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A pályázati első előadás bruttó jövedelmének tiz száztólija az illető 
szerzőé. A nyertes miivel szerzője rendelkezik, csupán azon jogot tartja 
fenn magának a szinügyegylet, hogy azt Debreczenben, bármikor és bárkik 
által, díj nélkül adathassa. 

Nemzeti színházi napló-
Péntek, nov. 29. „Estté és reggel." Vígjáték 3 felv. Kövér Lajostól. A 

jelen darab épen nem tartozik Kövér sikerültebb darabjai közé. Igaz, hogy 
nem is sokat alkalmatlankodnak vele a közönségnek, de a benne előforduló 
sikamlós helyek, kétértelműségek nem is teszik ajánlatossá. Az előadás, mely 
elég sikerült volt, a nagyon mérsékelt számú közönséget derült hangulatban 
tartotta ugyan, de ez a darab bibéjét nem menti ki. 

Szombat, nov. 30. „Bánk bán." Opera 3 felv. Erkel Ferencztöl. Mint 
minden előadásakor e szép dalműnek, most is roppant közönség. 

Vasárnap, dec. 1. „Tündérlak Magyarhonban." Népszínmű 2 szakaszban 
Hétfő, dec. 2. Először : „Dobó Katicza." Eredeti népszínmű 3 felv, 

Irta Tóth Kálmán. — Figyelemre méltó és merész kísérlet. A szerző ismert 
históriai eseményeket a mai közönség felfogásához akart idomítani; dráma 
jellemű történelmi alakokat a mai népszínmű alsóbb rendű világába átül¬ 
tetni. A kísérlet csak részben sikerült. A sok látványosság, tableau, csopor-
tozat, táncz, zene, ágyúzás, puskázás s itt ott félreismerhetlen czélzások a 
mai kor viszonyaira, a nagy számmal egybegyült közönségre megtevék ugyan 
hatásukat, — azonban e mulékony érdemű külsőségek mellett egészen elve¬ 
szett vagy háttérbe szorult a lényeg : a drámai szerkezet, a bonyolodás, fej¬ 
lődés; a működő személyek nem bírtak maguk iránt érdeket ébreszteni 
a darabban hiában kerestünk egy keresztül fonódó alapeszmét. Meglehet, a 
sok fa miatt nem láttuk az erdőt; s miután több lap azt írja, hogy ezen 
első előadás a legnagyobb készületlenséget árulta el a működők részéről 
további véleményünket mi is a darab ismétlése esetére tartjuk fenn. A szer¬ 
zőt több izben hívták, de nem volt jelen. 

Kedd, dec. 3. „Hunyady László." Ooera 4 felv. Erkeltől. 
Szerda, dec. 4. „Tiszaháti libácska/' és „Nyolczadik pont." Egyfelvo-

násos vígjátékok. 
Csütörtök, dec. 5. „Egy csésze théa." Vígjáték 1 felv. írták Nuiter és 

Derley. fordította Feleki M. „A varázs-hegedű," Operetté 1 felv. Offenbach-
tól. Fordította Szerdahelyi. 

Budai népszínház. 
Nov. 29. „Richelieu első párbaja." Vígjáték 3 felv. írták Bayard és 

Dumanoir. A szereplők közöl kiemelendők a Szőllősy-nővérek, Együd, Si-
monyi, mindenekfölött pedig Szépné, kit az oroszlánrész illet. Az előadá¬ 
son csekély számú közönség volt jelen. 

Nov. 30. Szépné jutalomjátékaul : „Aspásia, az ördög leánya." Melles-
ville" 4 felvonásos vígjátéka. Hogy a jutalmazott színésznő mennyire ked-
venczévé vált a népszínház közönségének, ez este elvitázhatlanul tűnt ki; 
mert nemcsak kiléptekor, hanem előadás közben is temérdek koszorút röpí¬ 
tett lábaihoz, zajos tapsvihar közt a nagy számú közönség. Ezenkívül még 
más kitüntetés is érte : tisztelői ezüst virágtartót és ezüst csészét nyujtattak 
át neki a színpadon, e fölirattal: „Budapesti tisztelői." Szépné a czimsze-
repben oly szépen játszott, hogy e kitüntetéseket méltán megérdemelte. 
Kívüle még sikerrel működtek közre : a Szőllőssy nővérek, Együd, Libera 
Gizella, Horváth, Bihari. Molnár kis szerepét szintén sok ügyességgel adta. 

Decz. 1. ,,Peleskei nótárius." Az előadás, ha nem csalódunk, némi ki¬ 
hagyásokkal, igen szép számú közönség előtt ment végbe. Az egészből leg¬ 
nagyobb tetszésben részesült a vasasnémetek táncza s a juhászdal; mindket¬ 
tőt ismételni kellett. A szereplők közöl kiemelendők : Simonyi, Együd, 
Virágh, Alajosné, Partényi. Harmathné mint ,,éj királynéja" mondókáját 
olyformán reczitálta el, mintha egy gyermek az öreganyja vén ködmenét 
borítja fejére, hogy pajtását „mum-mum" dörmögéssel megijeszsze. Az „éj 
királynéja" kis szerep, de azért ez is megkívánja a magáét. Az előadás csak 
ugy sikerülhet teljesen, ha a legkisebb szerepre is kellő gond fordittatik. 

Dec. 2. „Gritti." Szigligeti 5 felvonásos szomorujátéka. A czimszerep-
ben Molnár mindvégig jeles volt. Szerdahelyi Nelli „Gertrud" szerepével 
nem igen tudott megbirkózni. Kis közönség. 

Decz. 3. Műkedvelők adták Szigligeti „Fenn az ernyő, nincsen kas" 
czimü vígjátékát, a népszínház alapja javára. „Dónátfit" Fésűs György, 
„Várkövy bárót" Lénk Sándor, „Rejteyt" Toldy István adta. A női szere¬ 
pek Szerdahelyi Nelli, a Szigligeti nővérek és Csörsz Teréz kezében voltak. 

Decz. 4. „Jól megnézd, kit szeretsz," és „Robin orvos" egyfelvonásos 
vígjátékok adattak. 

Decz. 5. Először : „A falu bolondja." Uj eredeti népszínmű. Ez a pá¬ 
lyázó darabok negyedike. Jövőre bővebben fogunk róla szólani. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5862. Sopron. K. P. Lapjaink előfizetési felhívásai a Politikai Újdonságok jövő 

számával küldetnek szét Addig is reméljük, hogy ön ismert buzgalmának semmi akadály 
nem álland útjában. 

5863. Eger. M. K. Köszönettel vettük ön felszólalását, s kérjük a többszöri talál¬ 
kozást. 

5864. Hozz'i. Ily gyilkos szándékokat lehelő verseket közölni nem szoktunk. 
5865. Trieszt. L J. Az Akadémia palotájának ügye egyelőre be van végezve. Az 

eredményt nemsokára közölhetni reméljük. Ön mindenesetre későn jőne egy uj tervvel 

Henszlmann Imre tervét f. é. september hóban közöltük. A többi 4 terv rajzát egymás¬ 
után szintén adni fogjuk, örvendünk, hogy önt lapunk olvasói között láthatjuk. 

5866. Pelsöcz. F V. A tudósítást használni fogjuk. 
5867. Paris. P. F. Az aggteleki barang részleteinek csinos rajzait egy derék mű¬ 

vészünk kezéből, csak e napokban vettük. Ha elkészülnek, szívesen közlendjúk önnel * 
örvendeni fogunk, ha a „Monde illustré" szerkesztősége hasznát fogja venni. Ideje volna, 
hogy hazánk nevezetességeiről ott is gyakrabban emlékeznének. 

5868. Hazámhoz. Közönséges forma és gondolatok. — Ama bizonyos arczképre 
még nem került rá a sor. Az nem ok, hogy ,,ő nála igénytelenebb egyének arczképei is 
jelennek meg." Itt nem az „igény" dönt, hanem egy kissé országosabb név is kívántatik 
hozzá. 

5869. Pásztó. P. V. Lapunk 1859-i folyama e perezben nem áll rendelkezésünkre. 
Ha valakijelenti nálunk, hogy eladó példánya van, szívesen tudósitandjuk önt. 

SAKKJÁTÉK. 
102-ik számú feladvány. — Bayer Konrádtól. 

(Megjelent az „Illustrirte Familien-Journal"-ban.) 
Sötét. 
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Világos. 

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

A 97-ik sz. feladvány megfejtése. 
(Weisz A. J. tanártól Budán.) 

Világos. Sötét. 
1) f 2 — f 4 K d 3 — e 4 
2) F d 1 - c 2 t d 4 - d 3 
8) F c 2 - d 3 t tetszés szerint. 
4) B - b 4 vagy H — f 2 £ 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : báró Meszén* 
István. — Pesten: Cselkó György. — B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Székes-Fehérvá-
rott : Weszely Ede. — Poroszlón : Nyilas Alajos. — Parabutyban : Rothfeld József. — 
Pasztán : Kovács Zsigmond. — Kővágó-Őrsön : Gold Samu. 
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T A R T A L O M . 
Kállay Ferencz (arczkép). — Mutatvány Várady Gusztávnak az „Utolsó Árpád" 

jzimü eredeti tört. drámájából. — A debreczeni kastély. (Folytatás.) Jókai Mór. — A 
hea. — A gácsi vár és a gácsi posztógyár (képpel). Pokornyi Gusztáv. — Debreczenben 

magyar nemzeti szinház (képpel). — A csecsemők ápolása. Dr. Sikor József. — Tárház : 
A családi nevek magyaritása. Mártonffy Károly. — Irodalom és művészet. — Ipar, gaz¬ 
daság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Mi újság? — Pályázati hirdetés. — 
Nemzeti színházi napló. — Budai népszínház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. 
— Heti naptár. 

melléklet : Előfizetési felhívás a „Növilág" czimü 1862-ik 
évi folyamára. 

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

Kiadó-tulajdonos Urckenast Gusttav. — Nyomtatja Landerer éf Heckenast, cgyetem-utez* 4. szám alatt. Pesten 1861. 

Nyolczadik évi folyam. 

• rimui Uisá« hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/t íven jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai nton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 « . njpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-utcza 4. szám) bérmentve utasítandó. 

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

nyíltan hirdeti, mely 1092-ben tartatván, ott ilyforma törvény ho¬ 
zatott : „Quicunque ritu gentilium juxta puteos sacrificaverint, 
vei ad arbores, fontes et lapides vota obtulerint, reatum suum 
bove luant. 

Áldozataik. Minden nemzet kezdettől fogva, a történet ta¬ 
núsága szerint az istenitisztelet kifejezésére legczélszerübbnek tar¬ 
totta az áldozatot, mint az Istenség iránti köszönet, háladatosság, 
hódolat és tőlevaló függés megismertető jelét. így áldoztak ős¬ 
apáink is, mint erről emlékszik Béla király névtelen jegyzője, mi¬ 
dőn .igy szól : „Minekutána Laborcza serege megveretett, maga 
pedig futtában megragadtatván, egy folyó partjánál felakaszta¬ 
tott volna, Álmos herczeg az övéivel Ung várába bemenvén, a hal¬ 
hatatlan Isteneknek nagy égő áldozatokat tettek. Ugyanazon he¬ 
lyen kövér lovat leölvón, szokás szerint nagy áldomást tettek.,' 

„Valamint Árpád herczeg is, és főemberei midőn tudósítást 
vönek Szabolcs, Tass, Töhötöm szerencsés győzelmeiről s hódítá¬ 
sairól, nagyon megörvendeztek, és szokás szerint nagy áldomást 
tettek." Ugyanaz más hároia vezérről igy ir: „Midőn pedig Lehel, 
Bulcsú és Botond a többiekkel egészségesen baj nélkül nagy győ¬ 
zelemmel másod izben Árpád vezérhez visszatértek, nagy örven-
dezés támadt az egész vezéri udvarban és nagy áldomást tettek." 

De nem csupán háladatosság jeléül, hanem uj kegyelmek és 
jótétemények nyerése végett is tétettek áldozatok, valamint arról 
Theophilact emlékszik : „Annak az Istennek, ki ezt a világot te¬ 
remtette, áldoznak a törökök (magyarok) lovakat, ökröket és 
juhokat." 

A magyarok előtt a lovak igen becsesek voltak, ezeken hada¬ 
koztak, ezeken éltek, és lóbőrrel bevont szekereken utaztak, azok¬ 
nak tejöket itták és ebből sajtot készítettek. 

Nem lehet tehát gúnynak venni, midőn Árpád Zalánnak Al-
párra 12 fehér lovat, drága nyereg-szerszámokkal felékitve, aján¬ 
dékba küldött; nem tudtak volna ők, véleményök szerint, ennél 
értékesebb ajándékot küldeni. 

A lovakon kivül még áldoztak régi eleink más állatokat is, 
mint ökröket, juhokat, az ünnepély minősége szerint; a mint t. i. 
az áldozat különösen nagy vagy közönséges kisebb volt; vagy mint 
más egyéb szerződés vagy békekötés szertartásakor divatban volt. 
A nagyobb áldozatok közönségesen az egész nemzet érdekében 
tétettek, melyeknél a legnemesebb, mocsoktalan, szép, kövér-fehér 
lovak ölettek le. De ezeket nem égették egészen meg, hanem csak 

\ a lovak tölgyeit áldozták fel, a többi húst pedig a nép között az 
| áldozatot benyújtó tátosok — előbb a maguk részét kivévén — 
szétosztották. 

Hogy mily eseteknél használtattak a kisebb, msáállatokból 
álló áldozatok, azt meghatározni nem lehet. 

I Némely helyeken ugyanis nagy, másutt pedig égi áldozatok¬ 
nak neveztetnik, mint a milyeneket Álmos és Árpád herczegek 
tőnek; igen hihető tehát,hogy a kisebbeket megégetés nélküj 

A magyarok régi vallásos szertartásai. 

Xenophon azt hívé : hogy egy nemzet sem létez, melynek 
istentisztelete nem volna. Hogy az Istent lélekben és igazságban 
kell tisztelni, és hogy az istenség az áldozatokban semmi gyönyört 
*iem talál, a régi bölcsek közt felállított elv volt. 

Hogy régi eleink sem voltak e részben hátra, bizonyítja val-
lásbeli szertartásuk, melylyel az Istent tisztelék, és melyet a szer¬ 
tartások külön ágazataira felosztva taglalandunk. Ilyenek voltak 
szent helyeik (keremetek.) 

Templomaik, egyházaik őseinknek nem voltak, valamint a 
finnednek sem,kik az isteni tiszteletet, — áldozattétel szertartását —• 
jgyeken, fáknál, kőhalmoknál, kutaknál és tavaknál tartották. 
Hasonló helyeken kellett véghez vitetni őseink szertartásainak is, 
mert a szabolcsi zsinatban hozott határozatban épen a forrásoknál, 
kutaknál, fáknál vagy köveknél való áldozattételek tilalmaztatnak. 

Hogy régi eleinknek nem voltak templomaik, bizonyítja azon 
körülmény is, hogy a keresztyén hit felvétele után, valahányszor 
régi ős vallásukra visszatérni akartak, mint Sz-. István, Aba, Péter, 
András és Sz. László ideje alatt, mindannyiszor először is a tem¬ 
plomokat kezdték pusztítani. 

Innen is szabad következtetnünk, hogy őseinknek a keresz¬ 
tyén hit felvétele előtt templomaik nem voltak, hanem imáikat, 
istenhezi hálájukat erdőkben, ligetekben, tavaknál vitték véghez, 
mintegy jellemezve azon képletet, hogy ők azon láthatatlan Istent 
tisztelik, ki a nagy természetben elrejtve van. Hogy őseink talán kü¬ 
lönös előszeretettel, diófánál szerették végezni isteni tiszteletüket, 
— a diófának hagyományos előszereteténél fogva igen valószínű. 
Népköltészetünkben igen gyakran emlegettetik az aranyos, ágas-
bogas diófa, sőt egy bordal jó kívánságát avval végzi : adjon Isten 
fninden jót, diófából koporsót. Annak gyakori előfordulása példa¬ 
beszédekben, mint p. o. azt gondolja, mind övé a diófáig, nagy ke¬ 
letére mutat. A dióverés bizonyos szakát jelenti az évnek, septem-
ber elejét, az akkor eső vásárokat rendesen dióverÖ vásároknak 
nevezik. Az atyafiságot, sógorságot ágasbogasnak nevezi a magyar, 
üűnt a diófát, mely szintén eleink régi nemzetségekre való felosz¬ 
tására utal. (L. erről Erdélyi J. Népdalok II. k. 421 old.) 

Az ily Isteni tiszteletre kijelelt szent helyeken nem csupán 
imádkozni és áldozni gyűltek össze apáink, hanem hogy néhány 
öapig atyafiságosan együtt társai kódjának, vendégeskedjenek és 
Örüljenek. 

Szent László király törvényében több izben előfordul a ma¬ 
gyar vallás elnyomását tárgyazó lapides szó, mely nem egyebet, 
jelent, mint az áldozatokra kijelelt szent helyeket, melyeket régi 
eleink keremetnek neveztek. Az ily helyek kövekkel voltak keritve 
helyek közepén volt a tüzelő hely, hol az áldozatokat elégették. 

Sz. László alatt egy ökör büntetés terhe alatt tiltva vol 
Szertartásokat e helyeken gyakorolni, mint azt a szabolcsi zsinat 
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tatták be a magyarok Istenének, és miután a szabolcsi zsinatban a 
kutaknál, forrásoknál ligetekben, kéretnetek közt bemutatott 
áldozatok ellen hozott törvény sürii voltukra mutat, lehetetlen 
hinni, hogy azok mind lovakból állottak volna. 

Ezt látszik bizonyítani Theophilact Stritternél, midőn 
mondja, hogy a törökök az ö mindeneket teremtő Istenöknek 
áldoznak lovakat, ökröket és juhokat. Hihetőleg ökröket a lovak 
kímélése végett, nagy népünnepek — pomodák — alkalmával, 
milyenek valának a sátoros ünnepek, mely alkalmakkor a nép ki¬ 
elégítésére ökrök vágattak le, és azokat nagy nyársakon megsü¬ 
tötték. •'"'" (Foiy.tjuk.i Kondory József. 
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A p i s z e h a l á s z . 
Röpül a harangszó csöndes esti légben, 
Szépen hallani a távol falu végen; 
Márton bácsié a legutósó porta, 
Mégis ugy bezengi, mintha csak ott szólna. 
Terepély kalapját le is kapja Márton, — 
A csuhérfoltozást bevégezte — látom, 
S szokott imádságát lemorzsolja szépen, 
Mert a piszesereg várja már őt régen. 

Halastarisznyáját veti a nyakába, 
S hosszú póznán tüggő csuhérját vállára, 
Ugy ballag a falu alatt ringó tóra 
Vérmes reménységgel gazdag piszetorra. 
Gyönyörű az este; holdas, tiszta, csöndes, 
A viz tükre fölött még sirály se röpdes; 
Egyedül a helység messzenyuló árnya 
Feküdt a habokon végig éjszakára. 

Márton halász az ő szereivel szépen 
Regázol a vizbe jóval fölül térden, 
S elnyomja csuhérját a viz fenekére, 
Kis pipáját meg a mellénye zsebébe. 
Függ a mesterségén egész figyelemmel, 
Nem lehetne szóra bírni könnyű szerrel — 
Rákmereven néz a jeladó nádjára, 
Hogy mikor billenti a hal — lesi, várja. 

Buzgón leskelődik szobormozdulatlan, 
Egész lélekkel a hullámok alatt van. 
Az éjféli bakter sem nézi őt másnak, 
Mint a tó vizéből kiapadott fának. 
Ilyen figyelemmel, s ily mereven áll ott, 
Bár az öreg éjfél egészen beállott; 
Nem veszi ő észre, az órák mint mennek, — 
Dicső példánya a birkatürelemnek! . . . 

— Megbillen az őrnád végre, nagysokára; 
Márton a csuhérját hirtelen fölrántja : — 
„Megvagy szép halacskám!" — nagy örömmel mondja, 
De békának érzi , midőn megmarkolja . . J 
Elveti csöndesen, minden harag nélkül, 
S kezdi mesterségét egész elejérül, 
Mig csak a fiastyúk elébe nem fordul, — 
Ekkor már kigyónik ő is eme sorbul. 

Elgyujtva pipáját hazafelé ballag, — 
Felesége érzi szagát a jó halnak, — 
S messziről kiáltja : „mennyit hoztál apjuk? —| 
Hol tarisznyád? mindjárt meg is tisztogatjuk!" . ., 
— ,Ne örvendezz asszony, egy piszét se fogtam, 
Talán irmagja sincs az egész nagy tóban? 
Oly emberek elől, — a ménkü ütné meg! — 
Kifogdossa az a hosszúlábú német!' . . . *) Tamásfi Gyula. 
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A debreczenl kastély. 
Regény. - JÓKAI MÓRTÓL. 

(Folytatás). 

A fejedelmiek diadala tökéletes volt, a palatinalis seregek 
nagy vereséggel vonultak vissza a Tiszán, még a hidat sem értek 
rá hátuk mögött elégetni. 

•) Az Alsó-Dunavidékan leginkább németek a rendes halászok; innét azonban 
köznép bármi nemzetbeli halászati — joghaszonbérlöt csak — németnek nevez. 

A debreczeni néphad méltán osztozott a babérrokban s nagy 
sákmányt tett muskétákban és sisakokban. Két zászló is esett 

mezére; azok közül az egyik ujdon uj volt; nem rég hímezhette rá' 
valamelyik országgróf felesége az arany sasos szalagot. Az mind 
ekik hagyatott. 

Kevés veszteséggel jutottak pedig a diadalhoz : valóságos ha-
ottjuk csak négy esett: egy mészáros, a kit homlokon lőttek; egy 
zűrszabó, ki egy gránátot, mely a földbe fúrta magát, sarkával 
tkart kivájni, a patkó bizonyosan tüzet adott s a szétszakadó gra 
iát elhordta a vitéz lábait, azután meg egy gerencsér, kit a lova 
ok agyontapostak és a kit legjobban sajnált mindenki, a derék 
:sizmadia atyamester. 

Ö vágta legjobban a békaevöket, mig aztán egy golyó öt 
békák országába küldé. 

„Kolbásznak aprítsátok őket!" kiálta a vitéz atyamester, még 
leroskadtában is, s nem engedte, hogy valaki megálljon öt sí-
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meg vissza a puszta telekre, mintha azt gondolta volna : 
még is többet érne, ha ez a ház most is állna, ha ezek itt 

onnan 
„talán még 
most is élnének." (Folyt. követkrzitO 

•atni, vagy a hogy ö haldokolva monda : „megitatni az egereket." 
Pedig senki sem siratta öt meg olyan nagyon, mint maga 

Keresztszegi. Neki igen nagy embere volt; erős pártfogója szándé¬ 
kainak, szava sokat nyomott a debreczeai nép előtt s bátorsága v 
volt, szavának urát állani. Ez nagy veszteség volt Keresztszegire. 

A rakomazi csata után Bethlen és Zólyomi visszabocsáták a 
debreczeni segédsereget; a munka hamar és jól be lett végezve, 

ólyomi könnyű szerével üldözhette a vert hadat, mely löszereit 
is hátrahagyá; Bethlen pedig vonulhatott Szathmár ellen, hogy a 
várra támadást intézzen a váradi basával és az ecsedi kapitány 
nyal összefogva. 

Debreczennek nem kellett tartani megtorlástól; a Tiszán tul 
még csak az sem maradt, a ki szájjal merje szidni. 

A győztes sereg nagy diadallal vonult vissza Debreczenbe; aj 
szekércsoport, mely addig hátul kullogott, most előre n}argalt s 
félnappal elébb érve a városba, belármázta a győzelem hirével a 
honmaradt népet. Most már mindenki szeretett volna ott lettnek 
lenni; az irigyebbek csapatostul mentek ki előre, hogy legalább 
gyütt jöhessenek be a felkt-lö sereggel; a toronyból jelt adtak, 

mikor az első csapatokat meglátták s volt taraczkdurrogatás, ha¬ 
rangszó, rivalgás! Az utczákat elállta a nép, a kerítéseket teleülto j 
a siheder had, a középületekre zAszlökat tűztek ki, S mikor a legelöl 
jövő gyorslábú fiatalság, a diadalittas diáknép megérkezett, hu-
manissime Ormándy vezérlete alatt, ki az elfoglalt uj zászlót hozta | 
kezében; odarohantak hozzájuk, elfoglalták őket; megtömték 
zsebeiket kolbászszal és pogácsával, teleaggaták vállaikat kulacsok¬ 
kal, csutorákkal s más ilyen népszerű érdemrendekkel; humanis-
sime Ormándyt pedig vállaikra emelek, ugy hordozák meg a város¬ 
ban; a zsákmánylobogóval markában. 

Ilyen ovatión ment keresztül mindegyik ezéh, mely egymás 
után jött, szokott zászlóival, trombitásaival; s féktelen lett a ria-
dal kitörése, midőn végre a lovasság, a város büszkesége robogott 
végig az utezákon, büszkén reptetve a levegőben azt a másik el¬ 
foglalt zászlót. 

És minden ujon érkező növelé a magasztalást, melylyel a ve¬ 
zér maga, Keresztszegi uram elhalmoztatott. Az ö esze nyerte meg 
a csatát. Ö találta ki, hogyan lehet kibillenteni az ellenséget erős 
állásából; ö intézte az egész ütközetet, neki rendelte alá magát a 
két hadi főkapitány is. Keresztszegi uram valóságos hadvezér. Ha 
ö alatta kiáll a sikra Debreczen, megfelel az egész Dunántúli la-
bonczvilágnak! 

De hát ö hol következik már? 
Minden fényes, harsogó menet végig vonult már az utczán, 

hát ö micsoda csapatot vezet? 
Keresztszegi uram leghátul maradt; kiséretnek ahoz a négy 

halotthoz, a ki a csatatéren éltével fizette meg a nap dicsőségét. 
Hat-hat ember hozta őket ravatalra téve : leteritve fekete 

posztóval, csak arczaik látszottak ki, homlokaik tölgylevéllel ko-
szoruzva. Előttük járt huszonnégy theologus diák, s énekelte kis 
hármoniával : „Krisztus az én győzedelmem : uj hazámba kell 
megtérnem" 

Maga pedig Keresztszegi a legutolsó ravatal után, melyen 
barátja, az atyamester feküdt; következek gyalog sorban, levett 
kalappal és kardja fátyollal bevonva. 

Mikor azon helyre értek, a hol Igyártó lerontott házának üres 
telke fehérlett a sótól; egy perezre rnegállitá Keresztszegi mene¬ 
tét, s letétetve maga elé a ravatalt, sokáig nézett a halott ^arczára, 

Régi római polgárok Jellemvonásai. 
III. •) 

A n t o n i u s . 
Caesar meggyilkoltatása a római birodalomra nézve borzasztó 

időszaknak volt kezdete. A régi kornak legnagyobb embere orozva 
meggyilkoltatott. Ama teremtő lélek, mely a hatalmas állami éle¬ 
tet, szintúgy mint a magánéletnek legegyszerűbb viszonyait min 
(len oldalról áthatotta; — mely az egyes városok s tartományoknak 
legnagyobb nehézségekkel összekötött rendezését keresztül vitie, 
s az egész birodalomra hasonló figyelmet fordított — nem volt 
többé! Ama erős, hiztos kéz nem igazgatta többé az állam h .jójá¬ 
nak korinányrudját, ama hajóét, mely mármár elsülyedni látszott. 

Nehéz szívvel nézett millió ember a jövő elé! 
Sokan, a ne nzetnek legnemesbjei s legjobbjai közöl, fájdalmu¬ 

kat a legmeghatóbban tüntetek ki, s panaszkodtak azon sors miatt, 
mely az istenitett diktátornak osztályrészül jutott. — Azon sza 
vak, melyeket a nemes romai lovag Matius elhunyt nagy barátja 
felett hangoztatott; Asinius Pollio mély meghatottságot tanúsító 
nyilatkozatai, s különösen Cicerónak elismerése, melylyel a meg¬ 
gyilkoltnak bevégzett műveltsége s uralkodói nagysága felöl nyi¬ 
latkozott, — örökös emlékoszlopai maradandnak Caesarnak. 

A martius 17 iki senatus-g\ülés után az összeesküdtek lejöt¬ 
tek a capitoliumból. Ily lépést természetesen még maguk sem mer¬ 
tek tenni anélkül, hogy kezeseket ne kívánjanak, s Antonius és 
Lepidus a legnagyobb készséggel küldék el fiaikat kozesekül. 

Erre egy átalános kibékülési ünnepély követk.z< tt. A tömeg 
tet-zését nyilvánította a gyilkosság felett. 

Antonius benső aggodalommal szemlélte, hogy a nép mily 
hirteleni s neki váratlan részvétet tanúsított a gyilkosok iránt, s 
izeknek nyugalma neki nyugtalanságot okozott. 

Legjobb alkalom adódott a népet ellenük felingerelni Caesar 
eltemettetésekor, mely mart. tizenkilenczedilcén vagy huszadikán 
történt meg a fórumon. Az összeesküdtek pártja a nyilvános elte 
metést mindenképen meg akará akadályozni, anélkül azonban hogy 
Szándékuk sikerült volna. 

Legelsőben Caesar végrendelete olvastatott fel. Minden ró¬ 
mainak száz drachma volt hagyományozva. Ezenkívül Caesar a 
Fiberis túlpartján fekvő kertjeit is a népnek hagyta. Octaviánt, 
nővérének Júliának unokáját fiává fogadva, főörkösévé tette. 

A végrendelet felolvasása után Antonius egy rendkívüli s 
mesterséges kiszámitott beszéddel annyira fel tudá a népet a gyil¬ 
kosok ellen ingerelni, hogy az, égő fáklyákkal kezében, megtámadta 
azoknak házait, s egész Romát a legnagyobb izgatottságba ejtette. 

Néhányan a gyilkosok közöl menekültek, vagy számukra ki¬ 
tűzött tartományokba mentek. így ment Trebonius Kisázsiába, 
Öecimus Brutis P'-dig pár héttel később Gallia Cisalpinába. Má 
sok, mint Marcis Brutus és Cassius elrejtőztek s nem mertek nyil 
vános helyen megjelenni. 

Kisértsük inog Romának helyzetéről, különösen Antonius fel¬ 
lépéséről egy rövid átnézetet adni. 

Tudjuk, hogy a fönnebb említett senetus-ülésben Caesar 
minden hagyományainak törvényes elismerése volt az ár, melyen 
a gyilkosok megkegyelmeztetése megvásároltatott. És most Anto¬ 
nius a consul, Caesar minden hátrahagyott irományainak birtokába 
tette magát. 

Egész igyekezete oda volt irányozva : magának az egyedura-
ságot biztosítani, s minden akadályt, mely az óhajtott czél elérésé 
nek útjában állt, elhárítani. E czélból azon igyekezett, hogy 
magának nagy összeg pénzt és hadsereget szerezhessen. Caesarnak 
magánpénztárát s az állam-kincstárt magához ragadta. Caesar 
írásbeli hagyományaival gyaláz ,tos visszaélést űzött. Rendeletek 
és határozatok, melyekre a kivégzett sohasem gondolt, adattak ki 
az ö nevében. Antonius, kinek Faberius, — Caesar írnoka — egé 
szen rendelkezése alá adta magát, törvényeket és parancsokat 
szerkesztett egészen a maga érdekében. Egyes városok és tarto-

•) Lásd Vasár. Ujs. 1860. 8.-9. számait. 

mányoknak Caesar nevében nagyszerű kedvezményeket osztoga¬ 
tott saját javára, az államnak pedig kárára, mert csak nagy összeg 
pénz által lehete kegyét megvásárolni, ilyenért pedig akármire is 
kész volt. Lakása egy vásárhoz hasonlított. Általában Antonius s 
az ő pénz- és uralkodásvágyó neje Fulvia, igen jól értettek a pénz¬ 
szerzés mesterségéhez. 

De nemcsak Caesar nevében intézkedett a consul egészen a 
maga önkénye szerint, hanem törvényeket is adott ki, melyek épen 
ellenkezők valának másokkal, melyeket Caesar a comitiákban meg-
erősittetett, és igy Caesarnak nyilvános, köztudomású szándokai-
val egészen ellenkező irányban működött. — Továbbá a senatusnak 
kedvezni akarván, — melyet bi?onyos okokból még most nem 
akart magától egészen elidegeníteni, a maga halotti beszédével 
külöziben is a legmélyebben megsértvén azt, — a „diktátor" czi-
met megszüntetni, s ez által Caesar diktatorságát törvénytelennek 
tekintetni indítványozta. —- Szóval, épen nem a caesarpártiak, de 
a maga saját érdekében működött, s igy a caesar pártiak közt 
belső meghasonlást idézett elő. 

A Caesar által jövő évre kinevezett consulok Hirtius ésPansa, 
heves caesarianusok, a consul meggondolatlan gyalázatos eljárá¬ 
sainak nem akartak engedelmeskedni, s roszalásukaí nyíltan és eré¬ 
lyesen kimondák ellene. A veteránok is morogtak, hogy Antonius 
nem állt boszut a gyilkosokon s hitvány öuhaszonltsésböl jóltevője 
ellenére működik háladatlanul. Minden oldalról a legmélyebb 
megbotránkozás, s legkeserübb szemrehányás szavai hangoztak a 
::onsul ellen, ki a gyilkosoknak megbocsátott, hogy magához ra¬ 
gadhassa a föhatalmat. — Még nagyobb volt az optimatok dühe! 
Saját vallomásaik szerint, félelem és nem egyéb volt az, a mi őket 
arra birta, hogy mart. 17-k<'n Caesar hagyományait megerősítsék. 
Most minden intésnek, a meggyilkolt diktátor minden odavetett 
betűjének engedelmeskedniük kell! 

Óvás nem használt semmit! „Mit, ti merészeltek Caesar aka¬ 
ratának ellene szegülni?" — volt a felelet, ha merészeltek vala¬ 
hogy az eljárások ellen tiltakozni. 

Hogy minél nagyobb ragaszkodást szerezzen személye iránt, 
testvére Lucius Antonius néptribun által egy mezei törvényt ho-
zato't, melynek következtében a veteránok Olaszország különféle 
részeibe, különösen Campaniába, mezei jószágokra utasittattak. Az 
utóbbi helyen april végétől május elejéig megtevé a telepítést. És 
most színészek, bohóczok és egyéb haszontalan csöcselék által kö¬ 
rülvéve, a legvadabb és határtalanabb kicsapongásoknak, orgiák¬ 
nak adta magát. — A pompejus-pártiak jós-ágait, melyeket Cae¬ 
sar megkímélt, magához ragadta; igy többek közt az akkori világ 
legünnepeltebb, legtudósabb férfiának Terentius Varrónak jószá¬ 
gait is. A múzsák tanyája gyalászatosan m gfertöztetett; a komoly 
tudományok s szellemi vizsgálódások termeit kicsapongó kedvte¬ 
lések és tivornyák zaja tölté be. 

Azonban daczára kicsapongó életének, Antonius még sem 
téveszté el czélját szemei elől. Igyekezett legveszedelmesebb ellenei 
irányában magát biztosságba helyezni. Mindenek előtt törekvése 
oda irányult, hogy Sextus Pompejust egy ellene teendő határozott 
föllépéstől visszatarthassa. 

A nagy Pompejus fiai Cnaeus és Sextus Pompc-jus a Munda 
nelletti csatában 45 ben a végső elhatározó küzdelmet vitták 

Caesar ellen. Véres küzdelem után a győzelem a diktátor részére 
Jölt el. 

Cnaeus Pompejus e vereség után nemsokára meghalt; Sextus 
Pompejus durva, neveletlen, minden államférfiu s hadvezéri tehet¬ 
ség nélkül, idővel felüdült Spanyolországban, hol atyja régtől 
fogva nagy befolyással birt. Itt a kedvező körülmények folytán, 
nemsokára tekintélyes hadsereg felett rendelkezhetett, s Caesar 
helytartójának, valamint Asinius Pollionak sok kellemetlenséget s 
nem egy vereséget okozott. Midőn Caesar meggyilkoltatásának 
hire hozzá eljutott, mintegy 5—6 legio élén állott, Antoniusnak 
tehát rendkívül érdekében állott, hogy Pompejus részéről legalább 
egy ideig békében maradhasson; ugyan azért rokona Marcus Le¬ 
pidus, Spanyolország és Gallia helytartója által Pompejussal 
alkuba bocsátkozott, s ha ez, a jelenben czélhoz nem vezetett is? 
iizon óhajtott következménye azonban mégis lett, hogy Sextus 
Pompejus a támadó fellépéstől visszatartatott, 

A második consul Dolabella, régi, halálos ellenségeskedésök 
miatt könnyen veszélyes ellensége lehete Antoniusnak, annyival 
inkább, mert a pompejus-párt mindent elkövetett, hogy a szakadást 
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kettejök közt nevelje. Ezért igyekezett Antonius Dolabellát, kit az op I 
timatok örömest mint vezéröket tekintették Antoniusnak mindig fé¬ 
lelmesebben növekedő hatalma ellenében, — különféleképen magá¬ 
hoz édesgetni. Elsőben is megszerezte neki a gazdag Syria tarto¬ 
mány kormányzóságát, mely tulajdonképen Cajus Cassiusnak volt 
határozva Caesar által. Ugyanakkor oda vitte a dolgot Antonius, 
hogy azon Macedóniában levő 6 legio, melyet Caesar a parthusok 
elleni hadjárat végett előre elküldött, Dolabellára bizatott. Egy 
titkos egyezségben azonban 5 légiót kialkudott magának, mivel — 
mond — Dolabella Kisázsiában úgyis elég haderőt fog találni. 
Midőn Dolabella még ezen gazdag ajánlatok által sem látszék egé¬ 
szen megnyerve lenni, Antonius elhatározta, hogy e pazarlónak 
adósságait a nyilvános pénztárból kifizeti, mely eljárását egy — 
állítólag Caesar iratai közt talált — hamis utalvány által igazolta, 
így végre egészen megnyerte azt a maga részére. 

Végre még az összeesküdtek fejeire Brutus és Cassiusra kell 
egy tekintetet vetnünk 

Az optimatok, különösen Cicero, nyiltan, tartózkodás nélkül 
kimondák, 
hogy a 
te rv , me¬ 
lyet Caesar 
meggyilko¬ 
lásánál kö¬ 
vettek, hi¬ 
á b a v a l ó , 
meggondo¬ 
latlan volt, 
Antonius¬ 
nak, a bá¬ 
tor, elvete¬ 
mült, sem¬ 
mit sem 
sz egyenlő 
consulnak 
s z i n t é n 
meg kellett 
volna gyií-
koltatnia. 
így csak 
roszabb az 
á l l apó t , 
mint az e-
lőtt; a mit 
Caesar so 
ha sem fo¬ 
gott volna 
velünk el¬ 
követni,azt 
teszi most 
Antonius. 
Ök magul.. 
a főnökök 
sem érez¬ 
ték magukat biztonságban a városban, m>rt életük fenyegetve 
volt nyugtalan fejek által, kik számos erős, fanatizált bandák élén 
állva, mindenkir, halállal és pusztulással fenyegettek, a ki merészelt 
valahogy a dicsöitett diktátor ellen szót emelni. 

így el kellett hagyniok Romát, s majd e, majd ama ré 
szében tartózkodtak Olaszországnak, szorgalmasan kerültetve 
Cicerótól, ki a velők való érintkezést szégyenelte, és csak kebelba¬ 
rátja Attieus iránti tekintetből egyezett bele egy összejövetelbe. 
Szomorú azon kép, melyet róluk nyújt. „Széthasadozva, vagy is 
inkább szétdarabolva találtam a hajót minden oldalról. Tanács- és 
ész nélkül bolyongnak ide s tova a szerencsétlenek, kik maguknak 
hírt szereztek ugyan, de nekünk a szabadságot nem adták vissza." 

Ilyen volt a birodalom állapota. Minden forongott; a föld 
vulkánrermészetü volt. Senki sem hitt az ekkép megzavart állami 
élet tartósságában. Elkeseredettség a consul, elkeseredettség a 
gyilkosok ellen: a senatus gyenge, meggörbedve a consul brutális 
rémuralma alatt. 

Ilyen volt Róma, ilyen Olaszország. 
Ekkor jött Octavián. Kiss Elek. 

Képek a hazai népéletböl. 
IX. Debreczeni nászmenet és népviselet. 

A magyar nép mai napig tiszteletben tartotta ösi szokásait, 
alig van kivétel, hogy hazánk valamely vidékén e tekintetben c?ak 
némi hűtlenséget is vennénk észre; itt ott a szokás s átalában a 
népviselet a kor igényeihez képest finomulhatott, de az eredeti 
jelleg változatlanul a régi maradt. Ha a hazánk különböző vidé¬ 
kén élő szokást s népviseletet egymással párhuzamba állitjuk, az 
eredetiségnek hű nyomait, ha valahol, bizonyosan a debreczeni 
(civis, polgár) népben azonnal észreveszszük. Ez, régi szokása meg¬ 
tartásához oly állhatatosán ragaszkodik, hogy abból elvenni, vagy 
ahhoz valamit tenni, véteknek tartaná. Még ruházatában s visele¬ 
tében is az eredeti, módos polgár kivan maradni, — a honnét so¬ 
kan a fényűzéssel párosultnak látszó tisztes ruhaviselésért meg¬ 
róni szeretik a debreczeni embert, de e megrovás inkább sok más 
vidéket illethet, mint e polgárokat, — mert bár tagadni nem lehet, 
hogy itt a fényes posztódolmánytól nem sajnálják az ezüstgom-

bokat,érté-
kes vitéz¬ 
kötést, nem 

e z ü a t-
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az 
sarkantyút, 
nem a viri-
tó selyem-
szo k n y a 
m e l l é , a 
gazdagon 
ragyogó a-
ranyos pár¬ 
tát, a virá¬ 
gos hímze-
tü kendő¬ 
be takar t 
ezüstc s a-
tos, bárSO-
tárt stb., de 
ezek szerin¬ 
tünk meg¬ 
rovás alá 
nem eshet¬ 
nek, mert 
a hol a nép 
vagyonos 
(és soha 
nem felejt¬ 
kezik meg 
egyéb em¬ 
beri köte¬ 
lességéről), 
hol a mód 
a fényesb 

:oS főút ez áj a. öltözködés¬ 
re megvan, ott a népviseletet e megrovás kevésbbé illetheti. — 
Sajnos mindazáltal, hogy a szellemi műveltség a gazdag va¬ 
gyonossággal nincs egy arányban; de minthogy a debreczeni nép 
vallásos érzületü, bizton remélhető, hogy régi elfogultságát lassan¬ 
ként levetkőzve, az olvasási vágy is benne mindinkább erösbödni 

1 fog, — s már is észrevehető a kultúra nem egy polgár házánál, hol 
becses olvasmányokkal, s ujságlapokkal is találkozunk *). — Ha 

! polgártársaink igy haladnak a czél felé, akkor igazán büszkék 
lehetnek önmagukra; — mert amellé a tös-gyökeres magyar — 

1 gazdag vagyonosság — ösi dicsőség, debreczeni polgár stb. büsz-
! kén hangzó czímek mellé igen szépen oda illenék az is : hogy mü-
' veltséggel ékeskedő honfiak. 
\ Képünket illetőleg : — Itt az esküvésre induló vőlegény- és 
menyasszonyi kétféle nászmenet két utczáróli öszvetalálkozása, 
illetőleg érkezése van ábrázolva. — A menyasszonyi menetnél 
legelői a menyasszony leány-barátnéi s rokonai lépdegélnek, 
párosával — ezek után jő két asszony-rokona közt a meny-

*) Csak a békésmegyei, olvasni szerető derék földmiveló polgártársakat ajánljuk 
debreczeni atyánkfiai figyelmébe. — K. K. 
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asszony — kiket az örömanya, közelebbi s távolabbi rokonok 
kisérnek a templomba s vissza azon rendben. — A vőlegényi me¬ 
netnél csak annyibaa tartják meg a rendet, hogy a násznagy (ké¬ 
pünk közepén) megy leg - elöl, utána a vőlegény, apjával vagy 
valamelyik rokonával, mindezek után a többi rokonok s a vöfél 
által hivatalosan meghivott férfiak zárják be a menetet. — A fü-
zérpereczczel, szalagok- s virágokkal gazdagon felékitett vöfélnek 
kötelessége, mind az utczán, mind a háznál a vendégkoszorut élezés 
tréfákkal folytonos vigságban tartani, — a miért is e fontos hiva¬ 
talra szakavatott egyént szokás választani *). 

A zenét szenvedélyesen kedvelő debreczeni nép, — midőn 
lakadalmi estebédjét, a vöféltöl külön megrigmusozott ünnepélyes 
ételek élvezése után bevégzé : — kezd el mulatni valójában. — Az 
érdekes menyasszonyi tánezon kezdve, szól a zene és sarkantyú 
reggelig vagy másnap éjszakáig, — megfűszerezvén a tánczmulat-

nyire majd egész éven át hóval vagy jégcsucsolc által borítva, melyek a haj¬ 
nal és alkonyat aranysugaraiban, a hold bűvös fényében s az északifény fen¬ 
séges pompájában ragyogva oly látványt nyújtanak, mely soha el nem 
törölhető nyomokat hagy hátra az utas elbűvölt lelkében. Ez ama hely, a 
hol a lapp az év egy részére sátorszerü kunyhóját felüti, hogy nemsokára 
ismét fölszedje azt, vele máshova vándorlandó. Mert a lapp nomád életet él, 
életmódja az iramgímhez van kötve, ama különös állathoz, mely neki a lovat, 
tehenet, tevét és juhot pótolja s minden szükségét fedezi. 

A lappok a nagy finn törzs tagjai, s a mennyire történelmi ismeretünk 
terjed, Skandinávia legrégibb lakói, mielőtt a germán törzsek által régi lak-
helyökről a mostaniba nyomattak volna. Testalkatukat illetőleg átalában 
alacsonyak, a férfiak legtöbbje nem éri el az öt lábat, a nők mégalacso-
nyabbak. öltözetük rendszerint igen egyszerű. Mindnyájan, nemkülönbség 
nélkül, durva kelméből készült, bokáig érő nadrágot viselnek, s e fölé cser¬ 
zett bőrből készült félcsizmát, télen pedig, midőn egész öltözetök bundából 
áll, irambőrből készültet húznak fel. Ezen vastag, puha lábbelit, hogy a viz 
rajta keresztül ne hathasson, szijakkal oly erősen összeszoritják, hogy a lap-
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ságot olykor násznagyi s vöféli dictiókkal és csikóbőrös áldo¬ 
másokkal. A túlsó lapon álló képünk Debreczen fő utczájának raj¬ 
zát mutatja. K. K. 

A lappok <\s iraingíinjctk. 
'Sfg Skandinávia és Oroszország legészakibb tájain lakik szétszórva egy 

nép, mely alig számlál többet 10—12 ezer főnél, mindamellett sajátságos 
szokásai és életmódja miatt nevezetes. E nép : a lappok. Ha az utas nyugat¬ 
ról, az északi Norvégia előtt fekvő szigeteken át jőve érkezik a norvégiai 
finn határszélre, ama mély tengeröblök vad fensége, melyek csudálatosán 
egymásba fonódva nyúlnak be a meredek sziklafalakkal övezett partokba, a 
szemet bámulattal, a szivet félelemmel tölti el. A magas part mögött és a 
körülfekvő, hasonlag magas szigeteken száz sötét hegy emelkedik, legtöbb-

•) Olyan formát, mint a nemrég meghalt „Kutya Pista" volt, a ki kifogyhatlan 
fezeiről volt hires nevezetes vőfél Debreczen városában — K. K. 

pon kivül más nemzet fiai el nem viselhetnék, s a lappok is vékony lábszá¬ 
rukat és ferde bokájukat ennek köszönhetik. A test fölső részét nyáron kék 
vagy barna, durva gyapjukelméből készült blousenemü ing fedi, melyet réz¬ 
horgany vagy épen ezüsttel diszitett öv tart össze. Ebben van kéae, gyűrűi, 
pénze, sőt néhány rézalak is mint talizmán a bűvölés ellen, miben a lappok 
még erősen hisznek, mig viszont ők is a normannok, svédek és oroszok által 
hatalmas bűvészeknek tartatnak, nevezetesen azon gyanúban állnak, hogy 
vihart tudnak előidézni. 

Meglehetős különbség van a lappok közt, de e nép sajátképeni eredeti 
magvát ama nomádul élők képezik, kik iramgímcsordáikat a hegyi rónákon 
legeltetik, s az évszak szerint majd a tengerpart, majd a mélyebben fekvő 
erdővidékek felé vonulnak le. Ezen hegyi lappoktól mint mellékágak külön¬ 
böznek a koldus-és halászlappok; az alsóbb hegyvidékeken élő erdei lappok 
nomád élet módjokkal felhagyva, állandóan letelepedve élnek. A kolduslapp 
részint mintcsavargó a magas hegyi rónákat barangolja be, részint a megte¬ 
lepedett népség közt tengődik, gyakran alegpiszkosabb munkákat végezvén, 
hogy életét fentarthassa. Ez osztály az indu<* páriával egyenlő sorsban részesül. 
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Szabadabb természeti életet élnek a halászlappok, kik állandóbb la¬ 
kással bírnak, s főfoglalatosságuk a halászat. Különösen a lazacz egy nemét 
halászszák, s azt frissen vagy száritottan eszik, me'y utóbbi állapotban so¬ 
káig eltartható, A halászlapp csónakja igen kicsiny és könnyű, legtöbbnyire 
minden vas nélkül készült. Ha a számos vizesések valamelyikét kell megke¬ 
rülnie, akkor a csónakát, mint valami nagy kalapot, a fejére borítja, fejszéjét 
annak orrába vágja, s ezzel kormányozza sajátságos terhét aíbokrokés lehajló üinioa u.^^^.. •ílŐJa' s ezzel kormányozza sajátságos terhét aíbokrokés lehajl 
ágak közti gyors futáíában; mialatt balkezében halászeszközeit tartja, nya¬ 
káról pedig iromgímbőrből készült tarisznyája függ le egyéb holmijával. A 
halászlapp kerüli a társaságot, legtöbbnyire magánosán él, hacsak nagyobb-
szerü halászatok nem késztetik sorsosaival egyesülni. Kenyerét vendégével 
megosztani, eszeágában sincs. Ez a civilisált népek által élvezhetlen kenyér 
fenyükéreg- és halkeverékből áll. Ha az utas a halászlapp hajlamát meg 
akarja nyerni, kínálja meg pálinkával, egy korty jó barátjává teszi. Az itt 
utazó fényes ezüstpénzzel és pálinkával legyen ellátva, ha komoly veszély 
nélkül tovább akar jutni. 

A tulajdonképeni lappok az iramgímesek. Ezek a fölsőbb hegyi és er¬ 
dei vidékekon találhatók, 8 azért hegyi és erdei lappokra oszlanak. Ez utób¬ 
biak képezik a műveltebb és állandóbb lakhelylyel biró részt, mig a hegyi 
lappok, az érdekesbek, valóságos kutyák módjára élnek. A magas hegyhát 
fölsőbb lejtőin levő szegényes erdőségek a vihar és eső ellen csekély védel¬ 
met nyújtanak, sőt néha még tüzet sem igen rakhatnak, mert a lejtő maga¬ 
sabb részein csupán törpenyir terem. A hegyi lapp életmódja az iramgímhez 
van kötve, és seholsem látható bensőbb egyesülés emberek és állatok közt, 
mint itt. Hazája hegyire és erdeire oszlik. Amaz Norvégiában van, s mint 
magas, széles hegyhát vonul a Fehér-tengerig. Mig e hegyhát nyugat felől 
meredeken könyököl a tengerbe, keleti részén hosszú, lassankint laposo 'ó 
ágak nyúlnak be messze a szárazföldbe. Ez ágak közt számos folyó fut vé¬ 
gig. Ezek, valamint a hegyágak és folyamvölgyek is, kalauzul szolgálnak az 
iramgímeknek vándorutjokban. Sohasem tér a csorda egyik folyamvölgyből 
a másikba, hanem az erdős hegylejtők hosszában vonul föl a felsőbb hegyvi¬ 
dékre. Télen a lapp az alsóbb erdővidékeken tartózkodik, melyek földje; 
puha moh t-akarja a hó alatt. Az okos állat már ösztönénél fogva elő tudja 
szerezni táplálékát a hólepel alól. 16—20 karó köralakban a földbe verve, 
fölül összekötve s nemezzel vagy dur a gyapjukelmével bevonva — kivéve 
egy nyílást a füst kieresztésére — ez képezi a lapp kunyhóját, mit a szél¬ 
vész könnyen felforgathat ugyan, de elégséges arra, hogy a fergetegtől 
megvédjen, meleget terjeszteni ped'g a kunyhó közepén rakott tűz dolga. 

Midőn a tavasz beköszönt, a lapp elhagyja az erdőt s felvonul a ma¬ 
gasabb hegyvidékekre egész addig, a hol a fatenyészés megszűnik. Ezt 
azonban nem önszántából teszi, hanem az iramgím kényszeríti rá, mely, 
hoo'y az erdőkben tanyázó bogarak csípéseitől meneküljön, a magasabb Ue-
gyekbe vonul, hova gazdája követni kénytelen, hacsak marhájának e saját-j 
ságát ismerve már meg nem előzte. A vonulás ugy történik, hogy a lapp' 
iramgímei egyikét szíjon vezetve elől megy, s a többi hosszú 3orban követi. 
A csordát a nyár a magas hegyháton lepi meg, a hol mohon és zuzmán ki 
vül egyéb alig terem. Az idő mindjobban fólinelegül, a nap már nem megy 
le a láthatárról, hanem egy kört ir le az égen, mely délben legnagyobb, 
éjfélkor pedig — ha lehet éjfélről szó, midőn a nap az égen van — legcse¬ 
kélyebb távolban van a láthatártól. A szúnyogok, szipolyok és bökcsék 
egész fellege rajongja körül a legelő csordát s azt borzasztólag megkinozza. 
A szegény állatok végre itt is megeléglik a szenvedést, s a hűves tenger¬ 
part felé vonulnak, hol a gyakran erős szélvészek 8zétkergetik a kinzó 
rovarok raját. A lapp kénytelen követni csordáját egész a Fjordé szigete¬ 
kig, miket az úszva ér el. Midőn pedig az ősz közeledik, a csorda ujolag 
fölkerekedik, s lassankint visszafelé vonul, előbb a magasabb, azután az 
alacsonyabb erdővidékekre, s ezen vándorlását minden évben pontosan vé¬ 
gezi. Ennyire függ a lapp az iramgímtől, melynek ha ösztöne után nem 
indulna, az egész csorda elhagyná, vagy tönkre menne, s ő belőle „koldus-
lapp" lenne. 

Most keressük föl a lappot nyár végén kunyhójában Ebugatás tudatja 
velünk, hogy lapptanya közelében vagyunk. A barna sziklák közt néhány 
iramgímet pillantunk meg; még csak néhány lépést kell tennünk, s sze¬ 
münkbe ötlik egy kis hegyi tó szélén, először a magasba törő füstoszlop, 
azután maga a lapp kunyhó. Fölemeljük a kunyhó ajt íját s mélyen megha¬ 
jolva belépünk. Epén ebéd ideje van. Közepén a földön egy rakás tűz pat-
to"\ mely fölött a sátorkarókhoz erősitett lánczokon a lappnak nélkülözhet-
len rézüstje függ. A füst elborítja a sátor egész belsejét s aztán szép 
lassacskán húzódik ki a fölül levő szelelőlyukon. Szúnyogok ugyan nincse¬ 
nek, de azért a helyzet oly kényelmetlen, hogy csak a lapp állhatja ki. A 
házigazda ebédjét késziti; iramgímtpjet főz, ebbe sajtot morzsol s aztán 
iiamgímvérrel megfűszerezi. Ö gazdag ember, mert mint később látni fog¬ 
juk, csordája 2000 darabból áll; azért sót s egy kis lisztet is használhat a 
főzéshez. A tűz körül vannak a nyirgallyakból készült s bőrrel beteritett 
ágyak. A bejárással szemközt ül az apa. mellette felesége s a gyermekek , 
átellenben pedig a cselédek. Miután kezet szorítottunk, a diszhelylyel kínál¬ 
n i meg bennünket, mely a házastársak közt van. Ebéd előtt és után fődet 
len fővel rövid imát mondanak; az ebédet a kunyhó alacsonysága miatt fekve 
kell elkölteni. Ebéd után a házigazda kivezet bennünket a szabadba. A lap, 
egy üveget von elő ruhája alól, melyben feloldott szurok van, sjazzal meghint 
arczát a szúnyogok ellen. Az est közeledik, habár a nap még magasan van 
az égen, s a csorda hazatér. 

Most minden egyszerre mozgásba jő. Már messziről lehet hallani a 
iramgimek sajátságos recscsentését, mely a villámszikra kipattanásáho 

íagyon hasonlit, s egy a csülkeik alatt levő hosszúkás csont által támad. A 
lótékony természet adta e csontot ez állatoknak, hogy a nagy hóban egy¬ 
mástól el ne távozzanak. Hasonlag egy sebes folyamhoz rohan le a csorda a 
magasból. A pásztorok ösztönzik erre hangos kiabálással s az ebek ugatással. 
Most a csorda hirtelen sűrű phalanxba nyomul össze s az agancsok egy ván¬ 
dorló erdőt látszanak képezni. Mindnyájan egy tágas keritésbe tódulnak 8 
ott oly állást vesznek, hogy keresztül huzódhassék rajtok ama tűz füstje, mit 
a szél mentében azért gyújtanak, hogy füstje által az iramgimek a tipolyok 
ellen védessenek. E kerítés közepén egy karóalkotvány van, melyhez mind¬ 
egyik tehén a fejes könnyítése végett köttetik. Az iramgim nagyon rakon-
czátlan állat, a fejes alatt egyre berzenkedik, a tejét visszatartja, s azért 
egyre ütlegelik. 

Végre beköszönt az éj, s a család valamennyi tagja, egymást óránkint 
felváltva, őrzi a nyájat. Orájok nem lévén, az időt a csillagok állásából, s 
ha az ég borús, gondolomformán határozzák meg, a miben nagy gyakorlattal 
bírnak. Mindegyik családtagnak van egy saját kutyája, melylyel, ha őrkö-
dési ideje kitelt, szép csendesen visszatér a kunyhóba, s az utána követke¬ 
zőt fölkeltvén, az őrködés folytatására kiküldi. Az ebek kicsinyek, szinök 
szennyesbarna, szőrük bozontos, s füleik hegyesen fölállók. A lapp szereti 
kutyáját, eledelét megosztja vele, a mit testvéreivel is alig tenne. íme egy 
jelenet a lanpok nyári életéből! 

Hogy egy téli ke>pet is mutassunk fel e rideg országból, elmondjuk,, 
a mit házigazdánk Unna beszélt el, kit az imént kunyhójában meglátogat¬ 
tunk. Unna egy szomszédjával Anunddal a több mint 80 mérföldnyire fekvft 
Kautokainoban volt, a hol Sjoibma, fivére leányával nősülni készült. A kérfr Knutokainoban volt, a hol Sjoibma, fivére leányával nősüli s 
szülői és rokonai együtt a monyasszony kunyhójába mentek. A menetet 
násznagy, mint a kérő által választott szóvivő vezette, s mig ő a leány szü¬ 
lőihez fordult, a többiek rokonaival ereszkedtek beszédbe; a pálinkában 
nem volt hiány, mert ez, főleg ily alkalmakkor, a lappoknál fontos szerepet 
visz. A Iá ogatás czélja növekedő vigság mellett, részint beszéd, részint 
ének által mindjobban kiderült; a kérő a nászajándékkal, mely főleg ezüst¬ 
eszközökből, mint kanalak poharak és övekből állt, épen nem fukarkodott, 
s e mellett Sjoibma nyalka legény volt, a kire több mint ezer darab iram-
gímből álló örökség nézett : szóval, a házassági szerződés megköttetett s az 
összekelés is néhány nap múlva a kautokainói templomban végbement. Tíz 
nap múlva Unna és Atiund hazafelé indultak. A földet magas hórétegek 
boriták, az utak nem voltak láthatók, s csak egy lapp tudhatta a helyes 
irányt eltalálni. A csónakalaku szánba a legjobb iramgím volt befogva, s 
utasaink tetőtől talpig iramgímbőrbe öltözve állhatták csak ki a metsző hi¬ 
deget. Az utazás derekasan folyt, a két első napon 45 német mérföldet 
haladtak, a nélkül, hogy jelentékenyebb szerencsétlenség fordult volna elő. 
Mindössze is a szán néhányszor oldalra dűlt, s az irataifíin. m-ly hasonló 
esetben nesn szokott megállni, ily helyzetben vonszolta a jármüvet s vele az 
itasokat jó darabig, mig végre sikerült azt ismét talpra állítani, a legsebe-
ebb nyargalás közben. 

így köszöntött be a harmadik nap. A sürü felhők hózivatart jósolának; 
z idő mindjobban elsötétült, a végre beállt a borzasztó hófergeteg. Uta-
ainknak nem volt mást mit tenniök, mint a szokott módhoz nyúlni: lyuka-
at vájni a hóban s ott türelmesen várni, mig az idő jobbra fordul. A hó 
sakhamar elboritotta utasainkat, s hideget át nem bocsátó bundaöltözetük-
>en kényelmesen feküdtek fehér, finom hóágyukban. Csupán az iramgím 
miatt lehetett aggodalmuk, mert ha ez el talál onnan nyargalni, vagy ha a 
farkasok és medvék megtámadják, akkor ők menthetlenül el vannak veszve. 
De a hű állat is, gazdái példájára, a hóba ásta magát, s körmeivel zuzmót 
kapart elő, éhségét csillapítandó. így feküdtek csaknem egy egész napig a 
hó alatt, mig végre a zivatar elnyugodott s vele a havazás is megszűnt. 
Most utasaink tovább folytatták utjokat, de az utolsó napon ismét egy ve¬ 
szedelmes kalandjuk volt. Már elérték az erdővidéket, a fényük és nyírfák 
mind magasabban nyúlnak fel. Az idő délre jár. Egyszer csak azt veszik 
észre, hogy az épen átutazott erdő sarkából egy egész csapat farkas tör elő, 
s villámgyorsan rohan a szán után. A vadállatok rekedt orditása mindjob¬ 
ban hallszik, az iramgím is észrevette már őket, s rémületében szélsebesen 
ragadja a szánt magával. Unna a gyeplőt veszi kezébe, az ügyes lövő Anund 
pedig puskát ragad. A fegyver dörren s a legelői futó farkasok egyike össze-
rogyik. Mig ez megtörténik, egy másik farkas az iramgím előtt terem, mely 
megrémülve hirtelen kot hátulsó lábára áll, s a támadó ellent egyik előlábá-
val ugy fejbe találja, hogy az élettelenül nyúlik el a hóban. Anund ezalatt 
még kettőt lelő a közelebb jött farkasok közül, mire a többiek, felhagyván 
a szán üldözésével, élettelen társaik hulláit rohanják meg, s azokból két 
irszágra szóló lakomát csapnak. — Az éj beáll, de oly éj, mely nem sötét, 
uinem a nagyszerű északifény által valóságos nappallá van varázsolva. Ne-
lány óra múlva hangos ebugatás hirdeti, hogy haza érkeztek. A80mérföld-
lyi utat, bár egy egész napig fel voltak tartóztatva, nem egészen 5 nap alatt 
tették meg. 

Az iramsrím gyorsasága, szánba fogva, rendkívüli, s néha a hihetlennel 
határos. Norvég hivatalnokok állítják, hogy ugyanazon iramgínunel gyakran 
18 mérföldet ntaznak egy húzómban. A drottninghohni várban egy szánba 
fogott iramgímet ábrázoló képet mutogatnak, a következő magyarázattal : 
A norvégeknek a svéd területre I(í99-ben váratlanul történt betörése követ¬ 
keztében, egy tiszt iramgím által húzott szánon Stockholmba küldetett, az 
esemény hirét megviendő. Ez utat a tiszt oly gyorsan tette meg, hogy 4$ 
óra alatt 180 német mérföldet haladt. A szegény állat azon perezben, a mi¬ 
dőn Stockholmba megérkezett, a lovagtéren halva rogyott le. 
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Toilrííjzok az áSlatviiágból. 
II. A fáczán. 

A fáczán gyönyörű madár, a nélkül azonban, hogy a jómadarak osz¬ 
tályába tartoznék, daczára némely tulajdonainak, melyeket alább nem mu¬ 
lasztok cl, kellőleg méltányolni. 

Nevét a Phasis, kolcbisi folyótól nyerte. Midőn az argonauták Kol-
chisból Görögországba visszatértek, e madarak közül is vittek magukkal 
néhányat a Phasis folyó partjairól, hol azok nagy bőségben tenyésztek. Gö¬ 
rögországban csakhamar meghonosult (a nélkül, hogy az indigenatus elnye¬ 
rése végett törvénybe iktatták volna). Utóbb Olasz-, Spanyol- és déli Fran¬ 
ciaországban s Európa egyéb, mérsékelt részeiben is elterjedt, de az utóbbi 
helyeken soha egészen meg nem honosulhato t, inert a zordon telet s a ned¬ 
ves tavaszi időt nem szereti, s azért bizonyos védelem s az ápolás egy ne¬ 
mére szorul.| 

A fáczán nem erdei madár, mint a vadgalamb, sem mezei, mint a fo¬ 
goly, fürj vagy pacsirta; legörömestebb lakik a ligetekben, melyek közelé¬ 
ben mezők és rétek vannak, hol élelmét maga keresheti; mert sokkal büsz¬ 
kébb, hogysem a kegyelemkenyeret eléje tenné annak, a mit saját embersé¬ 
géből szerezhet. E tekintetben rnegszégyeniti azon embereket, a kiket az ég 
ép kéz-lábbal áldott meg, s mégis a más nyakán szeretnek élősködni. 

A fáczán mindig a földön tartózkodik, a fűben és bokrok közt Lujk il, 
s csak akkor repül fara, ha megijed, vagy veszély fenyegeti, vagy ha aludni 
megy. A magasban egyátalában nem találja magát otthon, s azért gyakran 
megtörténik, hogy álomközben, ha erősebb szél támad, vagy ha valami 
roszat (például zsiványokról) álmodik, ijedtében szépen lepottyan a fáról, s 
ekkor a legközelebb ért bokorba ugy elrejti magát, hogy ugyancsak ügyes 
le<iyen a ,,fináncz"-iában, a ki elő akarja kutatni. Itt már nem igen szokott 
elaludni, csupa félelemből, talin mert kisérteteket lát a sötétben, mint a 
gyermekek. Azért a hajnalt oly nehezen várja, mint a pesti publikum — bi¬ 
zonyos színigazgató lemondását. 

Midőn a tavasz közeleg, a himfáczán izgatottá, nyugtalanná lesz, ke-
vélyen lép elő búvóhelyéből, szárnyait lebegteti, csattogtatja, farkát büsz¬ 
kén feltartja, s egy rövid kiáltást hallat, melylyel a fáczánkisasszonyokat 
igyekszik magához csábítani. Ezek nem is váratnak sokáig magukra, mert 
még nem tanulták el sok divatos műveltségű kisasszonytól, hogy kell szemér¬ 
mest játszani. Szép ilyenkor látni e szerelmes faczánkisasszonykákat, mint 
bámulják a fáczángavallért, ki ugy áll köztük pompás díszruhájában, mint 
egy zultán haremhölgyei közt. De kollegái közül ne merészeljen ekkor va¬ 
lamelyik közelébe jőni, mert még saját édes testvére irányában sem tiszteli 
ilyenkor a vendégjogot, hanem ha kell, vérét sem kiméivé űzi vissza. 

A himfáczán nőstényeivel igen szép egyetértésben él. De nincs is oka 
férjemuramnak zsétnbeskedni, mert nejei alázatosak, engedelmesek, nem 
vágynak a papucskormányt életbe léptetni, jól tudván, hogy őket csak ott 
illeti az elsőség, a hol hitnek nincsenek jelen. Ez is oly tulajdon, melynek 
sok nő általi utánzása kívánatos volna, akkor bizonyára kevesebb férjnek 
volna oka, legénykorát visszaóhajtani. 

De most veszem észre, hogy erkölcsi prédikáczióba kaptam, pedig nem 
szeretek a falra borsót hányni. Maradjunk tehát a fáczán mellett, az nem 
haragszik meg, ha ki is mondom róla az igazat. 

A himfáczán nem sokat gondol utódaival, melyeknek ápolását rangján 
fölüli dolognak tartja; de annál gondosabb anyák a nőstények, melyek ki¬ 
csinyeiket megható gyengédséggel ápolják. (Kérem, szép olvasónőm, ne néz¬ 
zen rám olyan csúnyán,nem példázgatás végett emiitettem föle körülményt. 
Tudom én, hogy a fáczán és ember közt van egy kis különbség. Nem is azért 
mondtam én azt.) 

A fáczánt nem pompás tollazata, hanem jóizü húsáért ápolják oly gon¬ 
dosan. Kétségtelen, hogy a fáczánhus nagy kedvességben áll, habár a csá¬ 
szárfajd s még némely más szárnyasok e tekintetben aligha tul nem tesznek 
rajta. Azonban a fáczánnal is ugy vagyunk, mint egyéb nevezetességekkel. 
Nagy híre elég arra, hogy egyik ember a másik után elmondja : hogy a fá-
Czánhuáhak nincs masa; habár másrészt találkoznak olyanok is, a kik egész 
hidegvérrel erősitik, hogy nekik a kappan jobban ízlik. Persze, hogy jobban 
izlik, mert fáczánt talán még elevenen sem láttak, nemhogy a foguk vásott 
volna húsában. Egyébiránt de gustibus ctc. Döntsék el e kérdést az inyen-
czek 

Eddig átalában véve csak dicséretest mondtunk a fáczánról; de most j 
már nézzünk jobban a szeme közé, s vizsgáljuk meg jellemét közelebbről. 
Pompás ruhája után itélve azt hihetnők, hogy tudja Isten, mily sok jót és 
szépet mondhatunk lelki tulajdonairól. 

De nem ugy áll a dolog! A büszke fáczánra nem alkalmazható a köz¬ 
mondás : „Szép testben szép lélek lakik;" ellenben annál nyugodtabb lélek 
kel elmondhatjuk róla ama másikat, mely így szól : „Nem mind arany, a mi 
fénylik." Szóval, a fáczán e szempontból annyira hasonli 

sors vár reá, minthogy a bendőjét kényekedve szerint megtömheti : minda¬ 
mellett a legnagyobb félelem és szorongás közt jelenik meg a szépszóra, 
mintha ez azt jelentené, hogy készüljön a halálra, mert egyenest a vésztő-
helyre fogják kisérni. 

Látni kellene ekkor a vitézt, mily mohón kapkodja fel az eléje szórt 
eledelt, hogy minél előbb jóllakván, visszaszaladhasson búvóhelyére. Ha 
tarisznyája volna, gyomra helyett bizonyosan ebbe rakná ételét sietségből, 
hogy hamarább búvóhelyére szaladhasson, s csak ott csillapítaná belőle 
éhségét. 

Ha messziről megpillantja ellenségét — pedig ilyen vajmi sok van, 
mert félelmében mindent annak néz — ijedten kiáltozva fára repül. De ha 
ellensé ' ' ' 
azt 
a z t . --
csőrét a földhöz nyomja, s iparkodik legalább a fejét egy nagyobb levél alá, 
vagy a fű közé dugni. Ugy tesz, mint a nyurga (struez), ostobaságában t. i. 
azt hiszi, hogy ha ő nem látja ellenét, ez sem képes őt meglátni. 

Ha gondolataiban, vagy jobban mondva, butaságában egészen el van 
mélyedve, s történetesen egy fenyűtoboz mellette a földre esik, a vitéz 
annyira megretten, hogy mint egy tébolyodott, ugyanazon egy helyen ide s 
tova futkos, s egyátalában nem tudja, hogy mihez kezdjen. Egy mellette 
elszaladó egér, sőt a lassan mászó csiga is képes ilyenkor halálra ijeszteni, 
fut eszeveszetten, maga sem tudja, hova és merre, s ha véletlenül elesik, 
ijedtében föl sem mer állani. Valóban, a nyulat, a fáczánhoz hasonlítva, 
rettenthetlen hősnek nevezhetjük. 

De még ez nem minden. A fáczános ligetek gyakran folyamok mellett 
vannak, s azért tavaszszal gyakori áradásoknak vannak kitéve. Mit tesz 
tehát a fáczán, ha az árviz a ligetet fenyegeti ? Bizonyosan fára repűi 
nemde ? 

Igenis, okos madár ezt cselekedne, de nem a fáczán. Ez nemcsak hogy 
fára nem menekszik, de a közeledő ár megpillantása annyira meglepi, hogy 
helyéből rendszerint egy tapodtat sem mozdul, hanem rendületlen elszánt¬ 
sággal (értsd : példátlan ostobasággal) helyén marad, mintegy a földhöz 
szegezve, s buta egykédvűséggel várja be a közelgő veszélyt, mintha igaz 
mohamedánként a fatumban hinne, s meg volna győződve, hogy ha elvégez¬ 
tetett, hogy viz által kell meghalnia, sorsát úgysem kerülhetné ki, ha fára 
menekülne is. Helyén marad tehát mindaddig, mig a viz lábát nem érinti: 
de még ekkor sem repül fel, hanem inkább még jobban belemegy a vízbe. 
s ha ez már oly magasra nőtt, hogy tollait érinti, akkor egész kényelemmel a 
hullámokra ül, szárnyait kiterjeszti, s aztán példás megnyugvással sorsára 
bízza magát. Azt gondolja magában, hogy mindent megtett a veszély elhá¬ 
rítására, a mi tőle kitelhetett; a többi már nem az ő gondja. De csakhamar 
lakol ostobaságaért, mert tollazata nem lévén vízhatlan, menhetlenül 
elmerül. 

Rajzoljam-e tovább is e képet? De minek? Az eddig mondottakban a 
fáczán eléggé van jellemezve, s jelen karczolásom czélja nem is terjed 
tovább. Az eddigiekből, ugy hiszem, mindenki meggyőződhetett, hogy a 
fáczán egyike e legszeretetreméltóbb madaraknak — sülve. 

Történelmi kalászától;. 
Irta Lehoczky Tivadar. 

I. Rákóczy, mint keresztapa. 
Hosszú esztendők sora múlt el, hogy az utolsó Rákóczy fejedelem hazáját 

elhagyva mint bujdosó Rodostóban a török császár oltalma alatt néhány kí¬ 
sérői társaságában lakott. Napjai, mint hű titkára, Mikes Kelemen hátraha¬ 
gyott irományaiban mondja, folytonos egyformaságban folyának. Rákóczy 
a délelőtti órákat többnyire imádkozással, bibliaolvasással s Írással tölté; 
délután pedig fürt, faragott vagy esztergályozott, s az irás szerint, ugy 
izzada sokszor e foglalkozásában, mintha munkája után kellene keresnie ke¬ 
nyerét; az ő gyönyörű szakálla sokszor annyira megtelek forgácscsal, hogy 
maga is neveté magát . . . Sokszor a rodostói unalmas lakást táborozással 
válta fel, vászonsátrakban töltvén néhány hónapot, mig a beállott esős ét-
szeles időjárás őt ismét kőlakházába meneszté . . . Rákóczy annyira szerété 
a bevett rendet, hogy attól semmi körülményekben el nem tért. Mikes erről 
egyik levelében igy ir : „Minekünk mindegy a mulatságra való nézve, akár 
május, akár deczember, mi csak itthon ülünk és télben nyárban egy szokást 
tartunk. Nem üsmerek olyan klastromot, a melyben a rendet ugy megtart¬ 
sák, mint nálunk. Egy kis kutyám vagyon, az is már ugy tmlja a rendet, 
valamint én." 

Ily körülmények közt, képzelem, mily gyönyörűségére szolgált az ájta-
tos s bujdosása közben egyedül vallásában enyhülést talált fejedelemnek, 
midőn 1727. június 11-én egy ismeretlen zsidó ifjú jelenté magát nála, kér-annyira hasonlit piperőczeinkhez, 

mintha csak egy ágról szakadtak volna. i, i .•.•, ~c . , . , °* ;~~: - - J - J — b " v •""», 
TT- í • ' u , . ,, , , I v é n titkon a fejedelmet, hogy miután ő az örök üdvösséget csunán a 
Ki hinne, hogy e ragyogó tollazatú madár maga a megtestesült gyá- resztény hit által reméli s kívánja elérni, kereszteltetné me£ Megörült e 

vaság és ostobaság! !i~*i *..„T>;I_/ . . • . . ° . y o y J l u l í C 

Ez egy kissé kemény vádnak látszik, de azért szavamat nem vonom 
vissza, inkább bebizonyítom. Halljuk tehát! A fáczán lassankint megismeri' 
ápolóját, a fáczánmestert, a ki ugy vigyáz rá, mint a szemevilágára, °s a ki¬ 
nek kötelessége, őt minden veszély, minden megtámadás ellen védelmezni; jassankínt meggyőződik arról, hogy midőn az ápoló sipolására az etetőhe¬ 
lyen megjelenik, ott semmi bajtól sem kell tartania, ellenkezőleg, igen jó 
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latkozatra Rákóczy, s azonnal papokat hivata, s hévvel tanittatá a zsidót a 
keresztény hit főágazataira. Két napig folyva s-t buzgólkodtak körötte az 
egyház szolgái, oktatván őt azon elvekben, miknek czélja, a jövő élet bol¬ 
dogsága. A héber oly könnyű felfogást tanusita a tanulásban, hogy azon 
mindnyájan csoda kozának s csakhamar nyilvániták, miszerint a jámbor már 
annyi ismeretekkel bír, hogy az óhajtotta vallásba annak rendé szerint be-
avattathassék. Június 13-án tehát bevezettetek lehető pompával az imolába, 
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s az összegyűlt keresztyén hívők jelenlétében a szokott szertartások közt 
megkereszteltetek; mely alkalommal a zsidó ifjú minden különös utasítás 
nélkül oly jól viselé magát, hogy azon álmélkodni lehete. A fejedelem maga 
volt a keresztapa, s Mikes szerint, annyira meghatotta őt a szokatlan jele¬ 
net, hogy könyezett örömében. 

Délután megüzené a keresztyén-ujoncz a fejedelemnek, hogy ő már 
keresztyén lévén, a többi atyafiai közt nem lakhatik, sem kereskedést nem 
folytathat, azért kéreti őt, hogy segítse meg néhány pénzzel, amivel uj pályát 
kezdhessen, hogy azon a keresztyének Istene segedelmével itt e földön is 
már boldogulhasson; egyszersmind nyilvánitá, hogy Rodostót, hol lelkileg 
újonnan született, többé el nem hngyandja. A fejedelem jó szivvel küld neki 
száz tallért. Száz tallér akkori időben sok pénz volt, sokkal több, mint most 
kétszer annyi, s igy nem csuda, ha az exzsidó azt el nem rejthetett gyanús 
mosolylyal fogadá, s forrón hálálkodva eltávozék. Másnap hiában várak az 
uj keresztyént a szentegyházban, ő meg nem jelene, a mise végeztével tuda¬ 
kozódnak felőle, de eredmény nélkül, nem akadhattak nyomára; végre kide¬ 
rült, hogy a fráter még hajnalban több zsidóval hajóra ült és a török főváros 
felé vitorlázott, honnan többé nem is került elé . . . Ez eseménynek később 
elterjedvén a hire, nem kis boszuságára értesült a fejedelem, hogy e furfan¬ 
gos zsidó nem most részesült először a keresztségben, mert igy már mind 
Szmyrnában, mind más török tartományokban többször cselekedett, ily aljas 
módon csalván ki szép összegeket a rászedett, előkelő jószivü keresztapák¬ 
tól. Innen volt magyarázható az is, hogy a csalfa zsidó oly könnyen tanulá a 
keresztyén hit ága¬ 
zatait, s hogy a ke-
resztelés szertartá¬ 
sai alatt is jól tud-
ta magát alkalmaz- < 
ni. . .Rákóczy nem 
mosolygott többé 
ez eseményen, ha¬ 
nem a bibliára tevén 
kezét, komolyan 
monda ; „A ravasz 
zsidó nem engeiit. 
csalt meg, hanem ---
— önmagát.'" 

(Vége követberik.) 

Buják vára. 
Nógrádme 

gye kisebb na¬ 
gyobb várai kö¬ 
zött, melyek szá¬ 
mát húszra tehet¬ 
jük , tekintélyes 
helyet foglal el 
Buják vára is. Az 
e megyében talál¬ 
hatóvárak is, ki¬ 
véve a még ép¬ 
ségben tündöklő 
G á c s v á r a t és 
Kékkő várának 
napkelet felé cso 
s z á r n y á t , mái-
mind romban he- Buják 
vernek. A bujákivár,melyet képünk ábrázol, Nógrádmegye délnyu¬ 
gati részén, erdők- és völgyektől környezve magas hegyen fekszik. 
Elnevezését többen bújik igétől származtatják, és pedig két okból, 
először mivel a vár hegyek és erdők közt mintegy elrejtve, elbuj¬ 
tatva van; másodszor pedig mivel a vár egykori ura kegyetlen 
ember lévén, mennydörgő haragja elöl mindenki iparkodott elbújni 
s igy lett a vár is Bujákká elnevezve. Azonban ez mesebeszédnek 
látszik. 

Egyik nevezetessége e várnak a még most is látható ugyne-
vezett feneketlen kut, mely mintegy 80 — 100 ölnyi mélységre volt 
a sziklákban kivágva és mely a félórányi távolságra eső Buják 
faluban levő forrással volt összekötve. E kútról regélik, hogy mi¬ 
dőn a vár egyik felügyelője leányát férjhez menni kényszeritette 
volna, a leánya kútba ugrott s minden sérelem nélkül az emiitett 
forrásnál jött ki. 

Tulajdonképeni alapitója nem tudatik, annyi bizonyos, hogy 
a Báthory-család birtokában volt egész 1552-ik évig, és e család 
egyik tagja Báthory Endre 1550. körül a várat erős bástyákkal 
nagyobbitotta meg. Rendesen 50 lovas és 150 gyalog katona lakta 
azt, kikre a vár örizete bizva volt. 

1552-ben a török több várat elfoglalván, Ali basa Bujákvárát 
is ostrom alá vette. A vár felügyelője ez időben Kéresy Márton 
volt*) . Az ostromot eleinte a várbeliek tüzesen visszaverték, mig 
csakhamar félelem fogta el őket és a várat vezérekkel együtt tit¬ 
kon odahagyák. A törökök azonban utánok indultak s az egész 
csapatot leölték, Kéressy Mártont pedig fogságba hurczolták. 

Bujákvára ezután 1593-ik évig maradt a török járom alatt, 
mig az emiitett évben Tiefenbach Kristóf és Pálffy Miklós által 
viszszaszereztetett s ezután 70 esztendeig birták a magyarok. 

1663-ban Buják ismét a törökök birtokába esett és felügyelete 
Hasszán agára bízatott. A magyarok azonban, kik a közel levő vá¬ 
rakban voltak, csellel arra birták Hasszán agát, hogy a várat sza¬ 
badon bocsátás mellett feladja. De a törökök alig vonultak ki a 
várból, Csecse mellett a magyarok megtámadták őket, gondolván, 
hogy ezáltal az elrabolt kincsek birtokába juthatnak. 

Ez, Murtuzan agát, az akkori hatvani basát, boszura hítta fel 
s fél év múlva 3000 fegyveressel a bujáki vár falai alatt termett. 
Berczely Jánost, a vár akkori kormányzóját, azonnal a feladásra 
szólitotta fel, szabad kimenetelt Ígérvén neki. Ez felszólitását, 
minthogy csak Degyvenheten voltak mindösszesen a várban, elfo¬ 

gadta. Alig lép-
_^_ -_ tek ki azonban a 
1~?5r_ "" kapukon, midőn 

a törökök által 
megrohanva egy 
szálig felkonezol-
tattak. 

Murtu zan 
aga, nehogy még 
vele is hasonló 
módon bánjanak, 
már másnap vir¬ 
radóra t o v á b b 
ment onnan, a vá¬ 
rat pedig kipusz-
t i tván , felgyuj-
tatta. S azóta a 
büszke várnak 
csak omladékai 
vannak , álmo¬ 
dozva hajdani di¬ 
csősége és győ¬ 
zelmei felett. — 
Kormos falait a 
repkény diszesiti. 

Cs. L. 

v á r a . 

Egyveleg. 
+ (Hogy fize¬ 

tik Francziaország-
han a tárczaczik-
keket!) A „Cousti-
tutionnel'- tárczája 

számára több irodalmi nevezetességet nyert meg, többek közt Abont Ed¬ 
mondot is, ki havonkint négy tárczaczikk Írására kötelezte magát, s kap 
ezért 12 ezer frank évi dijt, melyből egy-egy czikkre 250 frank esik. 

+ {Hajóégés.) A valparaisói kikötőben az „Infernal" franczia hajó m. 
hó 1-én elégett. A tűz borzasztó erővel tört ki, ugy hogy oltásról szó sem 
lehetett. Hogy a hajót elsülyeszthessék, 100-nál több ágyúgolyót lőttek rá, 
s miután ez sem sikerült, a lőporkamrát fellobbantották, mire az egész hajó 
légbe repült. Az explosio oly borzasztó erővel történt, hogy a közel házak 
ablakai mind összezúztak. A kárt, mely a hajó elégéséből támadt, 3% millió 
frankra becsülik. A hajó szén- és lőporszállitmánynyal volt megrakva. 

+ {Letemető.) Czarszkoe Seloban {Oroszország) császári rokkantlovak 
laktanyája van, hol azon lovak ápoltatnak, melyek a czárokat hordozták 
hátukon. A laktanya mellett díszes temető van ily lovak számára, s a 
kiszenvedettek fölött márvány-sírkövek, a lovak s a rajtok nyargalt czárok 
neveivel. A csaták vagy azon nevezetes események, hol e ló jelenvolt, fel¬ 
iratokkal vannak megörökitve. Vájjon e síroknak vannak-e ájtatos látoga¬ 
tói? nem mondatik. 

+ (Katonatartás költsége.) Nem lesz érdektelen, tudni, hogy egy 
katona Ausztriának évenkint 192 ftba, Angliának 938, Francziaországnak 
344, Poroszország 314, Olaszországnak 212, Belgiumnak 410, Törökor¬ 
szágnak 220, Sveícznak pedig 7% (!) ftjába kerül. 

•) Istvánffy és Bél Mátyás. 
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T Á R H Á Z . 
Figyelmeztetésül a közönséghez. 

A 

magyar Akadémia palotájának tervei egy lapon 
E napokban tartja a m. tud. Akadémia ez évi nagygyűlését. Eemél 

hető, hogy ez időre az építendő palota ügye is el lesz döntve véglegesen. I 
magyar közönség lelkességének, áldozatkészségének leend ez épület egy uj 
nagyszerű bizonyítványa, minélfogva igen természetes azon érdekeltség 
mely e tárgy iránt az egész hazában nyilatkozik. A Vasárnapi Újság olva¬ 
sóinak, kik áldozataikat a nevezett czélra szintén hazaflui készséggel meg-
hozák, megigértük, hogy a palota beküldött terveit hű rajzokban egymás 
után közlendjük s igéretünket kevés idő múlva be is váltandjuk. 

Azonban addig is, míg fentebbi szándékunk valósul, eleget kivánvá 
tenni a közönség feszült várakozásának, az akadémiai elnökség szives be 
leegyezésével, külön vállalatba fogtunk, melynek jövedelme egészen a 
akadémiai építési tőke szaporítására van szánva. 

Ugyanis van szerencsénk jelenteni, hogy december 20-ától kezdve 
Vasárnapi Újság kiadó-hivatalában és Ráth Mór könyvkereskedésébe] 
kapható lesz egy nagyérdekü díszes photographiai mű : 

„A m. akadémiai palota tervei egy nagy lapon." 
Henszlmann, Ferstel, Szkalnitzky, Klentze és Stüler eredet 

rajzai után készité Simonyi Antal, pesti fényképész. 
Egy példány ára Z ft. 

A kép nemcsak közérdekű, de oly díszes is, hogy bármely jeles kép 
gyűjteményben méltó helyet foglalhat. — A jótékony czél iránti tekin 
tétből minél számosb megrendelést kérünk és óhajtunk. — Pest, dec. 14. 

A Vasárnapi Újság szerkesztősége 

Régi váraink ügyében. 
Szeretett hazánkat bár merre tekint a vándor: sirhantok és rom¬ 

maradványok környezik. A föld, melyet tapodunk, őseink része az, elődeink 
vérét itta, mely által termékenynyé lett; táplál bennünket; hogy soha őt 
szeretni meg ne szűnjünk. Sokat szenvedett e hon kül és beíviszályok zak¬ 
latásai között; kevés jó napot élt itt a nemzet. Mindig fogyott fajunk, és 
mégis# a számra nézve kevés — megoltalmaza téged, oh szeretett kedves 
hon! Eletedért ezrek hullottak el. A rónákon és bérczeken emelkedett véd-
várakat lerontotta az idő vihara. És most ezen történelmi kincseket a fe¬ 
ledékenység sötét leple borítja. Legrégibb váraink eredetének hiteles tör¬ 
ténelme kikutatlan, s a mi csekélyt róluk tudunk, az is csak hypothesisen és 
elmefuttatásokon alapszik. Mert régi levéltárainkat az egymást érő zavaros 
hadjáratok, melyeknek gyakori dulásaikban Arad, mint végmegye, sokat 
szenvedett — felemésztették. A szájbeli hagyományok (orális traditío) és 
mondák közt pedig eligazodni nem tudunk, mivel azok még összegyüjtet-
lenek. Minden vármegye gazdag történeti kincstárnak mondható; elég van 
anyag, csak legyen munkás kéz, s különösen buzdító és vezető, ki hatni és 
az erőket összegyűjteni tudja. Vegyük csak a kis hunvilágot; annyi törté¬ 
neti emléket, őshagyományt és regét, egész honszerte nem találunk mint a 
székely-földön. De annak nagyobbrésze, igen csekély kivétellel — mind 
parlagon hever, holott legbecsesebbek és nagymérvűek a történelemre 
nézve, mivel a székely nép hun maradék lévén, régisége a legrégibb időkre 
kiterjed. És mindezek daczára, hol állunk? a száraz okoskodás kimagya-
rázhatlan terén, melyről megmozdulni a tehetetlenség nem enged. De helyt 
vesztegleni nemzeti bűn. 

Öreg váraink leirását sokan megkísértették. Nyomozásuk hasznave¬ 
hető ugyan, noha a kort, melyben emeltetett, kiaknázni a legjobb szándok 
mellett sem sikerült; azért mégis némi fényt és világot árasztottak a tudo¬ 
mányra. 

Nekünk csatlakoznunk kell; csak ugy haladhatunk bizton előre, ha 
összeműködünk. Idegenekre nem bizhatjuk magunkat, ők, mint már meg¬ 
történt, tévútra vezethetnének bennünket. Az idegen történészek legszentebb 
történelmi igazságainkat nem egyszer támadták meg — lerontani és két¬ 
ségbe hozni. Ha azokra hagyjuk magunkat, könnyen bomlásnak indulhat¬ 
nánk. Csak azon nemzet vész el, mely önmagát elhagyja. A kor, melyben 
élünk, tevékenységet követel tőlünk. Az elmaradás pedig az elenyészésnek 
tátongó sírja. De hátramaradni sehogy sem akarunk, nekünk csak most van 
jövőnk, nekünk élnünk kell, hazánk a virágzás küszöbén áll. 

Nálunk az a kérdések egyik kérdése, hogy mikor épültek elaggott vá¬ 
raink? kik építették? és kik voltak az első tulajdonosok? . . . 

Kötelességein, elmondani szerény nézetemet. 
1) Minden vármegyében archaeologiai társulatokat kellene felállítani, 

mely társulatokat az Akadémia támogatná. 
2) Szakaszonként a teendőkről értetezleteket tartani, melynek ered¬ 

ményéről az Akadémia értesittetnék. 
fss. Ujs. 5 0 . K . - - 1S61 

3) A magán-levéltárakat, valamint a városokét — ide értve a megyék 
levéltárait — alaposan kikutatni, ki nem hagyván a zárdák és káptalano¬ 
kéit is. Ai okmányok és cunabulák eredetiben vagy hiteles másolatban 
összegyüjtendők; melyből egy példány az Akadémiának lenne küldendő, a 
másik pedig a társulatnak biztos helyen tartandó levéltárába teendő. Igy 
történet-búváraink segitve lesznek müveik kidolgozásában. Ha a társulat 
azon megyében, melyben működik, oly iratokra akadna, melyek más várme¬ 
gyének régiségeire vonatkoznak, egymást értesítsék, hogy azok kicserélés 
vagy másolat által megszereztessenek. Ezen vállvetett összemüködés által 
óriási munkát lehetne véghezvinni. 

4) De ez még nem elég! az oly régi várak, melyek eredetét tökéle¬ 
tesen mély homály fedi, és adataink hiánya miatt eligazodni nem tudunk; 
mi lenne a teendő, hogy a történelmi csorbát kiegészitni és a históriát meg-
igazitni lehessen? . . . A helyszínén ásatás az egyetlen mód, mely rajtunk 
segithet. Az ilyen nyomozás által csak akadunk valamire, például: oly kö¬ 
vek merülhetnek fel, melyeken metszvények, iratok és évszámok lehetnek, 
mi csalhatlanul sok tekintetben irányt adhat. Esetlegesen szintén sikerülhet 
egyes pénzdarabok és harczi eszközökhöz hozzá jutni, melyek alkotásuk 
által is sokat bizonyíthatnak. 

A mondottak után az olvasó utunkba azon nehézségét gördíthetné, 
hogy a munka honnan lenne fedezendő? hisz az ilyen vállalat pénzzel jár; 
de pénzünk nincs, pénz nélkül pedig mitsem tehetünk; az igaz, pénzünk 
nem sok, de mindig van kevés s ha a kevésből csak tíz krajezárt juttatnánk 
személyenkint ezen üdvös czélra. Aradmegyéből egy év alatt 5—6 ezer 
forintnál több bejőne, anélkül, hogy azt valaki megérezné, mivel a társulat 
vállalatát sikeresen megindithatná. Gondoljuk meg azt, hogy apró csepp viz 
compositumából alakult a hatalmas tenger, mely hajókat hord, és az ész 
parancsának engedelmeskedik. így vállt a lehetetlenség lehetővé. A világ 
csodáit az uralkodó eszmék szülik, melyeket fillérek segítségével egyitett 
erők hoznak létre. — Vagy attól tartanak a szűkkeblüek, hogy a vállalatba 
fektetett tőke nem fog kamatozni ? sőt nagyon is sokat, szellemi életünk 
hypotekáját fogja garantirozni, és az európai műveltség szinterén authen-
tikalis tért foglalunk el. 

Ha Angolország más világrészekben ásatásokat tesz, cs milliókat költ 
tudományokért : hát mi égető szükségcink perczeiben tétovázzunk-e ? 

Albion vitorlái büszkén szeldelik a haragos tenger hullámait és szorgalmas 
éh gyanánt hordják haza a becses régiségeket. Sokszor a megterhelt 

hajókat eltemetik a hullámok árjai, felszámithatlan károkat szenved, és még 
sem retten vissza, hanem tovább is folytatja útját, hogy azon büszke nemzet 
lánglclkének határozott elveit megtestesítse. Német- és Francziaország 
nem egyszer küldötte tudományos embereit hazánkba — tapasztalat és régi 
pénzek gyűjtése végett. És mi hazánkban az orrunk előtt busongó régi 
várainknak tudományos kikutatását ne kezdj ük-e meg? Van-e még idő a 
halogatásra? Szálljon mindenki önnön magába, és kérjen tanácsot saját 
intudatától! 

Semmisem hiányzik, csak akarat kell; lépjenek elő a szaktudósok, a 
;ehetősbek és értelmesbek. Hiszem, hogy a nemzet bizonyára kötelességét 
negértendi és meleg részvéttel adja oda beleegyezését. Hisz még soha el 
em maradt, hol csak erejét a jó ügy igénybe kívánta venni. 

Vannak minden vármegyének kitűnő czelebritásai, kik elég ismeret¬ 
iéggel birnak arra, hogy a dolog élére álljanak, és egymást kölcsönösen 
jyámolitsák, hogy egy állandó, erős társulatot alkossanak. 

(P. H.) Márton Ferencz. 
Irodalom és művészet. 

— E napokban küldtük szét előfizetési felhívásunkat a Vasár¬ 
napi Újság és Politikai Újdonságok 1862-ik évfolyamára. Teljes 
izalomrnal ajánljuk azt t. ez. olvasóink nagybecsü figyelmébe. 

+ Heckenast Gusztáv kiadásában legújabban a következő munkák 
elentek meg: „Fenyitö törvényszéki magyar törvény/1 Fejtegette Szleme-
>iics Pál. Harmadik kiadás. E munka igen érezhető hiányt pótol irodal¬ 
munkban, mert ezen kívül alig van más büntető-törvénykönyvünk magyar 
nyelven. Ara 2 ft. — Nem különben hiányt pótol Szeniczey Gusztáv követ¬ 
kező munkája: „A magyar csődtörvény és csődeljárás az 1840-ik évi XXII . 
i 1844-ik évi VII. törvényczikkekből, az országbírói értekezlet által ja¬ 
aslatba hozott ideiglenes törvénykezési szabályok szerint egybeillesztve." 

Ara 2 ft. — Végül Ökrös Bálint „Magyar polgári magánjog"-ának 4-ik 
-ik füzete is megjelent, s ezzel a hasznos munka be van fejezve. 

+ (Imakönyv.) Müller Emilnél e napokban jelent meg : „Szent hang¬ 
atok. Imák ker. katholikusok számára. Szerzetté AlbachJ. S., fordította 
ujánszky Antal/' E hat aczélmetszettel díszített imakönyv a tizenegyedik 
redeti kiadás után negyedik kiadás, s szivnemesitő és ájtatos tartalmával a 
özelgő karácsonyi és újévi ünnepekre igen czélszerü ajándokul ajánlható, 
íapható a kiadó-tulajdonosnál Dorottya-utcza 12. sz. a. s minden hiteles 
önyvárusnál. Ára kötetben 3 ft. 80 kr. 

+ {Emilia „Irodalomtámogató tállalatára") eddígelé már több mint 
00 aláiró érkezett, s remélhető, hogy számuk.nemsokára megüti az 1000-et. 

«•--! 
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— (A „Növilág" uj folyama.) Jövő évtől kezdve e hölgydivatlap — 
melyet olcsósága és legnagyobb elterjedtségénél fogva,méltán nevezhetnénk 
a nők „Vasárnapi újságának1' — nem mint eddig kétszer, hanem háromszor 
fog megjelenni havonkint, és pedig alakja előbbi nagyságában — árf öleme-
lés nélkül. Eszerint adni fog éven át 36 számot boritékkal, 12 divatképet, s 
ugyanannyi minta-rajzmellékletet, — félévi 3 forint előfizetésért. Meggon¬ 
dolva, hogy a külföldi 10—20 ezer előfizetővel biró divatlapok még drágáb¬ 
bak, amellett, hogy honi divatunk mellett fölöslegesek is — azt hiszszük, 
szükségtelen volna, e lapot még különösen is ajánlani hölgyeink figyelmébe. 
Szerkesztője, Vajda János nemhogy vissza nem lép — mint hire volt, de sőt 
főgondját e lap szerkesztésére forditandja. 

4- (A „Thália" czimü zsebkönyv) megjelent. Kiadták Fésűs György és 
Toldy István. A budai magyar népszínház javára s keletkezésének emlékére. 
A szépirodalmi vegyes tartalmú dolgozatokon kivül, a budai magyar nép¬ 
színház keletkezésének történetét is hozza. Bolti ára 1 ft. 20 kr. 

4- {Dobsa Lajos) sokszor emlegetett uj szomorujátéka, „István, első 
magyar király ' tegnap, lapunk bezárta után, volt először színre hozandó a 
budai népszínházban, azért róla ezúttal nem szólhatunk. Ma ismételtetni 
fog, sőt mint halljuk, egymásután négyszer adják elő, a mi nálunk eddig 
példátlan dolog. Tegnapelőtt, a darabra történt előkészületek miatt, nem 
volt előadás. 

4- (Xantus Jánostól) közelebb „Utazás nyugati Mexikóban" czimü 
munka fog megjelenni. Bizonyára érdekes lesz. 

4- (Szinmüpályázati indítvány.) A budai népszínháznál történt 
pályázat eredménytelensége, sőt mondhatni, káros volta következtében 
Salamon F. a „P. N."-ban azt indítványozza, hogy a pályázat jövőre oly 
módon hirdettessék ki, hogy minden uj népszínmű, mely egy év alatt a 
népszínházban előadatik, pályázónak tekintendő és a jutalom ezek legjobbi¬ 
kának adatik ki. Ekkor a pályázás nem üthet ki oly gyengén, mert több író 
és több mű pályázik, a veterván irókat sem tartóztatja vissza önérzetük E 
szélesb alapú pályázat mellett sohasem jönének a bírálók azon zavarba, 
hogy habár aránylagos becs szerint kell itélniök, ugy vélekedjenek, hogy 
hasztalanul van elpazarolva a jutalom. — Minthogy az idei pályázatra 
beküldött s előadott művek minden kritikán alól állanak, Salamon ugy véli, 
hogy az 50 arany jutalom semmiesetre ki nem adandó. Annyi áll, hogy ha 
kiadatnék, sárba lenne dobva az az 50 arany, miután a pályázó darabok 
egyike sem olyan, hogy másodszori előadásra érdemes volna. 

-|- (Vahot Imre) uj évkor ismét megindítja „Napkeletét." Midőn 
tavai a sajtó 12 éves bilincsei nagy részt feloldoztattak, Vahot akkor lap 
ját, melynek egyik szániát történetesen lefoglalták, jónak látta megszüntetni, 
kijelentvén, hogy ily sajtóviszonyok közt nem lehet újságot szerkeszteni. 
Most a sajtó a provisorium folytán ismét szűkebb korlátok közé szorittatott, 
és íme, Vahot újra „Napkeletét," teremt. Furcsa! de azért éljent 

4- {Bakody Lajos,) zongoraművész hazánkfia közelebb Pestre érkezik 
8 hangversenyt fog rendezni. Később egy nagyobb művészi körű ra indul. 

-\- (Dumas Sándor „Párisi M)hiícánoku) czimű nagy regényének két 
utolsó füzete is megjelent Pfeifer Ferdinándnál magyar fordításban, s igy 
most már teljesen kapható. 

-|- (Feleki Miklós) legújabban ismét két franczia szinművet fordított 
le, melyek Parisban számtalanszor, nagy tetszéssel adatnak. Az egyik : „Le 
gentilhomme pauvre," mely Bécsben „Der arme Marquis" czim alatt ismer¬ 
tetik; szerzője Dumanoir. A másik Fouché Pál „L'institutrice" (a nevelőnő) 
czimű műve. 

+ („Bornemisza szobor.") Kassa városa, polgármestere, b. Luzsénszky 
Pál indítványa folytán egy, a város birtokában volt márványszobrot ajándé¬ 
kozott a nemzeti Múzeumnak. Hogy mikor és ki által készíttetett e mű, 
senkisem tudja; közönségesen „Bornemisza-szobornak" nevezik. Elismerés 
illeti a tiszai vaspályatársulatot is, mely e szobrot Kassától Czeglédig dij 
nélkül szállitá. 

4- (Í7; színmüvek.) A budai népszínházhoz ismét egy egész csomó, 
előadásra bocsátandó színmű adatott be, névszerint: „Egy család ünnepe," 
népdráma 3 felv. magyarította Feleki; „Szép Mara," eredeti vígjáték 3 
felv.; „Egy magyar szinész otthon," eredeíi vígjáték 2 felv.; „ Párbaj sö¬ 
tétben," vígjáték 3 felv.; ,,Horace esküje," vigjáték 1 felv., forditották 
Tatai és Spanraff"; „A falu fonóháza" eredeti népies operetté 1 felv. Bényei-
től, zenéje Sziklavölgyitől; „A nekeresdi csárda," eredeti népszinmü 3 felv. 
Pap Bélától. Tóth Kálmán „Dobó Katiczája" is elő fog adatni. Több sze¬ 
rencsét kivánunk nekik, mint az eddigiek ott tapasztaltak. 

4- (Uj román lap.) Bukarestben újévkor .,Concordia" czimű lap indul 
meg, melynek feladata leend, a magyarok, románok és délszlávok közt a 
testvériséget szorosabban fűzni. 

4- (Greguss Ágost) egy négy felvonásos, versekben irt vígjátékot nynj-
tott be a nemzeti színház drámabiráló választmányához. Az uj vigjáték 
czime : „Női biztositás." 

4- („Sárosy-Album.") Rákosi László és Sarkady István előfizetést 
nyitnak egy „Sárosy-Albumra," melyben a költő arczképe mellett, annak 
eddig kiadatlan prózai és verses dolgozatai, életrajza és végső pillanatai 
lesznek részletesen előadva. A 25—3U ivre terjedő munka előfizetési ára 
3 ft., diBzkötésben 5 ft. Megjelenését a szerkesztők január közepére igérik. 

4- (Prépost István „Debreczeni Közlöny") czimü hetilapja, előbbi szel¬ 
leme és iránya megtartásával, újévkor újra megindul. Előfizetési ára egész 
évre 5 ft., félévre 3 ft., negyedévre 1 ft. 50 kr. 

+ (A grdczi „Volksstimme" szerkesztősége) lapjának megjelenését bi¬ 
zonytalan időig megszüntette. 

+ (Rózsaági Antal) szétküldte már előfizetési felhívását a szerkesz¬ 
tése alatt Engel és Mandellónál újévkor megindulandó „Gombostű" czimű 
lapra, mely hetenkínt kétszer, nagy másfél ivén, boritékkal és mellékletekkel 
fog megjelenni. Előfizetési ára egész évre 12, félévre 6, negyedévre 3 ft. A 
már szétküldött mutatványszám jó reményt nyújt e divatlap iránt. 

Ipar, gazdaság:, kereskedés. 
4- (A pesti takarékpénztárnál) leszámítolt váltók kifizetése folyó 

decz. 15-ík napjától kezdve nem mint eddig, reggeli 8, hanem déli 12 órakor 
eszközöltetik. 

4- (Ekeverseny és uj szecskavágógép.) Köpcsényben (Mosony) m. hó 
18-án ekeversenyt rendeztek 26-féle ekével. Leginkább kitűntek a Yull-féle 
ekék. Ugyanott bemutattak egy Magyarországban eddig ismeretlen szecs¬ 
kavágógépet, mely 10 lóerejü gőzmozdonynyal hozatván mozgásba, a kitűnt 
eredmény átalános megelégedéssel fogadtatott. 

4- (Velenczében az üzlet) annyira megcsökkent, hogy a kölni újság 
szerint az angol kormány elhatározá, az ottani főkonzulságot feloszlatva, 
ennek teendőit a triesztire ruházni át; Velenczében pedig ezután csupán 
angol alkonzulságl állomás leend. 

4- (A borok szállítására nézve) igen czélszerü, ha elküldetésök előtt 
2—3-szor palaczkokba huzatnak le. Ez eljárásra a „W. Ztg." a londoni ki-
állitásra küldendő borok érdekében tesz figyelmessé. 

Közintézetek, egyletek. 
— (A pestbudai hangászegyleti zenede számára) ujabban befolyt aján¬ 

dékok : .A zeneműtárnak : 1) Brüuer Ferencz ur : „Die Dorfmusikanten" 
Mozart A. által szerzett zenemű. — 2) Pfefíer Ignácz ur : 3 magyar népdal, 
átírva Mosonyi Mihály által, két füzet. — 3) Füredy Mihály ur : 8 darab 
irott, 74 darab nyomtatott zenemű, öszvesen 82 füzet. — A zenedéi könyv¬ 
tárnak : 4) Kovács Ferencz komáromi népnevelő s zenedéi tudományos 
könyvtárnok ur : „Irányeszmék a komáromi zenetanoda alapvonalaihoz." 
Komárom 18(5l-ben megjelent saját munkája. — A szavalati könyvtár szá¬ 
mára : 5) Abelsberg Vilmos, a zenedének volt növendéke : Engel F. „Ideen 
zu einer Mimik. Berlin 1802, két kötet. — 6) Rudass János szavalat-osztályi 
növendék : Fáy András munkája „Hulló virágok." Pest 1861. — 7) Pentsch 
János ur : a) Emléklap az 1860-évből (a Szózattal 11 nyelvenj. b) Vilney 
Anton : Ungarische Volkslieder 1-teFolge, Leipzig 1848. 8) Mátray Gábor 
ur : S/.avalattan alaprajza, 15-ives nyomtatványból — 20 példány. — Mely 
ajándékokért az ig. választmány hálás köszönete ezennel nyilvánittatik. — 
Közli Ritter Sándor egyleti titkár. 

4- ( Ujabb adakozások az Akadémiára.) A szinérváraljaí közbirtokosság 
300 ftot adatott az Akadémia palotájára; Szabó János szemorvos pedig 
500 ftot hogyott az alaptőkére. 

4- (-4 nemzeti Kör) í. hó 15-re hirdetett közgyűlését bizonytalan időre 
elhalasztotta. 

4- (Az erdélyi kölcsönös jég- és tiízkármentö-társulat) november havi 
kimutatása szerint, a biztosított értékösszeg 10,886,361 ftra ment, 209,446 
ft. bevétellel. A fennebbi összegekből nov. hóra 642,334 ft. biztosított érték 
és 8359 ft. bevétel esik. Másfelől a tűzkáresetek száma is nagy volt nov. 
hóban : 38 tűzkár mintegy 17,000 ft. biztosított értékig. A 11 hó alatti tűz¬ 
károk összes száma 219. 

— (A barsmegyei gazdasági egyesület) 1861. év, deczember 21-én 
reggeli 10 órakor, Léván, saját teremében, igazgató alelnök választása 
végett, közgyűlést tartand. melyre az egyesület t. ez. tagjai teljes tiszte¬ 
lettel meghivatnak. Kelt Léván, az 1861 év november 20-án tartott köz-
gyülésbő1. — Mácsai Lukács egyesületi titkár. 

— Uja]>b adakozások a Széchenyi-emlékszoborra.) Kecskemét-város 
küldeménye 500 ft. — Nagy-Várad-város küldeménye 200 ft. s a polgár-
nagy ur gyűjtése ugyanott 130 ft. — A kassai takarékpénztár küldm. 100 
ft. — B.iky József, kun-sz -miklósi főjegyző ur gyűjtése, 51 ft. 50 kr. — Z. 
Horvá h Móricz ur gyűjteménye Zalamegyében 299 ft. 332/4 kr. — Sz kir. 
Szabadkaváros közgyülésileg küldött 200 ft. — Angyal Pál baranyamegyei 
főjegyző ur gyűjtése 314 ft. — Huszár Imre ur, az általa rendezett műked¬ 
velői előadásból 30 ft. — Lits Antal ur gyűjtése Gödöllőn 36 ft. Bocskay 
Ignácz ur gyűjtése Tatában 65 ft. — Nádosy István ur gyűjtése Pesten 
(59 ft — Piperkovics Péter pestmegyei főszolgabíró ur gyűjtése 36 ft. 
30 kr. — Kelt Pesten, 1861 decz. 2-án. Bertha Sándor, mint a m. t. akad. 
pénztári ellenőre. 

4- {Egy buzqó gyűjtő.) Botka Mihály, volt országgyűlési képviselő. 
Zalam^gyében 1860. év folytán az akadémiai alaptőkéjére s palotájára 1113 
ft 78 kit és 8 aranyat gyűjtött. 

4- ' A pesti kath. legényegylet tagjai) e napokban harmadik kiállítást 
rendeztek saját készitményü munkáikból. E mintegy 36 darab különféle 
szakmája iparczikkből álló kiállitás az egyleti tagok iparkodását fényesesen 
tanusitják. 

4- 'Az izr lelita magyar egylet által) rendezett szépirodalmi felolva¬ 
sások e hó 7-én esti 7 órakor, az egyletnek ujtér 2. sz. alatti helységében 
újra megkezdettek, s ezentúl mindeu szombaton ugyanezen órában fognak 
tartatni. 

4- (Jótékonyczélu előadások jövedelmei.) Sipos Antal múlt vasárnapi 
hangversenye a pe-tvárosi árvaleányház javára 369 frt. 89 krt, a budai nép¬ 
színházban rendezett második műkedvelői előadás pedig, ugyan-e színház 
alapja javára 200 ft. 60 krt. jövedelmezett. 
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4- (-4 Brassóban tervezett lövészegylet) nem jöhetett létre, mert felsőbb 
helyről betiltatott. Az ottani katonai parancsnokság minden engedélytelen 
gyülekezet tartását katonai föllépéssel fenyegeti. 

4- (.4 magyar irók segélyegyletére) a ,,P. N." szerkesztőségénél eddig-
elé következő aláírások történtek : Emich Gusztáv 200 ft, b. Kemény 
Zsigmond 200 ft. (Alapitó tagok.) Továbbá: Arany János, Csengery Antal, 
Salamon Ferencz, Strázsay Károly, Morócz István, Purgstaller József, 
Emődy Dániel havonkint egy-egy ft. (Rendes tagok.) 

Mi njság? 
4- (Girókuti P. F. „Országos nagy képes naptára 1862-re") Hecke-

nastnál megjelent. Bő tartalmából csak a következő főbb rovatokat emiitjük 
meg : Történelmi naptár; irodalom, művészet és társasélet; statisztikai 
adatok; találmányok; magyar könyvészét; országos tiszti czim-és névtár! 
országos vásárok s a t. Az ügyesen összeállított naptárt b. Vay Miklós 
fametszetü arczképe disziti. 

4- (Csillag Rózát és Stégért), mint értesülünk, a nemzeti színház igaz¬ 
gatósága szerződtetni akarja. Ez mindenesetre nagyobb nyereség leend szín¬ 
házunkra nézve, mint ama négy olasz tánezosnő, kiket az igazgatóság hir-
szerint a ballethez szerződtetni szándékozik. 

4- (Zordon idő.) Tokajnál a Tisza a közelebbi napokban annyira zaj¬ 
lott, hogy a hajózást meg kellett szüntetni. A Ferencz-csatorna f. hó 7-én 
már befagyott. Aradon e hó elején nagy hófergeteg volt, s javából lehetett 
szánkázni. Még mi nem vittük ennyire. 

4- (Ko'ozsvárott gr. Mikó Imrét) az ifjúság f. hó 7-én fáklyászenével 
akarta megtisztelni, mi azonban ő exája kivánatára elmaradt. Ugyanonnan 
tudósítanak, hogy a rendőrség egyik ügynökének sikerült egy egész tolvaj¬ 
társulatot kézre keríteni, mely egy idő óta betörések és merész lopások által 
háborgatta a város lakóit. 

4- (Izraelita ügyvéd.) Az első izraelita, ki hazánkban ügyvédi okleve¬ 
let nyert, Dr. Schönberger Ármin f. hó 10-én tette le ügyvédi esküjét a 
kir. kúriám'1. 

4- (Tudtokon kivül kinevezett hivatalnokok.) Szabolcsból Márky Fri¬ 
gyes és Mező Miklós, Pozsonyból ifj. Aranyossy Dénes, Komáromból László 
József s Temesmegyéből Pohut István jelentik, hogy megyei hivatalba való 
kinezeztetésök tudtokon kivül történt s ők hivatalt nem vállalnak. 

4- (Efogatás.) Esztergomból írják a „M. S."-nak, hogy ott m. hó 26-
án éjjel egy Sipos Jakab nevű, váczi születésű szabólegény, a mint menet 
közben egy ismeretes dalt énekelt, a cs. k. adóhivatal előtti katonaőr által 
csendre iutetvén, köztük tettleges összekoczczanáa történt, miközben a 
eegéd az őrt kezével párszor megüté, s azzal a legközelebbi kávéházba bo¬ 
torkált (mint mondják, ittas lett volna) a ott a katonai őrjárat által elfo¬ 
gatván, harmadnapra Komáromba kisértetett. Azóta mitsem hallani róla. 

4- Sopronmegyében) első alispán Gaál László, második Kollár Ferencz 
főügyész Szép Sándor lett. 

4- (A .,Fekete Levesu szerkesztője Bús vitéz ügyében) az itteni irók 
számos aláírással ellátott folyamodványt intéztek gr. Pálffy helytartó ő exe-
jához. Az egy hét óta fogva levő Bús Vitéz fölött, e hó 10 -én mondatott 
ki az ítélet, mely két hónapi fogságra szól. Bús Vitéz ez ítéletet felebbezte. 

4- (Patkós csizma egy halottnak.) Egerben egy paraszt meghalt fele¬ 
sége számára csizmát vett s azt meg is patkoltatta, „mert, úgymond, az isten¬ 
adtának (t. i. feleségének) sokat kell jőni menni a más világon, hát csak nem 
akarom, hogy rósz csizmában kelljen szegénynek ott járkálni." 

4- (Mennyire elterjedt a fényképészet Bécsben,) kitűnik abból, hogy ott 
jelenleg több mint ötödfélszáz fényképész működik önállólag. 

4- (Az Augs. Allgemeine Ztg'(-ot nagy csapás érte.) Egy rendithetlen 
oszlopa dűlt ki közelebb Eckstein Nándor báró halálával, ki e lapnak 40 év 
óta levelezője volt. Mivel oly tántorithatlan híve volt az „Augs. A. Ztg"-
nak, még megteszi, hogy a másvilágról is küld a számára leveleket. 

4- (Roppant tűzvész) dühöngött a múlt héten Antwerpen, belga város¬ 
ban. A belga ezukorfinomitó gyár s a mellette levő St. Felix-raktár egészen 
a tűz martalékává lettek. Az anyagi kár 18 millió frank. A St. Felix-raktár 
mintegy 8 millió értékig biztositva volt. Csupán dohány egy millió értékű 
égett el. Több emberélet is esett áldozatul; eddigelé 10 haláleset jött nap¬ 
fényre. Az oltással nem igen lehetett boldogulni, mert még 500 lépésnyire 
is csaknem kiállhatlan volt a forróság. 

4- (Hangverseny.) Szegeden az országos Széchenyi-szobor javára 
Hangversenyt rendeznek. 

4- (Nyilatkozat.) Bagócsy Kálmán, miután a szabolcsmegyei uj tisz¬ 
tikar névsorában az Ő neve is előfordul, szintén kijelenti, hogy ő a tudta 
nélkül ráruházott hivatalt elvállalni nem fogja. 

4- (Vakmerő rablók.) A múlt bajai vásár alkalmával 5 fegyveres lovas 
rabló, a bajai szőlők alatt 60, a vásárról visszatérő kocsit fosztogatott ki. 
Az elrablott készpénz 10-15000 ftra mehet. A gaz utonállók útközben egy 
adóbehajtó finánczczal é3 két fegyveres őrkatonával is találkoztak, s ezektől 
fegyvereiket s a náluk volt behajtott 2500 ftnyi adóösszeget elvették. 

— (Bodrog-Keresztur). Zemplénmegyebeli rendezett tanácscsal ellátott 
Bodrog-Keresztár város tisztikara szintén azon helyzetbe jutott, hogy nem 
mulaszthatta cl a hivataloskodás teréről elvonulni, s állásáról, melyre a kö¬ 
zönség bizalma érdemesité, december l-jén lemondani. 

4- (A gyb'ri „ifjúsági kör( Xantus János tiszteletére) közelebb 
kedélyes lakomát rendezett, s a derék hazafit tiszteletbeli tagjává válasz¬ 
totta. 

+ („Lányomnak szólok, menyem is értsen belőle.") A „Sz. Hiradó" 
megrója azon hölgyeket, kik fejükön skót kalapot, vállukon magyar bundát, 
az alatt szerviankát, magyar derékot s franczia rokolyát viselnek. E ricset 
női öltözék nemcsak Szegeden divatozik. Hogy is van az a nóta a „Rigo-
letto"-ban? — „ . . . ingatag!" 

4- (Jószágvásárlás.) A pármai herczegnő Stájerországban terjedelmes 
jószágokat szándékozik vásárolni. 

4- (A Kazinczy-alapjavara.) Az akad. pénztárnok kimutatása szerint 
ez ideig 50,865 ft. 96 kr. folyt be, ide értve az időközben fölvett kama¬ 
tokat is. 

4- (Légtünomény.) Gyula-Fehérvártt nov. 30-án este ritka szép légtü¬ 
nemény volt látható. Az eget néhány másodperczig tartó villámszerű vilá¬ 
gosság özönlé el, mely után ágyudörgést fölülmúló csattanás hallatszott. 
Valószínűleg a közel hegyek közt meteor pattant szét. 

— (Nászjelentés.) A múlt napokban a következő jelentés volt olvasható 
a hazai felsőbb körökben : „Cserneki és tarkeői Gróf Dessewffy Emil, a 
magyar tudományos Akadémia Elnöke, és hitvese született Báró Wenkheim 
Paulina, örömmel jelentik leányuk Gróf Dessewffy Blankának, néhai Nagy-
méltóságu Vécsei és hajnácskeői Báró Vécs'y Miklós úr, t. Szathmár 
vármegye Főispánja, ő cs. kir. Felsége kamarása és belső titkos tanácso¬ 
sának, cserneki Markovits Wdhelmina, a csillagkeresztes rend hölgyétől 
született idősebb fiával, ő cs. kír. Felsége kamarása és több külföldi rendek 
vitéze, Méltóságos Báró Vécsey József úrral leendő házassági egybekelését. 
Az esketé* Pozsonyban folyó évi Deczember 4-én fog történni. Kelt 
Pozsonyban Deczember 4-én 1861-ben." 

4- (Gr. Folliot de Crenneville Lajos,) az erdélyi kormányszék vezeté¬ 
sével megbízott titkos tanácsos és kamarás altbnagy 1813-banszületett. Atyja 
1840-ben halt meg mint lovassági tbk; ifjabb testvére ő Flgének első szárny¬ 
segéde. Szolgálati idejének legnagyobb részét a 10. huszár-ezrednél töltötte; 
tbszngy b. We.lden alatt részt vett az 1848—49-ki hadjáratban Olasz és 
Magyarországon; Miksa főhgnek kiséretében volt első tengeri útjában alsó 
Olaszország, Spanyolország, Portugália, Madeira ás Algirban; több éven 
át dandárvezér volt Olaszországban, később várparancsnok Mainzban; az 
utolsó háború után elnöke volt a határszabályozó bizottmánynak Franczia-
orezággal és Szárdiniával, végül a magyarországi katonai parancsnok adla-
tusa. Családja 1840 óta magyar indigena. 

— A cs. k. lotto-igazgatósag, jótékonyczélu állam-lotteriák osztálya 
közhírré teszi, hogy VI. közhasznú áll imsorsjáték fog eszközöltetni, mely¬ 
nek húzása a kitett 80.000, 30,000 20,000, 10,000, 2 á 5000, 3 á 4000, 
4 á 3000, /> á 2000, 16 á 1000, 50 á 500 sut. nyereményekkel összes érték¬ 
ben 300,000 o. é. fttal f. é. dec. 21-én. E lotteria tiszta jövedelme egy Lem-
bergben felállítandó orsziígos tébolyda számára fordittatik. 

+ (Rablás.) Ürejíon Tolnamegyében B. kereskedőházát rablók támad¬ 
ták meg s mintegy (500 ftot vittek el részint készpénzben, részint értékes 
tárgyakban. A tetteseket még nem sikerült fölfedezni. 

4- (Stroszmayer püspök) megcsiaálta már a háromegy királyság tér¬ 
képét. A gomb tehát készen van, csak a frakkot kell még rávarjni. 

4- (Azon Bene Imre nevű emberi, erenkedő iránt,) ki mint már 
említők, a székelyföldön fi- és leánygyermekeket vásárol össze e őket Oláh¬ 
országba szállítja eladás végett, — fölébredt végre az erdélyi hatóságok 
figyelme. Csikszék bizottmánya legutóbbi közgyűlésében elhatározta, hogy 
ez ügyben hivatalos vizsgálat tétessóíc. 

+ (Győrött a kávéházi hamis játékosokat) a városkapitány elzáratta. 
Helyesen. 

4- (Halálozás.) Gr. Hunyady János, somogymegyei országgyűlési 
követ e hó 7-én, birtokán Kéthelyen agyonlőtte magát. Egy más versío 
szerint a fiatal gróf méreg által vetett véget életének Hirszerint be nem 
válthatott becsüíetbeli kötelezettségeinek esett áldozatul. 

4- {Oly hír, mit bundában kell olvasn.) A varsói érseki helyettes 
Blalobrzeski, tizévi számkivetésre ítéltetett Szhériába. 

4- (Kétlábu agár.) A pesti állat<rvógyintézetbe közelebb Kecskemét¬ 
ről oly agarat küldtek be, melynek csak két hátulsó lába van, s ezekkel oly 
gyorsan szalad mint az ugrány (kenguruh.) 

4- (Konstantinápolyban egy magyar-török tisztet) az osztrák internun-
tius kivánatára Trebisondóba internáltak. 

4- (A pesti ref. tanintézetben) a jövő iskolai év kezdetével fel akarják 
állítani az első philosophiai osztályt. A ref. egyháztanács bizottságot 
nevezett ki véleményadás végett : miként lehetne e tervet valósítani. 

4- (Dr. Hein, bécsi alsóházi elnök) igazságügyi miniszterré nevez¬ 
tetett ki. Esküjét e hó 10-én volt lefendo" 6 Felsége kezébe. 

— (Értesités.) Alólirt tisztelettel tudatja aláíróival, hogyDumas Sán¬ 
dor után francziából fordított, Garibaldi em'ékiratai" czimü műből eddig 
csak az első kötet hagyhatta el a sajtót. A négy kötet megjelenése oktob. 
hó végéig volt ígérve; azonban a nem tőlem függő akadályok miatt mind a 
négy kötet nem adathatott; de most már azok is a legrövidebb idő alatt 
megfognak jelenni. Az 18<52-ik évi „Nemzeti képes naptáram" ügyében t. 
aláíróim szíves béketürését kénytelen vagyok kikérni, mert naptáramat a 
sajtóhatóság lefoglalta, s e lefoglalást a főmSltóságu helytartótanács is 
helybenhagyta; de e részbeni akadályok is elhárittattak, s az még e hóban 
szét fog küldetni. — Pozsony, 1862 évi decemb. hóban — Katsay Adolf 
szerző. 

— ( Adakozások.) A Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez a lefolyt hé¬ 
ten beküldetett: 



600 

Az írói segélypénztár számára : Simonyi Antal pesti fényképész ren¬ 
des tagi illetékét (havonként 1 ft) az egész 1862 évre előre, összesen 12 ft. 

A budai néj>szinházra : Pécsváradról Mikó János által Lederer Her-
mann 1 ft, Gyencs Gyula 1 ft, Mikó János 2 ft, Szép Béla 2 ft, Herry 1 ft, 
Eőry 1 ft, összesen 8 ft. 

Nemzeti színházi napló. 
Péntek, dec. 6. Másodszor : „Dobó Katicza, vagy : az egri szép napok." 

Történeti népszínmű 3 felv. Irta Tóth Kálmán. A darab ma jobban tetszett, 
mert sokkal nagyobb készültséggel, jobb rendezéssel és összevágóbban ada¬ 
tott, s főleg mert a felesleges látványosságokból kihámozva, csaknem egy 
órával hamarább vége volt, mint az első alkalommal. A szereplők közt leg¬ 
kitűnőbbek voltak Feleki és Szigeti, s különösen ez utóbbi „Homonnai" 
szerepéből mesteri alakot csinált. A fiatal Aliaga Géza által szerzett dalok¬ 
ból egynéhány, figyelemre méltó tehetséget tanusit. 

Szombat, dec. 7. „Troubadour." Opera 4 felv. Verditől. Ezeket a régi, 
sokszor hallott, s utonutfélen fütyülgetett könnyű operákat és nótákat sze¬ 
methunyva is tisztességesen eléneklik énekeseink, különösen a karok, mind¬ 
két nemből. Csak fel kell húzni a függönyt s megy az osztán magától, mint 
az óragép. 

Vasárnap, dec. 8. „Vén bakancsos és fia a huszár." Eredeti népszínmű 
3 szakaszban Szigetitől. Jó népszínmű, maradandó érdekű, életből vett ala¬ 
kok, — s azért mindig jó előadás is. 

Hétfő, dec. 9. Először : „Az utolsó levél." Vígjáték 3 felv. Irta Sardou, 
fordította Szerdahelyi K. Az uj darab mindjárt megnyerte a közönség tet¬ 
szését. Az egész mű arra van fektetve, hogy egy még rendeltetése helyére 
nem jutott szerelmes levelet mind írója, egy nő, mind pedig az, a kihez in¬ 
tézve volt, kézre akart keríteni, miből aztán a legérdekesebb bonyodalmak 
fejlődnek ki. A kidolgozás mind a párbeszédek szellemdússága, mind lele¬ 
ményesség tekintetében a szerző ügyességét tanúsítja; mely előnyei tartós 
életet biztosítanak számára színpadunkon. Az előadás egyike volt a legjob¬ 
baknak. Egressy, Szerdahelyi, Prielle Kornélia, Lendvainé, Szathmáryné, 
Szilágyiné, Szigeti jól játsztak. A nagyközönség szerzőt ezúttal is hítta, de 
nem volt jelen. Parisból meg nem érkezhetett. 

Kedd, dec. 10. Az összes színházi zenekar javára : ,,Bánk bán." Ere¬ 
deti opera 3 felv. Erkel Ferencztöl. Ismét telideci teli ház. 

Szerda, dec. 11. ,,Dobó Katicza." Tóth Kálmántól. 
Csütörtök, dec. 12. „Az elizondoi leány." Vig opera 1 felv. írták Battu 

és Moinaux. Fordította Csepregi. — Végül : „Eljegyzés lámpafénynél." 
Operetté 1 felvon. írták Carré és Battu. Fordította Feleki M. 

Budai népszínház. 
Decz. 6. Hetedik díjmentes népelőadásul adatott : „Dózsa György" 

első felvonása; jelenetek a „Csikósból" s végül „allegória." 
Decz. 7. Szőllősy Rózsa jutalomjátékaul : „Rózsakirálynő." Népdráma 

4 felv. Hegedűstől. A jutalmazott, ki egyike a népszinház legkedveltebb 
tagjainak, kiléptekor zajos tapsok és koszorúkkal fogadtatott, mely kitünte¬ 
tést kedves játékával igyekezett megérdemelni. A szereplők közöl még ki-
emelendők Együd és Szerdahelyi Nelli, de legkivált Dósa, ki mint Rózsa 
atyja, főkép azon jelenetében, midőn gyermekére ráismer, kitűnő melegség¬ 
gel és természetességgel játszott. A színház szépen megtelt. 

Decz. 8. „Két Sobri." Egressy Béni 3 felvonásos népszínműve. Har-
math Emma, Alajosné, Partényi és Szép jól működtek közre, ellenben 
Gonda és Lövei meglehetősen elfelejtették szerepöket. A fölléptetett sza¬ 
már is helyes felfogással és bámulatos alakító tehetséggel adta szerepét, s 
ugy megkedvelte a színpadot, hogy alig tudták onnan eltuszkolni. Hanem 
már a csónakok roszul voltak betanítva; az a csikorgás, a mit véghez vittek, 
nem tartozik szerepökhöz. Efféle rögtönzéseket kikérünk magunknak, 

,. annál inkább, mert még komolyabb következményei is lehetnének. 
Decz. 9. Ismételve adták a „Két Sobrit," még pedig bérletszünettel; 

ennek aztán az lett a következménye, hogy csaknem többen voltak a szerep¬ 
lők, mint a nézők. 

Decz. 10. „Marcsa, a huszárok marJcotányosnéja." Katonai énekesjá¬ 
ték 2 szakaszban. Hőkéné-Balogh Jozefa asszony mint vendég a czimsze-
repben. A budai színház is keresni indult egy jó népszinmüénekesnőt. Az 
első próba ma történt. Csak gyújtsa meg lámpását és keressen tovább. — A 
huszárjelenetek sok tűzzel és szabatossággal adattak. 

Decz. 11. „Feleségem alszik," és „llorace esküje" egy felvonásos víg¬ 
játékok. 

Decz. 12. ,, Puszták fia." Eredeti népszínmű 3 felvonásban. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5870. A Vasárnapi Újság eddigi évfolyamai teljes kiadásban. A hozzánk 

gyakran intézett felszólításokra tudósíthatjuk az illetőket, hogy a V. U. 1854, 5̂ >, 56. 
57, 58, 59 és 1860 évi folyamai hiány nélkül és csinosan bekötve, egy külföldre költözőt 
hazánkfia által eladás végett Pápán Kutrovich Józsa, urnái vannak letéve, ki a fentebb 

tokábajuti . •„. - • _. 
hoz intézendi felszólítását. Esryenként a kötetek nem adatnak 

5871. Jertek vissza. t»szi virág. A lyrai hang el van találva, bár a technika is 
simább volna. Közölni reméljük. 

5872. Hanva. A „csudák" megvannak, a hogy akkor voltak, s minden perezben 
útra kelhetnek. De hogy mi módon és ki által ? arra nézve okos embertől kérnénk taná-
:sot. Szives örömest szolgálunk velők. A levélben egyebet is kerestünk; — várjuk, a mit 

nem találtunk. Boldogabb legyen az uj esztendő! 
5873. K. A. k. a. névnapján Magánügy; minek elegyedjék bele más? 
5874. Buda. F. Gy. Ismételve kell önt kérnünk, hogy az ügy megemelésére az 

illető körökben szíveskedjék az első lépéseket megtenni; a kész tervet mi azután szívesen 
közöljük és támogatjuk. 

5875. Makó (Névtelen). A közlés olyan, hogy a közlőt tudnunk kellene. 
5876. Pest Berky G. Az igért czikket szívesen veszszük. 

SAKKJÁTÉK. 
103-ik számú feladvány. — Weisz J. A. tanártól (Budán.) 

Sötét. 

jjj m 

a b c d e f g h 

Világos. 
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

A 98-ik sz. feladvány megfejtése. 
(Megjelent a „Londoni képes ujság"-ban.) 

Sötét. 
Kc6-f5A) 

tetszés szerint. 
Világos. A) 

2) Vli 5 — g 6 f 
8 ) B f l - f 6 ; j : 

Sötét. H e 2 — f 4 H í 4 - " g 6 : 
Világos. 

1) V d 1 — h 5 
2) B f 1 - g 1 
3) V h ö - v . B g l 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : báró Meszéna 
István. — Pesten : Cselkó György. — É.-Újvároson : Kovács Lajos. — Poroszlón : Nyilas 
Alajos. — Pasztán : Kovács Zsigmond. — Kővágó-Őrsön : Gold Samu. — Parabutyban : 
Rothfeld József. — Kis-Tapolcsányon : Büttner Géza. 

Rövid értesítések. Veszprém : F. J. Az emiitett számokat lapunk testvére, a 
,Politikai LTjdonságok", folytonosan hozza, s nagyon sajnáljuk, de nem vagyunk okai, 

íiogy e tekintetben ön óhajtásának eleget nem tehetünk. — Kis-Tapolcsány : Büttner G. 
és Berhida : K—y. önök a 97. sz. f. megfejtését, habár egy kissé későn, de hibátlanul 
küldöttek be. — Pest : Cs. Gy. Becses sorait várjuk. 
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T A R T A L O M . 
Királyi Pál (arczkép). — A pisze halász. Tamásfi Gyula. — A debreczeni kastély. 

(Folytatás.) Jókai Mór. — Régi római polgárok jellemvonásai. Kiss Elek. — Képek a 
hazai népéletból (képpel). K. K— A lappok és iram-gimjeik — Tollrajzok az állatvi¬ 
lágból. I I A fáczán. — Történelmi kalászatok. Lehoczky Tivadar. — Buják vára. (kép¬ 
pel.) Cs L. — Egyveleg. — Tárház : Figyelmeztetés a közönséghez. — Régi váraink 
ügyében Márton Ferencz. — Irodalom ds művészet. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — 
Közintézetek, egyletek — Mi újság? — Nemzeti színházi napló. — Budai népszinház. 
— Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár. 

Melléklet: Előfizetési felhívás azok számára, kik csupán 
a „Vasárnapi Ujság"-ra voltak előfizetve. 

Éĝ gT Melléklet : Előfizetési felhívás a „Magyar Sajtó" politi¬ 
kai napilap 1862-dik évi folyamára. 

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

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

51-ik szám. Nyolczadik évi folyam. 

Pest, december 22-én 

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

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

K i r á l y i P á l . 
-Ci név, melyet a lefolyó mozgalmas évben oly gyakran hal-

Iánk, Pestvaros lakossága előtt friss emlékezetben áll, de a város¬ 
ház zöld asztalán kívül már régebben találkoztunk vele az iro¬ 
dalom küzdterén s ujabban az országgyűlési terem képviselői 
karában is. Az idők eseményei hozták magukkal, hogy e név 
mindinkább magára vonta a hazai nagy közönség figyelmét. 

Nem irjuk most a tények és események kritikáját, erre más 
idők tán alkalmasabbak lesznek. Csupán az élet egyszerű, adatait 
állítjuk össze. 

Királyi Pál született Szepetneken, Zalamegyében, 1821. aug. 
10-én. Alsóbb és gymnasialis iskoláit Nagy-Kanizsán végezte a 
kegyesrendi tanítók vezetése alatt, hol mindig a jobb tanulók 
közt volt. Felsőbb tanulmányait a pesti egyetemben végzé. Jog¬ 
gyakornoki foglalkozása közben az 
1843/4-diki országgyűlés alatt Po-
zsonyban irta a gr. Batthyány Káz¬ 
mér által kihirdetett, s a magy. 
Gazd. Egyesület által 50 arany ju¬ 
talomra itélt „Robot és, dézma" 
czimü nemzetgazdasági s politikai 
pályamüvét. 

Engedve belső hivatásának, az 
irodalmi élet munkaterét választá; 
kezdetben a „Jelenkor" czimü po¬ 
litikai lap mellett foglalkozott,mint 
ennek egyik rendes munkatársa, 
később a laptulajdonos neve alatt 
szerkesztője. E helyzetben volt sze¬ 
rencséje, nagy hazánkfia gr. Szé¬ 
chenyi István közelébe juthatni, s 
a nagy férfiú hirlapirodalmi mun¬ 
kásságában politikai iskoláját ta¬ 
lálni. 

Az 1848-ki események őt is 
többi kortársai sorában a harcz-
térre szóliták. A zászlók alatt egész 
századosságig előlépett, a hadjárat 
vége felé mint őrnagy a hadügymi¬ 
nisztérium katonai osztályába ve-
zényeltetett, s mint ennek másod 
főnöke tartotta meg helyét, s vé¬ 
gezte nehéz teendőit egész az aradi 
feloszlásig. 

Világosnál öt is a többi hon¬ 
védek sorsa érte. 

1850. febr. 6-án az osztrák cs. K I R Á L Y I P Á L . 

hadseregbe soroztatván, Cattaróba a 49-dik számú alsó-ausztriai 
gyalog-ezredhez szállíttatott, hol mint közember — altiszti kitün¬ 
tetéssel — egész 1856. végéig tartatott. Ekkor egészségi tekintet¬ 
ből a III. hadparancsnokság által mint a fegyvertehetlenséghez 
közelítő, búcsúlevéllel elbocsáttatott. 

Személye szabadságát visszanyerve, a mintegy 10 évvel ez¬ 
előtt félbeszakított lapirodalmi térre lépett újra, s mint rendes 
munkatárs először a „MagyarNéplap"-nál, majd az Urházy György 
szerkesztése alatt akkor megindult „Magyar Posta'' czimü pol. na¬ 
pilap mellett vállalkozott; mely utóbbi lap az időközben behozott 
hirlapbélyeg következtében megszűnvén, munkásai is más foglal¬ 
kozás választására utasittattak. 

S ekkor, vagy 1858. téli szakában irta, „Szigetvár 1656" 
czimü négy kötetes történeti regé¬ 
nyét, mely a reá következett évben 
meg is jelent s a szerző történeti 
tanulmányairól tesz szép bizony¬ 
ságot. 

1858. jul. 1-én vette át a „Pesti 
Napló" politikai napilap szerkesz¬ 
tését felelősség mellett, s vezette 
azt egész 1860. márcz. l-ig, midőn 
az ellene támasztott, s két bíróság¬ 
nál már meg is állapított sajtóvét-
ségi per miatt, nem akarhatva, 
hogy annak a lapra is akadályozó 
hatása legyen, — a felelős szerkesz¬ 
tést b. Kemény Zsigmondnak, a lap 
akkori főmunkatársának átadta; —• 
maga pedig, perének kimenetelét 
várva, munkatársi minőségben a 
lap irodájában helyet foglalt. 

1861. január 2-kán Pestváros 
tiszthelyettesitő gyűlésében a fő¬ 
városi törvényhatóság főjegyzőjévé 
választatván, s ezen tiszti állásban 
később a tisztújító választó közön¬ 
ség osztatlan bizalma által is meg-
erősittetvén, azt választói megelé¬ 
gedésére folytatta. 

Zalamegye Letenyei választó 
kerülete, melybe születéshelye esik, 
szintén megemlékezve földijéről, 6% 
a kerület országos képvisel 
küldöttségileg márcz. 2 9-kén 
pénteken) felhívták; — a ^el 
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