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néliát, ki ma különösen jó hangulatban látszott lenni, minden felvonás után
többször kihitták. Utána legjobban tetszett Füredi. Hofbauer Zsófiát is
megtapsolták. Ellinger rekedt volt. A szinház megtelt.
Csütörtök, jún. 5. „A jó barátok." Vigjáték 4 felv. Sardoutól.

Budai népszinház.
Máj. 30. „II. Rákóczy Ferencz fogsága." Eredeti dráma 5 felv. Irta
Szigligeti.
Máj. 31. Bihari jutalmára, először : „Bitteriin kapitány." Vigjáték
1 felv. Szintén először: „Mókus." Sardou vigjátéka 1 felv. Mindkettőt for¬
ditotta Tarnay Pál. Ez utóbbi vigjáték lefordítására kár volt a tintát paza¬
rolni ; ez csak arra szolgált, hogy lássuk, miszerint az „Utolsó levél" irója
is tud rosz darabot irni. A másik uj darab jobb, de ebből csak azt tanultuk,
a mit régen tudunk, hogy a népszinház tagjai mily ügyesek a — „Peleskei
nótárius"-féle darabokban. A jutalmazottat tapsokkal fogadták, koszorut is
kapott.
Jún. 1. ,,A vén bakancsos ésfiaa huszár." Eredeti népszínmű 3 felv.
Szigetitől.
Jún. 2. „Két magyar király, vagy : az istenitélet." Történeti nép¬
színmű 3 felv. Szigligetitől. Simonyi jutalmára adatott, csekély számu kö¬
zönség jelenlétében. Az előadásról nem sok jót mondhatunk.
Jún. 3. „A tücsök.'- Falusi életkép 5 felv. Irta Birchpfeifer Sarolta.
„Fanchon" szerepét, midőn az még ugyszolván öntudatlan állapotban él a
vad természet ölén, Szépné igen jellemzőleg adta, de már a szerető Fanchon
nem sikerült ugy.
Jún. 4. „Egy n'ó, ki az ablakon kiugrik." Vigjáték 3 felv.
Jún. 5. „A peleskei notáritis." Bohózat 4 felv.

Szerkesztői mondanivaló.

24-ik számu játszma.
RÉCSI E. és PAP DEZSŐ között. — Pesten, 1869. mártius 9-én.
Világos (Récsi).
Világos (Récsi).
Sötét (Pap).
Sötét (Pap).
36) K f 1 - e 2
K e 6 —dö
e 7 —e ő
1)
e2 —e 4
37) K e 2 — d 3
F e 5 — d6
H b8 — c 6
2) H g 1 - f 3
38) K d 3 — c 3
F d 6— b4f
H g8 — f6
3) F f 1 — c 4
39) K c 3 — d 3
e 7—c 6
d2 —d3
F f 8-c 5
4)
b7-c6:
0-0
40)
b5 —c 6
d 7 —d 6
5)
c 6 - cö
c 2 —c 3
41)
f 2 —f4
F c 8—g 4
6)
e 5 — c 4f
b2 — b4
42)
g2-g4
F c 5—b 6
)
K d5—e 4
a2 — a 4
43) K d 3 — c 2
a 7—a 5
8)
h7 - h ö
44)
f 4—f5
b4 — bö
H c6 — e 7
9)
g 7- f6:
0—0
10) V d 1 - b 3
45)
f 5- f6
K e4—f5
11) H b 1 — d 2
Vd 8 — d7
46) g 4 — h 5
É lépés Világos messze számitó terveinek
12)
d3 —d 4
F g 4- f3
szép bizonyítéka.
e 5—d4 :
13) II d 2 — f 3
47) h 5 — h 6
K f 5—g 6
H f 6—e 4
14)
e4—e 5
(16 - d ö
15)
c3 —d 4
48) h 6 — h 7
K f6—h7:
K g8 — h8
16) F c 4 - d 3
49)Fd8-f6:
K h7—g §
B a 8—e 8
50) F f 6 — c 3
F b 4—e 7
17) F c 1 — a 3
f 7- f ő
Sötét kénytelen a Futárral távozni, külön¬
18) B a 1 — e 1
II e 4 — f 6 :
ben Világos elüti, s az egyik gyalog bemenete
19)
e5- f 6
V d 7— d8
nem gátolható.
20) H f 3 - e 5
H f 6- e 4
51) F c 3 — a 5 :
K g6 — f 5
21) V b 3 — c S
dő — e 4 :
K f 5 —e4
52) F a 5 — b 6
22) F d 3 — e 4
K e 4 — dö
53) a 4 — a 5
23) B e 1 — e 4
H e 7 — dö
K d 5— c 6
51) a 5 — a 6
24) V c 3 - h 3
B f 8—f6
25) B f 1 — e 1
55) a 6 — a 7
K c6 - b7
K h 8 — g8
26) H e 5 - d 7
F e 7 —h4
B e 8— e4 :
56) K c 2 — c 3
K b 7 — a8
27) H d 7 — f 6
H d ö — f 6;
57) K c 3 — c 4 :
K a8 — b 7
Világosinak Be l — e 4 : még jobb lépése
58) K c 4 — d 5
lett volna.
K b 7 — a8
59) K d 5 — e 4
28) B e l — e 4:
Ka 8 — b 7
H f 5— e 4:
60) K e 4 — f 3
29) V h 3 - e 6 t
F h 4 — d8
Kg8- h 8
61) F b 6 - f 2
SO) V e 6 — e 4 :
F b6—dí :
K b 7 — a8
62; K f 3 — g 4
31) V e 4 — e 7
Vd 8 — e 7:
F d8 —f 6
63) F f 2 — e 3
F f 6 — (14
Hiba lett volna Világostól V e 4 — b 7
64) F e 3 — g 5
65) h 3 - h 4
K a8 — a7:
Fd4 — b 2 miatt,
K h8 — g8
66) h 4 — h 5
K a7 —b7
82) F a 3 - e 7:
67) h 5 — h 6
K b7 —c7
K g8 — f7
33) K g 1 - f 1
K c 7 — d7
68) K g 4 - f 5
F d 4 - e 5
34) F e 7 — d 8
K f 7—e6
69) F g 5 — f 6 és nyer.
35)
h2 —h3

Pest, junius 15-én 1862.
A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben V/t iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra
félévre 3 ft.. a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ujpénzfoen. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó hivatalához (Pest, egyetem-utcza 4. szám) bérmentve utasítandó.
(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.)

Du k a

6050. Pápa. H. I. A Petőfit illető adatokat s a sajátkezüleg irt fiatalkori költe¬
ményt nagy köszönettel vettük. Annak idejében legjobb hasznát veendjük az alaptalan
állítások megczáfoláeára.
6051. Báttaszék. R. G. Az efféle közleményekért nyomtatási dij nem jár; ellenke¬
zőleg, mi mondunk a szives tudósitásért köszönetet.
6052. Debreczen. B.L. RészUnkről megteszszük, hogy az illető kiadót, kihez on pén¬
zét küldé, az elöfizetett munka elküldésére figyelmeztessük. De azért mégis czélszerünek
tartanok, ha on egyenesen V. I. urhoz fordulna panaszával, mert mi ez ügygyei semmi
123-ik számu feladvány megfejtése.
összeköttetésben nem állunk. Mi csak annyit tudunk, hogy Asbóth Lajos „Emlékiratai¬
nak" második kiadása nem sokára Heckenast Gusztávnál fog megjelenni; de az első kiadást.
(Rozsnyay Mátyástól Zombán.)
melyre on elöfizeteít, mások és másutt kezelték.
Világos.
Sötét.
Világos.
Sötét.
A)
6053. B.-Si.- László. Több fürdői vendég. Nem eléggé világos előttünk a fürdői 1) V b 3 - f 3
B e 4 — b 4 A)
Va6 — e 2
1)
visszaélés elleni panasz. S az efl'éle felszólalásokat névaláirással fogadhatjuk el csak.
2)
d2 — d3
V á 6— d 3 :
e 6 — eö
2) II h 8 — f 7
6054. Sárospntak. S. J. Vettük és küldjük. Szives üdvözletünket.
3 ) V f 3 —g 4 :
K f5 - e 4
tetszés szerint.
3)
H
f
7
—
d
8
6055. N.-Várad. O. T. Nem szükség, hogy a rajzok fényképek legyenek; jó kézi 4 ) V g 4 — f 4 :
4) H g 6 - h 4
rajzokat is szivesen veszünk. A beszély megjelenése most már valószinübb.
Helyesen fejtették meg. Nagy-Marján : Beőthy Maris. — Nagyváradon : báró
6056. Bées. K. T. Je!en vagyunk testestől lelkestől; de baj itt is van elég, nem
Meszéna István. — Kun-Szent-Miklóson : Bankos Károly. — B.-Újvároson : Kovács Lajos.
csak ott. Egy két nap mulva definitív és tartalmas válaszszal szolgálhatunk.
6057 Eszeny. Szabó József lelkész urnak. A vizkárosultak számára küldött 7 ftnyi — Parabutyban: Rothfeld József. — Veszprémben : Fülöp József. — Kb'vágó-örsön : Gold
adakozás már a V. U. f. é. 16-ik számában olvasható az „Adakozások" rendes rovatában, Samu — Pesten : Cselkó György. — Ó-Kanizsán : R. — Török-Szent-Miklóson : Frankl A.
Rövid értesítések. Kenész : Hevesi. Mi részvéttel vagyunk a sorsüldözött iránt.
8 azóta régen át is van szolgáltatva a m. kir. helytartó-tanács elnökségének, hova minden
efféle adakozás be volt küldendő. Csodáljuk, hogy az illető sorok kikerülték figyelműket. Ha a sakkjátékban keresi az enyhülést és szórakozást, bizonyosan föltalálja azt. Hogy on
e tekintetben a gyógyszert lapunknál leli meg, benső örömünkre szolgál. A 122. sz. f.
6058. Mezö-Tarpa. A vers ezuttal elkésett, mert a helyet már más foglalta el.
6059. Igló. T. L. Nagy sajnálattal kell kimondanunk, hogy a kérdéses előfizetési beküldött megfejtése hibátlan,az utána jegyzett szintén; de al26-kát ujra elvárjuk öntől,
ügyben nem tehetünk semmit. Reánk nézve ennek temérdek akadályai vannak, — miről mert most &zf4gyalog a matot meggátolja. — Sz. M. U.: D. L. Több helyről kaptunk már
feladványokat, melyek másutt megjelentek, s hozzánk mégis eredeti gyanánt voltak
bővebben más uton.
6060. Bécs. KI. Igen lekötelezne ön, ha az arczkép és életirási adatok birtokába beküldve. Hogy a világon eddig megjelent minden feladványt ismerjünk, azt józanul
föltenni sem lehet. Kellemetlenségek kikerülése tekintetéből kijelentjük, hogy az igy
juttatna minket. Más ok itt fenn nem forog.
6061. II.-5I.-Vásárhely. P. ö . Vettük a levelet s pénzt. Nehány nap mulva el beküldött feladványokat, ha arra valók, közöljük, de a felelősséget a beküldőre hárítva,
késöbb az igazi szerző és a kutforrás megnevezésétől épen nem tartózkodunk. Önt most
lesz intézve minden.
a „Berlini sakkujság" 1857-iki folyamának juniusi füzetében a 801-ik számu feladványra
utaljuk. A másik szép és jó, de önnek biztositó sorait várjuk.

SAKKJATEK.
SS* HET I KAPTÁR

128-ik számu feladvány. — Roth féld Józseftől (Parabutyban).
Sötét.

Katholik. és Protest. Gör.-orosz
és ll etiiiap
naptár
naptár
Ho¬

Junius
8 Vasár. E Pünkösd.
9 Hétfő
Punk, hétfő
10 Kedd
Margit kir.
l l Szer.
Barnabás
12 Csőt.
Alfréd
13 Pént.
Pádua Antal
14 Szomb. Vazul ph. N.

0 Nap¬
Izrael.
napt. kelet nyüg

Május (ó) Siv.
E Pun. v 27 G Punk. 10 Med
Pttnk.h. 38 Fiiuk. h. ll Els.

Margit 29 Theodos
Gerő
30 Izsák
Crescent 31 Hermin
Antalka
1 Junius
Szerény
2 Quatemb.

ó. P4 ö
4 5
4 4
4 4
4 4i
4 4
4 4

€DHolclkelet

Jnyug.

ó. P- ó. P- ó.
P7 52 3 9,9 1?! 59
7 53 4 50 1 97
7 53 6 10 2 fii
7 54 7 23 9
7 55 8 ?6 3 »„
7 55 9 10í 5
7 56 9 55 6 9,9

12 Mar
13 Ger.
14 Nők
lö Ant.
1(5 U S
Holdnegyed : © Holdtölte 12-én, 7 óra 33 percz reggel.

TARTALOM.

a

b

c

d
e
f
g
Világos.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

Kilenczedik évi folyam.

Trefort Ágoston (arczkép). Sz. K. — Tavaszi kép. Várady Gusztav. — A debreoreni kastély (vége). Jókai Mór. — Természettani katekizmus (folytatás). Képek a hazai
népéletbőlXX. (képpel.) —Az észak-amerikai háboruból (képpel). —A struezmadár (ké¬
pekkel). Sárvári Eó'ry Andor. — Történelmi kalászatok. VIII. (folyt.). Lehoczky Tivadar.
— A nagyszőllősi Kankóvár. i— Levelek a londoni kiállitásról. XI—XII. Dr. Tőkés. —
Egyveleg. — Pünkösdkor (képpel). Szél Akós. — Irodalom és müvészet. — Ipar, gazdaság
kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? _
Nemzeti szinházi napló. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték
— Heti Daptár.

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

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utczfTí.Tzám

alatt Pesten 1862.

i

1

Tivadar.

Gyakran találkozunk e névvel napilapjaink hasábjain. Duka érkezett. „Az én lépteimet — irja ö maga egy levelében — a Min¬
Tivadar egyike azon testvéreinknek, kik tőlünk a sors által el- denható oly kegyelemteljesen vezérelte az ismeretlen ösvényeken,
szakasztva, évek hosszu során át sem szűntek meg egy perczig is, hogy csak káromlást fognék elkövetni, ha egy szót is merészelnék
a haza hü fiai lenni, söt minden gondjuk oda van irányozva, hogy kiejteni zugolódásképen." A mint Londonban letelepedett, egész
a messze távolban is szeretett nemzetök mivelödési érdek it hatás¬ erélylyel látott hozzá egy uj életpálya megalapításához, s bebizokörük és tehetségűk szerint előmozdítsák. Nem egyszer volt már nyitá, hogy erős akarat a legnagyobb akadályokat is legyőzi. A
alkalmunk, ily hazánkfiait közelebbről is bemutatni olvasóinknak. magyar ifju, ki itthonn alig végzé be a jogi tanfolyamot s ezen
Nem illö-e, hogy a kiknek minden gondolata hozzánk repül vissza, pályán is szándékozott előbbre haladni, Londonban legelőbb is az
angol s egyéb nyelvek tanulására forditá figyelmét s ebben oly
azokról néha napján mi is melegen emlékezzünk?
gyorsan
haladt előre, hogy már 1850-ik évi októberben a londoni
Duka Tivadar most angol királyi szolgálatban álló orvos
„St.
Georges
college"-ben az orvosi tanfolyam növendékei közé iratKeletindiában, Monghyr városban, a Ganges partján, tőlünk több 1
hattá
be
magát,
mely tanulmányait 1853. év végével a legszebb
mint ezer mérföldnyi távolban, egyszersmind a Kalkuttában szé¬
sikerrel
végzé
be,
ugy hogy már a következő januárban hajón volt
kelő ázsiai tudós társaság tagja. — Lapjaink olvasói emlékezni
a
Ganges
partjai
felé. „S mindezt — irja emlitett levelében —
fognak azon nagybecsü, történelmi, természettudományi, irodalmi
Istenem után azon derék és szives
és müvészeti tárgyu küldemé¬
barátoknak köszönhetem, kiket oly
nyekre, melyeket derék hazánkfia
nagy számmal volt szerencsém ta¬
ismételt izben küldött hazai tudo¬
lálni az angol nemzet között. Ne¬
mányos intézeteinknek, névszerint a
kem is önfentarthatási ösztönből
Nemzeti Muzeumnak, hol azok a
eredő feladatom volt, pályát ké¬
legbecsesb s legritkább gyüjtemé¬
sziteni — s ime az ég áldása velem
nyek számát szaporitják.
volt, nem keresve s mondhatom,
Mig Duka idáig jutott, mig
önként
jött azon, körülményeim
mai szép állását elérheté, sok küz¬
között
valóban
kielégitő állás, me¬
delmébe került, s lelki ereje meglyet
az
angol
kormány
szolgálatá¬
törhetlenségének sok próbáját kel¬
ban
elfoglalok."
Ez
állás,
mint em¬
lett adnia. — Tizenhárom éve lesz
litettük,
orvosi
alkalmazás
a kelet¬
maholnap, hogy a haza határait
indiai angol kir. hadseregben.
megtört kedélylyel elhagyá. Az
Duka Tivadar személyes vi¬
1849-iki vihar sodorta el a hon
szonyait
illetőleg még megjegyez¬
kebléről a 22 éves ifját, ki akkor
zük,
hogy
több év óta egy derék
egyike volt a tüzlelkü, reményteljes
angol
hölgynek
férje, ki őt Angliá¬
fiatal sarjadéknak; ki szintén ott
ból
tengerentuli
állására követte.
volt, hol a többiek valának, s ki ha
A
boldog
frigyet
mult évben fáj¬
itt maradhat, tehetségeinél s kitartó
dalmas
csapás
órte,
a midőn a férj
vasszorgalmánál fogva bizonyosan
nejét, kis fiát és leányát, az utóbbi¬
itt is — meglehet, más pályán —
nak beteges állapota miatt, a tropi¬
polgártársai tiszteletére érdemesikus égaljból Európába küldeni
tette volna magát. —. A világosi
kényszerült. Utközben a kis leány a
szomoru napok után, a testileg is
Vöröf tengereni hőségben veszélye¬
szenvedő ifju, üdülést keresendő,
sen megbetegedvén, Egyiptomban
legelőször is Grafenberg éltető
meghalt s az alexandriai temető
forrásaihoz menekült, honnan né¬
hantjai
fedik a hült t e t e e i é t
hány hónap mulva, jövendő sorsát
Neje
s
öt
éves kisfiamost Lo
az ég kegyére bizva, a nagy vi¬
ban
vannak
sógora házánál, s
lágnak intézte vándorlépteit és sok
az
ég
ugy
akarja,
nemsokára, tán*
viszontagság után végre Londonba
DUKA TIVADAR.
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már a jövő évben, Duka Tivadar is oda hagyja egy időre Indiát,
szabadsággal, s ekkor reményünk lehet, hogy szeretett hazáját is
meglátogat ja.
Hogy Duka Tivadartól — ha ideje s körülményei engedendik
— triég más téren is várhatunk tudományos eredményeket, annak
bizonyságául szabad legyen saját szavait közölni <-gy leveléből,
melyet nem régiben intézett egy fiatalkori barátjához Pestre.
,,S most azon tárgyra térek — irja Duka — melyet kedves
soraid végén olvastam : Körösi Csorna Sándor munkálatainak ál
tálam való folytatására. Emlékszem igenis; hisz en mindig ábrán¬
doztam e tárgyról gyermekéveim ota, s igy mintegy ösztönt
találtam magamban, hogy a mesés Keletnek érdekteljes titkaiba,
ha lehet, bepillantsak. Azonban az én terem, ha anyagi tekintetben
sokkal kedvezőbb vala is, mint Csornáé, de hivatásom s kötelezett¬
ségeim is olyanok valának, hogy azok betöltése lelkiismeretes fel¬
adatommá vált. Nem lehet tehát én nekem a philologia s a keleti
philosophia tanai fürkészésére annyi időt forditanom, mint Cso¬
rnának, kinek egyéb teendője nem volt; ö életét ugyanis e pályára
szentelte. Csorna sokat munkált, sokat fáradozott, - czélt azon¬
ban, fájdalom! nem ért, épen mivel sokat akart elérni. S nekem
ugy tetszik, hogy élete vége felé czéljától — a magyarok eredeti
hazáját megtalálni — sokkal távolabb esett, mint volt utazása kez¬
detén ; sok évig szükségtelenül fáradozott, s ha munkálatait czélszerübben rendezhette volna — sokkal kisebb fáradsággal sokkal
messzebb juthatandott. En nekem nincs theoriám, nincs, mint az i
angol mondja, egy ,,hobby"-m, mit erőnek erejével bebizonyítani j
akarnék; én a persa és hindosztáni literaturákra forditottamfigyel-{
memet s most csak azt mondhatom, hogy a persa nyelv nemcsak
azon klassziczitása miatt, mely a keleti irodalmak között az
elsö ranguakhoz tartozik, nemcsak azon gyönyörü zengzetessége miatt, melynélfogva e világrészben oly közkedvességüvé j
vált : de megérdemli cz különös figyelmét a magyarnak, nem¬
csak mivel számos grammatikális formáiban a magyar nyelv¬
vel azonos, de van már is némi terjedelmü lajstromom, mely azt
mutatja, hogy azoknak közülünk, a kik a persa nyelv birtokában
vagyunk, nem szabad a pálmát küzdés nélkül oda adni azoknak, a
kik azt mondják, hogy a magyar nyelv nem tartozik az indo euró¬
pai nyelvfajok osztályába, hanem finn eredetü. En nem tudok
finnül egy betüt sem s azért óvatosan fognám kifejezni e részbeni
véleményemet : de nekem mégis csak furcsának látszik már „a
priori" is, hogy egy kaukázusi népíaj lehessen mongol — nyel¬
vére nézve. Most csak néhány szót hozok fel hamarjában, mely
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Itt benn a kábító zaj dúlja lelkem;
Dul látva, mint puffad a törpe gőg,
Miként vigyorg a gúny az é l h e t e t l e n
Becsületen — ez rázza, a velőt!
Ki tudna itt szentül merengeni,
S imát rebegni a kők ég felé.
Hogy vagy kaczaj, — vagy szánalomteli
Hangon ne kérdjék : ez nem őrült-é? . . .
Hozzád azért egy enyhitő imára,
Szent természet, hozzád, hozzád megyek;
Az üde lég s az illat balzsam-árja
Megujitják te nálad lelkemet.
Szent templomodban a fény mily beszédes,
A komoly fenség mily alázatos;
Az intő szózat mily kegyes, mi édes —
S az egyszerűség mily csodálatos!
Oltárodon megáldott angyalok, —
E szent papok gyújtják föl a tüzet,
S kél égi illat, mitő! olvadok,
S kél könnyü kék füst, mi égig vezet.
Ott, ott borulok én le egy imára,
Szent természet, ott oltárod felett;
Az üde lég s az illat balzsam-árja
Megujitják te nálad lelkemet!
Itt benn a düh hideglelése dermeszt,
Majd láza izzaszt, éget, mint a tűz. —
.Látván, hogy az igaz szenvedve senyved
Es megvetetten haldoklik a hű.
Pedig, pedig engem áldott szereim
Lágy, boldogító, szent karja ölel;
Gyógyitná ö bajom, enyelg velem.
Csak az ne volna, az ne oly közel! . . .
Hozzád azért egy enyhitő imára,
Szent természet, hozzád, hozzád megyek:
Az üde lég s az illat balzsam-árja
Megujitják te nálad lelkemet.
Ott, ott, hol a tölgy-lombra s zsenge fűre
Hint egyaránt a nap meleg sugárt;
Ott, ott, hol bérezi sas s kis fürj a fűbe
Egyaránt védi fészkét, odúját;
Hol a szellőben hit, remény lebeg,
Hol a harmatban hű szereim ragyog:
A hol nem érzem, hogy szivem beteg,
A hol egészen üdvözült vagyok — —
Szememben egy fény rezg, a hit sugara :
Közel van Isten és hallgat reám :
Most, most borulok én le egy imára,
oh hazám!"
hazám!
Áldó imára érted, oh
Fejes István,

persa tanulmányaim kezdetén már annyira szembetűnt, például :
arda = ördög; parasztidan = imádni, szolgálni, paraszti = szolga¬
ság ; rinda — ringyó ;jáva = gyáva; harami = haramia; éjek = egy;
szad= száz; hazár = ezer, s igy tovább. Ezzel én nem akarom azt
Delejes álom
mondani, hogy a magyar nyelv a persa nyelv anyja, leánya vagy
testvére — erre magamban készültséget nem érzek — de igenis
A delejes álom vagy is jobban álornéberség, az u. n. delejezé3
feltűnők ezen körülmények arra nézve, hogy kiaknázatlanul ne (magnetizálás) által mesterségesen előhozható, a kedélynek s ideg¬
hagyjuk."
rendszernek sajátságos izgultságán s feszültségén alapuló állapot,
Távollévő tisztelt hazánkfia és barátunk meg fog engedni, m e l y n e k előidézésével eddig több gyógyász némely makacs ideghogy a nem nyilvánosságra szánt levélből e töredéket közzé- b a J t ' különösen a méhkón görcsöket (hystena) igyekezett s retettük
ménylett gyógyithatni. Egyes rövidebb vagy hosszabb rohamokh
(
lé f l
együtt óhajtani fogja : bár az ég továbbra is segítse kegyelmével neruényei
— de leginkább
az elmei tulfeszült
y sokban az alvajárás
j
g
mindazon tudományos
buvárlataiban,, melyek
y
y hazánk és nemze¬ séghez
é
h
(
i
)
h
l
k
h
d
l lelki
l l k i ébersége
(extasis) hasonlók, csak hogy a delejes alvó
k
lj
d
tünk múltjára és jelenére üdvös befolyással lehetnek!
sokkal tökéletesb az öntudat teljes hiánya mellett, ugy hogy ro¬
hama szüntével legkevésbbé sem emlékszik a történtekre. Bizonyos
egyénekkel hosszabban s összefüggöleg beszélget : gondolatmene¬
Hozzád megyek . . .
tét nem bizonyos uralgó eszmék (mint az álom, alvajárásban),
hanem a hozzá intézett kérdések határozzák meg. Ha alvajáró —
Hozzád megyek még egyszer, oh imádott
vagy
fellengzövel beszélgetést kezdünk, kénytelenittetünk az ö
Szent természet, hozzád, hozzád megyek!
eszméihez alkalmazkodni; a delejes alvó azonban a delejezö után
Szivem szorul, szíván folyton ez állott,
E büzhödésnek induló leget.
irányul, annak eszmemenetét követi, minden kérdésére felel s a
Az áldozat-füst, mit felfujtanak
felkapott tárgyról hosszabb értekezésbe merül. Helyes fogalma van
A bűnök ördögei, — itt gomolyg;
a külviszonyokról, saját állapotáról, tudata olyan, mint ébren.
Az ég be nem bocsát tisztátalant,
Nem
csak összefüggöleg beszél s értelmesen itél, hanem olykor
Itt, itt vezeklik és kínjába fojt.
látszólag
tökéletesb szellemi tehetségeket árul el, mint ébren¬
Hozzád azért egy enyhitő imára,
állapotában.
Arczkifejezése, nyilatkozatai s egész magaviselete
Szent természet, hozzád, hozzád megyek;
tanusítják,
hogy
kedélyének magasabb körében van illetödve. Épen
Az üde lég s az illat balzsam-árja
Megújítják te nálad lelkemet.
ezért igen hajlandó erkölcsi s vallásos értekezésekre, rajongásra,
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képzelt jóslatokra; miért is a babonás s elvakult tömeg ihletett <zólva, önkéntelen jöttem e tárgyra, mórt hogy is kárhoztathatjósoknak tartja a delejes alvókat. Külérzékeik, mint minden álom¬ uk a népet a babonáért, a ráolvasásban! bizalmáért, ha magunk is
hasonszenv baunscheidtismus- s más csodadolgokban hiszünk.
féle állapotban, a külhatányok irányában többé kevésbbé érzéket¬
V'agynem
hozható-e párhuzamba aLilionese,Brama-Water, Viperalenek, kivéve a mire figyelmük különösen irányzódik. Többen
;sinór
s
több
efféle jó keletnek örvendő szer, a köznép kigyó- és
állitották, hogy delejes alvók nem a szemeikkel látnak, hanem
izunyog-zsirjával
s a köszvény és csúz ellen a nyakon hordani
bizonyos belsö látnoki tehetséggel vannak felruházva, mely előtt
a legtávolabb, s legrejtettebb tárgyak is feltárulnak; ujjhegyeik- jzokott elefánt-tetüjével (anacardium verum magja) ? Menini nincs
kel, gyomortájukkal hallanak és látnak stb. stb. Ezen állitás azon¬ ,többé kopaszfej "-féle hangzatos hirdetményü kenőcs fogy el éven¬
ban, mint a még felölök keringő egyéb s mintegy természetfölöt- kint? pedig a hol a hajat tápláló hajszemölcs elcsenevészett, nem
tiséget bizonyítani akaró monda, a legnagyobb mértékben való használ ott semmiféle kenőcs.
Az állati delejességről való tannak alapját Mesmer vetette
szinütlen, természettani, lélektani tapasztalatokkal s okokkal nem
meg,
mely róla Mesmerismusnak is neveztetik. Mesmer sveiezi szü¬
támogatható.
letés,
Bécsben végezte az orvosi pályát; tudorrá előléptetése alkalAz állati delejezés eleitől fogva a csalás, nyegleség s öncsaló.nával
1776-ban a bolygóknak az emberi testre való befolyásáról
dás csatatere volt — s maradt máig; feltünősége, idegenszerűsége
értekezett.
Középszerű észtehetsége mellett égett a vágytól uj fel¬
s látszólagos természetfölöttisége nem egy hitetlent babonássá, sok
fedezések
által
kitűnni. Egy Hell nevü jesuita társaságában kísér¬
becsületes és értelmes észlelőt elvakult rajongóvá változtatott
letekkel
puhatolta
a mesterséges delej vasaknak hatását az emberi
rövid időn át. Ismerve az emberi természetet s tudva, elfogult
testre,
nehány
kisérlet
után a delejességben uj, csodatevő gyógyitélet mily csalódást szülhet; a különben hiteles férfiak delejes
hatányt
látott.
Hell
nem
osztozott Mesmer véleményében, mert
álomróli közlései is gyanus szemmel tekintendők, ha valószínűt¬
lent, a természet- s lélektan törvényeivel össze nem egyeztethe- nem tapasztalta azon hatást, melyet Mesmer tapasztalni vélt; s
tőt tartalmaznak; s az irodalom e terén alig lehetséges az igazat ehhez nem kedvezvén uj gyógymódjának Bécsben különösen a sze¬
a költöttől megkülönböztetni, a delejes álom összes irodalmában rencse, 1778-ban Párisba tette át lakását. Itt rövid idő alatt nagy
alig lelhető egynehány egészen ép s egészséges észlelés szülte hirre vergődött, a betegek seregestül tódultak hozzá, s ezenfelül
közlemény. „Mundus vult decipi," régi de igaz mondás. — Hogy Deslon kitünő orvost is megnyerte tana számára. Hírneve oly nagy
elfogult itélet s hibás logikai következtetés tévtan okát eredmé¬ lett, hogy a megajánlott 30,000 frank évi dijért sem kötötte le
nyez, példa rá a hasonszenvészet (homoeopathia.) Egyoldalu s magát Párisban, tovább ment Spaaba, hol nemsokára nagy ijedt¬
elfogult pedig e tan itélete, mert a kórágynáli látszólagos ered ségére hallotta, hogy Deslon maga kezére kitünő szerencsével üzi
delejes gyógymódot. E hirre rögtön Párisba sietett vissza,
ménydus észleleteit nem rostálja s illetőleg ellensulyozta élet¬
^
titkát
többeknek, fejenkint száz Lajos-aranyával adta el; ezáltal,
kór- és vegytani bizonyítékokkal; enélkül pedig észszerü gyógy mondják, tömérdek vagyont szerzett. Most már a titok Mesmer
Gyógyszerelésé
r á n s valódi
- - tudományos
. . . . haladás , lehetetlen. -,.
.. akarata ellenére közös tulajdon lett, s ö kincseivel, rosz bánásmód
ben anyaggal akarván hatni anyagra (az anyag pedig nem tagadja . megcsalatásról panaszkodva, elvonult Párisból.
meg magát), véghetlen parányig higitott gyógyszere is véghetlen
A55 állati delejesség használata mindinkább terjedvén, a fran¬
csekély = semmi hatásu. Az egyoldalu „post hoc, ergo propter
czia
kormány
egy kitünö férfiakból álló bizottmányt (Bally, Lavoihoc" hibás következtetés, ezen indulva a népünknél divó „ráolva¬
1
sier,
Jussieu,'Franklin)
küldött ki az ügy vizsgálatára. Ezen bizott¬
sás • is helyet igényelhetne a tudományos rendszerek sorában,
mány
jelentése
szerint
az ugy nevezett delejezés egy faedény
mert, hála a testi szervezet minden sérelmet kiegyenlíteni s épsé¬
gét fenntartani törekvő müködésének, az önkéntes gyógyulások (baquet-elnevezéssel) segitségével történik, melyben a delejes
száma, különösen heveny baj okban, igen örvendetes. íly önkéntes folyam állitólag összesürittetik, mely azonban olyan anyagot nem
gyógyulás, a mint egy részt a leghanyagabb élet- s étrend, sőt épen tartalmaz, a mi delejességet fejthetne ki, vagy azt visszatarthatná.
káros behatások daczára is, a mint köznépünknél naponkint tapasz¬ Az ugynevezett baquettbe több hajlékony, elágazó vaspáiczika
talhatjuk, ugy másrészt valamely hasonnemü gyógyszer vagy van erősitve, ezek a delejességet a körülülő személyekhez, sőt köz¬
baunscheidtismus, ráolvasás, kenés stb. után történhetik; lehet¬ vetlen a szenvedő testrészre vezetik. A delejezendő egyének mind
séges-e most már ez esetek valamelyikében ezt, egyéb élet- és kór- szalaggal voltak egymáshoz kötve, s olykor, hogy a delej-folyam
tani körülmények tekintetbevétele nélkül, az előrement kezelésnek jobban szétterüljön közöttük, mindegyik szomszédjának hüvelyk¬
egyoldalulag tu i aj donitan i? A fennidézett tanok alapján fejlődött ujját fogta.
A delej ezen dők hali-érzékeit egyuttal zongora- s énekhangok
mai orvostan (medicina rationális) nem tekinti a betegségeket a
testben lappangó valami külön tényeknek, melyeket gyógyszerek, gyönyörködtették, mert Mesmer szerint a hangok kitünö vezetői
vagy az ezek által előidézendő (?) mesterséges kórok (a hason¬ a delej -sógnek. A delejezö kis vaspálczikát tartott kezében, mely¬
szenvészet elve) által elűzni, lételöket mintegy ketté metszeni nek hegyében a kiáradó delejességnek állitólag össze kellett sürilehessen; hanem egy vagy több szerv működési zavarát, változott tődni; uijainak, különösen az illetőknek alhas tájáni érintésével
táplálási viszonyait ismeri fel azokban; e zavaroknak nem csupán állitólag fokozta, s a szenvedő tag felé vezette a delejességet. Nem¬
tüneteit (symptomata), mint ezt a hasonszenvészet teszi, hanem csak a betegeket, de a zongorát, fákat, üvegeket, poharakat, szóval
lényegét s okait tudatja, hogy a rendelkezése alatt álló összes mindent, a mivel a beteg érintkezendő volt, megdelejezték.
Az ekkép megdelejezettek némelyike csendes cs nyugodt ma¬
hatányok igénybe vételével, a nélkül, hogy a szorosabb értelemben
vett gyógyszerekre helyezné mindig a fősulyt, támogatja a szer¬ radt, a többi köhögött, köpködött, könnyebb fájdalmat, fokozódott
vezet kiegyenlítési törekvéseit. A kifürkészett kór-okok elhárítása, helyi, vagy átalános meleget érzett, izzadt, néhánya pedig görcsö¬
ártalmas befolyásuk távoltartása, az egyes kórnak megfelelőleg ket kapott, sikoltott, sirt, nevetett, vagy csuklott, a mi olykor
rendezett élet- s étrendi szabályok alkalmazása, a kórfolyamatra sürü, nyulós, néha véres folyadék köpdösésével végződött. Minden
vegyileg vagy erőszetileg (dynamice) ható, s azt okszerű tapasz¬ a delejezö akaratától függött, a látszólag legmélyebben alvó egy
talatok nyomán kedvezőleg módositandónak bizonyult gyógyszerek szavára vagy egy pillanatára azonnal felébredt. Miután a bizott¬
adagolása, egyes veszélyes vagy a beteget kinzó (fájdalmak) kór mány több próbát tett volna, egy fiunak például a delejezett fát
jelek csillapítása teszik feladatát az orvosnak, melylyel a szervezel kellett volna felismernie, de tévedt, —• az egész miveletet ártal¬
müködését, a betegség foki, a beteg szervnek az összes szerve masnak s veszélyesnek nyilvánitotta, a látszólagos hatást a felcsi¬
zetrei kisebb-nagyobb fontossága szerint, a legtöbb esetben röví gázott képzelet s az ezáltal felzaklatott érzelmek következményé¬
debb vagy hosszabb idő alatt a rendes kerékvágásba hozhatja nek véleményezte. Jussieu egyedül nem irta alá ezen nézetet.
nagyobb mérvű változásoknál a beteg állapotát legalább is türhe
Daczára ennek, a delejezés egész Francziaországban elterjedt,
tövé teheti, sok kifejlendett utóbajnak elejét veheti, nem kapkod a vezérszerepet most Puysegur marquis vette át, módosított keze¬
ván érthetlen csodadolgok után. A mi az orvosi ismeretekbet léssel, s e mód mellett tünt fel legelőször a delejes álom. A franczia
hiányos s tökéletlen, az csak a fennemlitett tanok alapján a kór forradalom egy időre megakasztotta a delejezö járványt, végez¬
ágynáli tapasztalatokkal összhangban, de nem uj elméletek felálli tével ismét egész Franczia- s Némethonban felkapták; de nemcsak
tásával, fejleszthető; mert a hol nincs biztos alap, bajos az a kezelésmód-, hanem az elméletnek is megváltoztatásával, a meny¬
épiteni.
nyiben most az eredményt a delejezótöl áradó ideg-folyam hatá¬
Bocsánat e kitérésért t olvasó; elfogultság- s öncsalódásró sának tulajdonították, mely olykor csupán erős akarat által szel-
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lemileg is képes hatni. E későbbi időszakban az ugy nevezett baquetet ritkán használták, hanem bizonyos kézfogásokkal történt a
delejezés. Rostán módja szerint adelejező szemközt ül le betegével,
úgyhogy térdeik s lábujjaik érintkezzenek.A delejező ezután meg,fogja betegének kezét, s tartja addig, mig hömérséke az övével
egyenlő lesz; ez megtörténvén, kezeit annak vállaira teszi, egy-két
percz mulva karjait s mellét nehányszor végig simogatja. Kezeit most
a gyomortájra nelyzi, s innét a lábszárakat simogatja nehányszor
végig. A beteg ezalatt eleinte huzódozást érez tagjaiban, késöbb
elkábul, szemhéjai nehezednek, s nemsokára mély álomba merül.
Rosían szerint a delejezönek, hogy sikeresen müködjék, egész
figyelmét s akaraterejét a miveletre kell forditania; a tekintet s
arczkifejezés minősége lényeges, mások szerint mellékes dolog,
mert a hatás inkább physikai s nem szellemi. Többen minden ke¬
zelés nélkül csakis akaratuk erejével delejeztek stb. Ujabbak sze¬
rint a meglehellés s valami megfricskálásféle mivelet is igen fontos,
mely utóbbi abból áll, hogy a delejező becsapott ujju kezét lassan
az illető arczához közelíti, s itt hirtelen kinyitja. Néha a hold is aka¬
dékoskodik, s csakis ezen tnivelettel lehet rendre utasítani. Berlin-

A történeti visszapillantásokat későbbre hagyva, tekintsünk
magára a városra és az azt környező vidékre.
Pozsony képét még eddig többnyire a Dunára esö részéről
vették föl, mi magában véve a várost igen szépen és festőién tün¬
teti elő; (mint ez a Vasárnapi Ujság 1859-ik évi 36-ik számában
is közölve volt,) de ha a várost gyönyörü fekvésével, és kellemes
vidékével egyetemben akarjuk látni, akkor menjünk fel az itt kez¬
dődő Kárpát hegység valamelyik csúcsára s tekintsünk le az
alattunk fekvő város utczáinak s házainak tömkelegére, a várhegy
királyi romjaival koronázott kőtömegére! Erröl az oldalról kíván¬
tuk megismertetni e várost jelen képünkkel.
A város külvárosaival együtt közvetlen a Duna bal partján
fekszik, nyugati és északi oldalát pedig a várnál emelkedni kezdő
Kárpátok szakadozott lánczsora, s a várossal összeölelkezö szőlő¬
hegyek, viruló gyümölcsös kertek változatos csoportozata kör¬
nyezi.
Amott a városon tul pedig a Duna kanyargós ágazatai a
napfényétől megezüstözve tündöklenek ki a buja növényzetü szi¬
getek setétzöld lombjaiból; s még tovább az áldott Csallóközzel ha.

Pozsony

látképe.
1

ben egy időben Wolfart alatt a delejezésnek külön tanszéke volt. táros nagy, sik téren sürü erdőségek, s a legszebb ligetek zöldkékes
Ö a baquetet is használta, melyet delejezett zabbal, vizzel, delejes színben tünnek el a láthatáron.
lehellettel telitett palaczkokkal, delejezett üvegdarabokkal stb.
Látni innen a városnak nemcsak minden templomát, de még
töltött meg. A delejezési üléseknek bizonyos meghatározott órájuk az utczákat és nevezetesebb épületeket is igen jól kivehetjük.
volt, különösen a nök szorgalmasan látogatták. Jessennek egy
Alappontot képző ősanyaként áll előttünk a nagy dolgok emismerösnője szintén szorgalmasan látogatta ezen üléseket, csupa 1 lékeit visszaidéző váromladék s alatta és körülötte mintha csak
mulatságból, mert, mondá, néha elaludni s a közben beszélni is gyermekei, és apró unokái volnának, amphitheatralis félkörben ter¬
kell; mily jól esik ilyenkor mások felől oly észrevételeket s meg¬ jed el a hegyi város házainak tarka serege, nem elszigetelten a
jegyzéseket tenni, a mi különben nem illö s nem szabad.
í természettől, hanem ennek zöld öltönyéhez rokonilag simulva.
(Vége kóveltciik I
Azt hinnéd, hogy itt minden ház az öt sürün övedző lombos fák¬
kal, és virágokkal együtt nőtt ki a föld rétegeiből, mert alig látsz
itt választó vonalat a természet és mesterség közt. Mintha az egész
Pozsony.
egy istenkéz által rendezett nagyszerü tündéri kert volna, egy¬
A ki valaha átutazta azon számtalan gyönyörü vidéket, me¬ másra halmozott mulató házakkal !
lyeket az os Duna, hazánk e nagy életere, szőke habjaival érint,
Nevezetesebb épületei közöl megemlitendők : az ország háza,
kétségkivül Pozsonyt festői vidékével, omladozott királyi várával mely 1753-ban épült, ebben tartattak 1848-ig az országgyülések.
a legmeglepőbbek közé fogja sorolni.
| A városháza rézzel fedett csinos toronynyal, igen régi épület, körül¬
Hazánk viszontagságos történetében nagy szerepet játszó régi belől 500 éve, hogy fennáll, 1733 ik évben javíttatott és emelnevezetes városaink egyike Pozsony.
í tetett feljebb. A primási igen diszes palota, a vármegyeház, a csinos

szinház redoutteremmel együtt. Ákirályhegy mesterségesen elöidézett két egyházuk. — A királyi vár, mely a város felett 70öluyi magas¬
magaslat, szép keritéssel s felmenettel ellátva, melyre az ujonnan ságú hegyen, védfalakkal jól megerősítve épült, 1635-ben az or¬
megkoronázott király lóháton felmegy s szt. István kardjával a szág költségén megnagyobbittatott. 1762-ben ujonnan megjavittatott, mely többe került egy
világ négy tája íeló vág;
milliónál. Mária Thereziáépült 1775 ben. A régi kif
nak kedves lakhelye volt.
rályhegyen, mely azelött
_^
Később seminarium lett, s
210 évig szolgált e szertar
"
•-,
az itt oktatott növendéktásra, jelenleg nagyszerü
:
-=-I--^~.
papok
közül több jeles férmagtár áll, mely 1774-ik
^-3
-íiut
nyert
a haza.
évben épittetett. Nevezetes
-~
Később katonai lakta¬
épületek továbbá az árva
nyául szolgált, mondják,
ház, herczeg Grassalkovich
hogy utoljára olasz kato¬
palotája és az Eszterházynák
laktak benne, kik meg¬
féle nyári lakás stb.
unták
már a vizet és fát
E g y h á z a i és zárdái
hátukon
a magas várhegy¬
közöl nevezetesebbek : elő¬
re
felhordani,
s hogy e nehéz
ször a szent Mártonról ne¬
munkájoktól
megszabadul¬
vezett föegyház, mely szent
janak,
felgyujtották
azt.
L á s z l ó király alatt épült
Közintézetekben sem
1090-ben, az a l a m i z s n á s
szenved hiányt Pozsony,
szent Jánosról nevezett,
ezek közül említésre mél¬
szemléletre méltó kápolná¬
tók : a Lazareth polgár¬
jával, belső bolthajtásait 8
kórház, szegények háza, az
oszlop tartja; a fehér már¬
ev. szegénykórház, a beteg
ványból készült pompás
P o z s o n y i
főtemplom.
vándorlegények alapítvá¬
nagy oltáron szent Márton¬
nya, a müvészek és nyelv¬
nak Donner hires szobrász
tanárok
árváinak s özve¬
által 1734-ben készült, és
gyeinek
segélyző
intézete.
100 mázsát nyomó fölséges
Számos
kath.
és
evang,
tanérczszobrát láthatjuk. E
és
nevelő-intézete
van,
ki¬
templomban koronáztattak
rályi akadémiája igen régi,
a magyar királyok, s ugyan
Vitéz János esztergomi ér¬
itt végezték hajdan külö¬
sek alatt 1469-ik évben ál¬
nös szertartással a tüzlíttatott fel, s deákul „Acapróbákat. 1760-ban tor¬
demia Istropolitana"-nak
nyát megújították és 13
neveztetett, és 1785-ik év¬
öllel felemelték, csúcsára a
ben a Klarissza-apáczák
magyar sz. korona ábráját
zárdája alakíttatott át kir.
illesztették.
akadémiául.
2-ör. A szent Ferencz¬
K ü l ö n ö s fontosságu
rendi atyák diszes templo¬
Pozsonyra
nézve a Dunama. Pozsonynak nemcsak
gözhajózáson
kivül Pest és
régisége, hanem történeti
Bécscseli
összekötettése
és
nevezetessége is e templom.
a
már
számos
év
óta
fenn¬
A templomot kolostorral
álló vasut.
együtt IV. László király
A Dunán kivül Po¬
épittette 1280-dik évben,
zsonyt
még egy más kis fo¬
kriptája felől pedig azt ál¬
P o z s o n y i főpiacz és városháza.
lyó (Weidritz) is nedvesiti,
litják, hogy az még 200 év¬
mely a szent-györgyi erdők¬
vel idősebb, mint a tem¬
ből veszi eredetét, s innen
plom. Ezen egyházban ne¬
igy is hivatik, és a város
veztettek ki a sarkantyus
alatt a Dunába szakad, mi¬
vitézek, és üttettek fel a
után 9 malmot hozott moz¬
szokásos szertartással. Épi¬
gásba. A közlekedést a
tészeti tekintetben maga a
Duna jobb partján levö li¬
templom góth stylben van
getek, gyönyörü kertek s
épitve, valamint tornya is
i-zántóföldekhez
1802. óta
kicsinyben hasonlit a bécsi
egy 100 ölnél hosszabb álszent István tornyához.
landó hajóhíd tartja fenn.
3-ik s z e n t e g y h á z a ,
E hegyi városunk majd
mely a Megváltóról nevez¬
minden
magasabban fekvő
tetik, a jezsuitáké volt.
utczájából
szép kilátás esik
4-ik az Ursula-szerzetbeli
a
vidékre;
alig nézhetünk
apáczáké, a kiknek klaski
az
ablakon
anélkül, hogy
tromjában leányok tanít¬
valami
szép
tájképet
ne lát¬
tatnak kézimunkákra és
nánk,
mi
fölötte
kedvessé
tudományokra. 5-ik az ir¬
teszi a pozsonyi lakást, va¬
galmas szerzetbeli atyáké,
lamint — daczára a változó
kik 1672-ben telepedtek
Pozsonyi
szinház.
időjárásnak — szelid mér¬
itt le, s azóta a szenvedő
sékelt
éghajlata,
tiszta
hegyi
levegője,
egészséges
vize, mind meg¬
emberiségnek hasznos szolgálatokat tesznek. Ezenkivül van még
annyi
éltető
elemek,
miket
tudva
és
ismerve,
egy
cseppet sem
itt a Trinitarius atyáknak, kapuczinusoknak, szent Erzsébet-szü
csodálkozhatunk,
hogy
a
nyugdíjazott
hivatalnokok
és tisztek^
zeknek 1774 tői, Notre Dame-apáczáknak és az evangélikusoknak
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annyira szeretnek itt lakni, kiket azonfelül még az itteni olcsóság
is ide csábit.
A mily eleven, zajos, s a mily fényes és nemzeti szinezetü
volt a pozsonyi élet az országgyülések alatt, épen oly csendes,
egyszerü s magába vonult az most, mintha csak egészen más lélek
szállott volna belé.
Zombory Gusztáv.

Természettan! katekismus.
(Folylalás.)

közepén át léghuzamot vezet keresztül, minél fogva az elégés tökéletesebben
véghez megy (1. 56. kérdést).
65) Mi az a fekete leverödés, mely a vasuti utazók ruháját o'ykor be¬
lepi? Nem korom és nem füst. A vasuti mozdonyban az erős szélhuzam miatt
a tüzelőszer oly tökéletesen megemésztetik, hogy felette csekély mennyi¬
ségü korom származhatik. Azon alkalmatlan leverödés, a mozdony kürtőjén
kitoluló vizgőztül van, mely utjában a csőről mocskot szedett magába.
66) Lehet-e a vizet nyárban is megfagyasztani? Igenis lehet, még pe¬
dig többféleképen. Legegyszerűbben ugy, hogy a vizes palaczkot gyapottal
körül-tekerjük s ezt egy darabig aetherrel locsolgatjuk.
67) Miért fagy meg ilyenkor a viz? Mert az aether igen gyorsan páro¬
log, s az e végett szükségelt meleget nagy mennyiségben és hirtelen elvon¬
ván a viztől, ugy hogy ez nem tarthatja fenn magát cseppfolyós állapotban.
Üdvös hatása van az aethernek a forróságban, gyuladasban levő betegek¬
nél, ha vele azoknak halántékait nedvesitgetjük. Ez esetben az, a lázban
szenvedő fejét hűvösen tartja.
Egy igen szép ide tartozó kisérlet a következő is. Veres izzó érenyedénybe némi vizet s hozzá kevés kénsavat töltünk, ekkor az edényt felforditjuk, mire a viz jégalakban esik le lábainkhoz.
(Véíe. köveik.)

51) Miért gyulád meg olykor mayától a szénaboglya, hajók raktárai¬
ban felhalmozott gyapot-, len-, kender- és rongycsomó? Mert nagy töme¬
gekben nedvesen vagy nedves helyre vannak összegyűjtve. A nedvesség
ugyanis rothadást (lassu égés) idéz elő, s az ennek következtében kifejlődött
melegség a halmazban összegyül, miután a levegőnek szabad utja annak
belsejéhez nincsen.
Gyakran átmelegszik a szénaboglya a rosz rakás következtében bel¬
sejébe jutott esöviz miatt. Ez esetben legjobb széthányni azt, vagy pedig
a hőség elvezetésére, közepébe egy kürtőt alkalmazni.
52) Miért emelkedik a füst gyürüs, gomolygó idomokban f Mert a me¬
Az ember é s a papiros.
<i' • "i
leg levegőnek, mely a füstöt magával felfelé vinni igyekszik, utjában a kör¬
nyező hidegebb részek ellenállásával kell küzdenie, s e közben ide oda
(Müller Károly után.)
köröskörül forogni kénytelen.
A papiros története egyszersmind az emberi nem története. Papiros
A füst az égőszer el nem égett része, mely szénrészecskékből, látható
nélkül a nyomdászat mérhetlen dicsősége nagyon föltételes volna. Európa,
gőzből és különböző légnemű alakot öltött gázokból áll.
Ob'z és gáz különböznek. Amaz, a hőmérséklet alább szállításával, azon nagyszerű műveltsége, mint azt a tudományban, művészetben és ipar¬
ban kifejezve találjuk, papiros nélkül alig létezhetnék; mert a papiros volt
cseppfolyóssá lehet, ez rendszerint nem.
az első nagyszerű telegraf, mely által a föld népei egymással könnyű szer¬
53) Miért füstöl némelyik kémény {vagy kürtő) alólra is? Mert az égő rel összeköttetésbe léptek, gondolataikat és felfödözéseiket közlötték. A fel¬
tűz a fris levegőt elöbb felemészti, hogy sem akkorára ujabb lég érkezhetnék használt papiros mennyisége a nép szellemi műveltségének természetes
táplálására. A hiány kipótlására tehát a kéményen siet lefelé egy légvonat, mérve, mint a vasé iparbeli tevékenységének ismertetője, és — hogy Liebig
mely aztán magával együtt füstöt is hoz.
kifejezésével éljünk — mint a szappan évi szükséglete a nép általános mű¬
Leggyakrabban megesik ez ott, hol a léghuzam elzárása czéljából veltségi fokát jelöli.
az ajtók és ablakok bőr vagy po?ztószél toldásokkal, mohval, könyöklőkkel,
De nem mindig volt ugy, mint ma, midőn kevés pénzért papirosban
vastag szövetü függönyökkel vannak ellátva.
egész gondolatraktárt szerezhetni, milyent az ókor népei nem ismertek. A
54) Hogyan lehet e bajon segiteni? Leggyorsabban az ajtók és ablakok papirosnak rövid történetét véve alapul, világositsuk föl a fönnebbi álli¬
kinyitása által. Legczélszerübben ugy, hogyha a kályha vagy kandalló tü¬ tásokat.
zelőjét egy kis cső az u. n. szélfogó által a külső levegővel összeköttetésbe
Ha az emberi nem hajnalodni kezdő művelődésének kezdetére vissza¬
hozzuk. Igy a tűz is kellőleg •ellátva leend fris léggel, ablakok és ajtók is megyünk, az Íróeszköz története kézen fogva halad az emberi szellem fej¬
légzárólag maradhatnak s meleg szobánk lehet a nélkül, hogy léghuzamtól lődésével. Mielőtt a beszéd kifejlődött volna, Íróeszközre nem volt szükség.
lehetne tartanunk.
A természet mintegy magasztos szellemi jegyajándékul más beszédet adott
Gyakran tüstöl a tűzhely akkor is, hogyha az ajtóval ugyanazon az embernek, a közvetlen érintkezés beszédét, mely által nem volt képes
egy oldalon van, mivel ajtónyitáskor egy léghuzam rézsut csap a tűzbe s más hasonló lényekre távolban hatni : a mozdulatbeszédet, mely ma is oly
onnan füstöt terjeszt a szobába. Ezen csak a tüzelő helyének megváltozta¬ csodálatos és kifejezésteljes a süketnémáknál.
tásával lehet segiteni.
Az ember a nyers állapotból a beszéd képezése által kiemelkedvén,
55) Miért terjed néha kellemetlen koromszag nyáronta oly szobában, alakot adott gondolatainak, s ez alak azonnal a közvetlen szóbeli értesitésen
hol sokan összegyűlve vannak? Mert a kéménybeli levegő hidegebb mint a kivül nagyobb tért is követelt. Dicső belső természetéhez hiven, az ember a
szobáé, annálfogva a tüzelőn át a szobába leszáll s ott az alkalmatlan illa¬ távolra és az öröklétre gondolt, hogy élete viszontagságait barátjával és az
utókorral közölhesse. Beszédéül az irást teremte. Ez első műveletlen alakjá¬
tot hagyja.
56) Hogyan lehet általában élénkebbé tenni az égést a tüzelőkben ? ban nem volt egyéb, mint fölhányt földhalmokból, kőtömegekből, faoszlo¬
Hosszu és szük nyilásu kémények, kürtők által. Rövid és tágas füstvezeté¬ pokból álló emlékek.
kekben a levegő nem melegedhetik jól fel, s annálfogva meg sem ritkulhat
Az irás módja ismét a nyelv műveltségi fokának, s általában az ember
annyira, hogy helyébe gyorsan fris lég tolulhasson. Mentül nagyobb a tűz lelki állapotának mérezéjévé lesz. Az ember már a képes irásban is neveze¬
felett lévő elhasznált levegő hőfoka, annál gyorsabban elrepül az s tódul tes előmenetelt tett, habár az iró eszközök, a kő, tégla, ék és véső, még na¬
helyére más, azzal annál erősebb a léghuzam. Ezért hosszu és szük nyilásu gyon durvák valának. A képes irás bizonyitja, mennyire összefüggött még
füstvezetékek alkalmaztatnak az újabbkori kandallóknál, házak kéményei¬ az ember közvetlenül a természettel, mennyire élt és gondolkozott benne.
Azért nem lepnek meg többé ennek betűi, mivel azok kivétel nélkül a ter¬
nél, gyáraknál stb.
57) Miért áll felfelé a gyertya lángja? Mert a körülte lévő légtömeget mészet képei. A legismeretesebbek az egyiptomiak emlékein találhatók : a
felmelegiti s ez oknál fogva megkönnyíti; mely midőn gyorsan felrepül, ma hieroglyphek. Azonban más egyes népek is birnak ily irással, névszerint
Dél Amerikában, sziklákba vésve.
gával ragadja az égő lángot is.
58) Miért a gyertyaláng felül kupidomú vagy hegyes? Mert a fénylő
Egyébiránt mi lassan haladt a betűírás kifejlődése, meglátszik azon
láng azon sötét homályos gázból veszi táplálékát, mely közvetlen a bél felett sajátságos módban, mely által a régi peruiak gondolataiban megtestesíteni
lebeg. E hasonlag kupidomú gáz pedig, miközben felfelé emelkedik, fel- törekedtek. Ez a quipu- vagy csomóirás, melyről Tschudi az ő „Perui uti
emésztetik, s mig ily módon térfogata fokonként fogy, a láng hegyes ala¬ vázlataiban" tesz emlitést. E végre egy főzsinórt használtak, melyre szám¬
kot nyer.
talan mellékzsinórt lefüggő ágak gyanánt alkalmaztak. Amaz mintegy fő59) Miért nem kell a stcnringyertyát koppantani? Mert vékony bélé gondolatait tartalmazta a tudósitásnak, az ágak bizonyos különnemű, mes¬
ugy van sodorva, hogy végével a láng külső szélének fordul, hol a legna¬ terségesen átszőtt csomók által a részleteket. K mellékzsinórok sokszor
különféle színűek valának, és például a piros a katonákat, a sárga az ara¬
gyobb melegség fejlödik ki, s itt tökéletesen elég.
00) Miért nem készitenek ily módon faggyugyertyát is? Mert a faggyú nyat, a fehér az ezüstöt, a zöld a gabonát jelezte stb. Milyen fáradságos
könnyebben ömlik mint a stearin. A bélnek meghajlása, minélfogva a láng volt ez irás olvasása, bizonyitja azon körülmény, hogy az olvasónak előbb
jóformán oldalt téríttetik, azt eredményezné, hogy azon a részen a gyertya mindig szóbeli üzenet nyomán kellett megtudnia, vajjon az illető quipu a
népszámlálásra, adóra,, háborura stb. vonatkozik-e? Ezáltal a Jankebirodaminduntalan folyna azaz „futna."
61) Miért alszik el a gyertya, erősebb fuvásra, ha egyszer a levegő táp¬lom uralkodói kényszerítve voltak bizonyos hivatalnokokat (Quipucamaylálja a lángot? Mert a lángot az erős fuvás a béltől elválasztja, s tápláléká¬ ocuna vagyis csomóhivatalnokokat) tartani a csomók megfejtése végett, késöbb
azonban-e durva Írásmódot is nagy tökéletességre vitték, s legujabb utazók
tól megfosztván, elhunyni kényszeriti.
Q2) Miért füstöl a gyertya/ Mert a láng külső felülete a levegő utját tudósitása szerint a perui fensik pásztorai most is ezt használják nyájaik
elzárja a legbensőbb részekbe. Ezekből tehát, az el nem égett szén egy ré¬ számlálásában. E különös írásmód mindenesetre a képes és betűírás közt
közepett áll.
szét, füst alakban ragadja magával a hullámzó lég.
Sokkal hathatósabb volt a betűírás föltalálása, mi által az ember las¬
63) Miért nem füstölnek az Argand-féle lámpák? Mert ezeknél a láng
közepéhez is szabad utja van a levegőnek, minek következtében a szén ott sankint a durva és sok nehézséggel járó képes-irás fölé emelkedett. Ezzel
egy időben bizonyosan nyelve is épen annyira nyert belső összefüggésben,
is csak oly tökéletesen eléghet, mint a külső részeken.
64) Miért szünteti meg az üveghenger a lámpa füstölését? Mert a láng¬ miből már a természet által nem nyujtott beszédképek szüksége származott.
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Ekek cs vésők voltak az eszközök, melyekkel Babylonban és Chinában, az ban a drágább pergament miatt csekélyebb kiterjedésben, s végre egészen
emberi műveltség ez ősi székhelyein égetett téglákra és lapos kőlapokra elenyészett, midőn a gyapotpapiros találmányát az arabok Európába hozták.
irtak. Később hegyezett kövekkel, és még később fémrudakkal is irtak.
E papiros az első, mely mai papirosunkhoz hasonlit. A mienk is ennek
A kövek után fémlapok, és pedig a könnyebb készités miatt valószinüleg köszöni eredetét. Ez ugy készült, hogy a gyapotszálakat addig ütötték
ólomból készültek következtek. Ez uj papiroshoz, melynek készitése már furkókkal, mig kásává váltak, melyet rostélyozott deszkákra teritvén,
bizonyos vegytani ismereteket kivánt, keményebb Íróeszközöket kellett megszáritottak és megsimitották. A kereskedés ,, görög pergament' vagy
használni. Az ember ezeket is föltalálta a kemény kövekben. Az utóbbi „charta cuttunea" név alatt ismerte.
nem sokára az írószerből keményebb papirossá változott; mert az ólom pu-;
Azonban a haladó emberi szellemet nem sokára ez sem elégítette ki, mert
hasága miatt nem volt alkalmas arra. hogy a tökéletesbedett írásjegyeket: oly puha, egyenetlen és töredékeny volt, hogy csupán ecsettel is s ezzel is csak
későbbi kor számára fontartsa. Az ember kitalálta a módját, a rezet lapokká! nagy bajjal lehetett rá irni. A 13. században a németek, és pedig 1270 kö¬
alakitani. írószerül a vas szolgált.
• rül a kendert és lent kezdték papirosnak használni. Erre gépek kivántattak,
Azonban mindez a feltartóztatlanul előrehaladó emberi szellemet ki | mivel a kézi munka már nem volt elegendő, s a nemes czél a papirosmalmok
nem elégitheté. Fából készült lapokhoz nyult tehát, melyekbe betűit csőn | által tökéletesen el volt érve. Az első papirosmalmot Nürnbergben 1390-ben
tokkal és rézzel véste. E mód kényelmes volt és még inkább lett azzá. A j állitották. A uj papiros gyorsan terjedt el Spanyol-, Franczia-, Olasz-,
fatáblákat nemsokára viaszszal kezdték bevonni s erre szaruval vagy ezüst Cseh-, Magyar-, Angol-, Dán-, Svéd-, Oroszországban, Galíciában, Svájcz¬
rudakkal irtak. Ugyan-e korszakba esik az állati bőröknek és beleknek | ban, sőt Amerikában is. Milyen nagy fontosságot tulajdonitottak e talál¬
Írásra alkalmazása. Minél inkább képezte magát az ember, az Írásnak annál | mánynak, bizonyitja azon körülmény, hogy a német Spielmann, ki azt
átalánosabbnak, következőleg annál kényelmesebbnek is kellett lenni. Arra, I1588-ban Dartfordba Angliába vitte, azonnal lovaggá üttetett.
A papiros uj, terjedelmesebb alkalmazása a folytonosan növekedő szük¬
hogy könyvet irjanak, lehetetlen volt, vastag nehéz anyagot használni. E J
szerint az ember falevelekhez folyamodott, és pedig kezdetben a pálmáéi¬ ség, különösen pedig a könyvnyomtatása feltalálása ismét uj korszakot alkot¬
hoz. Az egyiptomiak voltak az elsők, kik ezt alkalmazták. Azért nevezték tak a papirosgyártásban. A szűrne, tisztátalan, kemény kender már nem elé¬
a görögök az egyiptomi irást „phöniczi betüknek," mivel nálok a pálmát gített ki, gyeptőzegben, fenyőlevelekben, faszálakban, szalmában, mohban
akkor — valamint a datolyapálmát máig is — phönixnek hivták. Valamint stb. keresték a helyes anyagot, s végre mint gyöngyöt a szemétdombon, arany¬
természeti állapotban levő némely népeknél még most is gyakorlatban van, szemet a piszokban, az elviselt ruhában, ócska fehérneműben, rongyokban
ez irás első alkalmazásakor a pálmalevelekre csak szent könyveket irtak, találták meg. Ez által megtörtént az utolsó lépés oly papiros föltalálásához,
miért ezt „szent levél"-nek is nevezték.*) A levelek helyét később a fák melyre gyorsan és akadályozatlanul lehet irni és nyomtatni. Egész a 16,
hártyája foglalta el, névszerint a hársé, nyire, szilé, juharé, melybe a betü¬ századig csak enyves vagy irópapiros volt. A nyomtatópapiros későbbi
ket kezdetben tűkkel, később irónáddal karczolták. A rómaiaknál a hártya | eredetű.
neve „charta corticea" (héjlevél) vagy „liber'' (hártya) volt. Ez utóbbi szó
Az emoer elérte czélját, fáradtan mint a vándor megerőtetett járat*
az ő nyelvökön az ily levelekből álló egész könyvre is rámaradt, minélfogva után, megpihent. Ennél fogva legkevésbbé sem meglepő, hogy a papirgyára „liber" szó most is, valamint hártyát, ugy könyvet is jelent. Minthogy tás iparágában 1820-ig a papirgép föltalálásán kivül semmi ujat nem
pedig a hártyadarabok egyenlő hosszúságúak voltak , az irott könyvek, találunk. Csak ez idő óta tört magának utat az uj felfödözés, annál
vagy a mostani jelentés szerint, fejezetek is egyenlő hosszuk valának. A nagyobb bajjal, minél erősebben ragaszkodik az ember a régihez, me¬
régi németek kezdetben nyirfa-hártyára irtak**) Innen legrégibb hős köl¬ lyet hosszu küzdelem után ért el, minél erősebben nyugszik a vándor
teményeik egyike mai napig is nyirfaéneknek (Birkengesang) neveztetik. A fárasztó utja után. Az uj találmány most ezer meg ezer ily gépet foglal¬
fahártyától a vászon- vagy gyapotszövethez csak egy lépés kellett. Az koztat Európában, nyujtván ekkép a mostani roppant évi mintegy 500 mii
ecsetből és festékből iróvessző és tinta lett.
lió fontnyi szükségletet, melynek értéke a 100 millió forintot megközelíti.
És igy a papiros története valóban az emberi nem története. A papirAz emberi művelődés sok évezredét tekintettük át futtában. Eddig
gyáros
idézte elő azon nagyszerü könyvtárakat, milyennel ma már a polNagy Sándor koráig (336 — 323 kr. e.) jutottunk. Itt a papyrus-növény
használatával Egyiptomban a művelődés történetének egy uj korszaka kez¬ gárisult népek minden nagy városa, minden községe, műveltségre igényt
tartó minden ember szobája bir. A napi hirek a hirlapok ezreiben a föld
dődik. Innen származik a mai papir, papiros elnevezés.
E növény Kalabriában, Szicziliában, Szíriában és Egyiptomban a fo¬ legtávolabb zugaiba elrepülnek, kezet nyujtva mindenkinek néhány garas¬
lyók partjain tenyészik. Mint nálunk a nád, ott hosszu, vastag, három oldalú, ért, hogy részt vegyen átalános nagy hazája — a föld — az emberi nem
sima és fényes zöld száraival egész erdőket képez a folyók partjain. A ré¬ nagy családja eseményeiben- Nagyobb városokban ma már üresen állnak
giek hagyománya szerint ök a belső héjból, mint nálunk a gyékényből, vi¬ azon vendéglő csarnokai, melynek birtokosa a hírlapokra való előfizetésről
torlaszöveteket, ruhdt, ponyvákat, köteleket, az egyiptomi papok magnk megfeledkezett, vagy ezt megvetette. A vad tobzódás helyiségeibe is neme¬
számára czipőt készitettek. A papirost a belső szárhéjból csinálták, melyet sebb szellem hatott be a hirlapok által.
Néhány év elég volt arra, hogy az irás az előbbi szivós papirostól
a még nyers, álló növényről finom tűkkel, vagy vékony békateknőkkel hántottak le, több ily levelet nilusvizzel ragasztottak össze, aztán ezt megszá- ugyanannyi vagy még kevesebb pénzért hófehérre nemesittessék. Milyen a
ritván, agyarakkal megsimitották. A kész papirost „biblos"-nak hivták, külső, olyan a belső is. Azon kor, mely műveit hófehér papirosra nyomtatja,
honnan a „biblia" név is származott. Ez uj iróanyag hire hamar elterjed¬ bizonyosan magasabban áll, mint a szivóspapiros kora. Valóban minden
vén, mint fontos kereskedelmi czikk Egyiptom gazdagságát alapitotta meg, kort iróanyaga szerint lehetne mérlegelni. Valamint a divat mindig fino¬
ugy hogy Firmus Egyiptom fejedelmeinek egyike dicsekedhetett, hogy mabb és kényelmesebb, vele az ember illedelmesebb és békeszeretőbb lesz :
ugy a papiros is az emberi nem föltartóztathatlan haladásáról tanuskodik a
annyi papirossal bir, miszerint abból egy hadsereget tarthat.
szép és magasztos iránt. Aránytalanul örömestebb gyakorolja most kezét a
E természetes papiros felfödözését a könyvek nagyobb száma követte. népiskola gynermeke a finom, fehér levélen; aránytalanul örömestebb olvas a
Könyvgyüjtők sem hiányoztak, és II. Ptolemaeus király különösen verseny¬
nem kevésbbé csinosan kiállitott népkönyvből, és a szép fölötti öröm előidézi
zett Eumenes, Pergamus királyával nagyszerü könyvtárak alapításában.
a saját kiképzése utáni törekvést. Vele észrevétlenül már az ifjúságba, a laza
Elsőt Eumenes iránti féltékenysége arra is inditotta, hogy a papiros kivite¬
reményébe, bahatott ama magasztos szellem, mely az utolsó évtizedekben
lét Pergamusba megtiltaná, ugy hogy ez ország valamennyi lakosa érzékeny
hiányt szenvedett a nélkülözhetlenné vált anyagban. De a szükség találé- mennydörgés és villámlás által jelölve, ipar és természeti tanulmányok
konynyá tesz. Mindent megkísértettek tehát, liogy uj iróanyaghoz juthassa¬ által a vadság utolsó békóit magáról lerázván, az egész emberi nemet egy
nak. Fől is találták ezt az állati bőrökben, melyeket a gondolkozó, szük¬ családdá forrasztja és feltartóztathatlanul magas ozélja felé siet : a szabad¬
Szeberényi Lajos.
ségtől szorongatott ember hajlékonynyá és írásra alkalmassá tenni megta¬ ság szelleme.
nult. Igy támadt Kr. e. mintegy 200 évvel az eredete helyéről, Pergamusról
elnevezett pergament, mely oly kitünő papiros, hogy ismét uj korszakot
alkotott, a papyrus-növényt az irónáddal és ezüstruddal együtt nem sokára
kiszorította, iróvesszőül a ludtollat behozta, s magát egész a középkorig
Irta Lehoczky Tivadar.
használt iróanyag gyanánt föntartotta.
(Folytatás.)

Történelmi kalászatok.

Azonban azon korban, midőn a papyrusnövény volt az egyedül ural¬
kodó, az alexandriaiak kivált a rómaiakkal nevezetes papirkereskedést űztek,
ugy hogy az erre vetett vám az állampénztár jövedelmét jelentékenyen
növelé. De midőn a késöbbi, mindig pénz szűkében szenvedő római császá¬
rok a vámot oly aránytalanul fölemelték, hogy az egyiptomiak nem voltak
többé képesek papirost szállitani, Róma népe Tiberius alatt föl is lázadt,
mely fenyegető lázadást Tiberiusnak csupán az által sikerült lecsillapítani,
hogy minden kapható papirost összehordatván, ezt a senatus által egyenlően
elosztatta. Midőn később Theodorik a vámot megszüntette, Cassiodor —
igen helyesen! — szerencsét kivánt az emberi nemnek ez eseményhez.
Az egyiptomi papiros használata egész a l l . századig tartott, azon-

X.
A kankóvári rejtett kincs.

A kapás, ha a Kankóvár körüli terjedelmes szőlőkön át estefelé fárad¬
tan hazafelé ballag, a várhoz érve nagyot sóhajt s szent kegyelettel önkény¬
telen mondja : „Hej ha azt a kincset, mely e várban rejlik, én találhatnám
meg, bezzeg nem kellene akkor másnak kedveért izzadnom s kapával keres¬
nem kenyeremet." És lássa, nyájas olvasóm, igy sóhajtoztak e vidék lako¬
sai már számos év előtt is, mert kicsinytől nagyig mind meg van győződve
arról, hogy nagy kincs rejlik a vár titkos pinczéjében, melyet mindekkorig
hasztalanul kerestek s most is keresnek. Már társulatok is keletkeztek a
kincs kikutatása végett, mik azonban ismét nemsokára minden czél nélkü!
•) "Valószinüleg innen van a,magyar ,,levél"-nek is kétféle jelentése. Nem arra oszlottak szét. Honnan veszi eredetét ez átalánosan elterjedt hiedelem e
mutat-e ez, hogy a régi magyarok Ázsiában írásra szintén faleveleket használtak ? Sz. L.
kincsről, bajos lenne kitalálni; de hogye hit már al7-ik században is sokat
**) Erre a betüket valószinüleg bükkfa — (Buche) vesszőkkel jegyezték, honnan
fáradságos kutatásokra ösztönzött, annak az ugocsamegyei levéltárban
« „Buchstab" (betü) elnevezés. Sz. L.
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nádor ingerelte a királyt az egyháziak ellen, s annál könnyebben, minthogy
kétségtelen nyomaira akadtam, találván egy törvényszéki vizsgálatot tar¬ a király Máriának, tőle elvált nejének részére nem régiben hozott itélet
talmazó iratra, melynek tárgya volt a kankóvári rejtett kincses pincze és miatt a papságtól elidegenitve volt. Mivel a nádor s többi pártosai erővel
kut felderittetése. E törvényszéki nyomozás 1698-ik évi junius 2-án téte¬ az egyházat s vallást elnyomni akarván, némely híveket meg illetlen veré¬
tett Nagy-Szőllősön, kihallgattatván ezuttal huszonkét tanu, köztük báró sek — s arczcsapásokkal megtámadtak, az egyház főnökei mind e viszon¬
Perényi Ferencz és több ferenczrendü szerzetes, kik mindnyájan a tárgy tagságokat IX. Gergely pápának megirták s a magyar egyház szomoru
érdemében kevés útbaigazítást nyujthattak. Érdekesnek tartom ez alkalom¬ állapotáról tudósitást adtak. A pápa e tekintetbeni szelid eljárása s esedezémal az utolsó, 22-ik tanunak szószerinti vallomását itt közölni, mert tanu¬ sei sikeretlenek maradván, Róbert esztergami érsek Budán 1232-dik évben
ságot tesz nemcsak az akkori irmodorról, hanem a népnek azon időbeli bal- Összegyűlt egyház főnökeiveli tanácskozása következtében egész Magyar¬
itéleteiről is.
országot egyházi eltiltás alá vetette, Dénes Nádort pedig, Samut s más
E vallomás következő :
kormány-tanácsosokat nevök szerint az egyházból kizárta, egyedül a ki¬
„22-ik fatens Relicta Pettry Veres Catharina Szijas, Annorum cir- rályt kivéve. Minden isteni szolgálat s a szentségek kiszolgáltatása az
citer 44. Jurata et examinata ad 1. nihil. Ad 2. Sem az Calastrumban sem egész honban megszűnvén, nyomasztó elszomorkodás támadt annyira, hogy
belől az Várban nem tudok kutatt, De kyvül az Varon az Szabó János sző¬ András király rövid idő mulva megjavult s Béla és Kálmán herczegek s
lőjében tudom bizonyossan hogy vagyon egy kutt, mivel az én édes Anyám¬ obb országnagyai közbejötte mellett praenesti Jakab apostoli követtel
nak Szabó Annának az Nagy Apja Szabó János levén akkori időben Kanko :rtekezvén, 1233. évben ünnepélyes oklevelet szolgáltatott ki, melyben a
varában Tezenkett Esztendeig Kulcsár és még életében el pusztulván az :eresztények különösen az egyházi személyek jogait biztositotta s a tulVár ezen megnevezett kulcsár Bokszor beszéltette ezen Fatensnek, az édes latalmaskodott szaracenusok-és zsidókat szükebb korlátok közé szoritotta;
Anyának hogy vagyon egy kutt az vár alatt, az kiben is vagyon annyi ltiltván őket minden közhivatal viselésétől, közvagyon bérlésétől, kereszkincs, hogy Ugocsa Varmegyének még az Gyermeke is megérne velle. Mi idő ényekkeli házasságtól, magyar öltöny hordásától stb. E concordatumot Antelvén ezen dologban és ezen beszédre kétt szölösi Ember egy Varga István irás király a munkácsi erdőben adá ki, hol akkor kereszteshadának egy
nevü Ember másikk az nevire nem emlékezik elmentenek Debreczenben az •észével táborozott, czélja levén az orosz fejedelmeket a keresztény vallás
Nézőhöz és meg kérdezvén az Nézőtől azon kutatt mi helyen volna és mi 'elvételére kényszeríteni, hogy javulását az egyház irányában ez által is
volna benne, az Néző reá igazitá őkett es volta képpen meg mondván hogy anusitsa. Az egyezmény kiállítása után nem volt ugyan többé szó átokról
„az mi helyen az a kutt vagyon": Atyamfiai három Tő Szőlő épen az kutban is tilalomról, de ismeretes levén Endrének lengesége, fogadását a praeaz Gardolattya szélén az Varos felöl pediglen egy kopasz baraczkfa all és íestei püspök a király esküjén kivül, a királyfiak s az országnagyok által is
minden kár nélkül ki szedhetitek mind az szőlő tövekett mind az baraczk- megerősittetni kivánta.
fatt, es ugy meg talallyatok az kutatt es az kutatt megásván oda alá talál¬
Az eskütétel, Endlicher szerint (Andreáé II. regis juramentum de
tok az kutban egy lapos követt, azon alól lészen az kincs." Az mint hogy eformando regno, in silva Bereg praestitum) a beregi helyesebben a munká¬
ezen meg nevezett kétt Ember haza jővén Debreczenbül meg fogattanak csi erdőben történt, és pedig azon a kis hegyen, mely azért, mivel rajta a
magok melle hatt Embertt, es Osztán levén nyolczan kezdettek ásni az király sátora állott, mai napig is királyszéknek neveztetik. E hely a mun¬
kutatt, es valamint az Néző megmondotta nekiek hasonlóképpen volt mind kácsi határnak keleti részén van, kerekded magaslat, mely jelenben viz¬
az szőlő Tökek mind az baraczkfa es rea találtának az kútra es egy északa mosta mély árkokkal (mik hajdan tán sánczok lehettek) és magas tölgy- és
ugy annyira megástak hogy az lapos követt szépen indult viratig es reaok bükfákkal van körülvéve. Hogy Endlichernél a beregi erdő fordul elő,
viradvan elhattak. Nehaj Tekintetes es Nagyságos Prinyi Gábor Urunk eo onnan magyarázható, hogy ez időben Bereg nevü helység levén a megye
Nga még élvén akkor időben, reggel jó Reggel ki tekintvén az Kanko felöl főhelye, a körötte terjedt erdőség egész le Munkácsig nyult, a közte most
valo ablakon es meg látván az hányast az havon kérdezte az szolgaktul létező faluk csak idő multával keletkezvén. E vidéket napjainkban is nagy
micsoda hányas lehet az, oda küldvén es megnézette, es ezen hányás égés: kiterjedésü tölgyesek boritják.
Telén nyáron mind ugy állott senki nem vájta, hanem ősszel szőlő Fedéskor
Mondják, hogy nehány év előtt még nagy négyszegü faragott kő állott
vájta es hanta be az én bátyám Szabó János, myvcl az én eleimé voltt és a királyszék nevü dombon, mely azonban nyomtalanul eltünt, valószinüleg
azok birtak akkori időben azon szőlőtt az kiben vagyon az a kutt es mostan az ottani kőtörők által hordatván el. Én többször rándultam ki e történel¬
is ott vagyon es soha senki nem háborgatta az olta nyilván Tudam, én r mi nevezetességü helyre, a követ keresem, de kutatásom mindig eredmény¬
1
(Folytatjuk.)
igaz elégszer voltam benne mert egész nyáron belőle ittak es hordottak vize telen volt.
az szőlő mívesek, mert Jó hidegh voltt benne a Viz.
Azután Vagyon Szőlőst egy Panyolay katha nevü asszony az ki meg
Egyveleg.
most is rea tudna meni azon kútra ez ketten talán abban rea akadnánk
+ (A papírpénz sajátképeni eredete.) Több, különben jeles történelmi
Ad 4. Nihil."
műben
az állittatik, hogy a hirhedt skót kalandor, Law, kiOrleans kormányzó
Eddig tart a hivatalos nyomozás, melynek eredménye feljegyezv
alatt Francziaországba ment s esztelenül tulhajtott papirrendszere által ez
eltemetve
a
kincs;
csak
keresn
nincsen.
országot elnyeléssel fenyegető örvény széléhez juttatta, — hogy, mondjuk,
Tehát mindckkorig ott nyugszik
Law volna azon papirrendszer feltalálója, mely most a világ eseményeinek
kell; aki megtalálja — ember lesz!
folyamára oly rendkivül nagy befolyást gyakorol. Ez állitás azonban hamis,
mert kétségtelen kútfőkből kitűnik, hogy a papírpénz eredete háromszáz
XI.
évvel régibb, mint eddig hitték, s nem is Franczia-vagy Angolországban,
A munkácsi királyszék. *)
hanem Spanyolországban lőn az feltalálva. E fontos találmány ideje összeüt
Munkács a hozzá tartozó terjedelmes birtokkal együtt a XIII. század Amerika fölfedezésével, ama korral, midőn a spanyol lovagvilág még teljes
ban korona-jószág volt s mint ilyen valószinüleg a többi államvagyon virágzásban állt s a mórok ellen Granadában folytatott harczában egész
nál együtt azon sorsban részesült, hogy izmaeliták (saracenosok) és zsidó' ereje és hatalmával kitünt. E hosszu, véres és kalandteljes harcz részletes
kezére jutott; mert a történelem szerint András király a kereszteshábor leirását Washington Irwingnek „Granada meghóditása" czimü munkájában
költségei miatt pénzdolgában annyira megszorult, hogy visszaérkezés találjuk, melyet ő egy azon korbeli férfiunak krónikája és más kéziratok
után az ország minden jövedelmei kezelését izmaelitákra és zsidókra bizt alapján irt. É krónikában a papírpénz feltalálásának következő elbeszélését
kik a só s erezek árát felszóktetvén, az ezüst pénzt meghamisítván, a népe olvassuk : „Midőn Tendilla gróf Alhama őrségének parancsnoka volt, az
uzsora — és adóztatással terhelvén, az egész országon, de különösen ; ezüst és aranynak nagy hiányát érezte, ugy hogy katonái zsoldját ki nem
valláson vérengző sebeket ejtettek. Történt e korban, hogy a befizetendő fizetheté, miért is ezek zúgolódni kezdtek, nem levén miből bevásárolniok
adóban szükölködő keresztények magzataikat biztositékul elzálogolni a szükséges holmikat a város lakóitól. Mit tesz tehát az éleseszü parancs¬
kénytettek. Cherrier Miklós J. érdekesen festi ez időt, következőleg : Nem nok ? Apró papírdarabokat vesz elő, s azokra, a mint a szükség magával
kevesen találkoztak, kik szegénységgel küzdvén s magukon nem segithet- hozta, kisebb nagyobb összegeket ir föl s nevét is följegyzi rájok. E papír¬
vén, az izmaeliták vagy a zsidók vallását elfogadták, vagy legalább azok darabokat azután kiosztotta katonái közt zsold helyett. Hogy hogy! fogják
szolgálatába állottak csupán azért, hogy ez által kegyelmöket nyerve, kérdeni, hát ki lehet a katonákat papírdarabokkal fizetni? Természetesen,
annál könnyebben vagy állandó hivatalra, vagy keresetre szert tehessenek. és pedig igen jól, a mint mindjárt be fogom bizonyítani. A jó gróf ugyanis
Mi által azok tömérdek keresztény szolgák számát gyüjtve számtalan bir kiáltványt bocsátott ki, melyben Alhama lakóinak szigoru büntetés alatt
tokhoz s különféle hivatalokhoz jutottak oly annyira, hogy idővel magyar megparancsolja, hogy az általa kiadott papírdarabokat a rájok irt összeg
öltönynyel élvén, a nemességgel társalkodtak s azok leányait feleségül vet¬ teljes értékében kötelesek elfogadni, s egyuttal megígéri, hogy annak idejé¬
ték, sőt sokan azokat ágyasokul tartották. E visszaélések egy ideig senki ben ezüsttel és aranynyal fogja azokat beváltani. A nép hitt szavainak, s
által nem korlátoztathatván, tovább terjedtek s számtalan keresztények az meg volt győződve, hogy igéretét ép oly készséggel váltandja be, mint a
izmaelitákhoz költözvén, vallásuktól elpártoltak. Honunk püspökei ilyes hogy képes, fenyegetését teljesiteni. A papírdarabokat tehát minden vona¬
szomoru állapoton tüstént nem segíthetvén azon okból, mivel Dénes nádor kodás és habozás nélkül elfogadták. Igy változtatta a parancsnok ügyes és
s több főhivatalnok a nem keresztelteket pártolták, a vallás védelmére lega¬ csodálatos alchimia által az értéktelen papírdarabokat becses aranynyá, s a
lább annyit tenni iparkodtak, mennyi hatalmukban volt, minden izmaelitát szükölködő helyőrséget pénzzel elhalmozta." Az érdemes krónikairó alább
és zsidót keresztény nőkkel kötendő házasságoktól eltiltottak, sőt világi megjegyzi, hogy a parancsnok e papírdarabok igért beváltását teljesitő is.
hatóság közbejöttével öket keresztény ágyasaiktól, de keresztény felesé¬ Ez volna eredete a papirpénznek, melylyel a későbbi czivilisatio az európai
geiktől is elválasztották.
államokat oly dusan elárasztotta, hogy a nagy mennykő-áldás alatt majd
Az izmaeliták e miatt a királynál panaszkodván, az egyház főnökei hogy össze nem roskadnak.
az előbbi királyok törvényeire hivatkozva, jogaikat védették. Különösen a
•) Mutatvány „Munkács leirása" czimü kéziratomból.

L. T.
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TÁRHÁZ.
Irodalom és művészet.

Egyháa és iskola.

-f (Heckenast Gusztávnál megjelentek :)
+ (Tói gymnasium Nagy-Röczén.) A gömöri ág. hitv. esperességnek
„Ujabb beszély ek." Irta. Bajza Lenke. Két, csinosan kiállitott kötet. legutóbbi gyűlésében a nagy-rőczei követek azon kérelemmel léptek föl,
Ára 2 ft.
hogy engedtessék meg nekik Nagy-Rőczén tót gymnasiumot állitani. Az
„Sajóvölgyi eredeti népmesék." Összegyűjtötte Merényi László. Két esperesség e kérelemnek készséggel helyt adott. A tervezett tót gymnasium
a többi gymnasiumokkal egyenjogú lesz s ennélfogva a kerület pártfogásába
kötet. Ára 2 ft.
„Sziinórák." Tanulságos és mulattató olvasmányok. Szerkeszti Vachott is ajánltatni fog.
Sándorné. IV-ik füzet, gr. Széchenyi István arczképével.
ipar, gazdaság;, kereskedés.
0 (Emich Gusztávnál következő uj könyvek jelentek meg :)
4- (A londoni kiállitás magyar osztályáról) a ,,Times" igen barátsá¬
„Egyetemes történelem." Irta Hunfalvy János. Második, javított kiadás.
gos
hangon
ir, s mind földünk terményei, mind iparczikkeink iránt a leg¬
Elsö kötet. Ára 1 ft. 50 kr.
nagyobb elismerést tanusitja. Áttérve az egyes tárgyakra, azt mondja, hogy
,.Tarka Könyv," humoreszk-, beszély- és életképgyüjíemény. Irta legtöbb bámulója van a magyar nemzeti viseletet ábrázoló képeknek; de
Szokohj Viktor. Két kötet. Ára 1 ft.
még ezeknél is vonzóbb — ugymond — viselőik arczkifejezése, mert kevés
„Petőfi életéből.11 (Regényes rajzok ) Irta Szokoly Victor. Második ország van, hol az alsóbb néposztályok termete, magatartása és kifejezése
kiadás. Ára 1 ft.
oly férfias szabadságérzetről tanúskodnék. A herendi porczellángyár készit¬
,.A boneztan rövid kézikönyve.iíIrta, ifj. dr. Zlamál Vilmos. Második, ményei is nagy figyelmet ébresztenek s már el is keltek.
bővített kiadás. Ára 1 ft. 80 kr.
4- (A bányahatóság gyakorlata és a bányakönyvek vezetése Erdélyre
4- (Megjelent uj könyvek.) Közelebb ismét számos uj munkával gaz¬ nézve) egy közelebb megjelent legfelsőbb rendelet folytán a zalathnai bá¬
nyakapitányság körébe ment át. A bányatörvényszék segedelmére s a felek
dagodott irodalmunk; nevezetesen megjelent :
A Knauz Nándor és Nagy Iván szerkesztette „Magyar Tudományos könnyebbségére a bányakapitányi expediturák Székely-Udvarhelyen s
Értekező" 5-ik füzete, szokott jeles tartalommal. Ezzel be levén fejezve az Abrudbányán egyszersmind bányatörvényszéki helyettesitőkként működend„Értekező" első kötete, ezentul havonkint fog e folyóiratból egy-egy füzet nek. A bányatörvényszéki ügyek a bányakapitányságiaktól elkülönzötten társasbiróságilag tárgyaltatnak s további instantia utján a kir. táblához és a
megjelenni, árfölemelés nélkül. — Megjelent a
kolozsvári
kir. kormányszékhez terjesztetnek föl.
„Sárospataki Füzetek" czimü folyóirat az évi folyamának 5-ik füzete
+
(Erdélyben
a selyemtenyésztés) igen szép lendületet kezd venni
is, érdekes tudományos tartalommal. — Továbbá
Hartleben „Olvasó-tárából" a „Napoleon fénykora és hanyatlása" azáltal, hogy franczia és olasz társulatok ügynökei járják be az országot
28-ik része; és Jósika Miklós „Egy magyar család a forradalom alatt" s előlegek fizetése által serkentik a népet a termelésre; sőt a mi ennél még
czimü korrajzának két utolsó (9. és 10-ik) kötete. — Ráth Mórnál jelen¬ fontos ibb: gyakorlati utasítással s magával a kész gyakorlattal mennek
előre. Igy Gernyeszegen egy franczia ügynök ez idén 25 mázsa gubót állit
tek meg :
elő, mig Cs.-Gorbón 18 mázsa készül.
„Váltó- és csődügyekben keletkezett fötörvényszéki határozatok gyüj¬
•+• (Trágyagyár.) Győrött gr. Festetics Béla, Justus Jakab és Hun¬
teménye. Kiadja Keresztszegi Lajos. Harmadik kiadás.
kár Zsigmond mesterséges vegyészeti trágyagyár felállitására engedélyért
„Magyarország családai czimerekkel és leszármazási táblákkal." Irta folyamodtak a városi tanácshoz, feltételűi azt tűzvén ki, hogy 20 évig gyá¬
Nagy Iván. 14-ik kötet 3. és 4-ik füzete. Tartalma az Orczy családtól a ruk részére a város összes hulladékai biztosíttassanak.
Pálffy családig terjed. Ára 1 ft. 70 kr. — Szintén e napokban jelent meg a
4- (Gyümölcsböség Debreczenben.) A ,,D. Közlöny" irja, hogy De¬
„Nemzeti képcsarnokot alakító egyesület évkönyve." Második korszak breczenben az idén oly roppant mennyiségben leend a gyümölcs, minő már
V H - X V I I - d i k év. (1852. 1861.) Szerkeszté Mátray Gábor.
évek óta nem volt. Különösen a kajszin- és őszibaraczk alma- és körtefák
Debreczenben Telegdi Lajos nyomdájában is egész csomó könyv je vetekednek egymással a termésben. A szőlőtőkék is bő kárpótlást ígérnek a
lent meg egyszerre a következő czimek alatt :
tavalyi meddőségért.
+ (A harmadik lóversenyt illetőleg) utólagosan megemlítjük, hogy a
„Harmadik Napoleon uralkodása." Az eredeti kiadás után fordítva,
Első füzet. Ára 80 kr.
mezeigazdák első diját Szabó Imre pesti lakos, a másodikat egy czeglédi, s
„Magyar fordítási feladatok, a latin nyelv és irály gyakorlati tanu a harmadikat egy vásárhelyi mezei gazda nyerte el.
© (Nagy jégzápor volt Zilah környékén,) mely főleg a szőlőket an¬
lására. Silpfle után Imre Sándor. Ára 50 kr.
nyira tönkre verte, hogy három év mulva sem remélnek jóravaló termést.
„Imák és egyházi beszédek tára." I. füzet. Gyöngyösy Sámueltől
l\ (A penészes gabna tisztítására) a következő szert ajánlják. Szén¬
Ára 1 ft.
port
kell
lassan a penészes gabna közé vegyíteni, két hétig közte hagyni,
„Keresztyén tanitások." Irta Erdélyi Sándor. I. füzet. Ara 80 kr.
s aztán rostán a portól megtisztitani. E kezelés által eltünik minden szag,
„Keresztyén hittan a helvéthityallásu népiskolák 3-ik osztálya szá¬ 8 nyoma sem marad a penésznek.
mára/' Készitette Menyhárt János. Ára 18 kr.
4- (A bujtás előnyös mórija.) Arab mézgát feloldunk vizben, s e fo¬
„Kis templom." Imák és énekek elemi iskolák számára. Készité lyadékba annyi finom szénport keverünk, hogy sürü péppé váljék ; — a
Horkai bácsi.
bujtó-ágat bemártjuk e pépbe, a ráragadt szénréteget a légen meg hagyuk
0 (Uj borászati lap.) Tóth István mint szerkesztő s kiadó-tulajdonos száradni, s az ágat könnyed földbe, vagy földdel vegyitett homokba dugjuk.
4- (Pestnek is lesz börzéje.) Most buzgólkodnak felállítása körül. Az
előfizetést hirdet „Borász-Csarnok" czimü uj, szőlőszeti és borászati szak¬
lapra, mely Székes Fehérvárott jövö hótól kezdve havonkint kétszer, n..~ alapszabályok már benyujtattak az udv. kanczelláriának.
den hó 1-én és 15-én egy ivnyi, vagy ha a nagyobb pártolás lehetővé teszi,
4- ,{A gabnanemii magvak csirázási képessége.) Haberlandt tanár
másfél, sőt két ivnyi tartalommal jelenik meg. Előfizetési ára félévre 2 ft. Magyar-Ovárott 1860-ban kísérleteket tett több gabnanemü magvakkal,
®(Nyizsnyay Gusztav,) ki H.-M.-Vásárhelyen telepedett le, az ottani különösen, hogy a régiebb magvak csirázási képességét kiismerje. Kísér¬
ifjakból műversenytársulatot alakított, mely idönkint hangversenyeket leteihez minden gabnanemből 100 szemet vett, s a következő eredményt
adand, kétségkivül jótékony czélra.
tapasztalta: 1860, 1859, 1858, 1857, 1855, 1854, 1851,1850-iki magvakból
z
84
60
73
4
0
0
kikelt
buza : 96
8
A ( » ^ 184c8 — 49-diki magyar szabadságharcz története") czimü
0
0
0
0
0
0
100
48
műnek első füzete Mészáros Károlyiól, Ungvártt e napokban megjelent. Ára ,, rozs :
40 kr.
33
0
24
0
0
92
48
89
„ árpa :
80
72
48
56
0
32
96
„
zab
:
0 (Szerkesztő-változás.) Az „Egri Posta" szerkesztését a visszalépett
eo0
77
,
—
56
76
„ kukoricza :97 100
Danielik József helyett Erdélyi József vette át.
E számokból arról győződhetünk meg, hogy régiebb magvakat, külö¬
0 (Jámbor Endre ,,Férfidivat-Közlöny"-ének) nyári illetménye szép,
nösen
rozsból, vetésre használni nem tanácsos.
nagy divatképpel e napokban küldetett szét az előfizetőknek.
4- (A londoni magyar kiállítókat érdeklő.) A pesti kereskedői testü/\ (Gazdasági füzetek.) Megjelent az Érkövy Adolf Által szerkesztett etnek a londoni kiállításra küldött képviselője azon sajnos tapasztalást
„Gazdasági Füzetek" III-ika érdekes tartalommal s 13 ábrával.
;ette, hogy a hazai kiállítók a kiállitott tárgyakhoz czimlapokat és árjegy¬
+ (Gazdasági röpirat.) Magyary Ferencz állatorvostól íly czimü kis zékeket nem mellékeltek, miáltal az országos bizottmányt azon kellemetlen
röpirat jelent meg e napokban : „A keleti marhavész terjedésének beoltás és helyzetbe juttatták, hogy az árak utáni tudakozásoknak meg nem felelhet¬
állatbiztosító egyletek általi gátlása."
tek. A kereskedői testület tehát felszólítja a hazai kiállítókat, hogy e mu+ (A „Pécsi Lapok") junius végével bizonytalan időre föl lesznek asztást saját érdekökben pótolni siessenek. Az angol nyelven szerkesztett
függesztve, s valószinüleg csak akkor fognak ujra megjelenni, ha a vasuti izimlapok és árjegyzékek az országos bizottmányhoz czimezve küldendők
munkálatok szükségessé teszik.
Londonba.
. Tjs. 24. „ . _ 1863.
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4- (A brassói iparegylet állandó iparkidllitást) szándékozik létesíteni,
hol jutányos szabott árakon lesznek az iparkészitmények megszerezhetők.
Az egylet ezenkivül iparbank felállításával is foglalkozik.
0 (Ujfajta szivarok.) Bécsben Ujfajta szivarokat gyártanak a legfino¬
mabb havannah-dohány leveleiből. K szivarok neve „Imitation" s áruk százankint 20—25 ft.

-f- (Szerencsétlenség a Dunán.) Mult kedden a szélvész, a Dunán
egy csónakot felforditott, minek következtében hir szerint négy ember a
vizbe fult._
© (Öngyilkosság.) Horváth Pál, zemplénmegyei volt disp. hivatalnok
e hó 3-án Nagy-Kállóban felakasztotta magát. Nőt és hét gyermeket ha¬
gyott hátra.

Közintézetek, egyletek.

Ill ujság?

A (A magyar tanár-egylet ügyében) az egylet jegyzője Riedl Szende
fölkéri mindazon tanári testületeket, melyek az egylethez valo csatlakozás
iránt eddig nem nyilatkoztak, hogy nyilatkozataikat, illetőleg aláirási ivei¬
ket f. hó 20-ig hozzá beküldeni sziveskedjenek.
0 (A magyar irók segély-egyletének alapja) a ,,P. Napló" szerint
már megközeliti a 70,000 ftot. Csupán a mult hó folytán 8000 ftnyi alapit¬
ványnyal szaporodott az egyesület vagyona.
^ (.4 debreczeni zenede megalakult.) Az egylet eddig mintegy 15,000
ft tőkével rendelkezik. Elnökül Farkas Ferencz, igazgatóul Komlóssy La¬
jos választatott meg.
+ {Az erdélyi kölcsönös jég- és tilskármentesitö társulat) ápril 26-kán
gr. Mikó Imre elnöklete alatt tartott közgyülésében előterjesztés tétetett
1861. évi munkálatairól, melyből kiviláglik, hogy a társulat egyre terjesz¬
kedik; igy a tűzkár ellen biztositott összeg meghaladja a tiz milliót, a jég¬
kár elleni pedig 1,200,000 ftnál többre rug. A társulat összes fedezeti ereje
900 ezer forintban van kimutatva.
© (A nagyvárad- kolozsvár- brassói vasut ügyében) f. hó 8.an gr. Ká¬
rolyi György lakásán, számos hazai tekintély részvétele mellett, tanácsko¬
zás tartatott. Választmány neveztetett, mely az emlitett vasut épitésére
szükségelt pénzerő beszerzése iránt lépéseket teend. A választmány tagjai :
gr. Károlyi György, gr. Zichy Ferencz, b. Sennyey Pál, Ürményi József,
Gorove István, gr. Szapáry Antal, Hollán Ernő, gr. Zichy Ödön és Lónyay
Menyhért.

+ (Névmagyaritások.) Legfelsőbb engedelemmel Lechner István
pestvárosi adószedő ,,Lényei"-re, Steininger Luiza, pesti lakos „Rudas^-ra,
Jochman Szilárd és Nándor „Szödényv'-re, Pollák Márton, aradi lakos „Pataki"-ra,, s Reznitsek Venczel, pesti szabómester ,,Vághegyi"-re változtatták
vezetékneveiket.
4- (Duka Tivadar,) angol hadseregi orvos hazánkfia Indiában, ki már
annyiszor megemlékezett Muzeumunkról, ujabban ismét egy, számos darab¬
ból álló küldeményt inditott utnak, mely szintén Muzeumunkat lesz gazda¬
gítandó. E küldeményben vannak : himalayai fáczánok és számos apró
madarak; egy tibeti pipa, egy nyakékszer Szpitiből; tibeti és kashméri
pénzek; indus koponyák; egy szelencze a chinai császár palotájából; indiai
női kézékességek; gangesi viz és fövény; egy biblia bengáli nyelven; Urdu,
vagyis hindosztáni biblia 3 kötetben; madárfészkek, muskszarvas, himalayai
bagoly stb.
+ (Háztelkek eladása.) Pestváros hatósága a városligetben 150 ház¬
telket szándékozik eladni. Egy-egy telek 200 Q ölet tenne.
A (Öngyilkosság.) F. hó 10-én a sip-utcza egyik házpadlásán egy 18
éves izraelita suhancz felakasztotta magát, ismeretlen okból.
A (A József-műegyetemnek Budáról Pestre áthelyezését illetőleg) a
helytartótanács rendeletet adott ki, melyben a várostanács felszólittatik,
véleményt adni, vajjon ez áthelyezés ohajtandó-e? Az orvosi tanintézetek
és koródákat illetőleg később fog véleményezés kikéretni.
+ (Kaszinói ünnepély Miskolczon.) A miskolczi polgári kaszinó f. hó
2-án szivemelő ünnepélyt tartott a kaszinó 25 éves fennállásának emlékére.
A kapu fölött, valamint az udvaron az épület főbejárása fölött nagy nem¬
zeti zászlók lobogtak. Az udvaron huzott ponyvasátor környezete zöld lom¬
bokkal volt ékesítve. Benn az egyszerü csinnal diszitett teremben, a főhe¬
lyen függött Széchenyi István gróf nagy arczképe, finom lepellel bevonva.
Átérem egyik szögletében a dalárda tagjai foglaltak helyet.Mindenekelőtt
az elnök Kraudy Antal üdvözlé tartalmas beszédével a nagyszámu közön¬
séget, mely után Szánthó János evang, tanár s kaszinói könyvtárnok felolvasá a kaszinó 25 évi pályafutásának részletes történetét. A terjedelmes
felolvasás után a dalárda Kölcsey „Hymnuszát" érzelemmel és szabatosan
éneklé. Most két régi alapitó-polgár lépett Széchenyinek leleplezendő arcz¬
képéhez; e pillanatban Lévay József előlépett s alkalmi beszéddel ajánlá a
legnagyobb magyar szent emlékét a társulat figyelmébe és kegyeletes buzgóságába. A jeles beszéd után Széchenyi arczképe lelepleztetett, mialatt a
dalárda a „Széchenyi-emléket" zengé; ezután az elnök zárszavai az ünne¬
pélyt befejezettnek nyilvániták. Megemlitendő, hogy a kaszinó-egylet ez
ünnepélyt annál emlékezetesebbé teendő, a helybeli kisdedóvoda tanárának,
csekély dija pótlásául hét éven át évenkint 25 ftot ajánlott. Az ünnepély
után az udvaron felvont ponyvasátorban mintegy 200 teritékü lakoma kö¬
vetkezett, mely késő éjig tartott.
© (Jótékonyczélu hangverseny.) Bajmóczon az ottani leégettek gyámolitására műkedvelők f. hó 1-én hangversenyt rendeztek, melyben a főérdem a rendező választmány elnökét, Odescalchi Gyula herczeget illeti.
Közreműködtek : gr. Nyáry Simon, Justh József, Justh Stefánia, Kövér
Gábor, Birly Ede, Znamenak Emilia, Szaitl Arnold és Tarnóczy Antonia.
A hangverseny tiszta jövedelme, a külön tett adakozásokkal együtt, 280 ft.
24 kr., mely összeg a károsult családok közt felosztatott.
f\ (Műkedvelői előadás.) Rácz-Almáson f. hó 9-én az irói segélyegylet
javára műkedvelői előadás volt, mely a 19 ft. 40 krnyi külön adományokkal
együtt 70 fttal szaporította a nevezett egylet alapját.
© (Báróság adományozása.) A bécsi hivatalos ujság jelenti, hogy
komlós-keresztesi lovag Fejérváry Géza kamrás és százados a főszállásmesteri törzsnél, az osztrák birodalom bárói rendébe emeltetett föl.
4- (Középkori fogalom a színészetről.) A steinlingeni lelkész nem nagy
kedvelője a szinészetnek, a mint a következő esemény bizonyitja. A helység
műveltjei nem rég drámai előadást rendeztek, melyre egy Muschani Crescentia nevü leányka is ajánlkozott. Előadás előtt azonban a tisztelendő urtól
a következő szép sorokat kapta : „Muschani Crescentia szinésznőnek Steinlingenben. Tudomásul és követésül. Mig én lelkész leszek a községben,
megtiltom, hogy egyházi menetekben és temetésekben résztvegyen oly
leány, ki színésznővé aljasitja magát. Ha Musshani Crescentia annyira
szemtelenkednék, hogy a többi leánynyal megjelenik, elhiheti, hogy érdem¬
lett megszégyenítését s elüzetését el nem kerülendi."
+ (Csaló.) Szatmár-Németiben egy Fehér Zsigmond nevü egyén, a
selyemtenyésztés elősegítésének ürügye alatt, pénzösszegeket gyüjtött és
elillant.
© (Ormódy Bertalannak Sopronban történt elfogatását) a „Magyaror¬
szág" szerint egy vers okozta. Most Sopron hölgyei küldöttséget inditanak
Minutillo tábornokhoz, a fogolynak szabadlábra helyeztetése iránt.
4- (Nemességi rangtaksák.) A „Militair Ztg" közli a rangtaksákra
vonatkozó rendeletet, mely szerint a herczegségért jár 12,600 ft, grófságért
6300, báróságért 3150, lovagi rangért 1575, egyszerü nemességért 1050, ft.
A praedicatum e taksa tizedrészébe kerül.

Közlekedés.
/^ (A szent István kőszénbánya-társulat) f. hó 2-án tartotta közgyü¬
lését, melyen 78 részvényes 1556 részvény után 176 szavazattal jelent meg s
főtárgyát a tervezett vasut épitése képezte. Az e czélra kiküldött bizottmány
eddigi eljárásáról teljes megelégedéssel értesült a közönség. A vasut a tár¬
sulat központi kőszéntelepétől, Salgó-Tarjántól, egyféle Pásztót, Hatvant,
Aszódot, Gödöllőt, Isaszeget és Kőbányát érintve Pestre a Dunáig, más¬
felé Füleken keresztül Losonczig fog vezettetni. A 18 méríöldnyi vaspályá¬
nak épitése s a kőszénbányák nagyobb mértékbeni kiaknázása összesen
10,080,000 ftnyi befektetést igényel, másrészt a kezelés évi költségeinek
levonása után a vállalatból 1,015,400 ftnyi tiszta haszon mutatkozik. A
közgyülés a legsürgetősb előmunkálatok költségeinek a társulati pénztár¬
ból leendő előlegezését s e czélra minden egyes részvény után 20% befize¬
tését elrendelte.
© {Engedély vasuti előmunkálatokra.) A „P. Hírnök" bécsi levelezője
irja, hogy a Nagyvárad, Kolozsvár és Brassó közti vaspályavonal terve
megbukott, miután a cs. k. kereskedelmi miniszterium, mindamellett, hogy
a magyar udv. kanczellária s a hadügyminiszterium vele egyet nem értett,
a tiszai vaspályatársaság igazgatóságának csakugyan megadta az Aradról
kiinduló s Nagy-Szebenen keresztül Verestoronyig épitendő vasútvonalnak
egy év alatt bevégzendő előmunkálataira az engedélyt, mely munkálatok
haladék nélkül meg is kezdetnek. E vonalba következő helységek esnek :
Arad, Lippa, Lalasincs, Valjamare; Dobra, Pisk, Alvincz, Langendorf,
Szászsebes, Szerdahely, Szecsel, Gossau, Szeben, Tolmács, Vöröstorony ;
Alvinczről egy mellékág Gyula-Fehérvárra viend.
4- (Vasuti Ugy.) A ,,Presse" londoni távsürgöny után közli, hogy egy
angol tőkepénzesekből álló társulat a tiszai vasutat megvette. E közlemény¬
hez a nevezett lap még a következő sorokat csatolja : E tárgyróli itteni ér¬
tesüléseink igazolják, hogy a tiszai vasut eladása és annak Aradról Erdély
felé tovább épitése iránt tárgyalások folynak angol tőkepénzesekkel, s hogy
e czélra jelenleg itt van Lever ur, ki Ausztriában már ismeretes egy, a
trieszti Lloyd-társulattal megkisérlett, de eredménytelen tárgyalásról. Ar¬
ról azonban, hogy ez ügy már teljesen bevégeztetett volna, az itteni illeté¬
kes körök még nincsenek értesülve."
-f- (Erdélyi vasut-ügy.) A nagy-szebeni lapok is jelentik, hogy a tiszai
vasuttársulat igazgató tanácsa megkapta már az engedélyt az Aradról
Nagy-Szebenen át Vöröstoronyig vezető vasutnak egy év alatt bevégzendő
előmunkálataira. Ugyane lapok egyszersmind arról ércesitnek, hogy a magasb kormánykörökben érdekkel viseltetnek a nagyvárad-kolozsvár-brassói
vasútvonal terve iránt.

Balesetek, elemi csapások.
© (Tüzvész.) Mult kedden reggel Budán, a Gellérthegy oldalában
nagy tűz volt, mely a roppant szélvész által élesztetve, [pár óra alatt mint¬
egy negyven házat emésztett föl. Mondják, hogy 7 gyermek is hiányzanék.
A tűznek csak 4 háztető lerombolása által vethettek véget. Gr. Pálfty hely¬
tartó a szegény károsultak javára 100 ftot ajándékozott.
0 (Tüzvész.) B.-Olaszi helység nagyobb része a lángok martaléka
lett. A szerencsétlen károsultak egy része a szőlők alatti borházakba köl¬
tözött, az iskolatanitó pedig hatodmagával egy verembe. Biztositva az egy¬
ház épületein kivül egy sem volt. A tűz egy 4 éves gyermeknek gyufával
játszása által támadt. Intő példa a szülőknek!

© (Furcsa gyümölcs.) Piros pünkösd napját mi is a zöldben, neveze¬
4- (Hivatalos számhibák.) A müncheni hivatalos lap következő ada¬
tokkal gazdagította a statistikai tudományokat : A mult hóban született tesen a Zugligetben töltöttük, s hogy e nap annál emlékezetesb legyen
460 gyermek, ezekből fiu 213, s leány 137. (Hát a kifeledett 110 mi az előttünk, a sors megdöbbentő látványnyal lepett meg bennünket. Midőn
isten-csodája?) Továbbá azt irja ama hires mathematikus ujság, hogy hagy- ebéd után a „disznófő" és a „normafa" közt hűs árnyékban heverészve, s a
világ múlandóságáról elm lkedve szíttuk a jó hegyi levegőt; egyszer csak
mázban meghalt 7, közőlük 9 a katonai kórházban.
© (Épületes prédikáczió.) Brünnben Pauschab kanonok egyházi pré- egy közellévő fa alatt több embert látunk összegyülekezni, kik bámulva s
dikacziójában keményen kikelt a censura eltörlése ellen, a legnagyobb sze¬ szörnyüködve néztek föl a fa tetejére. Mi is oda siettünk tehát, s mit lát¬
rencsétlenségnek mondván azt (látszik, hogy nem volt szerkesztő); mert tunk ? Egy fiatal suhanczot felakasztva mintegy 5 ölnyi magasban. A sze¬
igy, ugymond, az anyaszentegyházat lábbal fogják tapodni. A konkordátum rencsétlen, ugylátszik, már több nap óta lógott a fán; szemeit már kivájták
elleneit eretnekeknek mondá, kik az uralkodót esküszegésre akarják csá- a ragadozó madarak. íly „mulatságok" is fordulnak elő a „zöldben."
bitani.
/\ (Tiszavirág.) A Tisza Szeged táján m. hó 29. és 30-án virágzott.
© (Segélyezés Erdély részére.) Emlitettük annak idején, hogy az erdé¬ A kisded rovarkák, melyek e különös tüneményt előidézik, csak két napig
lyi főkormányszék legfelsőbb helyre fölterjesztést tett az Erdélyben bekövet¬ éltek. De azért vannak ezeknél még rövidebb életü vadak is, melyek némely
kezhető inség megelőzésére 300,000 ft. előlegnek utalványozása végett. A népszínházban sürün jelenkeznek. Értjük a szinirodalom bukott termékeit.
kért előlegből most 25,000 ft. utalványoztatott. A hat év alatt visszafize¬
4- (A Nagy Károly-féle csillagda műszereit) csakugyan elosztják a
tendő előleg czélszerü felhasználása iránt most foly az értekezés a ható¬ tanintézetek közt. Helyesen jegyzi meg a „Sajtó" hogy ez hasonló azon
ságokkal.
esethez, miiíőn három paraszt órát talált, s azon ugy osztozkodtak meg,
4- (Szerelmi boszu.) A „Pécsi Lapok"-ban olvassuk, hogy egy ottani hogy egyik a küllapját, másik a kerekeit, harmadik a köveit kapta.
koldusnő leánya szerelmi viszonyban állt egy asztaloslegénynyel, kire, mi¬
4- (A Parison keresztül Londonba utazó magyarok érdekében) Aáztadőn el akarta hagyni, pisztolylyal kétszer rálött s karját el is találta. A los Janus tudatja, hogy Párisban a vendéglők igen drágák, s az idegen
leányt elfogták.
országbelieket rendkivül meghúzzák; azonban a magyarok gyülhelyén a
j \ (Természetlen anya.) Gyüdön egy szolgálóleány, a „Pécsi Lapok" „Hotel d' Espagne et de Hongrie"-ban (Rue Taitbout 4 — 6.) mesés olcsó¬
szerint, gyermekét elevenen eltemette, kinek azonban sikerült valahogy, ság uralkodik, daczára a legfényesebb elszállásolás és ellátásnak, egy sze¬
magát a föld alól kikaparni, még mielőtt megfuladt volna. A bűnös leányt mély lakása és élelmezése naponkint nem jő többe 10 franknál. E szállo¬
elfogták.
dába magyar ujság is jár, s itt levén a magyarok gyülhelye, az ebédnél
4- (A szász egyetem feliratát,) a „Hermanstadter Ztg" szerint, a fő- mindig van 10—20 magyar ember; a társalgás kizárólag magyar s igy min¬
kormányszék már tárgyalta s fel is küldi Bécsbe, de azon kijelentéssel, den Párisba utazó magyarnak ajánlható.
hogy az egyetem ily felirat szerkesztésére illetéktelen. — A nyelv¬
— (A legrövidebb postaut.) Kezünkben volt e napokban egyik vidéki
kérdést illetőleg a nevezett lap szerint, a kir. főkormányszék azon előfizetőnknek levele, melyet Pestről kapott; czimezve : N. N. urnak, Bű¬
határozatot hozá, hogy a kiadványok a szükséghez képest román és német ben. Postaállomások : Bécs, Sopron, Sajtos-Kál. Ezen levél elküldetett,
nyelven is fognak ugyan történni, de bevezetésök és befejezésök magyar először Brünnbe, onnan Kolozsvárra, Szathmárra, Pestre, Sopronba; mig
leend. Mindezekért a nevezett lap jót nem áll, mert a mint mondja, a főkor- végre az utósó állomásra, Sajtos-Kálba, s az illetőnek kezébe került.
mányszéknél a hivatali titok megőrzéséről szóló rendelet ujabban is kihir- Levelező már most kénytelen, midőn Sopronmegyébe ir, a borítékon zárjel
dettetett.
közé tenni: (Ungarn — Uherszká Kraina;)hogy Austriában, Morvában és
4- (Keserüviz Szegeden.) A kalvária-utczában keseröviz-forrásra buk¬ Erdélyországban is megértsék, ha netalán Magyarhonban eltévedne.
kantak, mely hatására nézve hasonló a budai keserüvizhez. A forrás tulaj¬
4- (Kora érés.) Nem hiában, hogy ez idén a tavasz helyét is a nyár
donosa vizét kereskedésbe szándékozik bocsátani.
foglalta el, de meg is látszik ez a termésben mindenütt. A „P. Lapok"
— (A „meglepő természeti tünemény" igen természetes magyarázata.) irják, hogy azon vidék némely helyein az árpa aratását e napokban már
B. Gyarmatról veszszük e felvilágositást : Nem mellőzhetem, Biszkup Ta¬ megkezdik; a szőlőszemek is az ottani hegyekben oly nagyok már, mint
másnak, a „Vasárnapi Ujság" f. évi 19-dik számában „Meglepő természeti azelőtt julius közepén szoktak lenni. Valószinü tehát, hogy augusztus végétünemény" czim alatt közlött felfedezésére felvilágositást adni, s ez által el már szüretelhetünk.
annak megfejtésére felkért természettudósokat, a természet titka kikutatása
4- (Lisztlopás.) Mult hó 31-én éjjel a szegedi gőzmalomból nagyobb
fáradságától megkímélni; — a közép-palojtai, s vidéke helységekbeli lako¬ mennyiségü lisztet loptak el; azonban a kocsi, melyen a lisztet elvitték,
soknak pedig az iránti félelmüket, hogy a közlő által leirt hegy Vezúvvá másnap gazdástól kézrekerült. A tolvajoknak is nyomába jöttek; egyik,
alakulása, a vidék lakosait Pompeji sorsára juttatja, eloszlatni, — mi annyi¬ midőn el akarták fogni, menekülni akart, de a pusztai biztos által, ki üzőbe
val is inkább szükségesnek látszik, minthogy a közlő által állitott, e vidé- ette, meglövetett, s a tolvaj a kapott seb következtében a kórházban meg¬
keni gyakori földrázkodtatások, általam — mint e vidék szülötte által, — halt. Neve Badalik Kis Imre, ismert tolvaj és rabló.
soha nem tapasztaltattak, sem azok történtét eddig senki nem állitá. — A
/^ (Rablási kisérlet.) F. hó 1-én az adai plébánoshoz egy ismeretlen
lánglobogtatás és szikrahányásról emlitett hegy napkeleti oldala, nógrád¬
megyebeli Nagy-Kürtös községéhez tartozik, a hol Mescha András kőszén¬ egyén tolakodott be, s pisztolyát a 72 éves aggastyánnak szegezve, pénzét
bánya-birtokos, épitéshez szükséges köveket, f. évi április 30-án fejtetett, kérte tőle. Azonban a bátor aggastyán nem ijedt meg a fenyegetéstől, ha¬
— ezen működést puskaporral eszközölte, — ennek fellobbanása után nem puszta kézzel a rablóra rohant, s mielőtt ez lőhetett volna, kiveté az
emelkedett a lengedező alszél által, a ház nagyságu füst a hegy csúcsára, ajtón és lármát ütött. Az összefutott nép a rablót elfogván jól eldöngette s
— s ezen puskaporrali működés okozta, a mennydörgéshez hasonló morajt aztán átadta a rögtönbiróságnak. A gonosztevő zentai takácsmesternek
és kőrobogást; — ezt láthatták s hallhatták a közép-palojtaiak, láng- vallá magát; ujján gyémántos gyürüt viselt, mit saját vallomása szerint a
lobogást és szikra-hányást azonban, a közbenlévő hegy miatt nem láthattak, szabadkai préposttól rablott el.
4- (Kivégzések.) Somogyban azon rablók közül, kik Patkó neve alatt
— ha csak félelmökben a szemök nem szikrázott. — Igen természetes tehát
veszélyeztették
a személy- és vagyonbátorságot, hármat elfogtak, kikre a
a fentebb előadottak folytán, hogy a közép-palojtaiak, a füst felemelkedése
helyén a földön nyílást, és a hegy gyomrából kihányt köveket nem találtak, hetesi lelkész kirablásán kivül még számos más rablás és büntény bizonyul¬
— ezeket azonban a füstnek eredeti helyén, a hegynek általam emlitett ván be, rögtönbiróságilag kötél általi halálra itéltettek, mely itélet rajtok
nagy-kürtösi részén lévő kőbányánál bőségesen feltalálhatják. — Szecsödy Kaposvárott f. hó 4-én végre is hajtatott.
/\ (Halálozás.) A jeles genre-képeiről ismert SterioJKárolti festesz;
Sándor.
0 (Nyelv-ügy.) Uj-Paulis román és német vegyes községe közakarat¬ kit a Vasárnapi Ujság rajzoló dolgozótársai között is tisztelhettünk, f. hó
tal oda nyilatkozott, hogy az egyházi és iskolai ügyet kivéve, hivatalos 4-én tüdővészben elhunyt. Béke sirjára !
4- (Halálozás.) Nagy Elek, jószágfelügyelő Csomaközön, bánatos sziv¬
ügyeit továbbra is magyar nyelven kivánja folytattatni.
4- (Templomépitési Az 1859-ben leégett mármarosszigeti ref. templo¬ vel jelenti egyetlen fiának, Nagy László jogtudornak f. hó 6-án életének
mot ujból fel fogják épiteni. Alapkövének ünnepélyes letétele ma vasárnap 30-ik évében történt kimultát.
menend véghez.
— (Adakozások). A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez mult héten
© (Egy ügyes fiatalember.) A washingtoni osztrák követnél egy elő¬
kelő fiatal ur mutatta be magát nemrég, Schweinitz-Krain gróf név alatt. beküldetett :
Jelenté, hogy egy osztrák főherczeg segédtisztje s szabadságot kapott a
Az irói segélyegylet számára : Paksról, mint az ottani kaszinó május
amerikai harczban résztvenni. A követ bemutatta az elnöknek, ez a tábor¬ 29-én tartott mulatsága alkalmával történt gyűjtés eredménye Börzsöny
noknak. A gróf nagy fényűzéssel élt, ebédeket adott, melyeken miniszterek Lajos ügyvéd által 37 ft.
voltak jelen; azonban semmit sem fizetett ki. Csupán az osztrák követnek
(Az egyes adakozók : Daróczy János 2 ft., Kurc György 2 ft., Vi¬
16,000 dollárral tartozik. Egyszer csak aztán azon meglepő fölfedezést tet¬ gyázó Rudolf 1 ft., Pesthy István 1 ft., Dr. Kohn Gábor 1 ft., Stölzer Pál
ték, hogy a gróf ur csak — közönséges iparlovag. E szép történetből az a 1 ft., Ambrózy György 1 ft., Forster Ferencz 1 ft., Keczer Gyula 1 ft.,
tanulság, hogy az amerikaiakat is le lehet főzni, bármily furfangos eszüek Eötvös Károly 1 ft., Szeniczei Ferencz 2 ft., Szeniczei Ödön 2 ft., Benyács
legyenek is.
Konrád 1 ft., Dr. Nagy Miklós 1 ft., Schöner István 1 ft., Nagy János 1 ft.,
© (Sikkasztások.) Temesvárról irják, hogy az ottani pályaudvarban Vildmann László 1 ft., Barsa Adolf 50 kr., Kis Károly 50 kr., Mácsik F .
sikkasztásoknak jöttek nyomába, minek következtében több hivatalnok elbo¬ 50 kr., Bingenbach János 50 kr., Börzsöny Mihály 1 ft., Vigyázó Ignácz 1
csáttatott.
ft., Egerer Pál 1 ft., Győrfi Endre 50 kr., Bün Gusztáv 20 kr., Kurc Jó¬
4- (Birák letétele.) A „P. Lloyd" tudósitása szerint, Smaic főispán zsef 1 ft., Petrich Ferencz 1 ft., Novák Sándor 2 ft., Girk Alajos esp. 2 ft.„
Fiume város 5 biráját, mivel az ott közelebb előfordult zavaroknak elejét Börzsöny Lajos 2 ft., Maradt a mulatság költségeiből 2 ft. 30 kr. — ösz«
nem vették, letette.
vessen 37 ft.
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Nemzeti szinházi napló.

6065. Pest. B. L. A két népismei czikk, ugylátszik, nem legujabb adatok szerint
van dolgozva. Azonkivül ilynemü dolgozatoknak bővében vagyunk.
6066. Eger. E. J. Szivesen veszszük a cserepéldányt, viszonzásul küldjük a mi
Péntek, jún. 6. Art ót Désirée k. a. fóllépteül : „Tévedtnő," opera 3
Felv. volt kitüzve, de a vendégművésznő hirteleni megbetegedése miatt el¬ lapjainkat, lepjobb kivárságainkkal egyetemben.
Szeged. Dr. K. V. Kivánatára közölni fogjuk a felvilágosító czikket a tüdőmaradt, s helyette az „Elizondói leány" és „Fortunio dala" czimü operette¬ vész uj6067.
gyógymódja ügyében. Nem tagadjuk annak közhasznúságát és érdekességét,
ket adták.
ámbár részünkről továbbra is a Tamások táborában maradunk.
6068. Bécs. K. T. Megtörtént — nagy nehezen.
Szombat, jún. 7. „A szigetvári vértanuk." Szomorujáték 4 felv. Irta
6069. Orosháza. Szászhatári. A tudositás csupa helyi érdekü személyeskedésekkel
Jókai Mór.
bíbelődik, melyek a nagy közönségre nem birhatnak fontossággal.
Vasárnap, jún. 8. Normanap levén, a szinház zárva volt.
6070. Keszthelyi állandó szinház. Munkában van; közlésével késni nem
HétfÖ, jún. 9. „Tiindérlak Magyarhoni an." Népszínmű 2 felv. Ezt bi¬fogunk.
zonyosan azért adatta elö az igazgatóság, mert jobb és ujabb darabot nem
6071. Keszthely. Sz. M. Szivesen teljesitenők kivánatát, de felhatalmazás nélkül
ezt nem tehetjük. Különben a „Keszthely emelkedése" czimü czikket oly szenvedély nél¬
talált a műlajstromban.
kül írottnak tekintjük, hogy jó és tiszta szándékú szerzője, ha on óhajtását itt általunk
Kedd, jún. 10. Artot Désirée k. a. föllépteül : „A tévedtnö." Opera 3 megtudja,
bizonyosan önként is leleplezendi magát ön előtt.
felv. Verditől. A vendégművésznő a czimszerepben nem csak kitünőleg éne¬
6072. IVagy-Szöllős. L. T. Ujabb küldeményeit nagy érdekkel olvastuk, s igen
kelt, de kitünőleg játszott is. Az első felvonás után virágözönnel lepték kérjük önt, hogy derék búvárkodásával fel ne hagyjon. Sokan vannak, kik figyelemmel
meg a páholyokból. A szinház megtelt.
kisérik azt „Nyalábvár" rajza készül. „Torna" régibb kézirata eltévedt. Nem kaphatnék
meg ujból?
Szerda, jún. l l . „Bánk bán.'' Katona Jo'zsc/szomorujátéka 5 felv.
6073. Egyiptomi Alexandrin. Eö. J. örvendünk, hogy a távol világban ismét
Csütörtök, jún. 12. Artot Désirée k. a. föllépteül : „A tévedt nő." Verdi 3gy derék
munkatársat nyertünk meg. A,,tengerészéletből közlött tollrajzokat" bizonyára
Operája 3 felv.
érdekkel fogják olvasni nálunk, főkép ha azok egy hazánkfia saját tapasztalatából
erednek.
Boda! népszinház.

Jún. 6. „A fehérek." Dráma 5 felv.
Jún. 7. A karénekesek és karénekesnők jutalmára : „Tanhauser" má¬
sodik felvonása és népszinmü-csoportozatok.
Jún. 8. A szent ünnep miatt nem volt előadás.
IIÓJún. 9. Először : „A furfangos tótlegény és a nótás leány." Eredeti es
hetiuap
népszínmű 4 felv. Kempelen Győzőtől.
Jún. 10. Másodszor : ,,A furfangos tót legény és a nótás leány." Kempelen népszínműve.
Jún. l l . Először „Daphnis és Chloe." Offenbach egy felvonásos ope¬ 15 Vnsar.
retteje. Ezzel másodszor adatott Sardou „Mókus" czimü 1 felv. vigjátéka. 16 Hétfő
17 Kedd
Jún. 12. Abuda-ráczvárosi leégettek gyámolitására : „A balatoni rém, 18
Szer.
vagy a haláltáncz." Néprege 2 felv.
19 Csflt.

SAKKJÁTÉK.

HET I KAPTÁR

Pest, junius 22-én 1862.

3Z)

i Hold Kalholik. és Protest. Gör.-orosz Izrael. © Nap¬
naptár
naptar
napt. kelet | nyüg kelet nyüg-

Junius

Jún. (ó) Siv.
E 1 Sz. Ilar. K Trin 3GIMindsz 17Eti

ó. V- ó.
4 4 7
4 4 7
4 4 7
4 4 7
4 4 7
4 4 7
4 4 7

Just na, Ben. Igazka i Metrophus 18 Igaz
Adolf.Reiner liajnár
5 Dorothuus 19 Adol
Marczellián Szeretke 6 Vi>arion
20 Mar
Ur napja Gyárfás 7 Theodot 21 Gyá
20 Pént.
Silverius, FI. Flóra
8 Tódor
22 Flór
21 Szomb. Alajos, Dem Dömke
9 Alexius
23 42S
Holdnegyed C Utolsó negyed 19-éi), 3 óra 28

ó. P7 41
•si q n'
14 10 i 9 i
9<
'•Í5 11
í
56 12 30
« 1 37

18 2 41

percz reggel.

TARTALOM.
Duka Tivadar (arczkép). — Hozzád megyek. Fejes István. — Delejes álom (Mesmerismus). — Pozsony (4 képpel). Zombory Gusztáv. — Természettani katekismus
(folytatás).— Az ember cs a papiros. Szeberényi Lajos. — Történelmi kalászatok. X—XI.
(Folytatás.) Lehoczky Tivadar. — Egyveleg. — Tarhaz : Irodalom és müvészet. —
Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek — Közle¬
kedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? — Nemzeti szinházi napló. — Budai
népszinház.— Sakkjáték — Szerkesztői mondanivaló.
Heti nap*ár

Uj elöfizetési hirdetés!

VASÁRNAPI UJSÁG
a

b

c

d
e
f
„
Világos.
Világos indul, 8 8-ik lépésre matot mond.

A 124-ik számu feladvány megfejtése.
(Kovács Lajostól Balmaz-Ujvároson).
Sötét.
Világos.
setét.
H d 4 — c 2 : A)
1)
e4 — f 3 :
Fa 5—c 7
2)
e2—e 4
g 2 - g 1 V.
Bb6— f6
3)Fc2 — bSf
H d4 — b 3 :
4)Hf7—d8±
Sajnálattal emiitjük meg, hogy e különben szép feladványnak még két mellék
oldása is van c 7 — c 8 V i é s F c 2 — d 4 : első lépésekre, mint azt levelezőink közül
többen be is küldötték.
Helyesen fejtették m e g . Veszprémben : Fülöp József. — Nagyváradon : báró
Meszéna István. —I'arabutyban : Rothfeld József. — Kun-Szent-Miklóson: Bankos Károly.
— Kivágó- őrsön : Gold Samu — Nagy-Marján : Beöthy Maris. — Ó-Kanizsán : R. —
Török-Szent-Miklós on : Frankl A — Pesten : Cselkó György.
Világos.
1) H g 3 - f 5
2) H f 5 — e 7
3 ) B f 3 - f 6:f
4) H f 7 - g 5 X

1802.

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

évi elsö félévi folyama junius végével lejárván,

tisztelettel kérjük t. cz. féléves előfizetőinket, hogy előfizetéseiket
idejekorán megujitani sziveskedjenek.

Elöfizetési föltételek :
186£-ik évi második félévre postán küldve vagy Budapesten
házhoz hordva :
A Vasárn. Ujság és Pólit. Újdonságok együtt félévre (júl. —dec.) 5ft.— kr.
Csupán Vasárnapi Újságra félévre (julius—december) . . . 3 ,, — ,,
Csupán Politikai Újdonságokra félévre (julius—december) . 2 ,, 50 ,,
BJI^flB^ Tiz előfizetett példányra egy tiszteletpéldánynyal kedveskedünk. — A.
^^Bff
pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — Pest, juniusban 1862.

A Vasárnapi Ujság és Pol. Újdonságok kiaáó-hiyatala
(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt)

Szerkesztői mondanivaló.
6062 Bécs. D. I. Az értekezést köszönettel vettük s ily modorban később az aján¬
lott más tárgyut is szivesen látandjuk. Örvendünk, ha szakavatott férfiak a hadtudomány
titkaiba is bevezetnek, népszerü, könnyen érthető modorban.
6063. Jánosi. S. M. Mind a három költemény ki fog adatni.
6064. Privígye. A. Gy. A privigyei régi harangról szóló tudósitást dr. R. F. ré¬
gészünkkel fogjuk közölni s az ő itéletét bevárni.

A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben ll/« iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Ujságri
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ujpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó hivatalához (Pest, egyetem-utcza 4. szám) bérmentve utasítandó.
(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.)

P- ó. p.
5fi 10
57 10
57 11
58 ll
58 11
59 #
59 12

129-ik számu feladvány. — Rozsnyay Mátyástól (Zombán).
S«tét.

Kilenczedik évi folyam..

25-ik szám.

Melléklet : Előfizetési fölhívás az Üstökös 1862. évi julius—
decemberi folyamára.
Melléklet : Előfizetési fölhívás azon olvasóink számára, kik
csupán a Vasárnapi IJjságra vannak előfizetve.

Felelős szerkesztő Pákh Albert (lak. : magyar-uteza 1. sz.)
Kiadó-tulajdonos Heckenast GosEta*. - Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt

Egressy

(xábor.

Nem csak elsö rangu, de maholnap már legrégibb szinmü- legelső szindarabok, miket elöadatni látott, a szinház falait rá
vészeink egyike, ki csaknem egyedül áll még fenn azon régibb nézve oly bűvös körré varázsolták, melyből többé ki nem szaba¬
szinész-nemzedék tagjai közül, kik a hazafiui lelkesedésen kivül dulhatott. Bucsut vön tehát az iskolától, azon szándékkal, hogy a
valódi müvészi hivatottságot és öntudatot is hoztak magukkal. S szinészeti pályára lépjen, szülői tudtán kivül, sőt akarata ellen is.
mindamellett oly munkabiró erőben s oly folytonos fejlődésben s Czelesztin, kinek magát elöbb felajánlotta, a 17 éves, tógás diákot
tanulmányozásban szemlélhetjük ma is érdemekben gazdag vete¬ elutasitá. Ekkor Rácz Sándor nevü szinészhez folyamodott; és az
ránunkat, hogy e körülményt hazai szinmüvészetünkre nézve min¬ árva fiuk és kezdő szinészek ezen becsületes gyámapja, saját költ¬
denki örvendetes nyereségnek tartja. A Vasárnapi Ujság eddigi ségén vitte őt magával az ifjabbik Láng társulatához Rozsnyóra,
folyamaiban gyakrabban volt alkalmunk, e jelesünk érdemeiről s hol Egressy Gábor legelőször lépett szinpadra, Gombos Imrének
irodalommüvészeti hatásáról emlékezni, s egy izben szinpadi jel¬ „Szent a törvény, szent az eaküvés" czimü szomorujátékában, egy
iképben is bemutattuk. Meg vagyunk győzödve, hogy olvasóink fegyveres szolga szerepében, 1826 ban, május hónapban. E nap, ez
fordul elö Egressy G. szinész! életében.
épen oly érdekkel fogadandják, ha most hiven talált arczképével idén Eharminczhatodszor
36 év alatt Egressy G. bejárván Magyar- és Erdélyországot,
s életrajzának teljesebb adataival kedveskedünk.
összesen hatvan községben mükö¬
Egressy — régi családnevén
dött. Legyen elég ezek közöl csu¬
Galambos — Gábor, Béni testvér¬
pán az állandó szinházzal biró he¬
bátyja, született Borsodmegyében,
lyeket megnevezni; ezek : Pozsony,
Lászlófalván, 1808. nov. 3. Atyja,
Sopron, Győr, Balaton-Füred, Pécs,
Pál — Pálóczy Lászlónak egykori
Kassa, Eperjes, Miskolcz, Debreczen,
iskolai tanára, — református pap
Arad, Temesvár, Szeged, Szabadka,
volt; korában és körében hires
Kecskemét, Szatmár, Kolozsvár,
egyéniség : hitszónoki jeles tehet¬
Buda, Pest. Mely adatból az tünik
ségéről, hatalmas dörgö hangjáról,
ki, hogy Magyarországban eddigelé
zenészségéröl (játszott zongorát,
18 állandó szinház van.
hegedűt és fuvolát), és vasjellemé1828-banMiskolczon lett tagja
röl. Mikor ez utóbbi a külföldi
azon
erdélyi dalszinész-társulatnak,
akadémiákról hazatérőben volt :
melytt ettől fogva Abaujmegye
hangja Bécsben csodálat tárgya
rendéi, és Kassa városa öt éven át
lön, s az ottani cs. opera-házban
tartottak fenn, báró Berzeviczy
azonnal helyet ajánlottak számára,
Vincze, és gróf Csáky Tivadar inmit azonban ő visszautasitott. Az
tendaturáik alatt. E társulat vezér¬
apa ezt gyakran emlegette, s a fiuk
tagjai
voltak: Szentpétery, Megyeri,
soha el nem felejtették. — Anyai
Szerdahelyi,
Szilágyi, Udvarhelyi,
nagyapja: a nagy tudományu Kom¬
Páli;
jelesebb
nőtagjai: Kántorné,
játhy Abraham volt; Kazinczy Fe¬
Déryné,
Kubayné.
Egressy G. ez
rencznek kor- és ügytársa, s egyike
időtől
fogva
más
társulathoz
soha
a magyar akadémiai tagságra kez¬
sem
tartozott.
Ebböl
nőtte
ki
magát
detben kijelölt tudósoknak.
azon társulat, mely a pesti magyar
Egressy Gábor Miskolczon járt
szinházat megnyitotta, s melynek
iskolába : 1817—1826, Ez időben
tagjai immár mindnyájan kidőltek,
épült és nyilt meg ott a legelső
azon kivül, a kiről ez adatok szóla¬
állandó magyar szinház, melyben
nak, ki egymaga látható még egy
elöbb Láng Ádám és Nagy János,
ujabb szinészi nemzedék munkabiró
majd Czelesztin és Székely társu¬
sorában, élö e m l é k é ü l szinéjee?
lataik müködtek. Atyja az egyházi
tünk egyik nevezetes korszakáftákl
pályára szánta, a mitől ö eleinte
E harminczhat év alatt **'•"**'
nem is volt épen idegen; azonban a
E G R E S S Y
GÁBOR.

f/féf,

