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czia drámairók (különösen kiknek darabjait Feleki szereti lefordítani), na¬ 
gyon elnémetesednek sentimentalismus dolgában. Ez irány ellen az egészsé¬ 
ges világnézet és a magyar jellem érdekében mi is opponálunk. 

Csütörtök, nov. 19. „A Kíinok." Eredeti opera 4 felv. Császár Görgytöl 
m 

— Komlóssy-Kövémé asszony a következő sorokat küldé be hozzánk : 
.- Nyílt levél a „Vasárnapi ujság" t. szerkesztőjéhez. 
Tisztelt szerkesztő ur! A Vasárnapi Ujság, közelebbi számának szin¬ 

házi rovatában, az emlitett lap t. szinházi recensense „Lecouvreur Aclrien-
ne"-ben történt fellépésem alkalmából, következő megjegyzést tesz : „A 
czimszerepet Komlóssy-Kövérné adta, kinek igen ritkán van alkalma bebizo-
nyitnia, hogy ö is szerződött rendes tagja a színháznak." 

Hogy a t. recensens urnak e megjegyzése, irántami jó akaratból tör¬ 
tént, — ezt hinnem, pályámon folytonosan tanusitott kitartó ügyszerete¬ 
tem, s működési készségem feljogosít. Kötelességem azonban figyelmeztetni 
a t. recensens urat arra, miszerint megjegyzése nem egészen alapos, miután 
tény, hogy csak a mult szinházi évben is, számszerint többször léptem fel, 
mint első rendű pályatársnőim közül bármelyik. Közelebbről két havi sza¬ 
badságomat használván, igen természetes, hogy ez idő alatt rendesen nem 
működtem. Hogy azonban ez idő alatt is mennyire iparkodtam az intézet 
előnyére lenni, igazolja azon körülmény, miszerint kétszer szólittatván fel 
az igazgatóság által, hogy szívességből lépnék fel (ugymint „Parlagi Jan¬ 
csi" és „//. Rákóczy Ferencz fogsága" czimü müvekben) nehogy a kitüzött 
játékrend, rögtön megbetegedett tagtársnőim miatt megzavartassék — mely 
az intézetnek — mint mondák — különösen a második esetnél, igen nagy 
hátrányára leendett — én a felszólitást egész készséggel elfogadtam. 

Egyébiránt ha valamelyik tagnak az intézet irányában érzett kész¬ 
ségét, elég alkalma nincs bebizonyíthatni, ennek oka többnyire színházunk 
bel szervezetében keresendő, mely a játékrend készítését, szereposztást, 
egyes egyének kezei közé adja, és igy a magánérdekeknek legtágasabb tért 
nyit, nemcsak arra nézve, hogy az érintettek, önérdekeik szerint kényök-
kedvökre intézkedhessenek, de oly tagokat, kik a iátékrend készítésénél 
közvetve vagy közvetlenül képviselve nincsenek, tökéletesen mellőzhessék, 
s azokat a közönségnél oly színben állithassák elő, mintha ritkább fellépé¬ 
sének, a mellőzött, maga lenne oka. 

Midőn tehát a t. recensens ur érintett megjegyzését, jelen nyilatkoza¬ 
tomra felhasználnám, egyszersmind kinyilatkoztatom, miszerint én, valamint 
eddig ugy jövőben is, (amennyiben tér engedtetik) örömmel ragadom meg 
az alkalmat, ügyszeretetemet és készségemet bebizonyíthatni. *) 

Pest, 1861. november 11-én, tisztelettel maradván 
Komlóssy Ida Kövemé. 

Budai népszinház. 
November 8-án ismét díjmentes népelőadás volt, mely alkalomra Szig¬ 

ligeti „Vid" czimü 4 felvonásos drámája adatott, allegóriával. Roppant 
közönség, jó előadás. 

November 9-én először került szinre a „Lidi" czimü 3 felvonásos pá¬ 
lyázó népszínmű. Az eddig előadott három pályázó mű körül ez a legke¬ 
vésbbé rosz, de azért sikerültnek ezt sem mondhatni. Az egész darab meg¬ 
lehetősen gyakorlatlan kéz nyomát viseli magán. Szerző népszínműnek 
keresztelte müvét, de daczára annak, hogy notárius és kisbiró fordul elő, 
inkább hajlik a vigjáték felé. Meséje igen egyszerü. Egy vagyonos gazdának 
van egy Lidi nevü leánya, kit Marczi, egy fiatal parasztlegény szeret, s ezt 
a leány viszont szereti. Marczinak alkalmasint nem volna nehéz, Lidit fele¬ 
ségül kapni, de mivel mindjárt első szavára czélt nem ér, nyakába veszi a 
•vifágot s elbujdosik, maga sem tudja, hova. Ezalatt előáll a notárius s meg¬ 
kéri Lidi kezét, de mivel nevét bölcsen elhallgatja, az apa azt hiszi, hogy 
nem ezt, hanem a háznál levő vén leányt, Pannát, akarja oldalbordájává 
tenni. Lidi pedig ugy elbusulja magát Marczija után, hogy napról napra 
hervad, s talán meg is halna, ha szerencséjére oda nem vetődik egy poeta, 
ki aztán fölfedezi, hogy hol rejlik a bibe. Erre Marczi is előterem (alkalma¬ 
sint az égből pottyant le) s a szerelmes pár nehézség nélkül egymásé lesz. 
A notárius csak most látja hüledezve, hogy felsült, de miután a bajon már 
segitni nem lehet, hogy üresen ne távozzék, ő meg elveszi Pannát, ki épen 
hozzá illik. Ez a darab vázlata, egy pár mulatságos epizóddal megspékelve, 
melyek szorosan nem tartoznak ugyan a dologhoz, de az az egy érdemök 
mégis van, hogy megnevettetnek. Egypár alak, például a vén leány, a kis-
birS, a notárius gazdasszonya sikerültén vannak festve, de a többi elmosódik. 
A poétát pedig épen fölösleges volt felléptetni; ha a szinlapon meg nem 
lett volna irva, el sem hinnök, hogy poéta. A mű nyelvezete itt-ott eléggé 
sikerült; de Lidi egyszerü parasztleány létére nagyon is czifrán beszél. Az, 
is hiba, hogy a darab, „népszínmű" czime daczára, nem igen tükrözi vissza 
a magyar népéletet. A benne előforduló kevés népdal sikerült. Az előadás is 
jó volt. 

Adattak még a hét folytán : „Peleskei notárius," „Mátyás diák," 
„Fiatal keresztanya," „Szerelem és örökség," „Három szin," Nem tudja, 
mit akar," és „Szép mohiamé." 

Szerkesztői mondanivaló. 
5888. Mezőlak. Seregély Gy. lelkész urnak. A Teleki-szoborra mult nyáron be¬ 

küldött 38 ft. 43 krt., ön hiveinek óhajtására, f. nov. 12-én on czime alatt postai uton 
visszaküldöttük. 

5839 Békés. Sz. K. A derék czikk leghűbb óhajtásaink egyikével találkozott. 
Köszönet. A kép készül. Az uj ígéretre számolunk. 

5840. Bucsuzás barátaimtól. Nem lehet az effélét most fennhangon elmondani. 
Tessék az illetőknek egyenkint besúgni. 

6841. Szilsárkány. K. E A czikkek itt vannak. Nem válaszoltunk, mert nemcsak 
hogy elutasítva nincsenek, hanem várják a megjelenhetés napját, melyet — mint máskor 
is irtuk — előre meghatározni, felette ritkán áll hatalmunkban. A teljhatalomnak és szer¬ 
kesztői absolutismusnak vannak határai — Istennek hála! és fájdalom! 

5842 Hideg ösz van . . . . Az ilyenért még hüvösebb klimába teszik most át az 
embert. De hát mirevaló is az a panasz és buslakodás ? 

5843. Sárospatak. V. G. Sajnáljuk, hogy kivánságát nem teljesíthetjük. Foglal¬ 
kozásaink száma és természete nem engedi, hogy az ön müvére begyülendő elöfizetési 
pénzek kezelését elvállaljuk. E részben több jótékony czél veszi eddig is igénybe 
figyelmünket. A mellékletek kiadó-hivatalunkat illetik. Ugy tudjuk, hogy az illető 
bélyeg-stb. dij 80—100 ft. közt változik, egyszeri szétküldésnél. Egy elöfizetési iv be¬ 
küldését kérjük. 

5844. B.-Gyarmat. Rendes levelező. Csodálkozva fogják önök r. levelező urak, 
leveleiket ezután a lapok hasábjai között hiában keresni, s azok helyett gyakran puszta 
hirdetéseket találni. „Sors bona, nil aliud" — mondta Zrinyi. De azért szivesen látják a 
leveleket ezután is. 

SAKKÜÁTÉK. 
99. sz. feladvány. — Cook I. B.-töl New-Yorkban. 

47-ik szám. 

Pest, november 24-én 1861. 

Sötét. 

*) Nincs okunk, e nyilatkozatot észrevételekkel kisérnünk; az igazság érdekében 
csupán annyit kell megemlítenünk, hogy szinházi tudósitónk szóban forgó megjegyzése 
nem akart "egyéb lenni, egy köztudomásu tény egyszerü megemlítésénél. Abban sem pa-

tizerle. 

T088™?1*' \}***hetenkint egyszer nagy negyedrétben 1% iven jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten hashoz küldve vagy pí>^ariito7külön a ^ a ^ r i a ^ T Ü k á i í a 
évre 3 ft., a Pol.t.kai Újdonságokkal együtt 5 ft. ujpen^en. - Az előfizetési dij aVasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyeWutcza 4. szám) bérmentve utasitandó 

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

S á r o s y Gyula. 
(Született 1816. febr. 12.; meghalt 1861. nov. 16,) 

Mult vasárnap délután a föváros lakossága fényes és népes tetü aljegyzője volt 1839-ben, midőn házasságra lépett Uelvéty 
temetésnek volt tanuja. Sárosy Gyulát kisértük az örök nyugalom 
helyé •re. 

Arnoldinával, kit azonban szerető karjai közül a halál, egy évi 
XT xi T iu . 1 ..u . i ,1 . , , . - , , . , , , b o l d °g együttlét után, elragadott. Vérző szive enyhületet Helikon 
Nem czélunk elhunyt költőnk életrajzát es irodalmi működé-: szent forrásánál keresett, dalolva siratta meg imádott Arnoldiná-

oet itt részletesen elöadni, csupán életének főbb pontjaira szoritko-1ját. Itt kezdődik az ö szenvedésekben gazdag életének emésztő fái-
zunk, melyek annál kedvesebbek lesznek az olvasó előtt,minthogy|dalma. Nem tudott feledni! 1840-ben az aradi váltótörvénvszék-
azok r^rm világot vetnek a ritka népszerűségben állt költő és ha- íhez jegyzővé, s csakhamar elöadó biróvá neveztetett Az aradiak 

rp Sárosy Gryula 1816-ik ev február hó 12 kén született; hálásan emlékeznek még ma is az ö tevékeny és hathatós müködé-
en. Aradmegyében. Atyja,_ Sárosy Lajos, uradalmi | sére, igazságszeretetére és megvesztegethetni jellemére. Maid 

g » b e d e í 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

) p )g6 g5 
négy lépéses matot kikerüli : a 94. sz. f. megfejtésének a helyes megfejtők nevéve 

közlését másik öt hétre elhalasztjuk. V f 4 - f S lépésre 1) F f 6 — g 6 2) F g 5 — e 3 : 
a felelet. 

hallgattí 
Magyarul és latinul oly jelesül 
dolgozott, hogy tanára, Molitorisz 
Adolf szavai szerint (Életképek 

.»« J -x •.• r̂- , , , . , , . .„ , . . , , , , 1845., 309. lap) társainak bámu-
Iiövid értesítés. Minthogy a beküldött megfejtések közöl egyik sem helyes, ]snv,+ ™ / i + ,< 1 • • " ' o - - J • J>± 

mert 1) B c 4 - c 5 lépésre Sötét 1) P f 6 - g 7 2) F g 7 - f 8 3) g 6 - g 5 húzásokkal J a { á t m é l t á n kivívta . Szünidejé t 
a négy lépéses matot kikerüli : a 94. sz. f. megfejtésének a helyes megfejtők nevéveli *OlytonoSail Verseléssel tö l tö t te , S 

egy pár költeményt küldött a 
>>Mayyar Kurírba" mely alkalom¬ 
mal a keresztségben nyert Lajos 
Jevet „Gyulára" változtatá. 1832-
ben Eperjesen második költészet¬ 
tanuló volt, midőn társaival ma-

kelet í| nyüg. gyár nyelvtanuló társaságot szer¬ 
vezett, s a tagok dolgozatai „Kis 
Köpü'1 czim alatt egy kis emlék¬ 
könyvben maradtak fenn. Bevé¬ 
gezvén iskoláit, magát hivatali 
Pályára szentelé, de a Corpus Ju-
ris mellett, keble sugalmait kö¬ 
petve, a költészet múzsájának is 
áldozott. Sárosy Gyula már költöi 
Pályájának kezdetén a nyelvészet 

is kitünt, miről tanuságot 

Hó-
és hetinap 

Katholik. ésProtest. i Gör.-orosz 
naptár naptar 

November. 
Vasár. 
Hétfő 

191 Kedd 
20 Szerda 
21 Csütór. 
22 Péntek 
33 Szomb. 

F.ÍB B A. v. 
Eugen. Hild. 
Erzsébet öz. 
Valoisi Bod. 
15. Asszony a. 
Cziczelle sz 
Kelemen p. 

JenőOd. 
M. Erzs. 
Jolán 
B. A. b. 
Cziczel. 
Kelem, 

Nov. (ó) 
3 V 21 Kai, 
6 Pál püsp. 
7 33 vértan. 
8 Mihály 
9 Onesiph. 

10 Erastus 
11 Victor 

©Nap¬ 
kelet nyüg. 

Izraelit, 
naptar 

Kislev 
14 
15 Beer 
16 
17 
18 
19 
2012Sab 

Hold¬ 

8 

ó. 

10 
l l 
l l 

53 
34 

7 
35 

Iloldnegyed : © Holdtölte 17-én, 2 óra 23 perczkor délután. 

c 
nem akart eg) 
nász, sem szemrehányás nem foglaltatik. 

T A R T A L O M . 
Kászon-Ujfalvi Szabó János. (Arczkép.) Vass József. — Egy várromon. Jánosi 

Gusztáv. — A debreczeni kastély. (Folytatás.) Jókai Mór. — Egy tatár estély. — Képek 
a hazai népéletböl. (Képpel.) — A magyar irodalom érdekében egy nagy lépés előre. — 
./véznáról Kalugerig. (Ábrákkal.) — Konyár-tihanyi-sóstó-fürdő. B.K. — Erdélyi magyar 
levelek a XVII-ik századból. — Tárház. Egy ezred ív előtt és után. — A vasmegyei 
gazdasági kiállitás. — Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. — Közintézetek, egy¬ 
letek. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? -Nem¬ 
zeti szinházi napló. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáttík. — 
Heti naptár. 

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

is i t ü t , m anusáot 
Cesz „Nyelvészke, vagy a magyar 
'nyd f ó h é é i bálkb 

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

y , gy gy 
fónehézségei, szabályokban, 

Párbeszédekben és példalapokban" 
^ely Kassán 1837-ben látott nap-
Vl*ágot, s átalános figyelmet éb-
tesztett, ugy hogy az araeopagi 
terepet vivő „Figyelmező" is di-
Csérettel emlékezett, a négy ivnyi 
^unka szerzőjének kitünö képes-

öl. Sáros vármegye közszere- S Á R O S Y G Y U L A . 

7 

templomot épitte 
kezvénaz 1848-iki év, Sárosyt Pes¬ 
ten találjuk mint a váltó-főtör-
vényszék előadó ülnökét, midőn 
már egyszersmind második házas¬ 
ságban élt Vas Paulinával. A be¬ 
következett mozgalmas időkben 
irta „Arany trombitáját", mely őt 
roppant népszerüségre emelte. — 
1849-ben a kormány által, a pesti 
váltó altörvényszékhez elnökké ne¬ 
veztetvén, e minőségében erélye¬ 
sen müködött a világosi fegyver¬ 
letételig, mely után szegényen és 
minden nélkül bujdosója lőn a 
nagy világnak, Három évi küzde¬ 
lemteljes bujdoklás után elfogat¬ 
ván : halálra és vagyon elkobzásra 
itéltetett, de kegyelem utján két 
évi fogságot szenvedett König-
griitzben, mely után kiszabadul¬ 
ván, Pesten tartózkodott, s kiadta 
„Az én albumom" és „Költemé¬ 
nyek" czimü müveit. Majd 1859-
ben ismét elfogatván, két évi Bud-
weisben történt belebbezése után 
1861-ik év január havában szaba¬ 
don bocsáttatott, s a Sarkady Ist¬ 
ván által szerkesztett „Trombita" 
czimü lap vezére lőn, melyben 
tőle maradandó becsü költemé¬ 
nyek jelentek meg. 

Itthon nyolcz hónap/ 
testileg és lelkileg —k 
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A kiállott sok szenvedés, a nyomor és legédesebb viszonyainak 
sorstcljes megszűnte agyrendszerét támadták meg . . . Emlékeze¬ 
tében egy sötét világ támadt, szivét és lelkét emésztő gondolatok 
marczangolták, mint villámtépte tölgy többé nem volt képes virá¬ 
gokat teremni . . . Ne bántsuk az ő nagy és szent fájdalmait . . . 
Legyünk iránta igazságosak és ne Ítéljük el szenvedélyeiért, melyek 
rajta uralkodtak, de nemesebb tulajdonait meg nem győzhették... 
Csalódás azt hinni, hogy Sárosyt a sors megtörte. Ö felül állt azon, 
de egy láthatatlan végzet az élet összes fájdalmával sujtotta agyon! 

A haza és irodalom méltán gyászolja és siratja öt, mert benne 
egy tántoríthatatlan hü fiát s egy erőteljes költöi tehetséget ve-
szite el, mely legdrágább kincseit korán a sirba vitte magával. 

Elhagyottságában, nyomorában hü kezek ápolására talált, 
melyeknek áldozatteljes gondosságát lehetlen itt a haza szine elött 
nyilvánosan el nem ismernünk. 

Hagyjátok öt aludni fájdalmaival, nagy szenvedéseivel... 
Áldás és béke lengjen sirja fölött! 

ErdAs-hegyes hely. 
(Májusban) 

Erdős-hegyes hely ez, a hol én most lakom, 
Azaz. hogy egy felől erdő köriti be, 
Gondüző bor terem másutt az ormokon, — 
Egész tündér-ország ez a hely, kicsibe'. 
S én itt ugy éledek, magamat ugy látom — 
Madár zeng, fészkel a szomoru-füzágon . . . 

Középen a falu szelid völgyön terül, 
Hó-fehér házikók két sora fejérlik, 
Mint gyolcs-mezü lánykák, ha nézed messzirül 
A kikre az anyjok gondosan fejérit. 
Leánynak, ám ha jó, mátkája is akad, — 
Gyümölcsfák hűsítik be a háztájakat. 

tí miként az anyagond megőrzi a lánykát, 
Hogy szüz erényit a világ meg ne sértse : 
Erdők s hegyek itt a k i l á t á s t clállják, 
S csak a torony talál néhol egy-egy résre; 
Az is, mint az ének — bár hangja szétterül — 
Az ég felé tör, a föld páráin felül. 

Virágos rétéin patak szökemlik át, 
Mint szerelmes szivben egy édes gondolat, 
De mint a szökevényt, ime megálliták, 
Azaz, hogy megy, hanem alig-alig halad; 
Szegény patak, habár még erősebb volnál! — 
Malomkerekéhez befogott a molnár! 

S hogy jár a kis patak! — habokra tépetik! 
Melyet hajtott vala, — a kerék tépte szét! 
Igy jár az többnyire, ki — sokszor évekig — 
Közügyre szenteli szivét és lángeszét! 
Hahogy valamikép innét kihentereg, — 
Tovább szalad miként a megezibált gyerek. 

Megszólalt a harang, síva-ríva jajong, 
Erdőt-hegyet betölt ábrándos siralma, 
Ká búgva gerle nyög, bánattól csügg a lomb; — 
Benn a faluban egy leányka van halva . . . 
Amott a temető árnyas hegyoldalban, 
Minden bokrán madár, — minden bokrán dal van. 

Temető és halál! . . . talán kietlenit? 
— Elűzi a varázst, a kéjes érzetet? . . . 
Kietlenebb : hogy én e bájos völgyben5,itt, 
A gonoszok miatt, majd étien elveszek! 
Elmerül a sajka, terhétől a vizen,^— 
Érzem, hogy a nyomort nem sokáig viszem. 

Oh, csak kergessetek, sötét kaján lelkek! 
Könnyü a csalogányt űzni a héjának; 
A temető árkán átjőni ha mertek — 
Csak bátran, a sírtak, ellent oh nem állnak! 
Sirom virági közt ha fénybogár viraszt : 
Tapodjátok, hiszen életörömem az . . . 

Pusitaszer. országgülés színhelye Szer, mai köznéven Pasztaszer, föntebbiek iránt szövetséget kötnek, abban Szeri Pózsafi István is bennfoglal-
Régí dicsőségünk, hol késel az éji homályban ? 

Rajtad sürü fellegek és a 
Bús feledékenység koszorúílan alakja lebegnek. 
Hol vagyon, a ki merész ajakát hadi dalnak eresztvén., 
A riadó vak mélységet fülverje szavával, 
S késő század után, méltán láttassa vezérlő 
Párduczos Árpádot s Uadrontó népe hatalmát? 

Vörösmar ty . 

Hörz'óli Gdboi 

i. 
Harminez év mulva ezer év lesz betöltve, mióta Árpád feje" 

jedelmi vezér a magyar nemzeteta mai Magyarország északi hatá¬ 
rán e szép hazába vezetvén, mintegy hét évi folytonos hadjárat 
után, ősének Attilának örökét a nemzet vére hullásával Kárpá¬ 
toktól Adriáig meghódította. Boldog ifjak ó ti reménye a nemzet¬ 
nek, fogadjátok szivesen a figyelmeztetést azoktól, kik hanyatló 
életkoruknál fogva egy nemzeti örömünnepet, dicső őseink beköl¬ 
tözésének ezeredik évét megérni nem reményihetik, — hogy azt ti 
a nagy ősök emlékéhez méltólag megüljétek. 

Midőn honalapító Árpád, a magyar Mózes, vezérlete alatt Kr. 
ur. sz. után mintegy 891-ik évben őseink a Kárpátokat meghalad¬ 
ván, m ii Magyarország rónáin megérkeztek, ott a velük jött oro¬ 
szokat letelepítvén, az egész költöző nemzet a Bodrog és Tisza 
között megállapodott. Ekkor Duna-Tiszaközén a bolgár nép egy 
szakadékának fejedelme Szálán uralkodott; Tiszántúl Marót főnök¬ 
sége alatt kazár nép honolt; Dunántul Szvatoplug fejedelem alatt 
szlávok, mint nagy Morvaország alattvalói laktak. 

Alpáron, a Tisza jobb partján még ma is fennálló dombon 
helyzeti várában székelt Szálán, ki értesülvén arról, hogy Árpád 
Erdélyt, a Vágvidéket és Tiszamelléket a Zagyváig meghódította, 
féltvén birodalmát, a görög császárhoz és Simon aldunai bolgár 
nagyfejedelemhez folyamodott, öket a magyarok ellen segitségül 
hiván : ezek nagy sereget küldöttek, mely Szálán hadaival Titel-' 
nél, a Tiszának Dunába szakadásánál egyesült, — és ekkor Szálán 
nekibátorodván, követei által Árpádnak meghagyta, hogy az ő 
országából rögtön kitakarodjék, különben haddal fogja visszaker¬ 
getni; de a magyarok egész seregökkel a Zagyvától megindulván, a 

Imái Nagy-Körös város határában levö Tetétlen halom és Tisza 
között táborba szállottak, azután a Tiszapart hosszában haladván? 
Alpár síkjára érkeztek. 

Szálán hármas hadserege itt táborozott, Kecskemét város 
tőszomszédságában Alpár mezején, Kr. ur. sz. után 893-ik év ta¬ 
vaszán vivatott a csata, mely két nemzet sorsa fölött határozott, e 
csata eredménye föltéte/.lezte Árpádnak és nemzetének az uj hazát; 
va^y földönfutóvá léteit. A hatalmas csata napjának hajnalin 
Árpád seregeit fölállítván, Bogát fia Bölcs fölemelte a nemzet 
zászlaját s Tas fia Léi megfuván hadi kürtjét, a magyar sereg az 
elöcsapatban álló görögökre rontott, — Szálán megfutott és Nán¬ 
dorfejérvárba menekült, vert hada pedig a Tiszának szorittatott, 
melyet megúszni nem birván, nagyrésze beleveszett. 

Árpád és hadai e győzelem után, valószinüleg azon tájon, hol 
a megszalasztott ellenség hadai semmivé tétettek, Alpáron alul 
mintegy négy mérfóldnyire, ugyancsak a Tisza jobb partján, 
Körtvélytó és Gyümölcsény erdft mellett harmincznégy napig időz¬ 
tek, hol a fejedelmi fővezér nemzete főbbjeivel tanácskozván, ren¬ 
dezték az országot, és törvényeket alkottak a haza szolgálata, 
vétkesek megfenyittetése s igazság kiszolgáltatása fölött, a hely¬ 
nek, hol e szervezés történt, honi nyelvünkön szer lett neve s mai 
napig igy neveztetik, — mely helyet Tiszától Bócsáig s Körtvély-
tótól Alpár homokáig, Árpád vezér Ondnak, Ete atyjának adta, 
kitöl a Kalán és Kölesei nemzetség származott. Ond fia Ete pedig 
néhány év mulva nagyszámu szlávokat gyiijtvén, a mai Szentes 
várossal átellenben levő Böldi rév és Alpár között igen erős föld¬ 
várat épittetett, melyet a szlávok saját nyelvükön Csorongrádnak,; 
azaz fekete várnak neveztek. Ez a mai Csongrád város. 

Második Béla király névtelen jegyzője, ki a honfoglalás után 
mintegy harmadfélszáz évvel későbben élt és irt, — a ki eddig 
fölfedezett hazai történetíróink között legrégibb és leghitelesebb) 
mert az ö korában még közkézen forgott nemzeti krónikák és vi¬ 
tézi versekbe foglalva énekeltetni szokott mondák, a hazai törté¬ 
netíráshoz eredeti forrásokat szolgáltattak, — s a mi hitelességé* 
leginkább igazolja, az általa megemlített helyek, folyók, vidékefc 
halmok és hegyeknek utána sok száz év mulva is, a megirt körül¬ 
ményekkel pontos megegyezése, — e névtelen jegyző munkájába!1 

a magyar nemzet honfoglalási történetének e szakasza s a legeld 

szerint adatik elö. 
Ne panaszkodjunk, hogy őseink a nevezetesebb történeti helyek 

emlékét örökíteni elmulasztották; ezen panasz fölületes, vagy épen 
alaptalan : olvassuk Béla király névtelen jegyzőjének könyvét a 
Magyarok tetteiről, melyet Szabó Károly tudós polgártársunk mult 
évben felvilágosító jegyzetekkel az eredeti latinból magyarra át¬ 
fordított s melynek ideje korát és hitelességét Podhradczky József 
tudományos buvárlatokban megőszült hazánkfia nagybecsü törté¬ 
neti jegyzetekkel a folyó évben megbírált és értelmezett; vessük 
össze ezekkel a dicső magyar királyok késöbbi okleveleit, és belátni 
fogjuk : hogy e haza szent földén minden lépten nyomon őseink 
dicső emlékeivel találkozunk; de itt az alföld rónáin, hol a sze 
gyenitő török uralom 150 évig irtotta nemzetünket, az elmosódott 
emlékekre a hálás utódokat figyelmeztetni szent kötelesség. 

Árpád honfoglalásának befejezése után épen száz év mulva 
lépett Magyarország fejedelmi székére a honszerzőnek dédunokája 
s Kr. ur. sz. után 1000-ik évben a szent korona felvételével Ma¬ 
gyarország apostoli első királya szent István, ki a magyar nem¬ 
zetet erős akarattal és törhetlen buzgósággal keresztyén hitre 
téritvén, az országot egyházakkal és monostorokkal behintette : 
nem feledkeztek meg őseink a honszerzés nagy munkájának s leg¬ 
első hongy ülésnek örökemlékü színhely érül, — a Tiszavidék rop¬ 
pant rónáján, elsö szent királyaink kegyeletéből nagyszerű apát¬ 
ság emeltetett, mely ötszáz éven át virágzott, és miután a másfél 
századig tartott török uralom alatt elpusztult, a boldogságos szüz 
Máriáról nevezett Szeri Apátságnak nemcsak templomdüledékei 
daczolnak ma is a pusztitó viharokkal, de annak czime, mint egy¬ 
házi méltóság (Abbatia B. Mariae Virg. de Zeermonostra) máig is 
fenn varia váczi püspökmegye kebelében s e vidéket Árpád fejede¬ 
lem után kevés hián hatszáz évig Ond vezér fiának Ete vezérnek 
leszármazottai, a Kalán nemzetség utódai birták. 

A szeri apátság nevével találkozunk előszer Kr. ur. sz. után 
1233-ik évben, midőn második András király több egyházat az 
országos kincstárból segélyezvén, ennek részére évenkint ezer da¬ 
rab kősót rendel adatni. — Ezután kilencz év mulva bekövetkezett 
nagy tatárjárásban kétségtelenül elpusztulnia kellett; de a nagy 
pomlás után hat év mulva találkozunk az Ond és Ete vezérektől 
Származott Kalán nemzetség tagjaival, kiknek egyike Nana a pécsi 
káptalan előtt megveszi Baranya megyében a dunaparton levö 
Csele nevü birtokot; ez a Kalán-nemzetségből származott Nana 
birtokos főur ismét nyolcz évvel későbben 1256-ik évben negyedik 
Béla királytól engedélyt nyer arra, hogy mivel gyermekei nincse¬ 
nek, maga és neje lelki üdvösségére s az ö monostora javára min¬ 
den birtokairól szabadon rendelkezhessék. Ezen királyi engedély 
erejével Nana az 1257-ik évben a neje részére, ki néhai Mózes 
nádor leánya volt, átadja Baranya megyében levő Sámod nevü 
birtokát. Kilencz év mulva 1266 ik évben kelt királyi jóváhagyás 
mellett, ugyanezen Nana ur, kiről a királyi 1-vél nyilván mondja, 
hogy ő a Kalán nemzetségbeli Pózsa ur fia, minden birtokát a Nyu¬ 
lak szigetében levő apáczakolostornak átadja, de ki hagyja azok 
közül Csele helységnek azon részét, mely az ö szeri monostorának 
tulajdona. Az itt elszámlált birtokok nagyobbára Pest, Csongrád 
és Baranya megyékben voltak s azok neve igazolja, hogy még ek¬ 
kor is Szer környékén a Kalán nemzetség többi tagjai nagy terje¬ 
delmü földet birtak. A szen monostor még 1274 ik évi okle¬ 
vélben is elöfordul, mint a Kalán nemzetségbeli Pózsának fia Nana 
ur tulajdona; de arról késöbbi adatok hiányzanak; azonban Szer 
mint birtok és népes helység tovább is a IJózsa/?-család birtoka 
öiarad. Igy nevezem a családot, mert valamint a fentebb idézett 
1266. és 1274-ik évekrőli oklevelekben Nana ur Pózsa fiának mon¬ 
datik, ugy a következö századokban is e család minden tagjai ve¬ 
zetéknéven mindig Pózsa fiainak neveztetnek, mi egyenesen a 
Pózsafi nevezetet értelmezteti. 

1326., 1407. és 1415-ik években Szer birtokosai a szomszéd 
Tömörkény helységben lakott Pózsafiak perelnek a Garam mel¬ 
letti szentbenedeki apáttal a szintén szomszéd Csány helység ha¬ 
tóra fölött. 1389-ben Zsigmond király eltiltja Szer birtokosait, 
hogy a sáregyházi uton Félegyháza felé Budára utazó szegedi 
polgárokat utvámmal terhelni ne bátorkodjanak. A Pózsafi-család 
Melléknevét is Szertől vette fel. Szilágyi Mihály és testvére Szi-
^ á i Erzsébet az özvegy Hunyadiné, midőn 1458-ik évi jan. 12-én 

László nádorral Hunyadi Mátyás királylyá választatásg 

tátik, söt ugyanez évi jan. 23-án, a királyválasztás előtti napon, 
Szilágyi Mihály a maga, testvére az özvegy Hunyadiné s ennek fia 
a királylyá választandó Mátyás nevében Szeri Pózsafi István ré¬ 
szére külön biztositó levelet is állittat ki, arról, hogy Hunyadi 
László meggyilkoltatásábani részvétel miatt üldöztetni nem fog. 

Ez adatok a Szeri Pózsafi-család szilajkodását, de tekintélyét 
is igazolják. István ur valószinüleg utolsó férfi ivadéka volt e csa¬ 
ládnak, mert tizennégy év mulva 1472-ik évben, néhai Szeri Pó¬ 
zsafi György leányától egy ünnepélyes óvást találunk a csanádi 
káptalanhoz benyújtva, melyben Anna asszony tiltakozik, hogy a 
király Szert és némely csongrádmegyebeli birtokokat senkinek 
se adományozza, Guthi Országh Mihály nádor és mások pedig azo¬ 
kat a királytól fel ne kérjék; e család nevével ezután csakugyan 
nem is találkozunk. 

Ez idökorban Szer a papi dézmák lajstromában plébániával 
biró községnek mondatik, 1476 ik évben pedig Nádasdi Hungor 
Jánosnak adományoztatván, a királyi adománylevélben mezővá¬ 
rosnak czimeztetik. 1488-ban Parlaghi-család osztozik Szer birto¬ 
kán, 1517-ben Szer, Dócz, Körtvélyes, Márna, Elles s több szomszéd 
birtokbeli osztályrészét Gyulafi László eladja Dóczi Jánosnak. — A 
mohácsi veszedelem után bekövetkezett török uralkodás alatt Szer 
birtokosai gyakran változtak, ezek közül csak egy birtokváltozást 
említek; 1640-ik évig Szer mindig ugy emlittetik mint helység, 
azaz népes község; ekkor azonban történt, hogy Eszterházi Miklós 
nádortól felkérik azt közösen Divéki András, Heves- és Pestme¬ 
gyék jegyzője s Koronkai János ugyanazon megyék táblabirája, 
és nádori adományzás utján megnyerik, be is iktattatnak; ugyan¬ 
azon időtájban felkérik azt szintén közösen Voksics Horváth Ist¬ 
ván nógrádmegyei adószedő, Komjáthi Ábrahám ugyanazon me¬ 
gyebeli jegyző, s Jakabházi Ötvös János és Gáspár testvérek s 
ezeknek is adományoztatván, ezek is beiktattatnak; de mivel a 
török hódoltságbeli részeken a beiktatás a helyszinén nem történ¬ 
hetett, a törvény engedélye szerint az távolabbi biztos helyen vé¬ 
geztetett, ennélfogva az imént nevezett adományosok csak akkor 
látták a hibát, midőn birtokba lépni kívántak, mely ugy történt, 
hogy az elsö adományzás Szer nevü birtokra adatott, az utóbbi 
pedig [Pusztaszer nevezetűre iiitéztetett, — megegyeztek tehát az 
adományosok barátságosan, ugy, hogy a birtokot háromfelé osz¬ 
tották, s egy része lett Divéki Andrásé és Koronkai Jánosé, más 
része Voksics Horváth Istváné s Komjáthi Ábrahámé, utolsó har¬ 
mada a két Jakabházié. Itt jutunk tudomására annak, hogy mint 
számos község a török alatt, Szer helység ekkor pusztult el, s a-
zóta máig puszta, neve pedig Pusztaszer. 

Pusztaszer 1663 ban már Kecskemét város birtokában volt; 
a török kiveretésekor azonban felállittatván a birtokigazolási bi¬ 
zottmány (Neoacquistica Commissio), mely elött a visszaszerzett 
országrészen levő minden birtokos birtokjogát igazolni tartozott, 
ekkor a királyi fiskus a régi birtokosokat kiperlette, s a hosszas 
per lefolyta után Pusztaszer több szomszéd birtokkal együtt, mint 
a mindszenti urodalom tartozéka, 1733. dec. 4-én gr. Erdődy György¬ 
nek adományoztatott, kitől Kecskemétváros megint rögtön zálogba 
vette és igy birta majd száz évig; 1803-ik évi január 3-án gróf 
Erdődy József királyi jóváhagyás mellett a mindszenti urodalmat 
Palliavicini örgrófnak eladta, ki Pusztaszerből Kecskemét várost 
hosszas perrel kiütni törekedett s miután ez nem sikerült, 1827-ik 
évben a várossal egyességre lépett, mely szerint a pusztának felső 
fele örökül a városnak maradt, alsó felét az őrgróf átvévén, — ma 
is igy birják. (Vége köveik.) Hornyik János. 

A MigazzI-ltastély. 
(Verőcze mellett, Nógi ádmegyében.) 

Budapest közönsége, mióta a gőzösökön történő nyári kirán¬ 
dulások divatba jöttek, nehány év óta saját szemlélete után ismeri 
a bájos fekvésü s most elhanyagolt Migazzi-kastélyt, — melynek 
ismertetését és rajzát jelen alkalommal közöljük. 

E kies fekvésü kéjlak megérdemlené, hogy illető birtoklói 
nagyobb figyelemre méltatnák, s legalább egy pár nyári hónapot itt 
töltenének; mert hogy ezen lakot a halhatlan emlékü gr. Migazzi 
Kristóf volt váczi püspök ily czélra épitette, azt valamint az épü¬ 
let szerkezete, ugy a gyönyörü tájék, hová az fektetve van, vilá¬ 
gosan mutatják; söt maga e felírás, mely a bejárás, vagy is főkapu 
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homlokán egy márványkö-táblán bevésve látható, ezeket tartal-
. Pontificium Vaciensium animis, 

Loei amoenitate relaxandis, 
Eorum corporibus 

Aeris Salubritate reficiendis 
Cristophorus Cardinalis 

Archi-Episcopus Viennensie 
Has aedes condidit, 

Et a gentis suae nomine 
Castellum Migazzi appellavít 
Anno Doraini MDCCLXVIII. 

Ezen kaputól balra, egy árnyékos erdődomb oldalában ké¬ 
szült tekézöhelyre találni, hol Vasárnaponkint a veröczei tisztesebb 
polgárok s olykor a kastély látogatói szoktak mulatni; jobbra fek¬ 
szik a kastély, melynek elö3sarnoka feketére festett léczkeritéssel 
van elzárva; földszint több tágas szoba, éléskamra, nagy konyha, 
és emellett a vadász lakása van. A csarnok jobb oldalán egy nagy 
ajtó a pinczébe való bejárást fedi — bal oldalán igen kényelmes 
kőlépcsőkön juthatni az első emeletbe. Itt egy előszobán keresz¬ 
tül jő az ember az elég tágas és magas ebédlőbe, melynek köze¬ 
pén egy ajtó egy vasrácsozatu erkélyre vezet, innen a természet 
r e m k e i t 
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a nagyszerü 
D u n á t kö-
ritö magas 
vértesi, vise¬ 
grádi, n.-ma¬ 
rosi, és szo-
kolai hegyek 
közt fekvő 
apróbb s na¬ 
gyobb dom¬ 
bok , buja 
szántóföl¬ 
dek, kies 
rétek, s eze¬ 
ket környe¬ 
ző patakok, 
szőlőhegyek 
nemkülön¬ 
ben a ka¬ 
nyarodó, két 
ágra szakadt 
szőke Duna, 
és ennek 
partjain fek¬ 
vő Bogdány, 
Vis egrád, 
Nagy-Maros 
helységek— 
a két Duna 
közé szorult 
Kis Oroszi s 
Dunán in- M i g a z z i 

nen a közel fekvő tiszta kis helység Kis-Maros — a pompás vasút¬ 
vonal, és ezt diszitö nagy ludak, — Gimli-csárda, ennek szomszéd¬ 
ságában patakmalmok, és ezeknek kellemes zugásu vízesései — 
fölséges látványt nyujtanak. 

Az ebédlő jobb oldalán van még egymásba nyiló három nagy 
szoba, a másodiknak szegletén van egy gömbölyü ablak, mely 
szintén pompás kilátással kecsegteti a természet barátját; a har 
madik szoba ablakai az erdő felé igen regényes kilátást mutatnak. 
Az ebédlő bal oldalán egy nagy mellékszobán keresztülmenve 
találjuk a hálószobát, s ennek szomszédságában levö kis szobából, 
egy nagyszerü ablak nyilik a kápolnába; a kápolna nem nagy, de 
csinos, rendes padok vannak benne, s az oltár Nep. sz. János tisz¬ 
teletére van emelve, kinek a prágai hídról a Moldva vizébe való 
vettetését ábrázolja az oltár feletti puszta falra festett kép. A 
szentély boltozatán Migazzi kardinális családi czimere látható 
ezen körirattal : „Christophorus Card. a Migazzi Anno 1114.'' te¬ 
hát hat évvel késöbb készült, mint a főkapu. — Az elsö emeletből 
csigalépcső vezet a padlásszobákhoz; itt még tizenkét kis szoba, 
és egy nagyobb találtatik. Sokan ugy vélekednek, hogy ezen kas¬ 

tély nem csupán kéjlaknak volt szánva, hanem hogy a váczi nö¬ 
vendékpapság a nyári tanszakot itt töltendi, ezek szerint a 12 kis 
szoba ezek lakásául, s a nagy szoba iskolául szolgált volna; az 
elsö emelet a püspök részére, az alsó szobák pedig a tanitóknak 
lettek volna szánva. — Annyi bizonyos, hogy ezen czélnak is 
megfelelne, söt igen nagy kár, hogy ezen kedves hely oly árván, s 
elhagyatottan hever, midőn rendeltetése épen ellenkezöt igényel. 
Beszélik, hogy gr. Nádasdy Ferencz, volt váczi püspök, midőn a 
váczi széket elfoglalta, az elsö évek valamelyikén, a böjti szent 
napokat ezen kéjlakban szándékozott eltölteni; azonban itt tartóz¬ 
kodása után nehány napra a püspök saját négy lovas fogatán egy 
fiatal embert hoztak ki Váczról, ki a püspökkel kivánt beszélni; 
bejelentés után bebocsáttatván, magát gróf Wrbna, akkori kincs¬ 
tári elnök fiának adta ki, a püspök nem ismerte a fiatal embert, s 
kérdezte : hogy mi czélból jött ki hozzá? Ö, ugymond, utazik, s 
már számitásán kivül kifogyott a költségekből, Bécs még távol 
van, kéri tehát ö mlgát, hogy egypár száz forinttal segítse ki, mig 
haza ér.t A püspök gyanította, hogy iparlovaggal áll szemben, 
szabadkozott, hogy ő ezen magányba a böjti szent napok eltölté¬ 

sére jött, s 
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tot hozott 
magával a 
végből,hogy 
ha va lami 
gyámoltalan 
szegény ide 
vetődnék, 
nyujthasson 
neki; e sze¬ 
rint kényte¬ 
len engedel¬ 
met kérni, 
hogy a ki¬ 
vánt összeg¬ 
gel nem szol¬ 
gálhat ; de 
az uracs nem 
hagyta ma-
8 ^ könnyen 
elutasítani, 

hanem ellen-
veté a püs¬ 
pök állitása 
nak, hogy az 
nem lehet, 
hogy oly 
nagy ur egy 

pár száz ftot ne hordana magánál, azért ne is vonakodjék, ö be¬ 
csületére fogadja, hogy vissza fogja téríteni. — A püspök ismétlé 
állítását, mire a követelő alkudni kezdett, annyira, hogy a püspök 
kénytelen volt tárczáját föltárni, és megmutatni, hogy nincs több 
valami 25 vagy 30 db. váltóforintos bankójánál, kijelentvén egy¬ 
szersmind, hogy ha a grófnak e csekélységgel szolgálhat, szivesen 
átadja, mit ez azon kijelentéssel, hogy ha több nincs, ezt is elfo¬ 
gadja, átvett; magát ajánlván felült a kocsiba, és visszahajtatott 
Váczra. 

A püspöknek sehogy sem tetszett ezen váratlan látogatás, 
s azon kezdett aggódni, hogy az urfi még kocsiját, és lovait is ma¬ 
gáévá teheti, azért rögtön lovas huszárt küldött utána, ki azonban 
csak akkor ért be, midőn az iparlovag a hintóból leszállt volt s el¬ 
veszett anélkül, hogy nyomára jöhettek volna. 

Ezen kaland után másnap a püspök visszament Váczra, és 
azontul nem volt kedve többé hosszasabb ideig tartózkodni Mi-
gazziban. 

Ugyan ezen püspök idejében még az elsö emeleti diszes szobáV 
| illö bútorokkal voltak ellátva, de most már csak itt ott találni egj 

k a s 

avitt darabot. Több darab régi festésű táj- és arczkép szétszórva 
és szándékosan megrongálva hever, melyek közül kitünö volt 
Mária Terézia királyné jól talált arczképe, ez még most is megle¬ 
hetös karban van. 

Nehány év előtt a mostani herczegprimás is itt töltött egy 
pár hónapot, mely kis idö, állitása szerint egészségére nézve jó 
befolyással volt. 

A kastélyba vezetö kaputól balfelé kezdődik a volt vadaskert 
kerítése helyett készült sáncz, mely a réteken által a hajdani fü¬ 
részmalom romjáig, innen az emelkedő nagyerdös hegy tövénél 
észak felé az elhagyott kőbánya aljáig terjed, innen a réteken |ke-
resztül napkeletnek fordul az ugy nevezett eresztényi erdőig, 
melynek szélén délre kanyarodik, s le a kastélyig nyulik. A keleti 
oldal nagyszerü vizrohanásoknak van kitéve, azért itt nagy dara¬ 
bon köfalkerités áll, többi részét leginkább földsáncz jelöli. Ezen 
egész kerület, mely az 1848-ig létezett vadaskertet foglalja magá¬ 
ban, körülbelül félórányi kiterjedésü, nagyobb része magas fák¬ 
kal benőtt hegyes erdő, de van benne igen szép laposság is, 
melynek előrésze nyugat felé mintegy 5, a hátulsó része, az ugy¬ 
nevezett nó¬ 
grádi kapu¬ 
ig, körü l 
belül 4 hol¬ 
dat tartal¬ 
maz. A most 
érintett nó¬ 
grádi kapu¬ 
nál folyik 
be egy kis 
patak, mely 
rendesen ke¬ 
vés vizet fog¬ 
lal magában, 
de hó-olva¬ 
dás, vagy zá¬ 
por-esők al¬ 
kalmával a 
Nagyszál, 
Szokola, és 
nógrádi he-
gyekb ől 

Összponto¬ 
sult viz nagy 
rohammal 
tör be, és el-
áraszt ja a 
vadasker t 
laposabb he¬ 
lyeit. 

A patak 
különben a 
vadaskert¬ 

ben két ágra 
van vezetve, 

és az embereket, hogy férjének kegyelmezzenek meg! Szegény, nem 
tudta, hogy ez magát megölte . . s elöbb jutott az itélő biró elé, 
mint ö. 

Bocsánatot kérek, hogy ezen kedves hely leirását szomoru 
történettel végezem; attól ne idegenkedjenek, mert annak csak 
emléke marad fel, midőn a pompás kastély, és gyönyörü vidéke, 
most is élnek, s vendégszerető birtoklójának beleegyezésével, szive¬ 
sen fogadnak el,látogatókat! Arvay József. 

M á r i a - B e s n y ő . 

egyik ásott része a hegyoldalban létezett fürész malomhoz volt 
igazítva, de a fürészmalom elenyésztével ez is elhanyagoltatott; a 
másik ága természetes ágyán hagyatva a vadaskerten keresztül a 
patak malmokhoz, onnan pedig a vasuti töltés alatt a Dunába fo¬ 
lyik. A vadaskert északi oldalának lapályán, egy hajdani halastó¬ 
nak helye is látható, most füvei van benőve. A. laposságban ez 
elött számos, most már csak kevés gyümölcsfa, és a patak árkán 
keresztül vezetö fahidtól a kastély felé, igen öreg s már veszendő 
diófa sétány van, ennek végén a hegyoldalban egy mult évben 
készült, s gyöppel kirakott jégverem igen jó helyen áll. Na¬ 
gyon rebesgették, hogy a mostani váczi püspök tehén-majorossá¬ 
got (Schweitzerei) szándékozik itten létesíteni, de már alig lesz 
valami belőle, mivel rögtön elhalgattak vele. 

Ugyan ezen Migazziféle vadászlakban történt, pár évvel 
ezelött, hogy a vadász, öt élö gyermeknek atyja — szerelemfél-
tésböl nejét meglőtte, ki csak másnapra halt bele, magát pedig 
egy nagy konyhakéssel gyilkolta meg. A szerencsétlen asszony 
kirnultáig eszén volt, égre földre esküdött, hogy férjének gyanuja 
alaptalan s hogy ö büntelenül hal meg; de mégis kéri a jó istent, 

Mária - Beanyö. 
(Búcsújárási hely.) 

Pesttől négy mérföldnyire északkeletnek, a kassai országut 
mellett, Gödöllöhöz félórányira fekszik a Besnyb'i puszta, melyet 
búcsújáróhelye tesz nevezetessé. 

A táj, melyet e tér elfoglal, rajzunk által híven van föltün¬ 
tetve. Az országut mellett elöl áll az egyház, ehhez hozzáépítve 
van a kolostor, mely megett gyönyörü fekvésű kert diszlik. Az 

_ egyház kö¬ 
rül ősi szil¬ 
fák emelked¬ 
nek, karcsu 
derekaikkal 
s gazdag ko¬ 

ronáikkal 
védve azt az 
idők viszon¬ 
tagságai el¬ 
len; s t-zen 
kis v ö l g y 
körül regé¬ 
nyes hegyek 
s halmok 
domborul¬ 
nak, borter¬ 
mő v e n y i-
gékkel s vad¬ 
dal bővel-
ködő erdő 
sötété által 
még inkább 
kiemelve az 
egyház fehér 
falait; — oly 
szerény, oly 
kedves regé-
nyességü e 
táj> hog}T az 
ember ajkait 
annak szép-
s é g e i ön¬ 
kéntelenül 

imára nyit¬ 
ják föl, melyben dicsöiti az Istent, ki azt teremte. Igen jól van 
megválasztva a hely : ide csakugyan templom illik. 

Századokkal ezelött sokáig templom állott itt, de elpusztul¬ 
ván az, három századon keresztül csak kormos romjait mutatá a 
szent épületnek, a midőn 1759-dik év tavaszán gr. Grassalkovich 
Antal elhatározá, e helyre szüz Mária tiszteletére kápolnát épiteni. 

A templom romot szétbontották s az e munkával elfoglalt 
kőmivesek egyike, álma következtében a fö-oltár helyén kutatván, 
ott egy négy hüvelyk magasságú, csontból faragott Mária szobrot 
lelt, a Krisztus gyermeket tartván ez karjain. Ezt a gondviselés 
különös csodájának vélték, a szobor hosszu évek során keresztül 
épen megmaradt, s az most a főoltárt disziti,miután a két rajta lévő 
fejre gyémántfénykoszorút készitettek, melynek köveit gróf Gras¬ 
salkovich Antal s gróf Klobussiczky Terézia jegygyűrűikből vétet¬ 
ték ki 1770-ik évben. Ezen szobor most egy csinos és nagy ezüst 
szekrényben a főoltáron áll. Az ezüstszekrényre gróf Migazzi Kris¬ 
tóf bibornok s váczi püspök emléket vésetett, melybe Grassal¬ 
kovich gróf iránti tiszteletét foglaltatá. 

1761-ik évben a kápolna már föl volt épitve, s azon év au-
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gusztus lő én folszenteltetett s ezen nap Mária menybemenetele a 
hely föünnepévé fogadtatott el; az isienitiszteletet három lelkésztel 
jesité,de 1763-ban a gróf a kapuczinus szerzetnek adá általa kápolnái 
.s a rend számára kolostort épittetett, s az emlitett szerzet tiz tagjt 
most is lakja azt. 1768-ban pedig a kápolna elé (mely az ives böl 
tozatrészt foglalja el) azon szép tornyos templomot épitteté as 
alapitó. 

A Mária-szobrot csudatevönek találták, minek következte 
ben az egész nyáron át számos búcsújáró látogatja meg a helyet 
A pestbudaiak pünkösdkor szoktak ide rándulni. 

Hogy mily számosan látogatják e helyet, onnan látszik, hogy 
volt nap, midőn tizennégyezeren gyóntak meg az egyházban. 

Az egyház közelében azon dombtetőn, honnan rajzunk véte¬ 
tett föl, egy ősi szilfa emelkedik, m lynek odvába gyült vizét a 
búcsújárók messzevidékekre elhordják s szemfájás ellen gyógysze¬ 
rül használják. Az egyház belseje csinos, egyszerü, ámbár az oltár 
körül számos, a bucsusok által hozott képek vannak fölaggatva. 
A két mellékoltár csinos képpel van ellátva. 

A szerzet tagjai már készülnek, a kolostornak századéves bir¬ 
toklását megünnepelni. Luppa Péter. 

Démáról Kalugerig. 
Természettudományi gyalog sét». 

(Vl-ff. I 

Ezek után lássuk további utunkat. Fölfelé menvéu, jobbról 
és balról az erdőt nagy részben kivágva találtuk, de nem egészen, 
ugy, hogy itt ott a fiatalabb fákat meghagyták. Ezek között a le¬ 
vágott fatörzsökök ujonan kezdtek hajtani, és igy bokros, félig 
tisztás, félig harasztos hegyoldal támadt, mely főleg a napkeleti 
részen gyön\ örü virányt tüntetett elö, mert <'Z egészen arra való 
helyiség, hol mindenféle éves és évelő virágok buján tenyésznek és 
különféle színezet és alakban kecsegtetik a szemet. Nagy számmal 
találtam itt földepe tárnicsot, lószeinszilvát, enyves-zsályát, csom¬ 
bort, fintort, linkát, többnemü foganöttet, szélkacsékot és szebbnél 
szebb csengetyükéket. Nehezemre esett a hegyremászás, mert már jó¬ 
formán elszoktam az ilyesmitől, örökös lapályon lakván, de a sok 
szép virágok, a mint a széltől lengedeztek, barátságos mosolylyal 
iparkodtak földeríteni; az égnek átlátszó kék boltozata, a tiszta lég 
és az egyes fák tekintélyes sudara s a zöld harasztok komolyan 
megható tekintete bátorságra és kitartásra intenek. 

Végre felvergődtünk a hegy tetejére, de most láttuk, hogy 
köröskörül még magasabb csúcsok emelkednek, majd völgynek 
menénk és ismét fölfelé, egész láthatárunkban kúpidomu hegyek 
és gömbölyded medrek mint völgyek, változatos panorámát képe-
zének, épen mintha a Balaton vizét különnemü szelek, majd ki¬ 
sebb majd nagyobb, változatos hullámokban megtánezoltatják. 

Ezenkivül majd erdőkön mentünk keresztül, majd gyönyörü 
réteket értünk, melyeket épen ekkor dalolgató földművesek 
kaszáltak. Másfelé még lábon álló buzát találtunk, most augusztus 
végén, midőn nálunk, a Bánságban már jóformán elfelejtették az 
aratást, de még a nyomtatást is nagy részben elvégezték. 

Hosszas gyalogolás után felértünk az óriás Móma hegyre, 
mely Arad és Bihar közt határ és vizválék. A mint e hegyről igen 
meredek uton egy mély és szük völgybe leérkezénk és a gyönyörü 
bükkök árnyában haladánk, egy kedvesen mormoló hegyi patak 
uti társul szegődött hozzánk. Számtalan apró forrás jobbról és 
balról e patakcsa vizét sietett öregbiteni. Mi is egy ily forrásból 
meritve jó nagyokat ittunk, szomjunk oltására, és haladtunk to¬ 
vább, egyszer csak föltűnik nekem, hogy a mi kedves útitársunk, 
a csörgeteg, rögtön elhallgatott; de nemcsak hogy füleinket nem 
érte a csermely bájos zugása, de szemeink elöl is eltünt, pedig a 
völgyet, melyben folyt, el nem hagytuk. Megálltam és kérdem, 
hogy hová lett a patak, mire vezetőnk egy, a hegy oldalán, sürü 
falombozattól félig eltakart barlang szájára mutatott, jelentvén, 
hogy az ér oda belefoly és ott elvész. 

Visszamentünk tehát, hogy e tüneményt közelebbről szem¬ 
ügyre vegyük. íly vad, és emberüktől ritkán járt vidéken persze a 
lejárás meglehetös bajos volt. Leomlott köszikladarabok, félig 
eírothadt fatörzsökök, esöviz-zuhanások által összehalmozott leve¬ 
lek, iszap, homok s több eff. nehezítek a barlangba való bejutha-
tást, mely mindössze is csak egy pár Q ölnyi térségü volt. Mind-

ijárt jobb oldalt a bejárásnál egy sziklarepedést vettünk észre, 
talán ökölnyi teriméjüt, melyből hideg szél fujt kifelé; bal oldalt, 
szintén közel a bejáráshoz lefelé irányozva, egy másik sziklahézag 
volt, és ebbe bujt alá csörge patakunk, eltünt, hogy ismét a hegy 
gyomrában elrejtve folydogálván, távol innen ujra napvilágot 
lásson. Az ilyen vizíelfogó helyeket katabothráknak nevezik, mi 
annyit jelent, mint folyam- vagy pataksülyeszto. Sem e kis patak¬ 
nak, sem a barlangnak neve nem lévén, az utóbbit Aókai-barlang-
nak kereszteltem, minthogy ő is járt e helyen és sok szép termé¬ 
szettüneményt leirt már. Egy másik, hasonló, de nagyobbszerü és 
feltünőbb ily csermely-sülyesztöt Maszák Hugo ismertetett e lap 
olvasóival, midőn a Vas. Ujság 1759-ik évi 28 és 29-ik számában 
oly fellengzö, oly plastikai s megható modorban irja le a toroczkói-
völgyet Erdélyben. Ö ,,búvópataknak" nevezi, mely szintén egy 
sziklaüregben vész el, de már 1000 ölnyi földalatti bolygás után 
Szolcsva helység végénél egy 10 ölnyi magas és 3 ölnyi szélességü 
góthivalaku barlangnyiláson ismét napvilágra jö. Az elbuvó pata¬ 
kok ujabb megjelenésüknél patak vagy folyamtÖnek neveztetnek 
(kephalaria.) A leghiresebb ily nemü pataktö, mely nemcsak ter¬ 
mészeti szépsége és nagyszerűsége, hanem azáltal is lett neveze¬ 
tessé, hogy az olasz költő Petrarca itt merengett Lauráhozi sze¬ 
relmében, a Vaucluse forrás, melyből az azonnal hajókázható 
Sorgue folyó ered. 

Onnan tovább haladva, egy véghetetlen mogyoró-erdőn kellett 
keresztül mennünk, ugyis az egész vidéken roppant sok mogyoró¬ 
bokorral találkozik az utas, de itt már Kalugerhez közeledve, 
nem lát az ember mást, mint mogyorót. A mogyorószedésnek is 
épen ideje levén, számtalan gyermeket, lányt és asszonyt talál¬ 
tunk, kik vigan dalolva zsákokra rakták a töméntelen mogyorót. 

Közeledtünk vegczélunkhoz, és egy magas hegy tetejére érve, 
lábunk alatt láttuk Kaluger helységet. De ezen tul egy széles 
völgy látszott elvonulni, melyben, mint mérföldekre elható látha¬ 
tárunkban, több helységet szemléltünk, magasabban kinyúló és 
fehérlö templomtornyaikkal, ezen kis térségen tul pedig az erdé¬ 
lyi hegyek égbe nyuló ormai felséges hátrészt képeztek. 

Midőn e magaslatról az egész vidéket áttekintettük, szemeink¬ 
kel azt a helyet kerestük, hol az ugy nevezett dagadó J'orrást \ehetne 

sejtenünk. Végre kalauzunkat kérdeztük, hogy merre, és mennyire 
van még azon hely, mely mai fáradalmas utazásunk végpontja, 
mert délfelé járt már az idö, éhezni kezdtünk és már jóformán el 
is fáradtunk. De a mi vezetőnk csak Kalugerig tudta némileg az 
utat, s igy kénytelenek voltunk a falu végén egy czigány asszonyt 
fogadni, ki a mondott forrásig bennünket elvezessen, mert többek¬ 
től, kiket kérdeztünk, azon választ nyertük, hogy a mondott for¬ 
rás oly elrejtett és minden fö-uttól távol eső helyen van, mikép a 
legrészletesebb magyarázat után sem tudnánk vezetö nélkül oda 
jutni. Ugy is volt, mert utunk még egy jó óra hosszáig tartott, és 
pedig járatlan ösvényeken, hegyen, völgyön, erdőn s mezőn ke¬ 
resztül, ugy, hogy biztos visszajövetelre is Ariadne fonalára szo¬ 
rultunk volna. Mindazáltal nagyon igénytelen helyiség volt az, a 
hová jutánk, s mely a titkos forrást, mint kincsét rejté. A csalo¬ 
gánynak is igénytelen a külseje, talán azért, hogy bájoló zengede-
zése egész figyelmünket birhassa, mely tarka szinek vagy a külső 
alaknak szépsége által tán szórakozott lehetne. Az erdőségnek 
közepén valánk s egy meglehetös tág katlanforma völgybe kellett 
leszállanunk. Szivem dobogott, midőn a czigánynö mondá, hogy 
immár itt vagyunk. A forrás épen indulóban volt, s hozzánk 
elható csörgedezése valami titkos varázszsal érinté hallásomat. 
Mig a hegyről leérkeztünk, már ismét hallgatag volt minden, a 
forrás elapadt s csak a szikla-nyilas tátongott élőnkbe, melyből a 
sajátságos forrás ujból s nem sokára meginduló vala. E forrás 
nak, *) melyet itt dagadó forrásnak is neveznek, az a sajátsága 
van, hogy idöszakonkint megered s ismét elapad. Ezen időszakok 
igen rövidek, y4 — % órai szünet után megindul a viz, hanem fo¬ 
lyása csak 2—3 perczig tart, s azután ismét megszünik. Most 
épen szünet volt, mi tehát leültünk a nyilas körül, mely legfelebb 
egy lábnyi széles és 2 lábny i magas, a háromszöghöz hasonló szik¬ 
lahasadékból idomittatott. E nyilas elött, szintén kősziklából egy, 
a természet által kivájt teknőforma mélyedés van, melynek leg-
külsőbb oldalán egy kivágás látszik, melyen, ha a forrás megda¬ 
gad, s illetőleg megindul, a fölösleg viz, melyet a teknő meg nem 
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hirt, lefolyik s vagy 3 ölnyi távolságban egy kis zuhataggal emeli csőben leszalad és a C) c-öbol kifolyik. Már most nem szükséges, 
e ritka látvány érdekességét. n o gy a D) edénybe vizet töltsünk, s mégis a C) csövön folyvást 

Minden csöndes volt körülöttünk, ősznek indult már az idö- j fog csurgani, és pedig addig, mig a D) edényben a viz az ̂ á) esőig 
szak s igy az erdei madarak éneklése sem hallatszott. Mindnyájunk le nem apadt. Ha most a D) edényt ujra 6)-ig megtöltjük, a fen-
szemei a sziklanyilásra voltak szegezve, szintén elfojtott lélekzet- tebbi észlelet ismételtetni fog. — Képzeljünk most egy csövet, 

mely a D) edénybe felülről bevezet, K); ha e esö az A, B, C) 
csövei egyenlő tágassággal birna, a viz a C) csövön folytonosan 
fogna kiömleni, — máskép álland a dolog, ha a K) csövet szűkebbre 
szabtuk az A, B, C) csőnél, mert akkor az utóbbi csőből több viz 
folyván ki, mint a mennyi a K) csövön át egy időben a D) edénybe 
juthat, ez végre kiürül és addig a (J) csövön nem fog a viz meg¬ 
eredni, mig az a nagy edényben ismét a B) betüt el nem érte. 

Emlékezvén arról, hogy a hegyek sziklatömegeiben, hasadé¬ 
kok, tátonyok és üregek léteznek, melyek valamint hogy laposak, 
ugy esö- és csatorna-alakuak is lehetnek, könnyen átláthatjuk a 

VI rajz. 

zuhatag, 

tel várva a forrás megindulását. Azt haliám azelőtt, hogy föld¬ 
alatti nagy csörtetéssel s zugással jelenti jöttét e viz, én tehát 
erre várakozám, és annál nagyobb volt meglepetésem, midőn a 
forrást a legkisebb zaj nélkül látám előbugyogni. A fent emlitett 
kis kőszikla-medencze nem engedi, hogy a forrás mindjárt tovább 
csörgedezzen, s annál meghatóbb látványt nyujt az, hogy a viz 
minden nesz nélkül, de igen gyorsan árad, mig e medencze meg¬ 
telik, a mikor aztán az emlitett résen áttör, nehány lépésnyire 
csendesen folyik s itt egy kiálló kősziklán által, mint 
legördül s ugy szökdel alá a völgyben. 

Az egész tünemény, mint mondám, csak 2 — 3 perczig tart, 
ekkor a vizáradat megszünik s megszünik a rövid ideig tartó 
zuhatag is. De a legkülönösebb az, hogy a medenezében megáradt 
viz, mely talán 2—3 akó mennyiségre rughat, itt meg nem marad, 
hanem csendesen s minden zaj nélkül, ugy a mint jött, ismét visz¬ 
szaszivárog a sziklaüregbe, s tökéletesen eltünik a szem elöl. 
Most ismét 20—30 perczig nyugvás van s azután a tünemény 
ugyanazon módon megujul s ujra bámulatra ragadja az embert. 

A forrás vize kristálytiszta és jéghideg, mi ittunk belőle s 
igen jóizünek, de csak tiszta forrásvíznek találtuk. Sokan megfür¬ 
detlek benne vagy egyes beteg tagjaikat mossák véle, mert a nép 
hit szerint e viz ritka gyógy erejü, a czigány asszony is, ki veze¬ 
tőnk vala, elöbb keresztet vetett magára, mielött homlokát a viz¬ 
zel megnedvesité, állitván, hogy a ki e vizzel mossa fejét, soha 
főfájásban nem szenved, mert e forrásnak büvereje van. 

Nem is lehet csodálkoznunk azon, ha a köznép mindent, mi¬ 
nek magyarázatát nem adhatja, természetfelettinek tart. De mi¬ 
nekünk, kik a csodákban nem hiszünk, és a természetben semmit 
sem tartunk természetfelettinek, csak magát a mindenségnek alko¬ 
tóját, fürkésznünk kell, szorgalmatosán észlelnünk, figyelnünk a 
természet tüneményeire s okait a lehetőségig fölkeresnünk. Azért, 
hogy még sok dolognak okait nem tudjuk, nem szükség valami 
lsmeretle i lényeket vagy természetfeletti erőket vagy szellemeket 
föltételeznünk, melyek például a félbenhagyó forrás vizeit sze-
szvlyük szerint majd megállítják, majd ismét utnak eresztik. 

A félbenhagyó források elmélete sokáig foglalkodtatá a ter¬ 
mészetbúvárokat. Voltak, kik e tüneményt földalatti szélvészek¬ 
nek, mások, kik a tenger dagályának és apályának tulajdonították. 
Az elsö feltétel semmi által sem bizonyítható állitás s magától 
Összeroskad, a második pedig azért nem állja ki a próbát, mert 
eddig egy oly félbenhagyó forrás sem ismeretes, mely a tenger 
dagálya vagy apályával időszakos, azaz : egy időben föltünő lenne. 

Ámbár még eddig egy ilynemü forrás természete sem uia-
gyaráztatott közvetlen megvizsgáltatás által, minthogy némely 
esetben, hol ásatások által ily kísérletek, a félbenhagyó forrást 
szétrombolták és megsemmisítették ugyan 
nem sikerült; az elméleti megfejtés, mely a 

de okait felmutatni 
szivó-ero magyaráza¬ 

tában rejlik, az idézett tünemény lényegét felvilágosítani elégséges. 
V. rajz. 

*) Rajzát lásd a V. U. ez idei 15-ik sz. a 172-ik oldalon, balról. 

A szivó-erö, melyet a köznapi életben a borok átszivásából 
mindenikünk ismer, és mely a légnyomásnak köszöni eredetét, a 
félbenhagyó forrásokban is müködik. Nézzük az V-ik sz. ábrát. 
Itt egy tágasabb edény D) feneke mellett egy szükebb esö nyulik 
ki, mely négyszer meghajtva A, B, C) formára van irányozva. Ha 
most a tágasabb edénybe vizet töltünk, az, az A) csövön át a mel¬ 
lék A, B) csőben annyira fog emelkedni, a mennyire az a D) 
fénybe töltetik. A mint a D) edényben annyi viz van, hogy a b) 
betüt elérte, a vizirányos B) csőből a viz a függőleges baloldali 

Vl-ik sz. alatti rajz szerint, mely egy tátványos hegynek függőle¬ 
ges átmetszését ábrázolja, hogy hasonló a természetben is elöjöhet. 
Jobbról egy vékony csatornán, í) a nyil irányában befolyik a viz 
egy üregbe, melyből Jl)-nál egy tágasabb csatorna ered és felfelé 
van irányozva. Ha az üregben a viz b) betűig megárad, a csator¬ 
nán B) betűnél lefolyni kezd, és J)-nél mint félbenhagyó forrás 
tünik elö. Minthogy több viz folyik a bövebb BC) csatornán ki, 
mint a mennyi a szükebb, hozzávezető k) csatornából az üregbe 
jut, a forrás megszünik, ha a viz az üregben A) betűig leapadt, 
és a szünet addig tart, mig ez utóbbi ismét 6)-ig megtelt. 

Minthogy a hegy tömegek belsejében ilyen körülmények, azaz: 
a félbenhagyó források előhozására szolgáló okok ritkán fordul¬ 
nak elő, az olvasó könnyen át fogja látni, hogy az ily források is 
ritka tünemények. Sveitzban gyakrabbak és a hegyüregek nagy¬ 
sága, a hozzá is elvezető csatornák bősége szerint nemcsak a ki-
ömlő vízmennyiség, hanem a félbenhagyások hossza is különbözik, 
ugy, hogy némelyek l/i — % óránkint, mások több óra vagy nap 
mulva ömlesztik vizüket, mely ismét rövidebb vagy hosszabb ideig 
folyik. Magyarország és Erdélyben alkalmasint több ilynemü for¬ 
rás létezik, de azoknak minémüsége köztudomásra nem jut, mint 
sok más remekmüvei a természetnek édes hazánkban, s itt önkén¬ 
telenül eszembe jutnak fennebb idézett Maszák Hugó szavai, melye¬ 
ket a Toroczkoi-völgy leirása kezdetén buzditóul irt, s melyekre a 
szives olvasót figyelmeztetem. 

Rövid kis ebédelés után, melyet a kalugeri forrás mellett el¬ 
költöttünk, visszaindultunk e helyről, mely örökké elfelejthetetlen 
marad előttem, és sajátszerü, mondhatnám 
hatott reám. 

szent borzadálylyal 
Dr. Sz. 

A forró föld A v növény-tenyészete. 
(Vége.) 

Sokat lehetne még mondanunk, ha az utazók leírásai után elő akarnók 
számlálni, a mi a forró földöv buja növénytenyészetét, szépségben, rend¬ 
kivüli formákban, s a kifejlődés nagyszerűségében jellemzi. Csak egy fajról 
akarok bővebben szólani, melyre a forró földöv sajátlagos jellegét rányomta, 
mely egyszersmind a növényország legnevezetesebb tüneménye. Ez a 
pálmafaj. 
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Már Linné a pálmákat növények fejedelmének nevezte, és méltán, 
mert ez azon egyetlen növényfaj mely nélkül azon vidék lakói magukat föl 
nem tarthatnák. A növénytudósok a pálma faját ezernél többre teszik, 
mindnyájan egyszeres oszlopalaku törzszsel birnak, ágaik nincsenek, csak 
tetejükön fejlődik roppant levélkorona. 

Némely fajok roppant magasságra nyulnak fel. Humboldt emliti, hogy 
180 láb magas viasz-pálmákat is látott. A pálmák lombkoronája különféle 
alaku levelekből áll, melyek fáink s cserjéink leveleitől nagyon elütök. Leg¬ 
inkább ernyőalakuak s rendkivül nagyok. A kókusz-pálma levele 12 —15 láb 
hosszu, más fajoké 20 láb hosszu, 0 láb széles. Nehány ily levél elegendő egy 
ház födelének bevonására. A pálmák virágai csak rendkivüli sokaságuk 
miatt jőnek tekintetbe; annyival nevezetesebbek gyümölcseik, mert némely 
vidékek lakóinak egyedüli táplálékul szolgálnak. 

A téritői körök alatti növénytenyészetnek némely főbb vonásait az 
eddigiekhez röviden vázoltuk. Főfigyelemmel voltunk ám, hogy oly vidékek 
sajátságait irjuk le, hol a természet ugy áll, a mint a teremtő őserő minden¬ 
hatósága által előállittatott, s rajta az emberi munkás kéz semmi változást 
nem tett. A hasznosság s az emberi nemre kifolyó áldás tekintetéből kell 
még egyet-mást elmondanunk, hogy az általunk rajzolt kép kiegészitve 
legyen. Nézzük azon vidékeket, hol emberek laknak. Ezeknek kunyhóik 
bambusz-szárból épitvék, s kokusz-levelekkel födvék; minden kunyhó egy 
bennszülött családnak szolgál lakul. Körötte kenyérfa van, melynek ágai, 
levelei a nap heve ellen védernyőül szolgálnak. Gömbölyü gyümölcsei a 
téritő körök alatt lakó délszigeti lakosoknak főtáplálékul szolgálnak. Ezen 
fák 8—9 hónapig folyvást gyümölcsöt hoznak, melyek forró köveken süttet-
nek meg, s a buzakenyérhez hasonló izzel birnak. A többi hónapokban föld¬ 
alatti üregekben tartatnak. Itt találtatnak a pirángok vagy banánok,melyek 
a forró földöv alatt már a régi időkben is vadon tenyésztek, s ugorkahosszu-
ságu gyümölcseik ízletes táplálékot nyujtanak; hosszukás leveleik ágy teri¬ 
tőkül s tányérokul szolgálnak. 

Az ignámfélék, melyeknek gyökeik 30—40 font súlyúak s eledelül 
használtatnak; a rizs, mely számtalan népekre fontos élelmiszer, s haszná¬ 
lata a buza- és kolompárral együtt az egész földön el van terjedve. Megem-
litendők továbbá a pálmafajok, A kókuszfák a teremtő megbecsülhetlen 
adományai. Kemény külső héja alatt levő husos részét megeszik, vagy a 
benne nagy mennyiségben találtató olajrészt kinyomják, s különböző czé¬ 
lokra használják. Éretlen diójának édes tejnedvét megiszszák, vagy czukrot 
készitenek belőle; a héj szálaiból a legerősebb hajóköteleket készítik. Koro¬ 
nájának belseje szolgáltatja a pompás pálma-káposztát, kicsorgó nedvéből 
készitik a pálmabort. Törzse igen alkalmas épitkezési anyag. A Moldiviai 
szigetek lakói ebböl készitik csólnakaikat; a hozzá megkívántaié vitorlát, 
úrboezot, köteleket, s ba tengeren utaznak, a kokuazpálma gyümölcseivel 
látják el magukat. 

Ezen előszámlált növényeken kivül vannak még mások is, melyeknek 
terményei, mint a kiviteli kereskedelem czikkei fontos tényezők az ezen 
vidék lakóira nézve. Alig szükség említenem a kávét, czukrot, szágó-pálmát, 
a fűszeres és orvosi növények számtalan fajait, melyek nagy mennyiségben 
tenyésznek itt. Vannak oly növények is, melyeket az itt megtelepedett 
európaiak honositottak meg, minthogy elfinomult izlésök követelményeit 
a természet által bőven előállított, de csak az élet legelső szükségeire tar¬ 
tozó dolgok nem elégítik ki. — A bennszülöttek minden fáradság nélkül 
föltalálják azt, mikkel napi szükségeiket kielégíthetik, vagy ha munkálkod-
niok kell is valamit, ezen munka oly éghajlat alatt, hol, mint például a Phí-
lippini szigeteken, egy év alatt négyszer is lehet aratni, — nagyon csekély 
azon nehéz munkákhoz képest, melyekre a mi fóldmiveseink kényszerítve 
vannak. 

Azonban bármily nagy mennyiségben tenyésznek is ezen vidékeken a 
hasznos és kellemes növények, a mi ízletes főzelékeink, gyümölcseink, sző¬ 
lőink ott fel nem találhatók. Mi képesek vagyunk a forró földöv terményeit 
melegházakban előállitani; de a hideg éghajlat növényeit hasztalan próbái¬ 

nók a térítő körök közt mesterségesen tenyészteni. Gondoskodott ugyan a 
természet, hogy a forró égöv alatt is tenyészszenek a hideg égalj terményei, 
de csak a hegyeken. Minél magasabbra hágunk fel a hegyeken, annál hide¬ 
gebb a lég. — 16,000 lábnyi magasban, — még a két téritő közötti legfor¬ 
róbb égöv alatt is hó és jég borit mindent, s a légmérséklet olyan, mint 
Európa legészakibb pontjainál. —• A hegyaljától fölfelé minden égöv növé¬ 
nyeit fokozatos rendben föltalálhatni, az iramzuzmótól kezdve a kevély 
pálmáig. 

Minthogy tehát a természettől dúsan megáldott ezen vidéknek egyik 
ílőnye, hogy itt minden világrész növényeit természetök, s tulajdonukhoz 
Hő legalkalmasb helyen föl lehet találni; nem csoda, ha az emberi nem leg-
:lső bölcsőjét itt véli feltalálhatni a történész, s hogy a költő az ártatlanság 
paradicsomát ezen vidékre helyezi. 

Miért nincs hát, mondhatná valaki, minden égöv ily gazdagon meg¬ 
áldva? miért nem ékesité föl a természet javaival ily bőségesen a többi 
vidékeket is ? miért van az emberiség egy része kárhoztatva oly földrészek-
beni lakásra, hol a hálátlan föld csak egy aratással jutalmazza a verítékben 
uszó munkás fáradalmait, és akkor is várakozásában mily gyakran megcsa¬ 
lódik! mig amott, ugy szólva, csak kezeit kell kinyújtani, hogy a jólét s 
bőség minden élveiben részesüljön? Miért nem ezen helyet jelölé ki az isteni 
gondviselés az emberi nem nagyobb részének lakhelyéül? 

Hiányos lenne a kép, melyet rajzoltam, ha ezen kérdésekre röviden 
meg nem felelnék. 

Eddig a tropikus égöv növénytenyészetének csak fényoldalait irtam 
le. Az előállított képnek árnyoldalai is vannak. — Azon büszkén emelkedő 
fákkal s pompás virágokkal ékeskedő ős erdők néma csendjét gyakran meg¬ 
zavarják a zsákmány után barangoló orvállatok orditásai. — A buja fűben, 
az illatárban fürdő ezerszinü virágok alatt mérges kigyók rejtőznek, melyek 
marása kinos halált okoz. — A rovarok ezer nemei fájdalmas szúrásaikkal 
minden lépten kinozzák az utasokat. Azon kevély, ég felé nyuló pálmák 
tekintete csodálatra gerjeszt ugyan, de még sem bir oly varázserővel, mint 
hárs-, bikk- s tölgyfákkal koszoruzott bérczeink s völgyeink, mi a forró 
nyári nap után már az est közeledtére is örülünk, s midőn a nap a látha¬ 
táron leáldozik, az esti hűs lég jótékonyan enyhíti, a napi munka fáradalmai 
alatt ellankadt testet. A naptéritők közt nincs est. Itt csak nappal és éjszaka 
van. Az éj hat óra tájban hirtelen előáll, anélkül, hogy közeledtét esthajnal 
jelentené. A lég meghűl ugyan, de ez nem enyhitő, sőt a hirteleni erős kigő¬ 
zölgés miatt veszélyes, s más égöv lakóira nem ritkán halált hozó. — Itt 
mindig nyár van, mindenütt virágos zöld a természet; örökös élet,tenyészet 
látszik minden nyomon, de nem ismerik az évrészek változataival járó élve¬ 
zeteket, nem az év legszebb részét, a tavaszt. 

Tekintsük végre ezen magasztalt vidék lakóit, s át fogjuk látni, hogy 
ezeknek sorsa valóban nem irigylésre méltó. Nem találunk itt sehol oly 
erős testalkatu, egészséges, munkára termett embereket, mint a mérsékelt 
égöv alatt. A növénytenyészetre a tropikus égöv minősége, éghajlat, idő¬ 
járás, földtalaj vegyülete igen kedvezők, de az emberi test kifejlődését sok 
tekintetben gátolják. Itt az ember sohasem érheti el a tökély azon fokát, 
melyre lelki és testi tehetségeinél fogva képes. Ezt a tapasztalás és történe¬ 
lem igazolja. — A szükség legjobb tanitómestere az emberiségnek. Rest és 
tunya marad ott az ember, hol egyetemes szükségei kielégitését fáradság 
nélkül végrehajthatja; alig emelkedik felül az állatiságon, mert nincs inger, 
nincs kényszerüség, mely szellemi erőit munkálkodni ösztönözné. — Ellen¬ 
ben, hol a természet az emberrel folytonos harczban áll, hol a kiszáradt 
földet kitartó munka- és fáradsággal lehet és kell termékenynyé változ¬ 
tatni, hol viz által elborított térséget kell a hullámoktól megmentetni, hol 
az embert a vaskényszerüség s emellett erkölcsi méltóságának s a tökélye-
sülés pályájáni előhaladásának nagyszerü gondolata ösztönzi a munkára : 
ott és csak ott fejlődik a szellem s tökélyesül az emberiség. Itt valóban ura 
az ember a természetnek, mig amott csak kiskoru gyermeke. 

Kún Pál. 

T Á R H Á Z . 
A magyar lapirodalom s különösen Arany János lapja. 

Nem felette nagy dicséret egy-egy lapra, ha azt mondjuk róla, hogy 
olyannal foglalkozik, a mit a többi mellőz és hanyagol; s a „Szépirodalmi 
Figyelő"-nek is még legszerényebb dicsérete, hogy oly földbe vágta ekéjét, 
mely sok esztendő óta ugarként pihent, mintha kihalt volna íróink közöl 
amaz egész nemes család, mely oly jól viselte gondját. A Kazinczyak, Köl-
cseyek, Bajzák, Erdélyi Jánosok részint kihalva, részint más vidékre sza¬ 
kadván, alig mert valaki ez irodalmunkban halhatatlan érdemeket szerzett 
férfiak nyomába lépni; költészetünkben a józan ész, józan izlés, nemes irány 
talált ugyan azóta is egyes szószólókra; de a ki az egész kritika területét 
rendszeres mivelés alá fogja, nem igen. Pedig fényes példák voltak előttünk. 
Hogy tovább ne menjünk, Bajza Kritikai lapjai, aztán hires Athenaeuma 
nemcsak az ízlésnek s magyar költészetnek sokat használtak, hanem ezek 
voltak valódi megalapítói a hírlapirodalomnak, vagyis journalistikának. 
Mily jeles volt késöbb Erdélyi aesthetikai lapja, a „Szépirodalmi Szemle" 
1848. elött! — Történt egy kisérlet 48. után is a Pákh Albert és Gyulai Pál 
által szerkesztett „Szépirodalmi Lapok"-kal; de ez rövid tartósságu volt, 
minek okait nem fejtegetjük közönségünk előtt. 

Ime egy évvel ezelőtt a nagy költő, hazánk koszorúsa, a szeretett és 

tisztelt Arany fogja fel ismét a megszakadt fonalat. Ez még, mint mondtuk, 
legkisebb dicsősége, — de nem habozunk kimondani, hogy magában is nagy 
érdem. A ki irodalmunkat és közönségünket a közelebbi tizenkét év alatt 
figyelemmel kisérte, el fogja ismerni ez érdemét. 

Mert a mi a laplrodalmat illeti, feltünő hiba volt, hogy csaknem vala¬ 
mennyi egy nyomon akart haladni. Ha az idén egy kalendáriom jelent meg, 
melyen kapva kapott a közönség, jövendőben már tiz iró nem izzadott 
egyeben, mint hogy kalendáriumokat gyártson; ha ma egy képes néplap 
jelent meg, melynek ezerenkint gyültek előfizetői, bizonyos lehettél benne, 
hogy egy-két hónap mulva egy-két fris népújság tódul nyomába; ha egy-
egy bohólap nagy zajt ütött, a másik nem soká váratott magára, s ez is 
nagy sikert aratván, pár hét mulva gombamódra termett az élezlap — nem 
is emiitvén a sok divatlapot, melynek mindenike tökéletesen egy húron pen-
dül, nem is szólva a nagy politikai lapokról, melyek között (kivéve tán azt, 
melyet „Hirnök"-nek neveznek, s mely e nevet oly népszerűtlenné tette) 
alig van valami árnyalatbeli különbség. Ezen mindenben egy nyomon járást 
nem is nevezhetjük versenynek, — a verseny szabad mozgást, önállóságot 
kiván. Ha öten-hatan ugyanazon ajtón egyszerre akarunk egymás elé 
vágni, nem verseny áll elő, hanem egymást gátló tolongás. 

Az orvosok állitják, hogy nem egészséges, hosszasan egyféle koszton 
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lenni. Ha a tengeri nyulnak csak egy hónapig egyebet nem adunk káposz¬ 
tánál, okvetetlen elpusztul a hónap végével; ha az ember reggel, délben, 
estve csupán csak tejet, csupán csak hust, vagy csupán kenyeret ennék, 
megártana egészségének. Igy van az a lelki táplálattnl is. A ki egyebet nem 
olvas politikai híreknél, azon felületes észjárásra, hiu kombinatiókra szokik, 
mint a ki szenvedélyes játékos a lutriban, s könnyen oly fecsegő hirszátyár 
lesz, mint a pletykálódzó vénasszonyok; a ki csak divatlapokat olvas — 
s a fiatalság és női közönség egy része ide tartozik, — könnyen elsajátítja 
azon émelygős érzelgést, formátlan ábrándozást, mely novelláink és 
verseink egy nagy tömegében poesis gyanánt árultatik. — Szép az elmés¬ 

marhatenyésztésre, vagy 
Mi mindig nagy érdemnek tartjuk, ha valamelyik egészen külön 

elhanyagolt tér vétetik mivelés alá. Mindig megtapsoljuk, valahányszor uj 
szükséges növényt látunk szellemi égalyunkban meghonosulni. Es e részben 
örvendetesen tapasztaljuk a haladás kezdetét. Volt alkalmunk jelenten' 
gazdasági lapjaink mellett az „Iparlap", s ujabban egy magyar „Erdőszet 
Lap" keletkezését, üdvözöltük ennek idejében az „Orvosi és Gyógyászat 
lapokat", melyek orvosaink közt magyar nyelven hoztak létre üdvös eszme¬ 
cserét; örvendünk a komoly törekvésü „Zenészeti Lapok"-nak; az ifjusági 
irodalom uj lendülete nem kerülhette el figyelmünket, s nem csupa kurio-
sumnak tartjuk a magyar szabók lapját sem. Igy kell s ez uton kell haladnia 
irodalmunknak. Képviselje egész életünket, szolgáljon minden érdeknek, 
minden kívánatnak, anyagi szükségnek, lelki gyarapodásnak, sőt szeszélynek 
is. A bohólapok ellen ép oly kevéssé van kifogásunk, mint a mily szüksé¬ 
gesnek tartjuk a komolyabb irányuakat. Ha irodalmunk életrevaló, hatalmas 
gyümölcsfa akar lenni, melynek a legnagyobb vihar is csak egyes lombját 
vagy ágát sodorhatja el, s a legnagyobb szárazságot is kiállja; szükséges 
hogy minél számosabb, sőt minél számtalanabb gyökérrel fogózzék az élet 
földjébe, s minél több gyök-szálon szívjon abból életerőt. Mig e szükség¬ 
érzet százféle oldalról nem mutatkozik, mindig aggódhatunk irodalmunk 
sorsán, s következőleg nemzetiségünkön is, mely még szerfelett nehéz pró¬ 
báknak lehet kitéve. 

Hogv az irodalom, a nemzet anyagi és szellemi érdekeit lehetőleg min¬ 
den oldalról kielégítse, bizonyos munkafelosztás kivántatik meg a lap- és 
könyvirodalomban. Ez szükséges maguknak az íróknak érdekében is. Nem 
minden iró születik épen humoristának, vagy novella- és versirónak, nem 
niindenik szerez épen csak politikai és törvénytudományi ismereteket; van 
Pap, természettudós, történetíró, zeneértő, a költészet és irodalom történe¬ 
tének buvárlója, gazda, sat. kik az irói tehetséggel legtöbbet használhatnak 
tulajdon ismeretkörükben, s nem az az ország legboldogabb, a hol mindenki 
mindenben tanitó akar lenni, hanem a hol az emberek egyben ügyekeznek 
remekelni. 

A „Szépirodalmi Figyelő" hézagot tölt be irodalmunkban. Egyik ma¬ 
gyar lap sem szánta magát azon functióra, melyet az teljesitni törekszik. 
Pusztán hagyott őrhely az, s pedig ott is ember kellett a gátra. Ezen más 
szakokban is utánzandó érdemét óhajtottuk első helyen kiemelni. 

A másik kérdés, vajjon nem csak képzelt, vajjon valódi életszükség-e 
az oly lap, mint a „Szépirodalmi Figyelő"? — Irodalomi mult nélkül, szel¬ 
lemi emelkedettség nélkül való barbároknak kellene lennünk, hogy nemmel 
felelhessünk e kérdésre. A költészet, szellemi mindennapi kenyere, vagy ha 
ugy tetszik, mindennapi bora már a nemzetnek. Van e bor közt kitünő tokaji, 
van egészséges asztali, de van fejfájást okozó s gyomorrontó surrogatum 
is, s lesz is mindig, a mig csak lesz iró, a ki irjon. A közönség, mely már nem 
tud ellenni a képzelet müvei nélkül, derűre borúra élvez valódi termést és 
pancsolást, — nem igen válogatja; — ez pedig nem szükséges, hogy min¬ 
dig igy legyen. Meg kell tudni választani a jót a rosztól, szükséges, hogy a 
talpraesett gondolkodás, valódi, ép érzelem, mesteri ügyesség nagyobb 
rokonszenvben, lelkesedésben és pártfogásban részesüljön, mint a kicsavart 
ész, tettetés és sarlatánság művei. Midőn a könyvirodalom oly terjedelmet 
nyert, mint nálunk az utóbbi évek alatt, s az ország mind jobban kezd elá-
rasztatni szépirodalmi müvekkel, nagyon szükséges, hogy legyen oly rész¬ 
rehajlatlan tanácsadó, ki előre bemutatja a közönségnek, mi az, a mit a mü¬ 
vekben találni fog, mely vegyészi elemeire bontva, elmondja, mi a tápláló 
egészséges rész bennök, s mi az egészségtelen. A költészet nagyobb be¬ 
folyással van a nemzet gondolkodására, érzületére és egész jellemére, mint 
gondolnók. Különösen az ifjuság érzületére és gondolkodására legkétségte-
Webb e befolyás; egyik.az iskoláknál nem csekélyebb nevelője a nemzetnek 
~- és pedig valódi nevelője. Az iskola csak ismereteket ad legtöbbnyire, — 
a költészet leginkább az ember erkölcsi világát érinti. A morálra semmi sem 
W erősebben, mint a kedvelt regények, novellák, drámák, sőt az egyszerü 

is. 
A valódi költészet mindig becsületére válik a nemzet morális és ész¬ 

leli erejének is. A ki tudja, minő hatással volt egy Vörösmarty, Petőfi s 
^ás jelesek a nemzet egész gondolkodására és jellemére, annyi másokkal 
együtt, nem fogja kétségbe vonni, hogy a költészet a kor szülötte ugyan, de 
eSyszersmind nevelője is, — annál csalhatatlanabb hatásu nevelője, mivel 
^nitásait minden pedantság és merevség nélkül, a legkecsegtetőbb zamatú 
Vegyületekkel osztogatja. A valódit e téren felmutatni, a helyes irányt kije-

lölni, öszinte törekvést buzditni e téren, annyi mint a nemzeti szellemnek és 
a jellem valódiságának tenni szolgálatot. Szükség van oly lapra, mely a köl¬ 
tészetet ellenőrizze, — mely az irókat buzdítsa, a közönséget e tárgyban 
óvatosabbá és válogatóbbá tegye. Ha férfi- és női divatoknak szentelt lapok 
érdeklik közönségünket, ha figyelemmel kisérik uj jelentéseiket, mennyivel 
szükségesebb, hogy az irodalmat, a mi sokkal inkább nevezetessé teszi a nem¬ 
zetet a ruházatnál, teljes figyelemre méltassa, s abban helyes itélete és izlése 
legyen. — Bajza felléptekor 1830-tól 1840-ig kevés köny v jelent meg arány¬ 
lag, s már akkor mily üdvös hatást tett kritikai tevékenysége a közönség 
gondolkodására! — Ha most azt veszszük, hogy tiz annyi könyv jelen meg, 
tiz annyi kritikai lapnak kellene lenni, vagy legalább egy kritikai lapnak tiz 
annyi olvasóval kellene birnia. 

Az előbbiek után az a kérdés, mennyiben felel meg nagy föladatának 
a „Szépirodalmi Figyelő?" Nem azzal felelünk rá, hogy tökéletesen, mert ez 
nagy szó, s minden emberi dologban valótlanság és ügyetlen hízelgés. Elég 
magasztalás, hogy igyekszik megfelelni, a mennyire csak viszonyaink közt 
lehet, s illő-e többet kívánnunk ? — Irodalmunkban, tudományban, iskoláink 
s más intézeteink dolgában is gyakran hallani kétségbeesett véleményeket. 
Hányszor nem mondták el, hogy hirlap- és könyvirodalmunk minden ága 
alsóbb fokon áll, mint a nagy nemzeteké : az angol és franczia irodalom ? 
Hányszor korholták már Akadémiánkat, hogy nem bir oly világnevezetességü 
tudós-legiót felmutatni, mint az európai nagyobbak, régebbiek, gazdagabbak 
stb. Nem mondjuk, hogy az igazságtalanságban nincsen jó is : a magunkkal 
való elégedetlenség is szükséges, mert csekélységünk elismerése ad ösztönt 
a törekvésre, mig a nagy megelégedés megöli a tevékenységet. De ha a dol¬ 
got higgadtan ugy veszszük, a mint van, nem világos-e, hogy irodalmunk, 
melyben boldog boldogtalan felléphet, olyan, a minőre az ország intelligen-
tiája képes. Tiz évi irodalmunk hű képe annak, a mire képesek vagyunk. 
Van lapjok a gazdáknak, orvosoknak, törvénytudóknak, politikusoknak, 
nevelőknek, papoknak, költőknek, sőt mesterembereknek is. A lap alkalmat 
ad, csaknem oly könnyüséggel közleni eszméinket, mint a mily könnyen be¬ 
szél egyik szomszéd a másikkal a palánkon keresztül. 

A „Szépirodalmi Figyelő"-nek, mely a kritikai képzettséggel bírók 
számára nyitva áll, fennebb dicséretéül hoztuk fel, hogy e téren is alkalmat 
adott az eszmék, vélemények és Ítéletek közlésére. Ebben áll valóban mind 
érdeme, mind netalán mentsége. Aesthetikai értelmiségünknek egy szabad 
tér nyilt. Mindenki hallathatja benne okos szavát, mindenki előtárhatja 
benne ismeretét, a ki hivatást és készültséget érez rá magában, s igy el¬ 
mondhatni, hogy a „Szépirodalmi Figyelő'- az, a mi viszonyainkhoz képest 
lehet. Ennyire vagyunk képesek e téren, — s többre alig. 

Maga a szerkesztő, hazánk élő költői közt, közelismerés szerint és min¬ 
den legkisebb kétség nélkül a legjelesebb. De ezen bármelyik irodalomban 
is első rendű költőnk megmutatá, hogy mint biráló, mint hazánk irodalmi 
történetét, a nemzet egész régi, ujabb és népi költészetét és nyelvét, továbbá 
a világ remekíróinak mesterműveit legjobban ismerő emberünk, s mint 
aestheticus, szintoly kétségtelenül első helyen áll, a most élő magyar irók 
között; — sőt a külföldi irodalmakban is kevés példa van rá, hogy valaki 
a költői lángészszel oly talpraesett gondolkodást, és oly biztos itéletet pá-
rositsom.J— Viszonyainkhoz képest a „Figyelő" a lehető legjobb vezér ke¬ 
zében van. S e vezér egész munkásságát lapjának szenteli. Bajza óta igen 
kevés magyar lapszerkesztő lehetett, ki oly kizárólag, oly lelkiismeretesség¬ 
gel lapjának éljen. 

S egy lapról sem mondhatjuk el oly jogosan, mint övéről, hogy az ö 
apja. A „Figyelő" valóban Arany János lapja. E czikkek a költőt, mint a 

legépebb gondolkodásu, megvesztegetetten izlésü, véleményét őszintén, — 
de a mi szintén ritkaság — mégis nagy kímélettel és illemmel kimondó birót 
mutatják be. Az igazság, mely rendszerint keserü szokott lenni, egészen 
élvezetessé, természetes zamatuvá lesz tolla alatt. És czikkei magokban is a 
magyar próza legszebb példányai közé tartoznak. Kevés irónk van, kinek 
munkái, mint Aranyéi, akkor is becsesek lennének, ha hamis tanokat, fél¬ 
szeg eszméket közölnének is; ezek még akkor is nyereségnek volnának tart¬ 
hatók, csupán a kifejezés épsége, ereje és a nyelv tősgyökeres eredetiségénél 
fogva. De nyelv és forma tekintetében Arany czikkei ép oly jelesek, mint 
gondolkodás, itélet és izlés tekintetében. 

íly jeles iró, ki mostani irodalmunk fobüszkesége, már csak nevéért is 
legátalánosabb részvétet érdemlene a legmagasb osztályoktól a legalsóbbig, 
— ha csupa kegyeletből is. Nagy költőink iránt közelebbi időkben több rész¬ 
vét mutatkozott, mint bármikor. Alig van jelesebb kimúlt magyar költő, 

inek nagy ostentatióval szobrot ne emeltünk volna, kit szivből ne siratott 
volna meg közönségünk. S csak az élő jeles költők iránt lennénk-e rész¬ 
vétlenek ? 

Ennek oka talán az, hogy mig az iró él, iránta való gyöngéd érzetből 
átalljuk buzditni, lelkesitni a közönséget. Félünk, hogy a szeretett és be¬ 
sült irót búsitjuk vele, ha mellette hangos szót emeltünk. És valóban mi 

sem örömest mondanánk többet. A közönség különben is érthet eleget eny-
nyiből. Még csak egy két szót. 

A „Figyelő" egy év óta áll fenn. Folytonos figyelemmel kiséri szép¬ 
irodalmunkat. Szólott a megjelent művek nagy részéről, a szinház körül 
megtette teendőjét. Igyekezett helyes irányt adni a költői munkásságnak * 
fejleszteni közönsége izlését. Hosszu lajstromát czikkeinek nem közölhetjük 
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itt; de hivatását betölté, a mennyire viszonyaink engedek. A szerkesztőn 
kivül több irónk vett részt a czikkek előállításában, s nyitva áll mindenki¬ 
nek az általa képviselt szakban. 

A „Figyelő" évi folyamából itélve, hangra és szellemre különbséget 
mutat eddigi kritikáinktól, őszintén kimondja ugyan véleményét, de nem 
elkeseredéssel, és nem élesen. A zsenge müvek iránt is, bár nem palástolja 
gyenge voltukat, némi tolerantiával van. Nem feledi, hogy bár költői iro¬ 
dalmunk nagyobb tömege közelebbről alól állott saját régibb szinvonalun¬ 
kon is; de elvégre szépirodalmunk összesen véve annak tükre, a mit a nem¬ 
zeti költői genius mostani viszonyaink közt előállitani bir. Ennyire valánk 
képesek mindössze is, a mennyit felmutatánk. A „Figyelő" azonban azon 
részben is érti hivatását, hogy uj irányt adjon, több ügyekezetre serkentsen. 
Ha uj tehetségeket nem teremthet, ki akarja mutatni a meglevőknek, ho¬ 
gyan használhatnák ugyanazon természeti adományt, melylyel birnak, helye¬ 
sebben. Szóval, a bíráskodást nem mellőzve, itéletét jóakaratu tanácsok 
enyhítik. 

A bírálatok, értekezések, könyvismertetések mellett a „Figyelő" egy¬ 
szersmind könyvészeti lap. Minden megjelent munkát közöl lehetőleg laj¬ 
stromba szedve, s az irodalombarát a legteljesb lasjtromot e lapban ta¬ 
lálja fel. 

De a „Figyelő" ezen föladat teljesítése mellett egyszersmind szépiro¬ 
dalmi lap. Közöl verseket és novellákat is, mint többi szépirodalmi lap, s e 
részben is felhozhatjuk dicséretül, hogy a lefolyt évben közlött szépirodalmi 
müvei diadallal állják ki a versenyt bármely más lap hasonló közleményeivel. 

A „Szépirodalmi Figyelő" uj éve november 1-én kezdődött. Egy évi 
előfizetés 10 ft„ félévre 5 ft. 

Hazai építészeinkhez. 
A midőn hire jött, hogy a magyar tudományos Akadémia magán-

megbizás utján készitteti épitendő palotájának terveit, átalánosan sajnáltuk 
éi roszallottuk ezen rendszabályt, mert hittük, és ugy tudom, hiszszük mind 
e mai napig is, hogy hazai építészetünk fejlődésének, felvirágzásának leghat¬ 
hatósabb emeltyűje a nyilt verseny. A sors ugy akarta, hogy az Akadémia 
palotájánál kitűnjenek a magánmegbizás utjának minden göröngyei és 
süppedékei: evvel ellentétben építészetünk jó geniusa nyujt alkalmat, a nyil¬ 
vános pályázat utjának járhatóságát bebizonyítani. 

Ez alkalom hitem szerint a szeged-csongrádi takarékpénztár-egylet 
által hirdetett első magyar épitészeti pályázat. 

Rajta tehát pályatársak! adjuk jelét életrevalóságunknak : a külhoni 
„hirneves és tekintélyes" építészekkel szemközt, kik kimutatták, hogy igen 
gyarló terveket is tudnak csinálni, mutassuk meg, hogy hazánk földén is 
tenyészik a művészet és a magyar, saját kényelmének, szép érzésének és ízlé¬ 
sének kielégítése végett nem szorul többé idegen gyámokra. Igaz, a kezdet 
nem igen fényes; igaz, egy igénytelen bérház tervezése nem valami kitünő 
dicsőség : de elégedjünk meg egyelőre ezzel; a fődolog a pályázati elv kiví¬ 
vása és fentartása : ha egyszer egy bármely jelentéktelen pályázat szépen 
sikerült, jőni fog több és nagyobbszerü is utána. 

Ezért a haza és művészet érdekében szabadságot veszek magamnak 
minden magyar építészi, ki netalán még nem határozta el magát, a pályá-
zatbani részvétre felszólítani : a kitüzött határidő ugyan rövid és a pályadij 
nem épen rendkivüli: de az eszméért áldozni az elvért harczolni kell, s maga 
a szeged-csongrádi takarékpénztár-egyesület nemes elhatározása, melynél-
fo^va az eddig annyira került nyilvános pályázat utjára lépett:megérdemli 
hogy épitészeink minden habozás nélkül sikra szálljanak. Egy épitész. 

Irodalom és müvészet. 

megjele: 
a közönség figyelmébe. A jelen fűzetet jeles tudósunk Erdélyi János nyitja 

„Verulanii Baco" czimü nagybecsü munkájának első közleményével 
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mely bármily irodalomnak is becsületére válnék. Azután Botka Tivadartó 
következik egy szintén jeles történeti tanulmány „Muraköz" czim alatt, 
mely belbecse mellett egyszersmind korszerűségi érdekkel is bir. Kautz 
Gyula „a socialismus és communismus rendszere" s Szilágyi Sándor „Egy 
magyar város a török hódoltságban" czimü czikkeik is méltó versenytársa: 
amazoknak. Ezeken kivül rendes rovatai: a magyar tud. Akadémia és a 
irodalmi szemle érdekes tanulságos közleményeket hoznak. 

4- (Wenczel Gusztáv jogtanár a pesti egyetemnél,) „A magyar és er¬ 
délyi magánjog rendszerv" czimü munkára hirdet előfizetést. A műnk; 
két kötetre felosztva, 50—60 iven, 4 füzetben adatik ki, ugy hogy az els 
füzet decz. végeig, a második febr. végeig, a harmadik és negyedik füze 
pedio- a jövő nyár folytán jelenik meg. Előfizetési ára 5 ft, mely részenkint i 
lefizethető, ugy hogy aláíráskor 2 ft, s az első, második ,és harmadik füzetei 
átvételekor egy-egy ft. küldendő be; a negyedik füzet dijtalanul küldeti1 

szét. Előfizetés csak az első füzet szétküldéséig fogadtatik el. 10 előfizet 
után egy ingyenpéldány jár. — Legjobb ajánlat e munkára nézve a szerz 
neve. 

4- (A budai népszínháznál Dobsa „I. István király") czimü uj darabj 
előadására nagyszerü készületeket tesznek. A "Hölgyf." szerint, csupán 
kiállitáshoz szükséges szövetek mintegy 800 ftba kerülnek. 

+ (Hollósy-L-né) a „Nővilág" szerint, husvétkor végkép le akar lépni 
a szinpadról, miáltal nemzeti operánk legfőbb díszétől fosztatnék meg 
Vajha mielőbb megezáfolhatnók e hirt! 

El 

+ {Uj szerb lap.) Pesten ,.Dusan" czimü szerb lap fog megindulni, 
zerkesztője még nincs tudva. 

+ (Pauli, kohivári tenorista) hirszerint húsvétból kezdve nemzeti 
zinházunkhoz volna szerződtetve. 

•+• (Szerkesztői változás.) Szilvássy Márton, a „Győri Közlöny" szer-
esztésétől visszalépvén, helyét mint kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő 
Vagy Endre foglalta el. A lap nov. 17-iki száma már az ő neve alatt je-
ent meg. 

4- (B. Kemény Zsigmond) „Zord idők" czimü regényének befejezésén 
olgozik. A mű eleje mint tudjuk, már egy évvel ez előtt megjelent. 

+ (P. Szathmáry Károly) „Bujdosók" czimü regényére az előfizetési 
atáridőt e hó végeig meghosszabbítja, miután az előfizetési ivek oly későn 

mentek szét, hogy az ott kitüzött határidő már akkor ugy szólván lejárt. A 
egény, mint igérve volt, újévre fog megjelenni. 

4- (Kukoricza János) előfizetést nyit „Körisbogarák" czimü humo-
isztikua verseire, melyek január 15-re egy kötetben jelennek meg s előfize-
;ési áruk 1 ft, mely decz. 15-ig Tamásé Gyulához Székesfehérvárra kül-
endő. f 

4- (Adelburg Ágoston német zeneköltő) egy magyar tárgyu operát ir, 
melynek szövege a Szigetvár hősi védelmének történetéből van meritve. 
Ugyanő egy uj misét fejezett be, mely a pesti főtemplomban decz. 8-án fog 
lőször előadatni. 

4- (Boór Etelka k. a.) nemzeti szinházunk balletszemélyzetéhez ál-
andóan szerződtetett. 

4- (A Markó-képek megvételére) István és József főherczegek — mint 
Magyarország fiai— 300 ftot ajándékoztak. — Székely Bertalan „II. Lajos 
holttestének feltalálása" czimü képére is ujabban 94 ft gyült be Kubinyi 
Ferencz iven. 

4- (A budai népszínházban) a következő uj darabok várnak még a már 
elitetteken kivül előadásra : „Napám boldogit," vigjáték 3 felv; „Puszták 
fia," népszínmű 3 felv.; „Bolond Miska." énekes bohózat 3 felv. Rontó Pál¬ 
tól; végül egy eredeti magyar operette, „A szerelmes kántor" czimü, mely¬ 
nek szövegét Bényei, s zenéjét Doppler szerzé. 

4- (A Rózsaági szerkesztette „Gombostű") mutatványszáma változatos 
tartalommal megjelent. Flóra, gr. Batthyány Julia, Vadnai Károly és Dobsa 
Lajos neveivel találkozunk benne. Az egész, kék borítékkal ellátott, egy 
nagy ivre terjedő füzetet eleven, vidor szinezet jellemzi. Mellékletül egy 
csinos divatképet s egy, szövetminta-mellékletet hoz. Megjelen hetenkint 
szerdán és szombaton. Ára egész évre 12, félévre 6, negyedévre 3 ft. 

4- (Balázs Frigyes) felhivja azon t. színigazgatókat, kik a „Puszták 
fia" czimü népszínművet birni akarnák, hogy e tárgyban őt leveleikkel a 
Hölgyfutár" szerkesztőségénél megkereshetik. A. zenét e darabhoz Doppler 
Károly irta; — ez is csak általa szerezhető meg. 

4- (Gyászjelentés.) A debreczeni „Dongó" czimü tréfáslap bevégezte 
pályafutását. Mi oknál fogva? nem tudjuk. 

4- (Kamara-hangversenyek,) Huber Károly és József, Theindl J. és 
Stocker E. e téli idény a!att hat kamara hangversenyt rendeznek Pachl 
műtermében furi-uteza 6. sz. &.) A hanyversenyek napjai: nov. 24., decz. 1., 
8., 29., jan. 5. és 12. 

4- (A müegylet választmánya) ujabban a következő képeket vásárolta 
eg kisorsolás végett: „Esti tájkép" Laris Herminától; „Holdvilág" Stade-

manntól : „Utazó karaván" Molnár Józseftől; „Tanulmányfő" Csillagi La¬ 
jostól. 

+ (Szalay Lászlónak „a horvát kérdéshez" czimü röpiratára) Kva-
ternik választ irt ily czim alatt : ,,Was ist die Wahrheit?" 

4- {Lapfelfüggesztés.) A temesvári „Griinzbote" szerkesztősége jelenti 
hogy lapja egy helytartói rendelet által 3 hónapra felíüggesztvtett, s igy csak 
jövő évi febr. 17-én fog ujra megindulni. 

4- (Uj szaklap). Sédy gyógyszerész újévkor „Gyógyszerészeti hetila¬ 
pot" fog megindítani. 

Közlekedés. 
4- (̂ 4. Lucztnbacher testvérek gőzösei,) mint már emiitők, a jövő ta¬ 

vasztól kezdve Mohácsig terjesztik ki járataikat. A kikötőhely ünnepélyes 
birtokba vétele a vállalkozók által e hó 9-én történt, mikor is az érkező 
„Mátyás király" gőzös mozsárlövésekkel üdvözöltetett. A szives fogadta¬ 
táson tömérdek nép s maga a főispán is jelen volt. E derék vállalkozók eme 
kitüntetése biztos kezesség arra nézve, hogy gőzöseik a közönség pártfogá¬ 
sára számithatnak. 

4- (A helybeli gőzösök) e héttől kezdve csak Pest és O-Bud* közt fog¬ 
nak j á r j , a mellékállomások mellőzésével. 

4- (Uj indóház Pesten.) A üesti pályafőnél jelenleg nagyszerü építke¬ 
zés foly. A szolnoki vonal utasai számára uj indónázat épitenek a városliget 
felőli oldalon. 

Közintézetek, egyletek. 
4- (A magyar Akadémia) nov. 18-iki ülésében Kiss Károly r. tag a 

rigómezei ütközetről értekezett hadtani szempontból. Magának a csatának 
leirását azonban az osztály közelebbi ülésére halászta. Hunfalvy János lev-
tag adta elő, hogy az Akadémia megbizásából több kötetre menő nagy 
földrajzi munkán dolgozik, melynek egy önálló kötetét Magyarország föld¬ 
rajza teendi. Ebben egészen uj, értekező által először összeállitott resz lesz, 
hazánk physikai geographiája. E munkából olvasott fel ezuttal mutatványt: 
„A Bánság hegységeiről." Ugyanez ülésen bemuttatatott a statistikai 
bizottmány közleményeinek az idén már harmadik kötete. 

+ (Az erdélyi román irodalmi egylet) elnökéül Saguna püspököt 
választá meg, ki az egylet czéljaira 1000 ftot ajándékozott. Sterka-Sulucz 
érsek szintén e czélra 2000 ftot ajánlott fel. 

4- (A maros-vásárhelyi jótékony nöegylet) alaptőkéje gyarapitására e 
hó 23-án tánczmulatsággal összekötött Jiademiai előadást rendezend, mely 
alkalommal lelkes honleányok által készitett női munkák sorsoltatnak ki. 

4- (A kisdedovó-intézeteket Magyarországban terjesztő egyesület) f. hó 
30-kán d. e. 10 órakor a m. Akadémia teremében évi közgyülését tartandja, 
melynek a rendes választásokon kivül egyik főtárgya : képezdei igazgató 
és egyleti titkár választása leend. 

Ipar, gazdaság;, kereskedés. 
-{-(A budapesti lánczhid forgalma) a mult hóban következő volt : át¬ 

kelt 723,800 gyalog személy, ezekért kapott a társulat 14,134 ftot; jármü¬ 
vektől, szabadon hajtott marháktól s más vámilletéki megtérítésből pedig 
befolyt 49,968 ft 35 kr. 

4- (Posztógyár Szegeden.) Egy franczia társulat Szegeden posztógyárt 
szándékozik felállítani. 

4- (A pesti magán-hajógyár,) melyről a minap emlékeztünk, csak¬ 
ugyan létre fog jőni. Az illető gyártelek haszonbéri szerződvénye már alá 
is van irva. A vállalkozók: Escher Wyss és társa, zürichi gépgyárosok, to¬ 
vábbá Martinsen, egy bécsi gépgyár főnöke; ezeken kivül be fog még állni 
a társaságba egy ismert bécsi bankárház is. 

Ili ujság? 
4- (Pestváros uj tisztikara már szervezve van.) Főpolgármester : Krá-

szonyi József, rendelkezés alatti urbéri főtörvényszéki tanácsos; főbiró : 
Makóvitz Ede, városi tanácsos; főkapitány : Bizenti Frigyes; alpolgármes¬ 
ter : Ságody Sándor; közigazgatási tanácsosok : Gamperl Alajos, Alkér 
Antal, Feszi Ágoston, Egri Ferencz, Hamza Máté, Gratzer Antal; törvény¬ 
széki tanácsosok : Madedl János, Tölgyessy Károly, Nagy Károly, Heller 
Ferencz, Szelke József, Mácsik Lajos, Péterffy Lajos, Szloboda János, Po¬ 
povics Sándor, Steinbach István; főügyész : betöltetlen; alügyészek : Stro-
kay Boldizsár, Adamovits Döme; városi főorvos és kórházi igazgató : Tor¬ 
may Károly; közigazgatási főjegyző : Kada Mihály; törvényszéki főjegyző : 
Bogasics Lajos; elsö aljegyző : Mirth Antal s a t . 

4- (Budaváros főpolgármesterévé) Paulovich László, volt polgármes¬ 
ter; főbirájává Greifeneg Vilmos, rendelkezés alatti országos törvényszéki 
tanácsos neveztetett ki. 

+ (A budapesti lánczhid föliratai) körülbelül 7—8 ezer forintba 
kerülnek. Minden egyes betü 5 ftba kerül. E magas ár onnan van, mert a 
granittalap, melybe a betük vésetnek, rendkivül kemény, ugy hogy minden 
ütésnek a legnagyobb vigyázattal kell történnie, nehogy a kőből kelleténél 
nagyobb darab törjék ki. A föurat a budai hidfőnél már elkészült. 

— (Jókai Mór és neje Laborfahy Róza) elveszték egyetlen leányukat 
Rózát, ki élete tavaszán f. hó 20-án d. u. 6 órakor agyszélhüdésben meghalt. 
A megboldogult földi maradványai 22-én d. u. 3 órakor kisértettek örök 
nyugalomra. 

4- (Borzasztó vihar.) Anglia déli partjain e hó 10-én oly borzasztó 
vihar dühöngött, minőt emberemlékezet óta nem értek. Londonban iszonyu 
mennydörgés és villámlás közt oly nagy felhőszakadás volt e napon, hogy a 
város alantabb fekvő részei egyszerre viz alá borultak. A Themzén hor-
ganyzó számtalan hajó közt ige.i sok kár történt. Ugyane tájban Róma 
környékén is nagy, égiháboruval összekötött zivatar volt. 

4- (Törvénykezés.) A naszódi kapitányságban az osztrák eljárás sze¬ 
rint szervezték a törvénykezést. 

4- (A Kazinczy-ünnep et Szatmáron is) megtartották mult hó 30-án. 
Ugyancsak Szatmáron a nöegylet által évekkel ezelőtt tervezett dologház e 
hó 3-án megnyittatott. 

+ (Egy uj Miezbánné.) Egy cserháti uri nő egyszerre 5 gyermeket 
hozott a világra, kik közül az elsőszülött él, de a többi négy és az anya 
meghaltak. 

4- (Jó hir a kávénénikéknek.) Pesten a sütő- és hajó-uteza sarkán női 
kávéházat nyitottak meg. 

4~ (Elitélt katonák.) Klagenfurtban a 11-ik huszárezredből egy káp¬ 
lárt s egy közlegényt f. hó 6-án kötél általi halálra, többeket pedig 14 — 16 
évi várfogságra itéltek. 

4- (Aradváros polgármesterévé) Scharfeneder Ferencz neveztetett ki. 
Az esküt már le is tette. 

4- (A brüsszeli banképület) a benne felhalmozott sok aranytól meg¬ 
repedezett. Ez más banképülettel is könnyen megeshetik a benne összehal-
mozott sok — bankótól. 

4- (Nagy Jakab tilinkós) jelenleg a bécsi wiedeni szinházban vendég¬ 
szerepel s nagy tetszésben részesül. Nagy Jakab, látogatójegyén „ungari-
scher Hirten-Zauberflöten inrfwoz-"nak van nevezve. 

+ (Uj-Pestet photogennél) fogják világítani, mi még e napokban élet¬ 
be lépend. 

+ (A budai népszinház még el sem készült teljesen,) s belseje már is 
átalakításnak néz elé. Ugy halljuk ugyanis, hogy Molnár a karácsonyi szün¬ 
napok alatt a páholyokat neg akarja szüntetni, s helyökbe egy sor kör- s egy 
spr zártszéket állíttatni. A páholyok által elfoglalt helyiség igy valószinüleg 
több hasznot hozand. 

4- (László Józsefet,) nemzeti szinházunk egykori jeles komikusát, 
Kolozsvártt már harmadszor háborgatták a rablók. E hó 14-én kerti lakát 
feltörték s belőle több értékes tárgyat vittek el. 

4- (Vakmerő rablás.) Az „Egri Ért." szerint m. hó. 21-én Gyöngyös-
Tarján vakmerő rablás szinhelye volt. Este 7 órakor az ottani plébános 
Steösszel Ferencz lakását kilencz, puskákkal, pisztolyokkal fölfegyverzett 
rabló megrohanta, s a cselédeket megkötözvén, a plépános szobájába men¬ 
tek, őt is sógorával együtt megkötözték, s a mi értékes tárgyat és készpénzt 
találtak, a plébános kocsiján és lovain elvitték. Az okozott kár mintegy 
1200 ftra megy. Ugy hiszik, hogy arablók az alföld felé vették utjokat, de 
még eddig nem sikerült nyomukba jutni. 

4- (Duncombe Kingsby Tamás), angol alsóházi tag, a magyar ügy 
buzgó szószólója, e hó 14-én Londonban, életének 64-ik évében elhunyt. 
1826-ban lett parlamenti taggá, s 1832-ig Hertford követe volt, 1834-től 
fogva pedig haláláig szakadatlanul London egyik legszabadelvübb város¬ 
részét, a 350 ezer lakosságu Finsburyt képviselte. Fődicsősége, hogy teljes 
életében a szabadság hő védője volt. Nyugodjanak békével nemes porai! 

4- (Öngyilkosság.) A napokban egy 18 éves hajadon, Stern Julia, a 
lánczhidról a Dunába ugrott s azonnal elmerült. Holttestét máig sem lelték 
meg. Öngyilkosságának oka, mint mondják, szerencsétlen szerelem volt. Egy 
hét alatt ez már a negyedik öngyilkossági eset Pesten. Szomoru dolog! 

4- (Fogarasvárosának) a „Kronst. Ztg." szerint, egy udv. kanczel-
láriai rendelet alapján kilátása van arra, hogy királyi várossá fog emeltetni. 
E kanczellária! rendelet ugyanis megparancsolja, hogy Fogarasváros politi¬ 
kai szerkeszete jelenlegi állásában hagyassék, még királyi várossá emeltetése 
be fogna következni. 

4- (Pestmegyeuj tisztikara) következőleg van szervezve: Első alispán: 
Benyovszky Vincze; másodalispán: Szeles Mihály; főügyész: Peláthy Gá¬ 
bor; föszolgabirák: Hörl Antal, Mészáros Ferencz, Moravtsik György, 
Tóth Lajos; f öle vél tárnok: Gerlóczy Imre. (Bővebben a legközelebbi Pol. 
Ujdonságokban.) 

4- (Kis-Kun-Dorozsmán részvényes társaság) van alakulóban egy 
halastó létesítése végett, mely zsilip által a Tiszával lesz összeköttetésben. 
E társaság a Tisza és a régi töltés közt egy uj töltést rakat. A halastó hasz¬ 
nálati jogát a társaság a várostól 20 évre nverte meg. Egy részvény ára 
10 ft. 

Egyveleg. 
4- (Mibe kerül a fegyveres béke?) Ki van számitva, hogy Európa ál¬ 

lamai jelenleg 3,771,760 embert tartanak fegyverben (természetesen a béke 
fentartása végett). Ezeknek tartása, ruházata, zsoldja évenkint 1500 millió 
ftba kerül. Ezenkivül az elmaradt haszon, mit a sok munkáskéz elvonása 
okoz, 1200 millióra tehető, s igy az ugy nevezett fegyveres béke — egyéb 
hátrányokat nem is emlitve •—• évenkint mintegy 2700 millióba kerül Euró¬ 
pának. 

4- (Homokfürdö.) nemcsak a vizet, hanem a homokot is fürdőnek hasz¬ 
nálják. Speyerban közelebb dr. Heine több beteget mutatott be a természet¬ 
búvárok gyülésén, kiket 35 foknyi forróságu homokfürdők által gyógyított 
meg. A forró homok tehát nem csupán a strueztojások kiköltésére alkalmas. 

4- (Kik fedezték föl 'Ausztráliát?) Major, az angol muzeum egyik őre 
bebizonyitá, hogy Ausztrália fölfedezésének dicsősége nem a hollandiakat, 
hanem a portugallokat illeti. Major ezért a portugáll királytól érdemjelt 
kapott. 

4- (Billiett, a legközelebb kinevezet párisi bibornok) 78 éves. Életéből 
érdekes adatokat közölnek a lapok. A bibornok egy Savoyai pór fia s 15 éves 
koráig juhokat legeltetett. Első tanitásban falujának lelkésze részesité. 17 
éves korában a papnöveldébe lépett, 20 ik évében theologiai tanár, 42 éves 
korában pedig püspök lőn. 22 év óta chamberyi érsek. 

4- Meddig marad izzón a parács f) Glarusban ezelőtt mintegy hatod-
fél hónnappal roppant tűz volt, s ime a hamu alatt, melynek eltakarításával 
most fáradoznak, itt-ott Jmég mindig találnak izzó párást. Szinte hihetetlen! 

4- (Könyvmegégetési szertartás.) Barcellona vesztőhelyén (Spanyolor¬ 
szágban) f. hó 9-én 300 kötetnyi nyomtatványt égettek meg a barczellonai 
püspök rendelete folytán. E művek spiritualista közlemények voltak s egy 
ottani könyvárustól koboztattak el. Egyházi öltönybe burkolt lelkész el¬ 
nökölt, s a végrehajtásnál egyik kezében keresztet, a másikban fáklyát 
tartott. Egy jegyző és segéde képviselek a törvényszéket s a könyvárust 
egy vámhivatalnok hellyettesité. A tüzet három egyén éleszté. Midőn a 
végrehajtásnak vége lőn, a hazafelé menő papot a roppant tömegben össze¬ 
gyűlt nép szitkai és mocskolódásai kisérték, mely az inquisitiók gyülöletes 
korát főlelevenitni látván, mindenfelől kiabálta : „Le az inquisitióval!" 

4- (A világ legnagyobb harangjai) Niphon japáni szigeten van, nehéz¬ 
sége 2,400,000 hollandi font, s magassága 17 láb. 

A budai népszinház másodlik pályázatát érdeklő 
tudósitás. 

A vidékről, ugyszintén a testvér-fővárosból hozzám intézett több rend¬ 
beli tudakozódásra nézve, sietek értesiteni az érdekletteket, miszerint a má¬ 
sodik és illetőleg drámai pályázatnál főczél : A hazafias erények tükrözésa, 
— rövid tartalom — látványosság, — karénekek, — a népélet vegyületével 
történetünk annyi szép és dicső mozzanaiból. 

A műbecs szempontjából a pályázatok 3 fölvonásra is terjedhetnek. 
Molnár. 
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Nemzeti szinházi napló. 
Péntek, nov. 15. „Garrick Bristolban." Vigjáték 4 felv. Némely da-

Tabnak megvan az a fatuma, hogy az „örök zsidó"-ként, sehogy sem tud 
nyugalomra szert tenni. Ilyen a föntisztelt „Garrick Bristolban" is, mely 
bizonyosan maga is rettenetesen szégyenli, hogy ugy megvénült, mint a 
póstaut, s mégsem birta kivívni pensióba helyeztetését. Különben Garrick 
egyik régi bravour szerepe Egressynek, mit most is csak oly tökélylyel ad, 
mint 20 évvel ezelőtt. Hanem a közönség vágyai azóta roppantul nyertek 
terjedelemben. 

Szombat, nov. 16. „Hunyady László.'' Eredeti opera 4 felv. Erkel Fe-
rencztöl. Valahára ismét láthattuk a széptehetségü Voggenhuber Vilmát is, 
kinek, nem tudjuk, mi okból, ugyan ritkán van alkalma föllépni. Ezuttal 
Szilágyi Erzsébet szerepét éneklé, szép sikerrel. Bognár Vilma jó Mátyás 
volt. Ellinger is a czimszerepben elég jól forgatta magát. Tökéletes siker¬ 
rel azonban csak Hollósy-L.-né müködött közre, ki Gara Máriát felülmul-
hatlan bájjal éneklé. A nagyszerü eskü-jelenet után ma is kihítták a derék 
szerzöt, Erkelt. 

Vasárnap, nov. 17. ,,Dalos Pista." Eredeti népszínmű 3 felv. Jó 
kedvü előadás, melyben fő erdeme volt Szerdahelyinek, Némethynek, Szi¬ 
lágyinénak és Némethynének. 

Hétfő, nov. 18. Először : „Csák." Eredeti szomorujáték 5 felv. Irta P. 
Szathmáry Károly. Szerző nagyobb szolgálatot tett volna az irodalomnak, 
ha e tárgyat regénynek dolgozza fel. Arra, hogy valaki tragoediát irjon, 
még nem elég a jó igyekezet, mely szerző „Csák"-jában tagadhatlanul fel¬ 
ismerhető. A darab hőse, Csák távolról sincs ugy jellemezve, hogy tragikus 
hős czimére tarthasson igényt, azért még oly jeles müvész, mint Egressy, 
sem birt belőle sokat csinálni. Mindazonáltal a darab egyes részeitől az elis¬ 
merést nem lehet megtagadni; meglátszik rajta a gyakorlott regényíró keze. 
Szathmáry-L-né Ágnes királynő szerepében szép hatást tett — nagy 
kóceagtollas kalapjával. Prielle Kornéliának nem való Erzsébet szerepe. 
Tóth József (Robert Károly) és Lendvai (Aba) jól játsztak. 

Kedd, nov. 19. „Ilka és a huszártoborzó." Eredeti opera Doppler 
Ferencztöl. 

Szerda, nov. 20. Először : „Jób herczeg." Szinmü 4 felv. Irta Laya 
Leon; forditotta Feleki Miklós. — Nem magyar embernek való eledel. 

Csütörtök, nov. 21. Ujonnan betanulva : „Nabukodonozor." Opera 4 
felv. Verditől. 

Budai népszinház. 
Nov. 15. Szigligeti „Aggteteki barlang" czimü 4 felv. színművét adták 

szépszámu közönség előtt. Átalában többször volt alkalmunk tapasztalni, 
hogy a népszinház közönségét a látványos darabok igen jol mulattatják. 
Ugyanezt tapasztaltuk ma is. Az előadás kielégitő volt. Dósa s a Szőllősy 
nővérek helyesen játsztak. Egyűdöt figyelmeztetjük, hogy nem szalad ám 
el előle a szó, ha egy kissé halkabban beszél is. Szép tehetsége megérdem-
lené, ha e hibáról leszoknék. Játéka sikerültebb helyeit azonban elismeréssel 
emeljük ki, s a közönség is tapsokkal méltányolá. 

Nov. 16-án, Együd jutalmára : „Parlagi Jancsi." A jutalmazott 
helyes felfogással játszott. Dósa közelismerést vivott ki, de Simonyi játéka 
nem volt egészen kielégitő. 

Nov. 17 és 18-án ismételve adták „Szapáry Pétert," melynek czimében 
aligha több vonzerő nincs, mint magában az egész darabban, a hogy azt 
Birchpfeifernek megirni tetszett. Molnár a czimszerepet mind játék, mind 
szavalás tekintetében sikerültén adta. Partényi azzal tünt ki, hogy meg¬ 
mutatta, mint lehet a legkomolyabb jelenetben is a közönséget megnevet¬ 
tetni. Olyan Alit, minő az övé volt, répából is lehetne faragni. Bihari elég 
jó Hamzsabég volt. 

Nov. 19. „Suliiván", 4 felv. vigjáték. 
Nov. 20. „Tamás bátya kunyhója,"f 
Nov 21. „Özvegy és proletár" és ,,() nem, féltékeny." 1 felv. vígjátékok. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5845. Zomba. Dr. B- J. A czikk, nézetünk szerint is, igen nagybecsü s a világért 

lem „kandallóba valo." Igen valószinü, hogy közleni fogjuk. De egykét észrevételt 
engedjen meg ön. örvendünk, hogy ön is méltányolja lapunk bevallott irányát, s csak a 
mi törekvésünkkel találkozik ön, midőn azt mondja, hogy : a „Vasárnapi Ujság van 
hivatva, a komolyabb olvasmányoknak közönséget szerezni.'' Nyolcz éve maholnap, hogy 
ez irányban fáradozunk, s a közönség kitartó részvéte és a komolyabb tárgyu irodalmi 
müvek szaporodása tanusitja, hogy, Istennek hála, nem minden eredmény nélkül. Ez lesz 
vezérelvünk ezután is. Azonban ezen „komolyságnak' egy vegyes nagy közönségnek 
szánt néplapnál, a mint kell lenni bizonyos határának, épen ugy van bizonyos fokozatos 
haladása, van bizonyos formája is. Vannak tárgyak, melyek nem ide tartoznak, van 
modor, mely nem nekünk való. Azon hiszemben vagyunk, hogy nem utolsó feladata, egy 
szerkesztőnek, ki lapjával hatni akar, kiismerni közönsége izlését, gondolkozási módját, 
miveltségi állását, s ezek szerint alkalmazni közleményei tárgyát és modorát, hogy fokról 
okra, idóröl időre mindig többre és nagyobbakra vezethesse olvasóit. Máskép irhát egy 
kizárólag tudományos, iskolázott körnek szánt lap; máskép kt-11 irni a vegyes közönség 
közlönyének. Söt más irodalmak hasonló viszonyaiból sem vonhatunk le mintákat, mert 
a tökéletes analógia hiányzik. Bizonyosan máskép kell szólni a franczia, angol, német 
közönséghez, s másképen kívánná azt a török, orosz stb. olvasó népség. Nemcsak értel¬ 
miségi viszonyok, de a nemzetiségi genius is tekintetbe veendő. Az iskola mindenütt 
inkább pendüíhet egy húron, de a lapirodalom nem iskola, hanem élet, melynek nyilat¬ 
kozatait ignorálnunk nem lehet. — El kellé mondanunk e nehány eszmét, melyeknek 
alkalmazását s tovább szövését ön szives figyelmére bizzuk. Reméljük, ön méltányolni 
forrja azokat. — Egyik leghóbb vágyunk mindinkább teljesül. Közönségünk mindinkább 
kedvét leli a komoly tartalmu olvasmányokban,a mindinkább szaporodik azon munkatár¬ 

saink száma, kik — különösen a történelmi és természettudományi szakokban [— a mi 
szükségeinkhez alkalmazott, a mi viszonyainkból kifolyó, igazán népszerü modorban 
tudják előadni a legkomolyabb tárgyakat. E pálya nem könnyü, de szép és hálás. — 
Szivesen látjuk ön további igért közleményeit 

6846. Békés. Sz. K. Vettük a pótlékot. A megbízásokat teljesitjük. A példány meg¬ 
szünése tudtunkon kivül történt; tévedésből történhetett. Okát kitudjuk. 

5847. Jánosi. S. M Az ujabb küldeményeket a jelen viszonyok közt nem használ¬ 
hatjuk. El teszszük jobb időkre. 

5818. Andrásfala. M. B. A fentebbi válaszhoz hasonlót kell mondanunk önnek is. 
5849. Bécs. K. T. A czikksorozat folytatását kérjük. A „levél" szerencsésen elma¬ 

radt. Küldeményünk ez után induland. 
5850. N.-Várad. K. Gy. Minő megfoghatatlan ijesztgetés az! Legkisebb alapját 

sem látjuk. 
5851. Kajdacs. Cs. Zs. Vettük a bogarakat s annak idejében kiállitjuk. A korábbi 

históriai levelek késnek, de nem maradnak el. Hetenkint csak egyszer van vasárnapunk. 
5852. Sárosy halálán. Tökéletlen mű, melyben csak a ]ó szándékot becsülhetjük. 

SAKKJÁTÉK. 
100. sz. feladvány. — Roll J.B.-től. (Londoni képes ujság.) 

Sötét. 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

A 95-ik sz. feladvány megfejtése. 
(Weisz J. A. tanártól Budán.) 

Világos. Sötét. Világos. A) Sötét. 
1) K d 5 — c 5 K g 4 — f 5 2) K f 5 — e 4 
2) K c 5 — d 6 K f 5 — g 4 A) 3) B h 6 — hö K e 4 — d 4 
3) K d 6 — d 5 K g 4 — f 5 4 ) B h 5 — h 4 ± 
4) II f 1 — e 3 £ 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Nagyváradon : bárd 
Meszéna István. — Pesten : Cselkó György. — Kövágó-Örsön : Gold Samu. — B.-Újvá¬ 
roson : Kovács Lajos. — Poroszlón : Nyilas Alajos. — Parahutyban : Rothfeld József. 

Rövid értesítés. A 98. sz. feladványban h 4—re még Sötét gyalog állítandó. 

Hó- Katholik. és Protest. 
s hetinap naptar 

November. 
34 Vasár. 
25 Hétfő 
26 Kedd 

Szerda 
Csütór. 
Péntek 
Szomb. 

F26F1. 
Katalin 
Vácz r. 
Virgil 
Günther 
Illutnin. 
Endre 

Gftr.-orosz 
naptár 

Nov. (ó) 
12 A 82 Ján, 
13 Ar. Sz. J. 
14 Fülöp ap. 
15 N. k. e. b. 
16 Máté ap. 
17 Gergelyp. 
18 Plató 

F 21 K.'Ján. 
Katalin szüz 
Konrad. Zor. 
Virgil püsp 
Sosthenes 
Saturin v. 
András ap. 

Holdnegyed : ^.Utolsó negyed 25-én, 24 perczczel déli 12 óra után. 

©Nap¬ 
kelet ll nyüg. 

17 

Izraelit, 
naptár 

Kislev 
21 
22 
23 Benjam 
24 
25Tcmp. 
26(szent 
2713Sab 

£ Hold¬ 

kelet 

p. 
0 

22 
44 
4 

81 
58 
35 

T A R T A L O M . 
Sárosy Gyula (arczkép.) — Erdős-hegyes hely. Börzöli Gábor. — Pusztaszer. Hor¬ 

nyik János. — A Migazzi-kastély. (képpel. Arvay József. — Mária-Besnyő. (képpel} 
Lnppa Péter. — Déznáról Kalugerig. (Vége. Ábrákkal) Dr. Sz. — A forró földöv nö¬ 
vénytenyészete. (Vége.) Kun Pál. — Tárház. A magyar lapirodalom s különösen Arany 
János lapja. — Hazai építészeinkhez. — Irodalom és müvészet. — Közlekedés. — Köz-
ntézetek, egyletek. —Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi ujság? Egyveleg. — A bu-
ai népszinház második pályázatát érdeklő tudósitás. — Nemzeti szinházi napló. — Bu-
ai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. - Heti naptár. 

Ü^E melléklet : Közhasznu irodalmi magyar-müvek hirdet-
nénye Hartleben könyvkereskedéséből Pesten. 

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

Kiadó-tulajdonoi Heckenast Gusztav. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt. P«steo 1861. 

48-ik szám. Nyolczadik évi folyam. 

Pest, december 1-én 1861 

A. Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben V/t iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ojpénz.ben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-utcza 4. szám) bérmentve utasítandó. 

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

Cihycz) K á l m á n . 
Pillanataink még soká fognak a lefolyó évnek hazánkban kor¬ 

szakot alkotó politikai eseményeire fordulni, s meg fogunk emlé¬ 
kezni mindannyiszor azon férfiainkról, kik amaz események főté-
fiyezöi, vezetői valának. 

Az 1861. évi hirneves országgyülés elnöki székéből azon 
hazánkfia intézé bölcs tapintatával, a legnehezebb viszonyok kö¬ 
zött, az ügyek menetét, kinek emlékét ezuttal ismét fölelevenirjük. 

Komárommegyének ezen hazafiui erényekkel s jogtudományi 
és törvényhozói készültséggel biró, amilyen igénytelen, époly eré-
*yes, határozott politikai jellemű fia, a Ghyczy-esaládnak komárom-
flWgyei ágából származott ivadéka, a köztiszteletben állott Ghyczy 
Ferencz komárommegyei elsö alispánnak s Szent-Iványi Theklának 
fia, — született 1808-ik évi február 12-én Komárom városában. 

Tanulmányait gondos felü¬ 
gyelet alatt s kitünö sikerrel Ko¬ 
máromban és Győrött végezvén, az 
Ügyvédi vizsgát 1828-ban tette le 
Pesten. 

Atyja a szép tehetségü s mun¬ 
kakedvelő ifjut ügyvédi pályára 
Szánván, ez a kellő tapasztalatok 
s gyakorlati tanulmányok meg 
Szerzése tekintetéből Pesten töl 
tött két esztendőt, s hogy ezen 
időt milyen sikerrel használta, an-
öak kiemelésére legyen elég fel¬ 
hoznunk azt, hogy már 1830-ban 
uradalmi rendes ügyvéddé nevez¬ 
tetett ki a cs. kir. uralkodó család 
Pestmegyében levö ráczkevii uro-
dalmába. Az pedig : hogy — nem 
tudván a magán-törvénykezés kö¬ 
rével megbarátkozni, a sokak által 
áhitozva keresett hivatalról ön¬ 
ként lemondott 1831-ben, — a 
ttiélyebben fürkésző lélekbúvárt 
aligha oda nem vezeti, hogy a fia¬ 
tal Ghyczy lelkét már férfikorának 
küszöbén magasabb vágyak és ta¬ 
nulmányok foglalkodtaták. 

Kibontakozván a hivatalnoki 
kötelességek korlátai közöl, ma¬ 
gánéletbe vonult vissza Komárom-
toegyébe, s ott nagy szorgalommal 
foglalkozék kedvencz tárgyával, 
~~- a közjog tanulmányozásával. GHYCZY KÁLMÁN. 

; 1833-ban komárommegyei elsö aljegyzővé választatott meg, 
i főjegyzői czimmel, s ugyanez évben lépett házasságra Bodorfalvi 
j Baranyay Borbálával, ki boldog házasságát csak egyszer keserité 
jmeg, — midőn jobb létre költözve örökbucsut vett szerető férjétől 
s közös örömük tárgyától, egyetlen fiuktól. 

1839-ben megyei főjegyzővé választatott meg az akkor már 
határozott hazafias jelleménél s törvény tudói képzettségénél 

|fogva köztiszteletben állott férfiu; négy év mulva pedig, 1843-ban 
! mint Komáromvármegye egyik követe jelent meg Pozsonyban az 
! országgyülésen, mely a jeles tollú Ghyczyt kerületi jegyzővé vá¬ 
lasztván meg, ezen minőségében oly tevékenységet fejtett ki és 
olyan befolyást gyakorolt a törvényhozás akkori nagy feladatai-

i nak eldöntésében, hogy már akkor a közvélemény Ghyczy Kálmánt 
az országgyülési notabilitások kö¬ 
zé sorozá, — és pedig nagyon 
méltán. 

Ugyanazon orsz.gyülés alatt, 
melyen Koinárommegyét képvisel¬ 
te, megyéje elsö alispánjává válasz¬ 
totta meg 1844-ben, mely hiva¬ 
talban a három év mulva tartott 
tisztujitáskor ismét megerösité öt 
megyéjének közszeretete. 

1847. november elején sze-
mélynöki itélömesterré, s még 
ugyanazon hó közepén nádori ité¬ 
lömesterré neveztetett ki; mely ki-
neveztetések következtében, kény¬ 
telen volt bucsut venni alispáni 
hivatalától, s 1847-iki december 
hó elejétől fogva az 1847/8-iki or¬ 
szággyülésen mint nádori itélő-
mester vett részt. 

Megalakittatván a magyar 
miniszterium, természetes, hogy 
oly készültségű, munkás és hatá¬ 
rozott jellemű férfiu, a milyennek 
G hyczy Kálmánt ismerték, nem ke 
rülheté ki az uj miniszter figyel-
inét, s ő a maga részéröl honpol¬ 
gári kötelességének tartotta, el¬ 
vállalni az álladalmi titkárságot 
az igazságügy-miniszteriumban, 
melyre meghivatott volt. Az 1848-
diki pesti nemzetgyűlésen mint 
Komárommegye egyik választó-
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