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Id. T l a i l a t h G y ö r g y . 

Hazánk alkotmányos szerkezetében az „ország zászlósai" sorában 
a nádori méltóság után nyomban az országbírói következett. Az 
ország bírája, mint olyan, nemcsak tagja volt a főrendi táblának, 
hanem a nádor jelen nem létében, annak törvényes elnöke is. Ha
sonló esetben ö volt elnöke az ország legfőbb törvényszékének, a 
hétszemélyes táblának. E fényes és fontos álláson tisztelte Magyar
ország utóbbi alkotmányos nemzedéke azon férfiút, kinek arczvo-
násait itt közöljük. — Mig valaki azon magas polczot elérhette, 
országosan elismert érde
mekkel kellett birnia. — 
Nemzeti é letünk 1848. 
előtti néhány évtizedeit 
méltán nevezhetjük az esz-
meharczok korszaká
nak, különösen azon idő 
óta, midőn gr.Széchenyilst-
ván lánglelke a küzdtéren 
megjelent. Ez idő volt az, 
melyben mind a conserva-
tiv, mind az ellenzéki poli
tikai táborokban számos 
politikai, törvényhozói és 
szónoki tehetségek tűntek 
ki, melyek mind a megyei 
gyűlések előkészítő iskolá
jából kerültek az országos 
érdekek küzdterére. Azor-
Bzág lelkesedéssel viszhan-
gozá e szellemi viadorok 
neveit, kik között mindig 
növekedő számmal táma-
dának olyanok, kiket bár
mely müveit nemzet parla
mentje örömest vallott 
volna tagjaiul. Ama heves 
szellemi csatákban, sokszor 
kemény rohamokban, leg
nehezebb állása volt az el
nöknek, kinek kettős fel
adata volt : a korona és 
nemzet jogai, felett egy
aránt őrködni, a tanácsko
zás folytán fölébredt szen
vedélyeket korlátozni s 
azoknak a törvényes rend
del megegyező irányt adni. 

Id. M A I L Á T H G Y Ö R G Y . 

Bölcseség, higgadtság, tudomány és tapintat kellé hozzá, hogy az 
ily férfiú mindkét fél, a király és nemzet bizalmának örvendjen. 

örömmel jegyezzük fel azon emlékeinket, hogy valamint szá
mos jeles szónokot bírtunk, ugy államférfiúi bölcseséggel biró 
elnökök hiányában sem valánk, kiket büszke önérzettel nevez
hetünk magunkéinak. 

Ez utóbbiak sorában első helyet foglal el a legutóbbi ország
bíró, Székhelyi Mailáth György, kit még az élők között tisztelhe-

hetünk s kinek emlékét e 
rövid sorokban m ost meg-
ujitjuk. Született Zavaron 
Pozsonyinegyében 1786. 
april 22-én. Nem lehet itt 
kimerítő életrajzot adnunk, 
de lássuk legalább vázlat
ban a pályát, melyen az ér
demdús férfiú az országos 
méltóságok legmagasb pol-
czai egyikére jutott. 

Atyja, szintén György, 
Magyarország legjelesebb 
kir. személynökei (perao-
nálisai) közé tartozott, 8 e 
kitűnő állásában, nagyon 
természetes, hogy fiának 
korán kitűnt jeles tehetsé
geit czélszerü gondos ne
velés által iparkodott ki
fejleszteni. — A nyilvános 
pályára készítette el öt is, 
azon pályára, melyen maga 
oly köztiszteletben állott. 
Az ifja Mailáth György 
már 1811-ben, tehát 25 
éves korában, Pozsony vár
megye főjegyzője volt, 
mely törvénytudó készült
séget okvetlen megkívánó 
hivatal mellett ugyanazon 
évben Pozsony vármegye 
közbizalma öt országgyű
lési követévé választotta. — 
1814-ben első alispár: 
lett megyéjének és az 
maradt 1822 ig. 

Az ezután követke 



öt esztendő alatt mint királyi táblai ülnök, s később a magyar 
királyi udv. kanczellariáuál mint előadó tanácsos működött. Fá-
radhatlan munkásságának s mindinkább szaporodó államférfiúi 
gyakorlottságának köszönheté, hogy 1827-ben királyi személy -
nökké neveztetett ki. 

Hogv Mailáth György eszének, tudományának és jellemének 
évről évre több bizonyítékát adta, és pedig azon mértékben, amint 
hatásköre nagyobbodott, arról tanúságot tehet az is, miszerint egy 
esztendőben, úgymint 1830-ban, neveztetett ki belső titkos taná
csossá, a Szeot-István-rend közép-keresztesévé, és Hontvármegye 
főispánjává. Ugyanazon évben elnökölt először mint királyi sze-
mélynök a követek táblájánál, mind a kormány, mind a rendek teljes 
megelégedésére, ügyes tapintattal, s határozott, férfias szilárdság
gal. — 1832-töl 1839-ig államtanácso3Í minőségben működött Bécs
ben, s gr. Cziráky miniszterré neveztetése következtében ő lett or
szágbíróvá; mi nagy örömet s megnyugvást okozott az országban. 

Mint országbíró, hervadhatlan koszorút érdemlett ki magának 
részrehajlatlan igazságszeretete s méltányossága, és más légkö
rökbe nyúló magas állása daczára, hazafiúi kötelességeiről soha 
meg nem feledkező eljárása által az 18 3% 0-iki, 18 4 3 /„-iki s 18"/^-
diki országgyűléseken, melyeken a főrendi táblánál — sokszor elnö
kölve — vett részt, s a viták közben különösen mint törvénytudó 
tekintély tünt ki. — Az 1848 iki pesti országgyűlés felsőháza elnö
kévé neveztetvén ki, ezen fontos állásról önszántából lépett le, 8 
azóta a közélet küzdelmeitől visszavonultan magánéletet él Zava
ron, mely helység jelenleg Nyitravármegyéhez van beosztva. 

Mailáth Györgyöt mint államférfiúi jellemzé becsületessége, 
férfias szilárdsága s tudományossága, — mint magyar jogtudós 
pedig döntő tekintélylyel biró nevezetesség volt. Mint magánem
ber, köztiszteletben s szeretetben állott. — Hont vármegye büszke 
volt főispánjára, mindenkor ünnep volt az a honfiaknak, midőn 
Mailáth személyesen elnökölt a megyei gyűléseken, s a honti ellen
zék kétszeresen sújtva érzé magát, midőn adminisztrátort kapott a 
megye, egyrészt azáltal, hogy a kedve elleni rendszert győzni látta, 
másrészt, hogy szeretett főispánját kevés reménysége volt többé 
gyülésteremében láthatni az elnöki székben. 

Az ő fia, ifj. Mailáth György, színtéu még hazánk alkotmányos 
életében tekintélyes nevet vívott ki magának, s most ott küzd a 
magyar érdekek mellett a bécsi birodalmi tanácsban. 

Édes hazáui . . . 

E g e r o s t r o m a . 
Irta PAULER GYULA. 

I. 

h.i 
Dobd • hir kunytib, 
N i t T » • » • *r6k bl ioi l 
ü imái vérrel irti be. — P e t í f í . 

Édes hazám, azép országom, 
Legszebb ország a vi lágon; 
Közepe a nagy világnak, 
Merre nap, hold, csillag járnak; 
Saaok fészke, hü tanyája, 
Csalogányok tartománya : 
Le lkem, szivem feldobog rád, 
Édee hazám, Erdélyország! 

Templom benned minden tájék, — 
Mintha nem ia földön járnék; 
Minden völgy egy paradicsom, 
Mely mosolyog hiven, hivón : 
Árnyas berek, erdő, csalit, 
Patak, a mely elandalit, 
Méhe-döngés, vig madár-dal, 
Mind-mind itt van, mind ide csal. 

Berkeidben föl van tárva 
A z ábrándok szent országa; 
A sziv dobog a még sem fárad : 
Szebb az öröm, azebb a bánat. — 
— Páaztor-fin a pásztor-leány, 
Panaszkodnak egymás baján; — 
Nincs vége a szónak, dalnak, 
Mit a bérezek visszaadnak. — 

A h , e sziklák, e szép bérezek, 
Melyek fól az égig érnek, 
Ezred-éves vágyról szólnak, 
Melyért népek éltek, haltak; — 
— Itt a bú, mit a sziv érex, 
Könnyebben szili fól az éghez : 
F ű , fa, lomb, lég mind s z a b a d o k . 
Itt , érzem, hogy e m b e r vagyok! -

Ember vagyok . . . s öröm lep meg, 
Ha a völgyre lemerengek : 
Hisz, e sok völgy mind — temető; 
Dicsőségről zeng a szellő. — 
Bús a dal, de bizonyítja : 
Sasnak nem lesz veréb fia. . . . 
A h , azép hazám, a te néped 
Mindig tudott halni érted! 

Meghaltak. . . d e , ujak jö t tek; 
Helye sincs a temetőnek : 
Ös apáink sirja felett 
Mindig támad ujabb élet. — 
Ma is vannak, a egyre nőnek 
Szép leventék, erőa tö lgyek, 
S kik fejökre bibért tűznek, 
Pártás lányok, deli szüzek. — 

Meg vagy áldva, szép országom, 
Mindennel a nagy világon : 
Földed búzát, erdőd enyhet, 
Bérczid forrást adnak neked; 
Nagy részed jut az illatból; 
Fülemile érted dalol ; 
Meg van áldva borral, lánynyal, 
S hittel, mely az égbe szárnyal. — 

. . . Itt születtem én is benned, 
Bölcsőm fája, ah, itt rengett; — 
S moat, ha ezer éltem volna, 
Érted adnám, hullna porba. . . . 

Békés a kor , a kard pihen; -
Biblia van kezeimben : 
Teéretted i m á d k o z o m 
Édea hazám, azép országom ! 1 — 

Szász Gerő. 

Magyarország állapota 1552. Eger és Dobé István. Az órség száma, vezérei, eskilje, 
felosztása. 

Eger ostroma 1552. a magyar vitézségnek és erélynek legfé
nyesebb tettei közé tartozik; méltán büszke rá a nemzet, méltán 
dicsöiti annak hőseit. Ugy vélem, nem lesz fölösleges, újra elmon
danom a régi, a sokszor hallott történetet. Annyiszor hányják föl 
botlásainkat, mért ne hallanók ismételve a tetteket, melyek eré
nyeinkről szólnak és a múltból tanulságot nyújtanak jelenre jö
vőre? Eger ostroma megmutatta, mit tehet, mit kell tenni a ma
gyarnak, midőn legszentebb érdekei forognak a koczkán. — Eger 
falain a nemzetnek minden osztálya találkozott, és egy szivvel, egy 
lélekkel harczolt a hazáért. Dobó és Mecskei, az egri püspök tiszt
jei voltak, és mellettük Bálint és Márton papok buzditák a népet. 
Bornemisza Gergely, a polgárfiu, köznemesek oldalán forgolódott. 
A Báthoriak, Perényiek, Homonnayak bandériumai, a városok csa
pata, a parasztság egymás mellett dolgoztak, harczoltak és kihulló 
vérük összefolyt. A férfiakat a nőknek példája nem hagyta ellan
kadni : mind hősök voltak ők, s a nők mind férfiak. Az önfeláldo
zást, a lelkesedést Istenbe vetett szilárd bizalommal higgadt ész, 
vasmarok kormányozta, és a gyözelemittas rajongó ozmán sereg 
megtört, visszahanyatlott Eger falairól. 

Dobó István és az egri hősök 1552. Magyarországot megmen
tették. Ez év tavaszán ugyanis a török, melynek birtokában Pécs, 
Fehérvár, Esztergom, Vácz, Nógrád, Hatvan és Szeged végvárak 
voltak, két sereggel indult az országnak még független részei ellen. 
A natoliai és rumiliai beglerbégek, Amhád és Mehmet, július ha
vában Temesvárt és Losonczyt leverek, és Lippa, Sólymos után az 
egész Bánságot elfoglalták. Budai Ali basa pedig Veszprémet be
vette, a felföldön Szondi holtteste fölött Drégely, azután Ságh, 
Gyarmat, Szécsen, Busa, Hollókő, Buják ormára tűzte a félholdat, 
és Teuffel Erasmust, Ferdinándnak német vezérét, magyar, német, 
olasz hadával a palásthi mezőn tünkre verte (aug. 11-én 1552). A 
király Passauban vette e gyászhireket, hol a vallási béke megala
pításán fáradozott, levelet levélre irt Károly bátyjának, jajveszé
kelt, hogy elvész Magyarország. A császárt azonban a francziák 
foglalkodtaták és Ferdinándnak minden reménysége szász Móricá
ban pontosult össze, ki még kezében tartá a fegyvert, melyet az 
imént a protestantismus és a fejedelmi szabadság érdekében V. 
Károly császár és a Habsburgház ellen ragadott. 

A magyarok nem vártak annyit a német herczegtöl. Fönn 
maradt e korból Batthyány Ferencznek egy levele, melyben Fer
dinánd nővérét, II. Lajos özvegyét, a Brüsszelben lakó Máriát, 
a magyarországi eseményekről tudósítja : „A várak — irta sept. 
2-án Bécsből a már nyugalomra szállott bajnok — oly rosz kar
ban vannak, hogy nem képesek ellentéllani, ha ellenség alattuk 
megjelen, és menten meghódolnak, mert kívülről sem kapnak se
gélyt. Magyarország oly nyomorúságban teng, hogy az anya elveti 
gyermekét, a férj elhagyja nejét és őrültként fut az ellenség elöl. 
Isten keze annyira rajtunk fekszik haragjában, hogy mig a mezőn, 
a szabadban a fegyver öldököl, a városokban és falvakban a dög
vész pusztít. Elejétől fogva féltem én ettől, és előre láttam min
dent, mert a nálunk uralkodó rendből mindezt könnyű volt követ
keztetni. Oly nemzet uralkodik rajtunk, mely magát sem tudja 
kormányozni : hol pedig az ur alattvalójában nem bizik, ott az 
alattvalótól sem vár készséges szolgálatot A király részt 
akar venni a háborúban és Pozsony felé készül, de mi haszna le
hetne e késő hadjáratnak, nem tudom, sőt még csak el sem goldol-
hatom." *) 

Midőn Batthyányi e sorokat irta, Ali és Amhád már Szolnok 
alatt találkoztak vala, és az őrség által gyáván odahagyott várat 
megvevék. Most — tanácsolá a budai basa — Egerre menjünk, és 
annak gyors meghódolása után a Kárpátig vihetjük a török biro
dalom határait. Amhád hallgatott szavára és a csauszok tudtul adák 
a seregnek, hogy Eger felé lesz az indulás. 

Eger vára Hevesmegyében, halmon fekszik**). A természet és 

•) Monnmenta Hnngarica. Okmánytár IX 354. I. 
" ) Egernek 1552-ból való képe tudtommal nincs. A rajz, melyet Vahot Imre, „Ma-



régibb urai inkább mulató helynek, mint erősségnek szánták. AI 
hegyekről, melyek körötte kiesen emelkednek, minden oldalról,' 
belátni, belőni lehetett. A várhegy déli tövében a ronda, pusztu
lásnak indult város feküdt, tapasztott palánkkal, négy kapuval, 
ketté hasitva a hasonnevű patak által. Perényi Péter, ki a várat a 
belvillongások alatt elfoglalta, igyekezett elődeinek mulasztásait 
kipótolni, és a nagy terjedelmű várat kettészakasztá. A belső vár 
a város fölött és nyugatra kőfallal, palánkkal birt. Észak-nyugati 
szögletén egy domb emelkedett, tapasztott palánkkal kerítve; te
tején kasok mögött ágyuk szolgáltak három felé. Mellette északra 
nézve voltak a tömlöczbástya; a paloták, melyek aljában kőfal és 
földsáncz emelkedett; a monostor, a kanonokok laka, egy hosszú 
épület két toronynyal; templomából,Perén)i után, csak a eanctua-
rium maradott a belső várban, külső része a boltozatig földdel 
megtöltve bástyát képezett. Tetejéről, a sanctuariutn tetejéről 
ágyuk néztek keletre, délre és északra. A monostor aljában az úgy
nevezett középkapu nyilt, (lobogóval fönntartani a várnak két 
része közt a közlekedést. A keleti szögletet a Sándor-bástya ké 
pezé. A fal innen a kapuig vonult, melyet Perényinek várnagya 
Varkocs Tamás a városfelé nyitott. Belölröl földsáncz, kívülről 
árok futott párhuzamosan, közepetáján pedig ágyukkal rakott 
domb emelkedett, mely nem engedett a várba tekinteni. 

A külső vár a paloták után, a monostortól északra kezdődött 
és e részen építője után a Csabi-bástya nevét viselé. A keleti szeg
letre Bebek Ferencz hajdan tornyot rakatott, a másik szegletre 
pedig bástyát, Bebek bástyáját; e két pont volt a várnak legszél 
söbb csúcsa keletfelé. A várhegyet itt mély árok szakitá el a szem
ben fekvő hegyektől. Bebek-bástyájától a fal az ó-kapuhoz tért alá, 
melynek tetejében vékony torony emelkedett. Az ó kapu bástyája 
után egy keskeny kőfal délre vonult, és Varkocs kapuján tul a 
belső várhoz csatlakozott. A külső várnak csak vékony kőfala és 
keskeny árokja volt, belülről azonban földdel kibélelt karózatok, 
keresztárkok húzódtak, több irányban. Egerben Dobó és Mecskei 
voltak porkolábok (igy hivja a várnagyot Tinódi) a király és az 
egri püspök nevében, egyenlő hatalommal. Ruszkai Dobó István, 
Ferencz és Domokos testvéreivel, Szerednyének ura, 1 5 4 8 . lett egri 
várnagy, midőn az általa szívből gyűlölt Perényiek Egert a király
nak átadák, és e tisztre alkalmasabb ember alig találkozott a ha
zában. Bátor, hidegvérű, leleményes eszű, minden helyzetben fel
találta magát, és szintoly képes volt nagy terveket koholni, mint 
azokat kivívni. Ismerte az embereket, és tudott magán, tudott 
másokon uralkodni. Ember volt, ki szerette a pénzt, és erőszaktól 
vissza nem rettent, de — és ez romlott korában szilárd jellemre 
mutat — hitszegésre, alávalóságra nem vetemedett soha. 

. l k o m k e i i k . ) 

Két bogár életrajza. 
Mindenki tudja, mily kellemes, télen a kandalló mellett ülni. 

Igy valánk néhányan mult télen egy kis házi körben a kandalló 
körül, 8 mig odakünn a jeges északi szél sivított, és a sürüen hulió 
hópelyheket az ablakokhoz csapta, idebenn a meleg szobában ké
nyelmesen pipáztunk és csevegtünk. A szó forgott errőlis arrólis, 
a politikai események elcsépelt, themáját megunván, beszélgettünk 
a természet ezerféle és kiapadhatlan csodáiról. 

Midőn itt a természet csodáiról szólok, kérem a nyájas olva
sót, ne vegye e szót közönséges értelemben, mert. a természetben 
tulajdonképen csoda n'mc3en. Minden, a mit a természet előhoz, az 
annak változhatlan törvényei szerint történik, és azért, ha a ter
mészet müveit szemléljük, működéseit nagyban ugy mint kicsiny
ben bámuljuk és általuk fellengzö kedélyhangulatba emelkedve, a 
természet csoda-müveiről szólunk, azt csak ugy értjük, hogy azok 
remek és csodálatra méltó müvek, de azért nem csodák. 

A mint igy beszélgeténk és én a sustorgó tüz lángjainak szem-
lélgetésében elmerengtem, eszembe jutott következő esemény, 
mely saját tapasztalásom és melyet a társaság beleegyezte vei el 
mondék : 

A tél elején én is iparkodtam beszerezni a fűtő és tüzelő-fa 
szükségletet, és áfát mindjártapróra összefűrészeltettem. Épen haza 
jővén, befordultam a fakamrába, hogy lássam, napszámosaim mi-

gyarország" képekben czimü vállalatában Ortelius u'án közlött 1596. ábrázolja a várat. Ha 
e képet Tinóitinak részletes leírásával összi-hasonüiom, ugy találom, hogy vagy a r j z igen 
hiányos, vagy 44 év alatt sok változás történt a váron. — P. Gy. 

képen dolgoznak. A mint a fa minemüségét vizsgálgattam, látom 
hogy sok helytf a fa szúette volt, az az, sok kerekded lyukat, 
vettem észre, s midőn ezeket közelebbről szemlélgetném, egy két 
élő állatocskát találtam, melyek ezen lyukakban laktak. Ugyanis 
sok íahasáb épen ugy vol* ..ifűrészelve, hogy a fa mélyében lakó 
és ezen rágódva élődő rovarok tőszomszédságában haladván ke
resztül a fürész, ezeV A, esetleg sértetlen hagyta, de egyszersmind 
napvilágra késztett , előbb, mint azok akarták volna, vagy mint 
természetes kifejlődésük szakasza megkívánná. 

A rovarok, M e l y e k e t találtam, kifejlődésük, vagy hogy ügye
sebben mondjam, átváltozásuk első időszakában voltak. A mint én, 
örvendve e lelményen, tovább keresgélek, jö hozzám egy régi is
kolapajtásom, most ügyvéd, és kérdi tőlem, hogy mit mi v e k k. ta
lán itt is természet buvároskodom? 

— Eltaláltad barátom, mondám, a természet müvei után min
denütt lehet búvárkodni, nemcsak a szabad természetben, künn, 
hanem bárhol az emberi lakok között, és igy a fa-kamarában is. 

— De most télen, midőn a természet alszik? 
— Hát mért ne lehetne az alvó természetet észlelésünk tár

gyává tenni, hisz az alvó is él, és nem halott. Az álmot ugyan a 
halál jelképének mondják, de közönséges értelemben ez Állítást 
könnyű volna megezáfolni, azonban mint minden közmondásban 
több vagy kevesebb velős igazság rejlik, ugy itt is. Az álom után 
ébredós következik, a halál után szintén, mert a természetben min
den halál uj életnek csirája. Vegyük például, hogy a konyha szük
ségletére egy pulykát megölnek; húsát megeszszükés ezen eledelből 
az emésztés által, saját életünk fentartására a test legnemesebb 
nedve kerül ki, a vér, mely ezernyi apró erecskékben testünk min
den részeibe elfolyván, táplál bennünket, és igy a pulyka halála 
(mely persze pulykára, mint individuumra nézve már nem volt 
álom, életet adott nekünk, de a hulladékok is, mint a belek, cson
tok, tollak stb. a szemétdombra hányatván, trágyává változnak, az 
az: a lég nedűje és a meleg* cg hozzájárultával a legegyszerűbb ele
mekbe felolvadnak és igy a növények eledelévé válnak. — De lás
sunk egy egyszerűbb példát, melyből szintén ujjal rá lehet mutatni, 
hogy ime a halál csak uj életnek bölcsője : vegyük azt a rovarok 
végtelen országából. Ki előtt ne volna ismeretes a karcsú derekú 
darázs? a sokféle fajokból vegyük a göröncsér hernyászt, mely a 
homokban vagy a földben egy kis üreget ás, s azzal elröpül préda 
után. melyet csakhamar el is ejt, egy hernyót többnyire, de néha 
pókot, vagy épen egy pillangót is; ezt halálosan megsebesíti s tes
tébe, gerelyével lyukat fúrván, egy tojást tesz, és ezzel együtt az 
elkészített föld-üregbe, mintegy sirba elássa. A rovar-tojás csakha
mar kikel 8 lesz belőle darázs pondró, mely ugyancsak él az alka
lommal, anyja őt valódi Kánaán földébe tette, zsirban s tejben nya
kig úszik, de nem is hágy belőle semmit, a hernyót, mely érette 
halált szenvedet", lassan, de tökéletesen fölemészti, igy felnő, 8 lesz 
belőle darázs-báb, mely nemsokára, mint valóságos göröncsér, egé
szen az anya formájára k i fej lik, ennek indulatjait és hajlamait örö
kölvén, hogy öldöklő életmódját folytassa. 

A halál tehát uj életnek csirája és a nagy természetben el nem 
vesz egy porszem. 

— Édes barátom, szólt most vendégem, az ügyvéd, többet 
mondtál nekem, mint kérdtem, és a szenvedélyed sugallta szó-ár
ban tán ki is melegedtél, de én hidegebb vérű ember vagyok, és 
— fázom. 

— Igazad van, bocsáss meg, menjünk a szobába. Ezen pond-
rókból további vizsgálatra úgyis már eleget szedtem, sőt ime, egy 
két puppát is találtam, majd meglásd, mi lesz ezekből. 

Ezek után bementünk a szobába, itt iskolapajtásom kényel
mesen leült egy karszékre, én pedig lelményemet egy asztalra téve, 
kezdem osztályozni. A pondrókat egy rakásba tettem, a puppákat 
egy másikba, mindegyik rakást üvegharanggal beborítván, mely 
alatt aztán az észlelést kényelmesen meg lehetett tenni. Barátom 
figyelemmel nézte működésemet, azután felkért, magyaráznám meg, 
hogy mik ezek? 

— Nézd hát előbb, mondám, ezen mintegy 3 — 5 vonalnyi 
hosszú, szinte hófehér lábatlan férgeket, ezekből bogarak leBznek, 
s most pondró vagy kukacz a nevük. Tcstök hengeridorau, hátsó 
részük hegyesebbre nyúlik, mellsörészükön a rágó eszközük, az 
ugy nevezett falámok, láthatók. Ezek fekete szintiek, szarunemüek 
étt elég erő-ek és élesek, hogy velők a pondró a kemény tölgyfában 
rágódva, eledelét nyerhesse, és egyszersmind tovább fúródjék. A 



merre a pondró útját vette, testének vastagaágához aránylagosI a gyermeket nem érdekelte; — az alsó osztálybeli állatokat pedig, 
melyeknek életmódjukban, soknemü átváltozásaikban és életmű-
ségök különböző kifejlődéseiben sok magasztos gondolkodás 
és elmélkedés tárgyait találhatni, egészen elhanyagolták, arra a 
gondolatra késztetvén a serdülő ifjúságot, hogy az ily alávaló és 
undorító állatok talán nem is az Isten teremtményei. — Nagyon 
szeretem, hogy most esetleg épen a fáskamarában találtál, midőn 
ezen pondrókat összekeresgél tem, és hogy igy élő példában ma
tathatok a természet működéseiből egy dicső példát. — Térjünk 
hát vissza pondróinkhoz, melyek, mint látod, már mind föléledtek. 

cső-alaku menetet találni, és azon lyukak, melyeket a fürészszel ket 
tévágott fa-szelvényen láttál, azok ily menetet árulnak el, mely 
ben vagy a pondrőt vagy a puppát megtalálhatjuk. 

— Hát ha üresek? 
— Ez esetben a kész bogár már kibujt belőle. 

A v ér a zi n-ezi nczér (Ca l l id ium san gv i n pum). 

1. P o n d r ó . 2. Bab. 

3. Bogár. 

Mig én barátomnak a pondró leírását adtam, ö addig csak 
nézte őket, s egyszerre felkiált : te pajti, nézd csak, ez az egyik 
mintha mozgott volna? 

— Ugy van, csak egy kis türelemmel légy, majd elkezdenek 
mozogni mindnyájan. 

— Hát ezek csak elalélva vannak, pedig én azt hittem, hogy 
meg vannak fagyva; azért csodáltalak, mi czélből szedted össze 
ezen döglötteknek hitt férgeket. Lám, lám, már kettő mozog, már 
három. 

At agancsár ( L o c a n n s cervus) . 

2 . a) A pondró 
kis korában. 

0 

1. Pete. 2. b) Kinótt pondró. 

Az a g a n c i á r (Lncanna cervus) . 

— Ez még kevés, édesem, fel fognak ezek éledni mindnyáján, 
mert ime, bár decemberben vagyunk, mi itt a szobában, a fűtés 
által, mesterséges tavaszban élünk. Künn a szabadban a természet 
szunnyadozik, a fagy és hó megdermesztette azon gyöngéd élet-
müszereket, melyek az alsóbb állatosztályokban és a növényekben, 
a mi éghajlatunk hidegében, elevenségüket nem külölhetik, és 
azért a télen át álomszerű dermedésben várják a bájos kikelet 
meleg napsugarait, melyek kiholtnak látszó életművezetüket ismét 
mozgásba hozzák. 

A s agancaár (Lucanus cervus) . 

4. Báb. 

— Igaz, lám lám, ez okos gondolat volt tőled, hogy ez üveg
harangot borítottad rajok. Először ez alól meg nem szökhetnek, és 
másodszor, az üvegen át egész kommoditással nézheti az ember, 
hogy mit csinálnak. — De nézd csak, barátom, a puppák nem mo
zognak, ezek bizonyosan oda vannak. 

— Dehogy vannak, a puppa a rovarnak azon átváltozási kor
szakát jelzi, melyben valóságos tetszholtnak látszik. Nincsenek lá
bai, hogy mehessen, nincsen szája, hogy egyék, és igy mozdulatlan 
marad; bensőjében azonban láthatlan, de hatalmasan és csudálato
san működik a természet, a rovart megérleli, a mi után az, utolsó 
hámlása után, mint kész bogár, egészen uj alakban áll elő, mely 
előbbeni formájához, a pondróhoz majdsemmitsem hasonlít. Egyéb 
iránt, hogy lássad, mikép a puppák is élnek, és a szoba meleg
sége által képessé lettek arra, hogy életjelt adhassanak, ime, te
nyeremre veszek egyet és ujjaim közt egy kissé összenyomom, 
mire, lám, hátsó részével, mely illetéktelen farknak neveztetik, 
eleven mozgásokat teszen, a mivel nyilván elárulja azt, hogy él. 

A z agancsár vagy szarvasbogár . 

3. Bábfészek. 

— Ez igazán meglepő, én mindig azt hittem, hogy télen min
den csúszó mászó bogarak és férgek egészen kivesznek, és hogy 
tavaszkor újból teremnek. 

— Édes barátom, ez onnan van, mert mi gyermekiskoláink
ban a természettanból legfölebb azt tanultuk, hogy a lónak négy 
lába van, és hogy a szamárral atyafi, mi mindeunapiságánál fogva 

6 . Bogár. 

Néhány nap múlva, nagy örömemre egy ily báb bogárrá át
változott és tökéletes kifejelödése után képes lettem, annak nevét 
meghatározni, kisütvén, hogy a vérszin-czinczér (callidium sang-
vineum. F.) van előttem, mely az úgynevezett czinczérbogarak 
közé tartozik. Ezeket csaknem minden iskolás gyermek ismeri, 
legalább egy fajában, t. i. a pézsmaszagu czinczinbogárban, (aro-
mia moschata F.) mely minden nyáron a fűzfákon, néha nagy men
nyiségben található, és mind eleven pézsma vagy rózsa-szagáról, 

d pedig, ha kézbe fogatik, ezinezogó hangja által, melyet nya-



kának mellpaizsához való dörzsölése által tud előhozni, ismeretes. 
Az előttem való vérazin czinczér piros vérszínű röptytiitöl veszi 
nevét, mely színben a hátrész is részesül, testének többi részei pe
dig, a lábakkal együtt sötét-feketék. 

Hasonló gyönyörélvezetben részesültem én is, mint ama kis 
lány, ki a torokrojt-ssender nevü pillangó kifejtését szemlélte. *) 
A tejszinü pondróból hasonló szinü báb lett és ebből szintén tej-
szinü fehér bogár; de itt volt a remek látvány, alig fél óra alatt e 
nemleges szin, mely ugyan a nap színképe után a festékek ösz-
vegét foglalja magában, két oly kiváló szinezet jött létre, mely 
a fehértől egészen különböző, t. i. piros és koromfekete. — E 
változás fokonként történik, az eleinte fehér bogár lassankint 
sárgulni kezd, mint megsárgul a fehér elefántcsont. — Nemso
kára e sárga szin zsemlye-pirossá válik a röptyükön és hátpai-
zson, mig a mellrész, 
afej, falámok és lá
bak fokonkint bar
nább és barnább 
szint öltenek. Végre 
a piros szin mind
inkább kirí és a 
röptyük finom piros 
bársonyhoz hason
lítanak, a lábak pe
dig fényes koromfe
keték, mintha fény-
mázos ébenfából 
volnának faragva. 
E dicső látvány, me
lyet egy utálatos
nak nevezett pond
ró, fél óra alatt sze
meim előtt lejárt 
á tvál tozása vará
zsolt élőmbe, meg
igézett lelkemet ön-
kénytelen azon ma
gas trón felé emelé, 
hol az lakik, ki a 
legcsekélyebbnek 

látszó és undorral 
megvetett teremt
ményében is min
denható erejét tün
teti elénk és meg 
tanit arra, minket, 
büszke embereket, 
kik csak magukat 
tartják a teremtés 
remekjének és bi- ^ 
torló urainak, hogy 
ottis rejlenek re-
mekművek, hol azo
kat nem gyanitá, és 
hová vizsgáló sze
meit lealázni szé-
gyenlé. 

Másnap ismét 
meglátogatott iskolapajtásom, és én mutatám neki piros-bársony 
bogaram. 

— Az lehetetlen, ugy mond, hogy ezen fehér puppából ez a 
csinos bogár fejlődött volna. 

— Ugy van, kedves pajti, jer ide délután, ugy veszem észre, 
hogy ismét egy puppa végső hártyaköntösét leteszi és akkor majd 
magadis gyönyörködhetei a metamorphosison. 

Mire barátom megjött, már kibujt a bogár, de még fehér volt, 
az ellentét azonban a tökéletesen színezettel annál felötlöbb. 

— No pajti, most gyújts rá, mondám, s mire a pipát kiszívod, 
az egész bűvészet meglesz. 

Mindketten rágyújtottunk, és ugy néztük az átlátszó üvegha
rang alatt a tündéries átváltozást, avval a különbséggel, hogy ba
rátom pipája, bámultában mind untalan elaludt. 

• ) Lásd a V. ü. 1869-ik évi 46-ik 

H a d i v i s e l e t a X V I I I . sxáxad elejéről . — Husiárok 

Most egy másik bogárról akarok még szólani, melynek élet
módja szintén érdekesés ez az aganctár vagy a köznéven ismertebb 
szarvasbogár (Lucanus cervus.) Az agancaár a téhelyröpü rovarok 
vagyis a bogarak közöl, hazánkban a legnagyobb. Részletes leírá
sát a bogárnak, valamint pondrója- és bábjának, fölöslegesnek tar
tom, minthogy nagyságánál fogva, az ide mellékelt rajzból, annak 
egyes testrészei könnyen kivehetők. Itt csak életmódjáról akarok 
egy pár szót mondani. A nö-agancsár többnyire rohadt tölgy
fákba rakja petéit, melyekből a pondró kibújván, vagy 4 évig élő
dik a fa porhanyában, eleinte kicsiny, de utolsó hámlása után 4 
hüvelyk hosszúságra megnő és vastagsága megközelíti egy erös 
ember hüvelykujját. Nem mindenki tudja tán, hogy a rómaiak, 

e tetteiről és pazar 
lakomáiról hires 
nemzet, azagancsár 
pond rókát, különös 
nyalánkságul enni 
szerették ; mi persze 
nem vagyunk oly 
édesszáj uak és a has
kegyelet e nemét 
megkísér leni nem 
vagyunk hajlandók. 

A pondró elér
vén nagykorúságát, 
elhagyja a porha
nyó odvat és beássa 
magát a földbe, hol 
nagyságához arány
lagos üreget készít 
magának, mely kü
lönösen a hímeknél, 
elösejteleinmel a 
hosszú és erös szar
vak terjedelméhez 
képest, igen tágas, 
tojásdad alakú és a 
pondró szájából 
vett enyvnemtl 
nyálkával oly si
mára van kitapaszt
va, hogy az a leg
ügyesebb kőműves, 
vagy fazekasnak 
sem válnék szégye
nére. Én esetleg jöt
tem ily finomul ki
tapasztott agancsár 
báb üregéhoz. — 
Ugyanis ismeretes 
lévén arról, hogy 
rovarokat gyűjtök, 
egy jó barátom, a ki 
egy korhadt tölgy
faépületet szétbon
tatott és egy újnak 

építése végett alapot ásatott, egy napszámos által feltalált és két
felé törött ily bogárfészket, melyben a báb még épségében meg
volt, nekem ajándokul megküldött. Ez is őszi időben történt, 
hanem nálam a bábból nemsokára a teljes szépségű bogár fejlő
dött, mi nem kis örömemre szolgált, annálinkább, minthogy ezáltal 
entapasztalásból győződhettem meg arról, hogy nem áll némely 
rovarászok azon állítása, mintha az agancsár-pondró az odvas fa 
porból készitene üreget, melyben bábbá változhassék. Dr. Sz-

Vállatok a magyar viselet történetéből. 
(P«(yuta« . ) 

Iladivisflet a W I N . s zázad elejéről. — Akkor i huszárok. 
Közöltük már a XVII . századbeli huszárok viseletét, (1. V. U. 

25 sz.), melynél a nehézkes vas öltözet, a kopjából és két kardbői 



álló fegyverzet, az embert s lovat boritó farkasbör-kaczagány még 
a középkori hadviselésre emlékeztettek. Most bemutatjuk huszár
jaink viseletét a mult század elejéről. 

A fegyverek tökéletesbülvén, egy század lefolyása alatt felette 
megváltozott a hadviselés módja is Bizonyítják ezt az öltözetben 
éi fegyverkezésben behozott lényeges módosítások. A középkorban 
bátorság, testi erö és védeszközök szolgáltak előnyül a küzdőnek; 
az ujabb korban gyakran az ágyuk s lőszerek száma határoz a hősi 
bátorság felett. Azért a régi korban az emberi erőnek megfelelő 
védeszközök, mint paizs, vért és sisak, elég védelmül szolgáltak a 
harczosra nézve; mig a lőpor használata óta, azok elégtelenek let
tek, háttérbe szorultak, nrgnem a XVII . század végén teljesen 
meg lőnek szüntetve. 

Már nem annyira védelemre, mint gyors támadásra levén 
szükség az ágyuk ellenében : e czélból a fegyverzet és ruházat 
könnyebbitését kellett eszközölni, — miért is már 1572. évben a 
teljesen haszonvehet lenné vált és mozgást nehezítő paizsok meg
szűntek a huszároknál. I. Lipót idejében pedig már a sisak és vas
ingek használata is gyérülni kezdett, ugy hogy a XVIII. század kö
zepén már végkép ki lett rekesztve a magyar hadiviseletek közöl, 
bárha a többi európai nehéz lovasság mai napig is megtartotta a 
sisak és vért használatát. 

A fegyverzetre nézve is reformokat idézett elő a hadviselés 
változása. — Ugyanis a lovas kezében támadásra nem annyira al
kalmas kopja helyét a huszárságnál csákány pőtolá, mely annál 
ugyan rövidebb.de a kézi-tusában előnyösebb fegyver. Üldözésnél, 
az ellen tízesénél pedig, a hosszú hegyes tör helyét, rövid puska és 
két pisztoly pótolá. — A XVIII . század elején a magyar hadsereg 
rendesen levén szervezve, a katonai egyének egyenruhát viseltek, 
mint ar$, több rendbeli rajzok 8 leírások bizonyítják. 

A híres Ábrahám a Santa Clara „Neueröfluete Weltgallerie" 
czimü munkája 1703-ból (melyből mellékelt rajzaink is meritvék), 
hiven állitja elő a huszárok azon kori ruháját rangfokozatonkint, 
tökéletesén megegyezőleg más ilynemű rajzokkal. 

Mellékelt képünk egy huszárezredest, egy századost és két 
köiritézt állit elő. 

Az első alak, mely az említett munkában mint ezredes jelöl
tetik, alacsony, prémes kalpagot visel, hosszan lehajló veres süveg
tetővel és forgóval. — Figyelmet érdemel ezen forgó sajátságos 
alakja. A kalpag oldalából rövid vasrudacska nyúlik fel, melyre 
kis gyürü van húzva közepéig; ennek szélére pedig egész szárny 
van erősítve, oly formán, hogy e szárny a gyűrűvel szabadon 
foroghat a kis rudacskán, mint tengely én. Talán innen származha
tott a forgó elnevezés. — Továbbá világos barna rövid atillát vagy 
dolmányt visel, elől két sor sürüen varrott bojtos zsinórzattal, alsó 
szélén pedig gazdagon kivarrva, derekát öv helyett kardkötő és csí
kos kendő köriti; párduez-kaczagánya keresztbe csatolva függ vál
láról, díszesen kivarrott csatoló sziijal. Nadrága kék, csizmája sárga. 

A második alak huszárszázados, az elöbbenihez mindenben 
hasonló, de nem oly fényes kiállitásu ruhát visel, kezeit pikkelyes 
vaskeztyü fedi, karlemezekkel együtt, tarsolya bőr szijon függ ke
resztbe jobb válláról bal csípőjére. 

A harmadik alak közember; egyszerűbb egyenruhája az előb-
beniekhez hasonló; jobb válláról függ díszesen kivarrott tarsolya, 
mely e században még a esipőig függött; bal válláról pedig ke
resztbe a por- és golyótáska. 

A negyedik alak szintén közember, huszáros fehér köpenynyel 
és csákánynyal. 

Fegyverzetük : a tiszteknek buzogány, kard és pisztolyok; — 
a közembereké csákány, kard, puska és két pisztoly. 

A lovak szerszáma a maihoz már igen hasonló. ( » » i j u g > k . ) 

R é g i nye lvemlék . 

A z V i t é z H u n y a d y J á n o s h i s t ó r i á j a ( v e r s e k b e n * ) . 

Nektek emlékezem, ha meg hallgatnátok, jd Hunyady Jánosról, 
Nagy jámborságáról, hü szolgálatjárói, erós •viadaljáról, 

És ó idejében két László királyról, az Murates császárról 
Nándor Fejérvárról, Janula vajdának utolszor haláláról. 

írnak vala akkor ezernégyszáz és negyven jó esztem'.öhen, 
Ilju A bert király mikor regnál vala Magyarország Tőidében. 

Az király meghala, felesége pétiig megmarada cserében, 
Jó Hunyady János akkor vajda vala az Erdélynek földében. 

Az királyné as-zony mikor látta volna, hogy ó elég nem volna 
Jó Magyarországnak gondviselésért-, végliázak ótalmára 

Jó akaratjából az királyné asszony, uraknak parancsolja : 
Válasszatok úgymond királyt magatoknak, az ország ótalmára. 

Lengyel Kázmért királyt attyafiát László herczeget ók választák, 
Kiért Lithvasigba követekül népet az urak bocsátanak, 

Mig oda jártának, addig itt Budában az királyné asszonynak 
Lón fiu magzatja, hogy kit keresztségül nevezém-k Lászlónak. 

Látván ezt urak, sokan ó közütók az asszonyhoz hajlanak, 
Nem sok idó múlván az kis király fiat ók Fejérvárba hozálc. 

Ott nagy tisztességgel királlyá választják, ótet megkoronázzák 
Onnat Visegrádba mind anyjával üszve koronástul felhozzák. 

Itt királyné asszony azért az koronát ismég helyére tevé, 
De ugyan mentében felsó ruha alatt elókötóbe tevé; 

Az tokot penigleh mind az urak elótt, az ládába bétevé, 
De az asszony dolgát senki urak közül csak eszébe sem vevé. 

Nem sok idó múlván mind fiával öszve, méne Németországba 
Fridenk császárnak mint atyafiának az gyermeket ajánlja 

Mind az koronával gyermek László királyt neki tartani adn, 
Ö magu megtérve oly nagy sietséggel jöve Magyarországba. 

Várak és várasok, királyné asszony pártján az kik valának, 
Néppel és éléssel királyné asszonytól oly igen takortatának. 

Aaon kózben penig az László herczeggel urak haza jutának 
Székes Fejérvárba vivék tisztességgel, hogy ót meg koronáznák. 

Az koronát urak, hogy helyén nem lelek igen megbuaulának 
De rágondolának, az szent István testét nagy hamar ók felásák, 

Az fejében való koronát kivevék, az testet becsinálák, 
Az László herczeget azzal tisztességgel urak meg koronázzák. 

Mikoron székében lengyel László király jó Budában ült volna, 
Ot jeles ur fiu az asszony pártjáról ottan királyhoz hajlu : 

Jó Horgony i Simon, Ireg Miklós vajda, Hunyady János vajda 
Dénes kardinál, Garay László bán, ki visegrádi vala. 

Rövid idón esék nagy gondja királynak az királyné asszonytól, 
Mert nagy gondja vagyon az pártos urakval csikordi monostornál 

Kit meg érte király ottan népet ada jó Hunyady Jánossal, 
Hogy szembe megvion minden ellenséggel ott az pártos urakkal. 

Ottan elindnla király seregével Hunyady János vajda 
Csikordi mezőben az pártos urakkal vajda ott szembe szállá, 

Csuda bölcseaége az hadakozásban és bátor szive vala. 
Seregeket szerzé, népet bátorita, viadalhoz oktata. 

Jó Hunyady Jánost sereg elótt mikor pártos urak megláták, 
Mind elijedének. mert fejenkint tudják vajda jó vitéz voltát, 

Jóllehet, hogy szembe vele megvinának, de elfutamodanak. 
Számtalan nagy sokan akkor elhullanak, kik földre vágatának. 

Mikoron ez dolgot az királyné asszony ott megértette volna, 
Népet Zólyomváratt az likra Jánosnak ottan kezébe ada, 

Az cseh Izkra János az többivel öszve nagy sok kastélyt csinála, 
Erós klastromokat nagy sok templomokat mind kastélynak formála. 

Ezekben mind csehek, lengyelek és egyébféle népek valának, 
Egyik fel földet kik ernscn dúlják égetik és rabolának; 

Király pártját valahol kaphatják, szidják és földre vágják. 
Mikor illyenképen jó Magyarországban egymást igen rágják, 

Ezenközben török 

Itt vége szakad a költeménynek. Ki tudja, mi lehetett oka, hogy az 
ismeretlen költő Ígéretének nem tehetett eleget! vagy ha eleget tett, hol 
találjuk a mü végét? A z irodalom búvárai ki fogjuk találni sut is, mely idő
szakban irathatott e töredék? — Közli Balogh Lajos. 

) A zay-ugróczi levéltárból. 

T A R H A Z. 
Levé l A m e r i k á b ó l . 

fezakmiterikn. Melros* (New-York mellett), maju* 27-kén Mielőtt 
utolsó, vagy bucau-aoraim küldenem e hatalmas világrészből, a fölmerült 
tények, események és fontos újdonságokról méjr egy rövid tudósít st küldök 
ön becses lapjába; s ha lesz csak pár égvén, kit a magvar vándor szerény 
levele érdekeiend : czélom elérve, o fárad-ágom jutalmazva van. , 

Hosszú és kegyetlen telünk változékony meleg napokkal eg<sz márcz. 
vége.g tartott; a hó csak 17-szer esett le, par nap múlva ugyanannyiszor 

olvadt el, midőn is Uj-Yorkban néhány mázsa sót hó-hintésre elpazaroltak. 
A z üzletek igen lassan mozogtak, a munkás osztály sokat nélkülözött; ily 
esetben az itt rosz hirben álló irlandi polgártársak, gyakran megkeresték a 
.,priiviaion"-bolt>kat. sonl>a r«kodákat. természetesen akkor, midőn már 
igwz birtokosa nludni hazatért, az ott lomhán heverésző sonkák, oldalsza
lonnák és sajtokat minden irgalom nélkül hányták öblös zsákjaikba; i g y jó l 
megterhel.e gyakran szerencsésen, de többször szerencsétlenül czipelék el a 
mua vagy.n i t . Ha pedig ily éji sétájukban a szemes éjiőr nyakon csipte őket ; 
czéljok Így is el volt érve, legalább ingyenszállást s kosztot kaptak. Meg-



történt az ia, hogy a bezárt i r lml i , midin neje. kibocsátásáért esengett, ezt 
haza kergette, miután ő tökéletesen elégült szállásával és tápjával. 

A kellemetlen telet végre legyőzte a várt tavasz, mely a jelen évben 
igen hasonlit a miénkhez, ugyanis a május ez évben itt igen szép, meleg, 
majd esős, ismét meleg; hanem a végin már rácsörditett, pár nauig oly hőség 
volt, hogy megrettentünk, mi lesz majd, lu igy hág főlebb-fólebb? No de 

j ó l tudjuk azt, hogy itt, ha három nap egyenlő, már a negyedik bizonyosan 
másforma leend. A meleg eljöttével, előjöttek a kellemetlen vendégek az 
ágypoloskák is, melyek e földrészen szintén teljes szabadságnak örülnek. 
Többi között egy franczia ismerősöm dlen ezen vérszomjas állatok nagyon 
összeesküdtek, ki is annyira föl lühült ellenök, hogy é j e i revolverrel lődözte 
őket agyon; mire természetesen az egész ház lakói összefutottak, s egy ott 
ácsorgó policemant (rendőrt) segélyül véve, a franczia szobájának ajtaján 
kopogtattak; azt hivén, hogy ott valaki legalább is magát lőtte agyon (mi 
Uj-Yorkban ugy is napidivattá vált). De most az egyszer csalatkozott az 
ujságkiváncsi tömeg, mert :>z én francziám az ajtót föltárá és nyugottan 
kérdé, hogy mit keresnek? s midőn a lövés okáról meggyőződtek, távoztak. 
A z őr végül maradván, kérte a dühös csatárt, hogy máskor inkább szuronyt, 
mint pisztolyt használjon védelméül, mi nem fog okozni ily kellemetlen
ségeket. 

A tavasz beálltával megindult az ipar s a kereskedés, a déli államokból 
hajókkal jő a zöldség, zöldborsó, répa, retek, kel- és nem-kelkáposzta; — 
valamint a czitrom, narancs, ananász, kazlakba hányva hever a két vizpar-
11> 11; — a jövő-menő vitorlás és gőzhajók, kompok egy egy tengeri hajóhad
ként tünuek föl. A matróz uraknak is meggyűlt a dolguk, ugyancsak izzad
nak a kötelek és árbnczok mászásában. 

Gyönyörű látvány, ha az ember egy magasabb pontról, p . o. Staten 
Islandról, lenéz a Hudsonra, a kikötőn át a sik tengerig : ez a hely 1 'j - York
nak az, mi Buda-Pesti.ek a kedves Svábhegy és Zugliget. — — 

Miután majd két éve, hogy itt vagyok, s mindeddig nem láthatám a 
világhírű Broklyni temetőt (Green W o o d Cemetery); azért is múltkor egy 
vasárnapot erre áldozék. — Szendy Pista bajtárs egy belépti jegvet keritett, 
mely nélkül a bemenet vasárnap tilos. De ha az ember e temetőt, mely in
kább egy nagyszerű angol park, egészen át akarná vizsgálni, arra napok kel
lenének. Ugyanis az egész 242 holdat foglal el, 15 angol mfdoyi hosszaság
ban; ily hoeszu a főavenue is benne Tour névvel, gyönyörű tavak, erdők, 
szökőkutak stb., a sírok mind csupa virágos ágy, mi a gazdagokéinál külö
nös pazarságban tűnik fel, számtalan szebbnél szebb síremlék és szobor, 
melyek közt legkitűnőbb a Miss Canda síremléke, ki mint menyasszony az 
eskü napján halt meg; e síremlék csak 10,000 dollárba került; ilyen nagy
szerű egy tűzoltó síremléke, ki egy tűzvész alkalmával, hogy a bentmaradt 
csecsemőt megmentse, éltével áldozott; ilyen egy hajóskapitányé, ki még 
él, de már régen megcsináltatá sírboltját, hová gyakran kijár olvasgatni. — 
A z egész temető fól van osztva avenuekre és ulczákra. Hogy igen könnyen 
el lehet benne tévedni az idegennek, épen nem csoda, azért vezető nélkül mé
lyen behatolni nem tanácsos. A sírok sorban, rendszeresen számozva vannak, 
100 vagy több is mindig előre kiásva, készen van a vevők számára. Olyan 
kis sír, hova egy kis gyermek koporsója elfér. 10—15 dollár, persze, hogy a 
ki nagyobb darab helyet akar veoni, azért százakat sem sajnál kiadni. 

A jelen év valóban újságok és meglepetések éve hend itt. Egy hadi 
hajón megérkezett Japánból valami 75 személyből álló küldöttség, mely 
jelenleg Washingtonban időz; pár nap múlva átjőnek Uj-Yorkba, hol szin
tén néhány nap fognak mulatni, már előre nagyszerűen rendezik számukra 
a Metropolitan Hotel másod-emeletét, mely a Broadway főuteza legszebb 
részén áll; tiszteletükre itt mulatások alatt egy mammuth-bált is rendeznek, 
hol két csapatba csak a zenészek 120-an fognak működni. — Mi czélja és 
terve e japáni küldöttségnek, még titok; de hogy a számitó amerikaiak szép 
hasznot remélnek eredményül, abból is kitetszik : hogy minden költség Út
mutatások ideje alatt fedezve van az Egyesült-államoktól, mely összeg, mint 
a lapok irják, valami félmillió dollárra rúg. 

Szintén most várják haza az innen vendégszerepre indult hires ököl
mestert, a „Venizia boyt" , Henant is Londonból, hol, mint tudva van, kihívó 
társával, az angol Sayersel vitézül megvívott, mí által nagyhirt s nevet szer
zett magának és honának. A lelkesedés iránta itt oly nagy, hogy önkéntes 
adakozás utján csak Uj-Yorkban már valami 10,000 dollárt gyűjtenek szá
mára, hátha még fölajánlja magát a hires Barnum-Múzeumban mutogatni, ugy 
pár ezret ott is csinálhat; de erre itt levő neje azt monda, hogy férje, azaz : 
Henan, sokkal büszkébb, mintsem azt tegye. Majd meglássuk, j ó l gyanít e a 
menyecske. — Secundánsát pedig ittlevő barátai egy ditzpálczával tisztelik 
meg; mely finom munka arany fejjel, s valami 100 dollárba kerül. 

Minthogy a Barnum-Muzeumot megemlitém, erről érdekes annyit 
tudni, hogy ebbe 2 shilling (1 ft.) beléptidij mellett a természet minden or
szágain kivül, harsogó zenét, színdarabot, tánezokat és még valami különös 
újdonságot is láthat a kiváncsi látogató. Ez igy van itt; hiába, az amerikai 
mindenből tud hasznot, pénzt csinálni; ezért itt nem divat, a Muzeumot 
ingyen mutogatni, mert az sok pénzben van, s természetesen kamatját is be 
kell venni. — A jövő hóban érkezik meg Angliából a hires Great-Eastem 
nagy gőzös is. "Wales, angol koronaherczeg jő rajta át Kanadába (más hajón 
megy. Szerk.); az nj-yorki kikötőben fog kiszállni, hol már méregetik a víz 
mélységét, nehogy fölakadjon az óriás hajó. Sokan kiváncsiak vagyunk látni 
a hajók e nagymamáját. 

De legnagyobbs7erü újdonság, mely már most is leszült ingert okoz az 
egész Egyes, államokban, sz idei presidens-válasziás. Ez itt mest a napi 
viták legélénkebb és legtüzesb tárgya; a különféle pártok, melyeknek külön 

meg van a maga lapja, de összesen is az egész hirlaptábor talpon van, a nyi
lak köszörülvék, a pajzsok is készek, a mint dukál a nagy harezhoz. — Most 
kell csak megnézni, mi az a szabad nemzet s mi az a szabad sajtó, midőn 
fejét vagy elnökét választja! — Küzdjön bármily elszántan és bármily nagy 
áldozattal az egyes érdek, párt, — hol a czél nem a nép jóléte, hanem önző 
haszonlesés, bizonyosan bukás van olt, s a győztes párt lesz a többség véle
ménye és akara ja. — A z elnökségre jelöltek Linco'n fő- étHemlin vice-elnök
nek a republikánus párt részérói, Doug.'as a demokrata részéről és Uauston 
a know-nothing részről. Ki lesz a győztes? November hava mutatja meg; 
mint a lapokból látszik, a közvélemény vagy is a többség a Douglas pártján 
van. — Egyébiránt, hogy e tisztújítás szintén a legnagyobb világos és alat
tomos korteskedéssel történik, mint hajdanában a szép időkben édes hazánk
ban is történt, arról semmi kétség sincs; ezrek, sőt 100 ezrek átlátnak ki e »'.*>-
hivatal elnyerhetéae végett, mert bár az elnök évi rendes fizetése nem több 
mint 25,000 dollár, de a mellékes apró jövedelmek 5, sőt 10 annyira is föl
rúgnak. 

E hó 21-én Ohio államban oly borzasztó vihar vonult át, hogy az oko
zott károkat m g eddig sem tudták számba venni. A Cincinnati lapokban áll, 
hogy magában e városban a rombadölt templomok, iskolák s lakházakban 
több mint 100 emberélet lett áldozat; az anyagi károk pedig egy millió dol-

. lárral épen nincsenek nagyítva. A vihar oly erős és kegyetlen volt, hogy nz 
utczan levő szekereket, czimtáblúkat, könnyű labdaként dobta föl a légbe; 
söt egy 8—10 éves gyermeket a vizbe sodort, kit egy ismeretlen egyén ki
fogott ugyan, de azt magára hagyván, isméi besodortetott, - azután többé 
nem láthaták : a vízpartokon is retteuetes volt e vihar, temérdek szemesbajó 
elsülyedt, majdnem minden hajó megsérült stb. 

A legközelebbi uj törvények közt na/y zajt ütött, kivált a német sógo
ruk közt, a tatárnapi törvény; melynek erejénél fogva minden szeszes ital
nak árulása szoros büntetés alatt tiltva van vasárnapokon. — Sehogyaem 
tudtak kifogni e törvény szigorán; mígnem élő példákkal nkarák bemutatni 
a sógorok, hogy a Lagerbier szeszes ital nem levén, igy arra a törvényt nem 
lehet alk.lmazni; 8 már annyira vitték, hogy a birák még eddig nem tudtak 
határozni, ha v . j jon a Lagerbier szeszes ital-e hát vagy sem? — Egy másik 
vendéglős pedig pláne „vallásos istenitisztelet'' neve alatt egész vasárnap 
tárva tartja nyári vendéglőjét, melynek ajtaja előtt e fölirat olvasható „Sza
bad bemenet minden felekezet vagy társulat tagjainak." — A furfangos 
vendéglős, Lindenmüller, már vádolva is volt e tény miatt, de ügyvéde ügye
sen kimenté ő t . hivatkozva a törvény erejére, melyuélfogva minden néven 
nevezendő vallásos szertartás szabadon, minden megszorítás nélkül gyako
roltat hátik. — Ily és több más szép módokkal sikerült mindeddig kijátszani 
a vasárnapi törvényt, az ily megszorításomul irtózó uémot sógoruknak. 

Van egy igen praktikus hasznú képcsarnok Uj-Yorkban. — H o g y mily 
ügyes cs gyakorlott az amerikai a legcsekélyebb tárgyban ugy mint a leg-
nagyobban, kitűnik abból is, hogy az uj-yorki rendőri hivatal minden neve
zetes csaló vagy tolvaj arczát, mihelyt kézre keríti, híven lephotografiroz-
tatja, és s z á n ) m a i a tolvaj-képcsarnokba fölfüggeszteti. E csarnok már pár 
százon felül bir ily nevezetes arczokkal : mily jótékony haszna \an pedig a 
ritka képcsarnoknak, kitetszik csak abból is, hogy a mult hetekben egy úri-
hölgy aranyórája és pénztárczája egyszerűen elvurázsoltatott tőle, mig egy 
társaskocsin néhány utczahosszat ment. Férjének elbeszélve a történteket, 
rögtön a rendőri hivatalba indultak, hol is a künn függő tolvaj-képcsarnok
ban hirtelen főlismere az asszony egy arezot, mely hü mása volt egy a tár
saskocsiban mellette ült nőnek. A rendőri főnök <'-r. csittet vén az egészről, 
megnyugtatá a kárvallottakat. A csarnokban fölismert arcz nem másé volt, 
mint egy hires, ismert zsebelő-nőé. Esti ti órára az aranyóra és pénztárcza 
már birtokosnője kezei közt volt. Természetesen a túreza már laposabb ál
lapotban. 

E sorokat, mint a keltről látható, piros pünkösd napján i r t a n i : mely 
ugyan ma épen nem píros, de ködös és esás volt. (Nálunk is oly forma volt. 
Szerk., Most épen esti 9 óra; e pe.czben nagy zaj és tüzlárraa hangzik szo
bámba; a vészharangok kongúsa, a tűzoltók ordítása, gépeik csengése; a 
nagy robaj engem is ablakhoz csalt; ugyan e pi.rczl.en más oldalról gyönyörű 
estizene fs lövöldözés tör elő egy parkból. Ilyen itt az élet, ezek itt fölvilla
nyozva vigadnak, mig a 4-dik szomszéd minden vagyonát, talán életét is, a 
borzalmas lángoktól fölemészteni látja. No de ott vannak a tűzoltók, nincs 
mitől félni, majd elvégzik ők. Magam is egész nyugalommal folytathatnám 
tovább az Írást, házi uram is szépen megbiztatott, mondván, „ m i g a fal nem 
meleg, addig nincs mit félni." — Köszönöm! csakhogy ez a fából csinált 
kőfal, mielőtt meleg lett volna, már tűzben is van. 

De most veszem észre, hogy kifogytam a papírból. — Isten önökkel! 
— Cserépy István. 

Szécl irnyi-gyászi jnnf péiyck. 

— Szikszó i. Ab .n j ) . május 10. reggel 8 órakor a kath., mise végeztével 
pedig a reform, templomban tartott gyászünnepélyen mutatta meg azt, hogy 
a magyar még nem felejté el, vagy is inkább megtanulta nagyjait tisztelni. 

— Alsó-Szent-lcányon (Fehér), maj. 10. fizették le a hála és kegyelet 
adóját a nagy honfi emlékének. A gyász-istenitisztelet után 34 ft. gyűlt össze 
Széchenyi fölállítandó országos emlekszobrára. II i 

— Banán (Esztergom) a gyász-istenilisztelet május 7-ére volt kitűzve: 
a közönség azonban e napon a győri gyászünnepélyre sietvén, csak 10-n áll
tuk körűi a kath. templomban a Széchenyi arczképével ékített ravatalt. A 
reformátusok egyházában később tartott gyászünnepélyen a község elöljárói, 
s a közbirtokosság minden valláskülönbség nélkül megjelent. 
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— Gyónón (Pest) , a helv. hitvallásnak gyülekezete május 20-án szen
telt emlékünnepet a nemzet ás baza nagy halottjáért. Noha az istenitisztelet 
csak 10 órakor kezdődött : a templom már 9 órakor tömve volt. Dabas és 
Gyón összes népsége nagyon megtöltötte azt. A megható emlékbeszéd Móz. 
V . könyv. 32. r. 49—50 verseiből volt meritve. A z ünnepélyt a gyóni és da-
basi közbirtokosság egyesült énekkara a , ,Szózat" eléneklésével zárta be. — 
A z ág. hitvallásnak jun. 17-én fizették le a honfiúi kegyelet adóját. A z ün
nepély rendezője Sztrokay Béla ur egyházfelügyelő vol t , ki az ünnepély 
után a vendégek közöl sokakat látott szivesen vendégszerető asztalánál. 
— V. J. 

— Kitmarja (Bihar), maj. 20. Bocskay szülővárosa nem f'eledkezhetik 
el az ország nagy embereirőlI ( A mult dicsősége a jelenkorra is vet fényes 
sugarakat.) E város kivétel nélkül reform, lakossága Széchenyiért megtar
totta a gyászünnepélyt. Helybeli lelkész alkalomszerű beszéde után a népis
kola növendékei elénekelték a magyar nemzet kymnutát, mely bár sebet ejt 
a szivén, de be is gyógyitja azt. — Vándor. 

— Eperjeske (Szabolcs). Mi is egyesítettük könyeinket a hon könyűi-
vel, fohászainkat a nemzet fohászaival. Május 20 gyűltek össze a környék 
jobbjai, — kiknek száma végtelen nagy, — emlékünnepet szentelendők a 
nagy magyar nevének. A tturki és helybeli lelkész könyörögtek a népek Iste
néhez, s tartottak megható beszédeket, ez alkalomra készült szomorú, de szép 
éneket zengedezett a Dombrádon alakult kar, továbbá egy fiatal theologus 
szavalt alkalomszerű szép versezetet. Istenitisztelet végeztével egy barátsá
gos ebéd tanúskodott arról, hogy a magyar vendégszeretet nem pusztán a 
mult hagyományaiból ismerhető, s hogy közöttünk a rang- és valláskülönb
ség korlátai már omladoznak. — Iklody M. 

— Stirák (Nógrád), ág. hitvallású templomában 20-án tartottak gyász
ünnepélyt a legnagyobb honfi emlékére. Valentini János lelkész ur tartott 
gyászbeszédet, melyre kÖnybe borult a szem, mint bánatba a szivek. — J. J. 

— Lontó (Hont) , május 19-én Kasza Apollónia kisasszony rendezése 
mellett tartott gyász ünnepélyt a legnagyobb magyarért. A gyászravatalon a 
a nagy honfi czimerei díszelegtek. A ravatalt a nép fiai, égő fáklyákkal áll
ták körül. Ez alkalommal a szegények között 26 ft. osztatott szét, s számukra 
kölcsön-gabnatár fölállítása határoztatott, mely Széchenyi nevét viselendi. 
— G. K. 

— Álmosd (Bihar), május 20-kán fizette le a kegyelet adóját Széche
nyi iránt. — A reform, templom körüli téren már korán reggel tolongott a 
mindenféle vallásfelekezetű néptömeg. A templom gyászposztóval volt be
vonva, mely czélra W . L . izraelita kereskedő hazafiságból egész raktárát 
átengedé. Széchenyi arczképe lelkes honleányaink gondoskodása folytán, 
nemzeti színű virágkoszorúkkal volt borítva. — A nagy közönség, helybeli 
lelkész Ember József szivrázó szónoklata után könyek árja közt hagyta el a 
templomot, zengedezvén a „Hymnust" , a magyarnak legszebb imádságát. 

— Tífso-Buro (Szolnok), május 20-án tartott gyászünnepélyt gr. Szé
chenyi Istvánért. — Nekünk tiszamellékieknek annyival több okunk van 
könyeket szentelni a halhatatlan honfi emlékének, mert valamint a Tisza
szabályozását ő pendítette meg először : ugy annak okszerű vezetésére s be
végzésére nagy halottunk lángszelleméhez még nagy reményeket kapcsol-
hatánk. — St. J. 

— Koctord (Szatmár) is kivánt, habár egy porszemmel, járulni a nem
zet halottja emlékoszlopának fölállításához. Május 20-n a gyászszal bevont 
templomban Esaiás következő igéire épitett gyászbeszédet hallgattunk : 
„ A téglából etinált falak leomlottak; de faragott kövekből építünk helyettök.1' 
Este fáklyásmenet vonult a temetőbe, a „Szóza t " éneklése mellett, • könyö
rögtünk csendes nyugalmáért annak, ki éltében nemzete boldogitásaért any-
nyit fáradott. — Egy fóldmives. 

— Bötctkén (Tolna), május 20-án tartottak gyász-istenitiszt eletet mind 
a kath. mind a ref. egyházban. Ott az oltár, itt a szószék volt fekete posz
tóval bevonva. Agyászbeszéd alapigéje Jeremiás siralmai 5-ik rész, 16. ver
séből volt véve : „Eleteti a mi fejünknek koronája.'- Mely után szivrázólag 
zendültek meg az ének hangjai : 

„Oh mindenható, ki ha szólsz, hogy légyen, 
A semmi is léteire általmégyen • 
Szólj, hogy álljon meg, és mint a kóBzál, 
A habok közt is e haza megáll. 
Szólj a ránk következhető szélvésznek, 
És félelmeink menten elenyésznek " 

Bact Mihály fóldmives. 

\yoIezvniiharoiii halott újra temetése. 
Károly-Fejérvár, jnnius 26. 

Ma lélekrázó gyászünnepélyben vettünk részt. A forradalomkor leégett, 
bolgárok temploma kriptájából 83 halott földi maradványai 27 koporsóba 
gyűjtetve, ma másodízben temettettek el. Nem vala nekik nyugalmuk többé 
ott a nyughelyen. A templom, melynek sirüregében aludták a feltámadás 
nagy napjáig tartó álmukat, porladozó rom, és naponkint porladozóbb az 
idő szaggató hatalma alatt. A z Isten oltára, mely körül annyi sziv talált 
mennyeüeg édea felüdülést, nincs többé; a buzgó zeolozsmák hangjai, me
lyek egykor betolták nemesen felnyúló ivezetét, nem hallhatók már; csak 
egy néma, egy szentelt fájdalom virraszt ott; és e fájdalom — a j o b b lelkek 
sajgó fájdalmai. . . 

Megint egy helylyel kevesebb azok közöl, hol az Isten imádó és dicsérő 
hymnusa zengett . . . A szerzet, mely nem rég a Kapisztrán-szerzettel egye-

tiatt az őt felszólító és föltételekhez kötött kormányi kö

vetelményeknek eleget nem tudván tenni, kénytelen volt, leégeti templomát 
és zárdáját a magas felszólitónak eladni. 

De a harangok zugnak már; a nép levert, búskedélylyel tódul össze se
regesen; a katonaság hosszú vonalba zárkózik; a klérus megilletődött ke
bellel közéig gyászruháiban a romtemplomhoz, melynek bejáratánál a 27 
koporsó egymásmellé téve, külön-külön keresztekkel ellátva, foglala helyt 
A főpásztor megkezdi a „Veni te adoremus"-t és a gyászsereg lassú, fájdal
mas hangon végzi azt. Mindenkinek mély megilletődés és a mulandóság 
keserű érzete szorongatta szivét. Szent Isten! mintha csak a dühöngő csa
ták vészangyala döntötte volna őket halomra — annyin vannak. Oh emberi 
mulandóság!. . . Nem indítnak e meg a halál sorvasztó kinainak fájó érzetei? 
Tekintsd Őket, kik szintén ugy örvendettek az életnek, mint te; — és most 
elporlott testrészszel hosszú sorban nyugosznak előtted, kikre a földi élet 
hiu boldogságából egyetlenegy reménysugár sem mosolyog. Oh a könyek, 
melyek ennek átérzéaéből fakadnak, nem a hiúság könyei; hanem az örök
élet reményének fényétől égő gyémántcseppek azok! . . . 

„Requiescant in pace!" újból hangzik annyi esztendő óta nekik; mire 
a gyászgyülekezet megindul a székesegyház felé. A szerzeteseket, kik számra 
38-an voltak, a növendékpapság emeli; a többieket a tanulóifjak és polgá
rok; Reichlin tábornokot a halottas kocsi viszi. Mellettök a rokonok, ismerő
sök és a kegyeletes szívűek nehéz bánattal. Voltak, kik édes anyjukat, kik
nek ezelőtt 20 évvel adák érzékeny fiúi csókjukat hidegülő kezeikre, most 
másodszor kísérek a sirba! Milyen érzés, milyen kintenger hullámai verhet
ték fi i lecsendesült bua ezivök nyugalmát, hol a szó azt kimondani? Ott van 
a bolgárok vezére is, Kacsamág, ki bolgárjait a mult században a török iga 
alól hazánkba vezeté, kinek teste 1744-ben tétetett ide a sírboltba. — A ha
lottas kiséret a harangok tompa zugásai közt eléri a székesegyházat. A 
koporsók elhelyeztetnek a sanctuariumban. Megdöbbentő csendesség közt 
föllép a főpásztor a gyászba vont szószékre és hallatja apostoli hatalmas 
szavát. Beszélteti az elhunytakat. A nép, a roppant számú sokaság airt éa 
lassan, aÖtétbubánattal utána zokogta az Áment! Vége a gyászbeszédnek. 
A koporsók fölazedetnek a szentélyből és megindittatnak oda, hova mind
nyájan megyünk— a temetőbe. — Eltemettük újból őket j ó , mély sirba, hogy 
a földi nyugalmat, mit a templom sirürege nekik meg nem adott, adja meg 
a földanya szerető kebele. Írnák. 

E g y h á z és i skola . 
— (Superintendens-fölszentelés.) Pesten július 4-én szentelte föl a duna-

melléki ev. ref. egy házkerület superintendensévé nt. Török Pál pesti lelkészivé 
és volt esperest nt. Nagy Mihály dunántúli auperintendens. — A z ünnepély a 
mily egyszerű, oly lélekemelő volt. — A templom 10 óra előtt jóval hamarébb 
megtelt buzgó közönséggel. A rendes ének zengése közben bejött az újon
nan választott főpásztor, főgondnok és a felavató főpásztor, a superinten-
dentia esperesei, s az esperesség lelkészei, éa számos előkelő vüágiak kísére
tében. — Erre karéneket zengett a ref. papnövelde énekkara. 

A felavató agg főpásztor a szószékből lelkes beazédet tartván, az Ur asz
tala előtt felesket é a fők urát ort Ráday Gedeon grófot és az uj főpásztort, 
azután ez utóbbi egy aranyhimzetü bársonypárnás zsámolyra letérdelvén, 
Nagy Mihály kezeit fejére téve megáldá és felavatá őt szent hivatalába, 
mely megható szertartás alatt körülvevék őket a jelenvolt esperesek, s a 
főpásztor után egyenkint az uj auperintendens fejére tevén kezeiket, kiki egy-
egy szentírási mondat idézésével áldá őt meg. — Török Pál ezen szertartás 
alatt annyira meg volt hatva, hogy köny zápor csorgott szemeiből, a felkelvén, 
az esperesekkel és világiakkal sorban kezet fogott. — Ezután iámét Nagy 
Mihály intézett az Ur aaztala mellől velős beszédet a fólesketett főhivatal
nokokhoz; mire a felszentelt uj főpásztor köszönte be szívből eredt,szivekhez 
ható ékea beazéddel; a utána Szász Károly k.-az.-miklóai lelkész és esperes 
tartott még rövid de velős, lelkes, gyönyörű kifejezésekben dús alkalmi be
szédet. — A z ünnepély délutáni egy órán túl tartott s imával s énekkel lőn 
befejezve. — A jelenvoltak között örömmel láttunk több kath. lelkész urat, 
a a pesti szerb egyház papját is. — Délutáni 3 órakor mintegy 200 vendég
nek rendeztek díszebédet a peati helv. hitv. egyház tagjai az Európa azál-
loda teremében, hol egymást válták a lelkes felköszöntések. — Eati 10 óra 
tájban nagyazerü fáklyás zenével lőn megtiaztelve először Török Pál auper-
intendena, azután gróf Ráday Gedeon főkurátor. Mindketten buzdító sza
vakban fejezték ki köazönetüket, melyet a nagy számmal egybeaereglett 
aokaság nemzeti dalok elénekléaével a viharos éljenzésekkel fogadott. 

b .— (A pesti ref. egyháztanács újbóli megválasztása) jun. 24-én titkos 
szavazással ment végbe. A z eredmény a jun. 29 én tartott közgyűlésen lőn 
közzétéve. E szerint főeondnok g ró f Degenfeld Imre, algondnok Karctagh 
Ferencz, jegyző Horváth Karoly, tanácsnokok : Barkasay Imre, Bertha Sán
dor, gróf Bethlen Adám. Búzás Károly, Csengery Antal, Gál Jánoe, Ge-
renday Ambrus, Gyene Károly, Gönczy Pál, gr. Gyulay Lajoa, Hajdú József, 
Hajós József. Hollósy Mihály, Kapczy Tamás, dr. Kajdácsy István, Lónyay 
Gábor, Lónyay Menyhért , Nagy István, Polgár Mihály, gr. Ráday Gedeon, 
Sárközy Kázm ;r, Sárói Szabó Albert , dr. Szabó Jánoa, Szekrényesei József, 
gr. Teleki Sándor, Tóth Gáspár, Tóth Lajos, Tóth Lörincz, Várady Károly* 
Végh Ignácz. E szerint a pesti ref. egyház 33 tagból álló tanácsa meg levén 
újból választva, ugyanaz az egyház ügyeinek vezetésével megbízatott. Ez
után több érdekes, az egyház felvirágzását előmozdító határozatot hoztak. 

I r o d a l o m és művészet . 
® Megjelent : „ A * Erdélyi Muteum Évkönyvei." I. Füzet . A z erdélyi 

Múzeum egylet alakító közgyűlésének jegyzőkönyve. Bolti ára 30 kr. 
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-)- (Papp Miklós „Régi képel; a krónikás könyvekből*) czimü elbeszélé
sekre előfizetést hirdet, példányi jnkint egy ftjával. A pénzek július végéig 
szerzőhöz Tordára küldendők. Megjelenik a munka aug. 25-re. A tiszta j ö 
vedelem egy Tordán felállítandó „Széchenyi-emlékszoborra" fog fordíttatni. 
Szerző a bejövendő összegről hi rlapok utján fog számolni. 

-f. Osterlamm Károlynál legközelebb ily czimű munka jelenik meg : 
„Protestáns uj zsinati térvényeit.41 A legközelebbi zsinatra megvitatási min
tául készítette Blázy Lajos, la „Egyházi Törvény" szerzője. Ára egy uj 
forint. 

— (Jelentés.) „Vénnangvk" czimű versfűzetem megjelent, s intézked
tem, h.igy legközelebb, mire t. i. a diszkötések is elkészülnek, a t. cz. előfi
zetőknek pontosan megküldessék. Kérem tehát a még be nem küldött előfi
zetési összegeket mielőbb hozzám (Nővilág szerkesztőségéhez) juttatni, — 
mert a fennmaradt példányok Hartleben K. A . bizományában egy harmad 
árával drágábban, vagyis : 1 ft. 50 krért lesznek kaphatók. — Pest, július 
4 . 1 8 6 0 . — Vajda Jánot. 

+ (Zlinszky István „Bárány-felhók") czimü két kötetes beszélygyüjte-
ményre hirdet előfizetést: ára 1 ft. 20 kr. A pénzek szerzőhöz Szarvasra ok
tóber közepéig beküldendők. 

4- (Kocsányi László) bécsi magyar nyelvtanító „Széchenyi István négy 
kőmetszettel ellátott életrajza'- czimü munkára 1 ftjával előfizetést hirdet, 
mely szerző neve alatt Bécsbe (Bauermarkt 589. sz.) küldendő. 

4 (Bényei Gábor, a ,Fekete csillagok" szerzője,) gyűjtőit fölkéri, hogy 
az előfizetéseket beküldeni szíveskedjenek. Egyébiránt előfizetések még foly
vást elfogadtatnak 1 ftjával mind a „Nefelejts" kiadó-hivatalánál, mind 
szerzőnél (József-utcza 14. sz.) . 

+ (Egressy Gábor lapja), a Magyar Színházi L a p " is készül az eddigi
nél nagyobb tért elfoglalni, a mennyiben jövőre nem csupán a színészettel, 
hanem a művészet egyéb ágaival, névszerint a festészettel is foglalkozandik. 

i. Ij lap.) Here János nyomdász Czanyuga József szerkesztése mel
lett « g y „Magyar Tkatia" czimü színházi lapot fog kiadni, mely naponkint 
fog megjelenni s a szinlapon kivül, hirdetéseket s mulattató olvasmányt hoz. 

+ (.4 „Nép újsága" kiadó-szerkesztője) Magyar Mihály jelenti, hogy 
huzamosb idő óta folyton tartó súlyos betegsége következtében, nehogy a 
lap előfizetői hátramaradást szenvedjenek, szükségesnek tartá, annak további 
szerkesztését és kiadását másra ruházni át. Add u' is, mig eziránt a szüksé
ges hatósági jóváhagyást kinyerendi, türelmet kér, s az eddigi hiányért kár
pótlásul ígéri előfizetőinek, hogy az emiitett lap képekkel Mustrálva fog foly-
tattatní. Részvéttel kisérjük e jelentést, de lehetlen mégis, hogy eszünkbe ne 
jusson az egy évvel ezelőtt harsogva eltrombitált előfizetési felhívás, mely
ben ezer meg ezer forintot s egyéb csudadolgokat Ígértek a kiadó-szerkesz
tők nemcsak maguknak, hanem olvasóiknak is. 1'.- hogy haragudtak azokra, 
kik amaz ábrándok felett csodálkozni bátorkoddnuk! 

b . — (A „Bukaresti Magyar Közlöny" czimü lap), mely Oláhországban, 
Bukarestben jelenik meg, Koós Ferencz ideiglenes szerkesztése mellett, első s 
második számát már szétküldé. A lap árának alábbszállitása megszaporitá az 
előfizetők számit. Több lelkes magyar hazafi dicséretes buzgalmat fejt ki 
annak fent irtásán. Többek közt gr. Károlyi Gyula Pesten s környékén 100 
előfizetőt gyűjtött. Óhajtjuk, hogy e lap a Dunai fejedelemségekben elszórt 
magyarok érdekeinek méltó közlönye legyen. 

— (Nyilatkozat.) „Pest éjjel és nappal" czimü három kötetes regé
nyemre az előfizetés határideje ma telvén le, több jóakaró gyűjtőm felszólí
tása folytán azt juliushó 20-áig meghosszabbitom, s igy 2 ftjával az előfize
téseket még mindig elfogadom. Pest, június végén. — Szakoly Viktor. 

b . — (Mi emelné leginkább a lapirodalmat?) Ily czimü czikket hoz a 
Gy. K. Földváry K. tollából, melyben körülbelől annyit mond, hogy vala
mint hajdan a magyarból minden kikerült, t. i. a földbirtokos gazdálkodott, 
de ha kellett, kardot kötött, megyei hivatalt viselt és könyveket irt, később 
ismét haza tért az eke mellé : ugy most is „tol l a kézbe, ekefogó gazdatár
saim, irjuk akármely tárgyban is véleményünket, tapasztalatunkat. Igy aztán 
meg fog élni lapirodalmunk!" — Ez is jó , tagadhatlanul; de fődolog még is 
az volna, ha sok dilettáns iró helyett minél több képzett, gyakorlott s egész 
életét a tudománynak, művészetnek s az Írásnak szentelt íróval dicsekhet-
nénk. Ez emelné igazán az irodalmat! Erre nézve azonban még sok tekintet
ben meg kell változni a viszonyoknak s addig is Földváry K. úrral szavazunk. 

— ( í j ' munka a magyar zenéről.) Hogy mikor lát világot Lisztnek a 
czigányokról írott könyve magyar fordításban, erről nincs tudomásunk; de 
hogy e könyv bírálatát Brassai Samu már megírta és a kolozsvári sajtót e 
napokban elhagyja, ezt biztosan állítjuk. E röpirat czime „Czigány vagy 
magyar zene?" elmefuttatás „Liszt Ferencz munkája felett." Brassai e röpi
rat mellett vogul népdalokat is fog kiadni, melyeket Beguly kéziratából 
vett, s a melyeket alkalmasint a fenforgó kérdés megvitatása körül fog al
kalmazni. 

b . — (Az „Ősapáink" czimü magyar nóta), melyet gr. Nákó Kálmánné 
saját czigányaival a nemzeti színházban oly nagy sikerrel játszott, Rózsavöl
gyinél nyomtatásban is megjelent. Szerzetté Rácz Fábián. Ara 70 kr. 

+ (Nagy Pista, a „Cziprus-lombok Széchenyi István sírjánál") czimü 
zenemű szerzője fölkéri ivtartóit, hogy az aláírási iveket, a nyomtatandó pél
dányok számának meghatározása tekintetéből, hozzá Sz.-Fehér várra f. jul. 
10-ig beküldeni szíveskedjenek. 

-f. (Két zeneszerzemény) küldetett be szerkesztőségünkhöz; az egyik : 
„Cserebogár", eredeti csárdások, szerkeszté s Bicskey Kálmán barátjának 
ajánlá JtfáAr Gyula. Ára 60 kr. A másik : „Lengenyék" polka, szerzé Hupf 
Ágoston. Ára 40 kr. Mindkettő Treichlinger müárus tulajdona. 

© Megjelent Pesten Rózsavölgyinél s társánál: „Gyermeklant, növen
dék zongoratanulók számára, magyar népdalokból; átirta Bartalus István." 
A két füzet ára külön-külön 1 ft. 

© „Kinderfreund" író és szerkesztő Bécsből, e hó 9-én az „Európa" 
szállodában délutáni órákban hangversenynyel egybekötött felolvasást tart 
s a tiszta jövedelem felét a helybeli vakok-intézetének szánta. 

b .— (A megszűnt Marastoni-féle festészakademia helyett) egy állandó 
festészakademia alapítását tervezik. 

KAxIntéietek, egyletek. 
b . — ^Takarékpénztár.) Nagy-Bányán egy takarékpénztár alakítására 

leérkezett az engedély. 
b . — (A magyar kertészeti társulat) jun. 30 án bejelentett 3074 tagot 

számlált, s ezek után alapítványban 8520 ftot, éves jövedelmekben pedig 
6318 ftot bir. 

4- (A Riunione adriatica di sicurtá) titkárául Galgóczy Károlyt vá
lasztotta meg, ki a Magyarországra terjedő pesti főügynőkséget Konn Ig
nácz eddigi társtitkárral fogja képviselni. A nevezett biztosítási társaság — 
ezentúl magyarul Í9 fogja, és pedig a német szöveggel egyenlő hiteles ér
vényességben, nyomatni s levelezését benn az országban, valahol csak lehet, 
magyarul folytatandja.| 

© (A Gusztáv-Adolf-alapitvány összegyestilete) 1858 — 59-ben 160,000 
tallért, tehát 26,000 tallérral többet fordított segélyzésekre, mint a mult 
esztendőben. 

Balesetek, elemi csapások . 
— (öngyilkosság, emberölés.) fláAó (Gömör ) , jun. 25. Két szerencsétlen 

esetről kell említést tennem. Egy 36 éves, j ó erőben levő, különben j ó 
erkölcsű, csendes, serény, s a szomszéd Keczege nevü helységben lakozó 
gafcdaembernek a mult őszön élelem-keresés végett tett útjából haza térté
ben, egy az ut mellett hevert kőrakásban a kocsiról lelóggott lába megakad
ván, azonnal szétzuzatott. Azon időtől fogva nagy fájdalmak közt fekvéssel 
volt kénytelen tölteni idejét. Családtagjai egyike rosz szemmel n -zé beteg
séget, s gyöngédtelenül értésére adá az ugy is tehetetlenségében önmagával 
meghasonlott embernek, hogy biz ő alkalmatlan tagja a családnak. Ily ese
tek nagyon leverőleg hatottak a beteg kedélyére. E hó elején kinyilatkoz
tat.!, hogy élete terhes napjai 19-éig délutáni 3 óráig terjednek. Megérkezett 
a válságos nap, s szemmel tartották az embert egész 3 óráig, a midőn ezen 
idő elmúlt mondták neki, látod, hogy a vészteljes óra elhaladott. Mintegy 
megnyugodva, a házi személyzet mezei munkára ment, a beteget anyjával 
hagytok otthon. Estefelé azt mondja az anyjának, „kérem, menjen ki a ház
ból, mert érzem, hogy mindjárt a víziszony száll meg, nehogy akaratom 
ellenére is szerencsétlenné tegyem." E szavak többszöri ismétlése után, a 
midőn anyjának fiát lecsillapítani nem sikerült, egy a szobával átellenben 
levő kamrába ment, az ottan alvó leánykát elhozandó; de midőn visszatért, 
már vérben úszva találta a Bzoba közepén fiát, a szerencsétlen, mindkét o l 
dalában tett 7 seb közöl egyiket sem érezvén halálosnak, végig hasította 
altestét késsel. Mig az orvos elérkezett és mig bevarrták a hasát, még egy 
pár óráig élt, néhány szót is váltott rokonaival, de nemsokára meghalt. 
Három elhagyott árva siratja. A z őt ismerő emberek felette csudálkoznak 
rajta, hogy ily jóviseletü jámbor emberen történt meg ez eset! Nem mu
laszthatom el megjegyezni, hogy a vizsgáló kerületi orvos ur az illető egyházi 
lelkész urnák írásban meghagyta, mikép e holttest minden ének és harangszó 
nélkül temettessék el, a mi ugyan nem ugy történt, csakhogy szeretném 
tudni, mióta van joga az orvos urnák egyházi szertartások iránt rendelkezni? 
— Ugyanazon napon egy kerülő szintén a szomszéd határban levő pusztán 
egy juhdszszai, legelő és nyulak felett összeveszett, azt meglőtte, de látván 
a kerülő, hogy a juhász a lövés daczára is fölemelkedett, s a kerülőbe akar 
fogni, baltájával agyonverte. A bűnös a megyei börtönben várja tettének 
büntetését. — g.—g. 

— (Égések.) Június hó 1 ső felében : 1. Holdmező-Vásárhely (Cson
grád) épületek; 2. Eszék (Szlavónia) épületek; 3 4. éjjel Tezmag (Hont) 
épületek; 4 . Szügy (Nógrád) épületek, Temesvár épületek; Szeged épüle
tek; 5. Tokorcs (Vas) épületek, Pecsej (Zala) széna, Pápa (Veszprém) épü
letek; Horpács (Nógrád) épületek; 7. Beregszász (Bereg) épületek, Poprád 
(Szepesség) tetemes tűz; 8. Csejthe (Nyítra) épületek; 8 9. Debreczen (Bi
har) épületek; 9. Vönöczk (Vas) épületek; 10. Győr , O-Gyalla (Győr ) 
épületek; 11. Vadász, (Abauj) tetemes tűz, Illava (Trencsén) épületek; 19. 
Uj-Fejértó (Szabolcs) épületek : 12. s 14. Nyék (Nekenmnrkt, Sopron) épü
let; 13. Ipolyság (Hont ) épület, Rákos (Pest) téglaház; 14. Pentz (Nógrád) 
27 ház, Ocsa (Pest-Pilis) épület. 

Mi u J s á g ? 
+ (A nemzeti színházi igazgatók lemondása.) Teljesült tehát azon, a 

lapok által már hosszabb idő óta rebesgetett hir, hogy Ráday Gedeon gróf a 
nemzeti színház intendánsa, Vezerle János gazdasági igazgatóval együtt 
visszalépett, s lemondásuk felsőbb helyen elfogadtatván, müigazgatóuT ide
iglenesen Nyéki Mihály, egykori magyar kir. helyt, tanácsos neveztetett ki. 

b . — (Rajasirh szerb palriarcha) Bécsbe hivatva július l-jén utazott 
Pesten keresztül, s a mint a „ M . S." irja, a gőzösön, s a hol csak megje
lent, mindenütt különös figyelem tárgya volt. 

4> (Conrád pesti polgármesternek), mint a ,,P. II ." hiteles forrásból 
értesül, a legfelsőbb rendelet kézbesittetett, mely szerint ő, mint főtörvény-
széki tanácsos extra statum, a bécsi főtörvényszékhez tétetett át. 



+ 1 Sz.-Fchérvárott felállítandó Vörösmarty-szoborra) már több mint 
8000 ft. gyűl t be. A „De le j tű" pesti levelezője hallomás után irja, hogy 
hazánk több nagy fiának is szándékoznak szobrot emelni; igy legelőször 
Hunyady Jánosnak, aztán Szilágyi Mihály, Verbőczy István a több nagy 
férfiúnak a régi j ó időkből. Csak lassan, egymásután. 

4- (La Grua Emma k. a.) mint halljuk, nemzeti színpadunkon minden 
dij nélkül énekel, szivességből Salvi Máté igazgató iránt, ki mint mondják, 
az idei olasz operánál 30 ezer ftot vesztett. Charton Demeure asszony, ki 
pár év előtt szinpadunkon nagy sikerrel vendégszerepelt, oly sok szépet be
szélt fővárosunkról s nemzetünkről, nogy a jeles művésznőben vágy támadt, 
hozzánk eljőni s szinpadunkon egy párszor föllépni. La Grua k. a. innen 
Szent-Pétervárra utazik. 

-f- (Farkat Miska) jeles népzenésztársulatával Amerikába készül. Me
rész vállalat; de nem kételkedünk, hogy jó l fog kiütni. 

+ (Korn Fülöp hazánkfia), ki évek óta Londonban tartózkodott, most 
— mint a „ P . N . " irja — engedély folytán Pestre érkezett, magával hozván 
a festészeti remekmüvek másolatait a legsikerültebb fényképekben. E fény
képeken kivül vannak még gyűjteményében hires férfiak arczképei a külön
féle szinezett képek. Korn legközelebb kiállítást akar rendezni képeiből. 

b . — (Hermann búr esz) midőn Madridban a spanyol királynő előtt mu
tatta be művészetét, a pénzszaporitáat is előadta. A királynő kezébe olvasott 
tizenöt aranyat s midőn az összeszorított markát újra felnyitá, mindenki 
meglepetésére, 25 aranyat találtak ott. Erre a királynő a pénzügyminiszter
hez fordult e szavakkal. „Salaverria, ez a mi emberünk, ha kifogy a pénz, 
ehhez kell fordulni. 

+ (Molnár György vidéki magyar színigazgató) pozsonyi működése 
után a budai szinkörben is fel akart lépni j ó l szervezett társaaágával, de ak
kor nem kapott rá engedélyt. Moet azonban halljuk, hogy a nevezett azin-
igazgatónak reménye van, miszerint ez engedély neki hat vendégelőadáara 
meg fog adatni. Azon esetre pedig, ha reménye netán ezúttal ia füstbe 
menne, a nemzeti azinház igazgatóságát kérte fól , engedne társulatának 
(aug 16-kától) három vendégelőadáat. 

+ (Maros-Vásárhelyen) jul . 1-én zene-, ének- éa szavalati müvereeny-
nyel egyebekötött tánczvigalmat rendeztek a horvát szűkölködők javára. A z 
eredményről még nem értesültünk. 

4- (A horvát szűkölködők javára Nyitrán rendezett hangverteny) 660 
ft tiszta jövedelmet eredményezett, mely az illető helyre juttatás végett 
Károlyi Ede grófhoz küldetett át, ki nem mulasztá el nyilvános köszönetet 
mondani a hangversenyben közreműködött honfiak s honleányoknak. 

A (A protestáns egyházi ügynek) az osztrák német-azláv tartományok-
bani szabályzását illetőleg, a tervezet már elkészült a caak szentesítést vár 
még. Mondják, hogy ennek a magyarországi protestánsok azámára kiadott 
pátens szolgált alapjául. 

b. — (Pest város kövezete javítására) ez évi költségvetésben 60,000 ft 
van kiírva. 

b . — (Hűvös időjárás.) Szatmármegyéből irják jun. 9-ről, hogy a nagy
bányai éa felaőbányai Rozaí ly éa Guttin nevü hegyek ormait, aőt az apróbb 
bérezek tetőit ia egéazen ellepte a májusi és júniusi hó a ennek folytán a lég 
annyira kihűlt, hogy a kukoriczakapások gubában éa nadrágban kapáltak, 
sokan pedig a szántóföldek barázdáin melegedés végett kénytelenek valának 
tüzet rakni. 

4- (A „Bukaresti Magyar Közlöny'1) 2 ik azáma ia megjelent. Mellék
letül a bukureati román nemzeti azinház rajzát hozza, hol moat magyar dalmű-
énekeseink arattak koszorúkat, a csinos szinház rajzát lapunk is be fogja 
matatni. 

+ (A gazdasági egylet gróf Festetics György emlékezetét) fényesen 
akarja megünnepelni az 18tíl-iki közgyűlés alkalmával. 

+ (Egy kis bonyodalom.) E czim alatt a „ P . H."-ben egy feltűnő 
czikk jelent meg azon feldunasori telekről, mely az 1840-iki országgyűlésen 
Pest városa által az építendő országos nemzeti azinháznak lőn önkéntea 
adománykép felajánlva. E czikkből érdekesnek találjak átvenni a követke
zőket: „ A dunagőzhajótársaság bona fide megvesz Pest városától egy duna
parti telket, melyet maga a mostani hatóaág ma az országénak ismer e l , de 
annak idejében eladni nem gátolt. A magyar Akadémia, az általa szintén 
bona fide megszerzett telket kicseréli a szomszéd dunagőzhajótársaságéval a 
végett, hogy oda, a Lloyd-épülettel szemközt, a nemzethez, a fővároshoz éa 
az Akadémiához méltóan egy monumentális épületet állíthasson. S moat be
bizonyul, hogy az első négy szögtelek a nemzeti színházé, melynek építésre 
költsége nincs; a hogy e szerint a magyar Akadémia, melynek pénze van, 
nem épitheti palotáját oda, hova illik. Ehhez járul , hogy az amúgy ia pénz
ben szűkölködő Peat városa kénytelen volna a dunagőzhajótársaságnak az 
attól felvett telekárrészleteket visszafizetni, ha ez bona fide vásárion telke 
miatt inkább pert nem indit a város ellen. Kérdés : mikép bontakozhatik ki 
Pest városa ezen zavarból? Mi ugy hiszszük — irja tovább a „ P . H . " — 
hogy erre több mód is fog találkozni. De a legjózanabb a tegkielégitőbb aze-
rintünk az lenne, ha a város a dunagőzhajótáraaaágnak eladott négyazög he
lyett a nemzeti azinház azámára a régi leégett azinháznak a színháztér felé 
álló belső felét adná oda, megtartván redoutnak az épület dunaparti felét. — 
Ezzel, ugy hiszszük, megelégednék az o r s z á g , — az Akadémia végrehajt
hatná cseréjét a dunagözhajótársasággal, a város nem kénytelenittetnék a 
táraaaágot kárpótolni, a redoute kevesebb költséggel fölépülne, s a kedvező 
tér az uj országos nemzeti azinháznak biztosítaná azon hazafiúi részvétet, 
mely nélkül ily monumentális, és belazerkezetében költséges épület a mai 
viszonyok közt fel nem épülhetne." 

— (Közadakozások ügge.) Hazai közintézetcink még mindig késnek az 
ujabb időben sűrűn befolyt hazafiúi adakozások teljes összegeinek kimutatá
sával. Alkalmasint okaik vannak rá. Add ig is nem vehetik nekünk roaz 
néven, ha a közönség e réazbeli kíváncsiságának megfelelni óhajtván, jót-
álláa nélkül, elmondunk e tárgyban annyit, a mennyit mások beszélnek. 
Bécsi lapokban olvassuk, hogy a Kazinczy-alapitványra, eddigelé 45,000 fi 
gyűlt ösaze; hát a Kazinczy-emlékre? — A z Akadémia palotájára a lefolyt 
hónapokban 440,000 ft, az alaptőkére 226,000, öaazeaen az Akadémiára 

1666,000 ft. lőn bejelentve. A Múzeum termeinek díszítésére a magyar hölgyek 
eddigelé 22,204 ftot adakoztak. Széchenyi-emlékszobrára is begyülhetett már 
néhány ezer forint; de az Akadémia még mindig nem eszközölhette ki a 
megkívántató engedélyt, a az efféle adakozások közzététele még lehetetlen. 
Hát a magyar irók nyugdíj-intézetének ügye, mely korábbi időkből bir már 
némi alappal, hol feneklett meg? Hát a Kisfaludy társaság miért titkolózik 
oly nagyon üléseinek eredményeivel? Nyilvánosságot kérünk, a mely nem
csak őre, hanem éltetője a táplálója ia a hazai közügyeknek. 

— (Hírlapi kacsa.) E g y peati lap azt találta írni „azéles rosz kedvé
vében", hogy Pesten Landerer éa Heckenaat nyomdájában a szerkeaztők 
nem az önmaguk által választott, hanem a. „nyomda" által elfogadott helyes
írási szabályok szerint kénytelenek irni lapjaikat. Ez az állítás, melyet más 
lapok ia siettek elhinni, fájdalom, caak mesebeszéd.Fájdalom, mondjuk; mert 
nálunk még mindig nincs határozott megállapodás a helyesírásban, a még a 
legrendezettebb nyomda ia kénytelen az irók és szerkesztők szétágazó Ízlé
sének hódolni. A magyar szerkesztőknek még mindig kell oly gépies dol
gokkal foglalkozni, melyek más irodalmakban régóta a nyomdai személyzet, 
a faktorok, korrektorok és szedők gondjai közé tartoznak.A nyomdának elég 
érdeme, ha külön vállalataiban legalább következetea helyesírást iparkodik 
követni. De hiszen, látjuk,hogy még ez sem s i k e r ü l t eddig— ut figura docet. 

— (Sáska-pusztítás.) Zsilva-Gyarmat, jun. 29. Al ig maradt időnk föl
sóhajtani ama megdöbbentő hírre, hogy a sáskák hazánk több részét meg
rettegtetek, a sujtoló eora e falékony segédei már is ránk hozták a növény
élet irtóháboruját. Nyitramegyében Dögösön, a Komjáthon ütötték fel nem 
rég rémületes táborukat, hol rögtön sikeres üldözésbe vették. Legújabban 
Barsmegyének Besenyő helységében a község rétjein, melyek jelenleg le
gelőül használtatnak, bukkantak egy jelentékeny fótra. Fiatal még e fót, 
azért megfoghatlan, hogy fejletlen szárnyszervezettel hogyan került ide. E 
körülmény, s mivel hogy előbbi években itt nyomuk aem volt, aokakban azon 
véleményt ébreszté, hogy azok talajdonképen nem is sáskák, hanem réti 
tücskök. De feltűnő erőa testszer vezet, az egyforma barna szin, a a fótban 
való szoros tartózkodás, első pillanatra eloszlathatta volna a kétségeket, a az 
irtás már javában folyhatott volna. 

Megyefőnökünk erélyétől várjuk, bogy e sujtoló ostort gyorsan fordítsa 
el tőlünk. Minden tekintetben anyagi létünk fóláldozáaa. Közeledik az ara
tás, a ha a nép a küazöbön álló aratással megkezdi kenyértakarását, akkor 
a jövendő aratást, félek, hogy a sáskaraj zöldállapotban végezi helyettünk. 
Uraim! kiknek kezeikbe lerakvák a módok, melyek gyorsan eszközölhetik a 
népek boldogságát, ne késsenek azokat a legnagyobb rnyagi veszélyek közt 
leghaladéktalaaabbul alkalmazni. A nép hálája, melynél nincs nagyobb ju
talom, buzgói kodáauktól nem fog elmaradni. — Huszár György. 

b . — (Bátor életmentő.) Ungból irják, hogy a daróczi gör. kath. lelkész 
leánya Ungra utazván, a vám elkerülése végett az Ung-folyón akart keresz
tülhajtatni, de a folyó dagadt árja elragadta a kocsit. A kocsisnak sikerült 
ugyan a lovakat a partra kikapatni, de a víz a leányt az ülésből lesodorta a 
el is vesz, ha Hadobai Antal, gymnaaiumi tanuló, utána nem ugrik a part
ról, ki őt egy czölöphöz vonta,a ott tartotta mindaddig, mig a mentőcaónak 
megérkezett. 

u (Nemsokára marhahúst is Amerikából hozunk), ha tovább ia ilyen 
drága marad. Benera antverpi huskereskedő Bécsben raktárt akar alapitni, 
melyben az amerikai sózott marhahua fontját 15—20 ujkron fogná mérni. 
Pesten moat a marhahua fontja 19 kr. 

Z\ (A franczia borok apostolok), irják a franczia lapok, mert a hova a 
franczia bor elhat, a hol caak a burgundit éa bordeaux-it iszezák, ott az em
berek laaaankint el is francziásodnak kissé; a bor mellett elkezdenek fran
cziául köszöntgetni, megízlelik a franczia irodalmat a ezzel elterjed köztük a 
kor szellemének uj tana. Uj ok arra, hogy a magyar bornak is utat nyissunk 
a világba! 

b .— (Vumat Sándor, a hiret franczia regényíró) jelenleg Palermóban 
mulat s a királyi palotában lakik. T ö b b fényképészt is vitt magával, kik ott 
már több történeti nevezetességű képet készítettek. Egyiken Tüköri ezredes 
ia látható, ki egy lábán kapott seb folytán nemrég meghalt. 

b — (A franczia lovasság) igen sok jó lovat kap Algiron át Afrika 
belsejéből. A császár-testőr vad ászok, továbbá az 1- éa 5-ik huszár-ezred 
mind arab lovakat kap, számukra, legközelebb ismét egy 200 arab lóból álló 
azáUitmány érkezett Algírból Páriába. 

b . — (Nagy fizetés.) Parisban az elyeei mezőkön levő lovarkÖr igazga
tója 120,000 frank évi dijat ígért egy 22 évea felette kitűnő teatgyakorlott 
férfinak, ki ügyeaaége mellett ritka azép arczczal éa termettel bir, ugy hogy 
az egéaz lovarköri közönség magán kivül van elragadtatáaában, ha őt lát
hatja. A z ifjú nem fogadta el a nagy fizetést, mert mint szabad művész, töb
bet remél keresni. 

A, (A berlini ez évi versenyen) caak egy magyar pályázó jelent meg, 
ifj. Batthyány István, kinek Peeress nevü Tova június 23-kán 20 Fridrik-
nranyat nyert és igy még sem egészen hiába ment oda futni a magyar di
csőségért. 



+ („A könyvnyomdászat története Magyarországon.") Ez czime azon 
kis munkának, melyet ifj. Emich Gusztáv és Szabó József nyomdászok a 
jun. 24-én tartott Guttenberg ünnepre kiadtak. E kis könyvből egyetmást 
lapunk olvasói számára is kijegyzünk. — A könyvnyomtatást Guttenberg 
János találta fel 1440-ben. Magyarországon Mátyás király állíttatta fel az 
első könyvnyomdát Budán, mely 1473-ban nyittatott meg Geréb László és 
Hesz András felügyelete és vezetése alatt. Első nyomtatványa ezen intézet
nek latin nyelven irt „ E g y anonym Krónikája Wagnertől ." 1 lesznek a 
nyomdászat körüli minden érdeme abból állt, hogy ő volt Magyarország első 
könyvnyomdásza. A z első magyar nyelven nyomott könyv a „Szent Pál leve
le i" voltak, melyeket Komjáthi Benedek nyomatott 1532-ben Viktor nyom 
dásznál Krakkóban. A második nyomdát Magyarországon Nádasdy Tamás 
gr . állíttatta fel 1538. táján Uj-Szigethen. Innen került ki 1539-ben az Er
dősi János által latin nyelven irt legelső grammatikája a magyar nyelvnek. 
A sajtó átalános elterjedése hazánkban a 17-ik században kezdődött, de na
g y o b b mérvben csak a 18-század végén s a 19. elején kezdett működni. Még 
nagyobb lendületet nyert mind az irodalom, mind a nyomdászat 1827-ben a 
m. Akadémia megalapitása által. Ezen idő óta a pesti könyvnyomdákból, 
melyek azelőtt csak imakönyvek, naptárak, egyházi és világi dalok stb. 
nyomtatásával foglalkoztak; mind több B több magyar tudományOB érteke
zések, tankönyvek, politikai, szépirodalmi, művészeti és szaklapok kerültek 
ki. 1800-évig még egész Európában fasajtókon nyomtattak. A z első vassaj-
*ót Stanhope lord ( f 1816) . állitotta fel Londonban, nevéről nevezvén azt. 
Ezt csakhamar többféle czélszerŰBitett sajtó kövotte különféle nevek alatt. 
A z első vassajtó Pestre csak 1835 év körül hozatott. 1810-ben találtatott 
fel a gyorssajtó, s csak 30 évvel később hozatott az Pestre s átalában Ma
gyarországba. Pesten 1848-ban Vankó Dániel gépéBz s a pes'i József-han-
germalom gépgyára és vasöntődéje késziték az első vassajtókat. A z első 
gyorssajtó Magyarországban Rock István gépgyárából került ki 1859-ben. 
— H o g y mennyire haladott a magyar irodalom a nyomdászattal egyetem
ben, s minő kiterjedést nyert a lefolyt 20 év alatt, kitűnik a következő sta-
tistikai adatból : Budapesten jelenleg 14 nyomda működik, mintegy 300 
nyomdászszal, 42 gyorsajtóval (a kézi sajtókat nem is számítván) és számos 
segédmunkással, 8 ha tekintetbe veszszük, hogy mindegyik gyorssajtó egy 
órában 1000 példányt nyomtat, akkor az összes gyorssajtók naponkint (10 
órát számítva) 420,000 ivet nyomhatnak. Landerer és Heckenast nyomdájá
ban gőzsajtók működnek. Ez idő szerint csupán Pesten 35 magyar, 9 német, 
2 tót 8 1 vzerb lap jelenik meg. Ezenkivül több vidéki városnak is van saját 
közlönye. A vidéki nyomdák is már többnyire gyorssajtókkal működnek. 
1848-ik évig Pesten csak három, t. i. Trattner-Károlyi, Landerer és Hecke
nast, Beiméi J. és Kozma Vazul-féle nyomda létezett. 1848-ban keletkezett 
a következő négy : Lukács László (most Herz János), Müller Emil, Eisen-
fels (később Eisenfels és Emich, most Emich Gusztáv), Bucsánszky Alajos. 
Későbbi években pedig : Boldini Róbert, Gyurián József, Wodianer Fülöp és 
Werfer Károly s legközelebb Engel és Mandello czimü nyomdák. A z emii
tetteken kivül még többen folyamodnak nyomdászi jogért. Budán két nyomda 
van : az egyetemi és Bagó Márton nyomdája. Vidéken összesen 54 nyomda 
működik, következő városokban : Arad (2) , Baja, B.-Gyarmat, Debreczen (2) , 
Eger, Eperjes, Esztergom (2) , Győr , Kalocsa, Kaposvár, (2) Kassa (2) , Kecs
kemét, Késmárk, Komárom, Kőszeg, Lőcse, Magyar-Ó vár, Marmaros-Sziget, 
Miskolcz (2) , Nagy-Károly, Nagy-Szombat, Nagy-Kanizsa, Nagy-Várad, 
Nyitra, Pápa, Pécs, Pozsony (3) , Rima-Szombat, Rosnyó, Sárospatak, 
Selmecz, Sopron ( 2 ) , Szabadia, Szegszárd, Szeged, Székes-Fehérvár, 
Szigetvár, Szombathely, Temesvár (3 ) , Újvidék, Vácz , Vesprém, Zala-
EgerBzeg, Zombor. 

^ (A ló ereje.) E g y ló közönséges csinálatlan fold uton 300, csinálat-
lan köves uton 600, szilárd homok uton 1600, kövezett csin-ílt uton 3000 
fontot bir elhúzni. Ez azonban csak vizirányos egyenes uton értendő, mivel 
azonban ilyen ritkán található, azért egy lóra 18—20 mázsa tehernél többet 
nem számithatni. Teljesen vizirányu vasúton egy ló elhúz 140 — 160 mázsát. 
Meglehetős sebes folyású vízen viz ellen egy ló 150—160, keyésbbé sebes 
folyásún 550—800, csatornán pedig 1600 mázsát elvontat. Átalában a ló 
csstornán majdnem négyszázszorta többet elvisz, mint a rosz uton, és 60-
szorta többet, mint a csinált uton. 

b.— (Mesterfogás a lopásban.) Berlinben egy rab fogolytársának fényes 
nappal lelopta testéről az inget, mig ez aludt, s az elidegenített tárgyat oly 
ügyesen el tudta magánál rejteni, hogy a rendőrség csak hosszú kutatás után 
talált reá. 

A m a g y a r A k a d é m i a palotája. 

— A m. Akadémia jul. 2-i ülésében következő ujabb tetemesb adako
zások jelentettek be : Joanovics György adott a házra 200, a tőkéhez szin
tén 200 ft, Szakáll Lajos Gyulán gyűjtött a házra 273 ft, 25 kr, s 3 aranyat, 
a tőkéhez 211 ft, 25 kr, a Szentiványi nemzetség adott a házra 200, a tőké
hez 800 ft, a sárbogárdi közbirtokosság a házra 600 ft, a szelevényi közbir
tokosság a házra 50 ft, dr. Arányi Lajos a házra 50, a tőkéhez szintén 50 
ft, Madarász Endre Csetneken gyűjtött a házra 690, a tőkéhez 359 ft, ő maga 
(Szontagh Pal ivén) mindkét czélra 1000, Szontagh Pál 40, a masznikói pa
pírgyár 200, a nagyszlabosi papírgyár 200, Csetnek városa közönsége 400, 
többen ugyanott 276 ft. adtak; Karsay Sándor Téten gyűjtött a házra 50, a 
tőkéhez 29 ft, Baumgartner József Köves-Kállán gyűjtött a házra 38 ft, Bar-
tos Lajos kisgyarmati plébános adott a házra 105 ft, ugyanő gyűjtött a házra 
5 ft, 50 kr, a tőkéhez szintén 5 ft, 50 kr, Szathmáry Károly gyűjtött Béké

sen a házra 254 ft, Békés városa adott a házra 2000 ft, a V . Újságnál újra 
gyűlt a házra 1459 ft, 1 arany, 4 tallér s 3 húszas, a tőkéhez 5 ft, Csaplo-
vics Sámuel újra gyűjtött Rozsnyón a házra 30 ft, Farkas Nándor nagyend-
rédi plébános gyűjtött a házra 65, a tőkéhez 49 ft, Böszörményi Elek gyűj 
tött Szatmáron a házra 24, a tőkéhez 22 ft, Fektor József kecskeméti plé
bános gyűjtött a házra 40 ft. Vári Szabó István gyűjtött Halason a házra 
27, a tőkéhez 12 ft, Fehér Lajos gyűjtött Török-Szent-Miklós vidékén a 
házra 41, a tőkéhez 10 ft, az egri magyar szabók adtak a házra 30 ft, Kun 
József Miskolczon a házra 40, a tőkéhez 60 ft, Murányi Ignácz gyűjtött T e -
mesmegyében a házra 107, a tőkéhez 20 ft, a P . Naplónál ismét gyűlt a 
házra 1010 ft, 2 arany, 1 % tallér, 8 huszaB, 2 db uj ft, a tőkéhez 40 ft, Laky 
Antal gyűjtött Szombathelyen a házra 24, a tőkéhez 21 ft, Miskey Géza 
gyűjtött Kocson a házra 118 ft, Kovács Bencze Berenczén adott a házra 25, 
a tőkéhez szintén 25 ft, Tompa Mihály gyűjtött a házra 45 ft, Szelestey 
László ujabban gyűjtött Vasmegyében a házra 23, a tőkéhez 19 ft, Péter 
Zsigmond Halason adott 80, Zseni István 40, Kolosvári István 60 ft, mind a 
házra; Bonyhay Benjámin gyűjtött Mező-Berényben a házra 76 ft, Sponer 
Tivadar ujabban gyűjtött Szepesmegyében a házra .37, a tőkéhez 49 t't, Né-
csey Bálint mavai plébános gyűjtött a házra 18, a tőkéhez 11 ft, Babos Pál 
gyűjtött Zalamegyében a házra 563 ft, s 5 aranyat, a tőkéhez l i f t , Prónay 
István Romhányban adott a házra 200, a tőkéhez 500 ft, Prónay József 
Ivánkán a házra 200, a tőkéhez 500 ft, Kunszentmiklós ujolag a házra 100 ft. 

— (Heti kimutatás) a Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez a m. Akadé
mia számára beküldött adakozásokról : 

XXIV. közlés : Csetnek völgyéből (Oömör) a masznikói géppapírgyar 
munkásai 25 ft. — Egerből egy a felső-tarkanyi erdőben tartott juniális em
lékéül többen Turcsányi Sándor által 9 ft. — Uzdról (Tolna) Uzdi 10 ft. 
— Keszthelyről többen Rády György által 1 darab, két forintos tallér, 2 
db. egy njftos, 6 db húszas ezüstben. — Udvariból (B har) Széchenyi-gyász-
ünnep alkalmával többen T . L . isk. igazgató által 10 ft. — Egyházas-Rá-
dóczról (Vas) a reform, gyülekezet tagjai Kóa Ferencz leik. által 44 ft. és 
1 db. két ftos ezüst tallér. — Nagy-Szőllősről Kail Anna 2 ft. — Trencsin-
megye felső részéből többen 165 ft. — Somogymegye nyugoti széléről töb
ben 208 ft. 10 kr. s 1 db. bajor tallér. — Tök közeégből (Pest-Pilis) Széche
nyi-gyászünnep alkalmával 10 ft. 24 kr. — Debreczenből Jankó Imre kegyes 
rendi áldozár 10 ft. — összesen : 506 ít. 34 kr., 3 tallér, 2 ujftos, 6 húszas. 

Az eddigi I—XXIII. közlésekkel együtt: 10 ,040 ft. 9 9 kr, 1 régi római 
arany, 1 db. huszfrankos arany, 86 cs. arany, 17 tallér, 2 njftos, 124 húszas, 
2 negyedftos, 1 tízes és 7 db. nemz. államkölcsön-kötelezvény. 

*— (Részletes kimutatás) a Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez a m. 
Akadémia számára küldött adakozásokról, melyekhez többen járultak : 

A X X m . közlésből (1. V . U. 27 szám) : 
Vácz-Szent-László községben egy névünnepi estélyt maradandó emlé

kűvé tenni óhajtván, t. Harmos Lajosné asszony indítványára a jelenvoltak 
között a m. Akadémia palotájára aláírás nyittatott, melynek eredménye azon
nal 22 ft, volt. A z adakozók névsora: 

Harmos Lajos földbirtokos 4 tt, Harmos Lajosné 2 ft, Harmos Etel kisasszony 
2 ft, tiszt. Kovács József l ft, Palotay László káplán S ít. Freytag Károly arad. erdész 
1 ft, Freytag Ernesztin 1 ft, Rolf Camil tisztirnok 8 ft, Szántó Sándor tisztirnok 3 ft 
Megyery Sándor birtokos 1 ft, Esztergály Mihály jegyző 2 ft. 

Puczincz községből (Vas) 9 ft 10 krt kaptunk a fentebbi czélra, mely
hez járultak : 

Czipott Rudolf lelkész 1 ft, Csaplovits János tanitó 50 kr, Savel János tanitó 
60 kr, Sohár Alajos 1 ft, Sohár Flórián 1 ft, Sobár Miksa 1 ft, Bencsecz Miklós 10 kr, 
Benkó Farencz gráczi kereskedő 1 ft, Benkő Ferencz jegyző 1 ft, Szinicz Lajos bodoncsi 
segédpap 1 ft, Ziskó György 1 ft. 

Keresztesről az Akadémia számára 22 ft, 40 kr, érkezett hozzánk (a 
más czélra szánt összeget is vettük). A z adakozók neve i : 

Szabó Fái bíró 1 ft, Somogyi Ls<ns jegyző 2 ft, Lukács József gazdatiszt 3 ft, 
Korbaly István urad. írnok 1 ft, Helmsireit József mészáros 2 ft, Kropáesi János nap
számos 60 kr. Szabó P. János földmives 60 kr. Moharos Gábor fóldmives 1 ft. Csapó 
István molnár 1 ft 60 kr, Parragh Ferencz ref. lelkész S ft. ifj. Csapó István60 kr, Reme-
nyik János tanitó 1 ft, Gödör József 2 ft 10 kr, Szili Antal 1 ft, Szabó Ferencz 1 ft, 
Szabó M. István 30 kr, Dávid János 1 ft. 

Csik-Taploczáról (Erdély) 96 fttal nevelték az Akadémia palotájának 
pénztárát, mely összegnek egyrésze f. é. martius 18-án Csik-Szeredában já
rási orvos dr. Miller Józsefnek, több barátja és ismerőse által megült néves-
télyén, másik része később íratott alá vidékiek által. A z adakozók összes 
névjegyzéke: 

Lázár Dénes birtokos 6 ft. Adorján Imre gymnariali* tanár 1 ft, Horváth Károly 
gymn. igazgatótanár 6 ft, Gőzsy Béla gyógyszerest 1 ft, Endea Izsák birtokos 3 ft, Benkó 
Pál lelkész 2 ft. Kozma Döme ».-ferencirendi szerzetes éa tanár 10 ft, Bodó J. Miklós 
sz. ferenezrendi szerzetes és tanár 1 ft, Bőjihy György birtokos 1 A, Bálint Károly tanár 
1 ft, Bodó Alajos leikési 1 ft, Antalfiné 1 fr, Sándor Mihály birtokos 10 ft, Geréb Elek 
1 fit, Bnuzt Ignácz • -.kir.törvényién. 2 ft. Bocskor Mihály Ügyvéd éa birtokos 6 ft. Caiki 
Mózes Ügyvéd 5 ft, Lázár Domokos birtokos 2 ft. Zöld Cili 1 ft, Aotalfi tanár 1 ft, Bruszt 
Jakab Vdma 2 ft, Bálás Lajosné 1 ft, Bálás Lajo* birtokos 3 ft. dr. Miller 2 ft. Böjthy 
Imre birtokos 1 ft. Klthes Elek tanár 1 ft, Fekete tanár 1 ft, Bandi Bernárdin sz.-ferencz-
rendi szerzetes ét tanár 1 ft, Nagy Dani szentferenezrendi szerzetes éa tanár 1 ft — Vi
dékről : Illyés Ignácz kórbáz-igazgató 1 ft. Molnár Ignácz 1 ft, Erőss Elek 1 ft, Száva 
Zakariás 2 ft. Mikó Antal birtokos 2 ft, Sándor László birtokos 2 ft, Biális László birto
kos 1 ft, Minier Lajos cs. k. kapitány 1 ft, özv. Mőritz Dénesné, szül. Biális Borbála 1 ft, 
Zakariás Antal é* Dávid 1 ft. Száva Kristóf és testvérek 1 ft, Caiky Károly 2 ft, Zak
ariás Antal és fiai 1 ft, Gál József 1 ft, Nagy Lajoa lelkész és esperes 2 ft, Fancsaly 
György birtokos 1 ft, Lakács István birtokos 1 ft, Sántha Imre lelkész 1 ft, Szára 
Antal 1 ft 

4- (A m. Akadémia javára) a „ P . Napló" szerkesztőségénél eddigelé 
16 ezer forint gyűlt be. 
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Világos. 

Világos indul s 3-ik lépésre matot mond. 

A 22. számú fe ladvány m e g f e j t é s e . 
(Rozanyay Mátyástól) 

Világos. Sötét. 
l ) V a 7 - f 7 t K f 6 - e 5 
2 ) V f 7 — f 4 f K e i - f 4 : 
3) F g 1 — h 2 4 = 

Helyesen fejlettek üteg. Vtttpremién : Fülöp Jóisef. — Lessen l báró Meszéna 
István. — Ütirerif nAt-n • Molnár Ágoston, Horvátb Pál. — Adandón : Kárliczky Gyula. — 
Jánosiban : Keszler István és Antal. — Sicgssdrdon : Zöld Sándor. — IIunastomkaton : 
Baksty István. — Mooton : Badváner J. — Parabulyban : Rothfeld József. — I'.-Ss.-Jfe'A-
létom '• Franki A. — Berkidám: K —y. — Pesten \ Cselkó György. — Gyula-Fehérvárt : 
Horvátb Lajos. — Kolotsvárt : Törpényi Lajos. — Felső Töbörtsökön : Salamon Lá-zló, 
— liíadnan : Kiss Andor. — Béctbtn .- Józsa Dániel. — T.-Füreden : Nánásy Gyula. 

Rövid értesítések. Székei-Fehérvár : M. Gy- Nem a c 2-n álló gyalog, hanem az 
örökös sakkadás miatt közölhetetlen. A tévedést a diagrammra rajzolt, s mégis fbicserélt 
alakok! okozták. — Arad : K. S. Helyesen! De könnyebb volt neked a megfejtést, mint 
nekem kilétedet eltalálni. Szólj, ki vagy? (ha „per tu" vagyunk). — Jsinoii. K. I. Ha 
sörét 1) lépésre d 6 gyaloggal megy : akkor kétféle megoldása van, még pedig a be nem 
küldött igen szép. 

Színházi napló . 

Péntek, június 29. „Liliomfi." Eredeti vigjáték 3 szakaszban, dalokkal 
és tánczczal. Irta Szigligeti. A szép száma közönség mind végig érdekkel 
nézte a sok ügyességgel irt s átalában jól előadott darabot. Szerdahelyi, 
Tóth Soma, Réthi, Udvarhelyi Miklós s Némethiné különösen elemük
ben voltak. 

Szombat, jun. 30. La Grua k. a., Tati k. a., Graziani, Benetentano és 
Mileti uraknak, a Salvi Máté [igazgatása alatt levő olaaz opera tagjainak 
föllépteül : „Borgia Lucretia." Opera 3 felv. Donizettitől. L a Grua kisasz-
szonyról bátran elmondhatjuk, hogy ; a j ók java, a művészet fölkent p ip-
néja. Énekének varázsával szivünk mélyéig hat a a legkellemeab rezgésbe 
hozza annak húrjait. Nemes, izléateljes játéka oly beszélő, hogy szavak nél
kül is teljesen megérthetjük. Tati k. a. szép alt hangjával szintén megnyerte 
a közönség tetszését. Graziani kitűnő tenorista. Beneventano rendkivűl erős 
éa terjedelmes basshangjával bámulatra ragad. Mileai baritonista ia csinosan 
énekelt. A mai előadás rendkívüli lelkesedést idézett elő. Számtalan koazoru 
repült a szinpadra, s még számtalanabb volt a taps és kihívás, melylyel az 
olaszokat üdvözölték. A kitüntetésekből természetesen legtöbb jutott La 
Grua kisasszonynak. 

Vasárnap, július 1. „4 bányarém." Eredeti népazinmű 3 felvonáaban. 

Irta Vakol Imre. 
Hétfő, jul . 2. La Grua k. a., Graziani ur, Tati k. a., Beneventano és 

Mileti arak föl lépteül: „Borgia Lucretia." Opera 3 felv. Donizettitől. Iámét 
viharos tapsok, sürü kihívások és nagy közönaég. 

Kedd, jul. 3. Szabó Kritztina k. a., a vidéki azinéaznő föllépteül : 
„Könyvet Kálmán." Eredeti történeti dráma 5 felv. Irta Jókai Mór . Szabó 
Krisztina Ingoli azerepében lépett föl; játéka ügyeaaéget, otthonoaaágot 
tanús tott. Taps- és kihívásban ia részesült. 

Szerda, jul. 4 . Graziani ur, Tati k. a., Mileti és Vareti urak föllépteül: 
„Rigoletto." Opera 4 felv. Zenéje Verditől. Minden öaazevágott volna, caak 
a fiatal kezdő Markovics Uka ne vágyódott volna Hollóaay-L.-né távollé
tében, Gilda szerepére'. Caak a bátoraág volt bámulandó; az becsületére 
vált volna egy garibaldiatának is. 

Ctutörtök. jul. 5. , „Szökő-év." Angol vigj . 3 felv. 

Szerkesztő i mondaniva ló . 

5169 K.-Sz.-Miklós B. K. A kivánt számmal nem szolgálhatunk. 
6170. Kls-Marja. K. J. A vasárnapi iskola köriili buzgalmához kívánunk sok 

kitartást és szép sikert. Teljesen méltányoljuk a nehézrégeket, melyek e részben fala 
helyen fölmerülnek, de azt is hiszszük, hogy annak berendezésére csak átalános elveket 
állíthatni fel, a részletes alkalmazást minden község saját viszonyaiból szükség öszbangba 
hozni, ön is azt teszi, hogy saját tapasztalásai nyomán indul, intézkedik és javít. Bár 
mindenütt ily buzgalmat látnánk. — A levél és 7 ft, illető helyre elküldetett. 

6171. Sárospatak. Egy papnövendéknek. Az adakozási összegről nincs tudomá
sunk. Hozzánk nem küldetett; meglehet, máshová. 

6172. Jászapáti. T. M. A levél tiszt. Koós Ferencz czime alatt küldendő. Agióról 
nincs szó 4 vagy 8 ujft osztr. bankjegyekben; s bérmentesítés, egyéb semmi. 

6173. Naay-Kaiii-a. B. J. Székács niklai beszéde e napokban jelent meg Pesten 
s 40 kron kapható. 

5174. Tisza-Ve; seuy. Z. J. A küldött pénzösszeget megkaptuk, s illető helyre 
átszolgáltattuk. 

6175. Ó-Kanizsn. Ujsághy István. A „hat vagy hétezer darabka festett papiros
bői összefont" müvet tessék beküldeni, egyenesen a Múzeum igazgatóságához. Ott meg 
fogják itélni, oda illik-e a többi nevezetességek közé. 

5176 A. B. Sajnálva mondjuk, hogy még mindig nem került rá a sor. Hasonló 
tárgyú müvekre azóta még nem volt szükségünk; az uj félévtől reméljük ezt. v 

6177. Az ábránd. „Tessék pálezát törni felette!" mondja ön. Hátha a páleza 
többet ér? 

6178. Csongrád. K. L. Nogel István kis-ázsiai leveleit vettük s kiadni szándéko
zunk. (Sterk.) — Lapnnkat egészen levélboritékba zárva nem küldhetjük, mert akkor a 
posta minden számot levél gyanánt taksál. A példányok bepiszkolása, mi iránt több oldal
ról érkezik hozzánk panasz, oly baj, mely iránt az illető postahivatalok szives közbenjá
rását kérjük. Az 1 ft. iránt tessék rendelkezni. (Kiadó hiv.) 

6179- Kdiiiburiíh. Üdvözletünket. A föltételek iránt intézkedni fogunk. Egy kéré
sünk van. Közelebb fekvő tárgyakat kérünk; ilynemű leírásoknak nagy bővében vagyunk. 
Pedig onnan telik más is. 

6180. Tornócz N. N. Várjuk az indítványt. 
5181. Phllippopolis. P. E- Becses küzremunkálásával igen megörvendeztetné ön 

a magyar olvasd közönséget. 
5182. T.-Becs. I. B. A kiadásra nézve nem szabhsrunk határidőt. A szabad rendel

kezésnek nem áll útjában Ígéretünk. 

Nyílt tér.*) 
— Nyi l a tkoza t . Mult tavaszon ,,Engel Erzs-íbet nőnevelő-intézetének 

alaprajza" czimü programmal jelentem a t. cz. közönségnek, hogy Miskol-
ezon szándékom egy müveit rangúak leányai számára ininta-nőnövelde-intó-
zetet alapítani, mely idő óta ezen intézet tökéletes szervezéséi munkálódván, 
idő közben azon, alkalmasint tévedésből származott balhir terjesztetett el, 
miszerint e hirdetett intézet nem fog megnyittatni: e valótlan hir megezá-
folására a egyszersmind a t. cz. közönség ujabbi értesítése tekintetébői 
kinyilatkoztatom, hogy a czélbavett intézet folyó év október l-aőjén v a l ó 
s á g g a l m e g f o g nyittatni, s a fentnevezett „alaprajz" szellemében szer-
veztetni. 

Mit is a t. cz. azülők a nevelő-barátok tudomására juttatni köteleesé-
gemnek tarték. Végre megemlítem, miazerint felaerdült leányok, kik a 
tanítási pályára ki akarják magukat képezni, szintén felvétetnek. A zongora-
tanítás az intézet jeles zongora-művésznője által fog vezéreltetni. 

Miekolczon, június 27-én 1860. Engel Erztébet. 

* ) E rovatban közlött csikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelős
séget a Szerk. 
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Holdnegyed : C Utolsó negyed Il-én 7 óra 13 pereskor reggel. 

T A R T A L O M . 
Id. Mailátb György (arcakép). — Édes hazám . . . S M * I GerS. — Eger ostroma. 

Pauler Gyula. — Két bogár életrajza (rajzokkal). Dr. St. — Vázlatok a magyar viselet 
történetéből (képpel, folyt.) Vitkttety Béla. — Régi nyelvemlék. Közli Balogh L. — 
Tárház : Levél Amerikából. Ctorépy J. — Széchenyi-gyászünnepélyek. — Nyolezran-
három halott újra temetése. — Egyház és iskola. Irodalom és művészet. Közintézetek, 
egyletek. Balesetek, elemi csapások. Mi újság ? Egyveleg. A magyar Akadémia. Sakk
játék. Szinházi napló. Szerkesztői mondanivaló. Nyilt tér. Heti naptár. 

Felelős szerkesztő : P á k h Albe r t (lak. uri-utcza 12. sz.) 

KUdő-tulajdonos HeekenaM Kasztav. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten 1860. 




