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+ (Tűzvészek.) Hontmegyéből írják a „M. O."-nak, hogy a több hét 
óta ott levő katonaság mulatását égések jelölik. Mikolán és Honton 40—40 
ház lett a lángok martaléka. Ez utóbbi helyen a katonák vezére bizonyit-
ványt követelt az elöljáróságtól, hogy a falut nem a katonák gyújtották föl, 
sőt inkább az oltás körül kitüntették magukat; ha erről bizonyítványt nem 
adnak, a katonaság megkettőztetésével fenyegetődzött. Adtak írást, de a 
mely tanukra utalva jelenti, hogy midőn a tűz kiütött, a lakosok közül úgy¬ 
szólván, senki sem volt a faluban, csak a katonák, s a tűz fellobbanási szín¬ 
helyéről is csakugyan katona lopódzott elő. Aug. 21-én hír szerint Nyék 
égett, hol szintén foly a végrehajtás. Ságot is felgyujtással fenyegetik, de a 
hatóság, a mennyire lehet, vigyáz. 

+ (Halálozás.) Ta&ntr Antal m. akad. levelező tag, azelőtt gr. Széche¬ 
nyi István, legújabban pedig b. Sína Simon titkára m. hó 26-án, életének 
53-ik évében meghalt. Nyugodjanak békével hamvai a derék hazafinak, ki¬ 

ben azon fényes korszaknak egyik legavatottabb tanuját s tevékeny nap¬ 
számosát vesztettük el, melyre halhatlan Széchenyink árasztott áldást és 
dicsőséget. 

-f- (Halálozás.) Szentgyörgyí Horváth Ottmár, volt 1848-iki képviselő 
és földbirtokos Pesten, aug. 26-án életének 41-ik évében gutaütés követ¬ 
keztében meghalt. Hűlt tetemei Vasmegyébe, a répcze-szentgyörgyi családi 
sírboltba szállíttattak, eltakarittatás végett. 

-)- (Öngyilkosság.) Nagy Lajos, a királyi tábla ülnöke s a szegedi 
volt cs. kir. megyetörvényszék elnöke, Kecskeméten, szőlőjében agyonlőtte 
magát, öngyilkosságának oka nincs tudva. 

-f- (Azon jómadarakból, kik Csuzy Pált kirabolták), tizenkettőt So-
mogyből Becsehelyre kisértek szembesítés végett. Az elrablott holmikból 
az ezüstszelencze s a benne volt 40 db. arany és 16 darab fsseres bankjegy 
Csuzy Pálnak már visszaadattak. 

SAKKJÁTÉK. 
88-ik sz. feladvány. — Weisz J. A. tanártól (Budán). 

Sötét. 

i b c d e 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

A 8o-ik sz. feladvány megfejtése. 
(Willmers Rudolftól Pesten.) 

Világos. 
1) 

Stttét. 
K c 3 — d 4 A) 

g 7 - g ö 
tetsz. sz. 

A) SOtét. 
F e 4 — f 3 

2 ) B h 3 — f 3 : + K e 3 — b 2 
3 ) B f 3 — b 8 f K b 2 — a 1 
4 ) F 5 ^ 

Világos. 
l ) F e 3 — f 4 f 
2) B h 3 — c 8 
3) B c 3 — c 6 
4) H vagy F £ 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : báró Meszéna 
István. — Pesten : Cselkó György. — B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Parabutyban : 
Kothfeld József. 

VII. feladvány. — Pap Dezsőtől (Miskolczon). 

e 7 ; fi; e 6; h 3; d 3; e 5; h 4; g 4 é s h 5 ; döésb.7. 
Világos indul, s 2-ik lépe'sre matot mond. 

Színházi napló. 
Péntek, aug. 23. „A nyolezadik pont." Vígjáték 1 felv. Murget után 

ford. Valzel Károly és Szerdahelyi. „Köszörületlen gyémánt." Vígjáték 1 
felv. Buckstone után angolból magyarosította Tóth József. Mind a két da¬ 
rabot ma először adták színpadunkon. A „köszörületlen gyémánt" egy falusi 
származású ifjasszony, magyarul mondva, falusi liba, udvariasabban szólva 
a természet romlatlan gyermeke, kit férje nyakrafőre mesterek által akar 
kimüveltetni, de nem sokra megy vele, a mit az anyatejjel beszítt, nehéz 
arról leszoktatni. Prielle Kornélia, a kinek finom játéka iránt különben tel¬ 
jes elismeréssel viseltetünk, nem bírt e szereppel annyira megbirkózni, 
hogy tökéletes diadalt nyerhetett volna. Tóth József és Szerdahelyi sem 
számithatják e darabbani szerepeiket a jobbak közé, bár mennyire igyekez¬ 
tek is a mű gyengeségét játékukkal feledtetni. De annál több jót mondha¬ 
tunk a másik vigjátékról. „A nyolezadik pont" valódi franczia szellemdús¬ 
sággal van írva; eredeti ötletek, élénk párbeszédek, gazdag leleményesség 
teszik mindvégig érdekessé. Lefordításával Szerdahelyi jó szolgálatot tett 
irodalmunknak s szinmüvészetünknek. Előadása is hasonlithatlanul jobb 
volt, mint az előbbié. Különösen Szerdahelyinek igen jó szerepe van benne. 
Prielle Kornélia és Tóth József is jelesen játsztak. Közönség szép számmal. 
Sutherland herczegnő is egy páholyból nézte az előadást. 

Szombat, aug 24. Stéger Ferencz föllépteül : „Hunyady László." 
Opera 4 felv. Erkel Ferencztöl. 

Vasárnap, aug. 25. „A vén bakancsos és fia a huszár." Eredeti nép¬ 
színmű 3 szakaszban. Irta Szigeti József. Tóth József ezúttal a föllépésben 
akadályozva lévén, helyette a vörös cseh csapiárost Tóth Soma adta, elég 
eredetiséggel, de a vége felé nem egészen sikerültén. A „Friczi" csudálatos 
alakját Szerdahelyi személyesítette, uj és önálló felfogással. Eéthy, mint 
máskor, jeles volt, Szilágyi Sándor is jól töltötte be helyét. 

Hétfő, aug. 26. „0 nem féltékeny." Vigjáték 1 felv. Ezt követte Boór 
Etelka k. a.-nak, Caréy bécsi tánezmester tanítványának első színi kísérle¬ 
téül : komoly magántáncz. Végül : „Angolosan." Vigjáték 2 felv. A két,, 
sokszor látott vígjátékot illetőleg nincs mit mondanunk; legfölebb egyik 
másik színész készületlenségét kell megrónunk. A tánezmüvésznő, kit fiatal¬ 
ság és szépség első tekintetre ajánlanak, szép jövőnek néz elé a tánezmü-
vészet terén, melyen elvitázhatlan tehetségnek adta jelét. Közönség, daczára 
a vásári időnek, csekély. 

Kedd, aug. 27. Stéger Ferencz föllépteül : „Alvajáró." Opera 3 felv. 
Irta Bellim. 

Szerda, aug. 28. „Manlius Sinister." Eredeti történeti dráma 5 felv. 
Irta Jókai Mór. 

Csütörtök, aug. 29. Stéger Ferencz utolsó föllépteül : „Mártha.' 
opera 3 felv. zenéje Flotowtól. 

36-ik szám. 

Pest, september 8-án 1861. 
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Víg-

Szerkesztői mondanivaló. 
5764. Pap Gábor urnák. Hiában kereste ön lapunk múlt számában derék költe¬ 

ményét. Ott volt az, de mielőtt még másoknak is megküldhettük volna, kivették, s ma¬ 
guknak tartották ott, a hol nagyon megtetszett. Eléggé csodálatos az, de fájdalom, nem 
segíthetünk ezúttal a bajon. 

5765. Nagyvárad. Z. Képzelni fogja ön,hogy a küldött két költeményt miért nem 
tiszteljük meg ugy, a mint megérdemlenék. 

5766. Kolozsvár. Betegh F. Lapunk múlt félévi folyamából a 17, 18 és 22 számok 
hiányzanak. Ha igy tetszik, kiadóhivatalunk megküldheti a csonka példányt. 

5767. Kecskemét. A rajzokat köszönettel vettük s készíttetjük. A vázlatot kér¬ 
jük, lapunk terjedelméhez s szelleméhez alkalmazottan. 

5768. IH. E. és F. G. A vendégszeretet szép dolog, de kérdés : lehet-e azt isme¬ 
retlen embereknek ismeretlentől joggal követelni? s azonfelUl e miatt oly hangos panaszt 
emelni akarni a nyilvánosság piaczán ? 

5769. Sári. A beszélyt okvetlen közölni szándékozunk. Mikor? oly kérdés, melyre 
most még nem felelhetünk. A megjelenés után kérjük ön jelentkezését. Bővebb bemuta¬ 
tásra nem volt szükség; régóta van szerencsénk. Szívesen látjuk mindenkor. 

5770. Igló. A válasz közelebb. 

Hé-
és hetinap 

Katholik. és Protest. 
naptár 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütör. 
Péntek 
Szomb. 

September 
F 15 Örang 
István k. Jus 
Mansvet p. 
Rozália szűz 
Victorin p. 
Zacharias pr 
Regina sz. 

F14Eg 
Igaz 
Serapia 
Mózes 
Hercule 
Magnus 
Regina 

Gör.-orosz 
naptár 

Aug. (ó) 
aOAlOIstv. 
21 Thaddé 
22 Agathoni 
23 Lupus v. 
24 Eutichius 
25 Titus 
26 Adorján 

©Nap¬ 
kelet | nyűg. 

Izraelit, 
naptár 

Elul R. 
26 
27 
28 
29 Böjt év 
1T.5632 
2 2. ttnne 
3 1. Sab. 

Hold¬ 
kelet nyűg, 

P-
41 
9 

34 
58 
20 
43 

Holdnegyed : • Ujhold 4-én 21 óra 28 perczkor éjjel. 

T A R T A L O M . 
Székács József. (Arczkép.) — A p—i várban. Tompa Mihály. — A nők polgári 

helyzete különböző időkben és népeknél. (Folytatás.) — A homonnai kastély. (Képpel.) 
Matolay Viktor. — A „királyi eskü" jelenete „Hunyady László" operából. (Képpel.) — 
A Tisza virágzik, Dr. Sz. — Egy magyar kertész levelei Kis-Ázsiából. Nogell István. — 
Egyveleg. — Tárbáz : A „nemzet gazdasszonyai''-nak kiállítása. — Irodalom és mű¬ 
vészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — 
Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? — Sakkjáték. — Színházi napló. — Szerkesztői 
mondanivaló. — Heti naptár. 

Felelős szerkesztő Pákh Albert : (lak. magyar-uteza 1. sz.) 

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1861. 

Gozsdu Manó, Krassómegye főispánja. 
Jelen válságos korszakunkban, midőn Európaszerte, de külö¬ 

nösen Magyarországban oly felette fontos kérdés a nemzetiségi 
ügy okos elrendezése, kiváló figyelem tárgyai azon jeleseink, a kik 
polgári erényeik s hazafias lelkületök tisztasága mellett, helyze-
töknél fogva, mintegy a nemzetiségek képviselőiül vannak hi-

, vatva. 
' Ilyen férfiú kitünöleg azon derék kazánkfia, kinek arczképét 

s rövid életrajzát itt nyújtjuk olvasóinknak. 
_ Gozsdu Manó 1802-ik évi febr. 22-kén született N.-Váradon; 

atyja Gozsdu Athanász ottani előkelő polgár, kereskedő és városi 
tanácsnok, édes anyja Király-Daróczi Bognár Anna, agy ős nemes 
család leánya volt. - Tanulmá¬ 
nyait a nagyváradi g. n. egy. 
román iskolákban kezdette, az-

I t á n ugyanott a r. kath. gymna-
; siumban és akadémiában foly- . 

tattá, egész a jogtudomány má¬ 
sodik évéig, melyet Pozsonyban 

. hallgatott, hová Szlemenics jog¬ 
tanár országos hire ragadta a 
tanulmányait buzgalommal gya¬ 
korló ifjút, ki itt is annyira 
megnyerte tanárai rokonszen¬ 
vét, hogy mai napig több ben¬ 
ső baráttal dicsekhetik a jog¬ 
tudós férfiak sorai között. — 
1823-ban avattatott fel Pesten 
királyi táblai jegyzővé, egy év 
múlva pedig ügyvédi oklevelet 
nyert „kitűnő" fokozattal. 

Ha részletes lélektani für¬ 
készet volna czélunk Gozsdu 
Manó életrajzának jelen vázla¬ 
tos leírásában, itt hosszabban 

, lehetne időznünk, mert kétség-
! kivül jurátus korában lön meg¬ 
vetve a világos elméjü román-

' magyar ifju lelkében azon ér¬ 
zelmek s nézetek alapja, melyek 
egész életpályáján keresztül fü-
ződve évről évre szaporiták az ' 
érett férfiú keblében is azon 
szép jellemvonásokat s elfogu¬ 
latlan nézeteket, melyeknél fog-
Va öt mind a magyar, mind a 
: ronián ajkú hazafiak egyaránt 

G o z s d u M a n ó . 

jeles testvéröknek ismerik és örömmel vallják. — A szorgalmas 
lfJu ugyanis nemcsak a jurátusi rövid évet tölté az akkori hirne-
ves ügyvéd és magyar-szerb költő Vitkovics Mihály irodájában 
hanem mint ügyvédi segéd is oldala mellett töltött három évet' 
mert — ámbár fiatal kezdői helyzetéhez képest, saját kezére is 
volt elég pőre, - annyira ragaszkodott köztiszteletben állott ieles 
főnökéhez hogy nem bírt élte végéig megválni Vitkovics házától, 
kit határtalanul tisztelt, fökép azon kiváló jellemvonásáért, ho^y 
mint született szerb oly határozott magyar hazafi volt. A mellett 
hogy kebelében hasonló hazafias érzelmek mindig erősebb gyöke¬ 
ret vertek, egyszersmind a magyar irodalom iránt is határozott 
kegyelet fogamzott keblében, a mi annál természetesebb minthogy 
a magyar irodalom akkori jelesei, annak ujabbkori alapitói : Ka¬ 

zinczy Ferencz, Virág Benedek, 
Berzsenyi Dán. s a Kisíaludyak, 
Fáy András s mások, Vitkovics 

X>:x"^ Mihálynak, a dicső magyar¬ 
szerbnek vendégszerető házánál 
szoktak barátságos koszorúba 
fűződni, melynek szellemébresz¬ 
tő ihlete nem tévesztheté el jó¬ 
tékony hatását mindazok kedé¬ 
lyére, a kik velők együtt lehet¬ 
tek, mely szerencsében az ifju 
Gozsdu, mint Vitkovics kedvelt 
embere, rendesen szokott része¬ 
sülni. 

Gozsdu Manó az ügyvédsé¬ 
get választván életpályául, mint 
Vitkovics köréből kedvezőleg 
ismert fiatal ügyvéd, mindjárt 
kezdetben elég szerencsével di-
csekheték. Különösen meg kell 
itt említenünk, hogy ö volt az 
első, ki 1826-ban a pesti és bu¬ 
dai tanácsokhoz, hol azelőtt év¬ 
századok óta latin volt a tör¬ 
vénykezési nyelv, magyar kere¬ 
setleveleket adott be, nem egy 
senator és ügyvéd csodálkozá¬ 
sára. És az, ugy hiszszük, ma¬ 
gyarosodásunk fejlődése króni¬ 
kájának érdekében is méltó a 
^jegyzésre, hogy Magyaror¬ 
szág fővárosában egy ro¬ 
mán születésű ügyvéd adott 
be legelőször magyar ke "*** 
velet! . . 
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Ugyanily nemű érdeme van Gozsdu Manónak a pesti görög-' 
román egyház könyveit illetőleg. Itt ugyanis azon kiskorú vetél¬ 
kedésnél fogva, hogy a görögök a román, a románok pedig a gö¬ 
rög nyelv elsőségét nem akarák elismerni egyházi ügyeik vezeté¬ 
sében, a német volt a „litigánsok" között a „gaudens"; — németül 
irták a pesti görög-román egyházközség jegyzökönyveit egész 
1836 ik évig, amidőn Gozsdu, ki már akkor nemcsak előkelő ügy¬ 
véd, hanem különben is befolyásos egyéniség volt Budapesten, 
hathatós közbevetésével erős pártot alakított a görög-román egy¬ 
házközségben, melynek segítségével kivitte azt, hogy a jegyző¬ 
könyv magyar nyelven szerkesztessék, aminthogy mai napig is e 
nyelvet használják. 

1848 — 1849-iki szakát tevékeny életének egy későbbi, tartóz¬ 
kodás nélküli életrajzíróra bizzuk ezúttal, ki kétségkívül kelle-
mesb feladatául ismerendi, az akkori idők fátyolát föllebenteni. 

1849 évi novemberben, mint született románra, Gozsdu Ma¬ 
nóra is rávetette szemeit az akkori német kormány, s megkínálta öt 
Biharmegye egyik részében a cs. biztossággal, mely megtiszteltetés 
elöl azonban, miután arra elég érdemesnek nem érzé magát, jó¬ 
nak látta, ügyesen kitérni. A bekövetkezett idők igen szomorúak 
valának. A kik közelebbről ismerik Gozsdut, jól tudják, hogy nagy 
kedvelője a jó magyar zenének, de 1850. után nem egyszer tapasz¬ 
talhatták, hogy a magyar zene véletlen hallatára rendesen könyek 
csordultak szemeiből, sőt Pest melletti vig szüreteiből is száműzte 
az ezelőtt nélkülözhetlen zenét. 

Mint első rangú, tekintélyes ügyvéd ez időszakban több ízben 
oly erélylyel lépett fel hathatós védszónoklataival a nyilvános per¬ 
tárgyalások termeiben, hogy napokig élénk beszélgetés tárgya 
volt Gozsdu Manó védbeszéde mind velős tartalmánál, törvény-
tudományi otthonosságánál, mind azon bátor hangnál fogva, melyet 
a magyar ügyvéd hivatása perczeiben sem a múltra, sem a jelenre 
s jövőre való tekintetekkel vissza nem tudott fojtani férfias 
keblébe. 

A kedvezőbb fordulattal kecsegtető 1860-ik évi októberi kor¬ 
mány, a főispánok kiszemelésekor Gozsdu Manó érdemeit is figyel¬ 
mére méltatván, mind a magyar, mind a román elfogulatlan haza¬ 
fiak örömére Krassóraegye főispánjává nevezte ki. Gozsdu, mint 
mindenütt, ugy ezen uj diszes, de eléggé tövises pályáján is, mint 
becsületes hazafi s elfogulatlan hü román testvér mutatta be ma 
"•át, valahányszor a körülmények nyilatkozatra, vagy tettre sür¬ 
getek. Teljesen meg vagyunk győződve, hogy Gozsdu Manó, kit 
nem a választó, hanem az összekötő hídon látunk a magyar és 
román nép között, a kétféle nemzeti zászlókkal erős kezeiben és 
testvéri mosolylyal barátságos ajkain, sohasem fog eltántorodni 
sem elfogultságból, sem gyarlóságból, sem részrehajlásból, hanem 
l !?y állja m e g helyé*' hogy polgári erényekkel diszlö kebelére 
ölelve inindakét nemzetiségbeli testvéreit, jobbjaikat összetenni 
tartandja legszebb feladatának, azon barátság és testvéri szeretet 
jeléül, melyet ö még Vitkovics házánál Vitkovicstól s annak bará¬ 
taitól szívott ifjú leikébe. 

Két jogász. 
Pesti egyetemből két ifjú terc 
Erdélyen keresztül Kuza földére. 
Üdvözlégy, román föld, fogadj be, kérünk, 
Nehéz ám az ut, mig Nápolyig érünk! 
Barna román hadnagy jelentést teve: 
Két magyar menekvő, . . . nincs útlevele. 
Kuza herczeg felelt: bűnnek a jele . . . . 
A ki csak menekvő, börtönbe vele. 
Két magyar menekvő, két ifjú jogász 
Egymást nem látja, oly sötét a fogház. 
Künn csikorg sí tél, benn sohse volt kályha, 
A román földet Isten sohse áldja. 
Meghalhatsz itt éhen holnap avagy ma, 
Nincsen egyéb étel, csak piros hagyma. 
Nincsen egyéb ital pocsolya lénél, 
Ezt se kapnál, hogyha pénzen nem kérnél. 
Két pesti jogász tiz napig ült fogva, 
Mind a kettő báná éltét zokogva. 
Mind a kettőnek sárga lett a bőre; 
Az édesanya ha most ide jőne! 

Az édesapa ha most ide jőne, 
Nem ártatlan őzet, zsarnokot lőne. 
Barna hadnagy újra jelentést teve: 
Két magyar ifjú lankadt, öreg leve. 
Kuza herczeg felelt: küldd a határig, 
Huszonnégy vitéz közt bodzái vámig! 
Huszonnégy vitéz, övig érő hóban, 
Monda: viszszatérünk, iszonyú hó van. 
Viszszatérünk, de ti, ifjú barátok, 
Menjetek Istennel, a merre láttok 
Hol az ut, Béla? Tudod, Károly, merre? 
A gonosz Nemere jobbról csap erre. 
Arra tartsunk, ott a székelyek földje, 
Az Isten a bátrak hű vezetője. 
Recseg a fenyves, zihar beletőkedt, 
Hófuvatagra veri a felhőket. 
Szakad a jégcsap, az ürt föl az égig 
Dermesztő télnek hótornyai mérik 
Az Isten a bátrak hű vezetője, 
Ne lankadj, Béla, ne lankadj, előre! 
Csattog a szikla fönn a Csukás ormán: -—-
Jaj, Károly, Károly, elveszünk jóformán. ..; i 
Ne bánd e zihart, vedleszti a földet, 
Annál korábban hajt a tavasz zöldet. 
Jaj lábam! tán egy ramaszba ütöttem — 
Fekszik a jó Béla Öszszetörötten. 
Hol maradsz, Béla? Állj, édes Károly, 
Törj le széles ágat a fenyőfáról. 
Fektess rá engem, lábam törve, fagyva, 
Az élettől félig el vagyok hagyva. 
Fektess erre a bokros csetenyére, 
Ha meghalok, fektess hazám földébe. 
Hurczolja Károly csetenyén a Bélát, 
Tönktorlaszokon jajjal - bajjal kél át. 
Kordonok körül ordítoz a farkas. 
Édes Károly, kérlek, jól betakargass. 
Lihegve hurczolja Károly a Bélát; 
Hol akad már tűzhely? Isten, adj példát! 
S ime mellettök suhan el a farkas. 
Ne félj, édes Bélám, nem bánt, ne jajgass! 
Nem is bánta őket, csak nyomot hagyott, 
Csörtetve az éren, törte a fagyot. 
Viszi most a nyomra Károly a Bélát; 
Légy áldott, Isten, megadád a példát. 
Két nap, két éjszaka tűnt cl azóta, 
Hogy a két ifjú utat vert a hóba. 
Két nap, két éjszaka vergődtek éhen, 
Szemükben a halál ült már a réven. 
Most nagyot pihennek, roskadoz Károly, 
A jeges havat szívja bajuszáról. 
De im a farkas csörtet- törtet újra, 
De im két oláh üldözi: haj hujra! 
De im a két ifjú föltárnád újra. 
Az a rósz farkas rákapott a juhra. 
A két öreg oláh, két öreg pásztor, 
Látja a két ifjút, sajnálja százszor. 
Látja a két fekvőt, fölveszi ölbe, 
Veszi, viszi csöndes pásztori körbe. 
Hozz tejet, asszony; lányka, hozz te sajtot; 
Két szegény vándort a sors ide hajtott. 
Te fiam, szaladj, tégy havat csöbörbe, 
Az egyik urnák lába fagyva, törve. 
Két szegény vándor eszik sajtot, tejet, 
Meleg szobában piheni a telet. 
Jó meleg szobádban, jó öreg pásztor, 
Áldjon meg Isten mind fejenkint százszor! 
Jó öreg pásztor ökröt fog járomba, 
A két szegény vándort viszi Zágonba. 
Zágonból vergődnek Obarasóba, 
Szállnak az első vendég-fogadóba. 
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•- V. Cseh gazda ingyen senkit nem vendégel; 
Tégy jót, Tamási, angyalosi székely. 

Szóla Tamási: mindig jót a jóval — 
S erszényt nyujta oda tele bankóval. 

Károly a Bélát tévé puha ágyba, 
Kenetes olajtól fölüdült lába. 

Húsvét szombatján, későn késő este, 
Kongyokban két jogász érkezett Pestre. 

Az éde&apa némán átkorolta, 
Az édesanya zokogva csókolta. Zajzoni. 

Zóltai Lörincz *). 
Történeti kép. 

Első Ferdinánd király idejében sok baj volt a törökhadakkal. 
Ali a budai basa mindenfelé küldözte a sok basákat, bégeket a 
király birtokainak vagy elfoglalására, vagy legalább azoknak 
nyugtalanitására. 

A Mátyus földére Velit a hatvani béget küldötte ki, és pusz¬ 
tulást, s romot hagyva maga után, rabokkal és gazdag zsákmán¬ 
nyal tért vissza. 

Véli uram dulásait észrevette jóZóltai L'órincz, s Várdai érsek 
huszáraival Bath nevű falunál útját állottá. A török a falu alatt 
nagy erőt sejtvén : nem mert összecsapni a kilenczvenhárom 
huszárral . . . . minden áron menekülni óhajtott, de sehogysem 
tudott Zóltai előtt kitérni, — ekkor kiugratott Zóltai a huszárok 
közöl, s a zavarban hova lenni nem tudó törökökhöz igy szólt : 

— Hé! — török szomszéd ! ne szaladj — a prófétátokra kérlek, 
ne hagyj itt, mert kétségebesem miattad! : hidd el — addig futunk 
• . . mig be nem erünk — pedig ! ! ! 

Hej ha tudta volna Véli bég, hogy csak ezekkel leend dolga, 
kiket előtte lát, majd megadta volna azoknak a kevély huszároknak 
azzal a gyönyörű fényes fegyverzetü négyszáz törökkel, de igy : 
szemlesütve hallgatta a magyar vezér szavait, s fenyegető ki¬ 
hívását; s nekieresztett paripáján száguldott, mint fergeteg . . . . 

Zóltai Lörincz huszáraival követte a szaladó tábort, növekedő 
méreggel kurjongatva utána : 

— Véli szomszéd . . állj meg . . . tudod, ki vagyok én? . . . 
Zóltai Lörincznek hívnak engem!! Az oldalbasit is én öltem meg 
ezzel a dárdával ni! — ismerted azt Véli szomszéd ? 

Véli értette a Zóltai szavait, mert abban az időben a két nem¬ 
zet álladalmi bajai, s az örökös súrlódások, együttlétei megér¬ 
tették egymással a két hatalmas nemzet nyelvét, megértette, hogy 
Zóltai ölte meg Husszaim oldalbasát — s annyivalinkább félt vele 
nyilt csatába ereszkedni. 

— Ejnye csúnya török, még is szaladsz! kiálta méreggé vál¬ 
va Zóltai Lörincz, na . . . . kár volt idáig is futnom . . . 

— Csak tartsd más időre katonai vitézségedet, gyaur! Köszönd, 
hogy olyan sokan vagy tok — s mondom néked, ne biztatgasd fáradt 
szomszédodat, majd eljövök én másszor is, akkor módod lesz ve¬ 
lünk megmérkőzni, kiálta vissza Véli bég. 

,.~~ Y a n - e » török seregnek gyávább, elasszonyosodott ka¬ 
tonája, mint te vagy, te pogány, te rut kontyos jószág! ekkor el-
kezdé Zóltai szidni, mocskolni Velit s minden áron odaigyekezett: 
hogy megharagithassa, s igy harezra bírhassa. 

Ekkor elöugrat a huszárok hadnagya, a vitéz Füles Miklós s 
csúfos szavakkal igyekszik a béget közelebb csalni. 

Hej! ékes termetű muzulmán, hozd el a kontyodat, hadd si¬ 
mogassam meg amúgy magyarosan, kiálta torokszakadtából a 
tüzes hadnagy . . . kóczos vitézek, pulya katonák, ide nézzetek, lát¬ 
játok e kevés számú huszárt, jertek, próbáljuk meg, hány török ér 
fgy magyart. — Csúfoljátok — gúnyoljátok meg a gyáva törökö¬ 
ket fiaim, szép magyar vitézek! 

Ekkor a huszárok mindenféle csufondáros jelekkel, gúnyos 
mozdulatokkal ingerelték a törököket. . . . 

Véli nagyon megszégyenlette magát, ő, a büszke katona, sze¬ 
rencsés vezér, önserege előtt legyen tönkre téve, s a gyávaság 
színe alatt . . . Nem! ezt a katonai becsület meg nem engedhette, 
rögtön intézkedéseket tön az ütközet elfogadására. 

Zóltai magán kivül lön örömében a mint a Véli csapatai ki-
hivó állást foglaltak. 

— Na, csakhogy egyszer megfoghatlak, kedves bég, kinél ne¬ 
kem sem jobb, sem szeretetre méltóbb ellenségem nem volt — ugy 
vigyázzatok huszárok, hogy Véli szomszéd horgunkra kerüljön, a 
többi az én gondom, hogy a nagy áldomás el ne maradion. 

Mind a két fél megvárta, mig a másik elkészült. 
Egyszer jelt adnak. . .összeront a két csapat . . . Lön iszonyú 

vérengzés. — Hétszer vágja magát keresztül a kilenczvenhárom hu¬ 
szár a négyszáz főnyi török csapaton . . . Zóltai kardja csakugyan 
vértől piroslik, ö neki hajaszála sem görbült meg. A csatakép minden 
perezben változik . . . a huszár, ha egy spahit letaszított a lóról, 

gyalogság közé ront; kiválaszt egyet, megviv vele s tova 
száguld, uj czélt, uj tárgyat keresve féktelen dühének feláldo-
zandót. 

Füles Miklós, a bátor lovas hadnagy, ki már több izben adta 
fényes bizonyságát vakmerő bátorságának, s ügyességének, e»y 
kövér török tiszttel csapott össze. 

A vivás mesteri volt. Mindkettő ügyes, s kiszámított mozdu¬ 
lata egyiknek előnyére sem látszott kedvezőleg. A vivás jó ideig 
tartott, miközben mindkettőnek kopjája eltört s annálfogva kardra 
feltek. 

— Szaladj, ékes termetű szomszéd, mert a kopjam árát, akár 
hiszed, akár nem — kiveszem a zsebedből, orditá a bajnok, kard¬ 
át kivonván hüvelyéből. 

Az aga vörös volt mint főtt rák, a mennyire kövérsége engedé, 
elég hirtelen fölemelte széles kardját, neki fohászkodott . . . . s 
iszonyú erővel az ifjú bajnokra lecsapott; a fényes damaszk aczél 
süvöltve szelte át a levegőt,: - de nem talált. Miklós elég ügyes 
volt, — átlátta a dühös agának szándokát s nyilsebességgel félre¬ 
kapta magát. Azon perezben, midőn az aga lecsapott, kiszámított 
ügyes fordulattal a török mellett termett Miklós, s a hasába ütötte 
kardját, oly formán, hooy a háta gerinezén jött ki annak hegye 

A török nagyot sivalkodott . . . a kard kihullt kezéből, « 
élekzete fönoakadt. 

— Látod, te szamár török, mondtam, hogy szaladj el, mert, 
balul jársz; nem fogadtad szavamat, ámde lásd . . . de a kopjam 
árát meg kellé fizetned! — kiálta a merész hadnagy a halállal 
küzdő török tisztre, ki alig ült már nyergében, s elkezdé az agát 
lováról piszkálni lefelé. 

— De erősen áll benned a lélek, ékes termetű aga! más becsü¬ 
letes ember régen meghalt volna ilyen hatalmas találkozás alatt 
szólt az ifjú hős, s körülnézett. ' 

Messze elnyomta a magyar a török csapatot, s kardjaiknak 
csattogása alig hallott, s a küzdő csapat körvonalai a délibábos 
rónaságon a légbe emelkedve tükröződtek vissza. 

A hadnagy fel akarta használni a pillanatot . . . 
— Ej, hát igy vagyunk! — kiálta — ugy megnézem a zsebe¬ 

det, jó török, hátha a kopjam ára valahogy kikerülne belőle . . . 
mert ezt meg kell adnod jámbor! — - aztán neked, ugy látom, 
nem kell több kenyér, fényes arany, magyar leány — s több hiába¬ 
valóságok. 

E közben leszállóit lováról a fiatal vitéz, s elkezdé a haldokló 
török zsebeit vizsgálni . . . nem volt hálátlan dolog, az agával ve¬ 
sződni, szép zsebpénzecske volt dalaváriájában; azután parancsold 
az agának, hogy kelljen fel már most, és kövesse a többi fog¬ 
lyokhoz. 

A török, a halál szaggató fájdalmai által kinoztatva, kérte igen 
szépen Füles Miklóst, hogy legyen könyörülő, tekintse halálos 
sebét, szabadítsa meg a szenvedésektől ölje meg . . • 

Olyan alázatosan, olyan esdeklőleg nézett az aga, hogy Miklós 
meg nem állhatta, hogy meg ne fogadja szavát egy csa¬ 
pással leszelte fejét. 

*) Forrás : Budai Ferenoz polg. lexikona. 

Zóltai visszatért megmaradt huszáraival, két zászlóval, tizenöt 
fogolylyal. A csata folyamában Véli bég is foglyul esett; csak az 
volt kár : hogy nem próbált, hanem fiatal huszárhoz, kinek kezéből 
kifejtözött. . . Nagyon sajnálta a dolgot, jó Zóltai Lörincz szerette 
volna foglyul ejteni a béget, ki őt annyiszor gyötrötte, s a szeren¬ 
csétlenség mindig ugy működött, hogy csak Véli és csapataival 
volt baja a daliának. 

Alig ment hatezer lépést a győzelmes huszárcsapat, midőn a 
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törökök foglyaikat kiszabaditandók, utána iramodtak a kicsiny, de 
erős osztálynak. 

— Nem nyughatnak ezek a jámborok, szabadítsátok meg a 
nyavalyásokat az élettől, s hagyjátok el magatoktól, — szóla Zóltai 
a huszárokhoz. A huszárok tüstént megfogadták a vezér parancsát, 
s pár perez alatt ki lett oltva a 15 fogoly élete. 

Elkeseredés dühével rohantak a mozlimek a huszárok után, 
kik egy kerek tócsa medrét úsztatták át, s a túlparton hadirendbe 
szedték magukat. 

— Utánam, fiuk, kiálta Zóltai usztatás közben, egy kis lucs-
kot el kell szenvednünk, hogy annál bátrabban támadhassunk. 

A huszárok megállapodtak. Zóltai igy szól a bátor csapathoz: 
Hány hiányzik közülünk, vitézek? 

— Egy sem, hála a gondviselésnek, kiálta Füles, a huszárok 
derék hadnagya, némelyikünk kapott ugyan kevés ajándokot jó-
szivü szomszédunktól, melyre még büszkék lehetüak. 

— Istené legyen a dicsőség! kiálta Zóltai Lőrincz. 
A törökök a 

túlparton károm¬ 
kodtak s fenyege¬ 
tőztek rettenete¬ 
sen. 

— Jó Yeli, ne 
rontsd ékes terme¬ 
tedet, légy nyug¬ 
ton, fordítsd meg 
zabiádat, fuss e 
helyről, hol szá¬ 
modra nem terem 
babér. 

—• Adjátok 
vissza Omár agát, 
kiálta át Véli dü¬ 
hösen. 

— Az aga ré¬ 
gen a paradicsom¬ 
ban van, én talál¬ 
tam levágni fejét 
ezzel a karddal, 
ni! — feleié Füles 
Miklós a bégnek 

— Allah fizes¬ 
sen meg neked is! 
monda Véli tele 
keserűséggel. 

— Isten él¬ 
tessen, emberséges 
Véli bég! kiálta 
Zóltai, egy öblös 
kulacsból oltván 
szomját. 

— Hah! hi¬ 
tetlen gyaurok, 
disznóhust esz¬ 
nek, mérget isznak, mormogá a bég, látván, hogy sorba jár a 
kulacs. « # # 

Darab ideig beszélgettek ilyforma barátságos hangon a tón 
keresztül, míg a huszárok megunván az ácsorgást, e szavak közt : 
„a viszonttalálkozásig, kontyos szomszéd!" elhagyták a tó partját. 

Bocskai Papp Lajos. 

A sziámi király és neje. 
Emlékezhetnek olvasóink, mert akkor sokat irtak e tárgyról 

az európai lapok, hogy 1857-ben egy keletázsiai ország, Sziam 
királyság követei, Londonba érkeztek s ünnepélyes fogadtatásban 
részesültek Anglia királynője előtt, kinek királyuk által küldött 
ajándékaikat ez alkalommal át is adták. Lapjainkban rajzban is 
közöltük e sajátságos tisztelgést (1. V. U. 1858 : 3. szám), mely ab¬ 
ban állott, hogy az egész udvar ünnepélyes jellenlétében a sziámi 
követ urak négykézláb mászva közeledtek az angol királynő trónja-

ami küldötteknek, mert, mint a lapokból tudjuk, ez idén ismét 
megjelentek Parisban, s most Napóleon császárnak hoztak aján¬ 
dékokat s épen ugy csúsztak szine elé, mint akkor Viktória 
királynőhöz. 

Ha már láttuk az udvarias követ urakat, talán nem lesz érdek¬ 

4 • 
hoz. Az európai utazás és fogadtatás megnyerhette tetszését a szi- Pestről a középponti Kárpátok felé é s 

/. Facz i#£0. Aug. 20. Különös az ember! Ha nagy városban 
lakik, s mindennapi foglalkozásai komolyabbak s helyhez kötvék 
annyira, hogy ritkán hagyhatja el a nagy épületek közé szorult 
levegőt: akkor egy kis időrést nyervén, nemcsak a természet bá-

telen, megismerni felséges küldöjöket is, ki őket most már másod- jait kedvelő, hanem a szabadabb lélekzés után vágyó embernek is 
izben ereszti a hosszú útra hátsó-indiai barbár birodalmából a föld nincs nagyobb óhajtása, mint ki a zöldbe, ki a szabadba a vidékre! 
legcivilisáltabb két nemzetének fejedelmei elé; a ki oly buzgóan Ez az oka, hogy Budapest lakói annyira bálványozzák vasár¬ 
iparkodik fentartani a rokonságos viszonyt a leghatalmasabb két és ünnepnapokon, sőt a kinek lehet, máskor is a városligetet, s an-
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p g y g p p , a kinek lehet, máskor is a városligetet, s an-
koronás fővel. íme itt ül előtted, nyájas olvasó, egy elpuhult és n a ^ szép környékét, a szép kerteket. Azért siet mindenki hol ko-
tunya nép fejedelme, egész pompájában, itt látod a hiressé válni csin, hol gyalog már szép nyári reggeleken Buda tündérkilátásu 
ni-nw: y-̂ nrv, ^.evA rv fni„x„nn u:^Ai^A-é- „ %i».̂ v ,(„,„.i í i magaslataira, s illatos völgyeibe, hogy ott a házi gondoktól távol, 

szabad röptöt engedhessen lelke eszméinek, s vére a bőséges éleny 
által megújulva, annál képesebb legyen a természet szépségei 
fölött elandalodni. 

Ilynemü élvezetek között csoda-e, ha boldognak tartja magát 
. _ 1 / 1 1 i • <± • - - - - S> 

A sziámi király és neje. 

akaró Sziam-ország felséges királyát, a kinek pogányul hangzó 
neve: Szomdecs-Fra-Paramendr-Maha-Monghut, s ott ül mel¬ 
lette az ő bájakban nem igen gazdag hitvestársa, a kinek nevével 
nem szolgálhatunk. E kép hü másolata azon fényrajznak, melyet 
a többi ajándékok között Napóleon császárnak maga küldött meg 

a sziámi felség. — 
Mint látjuk, ott ül 
ö ázsiai felsége 
(ne kívánja senki, 
hogy nevét még 
egyszer leírjuk) 
felséges feleségé¬ 
vel együtt egy 
megrakott asztal 
előtt, melyen azon 
ajándékok látha¬ 
tók , mikkel né¬ 
hány évvel ezelőtt 
Napóleon császár 
nyerte meg az ő 
hajlandóságaikat. 
Van ott minden¬ 
féle pipereeszköz 
finom porczellán-
ból a felséges me¬ 
nyecske számára s 
több kristályüveg, 
megtelve finom li-
queurökkel, való¬ 
színűleg az ural¬ 
kodás gondjaitól 
gyötört férjnek 
szánva, búkerge-
töül. A király öl¬ 
tözete tanúsítja, 
hogy, a mennyire 
az állam magasabb 
érdekei és a sziámi 
szabók tudomá¬ 
nya megengedik, 
nagy mértékben 
iparkodik az euró¬ 
pai divatot utói¬ 

érni. Alsó lábszárának határáig ez némileg sikerült is. Süvege az 
angol invalidusok fővegére emlékeztet ugyan, de kurta nadrágja, 
mellénye és frakkja, valamint melltüvel összetartott, alacsony, vilá¬ 
gos nyakkötöje már valami franczia divatkép másolatára mutatnak. 
Jobb kezében sétabotot tart, sőt zsebkendőt is, a mi a polgárisulás 
magasabb fokát mutatja, semmint képzeltük volna. Lábszáránál az 
ősi szokást hiven megtartotta, itt csupa meztelenség; de lábán a 
papucs ismét a civilisatio hatását bizonyítja. — A királyné, ugy 
látszik, még nem vehette rá magát, hogy az európai divatnak hó¬ 
doljon. 

Ott ül ő, nemcsak krinolintalanul, de még czipö és haris¬ 
nya teljes hiányában is; a haj fodrászatban sem vitték sokra udvari 
dámái és komornái. Ruhája, mely egyik vállát s karját teljesen 
szabadon hagyja, egészen pongyolán omlik le tagjaira. Ki tudja, 
hát ha igy tetszik legjobban királyi urának és férjének, és — saját 
magának! 

Ugy kell neki, miért nem praenumerál valamelyik magyar 
divatlapra! 

mely az idén különösen sz. István legnagyobb apostolunk és első 
királyi atyánk tiszteletére szentelt ünnepen nagyobb volt, mint va¬ 
laha 800 év óta, és teljesítem azon régi fogadalmamat, édes hazám 
egy-egy táját, hacsak lehet, minden évben megtekinteni; mert 
hiszen : ki hazája földjét és kincseit nevezetességeivel együtt nem 
ismeri, ö'nszemeivel nem látta : az nem is lángolhat szülőföldjének 
javáért, az nem ismeri annak nagy becsét, nem tudja hiányait, kö¬ 
vetkezőleg nem tudja a teendőket, az gyakran a külföldön keresendi 
azt, mit tán szomszédságában, vagy legalább hazájában megtalálhat. 
Az gyakran a külföldet magasztalandja, mig saját hónát és szoká¬ 
sait alig ismerendi, vagy saját hóna dicső múltjától elkapatva, tét¬ 
len leend. Tétlenség pedig a bűnök legnagyobbika, ha hazánk 
dicsőségét előmozditani akarjuk. 

Elhagyám tehát a nemes és vallásos ihlettől buzgó fővárost 
az idegenek ezreivel együtt, és az országunk alkotója tiszteletére ke¬ 
resztelt első magyar gőzösön bucsut mondék szép Budapestnek, 
s elhaladván az emlék s lombdús sz. Margit-sziget, a gözhajógyár, , ' . , - . - 7 ö ^ ~ ~ i.^v^ liJM,ő„,„, o uuawuvaiiai érnie* s luiuuuus sz. margit-sziget, a gözhaióervár, 

meg a legszegényebb ember is? - mert a magával vitt hideg; Uj -Pest s több a Vértes tövén vagy a Duna partján diszlö helység 

Képek a hazai népéletből :V. 
élelmi czikk az ég szabad és tiszta boltozata alatt a nap ragyogó 
sugarainak világításánál, vagy a dús lombok árnyaiban elköltve 
legizletesb lakomává válik, melyet a család apró sarjadékai még 
évek után is nemével a boldog érzeteknek emlegetnek. 

Ily lelki és testi üdülés megtenni a maga gyümölcseit. Másnap 
a szokott munka uj erővel megkezdve nagyobb örömmel foly s a 
vasárnap emléke hálára hangolja a kedélyt, s igy tenyészik a bol¬ 
dog megelégedés szép virága hétről hétre, s esztendőről esz¬ 
tendőre ! 

Ellenben ha valahol messze a távolban tán egy igénytelen 
falu vagy városka lakója vagy nyájas olvasó, és szép örökséged 
földjein gyönyörködöl a növényzet naponkinti fejlődésén, vagy 
nyájaid növekedésén, vagy hivatalod igénybe vesz; akkor nemde 
lelked egyetlen vágyát teljesíted, midőn a fővárosba rándulsz, 
hogy onnét szellemi élvek által megifjodva, és okulva, uj erővel s 
kedvvel emeljed gazdaságod virulását, vagy egyéb hivatásod sike¬ 
rét annál könnyebben eszközölhessed. 

Ily elmélkedések között hagyám el hazánk fővárosának zaját, 

Agarászat után. (Sterio rajza szerint.) 

mellett, Váczra érkezem, onnét kitűzött idei kirándulásomat a Sze-
pessegre folytatandó. 

Váczot 17 év óta nem láttam, s több uj épületen kivül, me¬ 
lyek azóta magánkényelemre emelkedének, a haladásnak nem egy 
nyomára ^ találtam, u. m. 1-ör A boldogult emlékű gr. Nádasdy 
püspök ajándékozta, és országos tébolydának szánt épület a kor¬ 
mány által legújabb időben fegyenezházzá lön egészen kiépítve, s 
használhatóvá téve. Leírását s rajzát lásd a Vasárnagi Újság 1859. 
2. szám.̂  — 2-or. A közlekedés a fővárossal a vaspálya által nem 
kissé élénkült, mely a magyar s német gőzössel naponkint verse-
n7ez: n£y> h°gy nyáron át 6—8-szor lehet a fővárosba és vissza¬ 
röpülni. Ily szerencsés helyzetben hazánk egy városa sincs. Itt az 
iparnak tág tere nyilik. Pedig tán épen ez az, miben Vácz lakói 
nem igen haladnak. 3-szór. A kereskedelem élénkült, az azóta itt 
megtelepedett mintegy 100 zsidócsalád által; mi akkor oly ritka 
tünemény volt! 

Ellenben hiányzik az akkori számos tanuló-ifjúság, mely az 
akkor viruló és jeles tanárokkal dicsekvő lyceumot látogatá. Az 
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akkori f> osztályú gymnasium is 4 osztályúvá alakult. A kegyes- tak elö az úgynevezett sztrelmi tó vénys ékek, hol magas rangú 
rend bölcsészeti növendékeit most ujonczai váltak föl, kik a tanári férfiak vagy nök elnököltek. Ezen törvényszékek kihallgatták és 
hivatás elemeibe itt avattatnak be. Az elemi iskolák 4 osztályúak eldöntötték a szerelmesek panaszait, rendeleteket hoztak a házas-
most, milyen tanintézete a zsidóközségnek is van. Vácz katonai társak jogai fölött. Minden lovagnak volt egy nöbálványa, ki rajta 
növeldéje pedig laktanyává lön. korlátlan hatalmat gyakorolt, kinek ö szivét, szolgálatát felaján-

Vácz egyéb nevezetességei, u. m. klassikus épitészetü székes- lotta, s kinek örökös hűséget esküdött. 
/háza, jeles siketnéma-intéze'e stb., mind a régiek. A kaszinóii Meg kell egyébiránt jegyeznünk, hogy a mondottak csak a 

egylet ujolag megala-: műveltebb nőket illették, kik várakban laktak, vagy fejedelmek 
--•=•••-••••- kult. Nincs tehát egyéb udvaraiban tartózkodtak; a városok csak későbben indultak virág-

ohajtandónk, minthogy j zásnak. De az udvari mulatságok csakhamar annyira elfajultak, 
kövezete javuljon, Du-
napartja szabály oztas-

hogy nők és szüzek csak igen ritkán részesülhettek abban. Nem is 
jelentek meg egyebütt nyilvánosan, mint nagy udvari és házi ün-

Váczi emlékkapu. 

mindig a városok vallásosságának fokmérője. — Azonban Vácztól 
elbúcsúzandó, még négy nevezetességét akarom érinteni, u. m. kis 
vóczi szóejtését, finom czipójá% fürge taligásait és ügyes fuvaro¬ 
sait, kik itt, mint hazánk északi tájainak válpontján — vállalkozá¬ 
saikról híresek. Jó pénzért elmennek mindenhová. Csekélységre 
„van fuvarunk"-kal felelnek. — Szembetűnő itt egy, az utcza kö¬ 
zepén álló emlékkapu is, mely Mária Terézia királyné ittléte tisz¬ 
teletére állíttatott. (Folytafjuk.J 

A nők polgári helyzete 
különböző időkben és népeknél. 

sék s ipara emelkedjék, nepélyek alkalmával; többnyire magános lakaikban és szobáikban 
s tökélyesüljön, mire a házi ügyek rendezésével, gyermekeik növelésével és női mun-
különösen a főváros kö-|kákkal foglalkoztak. Sajátságos szokása volt ezen kornak, hogy 
zelében hivatva látszik 
lenni. Mert hisz csak 
ezáltal emelkedhetnék 
vagyonosodása is! 

Mi azonban a fő¬ 
városból jövőnek fel¬ 
tűnő, az Vácz sok tem¬ 
ploma; minthogy épen 
Pest e tekintetben sze¬ 
gény, miből az idegen 
utazók nem ok nélkül 
a keresztyéntelenségig 
kalmárkodó szellemére 
következtetnek. Mert 
mi tagadás benne, a 
sok és fényes templom 

(Vfgí.) 

A nők v i szonya i más népségeknél . 
Lépjünk át már a középkor küszöbén, s vizsgáljuk azon időt, 

mely a vall ásuj itassál s a tudományok helyreállásával kezdődik. 
Az ezen időbeli nök vagy zárdái magányban, vagy mint személy¬ 

másik 
árosok¬ 

ban lakott. Már ezen korszak kezdetén szokásban és Ízlésben Fran-
cziaország szolgált mintául, s más tartományokban a viszonyok 
franczia irányt vönek, miért is tárgyalásunk folytán leginkább 
ezen országot tartjuk szem előtt. 

rabok a legegyszerűbb és aljasb viszonyok közt éltek. A 
szabad rész a lovagvárakban, a fejedelmek udvaraiban, és vá 

nagy ebédeknél csupán főrangú férfiak és hölgyek ültek vegyesen 
egymás mellett; a többi nök a férfiaktól el voltak különítve. Sza¬ 
badabban társalgóit a két nem egymással oly lakomáknál, melyek 
a lovagjátékokra következtek. Itt a lovag karján vezette a leányt 
asztalhoz, és együtt ebédeltek. Későbben, midőn a fejedelmek nem 
jól érezték magokat ezen korlátok közt, tekintélyes polgárok is 
hivattak ebédre, s nem volt szembetűnő, ha a nemes polgárleányt 
vett el. Csakhogy ezen leereszkedés a nagyok erkölcstelenségét 
vonta maga után, mely aztán a polgárkörbe is bekapott. 

Következményeiben nagy jelentőségű volt a 14-ik században 
a tudományok helyreállása. A görögök- és rómaiaktól hátraha¬ 
gyott tudományos kincsek és művészetek elö vétettek a múltból, 
hol századokon át hevertek. Legelsöbben az olaszok, majd a fran-
cziák fogtak munkához, s uj szellem kezdett a népek közt lengeni. 
A nök nem maradtak érintetlenül. Az olasz nök férfias bátorság¬ 
gal foglalták el az egyetemi tanszékeket, s lelkesedéstől lépettek 
meg a régi nyelvek, mint a tudományok kulcsai iránt. S igy tör¬ 
tént az, hogy midőn a fejedelmek nagy része a tudósokat csak 
mint írnokokat tekintette, és a tudományokkali foglalkozást becs-
telenitőnek tartotta, a legfölvilágosultabb nők mivelték azokat. 
Renáta, 12-ik Lajos, franczia király leánya minden tudományban, 
még a csillagászatban is oly jártas volt, mint a legalaposabb tudós. 
Ausztriai Margit és Mária magyar királyné, mindketten oly töké¬ 
letes birtokában voltak a latin nyelvnek, hogy a tudósokkal lati¬ 
nul leveleztek. Margit, a navarrai királyné ritka szépségével s a 
legdicsöbb női erényekkel mivelt férfias szellemet és nagy lélek-
eröt kapcsolt egybe. Szellemi tulajdonokban közel állott hozzá a 
szerencsétlen Skócziai Mária, ki már 14 ik évében az egész udvar 
előtt latin beszédet tartott és nagy költői talentummal birt. Az 
erényes, hősi magaviseletii, szép és szerencsétlen Gray Johanna a 
tanultságnak csodája volt; rendkívül kedvelte a tudományokat, s 
nővérét még a vesztőpadon is azon nyelven vigasztalta, melyen 
Plató „a halhatatlanság" czimü müvét irta. 

Németországban is voltak asszonyok, kik a tudományok iránt 
előszeretetet tanúsítottak. Charitász, szentklárai apátasszony 
Nürnbergben, az irodalomban annyira jártas volt, hogy a görög 
remekirókat olvasta, s a tudósokkal latinul levelezett. Spanyol¬ 
országban majdnem csupán asszonyok foglalkoztak tudományok¬ 
kal, különösen nagy buzgalommal tanulták a keleti nyelveket. A 

Inők tudományok iránti lelkesedése hozta magával, hogy a tudo-
A frank birodalomba kebelezett népek erkölcstelenségét, tér- inányok mi velői menhelyet találtak nálok azon időben, midőn azok 

hiány miatt, nem akarjuk itt elősorolni, de annyit föl kell emlit-
nünk, hogy Nagy Károly és Kegyes Lajos törvényeket hoztak an¬ 
nak megszüntetésére. A lovag hiába igért esküjében a nök iránt 
hűséget és tiszteletet, semmi nem volt közönségesebb mint az öz¬ 
vegyeknek és árváknak elnyomása. A házasságon kivül szülöttek 
nem voltak ritkaságok, sőt a 12-ik században bizonyos előjogokat 
nyertek. 

Növekedett a nők iránti tisztelet a tudományok fölvirágzá¬ 
sával. A lovagjátékok és harezok a férfiakat versenyre ösztönöz¬ 
ték, mely műveltség és felvilágosodás hiányában határtalanná lön. 
Szenvedélyeik ábrándos és természetelleni emelkedést nyertek, 
mely a későbbi időkben nevetség tárgyául szolgált. Emellett sze¬ 
relmüket a más nem iránt ritkán nyilvánították hűség vagy leánya¬ 
iknak gondos növelése, hanem csak üres és természetleni fény 
által. A nemes nök és szüzek jelen voltak a nyilvános mulatságok¬ 
nál, s minden, mit egy lovag mondott, viselt vagy tett, a nőkre, de 
jelesül szerelmesére vonatkozott. A 12-ik és 13-ik században állot-

a férfiaknál gúny és megvetés tárgya voltak. 
Nagy, de mindenesetre szomorú befolyással volt a nök mive-

lődésére azoknak tartózkodása a fejedelmi udvarokban. Magokba 
szivták itt az erkölcstelenség csiráját, mely jelesül a franczia ud¬ 
varnál volt honos. A franczia lovagok és udvaronezok spanyol és 
olaszországi táborozásaik alkalmával olyasmiket sajátítottak el, 
mik hazájokban ismeretlenek voltak. Nem késedelmeztek ők ezen 
erkölcsi mérget a székvárosban elterjeszteni, honnan az a provin-
cziákba és szomszéd tartományokba is átszivárgott. Nem hiány¬ 
zottak nök, kik mint Ninon de l'Enclos, szellemi miveltségök mel¬ 
lett, a legnagyobb erkölcsi elfajulásba estek. Mindamellett maga¬ 
sabb körökben bizonyos lovagszellem lengte át a nőket, mely sok¬ 
szor hősiességbe ment át. Látjuk, hogy a 16-ik századbanr nők és 
leányok osztoztak a férfiakkal az ostromlóit városok eröditési 
munkáiban, vagy az ellenséget űzték el a sánczokról, mint azt a 
rochellei hugonotta nök és a magdeburgi német asszonyok tevék 
a harminezéves vallásháború alatt. ->A A >•• • ;. i i 

427 

Nem csekély befolyást gyakoroltak a nők politikai ügyekbe. 
A 16-ik századból már hallunk panaszokat, hogy a nök az államok 
megrázkódtatásának gyakorta okai voltak. 12-dik Lajos franczia 
király alatt az asszonyok a titkos tanácsnak is tagjai lettek, éá csak 
Richelieu bibornoknak sikerült őket 13 ik Lajos alatt a tanácsko¬ 
zásból egészen kizárn', mig 14-ik Lajos a'att előbbi befolyásukat 
ismét visszanyerték. 

A franczia udvar nemcsak a ruhát illetőleg, hanem a házi-
butorok és társalgásra nézve is előképe lett Európának. Egymást 
igyekeztek a ruhák drágaságábm és mennyiségében felülmúlni. 
Medicis Katalin volt némely uj divatnak szerzője, s környezető is 
hasonló pompát fejtett ki. A magasb rangú nök arany- és ezüst 
szövetü kelméket hordtak, a czipők szine3 selyemkeiméi) ">l készültek. 

Az uj kor asszonyai. 
Sok körülmény jött elő, melyeknél fogva a nőnem uj ösvényre 

szorittatott. Ilyenek voltak : Amerika fölfedeztetése, a lőfegyver 
és puskapor feltalálása, a tudományok és egyetemek fölvirágzá-a, 
s a vallásujitás. Ezen világrázó események vetették meg a meg 
ifjodott népek alapját, honnan a nök sem vonhatták ki magokat. 

Rendkívül különböztek a spanyol női viszonyok a francziákéi-
tól. Ennek oka részint ott rejlik, hogy Spanyolország eredeti lakói 
az ott urkodó móroktól oly keleti mázt nyertek, minőt egy euró¬ 
pai népnél sem találunk. Az ekori spanyol nök aprók voltak, szép 
fekete hajjal, és nagy tüzes szemekkel. A legnagyobb visszavonu!t-
ságban éltek; férjeik engedelme nélkül még csak látogatást sem 
fogadhattak el, s igen ritkán kocsiztak ki bezárt kocsikban. A férj 
az asztalnál ebédelt, mialatt a gver.nekek az anyával keresztbe 
tett lábakkal ültek a szőnyegen. Egyetlen mulatsága volt a nőnek 
a himzés, szolgálóivali társalkodas és az ájtatoskodás. Azonban 
ezen elzárkózás nem mindig biztosította a férjet a házasságtörés 
ellen. A szerelmi fo-tély győzött a vigyázaton, s a szerelem hatal¬ 
ma zárt és laka'ot széfszaggatott, s a merész ifjakat és férfiakat a 
legmagasabb falakon keresztülsegité. 

A franczia befolyástól nem sokat szenvedett Por tugallia.Tekin-
télyesebb nök csak akkor hagyták el házaikat, ha egyházakat, ba-
rátnéikat, vagy valami szent helyet akartak meglátogatni. Egye¬ 
düli foglalkozásuk abban állott, hogy az ablaknál ültek s az elme 
nőket szemléigették. Spanyolország későbben a franczia divatnak 
hódolt, A nők teljes szabadságot élveztek, s férjeik részéről nem 
tapasztaltak féltékenységet. Mi Olaszországban a cicisbó (nöbarát) 
volt, ugyanazon szolgálatot tette a spanyol nőnél a cortejo; szobá¬ 
jában mindig oldala mellett volt ez, karon fogva ment ki a növel, 
s nagy társaságokban mindig vele mulatott. Olaszországban a nép 
korábbi szokásaihoz hü maradt, de az udvarokban a franczia divat 
honosait meg. Ennek hatásául kell tulajdonítani azt is, hogy a 
cicisbó fogalma mindinkább rósz értelművé kezdett válni. Eleinte 
a cicisbó gyanútlan kisérője volt a nőnek, s mindig utána ment, ké¬ 
sőbben hiven örzötte azt. Egyébiránt az egész állapot természet¬ 
len volt. A férj, ha magát nevetségessé nem akarta tenni, nem 
gondoskodhatott nejéről. A cicisbó kötelessége volt, megjelenni a 
pipereasztalnál, s a napi szórakozásokat meghatározni. Hogy az 
ilyen körülmények közt a női erény és méltóság nem mindig ma¬ 
radt meg épségben, magától értetik. Egyébiránt az olasz nök lé-
lekismeretét a gyóntató atya nyájassága könnyen lecsendesitette. 

Egészen más élet fejlődött az éjszaki udvarokban, Német-, 
Angol-, Dán- és Svédországban. A nők itt kevesbbé voltak korlá 
tozva, s e tekintetben is a francziákat utánozták. A gazdag lianza-
városokban sok ideig nem ismertek más társaságot, mint a családi 
kört. A nők kizárólag a háztartással, a leányok varrással és csip-
kekészitéssel foglalkoztak. Az erkölcs emellett szennytelen maradt. 
De lassanként ide is befúrta magát a franczia szokás, ugy hogy a 
harminezéves háború végével már minden franczia divat szerint 
ment, 14-ik L'ijos franczia király alatt azon ritka színjáték adta 
elö magát, miszerint a magasb rangú nők sokkal miveltebbek és 
felvilágosultabbak voltak, mint a férfiak. De ugyanazon időben az 
erkölcs nagyon alásülyedt; az erény, szüzesség és házassági hűség, 
nevetség tárgya lön. Bajaság és kincsvágy a legrettenetesebb mé¬ 
regkeverést hozta létre, mely 1676-tól 1688-íg egész Európát 
iszonyodással töltötte be. Brinvilliers marquise apját, férjét, gyer-
mekéf, testvérét megmérgezte. 

Sehol nem uralkodtak annyira a nők, mint 14-ik Lajos udva¬ 
rában; kevesbbé testi kecsek, mint szellemi előnyök, kevesbbé 

erények,mint a férfiak erőtlensége és romlottsága által. Senki nem 
tett azonban oly korlátlan hatalomra szert, mint Mairjtetion 
asszony. Mint 14 éves leány jutott ö a5 élezés, de gyűlöletes 
gúnyirónak Scarronnak házába, kivel későbben összekelt. Férje 
halála után Montespan asszonynyal ismerkedett meg, s majd azon 
gyermek nevelését vette át, melyet ez a királynak szült. Eleinte 
a király ellenszenvet érzett Scarron ö'.vegye iránt, de a mi lassan¬ 
ként csillapodott és szerelemre változott. 1680 ban Lajost a nő 
már hatalmában tartá. Bizonyosnak mondják, ho^y vele a király 
1685-ben, nejének halála után megesküdött. Maintenon asszony 
mindent próbára tett, hogy királynénak nyilváníttassák. Ezt ugyan 
el nem érhet'e, de a király minden lehető körülmények közt a leg¬ 
nagyobb tisztelettel bánt vele, 14-ik Lajos halála után az előbbi 
Sienteskedés és képmutatás helyére a leghatártalanabb szemtelen-
ség lépett. Az udvarban oly feslettség uralkodott, mely minden 
fogalmat felülmúlt, de mégis utánzásra ingerelt. -Áí uralkodó 
leányainak fajtalansága méregként hatott a nővilágra, s csak kevés 
ház menekült meg ezen erkölcsi romlottságból. A házasság tettleg 
felbomlott és csak névszerint létezett, s megfoghatlan volt, ha a 
házastársak egymást szerették. Orleáni Filep halálával a nők ural¬ 
kodása ismét előtérbe lépett. 

A franczia viszonyok az északi népekre is voltak befolyással. 
Nagy Péter utánozta a franczia viseletet, társalgást, mulatozást, s 
a franczia nyelv lett országában divatos. Németországban a cszá-
szári udvarba sehogysem juthatott be a franczia divat. Nagy Frid-
rik későbben hü utánzója lett a franczia szokás- és pompának. Ezen 
utánzási vágynak némely német fejedelemnek ellene dolgoztak, mint 
Zsófia Sarlotta és Zsófia Dorottya porosz királynék, Zsófia hannó-
verai választófejedelemné volt, kik szellemi magasság, fenséges 
erények és ritka isineretek által tűntek ki. A szász udvar pompá¬ 
sabb, de egyszersmind romlottabb volt Fridrik Auguszt választó¬ 
fejedelem alatt. 15-ik Lajos franczia király alatt pedio- le^ma^asb 
fokra hágott az erkölcsi sülyedés. A király csak névben uralkodott, 
mert voltaképen Pompadour marquisnö volt az, ki az ügyeket ve¬ 
zette, minisztereket és tábornokokat nevezett, s a követek látoga¬ 
tásait fogadta. Föfigyelmet fordított jelesül arra, hogy a királynak 
gyönyörűséget szerezzen, szép leányokat növelt számára, s kor¬ 
mányzásának és korának szógyenoszlopául a versaillesi kéjerdőt 
alkotta. 

A császári udvar 6-ik Károly alatt sem nyitott kaput a fran¬ 
czia divatnak. A bécsiek megülték az egyházi ünnepeket, kevesbbé 
pompásan öltözködtek, s nem használtak arezfestékeket; megtar¬ 
tották erkölcsük tisztaságát, de egyszersmind a közön3'össéget is, 
a tudományok és magasb szellemi élet iránt. Mária Terézia tági-
totta a sorompót, mely a bécsi udvart elkorlá'ozta. Az ö leeresz-
kedése, szelidsége, megnyerte a sziveket, s a harezosokba bátorsá¬ 
got csepegtetett, férfiakat és hölgyeket méltatott asztalához, mely 
tiszteletben azelőtt senki sem részesült, 

A 18-ik század kezdetén a bajor, würtembergi és szász udvar 
volt legpompásabb. A bajor udvarnál franczia színészek játszottak. 
A würtembergi udvar legfényesebb volt Eberhard Lajos herczeg 
alatt, midőn az ö ágyasa, Mürben grófné naponként társas össze¬ 
jöveteleket tartott, s az országnak roppant kárt tett, amennyiben 
az erkölcsi romlottságot is előmozdította. A szász udvarnál 2-ik 
Auguszt alatt fejlett ki a legnagyobb pompa és mindenhol fran¬ 
czia szokás divatozott. 

A német kereskedő-városokban kevesbbé vett erőt a franczia 
izlés. Az augsburgi, nürnbergi és ulmi előkelő családok nem sokat 
tudtak a társalgásról és vendégszeretetről. Megmaradt itt a régi 
viselet, s az asszonyok oly nagy visszavonultságban éltek, hogy 
női körökbe férfiaknak belépni nem volt szabad, kivéve a rokono¬ 
kat és barátokat. 

kodva nézett a franczia nép az ifjú és romlatlan 16-ik Lajos ural¬ 
kodásának elébe, nem sikerült azonban neki az állam megmentése. 
Kitört a roppant forradalom Nők és szüzek elragadtatás közt áldoz¬ 

nák fel magokat; részt vettek a szabad sági ünnepéi vekben. Ha veszély 
í fenyegette az alig megszülemlett szabadságot, nök és szüzek voí-
itak azok, kik férjeiket, testvéreiket és kedveseiket bátorították a 
haza megvédésére. Ezerenként rakták le a nök ékszereiket és va¬ 
gyonukat a haza oltárára. Sokan nemöket megtagadva a hurezo. 

? 



"rT^K^vS —rí 
I^ * * * f * í ( ' - B '—í • * t " J * , , r*''*í' ! 

í' í" 't *l' J.. LJ 

fi.. 

428 

sok közé állottak, s életöket hösileg végzek be. A rémuralom 
rettentő napjaiban sokkal inkább megvetették a halált a nők, mint 
a férfiak. Gyenge szüzek, s a csak most összekelt nök a legnagyobb lé-
lekerövel hágtak a bakó végzetteljes szekerébe. 

A trón ledölésével minden viszony felbomlott, minek a nök 
állapotára is be kellett folyni. Természetlen anyák ezelőtt gyer¬ 
mekeik szoptatását falusi pórnökre bizták, a forradalom alatt 
azonban magok végezték anyai kötelességöket. Azelőtt a serdült 
leányok klastromokba zárattak, most az anyák szemei előtt növel¬ 
tettek. 

Vagyonos nők azelőtt nem gondoltak a háztartással, mire 
őket most a szükség kényszerité. Minden haszontalan piperének 
vége lön. 

Németországban ezen időközben a franczia nyelv, divat és 
modor különösen az udvarokban és székvárosokban nagyon elha¬ 
rapódzott. Északi Németország fekvésénél fogva inkább el volt 
azoktól zárva, de a Napóleon kényurasága ide is utat nyitott. 

Majd fölkeltek és szövetkeztek a népek a rablánczok szétszagga-
tására, hol a német nőknek és leányoknak nem csekély tenni való-
jok volt. A történelem emlit női erényeket, melyek vagy a balsors 
szenvedéseinek elviselésében, vagy a férfias bátorság fellovalásá-
ban állottak. 

Mindezen elöhordott viszonyok és események, mint a franczia 
forradalom, Napóleon uralma és a vele folytatott harcza Európá¬ 
nak, a népnek biztosított állása a győzelem után, valamint a tár¬ 
sasélet minden rétegeiben, ugy az asszonyok helyzetében is nagy 
változást okoztak. Lassanként nagyobb nagyobb szabadalmakra 
tettek ők szert a nyilvános életben. Az emelkedő iskola- és tanügy 
ismeretekkel gazdagítja elméjöket, a művészet- és tudományban! 
előmenetel, a különböző fölfedezések látkörüket szükségesképen 
szélesbitik és tágitják. 

A nőknek ezen átfutott történelméből, mint örök igazság tün-
döklik ki, hogy a női erény, méltóság és nagyság csak benső val¬ 
lásos alapon tenyészhetik. Dr. S. 

T A R H Á Z . 
A Tököli-emlékünnep Újvidéken 

(aug. 29-tín.) 

E század első felében egy tehetős szerb ur minden vagyonát nemzete 
boldogitására hagyományozta. 

Neve Tököli Sebő, a néphagyomány szerint, ivadéka dicső emlékű sze¬ 
rencsétlen fejedelmünknek, kinek hamvai Iz-Nikmid temetőjében nyugsza¬ 
nak, —- ha nyughatnak oly idegen földben! 

Tököli Sebő alapítványából támadt a pesti szerb növelde és a Maticza 
Szerbszka irodalmi intézet; ezeknek köszöni első kézből a magyarországi 
szerb nép értelmisége kifejlődését. 

Ugyan e Tököli Sebő, ki egy magyar kivándorolt ivadéka, mint „be¬ 
vándorló'' jött be egykor „édes hazájába," nem feledkezett meg a kötelessé¬ 
gekről, melyek a hon irányában a „fogadottfiút" is kötelezik; több hagyo¬ 
mányai között a debreczeni reformált tanodánál, s a magyar tudományos 
Akadémiánál is örökité nevét alapitványaiban; ez utóbbinak két ezer pengőt 
hagyván. 

És hagyott mind a két vitéz testvérnépnek egy minden kincsnél drá¬ 
gább intést, melyet jó lesz ereklyeként tartogatnunk; a midőn azt monda, 
hogy e két nemes népnek csak a mivelődésben szabad egymással versenyezni, 
s magyarnak és szerbnek csak segélyre, de nem tusára nyújtani ki kezét. — 
Vaj ha soha se lennének szavai elfeledve! 

Ez évben a boldog emlékű honfi halálának napját nagy ünnepélylyel 
szentelé meg a szerb értelmiség Újvidéken, s erre a Maticza Szerbszka egy¬ 
lete által a magyar tudományos Akadémia is meghivatott, mely meghívást 
annyival nagyobb készséggel fogadá, minthogy az Akadémia is a megdicső-
ült hagyományosai közé tartozik. 

A küldöttség elnöke báré Eötvös megbetegedvén, nála nélkül kénysze¬ 
rültünk útnak indulni, az Akadémia részéről hárman : Toldy Ferencz, báró 
Podmaniczky Frigyes, és én; a hazai sajtót Urházy György képviselte. 

A gőzös Pestről is nagyszámú vendéget vitt már magával, kik a Tö-
köli-ünnepélyre szándékoztak, e szám azonban éjfélig egész logarithmussá 
nőtt, a midőn a minden állomásról érkező szerb küldöttségek a hajó minden 
lakható részét megtölték. 

Ott voltak a szerb nép nevezetességei, minden politikai szinezetben; 
a kik Bécs Pest, vagy Belgrád felé fordulva szoktak elalunni és fölébredni. 

Ott találkozánk Csernovics Péterrel és Stralimirovics tábornokkal. 
Hogy Csernovicsnak nem kell a keresztnevén kivül egyéb czimet adnom, az 
az ő érdeme. 

Az egyik asztalnál egy bécsi, egy prágai és egy újvidéki ur vitáztak 
azon, hogy melyik leend a kettő közül a szerb vajda ? A kérdés igy volt fel¬ 
állítva : vagy a bécsi kormány kandidál s a szerb közönség választ a nevek kö¬ 
zül, vagy a szerb kongresszus kandidál s a bécsi kormány választ azokból 
vajdát. Igen sajnálom, hogy e humoristikus ötlettől meg kell fosztanom 
élczlapjainkat. 

Mi pedig az alatt a hajó farában vitatkoztunk azokról, a mik jönni 
fognak. — A tábornok igen nyájas, közlékeny ember: ha ugy kezünkben 
volna hatalom és tehetség, a hogy nincs, nem mondom, hogy nagyon meg 
ne férhetnénk egymással. 

Csernovics nyilt, egyenes, mindenen keresztültörő jellemét mindenki 
ismeri, sezaz, mi a szerb köznép előtt annyi varázszsal bir. Az elmúlt 
kongressus alkalmával, midőn a városba megérkezett, a csajkások csopor¬ 
tostul fogták körül s hangosan üdvözlék: „Mit ér az.üdvözlés? monda Cs., 
ha nem látom várostokban lobogni a magyar zászlót." — „Kitüznők, de 
tiltva van." Felelének azok. „Akkor bocsássatok, ti nem vagytok szerbek, 
a mit a szerb szivében jónak hisz, azt megcselekszi, s nem kérdi, mi lesz az¬ 
után." — Ezzel ott hagyta őket s később fölment Ph. tábornokhoz, ki ott 
királyi biztos volt. Panaszlá, hogy a magyar nemzeti zászló kitűzése tiltva 
van. „A katonai végvidék nem Magyarország, felelt a tábornok, az osztrák 
tartomány." — „Pedig én még is azt hiszem, hogy ki van tűzve valahol a 

nemzeti zászló." — „Azt nem merné próbálni senki." — „Én mernék rá fo¬ 
gadni." — Fogadtak s azzal az ablakhoz léptek, és ime már akkor ott lobo¬ 
gott a palota előtt a piacz közepén levő kut felett a magyar nemzeti zászló, 
A tábornok elébb haragudni akart, azután elmosolyodott; „legyen tehát 
ott az „ön" kedveért." — E vonás is eléggé jellemzi azon viszonyt, mely Cs. 
és a szerb nép között fűződik. 

Késő estig el vitatkoztunk közügyeink felől; végre Cs. féltréfával azt 
monda a tábornoknak: „Fogadok kétszeres tétbe, hogy ön be fog menni a 
Reichsrathba." — „Én meg abba, hogy ön megy be." — „Ez ellen pedig 
százat teszek egyre." — A csípős esti szél átjárt bennünket, a tábornok 
fogfájásról panaszkodott, melyet semmi szer sem bir gyökeresen meggyógyí¬ 
tani. „Rósz fog ellen hilft kein octroy, tábornok ur, mondám; — csak 
Gewaltmaszregein." — „Igaza van : no arra fogadok is, hogy ez a fogam 
nem megy be a Reichsrathba?" 

De vájjon a többi bemegy-e? 
Éjfél után három órakor érkezett meg Újvidékre a vendégekkel tul-

tömött hajó. Az ünnepély rendezői ott vártak bennünket; egy zenekar fel¬ 
váltva a szerb néphymnuszt s a Rákóczi/-indulót hangoztatá a kiszálláskor. 

De tuldörgé a zenét a lelkesült „zsivió" és „éljen" kiáltás, mely fel¬ 
riadt, midőn Csernovicsot megpillantá a nép. Képzelhetni azok ragaszkodá¬ 
sát, kik egész éjszakán át ott vártak a parton a szokottnál két órával ké¬ 
sőbb érkező hajóra, hogy legnépszerűbb emberüknek egy éljent kiálthas¬ 
sanak. 

A Pestről jött küldöttség tagjait kocsikkal várták és vitték szállá¬ 
saikra; csupán Cs. nem jutott hozzá, hogy kocsira üljön, mert őt a lelkesült 
nép körülfogta s ugy kisérte zeneszóval szállásáig; — én már régen ágyam¬ 
ban feküdtem, mig oda künn folyvást hangzott a „zsivio" és a szerb hym-
nusz zenéje. 

Szállásra a város egyik legtiszteltebb férfiához s a szerb nép kitűnő 
jogtudósához Hadzics úrhoz jutottam, ki hat évig lakván Belgrádon, a szerb 
nemzet törvénykönyvének kidolgozásával örökité nevét. Deák Ferencz, mint 
igazságügyminiszter osztályfönökséggel kínálta meg s b. Eötvösnek is régi 
ismerője. 

Mindenki nagyon sajnálta, hogy Eötvös nem jöhetett el, ő rá különösen 
vártak. 

Mindenki emlegette őt, mint a nemzetségi határozat vélt szerkesztőjét, 
s szerette volna őt bővebben felvilágosítani, mert e határozattal — Újvidéken 
legalább — nincsenek megelégedve. 

Végül rátértek : miért? — Most szóljunk az ünnepélyről. 
Újvidék egy szép emelkedő város, mely a forradalom alatt elpusztult; 

mint tudjuk, a bán innen akarta megostromolni Péterváradot, s a várból 
halomra lőtték. Azóta hamvaiból újra emelkedék s főutczája kétemeletes ház¬ 
soraival bármely metropolisnak díszére válnék; igaz ugyan, hogy még a 
külső utczák nagy része most is romban hever, s a város egy kerek millió 
adóssággal bir. 

Tizenhatezernyi lakosának mintegy fele szerb, s ez a tehetősebb rész; a 
többi katholikus s mindkét hitvallású protestáns, azok közt az ezerén felül 
haladó református atyafiak a legszegényebbek, még szentegyházat sem vol¬ 
tak képesek eddigelé építtetni, a mivel a legkisebb ref. falucska is bir, s 

1 kell csenevészniÖk, ha hitsorsosaik buzgalma nem segít ínséges állapotukon. 
Kilencz órakor indultunk az óhitüek templomába, ott találkozánk még 

Ignjátovics és Branovácsky képviselő társainkkal, ismerős arczaik amaz em-
"ékezetes múzeumi napokból, mint rokonaink képei tűntek elénk. Még sem 
jgészen idegen helyen járunk! 

Épen tizenkét óráig tartott a szent mise és a megdicsőültérti gyászáldo-
,iat; a lithurgia szent énekeit, miknek buskomor dallama szüntelen a szerb 
népdalok és hősköltemények melódiáira emlékeztet, egy gyermekhang által 
énekelt hosszú ábrándos dal végezé, melynek bár szavait nem érthetők, de pa-
naszló, busongó menete mindvégig meghatóan bilincselé le figyelmünket, 
_ • V._l 1 1 Í _ Í 1 -11—"'L mig a szerbek elragadtatva hallgatták azt. 
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Vasárnapi Újság 36-ik számához 1861. 
A templomból a városház udvarára tért az ünnepély, mely szerb nem¬ 

zeti színekkel volt feldíszítve, egy fülkében Tököli Sebő olajba festett arcz-
képe állt, s az arczkép előtt éneklék a néphymnuszt, szavaltak költemé¬ 
nyeket, végül Szubotics szerémi alispán tartott beszédet szerbek és 
magyarok közti egyetértésről. Egy püspök, a péterváradi kormányzó tábor¬ 
nok s néhány magyar diszruhás földesúr, Aradváros köldöttei, élükön 
Török Gábor polgárnagygyal, képezek velünk együtt a páholyok közön¬ 
ségét, míg az udvarra nyiló ablakokat Újvidék szépei foglalák el. 

Két órakor százötven teritékü lakoma tartatott, melynek igen érdekes 
toasztjai közöl a legtöbb a szerbek és magyarok közötti egyetértésre volt 
köszöntve; azok közöl Branyovácsky- és Ignjatovicsé magyar nyelven, az 
akadémiai küldöttekével együtt, olyan szép volt : osztrák tábornokokkal 
sorba koczintanunk — — „a szerb és magyar egyetértés örökké tartására." 
Ittunk a horvátokért is : e toasztot Stratimirovics monda; aztán a „nagy 
szerb testvérekért" a Száván tul; igy aztán apródonkint a bosznyükökért, 
montenegritákért, s azoknak vitéz fejedelméért, harczaik dicsőséges kimene¬ 
teléért; a püspök és a tábornok ez utóbbi toasztok után eltávoztak. 

Valóban oly hosszú volt az ebéd, hogy nehéz volt végét várni: kényte¬ 
lenek voltunk szomszédainktól búcsút venni, hogy időnk legyen átrándulhatni 
Karloviczra, a patriarchához, ki betegsége miatt nem jelenhetett meg az 
ünnepélyen. 

Két kocsin mentünk; az egyiken Csernovics és Podmaniczky, a mási¬ 
kon Toldy és én. Utunk keresztül vitt az emlékezetes hidfőn, és Pétervárad 
kapuin; annak katonás egyformaságu utczáján; mindenütt katonaőr, kato¬ 
navámszedő, sétáló katona, unatkozó katona, pipázó katona, hidon, utczán, 
ablakokban, a sötét kapuboltozatok alatt s különös volt látni, hogy e kato¬ 
nák mind üdvözlék Csernovicsot, — határőrök voltak; — még a vámszedők 
sem állították meg kocsijainkat a hidon. 

Karlovicz egy regényes, zöld szőlőkkel ültetett domblánczolat völgyé¬ 
ben fekszik, honnan kettős tornyu metropolitan temploma messzire kitűnik. 
A patritrcha még ugyanazon egy emeletes palotában lakik, melyet Cserno-
uics ősapja épittetett számára száznegyven év előtt; ugyanazon jellemzetes 
alacsony ablakok, a tetőnek egész a foldszin padmalyáig aláhajlása, miáltal az 
emelet összekeskenyül, belül a mély és vastag boltozatok, mind, a hogy ezt 
a legtöbb őskori szerb épületeken látni. 

A patriarcha rögtön fogadott bennünket, a mint bejelenteténk — ott 
ült olvasó szobájában egy szögletbe fordított asztal előtt, igen egyszerű régi 
székely asztalok képezek bútorzatát, miken becses kötésű imakönyvek 
voltak a legértékesebb tárgyak. Ő maga négy gyertya mellett a legújabb 
hirlapokat olvasá. 

Rajasics patriarcha egy hetvenéves ősz; piros eleven arczszine, ép ^ j, „bJ ..vu.wurw UÜÍ, jjnus eievwi arezszme, ep 
fogai, meghazudtolják korát s beteges hírét, hosszú ezüstfehér haja, mely 
kétfelől vállára borul, s övig érő kéthegyű ősz szakálla valóban oly alakot 
mutatnak benne elénk, minőnek a hajdankor patriarcháit képzeljük. O maga 
Js azt mondja, hogy egész a szivéig ép még, de azon alul nem a maga embere 
többé. Folytonos hashártya-görcsben szenved, mely legkisebb mozgásra elvi-
selhetlenné súlyosul. 

Hanem ez nem gátolá abban, hogy igen élénk beszélgetést ne folytas¬ 
son velünk. Szintén két óráig voltunk nála, s azon idő alatt rendesen ő vitte 
a szót. Kétszer is felkeltünk, hogy jőjünk, újra leültetett. Azokban, a miket 
beszélt, igen sok tanulságos volt, s amellett részemről különös élvezetem 
volt az én barátom, Podmaniczky Frigyes diplomatái tapintatának, s Toldy 
Ferencz barátom politikai egyenességének bámulatában, magamra nézve 
igen alkalmasnak találván annak a szerepét az egész expeditióban, a ki 
hallgat és hallgat (qui tacet et audit). 

Este a város ki volt világítva, — a német urak házait kivéve, — ne-
pestieknek" szokatlan tünemény, kiknek nemzeti ünnepélyek estéjén 

ihet mesrtudni. ínelvik há? \\\ytn\mcn -.AC^A „X™^+ „„..-* O » 

Reményi körútja Horvátországban. 
Várasd, aug. 27-én. 

Reményi Edének Horvátországban véghezvitt hangverseny-körutja 
három városra szorítkozik : Zágráb-, Károlyváros- és Varasdra. 

Ha e hangversenyek csak magánérdekből adattak volna, róluk, mint 
a művész útitársa, bővebben alig szólanék. így azonban engedtessék meg 
azokat röviden jellemeznem. 

Július eleje volt, midőn Pestről Sz.-Fehérvárra utaztunk, honnan 
rövid három hét alatt hazánk egyik legszebb és leggazdagabb részét : a Du¬ 
nántúlt jártuk be, hangversenyeket adván oly városokban, hol még Re¬ 
ményi meg nem fordult, milyenek : Mosony, Sopron, Kőszeg, Szombathely, 
Kis-Czell, Keszthely, Z.-Egerszeg, N.-Kanizsa és Kaposvár. Ezekről tüze¬ 
tesen szólni a helyszűkén kivül még az is tartóztat, mert tudom, hogy az 
emiitett városokból hazai lapjainkat rendes levelezőik idejében értesítették. 
Kedves emlékeink kapcsolvák mindenikhez, s részemről csak áldom sorsomat, 
mely nekem is alkalmat szolgáltatott, hazánknak nemcsak annyi kitűnő me¬ 
gyéjét minden tekintetben tanulmányozni, de emellett nagyrabecsült isme¬ 
retségeket szereztem, és hasznos tapasztalatokat gyűjtöttem. 

A dunántúli hangversenyzésnek több oknál fogva meg kellett előzni a 
horvátországit. — Zágráb, mint főváros, volt első fellépési helyül kitűzve. 
Ugyanoda, rendezkedés végett én előre utaztam; megérkezésemkor azonban 
szomorúan kellé tapasztalnom, hogy a zágrábi lapok az ideig, bár magán 
utón, de különösen a magyar sajtó által sokszorosan értésükre esett, hasáb-

jjaikban Reményiről s az ő eljöveteléről legkisebb említést sem tettek. — E 
tény azon közönyös-ellenszenvnek tulajdonitható, melylyel a horvát sajtó 
pártszenvedély vagy más oknál fogva-e, de minden magyar újdonság iránt 
egykép viseltetik, elannyira, hogy azon horvát olvasók, kik a magyar viszo¬ 
nyokról tudomást a helybeli lapok után kénytelenek szerezni; a valódi ál¬ 
lásról csak hiányos és elferditett ismeretet nyerhetnek 

Ezt tapasztalni egy hónapon keresztül sokszor volt alkalmam; s fájt 
lelkemnek, végig gondolván ama czikksorozatokon, melyek nagy politikai 
lapjainkban hazánkfiai által Horvátországhoz legjobb akarat- és tiszta szán¬ 
dékból intézteitek, s melyeket a helybeli lapok rendesen ignoráltak. Ma¬ 
gának a halhatatlan Deáknak világra szóló második felirati indítványa, 
mely országgyűlésünk által egyhangúlag elfogadtatott, mely magában tar¬ 
talmaz mindent, s mely a bécsi minisztérium számításait annyira tönkre 
tette és leverte, hogy zavarukban immár sem többet, sem kevesebbet nem 
tehettek, mint a mit tettek; mondom, hogy legnagyobb fájdalmamra még 
Deáknak felirati indítványa is, mely a horvátokat szintén megnyugtathatja, 
a zágrábi lapok szerkesztői által csak kevés figyelemre méltattatott. ' ' 

baj ! az 
utóbb annál fényesb 
tárgyamra. 

Jrank 

iinnepip fáklyászenével végződött. 
Másnap visszajöttünk, bucsulátogatásainkat megtéve szives házigaz¬ 

dáinknál, s a szerb pártok vezetőinél, s még azon éjjel Kikindára szekerezve, 
szombaton reggel Pestre érkezénk. Az éji utazás, mint szokta, most is meg-
töré egészségemet, mit előre is tudtam, de még is nagy nyereségnek tartom 
ez ut tapasztalásait, s eltűröm értük katarrhusomat. 

Megtudtunk egyet, a mi felől eddig tán kétségben voltunk. Két 
Pártot lehet felismerni : egyik az, mely magát a magyar alkotmány alatt, a 
megyei autonómia mellett mindig boldognak érzi, mely áldozni a hazáért 
serény, követelni szerény, mely a mienk volt és lesz : mely bizík bennünk és 
szeret; — és egy másik, mely nem egyenjogúságot, áefeliiljogositást kivan. 
^ csalárd játékot az utóbbiakkal nem űzhetünk; mi nem tehetjük azt, a mit 
tesznek talán mások, hogy a horvátot a szerb, a szerbet viszont a horvát, ro-
ifi'dn és német feletti suprematiával kecsegtessük, hogy egy és ugyanazon 
földdarab birtokával Horvátországot és a Vojvodinát ígérjük kiegészíteni, 
hogy egy és ugyanazon széken üléssel a zágrábi érseket és a patriachát 
biztassuk, csakhogy ideig óráig czéljainkat elősegítsék. Mi jogot, igazságot 
kínálunk mindenkinek s bárha később is, de mindenki meg fog hozzánk térni. 

Annyi kétségtelen, hogy a testvérnemzetek nagy része, különösen köz¬ 
népe és birtokos értelmisége az, a mit mi hazafipártnak szoktunk nevezni : 
ez a mienk. E derék, e nemes pártot nekünk, történjék bármi a közel jövő¬ 
ben, végezzenek mások a testvérnemzetek nevében szomorúságukra más¬ 
ként, elhagynunk, vagy föláldoznunk soha sem lesz szabad. Jókai Mór. 

igazságot ha sikerül is az eseménynek elnyomni, előbb-
napként jövend az fel! S most térjünk vissza elhagyott 

Különös szerencsémre alig tölték Zágrábban néhány órát s a véletlen 
egy ritka derék férfiúval P. O. zágrábmegyei aljegyző s a kilépett követek 
egyikének fiával ismertetett meg; ki — horvát létére — nemcsak tökély-
lyel beszél magyarul, de a magyar-horvát ügyeket is tisztán felfogta s 
ugyanazért legjobb barátunk. Az ő szives segitségével a helybeli nehézsége¬ 
ket könnyen legyőzhetem s szintén az ő buzgalmának sikerült az ujságlapo-
kat az ügynek megnyerni. 

Közzétévén életrajzi adatokat, s elmondván, hogy Reményi az, ki ta¬ 
valy Pesten, N.- Faradon, Debreczenben és Aradon a horvát-szükölködők 
javára 6 hangversenyben önként játszott; csakhamar mindenki figyelmét 
felgerjesztette. 

Ehhez járult, hogy Reményi —- miként még Magyarországon elha-
tárzá, zágrábi hangversenyeinek elsejét egészen a dóli-szláv akadémia alap-
tokcjének gyarapítására szentelé; bizonyságot teendő a felől, hogy valamint 
a magyar nemzet, ugy annak minden egyes tagja soha legkevésbbé sem ki-
vanta gátolni a vele egy törvény alatt élő más nemzetiségek szellemi fejlő¬ 
deset; — sot azt alkalomszerűig mindig készséggel elősegítette. 

l l v korulmények között,Reményi — mint magyar művészi-közeg—által 
felébresztve: a magyarok iránti jrokonszenv Zágrábban okt. 20-ka óta rit¬ 
kán tapasztalt fokra hágott. 

Fölöslegesnek tartom e tény felemlitése után az august. 10- és 11-én 
véghezment hangversenyek sikeréről szólani. 

A nemz. szinház mindkét alkalommal diszes közönségtől csillogott. 
S midőn Reményi a népek testvériesülésének magasztos szellemétől áthatva' 
magyar nemzeti- és népdalokat — horvát nemzeti- és népdalokkal felváltva 
s egyenlő tűzzel játszott, a hallgatóság, műértő vagy avatatlan, jó barát 
vagy ellenség — szűnni nem akaró tetszés-nyilvánításokban, „zsivio" és 
„éljen" kiáltásokban tört ki; — miként erről bizonyságot tesznek a helvbeli 
összes lapok. J 

A második hangverseny egyszersmind utolsóul lévén kihirdetve, a 
lelkesült közönség virágzápor által vőn bucsut a magyar művésztől; s az 

) Mi másként történt ez Fiúméban, hol a „Gazetta di Fiume"-nek főmunkatársa 

V " . Uj«. 36. K . — 1361. 

jó szellem terjedh' 
tott" füzetet. — Szerk.) igkaptuk a nagy gonddal . 
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ujságlapok utján óhajtását fejezé ki még egy harmadik hangverseny ada-
tása iránt. 

A szigorúan kitűzött czél azonban Reményit Károlyvárosba sietni 
késztető, hol a hangverseny f. hó 17-re tüzetett ki. Előestéje azon napnak, 
mely tavaly Lúgoson és Temesvárott Reményinek annyi sok kellemetlensé¬ 
get szerzett. Azonban daczára e rósz ómennek, s daczára a helyben tanyázó 
vár- és határőrvidéki temérdek katonaságnak; nemkülönben azon rósz hir-
nek, mely a károlyvárosiak ilyen érzelmeiről oly sokszor és nem ok nélkül 
szólott; a hangverseny a „Narodne citaonica dvorana"-ban azaz a nemzeti 
casino teremében közlelkesedés közt ment véghez. 

Hátra van még Várasd, hol a hangverseny holnapután (aug. 29.) lesz. 
Az előzményekből következtetve s mert Muraköz a szomszédságban fekszik: 
e hangverseny érdekes eseményekre fog alkalmat szolgáltatni, mikről a t. 
olvasókat nem mulasztandom el külön értesíteni. K. 

Magyar táj szavak Kolon vidékén. 
(ííyitramegyében.) 

Apára = ajak. „Nagy aparája van." Pállott szájú helyett is hasz¬ 
nálják. 

Aparás, bürgös, p. o. a szőlővessző. Mondják : akkor jó a szőlőfa, 
mikor bürgös (mert akkor nincs megfagyva). 

Bagó, begö = nagy légy, bagó-légy. 
Butyor = kis batu, hátas. 
Bolygó-ünnep, p. o. a nagyhétben nagy-péntek, mikor t. i. délig nem 

dolgoznak. Ulö-ünnep, mikor nagy ünnep lévén, egész nap ülnek, vagy dél¬ 
után alusznak. 

Csovancsik = kiváncsi ember. 
Csivatol = locsog, fecseg. „Ne csivatolj!" 
Dregyog — sokat fecseg. „Mindig dregyog." — Szintén ily jelentésű 

a kacsog. „Reggelig kacsogtunk." 
Drengö = órainga. „Be nagy drengője van ennek az órának." 
Döröngöl, derengel = mángorol. 
Koponty = főbeütés. „Mit adsz, ha adok egy kopontyot?" 
Kussant ==> elszenderedik, elalszik. 
Göre tyúk — farkatlan. „Az én tyúkom csak göre, mégis sokat tojik. 
Györgyim-rózsa = györgyike, georgina. 
Kalincs = kilincs; kalep = kalap. 
Kotyusnék = élhetlen, éhenkórász. 
Ovat = mészégetőknél a mészkemenczék kiégetett salakja. 
Siska = pacsirta. 
Ragyiva = csinos, takaros. 
Isztre, szerha = házfödél. 
Vercseng, p. o. „nem esik, csak vercseng". 
Zábor = zár, závár. „Záborold be az ajtót." — Közli Kelecsényi J. 

Irodalom és művészet. 
+ (A Molnár által kitűzött népszínmű-pályázat határideje) okt. else¬ 

jéig meghosszabbittatik, azon kijelentéssel, hogy a nevezett színigazgató, 
elvből indulva ki, oly pályamüvet, melyben az 1848

 a-iki események, h 
csak egy jelenettel is, előhozatnak, szinpadján semmi szin alatt sem fog 
előadatni. 

+ (Deák Ferencz második föliratát) a „Gazetta di Fiume" olasz for¬ 
dításban egész terjedelmében közölte. Ugyanaz külön füzetben is megjelent, 
melyből egy példányt Reményi Ede volt szives Fiuméből szerkesztőségünk¬ 
höz beküldeni. 

+ („Őszinte szó a román testvérekhez") czim alatt közelebb egy kor¬ 
szerű röpirat jelent meg Deák Farkastól Kolozsvárt, Demjén László ki¬ 
adásában. 

+ (Csengery Antal a „Buda-pesti Szemle" ujabb folyamára) előfize 
test nyit. A tiz füzetes folyam előfizetési ára 10 ft. Ne felejtkezzünk 
meg róla! 

-\- (Reszler István), debreczeni szinigazgató jelenti, hogy az általa ki 
tűzött 30 arany jutalomra pályázott vigjátékok kozől egy sem lévén alkal 
mas az előadásra, s igy a jutalmat el nem nyerhetvén, azt dec. 31-kig ter 
jedő határidővel újra kitűzi. A jelen politikai eseményeket tárgyazó darabok 
nem pályázhatnak. 

-\- (Schwetsin orosz hegedűművész) fővárosunkban fog letelepedni 
azon szándékkal, hogy a hegedülésben órákat adjon. 

+ (Triesztben „II Tempó") czim alatt uj olasz politikai napilap inda 
meg, Anion szerkesztése mellett. 

-f- (El nem fogadott színmüvek.) A nemzeti színházi drámabiráló vá 
lasztmányhoz 7, 8, 9, 10, 14, 15,16, 20, 21, 23, 25, 27 és 30. sz. alatt be 
nyújtott eredeti darabok el nem fogadtatván, az illető szerzők müveiket a 
kiadott nyugták mellett visszavehetik. 

+ (Asbóth Lajos emlékirataira) az előfizetési határidőt meghosszab¬ 
bítja, s egyszersmind fölkéri ivtartóit, siessenek iveik beküldésével, hogy a 
nyomatandó példányok száma iránt magát tájékozhassa. 

~t~ (Megjelent Tichy Alajos nyomdájában:) „Orthodox hitvallók ima¬ 
könyve" 360 lap., Ki-rét, magyar ajkú keleti orthodox, hivek használatára. 
Magyarra áttette Popovics János g. n. e lelkész. Tartalma : minden napra 
és alkalomra imák, és könyörgések, gyónásróli szertartás, urvacsora előtt 
— és utáni lelki foglalkozás. — Akathist. Paráklis. Hótár (minolog.) a ke¬ 
leti egyház rendszerén. Nagypénteki és nagyszombati gyászhymnusok 100 

vre szóló húsvéti táblázat, és függelékül : keresztyéni útmutatás. Ára bo-
itékban fűzve 2 ft. Példányok kaphatók Popovics János g. n. e. lelkésznél 

Karczagon. 
4- (Simonyi fényképész a Deák-albumból) két másolati példányt is 

bg készíteni, melyek egyikét a Múzeumnak, másikát szülővárosának Kecs¬ 
kemétnek ajándékozza. Ez utóbbi példányt a londoni világkiállításra is el 
"ogja küldeni. A névaláírások a másolati példányokban is eredetiek lesznek. 

-|- (Körész Kelementől), Pfeifer Ferdinánd bizományában ily czimü 
nunka jelent meg: „Bölcsészeti tanulmányok. A természet rendszere." 
7 lap; ára 70 kr. 

+ (Kauer Istvántól „Honvédhuszár-csárdás') jelent meg zongorára, 
Török Emília k. a.-nak ajánlva. Ara 50 kr. 

+ (Emich Gusztáv „Nagy képes naptára") a jövő 1862-ik évre, Vad-
iai Károly által szerkesztve megjelent. Érdekes és bő olvasmányrésze a 
következő három főrovatra oszlik : Emlékezetes napok; Szépirodalmi csar-
tok; Hasznos és érdekes tudnivalók; Ajánlatára legyen elég megjegyeznünk, 
ogy benne Arany, Jókai, Petőfi, Tompa, Pálffy Albert, Degré Alajos, 

Hiador, Lévai, Remellay, Fáy András s más jeles és elismert irók neveivel 
alálkozunk. Van benne 30 fametszet s a magyar sz. korona birtokainak 
iormányzati, törvénykezési és közigazgatási alkotmányos tiszti czimtára 
tb. Bolti ára 1 ft. 20 kr. 

+ (A Vahot Imre által szerkesztett „Honvédek könyve") 2-dik kötetét 
i cs. k. rendőrség lefoglalta. 

-J- (Egy becses uj könyv) jelent meg közelebb e czim alatt: „Népszerű 
lépgazdaságtan." A müveit rendek szükségeihez alkalmazva. Magyar höl¬ 
gyek dijával az Akadémia által jutalmazott pályamunka. Irta Karvassy Ágos-
on. Ara 2 frt. 

+ (-4 „Debreczeni Közlöny") legutóbbi számában jelenti, hogy a 
bélyeghátralékért a szerkesztőség nyakára küldött 11 katonát, 140 előfizető 
neilett tartania lehetlen lévén, lapját e miatt egy időre kénytelen megszün¬ 
tetni. Reméli azonban a szerkesztőség, hogy előfizetői nem fognak addig 
kárpótlást sürgetni, míg lapját újult erővel ismét megindíthatja. 

4- (Kassay Adolf) Pozsonyban Dumas Sándor „Garibaldi emlékira¬ 
tai" czimü érdekes munkáját magyar fordításban adja ki. A mű 25, két-két 
ves füzetekben f. é. okt. végéig fogna megjelenni a fordító Ígérete szerint, 
:ddig azonban csak az első füzet látott napvilágot. Valahogy ki ne fogy¬ 
unk az időből, Kassay uram! Egy-egy fűzet ára 15 kr. 

4- (Laplefoglalások.) A „Csatár" legutóbbi, 44. számát a cs. k. rend¬ 
őrség lefoglalván, addig is, mig az pótoltatni fog, a szerkesztőség előfizetői 
lnézését kéri. — Jámbor Endre szintén tudatja előfizetőivel, hogy „a nem¬ 

zeti divatkép őszi illetménye" is lefoglaltatván, az csak később fog meg¬ 
jelenhetni. 

Egyház és iskola. 
4- (A magyarországi gymnasiumok szabályozása végett) Lonovics ér¬ 

sek elnöklete alatt összeült iskolai tanácskozó bizottmány abban állapodott 
meg, hogy azon tantárgyak, melyek a német rendszer alatt a főgymnasiumok-
ban előadattak, ezentúl is megmaradjanak, de más beosztással. A három 
első osztály algymnásiumot képezend, a 4-ik és 5-ik osztályban az úgyneve¬ 
zett humaniora adatnak elő, s igy ez öt osztály képezendi a főgymnasiu-
mot; a három felső osztály pedig lyceum nevet nyerend. 

4- (A pesti ág. hitv. ötosztályu gymnasiumban) a beíratások f. hó 
12-én, az előadások pedig 16-án kezdődnek. 

— (Iskolai értesítés.) A helv. hitvallásuak pesti gymnasiumában a jövő 
186' ,-ik iskolai évi beiratások október 1-ső napján: az iskola ünnepélyes 
megnyitása istenitisztelet tartásával 6-án; a rendes tanítások pedig október 
7-kén kezdődnek. — Gönczy Pál, igazgató. 

— A sajó-gömöri középtanoda igazgatósága s tanárai részéről köz¬ 
hírré tétetik : miszerint Gömörmegyében , S. Gömör városában századok 
óta fönnállóit, eredményekben gazdag, a legközelebb elviharzott gyászos 
12 év alatt azonban kormányi intézkedések által üdvös működésében meg¬ 
gátolt ág. ev. középtanoda, uj alapítványokkal gyarapítóit, tápintézettel 
ellátva, hamvaiból újból feltámadott, s mint 4 osztályú középtanoda, a tan¬ 
folyamot, f. é. Sz. Mihályhó 15-én megkezdendi, miről az illető t. ez. szülők 
iskolai határozat értelmében ezennel tisztelettel értesittetnek. Költ, S. Gö-
mörön, aug. 25-én 1861. Szontagh Bertalan, tanodái felügyelő. Rohaach 
Károly, tanár. Simon Endre, tanodái jegyző. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
4- (Magyarországon az ipar és kereskedelem pang.) Ezt állítja a 

Reichsrathban felolvasott miniszteri közlemény egyik pontja. Ennek ellené¬ 
ben a „Wanderer" fölemlíti, hogy külföldről tódulnak a vevők Magyaror¬ 
szágra, s a kereskedés minden ága kedvező lendületet nyert. Pest egyik leg-

j jelentékenyebb iparosa, az utolsó debreczeni vásárról csakis rőfét és ollóját 
vitte haza, egyetlen darab áruezikk nélkül. (Ez az iparos aligha czilinder-
kalapokat árult.) Ilyféle rósz üzletek másutt is történtek. 

4- (Oláhországban a gabnakivitelre nyomasztólag ható 5°,'o vám) a 
jövő évtől kezdve megszűnik. E hir Erdélyre nézve, hol átalában rósz ter¬ 
mésről panaszkodnak, annál örvendetesebb, mert a szomszéd fejedelem¬ 
ségben az aratás igen kedvezőleg ütött ki. 

4- (Uj úszó - öltözék.) Liverpoolban uj uszókészlettel tettek sikerült 
kísérletet. Két egyén ily uszó-öltözetben a vízbe ugrott, s benne félóráig 
tartózkodtak szivarozva és sörözve. Ez uj találmány előnye abban áll, hogy 
nem kell felfújni; ily öltözék ugy áll a testen, mint a közönséges ruha. 
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4- (A „Falusi Gazda" szerkesztősége) lapja kiegészítéséül „kertész-

gazdászati ügynökséget" állít fel a Józseftéren, mely a magán kertészeti 
társulat, ugy minden termelők és vevők közvetítőjéül szolgáland. Ez ügy¬ 
nökséghez közelebb több ezer hollandi virághagyma érkezett a jáczintok, 
tulipánok, narczisok s^at. fajából a hozzá való nyomtatott utasitással, mely 
a magyar kertészeti társulat ügynöksége által közrebocsátandó „gyakorlati 
növénymüvelési könyvtár" I-ső füzetét képezi. Ára 10 kr. 

4- (Óvszer a marhadög ellen.) Nagy Szebenben és környékén, mint 
már emiitők, marhadög ütött ki; nem lesz tehát fölösleges , olvasóinkkal 
az „Alföld"-ben ajánlott következő eljárást megismertetni: Midőn vala¬ 
mely tájhoz a vész közéig, legczélszerübb, a marhákat a legelőkről eltiltani 
és istállókban tartani, fülesztés, forrázás által elkészített széna- vagy szal¬ 
maszecskával, metélt répával, főtt burgonyával sat. etetni, s inkább kut-, 
mint folyóvízzel itatni. Óvszerül következő ajánltatik: Esti etetés után min¬ 
den darab marhának félmeszely tört jeget kell sós vizben fölhigitva beadni. 
Déli etetés alkalmával hátgerinezét jéggel kell borogatni, és szalmával erő¬ 
sen dörzsölni. Reggel minden marhának éhomra itató vizébe 1 % lat kénsa-
vany teendő, s ez mindaddig ismétlendő, mig a nyavalya szűnni kezd. Igen 
czélszerü, még mielőtt a vész elhatalmazott volna, minden marlián eret 
vágatni, s az istálló minden szegletében egy cserépedényben chlórmeszet 
fölhigitva tartani, azt naponkint több izben felkavarván. Marha-kúra! 

Mi ajság? 
4- (Pestmegyei királyi biztosul) Gombos Bertalan udvari tanácsos van 

kinevezve. — Bécsből irják, kogy Pestmegyének nem engedtetik meg a f. 
30-ra kitűzött közgyűlés megtartása. 

4- (Pestváros részére királyi biztosul) Koller Ferencz hétszemélynök s 
1850-ben cs. k. pestmegyei főnök van kinevezve. A nevezett ur szept. 3-án 
a város házánál megjelenvén, a tanács- és törvényszéki személyzettel közöl¬ 
te azon cs. leiratot, mely a pestvárosi bizottmánynak Koller ur általi fel¬ 
függesztését elrendelé. A tanácselnök kijelentette, hogy a tanács nem lévén 
hivatva a szóban forgó kérdés fölvételére, a cs. leiratot szept. 4-én a városi 
közgyűlésben olvasták fel. S ekkor szét is mentek. 

4- (A pest-lipótvárosi bazilika építése) nem fog megszakasztatni, mi¬ 
után a bécsi kormány az épités folytatására a vallási pénzalapból 34,000 ftot 
utalványozott. Ez összegből a régibb adósságok ki fognak fizettetni, s igy 
az épitésre mintegy 18,000 ft marad. 

4- (W. Randon lord) a napokban Pestre érkezett. 
4- (Lopás a vasúton.) Múlt hó 27-és 28-ika közti éjjel a vasúton Esz¬ 

tergom és Vácz közt egy Deutsch nevű marhakereskedőtől 9157 ftot loptak 
el. A meglopott egy kocsiban másodmagával volt, s az a különös, hogy 
történetesen mindkettőt Deutschnak hivják. Igy történt, hogy mialatt 
Deutsch aludt, addig Deutsch kilopta zsebéből a fönnebbi Összeget. Deutsch-
ot már elfogták s megtalálták nála Deutsch pénzét (2157 ft híjával,) a mit 
Deutschnak már vissza is adtak. 

4- (Magyar dohány Pesten.) A napokban egy dorogi asszony egy ko¬ 
csi magyar dohányt hozott a pesti piaczra eladni. Dohánya csakhamar el is 
kelt, de nem sok pénzt vett be belőle, mert végre — alkalmasint valami rósz 
sejtelem következtében — ingyen is osztogatta, csakhogy minél előbb 
megszabaduljon tőle. Mire a fináncz oda ért, a kocsi már üres volt. A jó 
asszony aligha jő egyhamar ismét Pestre, dohányt árulni. 

4- (Lőporszállítmány.) A „Fortschritt" irja, hogy a cs. k. Ferdinánd 
északi vaspályán egy láda jött, mely A . . . y grófnőnek czimezve Pestre 
volt szállítandó. A láda nehézsége gyanúsnak tetszvén, felbontatott s lőport 
találtak benne. Most a feladót nyomozzák. 

4- (A. mohácsi gyászos ütközet évnapját) ez idén is szép ünnepélylyel 
ülték meg Mohácson. A szerény kis kápolna tornyából, hol az istenitisztelet 
tartatott, már kora reggel lengett a nemzeti zászló. Az ünnepély 7 órakor 
vette kezdetét. Az egyházi beszédek magyar, horvát és német nyelven tar¬ 
tattak, ezek után következett a nagymise. Az ünnepélynek a szép derült idő 
is kedvezett. 

4- (,,A megyék megmaradnak.)Ily feliratú czikket hozott a „Pol. Ujd." 
35-ik száma. Akkor még, a kanczellárnak a főispánokhoz intézett körlevel-
után volt okunk ezt irni; azóta azonban a dolgok oly alakulásnak indultak, 
hogy most már bizvást Írhatjuk : „a megyék sem maradnak meg," legalább 
nem alkotmányunk értelmében. Megyéink bizottmányai egymásután füg-
gesztetnek föl, s mint a „Sürgöny" bécsi levelezője irja, a kormány a leg¬ 
szigorúbb eljárásra van elhatározva s annyira elkészülve a királyi biztosok 
szaporítására, hogy ezek számára külön instructio dolgoztatott ki. Valóban, 
komoly dolgok! 

4- [Kossuth bankjegyek.) A kostantínápolyi vámhivatalban egy magát 
magyar születésűnek valló török ezredes nevére czimzett, s állítólag cognac-
kal megtöltött ládát foglaltak le, mely néhány hét előtt érkezett Turinból. 
Vizsgálat folytán kitűnt, hogy a kettős fenékkel ellátott láda mintegy 20 
millió forint értékű Kossuth-bankjegyeket tartalmaz. A csomag azonnal 
lepecsételve a portához küldetett. Ezt a „Magyarországnak1' irják Konstan¬ 
tinápolyból. Hátha ez sem igaz! 

4- (Rudio, a hires Orsini-féle merénylet bűnrészese) Cayenneből meg¬ 
szökött s közelebb Birmingham angol városban nyilvános élőadásban festette 
részvétét a franczia császár elleni merényletben, és raboskodása sanyarait. 
A közönség csekély érdekeltséget tanúsított iránta. 

4- (Mazzini, az olasz republikánusok hires főnöke,) olaszországi tudó-
sitások szerint, gutaütés folytán, veszélyesen beteg. 

+ (Egi tünemény.) Ungvár városa, a „P. Hirnök" szerint, m. hó 
18-án rendkívüli égi tüneménynek volt szemtanuja. Ugyanis délfelé a látha¬ 
táron egy fényes bárányfelhő tűnt fel, s a láthatár déli pontján megálla¬ 
podva, egy gyönyörű idomzatu tüzes kardot tüntetett föl. Jó félóráig lehe¬ 
tett látni e szép légtüneményt, mely aztán délnyugatnak vette vándorutját. 
A babonás nép háborút jósol belőle. Lapunk közönsége sokkal józanabb 
gondolkozásu, hogysem e semmi alappal nem biró balhitet megezáfolni szük¬ 
ségesnek tartanok. 

4- (Kényszerkölcsön.) A kölni újság bécsi levelezője szerint az uj 
kényszerkölcsönről való hir még mindig tartja magát. E kölcsönbe min¬ 
denki egyenes adójának százszoros (!?) összegét tartoznék aláírni és befi¬ 
zetni. Sok katona kellene ennek a behajtására ! 

4- (Verekedés.) Baján m. hó 26-án éjjel, a „P. N." szerint, polgári 
egyének és hét fegyveres fináncz közt összeütközés volt, melynél egy 
fináncz, Dosztig volt honvédszázados karját csuklójában elvágta. Ez is szép, 
ha igaz. 

4- (Rabok szökése). Aug. 20—21 közti éjjel a pesti megyeházból 
3 rab a kéményen keresztül kitört és szalmazsákokból összefont kötelén a 
sarkantyú-utczába nyíló emeletes házba leereszkedett. Midőn azonban a 
földszinti házba ügyekeztek jutni, a városi őrjárat által észrevétetvén, újra 
elfogattak. Nem régiben pedig a Rókusból szökött meg hat jómadár, de 
azonnal ismét lépre kerültek. 

+ (Gyilkosságok vallási rajongásból.) Szászországban esetek fordul¬ 
tak elő, hogy anyák vallási rajongásból gyermekeiket meggyilkolják, hogy 
azokat minden földi bajtól és szenvedéstől megmentsék. A hatóságok már 
intézkedtek, hogy ezen, magukat „szent embereknek" nevező, veszélyes ra¬ 
jongókat kézrekeritsék. 

4- (Kitartás példája.) Fodor Lássió, veszprémmegyei mezőföldi járá¬ 
sának szolgabirája, adóexecutio fejében összesen 909 katonát és 281 iovat 
tartott, mindazonáltal adóját máig sem fizette ki. Kissé sok is a jóból, 
ha — igaz. 

4- (Láng Boldizsár szinigazgató) tudatja pályatársaival, hogy f. évi 
nov. 1-én megkezdendő téli sziníidényre a szatmári színházat vévé ki, azért 
a kik vele szerződni óhajtanak, bérmentett leveleiket okt. 15-ig Nyíregy¬ 
házára, azontúl N.-Károlyba küldjék. 

4- (Pesten a kétfejü sasokat) kezdik in integrum restituálni. A posta¬ 
házon már elfoglalta ősi fészkét, a dohányhivatal épületén pedig már több 
hét óta látjuk büszkélkedni. 

4- (Stroszmayer püspök) Bécsbe utazott, még pedig az „Agr. Ztg." 
szerint, egészsége helyreállítása végett. Valóban, betegekre nézve igen 
ajánlható oly nagy város levegője, mint Bécs (!) 

4- (A franczia bábák) folyamodtak a kormányhoz, hogy a nőknek is 
engedtessék meg, az összes orvosi tudományokat végezni, hogy aztán okle¬ 
veles orvosok is lehessenek. A kérvény véleményadás végett az államtanács¬ 
hoz tétetett át. 

4- (Delane a „Times" főszerkesztője) hazánk nevezetesebb városait 
megtekinteni óhajtván, aug. 25-én Debreczenbe érkezett. 

— Demjén József czélszerüen rendezett és tiszta magyar könyvkeres¬ 
kedést szándékozik Nagyváradon nyitni. Ez nagyon szükséges, mivel, a mint 
mondják, az eddigelé egyedül működő ottani könyvárus nem felelhetett 
meg mindenkor a közönség növekedő szükségeinek. 

4- (Jótékonyczélu tánczvigalom.) Az aranyos-széki fiatalság tánezvi-
galmat rendezett, melynek 115 ft. 49 kr. jövedelme egyenlő részben a Pe¬ 
tőfi-szoborra és a rokkant honvédek fÖlsegélésére fog fordittatni. 

4- (Lopás a Széchenyi-hegyen.) B.Eötvös Józsefet a Széchenyi-hegyen 
levő villájában múlt vasárnap este, midőn a báró a szomszéd szobában csa¬ 
ládjával vacsoráit, tetemesen meglopták. 

Figyelmeztetés a tanügy érdekében. 
Honunk sok nyelvűsége a honfiak közti félreértésnek egyik kútfeje, s 

a közjó előmozdítására oly szükséges egyetértésnek egyik akadálya. 
A létező körülmények közt e félreértés elmellőzése s a szent egyetér~ 

tés gyarapitása minden hazafinak elengedhetlen kötelessége. 
Amaz intézetek is tehát, melyek a jövő nemzedék szellemi s anyagi 

önkifejlődését kitűzték életök s müködésök czéljául, ismerjék kötelességö-
kül, reájok bizott növendékeiknek alkalmat nyújtani, miszerint eltulajdonit-
hassák azon közeget, mely a hon javára, nemcsak a közvetlen közlekedést, 
hanem az egyetértést is előmozdítja s a félreértést lehetlenné teszi, t. i. hogy 
a hon minden fia megérthesse minden honfitársának érzelmeit s gondolatait. 

Szükséges tehát, hogy minden magyar tan- s nevelő intézet, a magyar 
nyelven kivül, melyet tüzetesen tárgyal, ugy rendezze tanulmányait, hogy a 
növendékek azon nyelvekkel mindenekelőtt ismerkedjenek meg, melyeket 
imádott hazánk különböző vidékein a köznép használ, melynek alkalma és 
ösztöne, sőt ideje sem volt más nyelveket az anyanyelven kivül megtanul¬ 
hatni; — értjük itt a szláv nyelv egyik vagy másik dialectusát, a románt és 
a németet. 

Szép, dicséretes, sőt hasznos is, ha belföldi nyelveken kivül a régi vi¬ 
lág műveltsége előharezosainak, u. m. a görögök és rómaiak, a szomszéd s 
más európai müveit nemzetek nyelveit is tanulják a növendékek : de a szük¬ 
séges hazai nyelvek mellőztével, idegen nyelvekre fordítani a főfigyelmet » 
a szükségesség rovására művelni a „szépet", a „csinost", ennek meghatáro¬ 
zását a t. olvasó közönségre bízzuk. In 
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Mellőzvén azt, hogy honunkban a közlekedés és a belkereskedés érde¬ 
dében áll, azon nyelvvel megismerkedni, melyen az északi Kárpát ős lako¬ 
sai beszélnek, amaz üdvös, sőt fentartásunkra szükséges egyetértés némi gya¬ 
rapítása és a félreértén kikerülése végett szándékozik az alólirott még ezen 
év folytán 

Magyar-tót gyakorlati nyelvtant kiadni; s egyszersmind bátorkodik a 
t. közönséget figyelmeztetni, hogy a mennyire e ezélra szánt órái engedik, 

kész a magyar-tót nyelvben oktatást adni, vagy ha ezt maga nem tehetné, 
más szakértő tanitók által adatni, — kik nemcsak a nyelvet alaposan is¬ 
merik, hanem a nyelvtanításban is jártasok — s vele együtt az egyetértést 
a haza javára előmozdítani teljes leiekből törekszenek. Pesten, septemberhó 
2-kán 1861. ") Kánya Pál. 

*) Kéretnek a többi lapok szerkesztőségei e jelentés átvételére. 

SAKKJÁTÉK. 
89-ik sz. feladvány. — Engel Imrétől (Kolozsvárott). 

Sötét. 

i b c d e í' g h 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

A 84-ik sz. feladvány megfejtése. 
(Szalay Sándortól Sz.-Mihályon.) 

Világos. Sötét. 
1) II f 4 — e 2 K f 5 -- e 5 : 
2) H e 2 — d 4 K e 5 — d 5 
3) H d 4 - c 6 e 6 — c 5 
4)Hc6-b4£ 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : báró Meszéna 
István. — Pesten : Cselkó György. — B.- Újvároson : Kovács Lajos. — Parabutyban : 
Rothfeld József. — Kövágó-Eörsön : Gold Samu. 

I. feladvány megfejtése. 

1) 
2) 
3) 

2") 
3) 

1) 
2) 

F 
B 
B 

F 

Világos. 
c4 — d 5 
e 5 — f 5 
fő - íi± 

A) 

d 6 — c 5 ;£ 

II. feladvány 

V 
H 

Világos. 
d 1 - g 4 f 
e3 -fö± 

e 6 
K d 4 

d ö 

Sötét. 
- d 5 : 
— e 4 : A) 

— e 4 : 

megfejtése. 

B g 5 
Sötét. 
- g 4 : 

III. feladvány megfejtése. 
Világos. Sötét. 

1) H e 4 — d 6 II h 7 — f 8 A) 
2) B h 8 - g 8 F h 6 - g 7 
3 ) B g 8 - g 7 : : j : 

A) 
1) F h 6 — f 8 
2) K c 8 — c 7 H h 7 — f 6 
3) e 5 - f 6 : £ 

IV. feladvány megfejtése. 
Világos. Sötét. 

l ) B h 2 — e 2 d 7 — e 6 : 
2) F d 4 — e 5 d 6 — e 5 : 
8) B e 2 - d 2 + 

geti. Egy kolozsvári színész, Komáromy Lajos mutatta be magát ezúttal a 
közönségnek, mely játékát élénk figyelemmel kisérte, s több ízben megtap¬ 
solta és kilátta. Komáromy,,Liliomfi" szerepében szép tehetséget s színpadi 
otthonosságot tanúsított. Kár, hogy arczkifejezésének nem tud változatosabb 

| jellemet kölcsönözni. Éneke kedves, rendes hangja kevésbbé. Tóth Soma, 
mint Szellemű, igen mulatságos alak volt, valamint Réthi is. A vénpro-
fessort ma Szilágyi S.adta. Bognár Vilma gyönyörű dalaival zajos tapsokat 
aratott, különben játékmodorának vagy meg kell még változnia, vagy hozzá 
kell szoknunk. Az előbbi czélszerübb volna. 

Hétfő, sept. 2. „A falusiak." Eredeti vígjáték 3 felv. Szigeti Józseftől. 
Hosszú szünet után láttuk ismét Szigetit, s a kedélyes „bácsi" valóban jól 
mulattatá ismét a közönséget. A naiv unokahugot, a mi különben Lendvayné 
szerepe, most Szigligeti Jolán adta, — egészben véve sok igyekezettel és 
tehetség jeleivel. Egyes helyei igen sikerültek. 

Kedd, sept. 3. „Gritti'- Eredeti dráma 5 felv. Irta Szigligeti. Jókainé 
és Egressy teljes erejökben fénylenek e műben, s mellettök a többiek igye¬ 
kezete csaknem elhalványul. A közönség bőven osztogatá a tapsokat ked-
venczeinek. 

Szerda, sept. 4. „A szerencse gyermeke." Jellemrajz5felv. Birchpfeifer 
Saroltától. Komáromy Lajos második vendégszerepe komoly szakmában, 
melyre, ugy látszik, nagyobb hivatása van. Legalább Pesten, Szerdahelyi 
szerepeiben igen nehéz feladat jutott neki, midőn feledtetnie kellene elődjét. 

Csütörtök, sept. 5. Róbert és Bertran. Ballet. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5771. Fiume. A magyar országgyűlési felirat olasz fordítását köszönettel vettük. 

A további tudósításokat kérjük. Tisztelettel és szeretettel emlékezünk meg gyakran 
fiumei derék polgártársainkról. 

5772. Maria-pócsi bucsu. A ezikk sujtásokkal és sallangokkal tul van árasztva — 
a mi a gyakorlatlan toll hibája. Ajánljuk az egyszerűséget, mely hamarább vezethet czél-
hoz. Egy franczia iró mondja valahol : „La gramleur n'est qu'une simplicitá sublime." 
(A nagyság nem egyéb fenséges egyszerűségnél ) Tessék végig pillantani a világ s iro¬ 
dalom nagy emberein, s igazolva fogja találni amaz állítást. 

57/3. Bécs. Sz. L. Örvendünk, hogy ismét találkozhatunk. Csak arra kérjük, azt 
a „vörös krétát" ne vegye ön oly szigorúan. Megvan annak mindig az ö szükséges oka, 
foka. 

5?74. A púpos liátu dobos. Nem közölhető. 
5775. N. Enyed. A. M A közlött tény bővebben indokolt óvást igényelne. 
5776. (Család. A közleményt köszönettel vettük s használjuk, a mit lehet A „Hók 

káeser" iránt még most sem vagyunk egészen tisztában. De folyton tanulmányozzuk. 
5777. Debreczen. B. K. Jobb későn, mint soha. Ismételt sürgetésünkre végre 

talán jövő alkalommal eleget tehetünk ön óhajtásának. Vannak szakok, hova egy szer¬ 
kesztő hatásköre nem terjed. 

5778. Makó. K. A sorshúzásokat folyvást közlik a Polit. Újdonságok. Június 
15-én a budai sorsjegyeknek húzása nem volt, mert ez előbb tartatott meg, ha jól emlék¬ 
szünk, martius vagy április 15-én. Azt pedig annak idejében közöltük. 

5779. Több t. előfizetőnk óhajtását, kik egyes számokért hozzánk fordultak, 
rögtön teljesitettük. 

Színházi napló. 
Péntek, aug. 30. „Párisi adós." és „A nyolezadik pont." Egy f'elvo-

násos vígjátékok. Az elsőben Egressy Gábor, az utóbbiban, mely most má¬ 
sodszor adatott, ezúttal is köztetszésre, Szerdahelyi tűntek ki leginkább. 
Egressy Gábornak egyik régi bravourszerepe a „Párisi adós", s ezt ma is, 
a nemzeti színház megnyitásának 25-ik évében is fiatal erővel és élénkséggel 
képes adni — bár a termet már, e szerephez szükségtelen,gyarapodásnak 
indult. Soká örvendjen a fiatal erőnek ! 

Szombat, aug. 31. „Benyovszky." Eredeti opera 3 felv. Irta Doppler 
Ferencz. Stéger ma ismét föllépett búcsúzni. Valóban, derék müvészhazánkfia 
szépen búcsúzott el a nagyszámú közönségtől, nemcsak azért, mert a czim-
szerepben kitűnően énekelt, hanem mert ezúttal a nemzeti színházi nyugdíj¬ 
intézet javára minden dij nélkül lépett fel. A számtalan taps és kihívás 
meggyőzhette arról, hogy mindvégig kedves vendégünk volt, s ha az általa 
két havi vendégszereplése alatt nyújtott műélvben valami kellemetlen is 
volt, ez nem volt egyéb, mint annak tudata, hogy ismét elveszitjük, hogy 
nem bírhatjuk állandóul színházunknál. — Az előadás átalában jól ment; a 
kozák tánezot a karzat hangos kívánatára ismételni kellett. 

Vasárnap, sept. 1. „Liliomfi." Eredeti víg színmű 3 felv. Irta Szigli-
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T A R T A L O M . 
Gozsdu Manó, Krassómegye főispánja. (Arczkép.) — Két jogász. Zajzon. — Zóltai 

Jókai Mór. — Reményi körútja Horvátországban. K. — Magyar tájszavak Kolon vidé¬ 
kén. — Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — 
Mi újság ? — Figyelmeztetés. — Sakkjáték. — Szinházi napló. — Szerkesztői mondani¬ 
való. — Heti naptár. 

Felelős szerkesztő l 'ákh Albert : (lak. magyar-uteza 1. sz.) 

Kiadó-tulajdonos Hcekrnast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heekenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1861. 

A Vasárnapi Újság hetenkint egyszer nagy negyedrétben 1% ivén jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai utón külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ti. njpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasitandó. 

(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.) 

Tisza Kálmán. 
Midőn kevéssel ezelőtt a nagy politikai tetszhalottnak, a ma¬ 

gyar nemzetnek, ütere csendes lüktetéssel gyanittatni kezdé végre 
a rég várt uj életre ébredés közeledtét, a félénkebb természetűek 
itt-ott rettegni látszottak az újra bekövetkezhető erőszakos rázkó-
dásoktól s már látták képzeletükben az uj vértanuk hosszú sorát. 
Mások aggódó kebellel néztek szét a nyilvános élet letarolt s elné¬ 
mított terein, hogy a bizonytalanság ködén keresztül megláthassák 
azon alakokat, kiknek lelki tehetségeiből s jellemerejéből a közelgő 
válságos napokra vigasztaló biztatást meríthessenek. Voltak ezek 
mellett a türelmetlenek és pezsgőbb vérüek osztályából, kik vak 
buzgalommal és nemszámitó hódolattal tapsolták meg mindazt, ki 
a dolgok zűrzavarából legelső s 
legnagyobb zajjal vetődött a fel-
szinre, a nélkül, hogy kérdőre 
vonták volna egyenkint : vájjon 

%ik ők, és micsoda múltnál fogva, 
mennyi hivatással, készültséggel 
s elszántsággal léptek fel az uj 
dráma nagyszerű színpadára? — 
De azért mindnyájunkban teljes 
erejében élt a hit s a jövő iránti 
remény, melyet a legkeserübb 
viszontagságok emléke sem tép¬ 
hetett ki soha e nemzet kebelé¬ 
ből. Hiszen most is ott állottak 
még kegyeletünk s tiszteletünk 
tárgyai, a megfogyott, de meg 
nem tört „régi gárda" érczalak-
jai, élő emlékszobraink s példá¬ 
nyaink a dicsőséges napok küz¬ 
delemteljes életéből! 

Örömmel tapasztalta min¬ 
denki, hogy a régi szellem és 
akarat nem halt ki, s hogy a len¬ 
dítő erők hiányában most sem 
szenvedett a hazai föld. Sőt ör¬ 
vendve láttuk, hogy ily vigasz¬ 
taló jelenségekre nem csupán az 
idők viszontagságai által meged-
zett, a tapasztalatok iskolájában 
kitanult korosabb hazafiak kö¬ 
zött akadunk, hanem a legköze¬ 
lebb múlt évtized vasveszszejé-
nek is meg van azon érdeme, 
hogy korán ébredt, jókor kiáb¬ 
rándult, s komoly törekvésü fiá¬ 

kat adott át a hazának, kik azalatt, míg a közélet gyakorlati ta¬ 
nulmánya zárva volt előttünk, visszavonultan éltek, tanulmányozták 
a dicső multat, szemmel kisérve a fájdalmas jelent, és készen várva 
a jövőt, a melynek „j'óni kell." 

Némileg ezen nemzedék fia volt, az 1861-iki képviselőháznak 
fiatal másodelnöke, Tisza Kálmán, ki férfias jellemének s hazafiui 
érzelmeinek legfényesebb s országosan elismert tanúságát adta a 
két év előtti protestáns nagy elvharezban, melynek folytán tán 
nem is abban állanak legnagyobb érdemei, amit a gyűlések nyil¬ 
vános színhelyén mondott és tett; hanem inkább abban, a mit az 
egész magyar protestantismus összetartására, a vidékek ismert 
tekintélyeinek s a népnek fölvilágositására nézve a gyüléstermeken 
kivül vitt végbe. 

T I S Z A K Á L M Á N . 

Tisza Kálmán született 1830. 
deczember 16-kán. Atyja Tisza 
Lajos s szellőmdus és lelkes édes¬ 
anyja Teleki grófnő oly gondos 
és czélszerü intézkedéseket for¬ 
dítottak reménydus fiaik neve¬ 
lésére, miszerint bátran elmond¬ 
hatjuk, hogy az egész magyar 
hazában kevés családnál állott 
jobb lábon a házi nevelés, mind 
a tanítói képességek és rendszer, 
mind a ráfordított tetemes költ¬ 
ségek tekintetében. 

Bekövetkezvén az 1848-iki 
korszak, míg László, az első szü¬ 
lött, Perczel Mór oldala mellett 
összevagdalva maradt a móri 
csatatéren, s csak különös isteni 
gondviselésnek köszönhető, hogy 
számtalan sebe daczára mégis 
életben maradt; azalatt Kálmán, 
a gyöngébb alkatú s még alig 17 
éves, de jól készült ifjú a magyar 
kultusminiszteriumnál tett szol¬ 
gálatot, előbb mint számfeletti, 
majd mint valóságos segédfogal¬ 
mazó; Debreczenben pedig, ho¬ 
vá szintén elkísérte a kormányt, 
mint fogalmazó folytatta műkö¬ 
dését. 

A világosi napok után más¬ 
fél évet külföldön töltött, a hon¬ 
nan visszaérkezvén, terjedelmes 
birtokában gazdálkodással^ 
lalkozott. / / 
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