén a gör. kath. püs-
pökkel, ez a theologusok sorába
azonnal beiratta. Tanulmányait
itt el is végezvén, visszahivatott saját szü-
lőföldjére, s most öt maga Bobu püspök ne-
vezte ki tanárnak Balázsfalván. Nemsokára
mint esperes Kolozsvárra küldetett, hol
több ideig nyomasztó szegénységgel küz-
dött. 1824-ben mint kanonok visszahivatott
Balázsfalvára, hol egyúttal a theologia ta-

Lcmény János püspök.
nárává lön kinevezve. Kevés idő múlva
Bobu püspöknek legbensöbb titkára lett s
ez állomásában maradt egész a püspök ha-
láláig, ugy hogy ennek agg napjai alatt
jobbára Lemény vezette az egyházmegye
ügyeit.

Bobu püspök halála után Lemény az
egyházmegye képviselői által püspöki he-
lyettesnek választatott meg; 1832-ben pedig
Alpini Izidor esperes ellenében nagy szó-
többséggel balázsfalvi püspöknek. E válasz-
tás fényes bizonyságul szolgált arra nézve,
mily nagy népszerűséggel birt Lemény
mind a g. kath. klérus, mind a nép előtt.

LEMÉNY JÁNOS PÜSPÖK.

Tudományosan müveit kedvező külsejű s
igen barátságos modorú ember, s a mellett
kitűnő szónok volt. A sok adakozás annyira
kimerítette, hogy rendesen igen szegény
volt. Föczélja volt : a román nép szellemi
emelése s boldogitása. Püspöksége alatt a
románok tudományban s tekintélyben sike-

resebben haladtak előre, mint minden más
püspök alatt. A balázsfalvi tanintézetekben
a tudományok nagy lendületet nyertek, s
az ő intézkedései folytán Balázsfalván min-
den évben 200 román ifjú nyerhetett ki-
képzést.

El lehet mondani, hogy e férfiú egész
életét nemzete boldogitására szentelte. Lát-
ván, hogy a románok sorsa a magyar nem-
zet sorsával szorosan egybe van kapcsolva,
s meg lévén győződve, hogy a román csak
a magyarral szoros szövetségben és egyetér-
tésben boldogulhat e haza földjén : a ma-
gyar nemzet tekintélyesb tagjainak barát-

ságát nemcsak nem kerülte, sőt
inkább oda törekedett, hogy azt
teljesen megnyerje, s ez ok miatt
honfitársai részéről sok félre-
értésnek s gyanúsításnak volt
kitéve. 1848-ban látván, hogy
a két testvérnemzet csupa fél-
reértésből egymás ellen támad,
mindenkép törekedett az ellensé-
ges feleket kibékiteni. A romá-
nok között azok élén állott, kik a
két testvérhaza unióját igyekez-
tek életbeléptetni. Jelen volt a

_g=r hires balázsfalvi oláh népgyülé-
Z:'-% sen is, hol mintegy 50,000 em-

ber gyűlt össze 1848 május 14-
kén, hogy az unió ellen tiltakoz-
zék. Leményi ezen népgyülés
egyik elnöke volt, s látta, hogy a
nép az akkori sok tribün által
már félre van vezetve, és tudta,
hogy ezek által a nép előtt mint
a magyarok barátja van kikiáltva
és gyanúsítva, de azért a gyűlés
első napján Leményi itt is szóno-
kolt s kérte a népet, hogy a ka-
pott utasítás és törvények értel-
mében oszoljon szét, de szavai
szenvedélyes balmagyarázatokra
találván, a gyűlést még jókor el-
hagyta; bár később, midőn egy
bizottmány lön kinevezve, hogy
az a népgyülés unio-elleni tilta-
kozását a magyarokkal közölje,

e bizottmány elnökéül ismét Leményi lön
meghiva.

Az 1848-ik évi idők multával hátralevő
éveit Bécsben a ferencziek zárdájában töl-
tötte, hol 1861. márczius 29-én meg is halt.

Érdekesnek tartottuk, most, midőn e
nevezetes férfiú arczképét megnyernünk si- \


