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+ (Jótékonyxzélu hangverseny.) A lelkes trencséni hölgyek Niczky Fi-
loména grófnő buzdítására egyletbe álltak s az. István napján a tréncsén-
tepliczi fürdőhelyen műkedvelői hangversenyt rendeztek az irói segélyegy¬ 
let javára. A jövedelem 1200 ft. 

-+- {Egyed Antal apát s duna-földvári plébános) azon sebben, melyet 
a házára rohant rablógyilkosoktól vett, aug. 27-én elhunyt. Benne a m. 
Akadémia munkás tagot s a d,-földváriak 33 év óta közszeretetben állt 
lelkészöket vesztették el. Hogy mennyire megfelelt a boldogult, akár mint 
hazafi, akár mint pap, hivatásának, tanusitja végrendelete is, melyben az 
Akadémiának, a nemzeti szinháznak, a pécsi püspökségi elaggott papok 
alapjának s a Pécsett alapítandó gyermeksemináriumnak külön-külön 1,000 
ftot; a váczi-siketnéma intézetnek 100, a tébolydának 100, a duna-földvári 
kórháznak 300, a dunafóldvári szegény tanulók számára könyvvételi alapul 
100, a kolocsai, bonyhádi s paksi plébániatemplomokra — melyekben egy¬ 
kor lelkészkedett — külön-külön 100 forintot. Ezenkivül keresztgyerme¬ 
keinek 200, szülei és saját anniversariumára 300 és néhai t. Szórát József 
anniver8ariumára 100 frtot. Magyar könyveit egy Duna-Földvártt alapitandó 
iskolai könytárnak hagyá, hagyományozván ennek alapjául még 100 ftot is. 
Többi könyveit a plébániának hagyta, kivevén a németeket, a melyekre ezt 
irta : „eladassanak." Fennmaradt többi jószágát pedig, melyet 5,000 ftra 
becsülnek, a d.-földvári plébániatemplomnak hagyományozta. — Áldás 
emlékére! 

Nemzeti színházi napló. 
Péntek, aug. 29. „Parlagi Jancsi." Népszínmű 3 felv. Ezt csak szük¬ 

ségből rántották elő a „Szeleburdi" helyett, melyet Szerdahelyinek közbe¬ 
jött betegsége miatt kellett elhalasztani. Az előadást, kivált ha még a 
készületlenséget is számbaveszszük, a sikerültek közé kell soroznunk. A 
czimszerepet Némethy adta, s különösen énekével általános tetszést vivott 
ki. Munkácsi Flóra „Széppatakinét" s Szilágyi Sándor a nagyatyust jelesen 
személyesítek. Eötvös Borcsa, Réthy, Szilágyi Béla és Benkő is jól tölték 
be kisebb szerepeiket. 

Szombat, aug. 30. Brenner Jenni föllépteül : „Dinorah." Opera 3 felv. 
Meyerbeertó'l. A vendégmüvésznő, ki iránt a közönség lelkesedése minden 
fölléptével erösbödött, ma utólszor lépett föl. Az előadás átalában szabato¬ 
san folyt le. Brenner Jenninek legjobban sikerült árnyékjelenete. 

Vasárnap, aug. 31. „A szép juhász." Népszínmű 3 felv. Szigetitől. 
Sokszor meg volt már írva, hogy e darab egyike a gyengébb eredeti szín¬ 
műveknek, s a szerző többi műveihez épen nem méltó; hanem azért az igaz¬ 
gatóság jónak látja, néhanéha elővenni, hogy miért? nem tudjuk, de hogy 
akárhány jobb vasárnapi darab áll rendelkezésre, azt tudjuk. Az előadás 
szorgalomról tanúskodott. Legjobban tetszettek az énekrészek. 

Hétfő, sept. 1. „Szeleburdi." Vígjáték 3 felv. A czimszerepet Szerda¬ 
helyi adta. 3-ik felvonásbeli monológjában kevesebb komolyságot óhajtot¬ 
tunk volna. Közönség tűrhető számmal. 

Kedd, sept. 2. „Ilka és a huszártoborzó." Eredeti opera 3 fel. Doppler 
Ferencztöl. „Ilkát'- Markovícs Ilka adta, igyekezettel, de nem teljes siker¬ 
rel. Hofbauer Zsófia szabadságideje letelte után ma lépett föl először. A 
közönség sokszor kihítta. 

Szerda, szept. 3. „Port a szemébe." Vígjáték 2 felv. „A nyolczadik 
pont." Vígjáték 1 felv. 

Csütörtök, szept. 4. „Férj az ajtó előtt.1- Operetté 1 felv. „Fortunio 
dala." Operetté 1 felv. 

Bndai népszínház. 
Aug. 29. „A két huszár." Bohózat 3 felv. Ez már a huszonharmadik 

díjmentes népelőadás volt. 
Aug. 30. „A lowoodi árva." Dráma 3 felv. A mellékszerepek gondat¬ 

lanul voltak személyesítve. 
Aug. 31. „A csikós." Népszínmű 3 felv. Szigligetitől. 
Szept. 1. „Gr. Szapáry, vagy : Budavár visszavétele." A karzat egé¬ 

szen megtelt s a darab hazafias phrasisait sokszorosan megtapsolta. 
Szept. 2. „Eljegyzés lámpafénynél." Operett 1 felv. „Angolosan." Víg¬ 

játék 2 felv. Ebben Molnár művészi, — amabban Molnárné és Harmath 
Emma életteljes játéka érdemel dicséretet. Az operetté végén a bordalnál, 
midőn Zádor, a népszínházi bizottmány uj elnökére gr. Széchenyi Ödönre 
köszöntötte a poharat, a szépszámú és díszes közönség lelkesült tapsok¬ 
ban tört ki. 

Szept. 3. „Don Caesar de Bazan." Vígjáték 5 felv. A czimszerepet 
Molnár adta, helyes ábrázolással. Szépné (Mariána) hidegen, Simonyi (Don 
Jose) kedvetlenül játszott. 

Szept. 4. „Stern Izsák" vagy : „Egy a mi népünkből." 

Szerkesztői mondanivaló. 
6175. Léva. L. J. A levelet átadtuk kiadó-hivatalunknak. 
6176. Orgona-koszom. A barlang. Olyan messze esnek a költészettől, mint 

Makó Jeruzsálemtől. 
6177. Pest. R. J, A lapba fölveendő mindennemű közlemény megítélése csupán 

a szerkesztőséget illeti. 
6178. Pápa. T. D. Mig a czikket nem olvastuk, nem szólhatunk hozzá. A szer¬ 

kesztőség, mely minden közleményért egyedül felelős, mások Ítélete után nem indulhat. 
6179. Jelen, jövő, múlt. Gyenge versemény. 
6180. Pusztnszer. Egy-két verselési hibát leszámítva, csinos vers. Kár, hogy oly 

régi formában van irva. 

6181. Folyam-parton. Azt mondja ön versében : „A hold sugara átpirul." A pir 
a halványságnak épen ellentéte, a holdnak pedig halvány világa van. Vagy tán ott a 
„folyam-parton" bécsi rongyot használ a hold kisasszony? 

6182. Komárom. R A. Hasonló közleményeket fel szoktunk használni. 
6183. Székesfehérvár. L. S. Hogy mikor kerül a sor az illető czikkre, azt mi 

magunk sem tudjuk. Effélékkel nagyon el vagyunk halmozva. 
6184. N.-Zerind. K. K. A szép rajzot köszönettel vettük. Várjuk a szöveget is. 
6185. Mnrányalja. B. G. Sem egyiket, sem másikat minden jó szándékunk mellett 

sem tehettük. 
6186. Jánosi. K. I A kivánt módon előfizetni lehet 

SAKKÜÁTÉK. 
141-ik sz. feladvány. — Rothfeld Józseftől (Parabutyban). 

Sötét. 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

A 136-ik számú feladvány megfejtése. 
(Báró Meszéna Istvántól Nagy-Váradon.) 

Világos. Sötét. 
1) V h 8 — a 8 B g 6 — g 4 
2 ) V a 8 — e 4 f B g 4 - e 4 : t 
3) d 3 — e 4 : tetszés szerint. 
4 ) H h 4 — f 3 £ 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Nagy-Marján : Beőthy 
Maris. — Kun-Szent-Miklóson : Bankos Károly. — B.- Újvároson : Kovács Lajos. — Para¬ 
butyban : Rothfeld József. — Szabadkán : Markovics Samu. — T.-Sz.-Miklóson = Franki 
X. Pesten : Cselkó György. — Gyepesen : Kun Sándor. — Jánosiban : Keszler István. 

Rövid értesítések. Sz.-Mihály : A másik feladványban Világos négyféle első 
lépés között választhat, melyek közöl az egyik három lépéses mathoz vezet. — Nagy¬ 
várad : B. M. I. Becses sorait Tettük. A 137. és 138. feladványt újra figyelmébe ajánljuk 
önnek. —Andráshida : L. és Jánosi : K. A 138. feladványban H h 5 — f 6 oly lépés, mely 
igen gyakorlott játékosokat is jégre visz. Egyetlen menekvés ellene F e 8 — b 5. 
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T A R T A L O M . 
Bojári Vigyázó Antal József (arczkép). T. G. — Tiszai kép. Fejes István. — Nán¬ 

dorfehérvár múltja (folytatás). Csuti Zsigmond. — Magyarországi és erdélyi bányahelyek 
(folytatás, 2 képpel). — Elefántvadászat Afrikában (képpel). — A haj. — Történelmi 
kalászatok (vége). Lehoczky Tivadar. — Szerek a hangyák ellen. — Dr. B. L. — A régi 
rómaiak öltözéke. Battaazéki.— Tárház : Levelek a londoni kiállításról. XIV. Dr. Tőkés. 
— Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Köz¬ 
intézetek, egyletek. — Közlekedés. — Baleset, elemi csapások. — Mi újság? — Nemzeti 
szinházi napló. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — 
Heti naptár. 

| ^ £ » Melléklet: Előfizetési fölhívás Haitiében K. A. pesti könyvárus 
olvasó-tára V-ik sorozatára. 

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

Kiadó-tulajdonos llecktnast Gnsztáv. — Nyomtatja Landerer és Hecbennut. egyetem-uteza 4. szám alatt. Pesten 1862. 

37-ik szám. Kilencedik évi folyam. 

Pest, september 14-én 1862 

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

(Szerkesztőségi iroda: egyetem-uteza 4. szám, 2-ik emelet.) 

Gáspárik Kázmér, váczi nagyprépost. 
A magyar kath. egyház egyik népszerű főpapját mutatjuk i vendégszeretetet folytonosan gyakorolja; hogy egyes szegényebb 

be olvasóinknak. Gáspárik Kázmér, született 1784. sept. 11-én a sorsú családok vagy ezeknek iskolás gyermekei iránt kifogyhatlan 
szent-endrei szigetség Pócsmegyer helységében, hol atyja, gróf a jótékonyságban; hogy minden jó és hasznos ügynek buzgó pár-
Eszterházi Kázmér tiszttartója volt. Már serdülő korában igen tolója és tettleges gyámolitója; gazdag könyvtárát még most is 
szerény magaviseletü lévén, ritkán vett részt gyermektársai hiu folyvást szaporitja; a jelesebb tanulóknak hasznos könyveket osz-
mulatságaiban, üres idejét inkább olvasással tölté el, minélfogva j togat, melyek száma már megközelíti a 900-at; — ha, mondjuk, 
szülői is azon voltak, hogy csendes vérü s tanulni szerető fiukat a mindezeket figyelembe veszszük, csodálnunk kell, hogy szerény 
lelkészi pályára készítsék elő. jövedelméből még nagyobbszerü áldozatokat is tehetett. 

Elemi és algymnasialis iskoláit Korponán, hol atyja később j Ki ne emlékeznék az országos hirü váczi székesegyház körül , 
városbirája volt, a többit pedig Váczon végezé, hol 1801-ben a : létezett sáríészekre és pocsolyákra? melyek amellett, hogy az 
papnöveldébe fölvétetvén, a clerikát ritka szorgalommal, elöljárói j egyház díszéből sokat levontak, különösen öszszel és tavaszszal a 
nagy megelégedésére végezé. híveket is hátráltatták a templomba járásban, sőt a közel lakók-

1807. sept. 20-án pappá szenteltetvén föl, segédlelkészi minő-; nak még egészségét is veszélyeztették. Ezeket látva a gondos 
ségben csupán két évet töltött, 
előbb Czegléden, azután pedig 
Nógrádban, honnan mint kitűnő 
egyéniség, 1809-ben a váczi püs¬ 
pöki udvarhoz iktatónak áttétet¬ 
vén, ugyanott 1812-ben titoknoki 
állomásra emeltetett. 

E díszes tisztet — saját hát¬ 
rányára — oly ügyesen viselé, 
hogy a püspöki udvar alig tudta 
nélkülözni; innen van, hogy csak 
15 évi fáradozásai után, 1827-ben 
lön a váczi káptalan tagjává s 
egyszersmind a székesegyház fő-
esperesévé kinevezve. 

Az 183%. és 1839/40. évi ne¬ 
vezetes országgyűléseken, mint 
követ, a váczi káptalant képvi¬ 
selte; végül 1850-ben, fokonkénti 
előléptetések mellett, a nagypré¬ 
posti méltóságra emeltetett, mely 
állásban kitűnő tudománya te¬ 
kintetéből püspökhelyettesnek lön 
kinevezve. Különösen ritkítja pár¬ 
ját a latinságban, minek fényes 
jelét adá élemedett korában is, ne¬ 
vezetesen a Roskoványi és Peitler 
váczi püspökök beiktatása alkal¬ 
mával tartott üdvözlő beszédei¬ 
ben. Ezekben kifejtett ékesszó¬ 
lása minden szakértőt meglepett. 

Ha meggondoljuk, hogy ez 
főpap saját házánál a magyar GÁSPÁRIK KÁZMÉR, VÁCZI NAGYPRÉPOST. 

főpap, s meggyőződve arról, 
hogy az, kit inkább illetne e baj 
orvoslása, figyelemre sem mél¬ 
tatja : szakértőkkel tervet és költ¬ 
ségvetést készíttet, számba veszi 
biztos jövedelmét és nélkülöz-
hetlen kiadásait, s ugy találja, 
hogy pár évi megtakarítás után 
előteremtheti a szükséges össze¬ 
get. Tétovázás nélkül megkez¬ 
dette tehát a munkát, s eredménye 
lön : a fóegyház környékének tisz¬ 
tasága, minek állandósítása vé¬ 
gett a mellék-, névszerint a para¬ 
dicsom- és harangozó-utezák kikö-
veztetvén, a csatornák oldalai gra-
nit-oszlopokkal d isz i t te t tek föl, 
ugy hogy az egykori sárfészek 
jelenleg a város legtisztább, leg¬ 
szebb részét teszi. E nagyszerű 
áldozat elismeréséül a város, de¬ 
rék főpapja nevét megörökítendő, 
a harangozó-utezát Gáspárik-ut-
czának határozta elneveztetni. 

Még alig készült el e nagy 
munka, s már ismét egy ujabb 
áldozatra határozta el magát Az 
ő munkásságának köszönhető 
azon díszes kut is, mely az előke¬ 
lőbb közönség által annyira ked¬ 
velt 8 nyáron át sürün látója 
tott löházban, friss és egészséges,-^ 
itallal látja el az ott mulatókat * 

I 
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Ezenfölül a váczi irgalmas szerzet koródájában egy ágyat alapított; regévei, jwlius 27 én 1737. Nissát bevette : már augusztus 4-kén 
a helybeli siketnémák-intézetében egy szegényebb sorsú szeren- tévedései miatt Hildbursghausen herczeg Bányalukánál, szept. 20-
csétlen növendék számára szintén örök időkre alapítványt tett. A kán pedig gróf Khevenhüller Viddinnél megverettek. De Nissa is 
jelenleg fegyházul szolgáló, akkoriban Theresianum épületnek or- csakhamar elveszett; mert az ott hagyott táborszernagy parancsnok 
szagos tébolydává történt rendeltetése alkalmával, a roskadásnak Dorat, a mint a török nagyvezér kapui előtt megállt, azonnal átad-
indult épület kijavítására 1000 pfttal járult. Ugyancsak neki köszön-;ta, miért Belgrádon lefejeztetett, ámbár ezzel oly fontos vár elesése 
hetjük nemzeti színházunk egyik jeles tagja Füredinek kiképezte -: koránt sem volt pótolva. Ezen szerencsétlenségek folytán Secken-
tését, kinek kit anő énektehetségét felismervén, kiművelését saját dorf visszahivatván, a sereg Belgrád alá vonta magát. Az ügyet¬ 
költségén eszközöltetni azonnal elhatározta. < len vezérek : Seckendorf, gróf Schmettau és Diemar tábornokok 

A köztiszteletben álló íöpap, az 1860-ban keletkezett váczi maguk igazolása végett haditörvényszék elé állíttatván, az első 
kaszinónak közakarattal elnökévé választatván, e kitüntetést éle-; Spielbergbe fogságra vettetett, a két utolsó pedig megszabadult, 
medett kora és gyengélkedő egészsége daczára nemcsak hogy * A következő 1738-dik évben a fővezérség herczeg Loth in-
elfogadta, hanem a kaszinót még számos könyvvel s az elöleges génre bízatott, oldalán gróf Königseck tábornagygyal. Ezek ket-
költségek fedezésére bizonyos összeggel is megajándékozta. Szó-iten egyetértve, a törököket Mehádiánál megverték, de ugyanitt, és 
val, folytonos jótékonysága és bőkezűsége által mindenkit leköte-jez évben a törökök a vereséget, és még Orsova, Pancsova, Uj-Pa-
lezvén, emléke itt még a késő unokák előtt is kedves leend; a kör- lanka, és Szendrőnél busásan visszaadták. 
nyék pedig mint hires pomologot, kitől a sokféle nemes fajta gyü- Ezen szerencsétlenségek után 1739. is 

f/i ^ • i I-- ' - í ~~ : - ÍX- X..X1,. v>ái/>„-ai fnnría PTnlp.Dfftt.nl lehangolt seres gróf Vallis Olivier táborn 
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mölcsfákat szaporithatá, szintén örök hálával fogja emlegetni. 

A t o d ó s i n a s a . 
Jancsi vol' a nyalka legény 
Három vármegyében, — 
Lobogó- ing röpül karján, 
Kis kalap fejében. 
Árvalányhaj úszott, lengett 
Kis kalapja mellett, 
Görbe nyakú sarkantyúja 
Sirva-ríva pengett. 

Ha az utczán végig méné, 
Kiszaladt utána 
Tál mellől is — minden háznak 
Eladó leánya. 
Nézték, nézték hosszan, mélán 
Szivecskéjök döbbent, 
S egy-egy édes ,eszeniadta'" 
Ajkikról leröppent! . . . . 
Jancsi mindezt nagyon tudta. 
Tartott is reája, — 
De hogy szeretője előtt 
Nagyobb legyen haja : 
Városra ment hirt szerezni, 
Széles hirt magának, — 
S beszegődött egy bozontos 
Tudós inasán ik ! . . . 

S mit csinál a tudós véle? — 
Rútul kicserélte! 
Olyan fura paszomántos 
Sapkát üt fejére, 
Hogy kimeredt ellenzője 
Csaknem egy arasznyi, 
S véle cserepárt lehetne 
Szörnyen agyoncsapni! . . . 

Elpusztul a lobogós ing, 
Elpusztul a dolmány, 
Pupligombos kevekkerbe 
Ura betuszkolván. — 
S bugyogóját az átkozott 
Szabó ugy kimérte, 
Hogy mindenik szarába egy 
Kila rozs beférne! 

Csizmáját meg ugy elszabták, 
Mint a tutyi — olyan; 
Sarka sincsen, hát sarkantyú 
Hol volna — pokolban ?! — 
— Búsan ballag ura után 
Jancsi szörnyüképen, 
Mintha fele tudományát 
0 vinné fejében! . . . 

Falujára gondolni se 
Mer az istenadta, 
Ott már egyszer a magáét 
Csúfosan kikapta. 
Hazamenvén — megtülköltc 
A Bálinték ökre, — 
S megtagadta, megátkozta 
Kedvese örökre! . . . Tamásfi Gyula. 

Nándorfehérvár múltja. 
T ö r t é n e t i - k o r r a j z . — C s u t i Z s i g m o n d t ó l . 

( Vége. ) 

A passzaroviczi béke után nem soká pihenhettek Belgrád 
ágyúi, mert még az 1729 dik esztendőben az oroszszal kötött véd 
és daczszövetség követkekeztében, Károly 30,000 embert tartozott 
a törökudvarral háborúba keveredett Anna czárnőnek adni. Ez 
időben már nem működött többé Eugen, hanem helyette az általa 
is ajánlott Pálffy János neveztetett ki fővezéréül a császár fényes 
hadseregének. A irigység azonban, mely már Eugent is meg akará 
buktatni, oda használta fel befolyását, hogy mig Eugen méltó 
utódja, az egész telet a nagyszerű készülődéssel töltötte : addig, 
azon ürügy alatt, mikép a csaták kezdete előtt is szükség, hogy 
teljhatalmú fővezér álljon a sereg élén — rábeszélte az uralkodót, 
hogy Seckendorf fövezérsége alatt indítaná meg seregét a török 
ellen. A mily szerencsétlen volt a tanács : ép oly szerencsétlen lett 
annak következése is. Mert daczára annak, hogy Seckendorf, 125,000 
válogatott, s minden szükséges eszközökkel felkészült derék hadse-

Ezen szerencsétlenségek utá ismét uj vezért nyert a 
lehangolt sereg gróf Vallis Olivier tábornagyban. A hajó-sereget 
pedig Pallavicmi vezette a Dunán. Vallis június 15-kén a Száva¬ 
torokhoz érkezve, Zimony és Banofcza közt tábort ütött, feladata 
leven a törököket megtámadni. Kroczkónál azonban elvesztette az 
ütközetet, és az éj sötétségétől fedeztetve, csendben Belgrád alá 
vonult, onnét pedig Péterváradnak vette útját. 

A török nagyvezér látva a nagy zavart, Karaffa herczeg Wal-
deck, és Hessenheinfek — Lerschner, és Wietrof, 10,000-böl álló 
hadoszlopaik romjain keresztül, minden ellenállás nélkül Belgrád alá 
sietett, és látva AVallist a mocsárok közt barangolni, a megrémült 
Sukkov várparancsnok habozása közt, kczdé a várt erősen lövetni. 

Sukkov a szerencsétlenséget szemelőtt tartva, rögtön irt Wal-
lisnak, és magának a császárnak is, kijelentvén, miszerint a várat 
soká nem tarthatja. Erre a béke-alkudozással Wallis bízatott meg, 
ki azonban maga helyett Gross ezredest küldé Sukkovhoz, azon 
utasítással, hogy tegye magát alkudozásba a nagyvezérrel. 

A császár látva csaldtkozását Wallisban, gróf Neuperget bizá 
meg a békekötéssel, franczia követ Villenende marquis oldalán, 
kit az orosz czárnö is a maga érdekéből szívesen ajánlott. Mig 
azonban a békekötés kezdetét vette volna : addig a császár titkos 
megbízással Schraettau tábornokot küldé Walüshoz, egyszersmind 
pedig Belgrádra is, hogy azt megszemlélvén, ha még nem késő, iga-
zitanáhelyre tábornokai hibáit és tévedéseit. Schmettau a várfalait 
- - melyek pedig mint már dűlőiéiben levők jelentetének fel a csá¬ 
szárnak —jó állapotban, csaknem sértetlenül találta, de már magát 
a várat, a rendkívüli tévedések miatt tarthatatlannak nyilatkoztatá 
ki, mire Neuperg tábornok sietett a békekötéssel, mely a vár el-
vesztével létre is jött 1739-ben, minélfogva a törökök nagy élő¬ 
mére Belgrád vára, Szerbia és Oláhország nagy része, Orsova 
szigetestől és Bosznia azelőtt kevéssel elnyert része, visszakerültek 
a török császár birtokába. 

A várőrség méy; 14,000 harczszomjas emberből állt, és a vár 
még oly jó karban volt, hogy az őrség vallomása szerint, ha vezé¬ 
reik hivek maradtak volna a rajok bízott szent ügyhöz, a vár 
miattuk soha sem fogja megnyitni kapuit a félholdnak. Mind Neu¬ 
perg, mind Wallis fogságba tétetett, az első Glatzban, a másik pedig 
Gráczban raboskodott, később azonban mindkettő visszanyeri sza¬ 
badságát, sóhajtva a Belgrád körül elharvadt babérokon! 

Az igy orosz ér iekek védelme folytán keletkezett szerencsét¬ 
len táborozás közt elveszett Belgrád vára, ugyancsak orosz viszo¬ 
nyokból eredett nagyszerű csatákból újra visszakerült a magyar 
király birtokába 1787-ben. A porta ugyanis az orosz udvarnak 
hadat üzent, és miután Józseí császár erélyes közbenjárása folytán 
sem sikerült az orosz és törökkel való kibékülést kieszközölni, a 
bécsi kabinet és a szent-péterván udvar közti szövetség szerint, 

l k é át á r é t segíteni Ezért a 
bécsi kabinet és a szentpéterván ud g 
József kötelesnek érezte magát, az orosz czárnét segíteni. Ezért a 
porta Augusztus havában berontván a Bánságba, mindenfelé pusz¬ 
tított és égetett. Ennek meggátlására 2-dik József is serege nagy 
részével megindult. Már ekkor az oláhok titkos reménytől táplál-
tatva, a törökök biztatása folytán, a kegy j.tlen öldöklést és pusztí¬ 
tást nem kevésbbé segítették elő. De csakhamar kijózanodva, 
részint mivel a törököktől megcsalatva látták magukat, részint 
mivel a rendkívüli hideg ősztől is tűzhelyeik mellé szorittatának 
— de különösen, mivel József császár vitéz 3eregei által is kemé¬ 
nyen megveretének, oda hagyták a feldúlt Bánságot. 

Koburg herczeg hős magyarjai Foksánnál 30,000 emberével 

verték meg Mehemet basát, elfoglalván minden tábori eszközeit. 
Clairfait és báró Vécsei Mehádiánál tették tönkre a törököket. Az 
Erdélybe nyomulni akaró Kara Musztafát, a herczeg Hohenloe 
parancsnoksága alatt oroszláni erővel viaskodó székelyek Viddin 
mellett tették semmivé. Ily vérontások után a felbőszült törökök 
nekidühödve, 100,000 emberrel rohantak Oláhországba, hogy 
herczeg Koburgot kevés népével levágva, Moldvát visszavegyék, 
Gallicziát pedig és Erdélyt egy csapással elfoglalják, s lakosaikat 
a már számukra elkészített lánczokra fűzve Konstantinápolyba 
hurczolják. Herczeg Koburg, hogy ezen fenyegető nagy veszélyt | 
megelőzhesse, azonnal irt a muszka fővezér Suvarownak, ki is,1 

kevés napok múlva, 6000 emberrel megérkezett. Ekép Suvarow 
Koburg seregével egyesülvén, augusztus 1-sö napján 1789. meg¬ 
verték a seraskierbasát, 30,000 emberből álló hadseregét, és az 
egész tábort elfogá. Ezen fényes győzelem azonban csak kezdete 
volt ama nagyszerű csatának, mely ugyanezen év szeptember ha¬ 
vában vivatott. Ugyanis daczára a hosszas és terhes vonulásnak, 
szeptember 24-dik napján a két egyesült sereg oly bámulásra méltó 
bátorsággal tárnadák meg a török fővezér 100,000 emberből álló 
seregét, a martinyesti-i elsánczolt táborban a Rymnik folyó mellett; 
miszerint abból 5000-et levágva, a nagy tábort szétverték. A törökö¬ 
ket oly iszonyú rémülés fogta el, hogy a futás közben egymást 
taposva csapatonkint gázolták rakásra. Nem említve a Karajcsiak, 
Mészárosok, és Képírók vitézségét, elhallgatva az egész vias¬ 
kodó sereg nagyszerű küzdelmeit; azt az egyet meg kell emli-
tenem, hogy az orosz fővezér Suvarow, látván a magyar huszárok 
bámulatos vitézségét, j . győzelem igy szólott :,,Fogadom életemre, 
hogy két magyar huszárregementtel, és 10,000 muszka gyalog¬ 
sággal, mindenkor megverek 100,000 törököt." 

Ezen nagy győzelmek után sok tartomány és vár került vissza 
a magyar korona alá. A nagyhírű Laudon, a megerősített sereg 
fővezére, 17 napig tartó ágyúzás után bevette Gradiska várát, 
azután pedig Zimonyba ment, hol miután hű barátja gróf Hadik, 
minden szükséges dolgokat czélszerüen elrendelt volna, hozzáfogott 
Belgrád ostromához, melyet 24 napig tartó ostrom után dicsősé¬ 
gesen elfoglalt october 8-ik napján. A török várőrség szabadon 
elvonulhatott, az ágyuk azonban és más egyéb roppant készletek 
lefoglaltattak. 

Az elfoglalt Belgrád után, melyet 1739-től fogva a porta bírt, 
— látva Szendrő azt a rettenetes tüzet, mely Belgrádot mege¬ 
mésztve, romhalmai felett magasan csapkodott, önként megadta 
magát. Gladova, csaknem mint Jerikó, a huszárok csatáit harsogó 
trombiták szavára, Laudon kezei közé került. Koburg minden vér-
ontás nélkül menvén Bukarestbe, Oláhország nevezetesebb városait 
elfoglalá. Másfelől Laudon győzelmes serege előtt meghódolt 
Szerbia nagy része a Drinától Timokig — Belgrádtól Nissáig, 
felszámithatlan hadi zsákmánynyal. Csak magában Belgrádban és 
vidékén, s a Dunán levő hajókon 700 ágyú — Gradiskában 31, 
Gladovában 16, Foksán mellett 13, Abdi basától 15, és Szendrőben 
11, Martinyestinél pedig 42 ágyú találtatott.*) , 

Mindezek hirhallása 3-dik Szelim török császárt Konstanti¬ 
nápoly városa népével együtt oly rémüléssel töltötte be, hogy 
szinte már falaik alatt képzelek a magyar huszárokat! 

A győzelmektől ragyogó magyar fegyverek épen nem pihen¬ 
hettek hüvelyökben; mert a török háború 2-dik József halála után 
is folyt. 2-dik Leopoldnak azt át kellett venni bátyjától, és daczára 
annak, hogy a törökök Kalafátnál megveretve szétkergettettek, 
— és Czeitin is elzáratott, mégis, miután Leopoldnak az elsza¬ 
kadni akaró belgák sok kellemetlenséget okoztak, másfelől pedig 
a poroszok keblében is irigységet költenék fel Ausztria fényes 
hadjáratának diadalai; annyira, hogy a berlini kormány a lengye 
lekkel egyetértvén, minden ármányt felhasználtak, a fényes portá¬ 
nál Ausztria megalázására, mely czélból már 200,000 emberből 
álló hadat ki is állítanak, a cseh és morva határszélekre; — ezek¬ 
nél fogva tehát mégis 2-ik Leopold az angol kormány közbenjárása 
folytán hajlandó volt a törökökkel kibékülni, mi augusztus 4 kén 
1791-ben létre is jött Szisztovban; melynek erejénél fogva, az oly 
sokszor ostrommal bevett, és ismét elvesztett Belgrád vára, a tényes 
portának visszaadatott. 

*) A Martinyesti-nél elesett magyar huszárok hamvai fölé következő sirvers íratott: 
„Mink is, ezeu vérhelyre jövénk, koronánknak örökjét visszaszerezni, Koburg bölcs ve¬ 
zetése szerint. „Itt estünk le! Magyar! Vidd hirül árva hazánknak, s mondd meg : adós¬ 
ságunk hol fizetők le neki." — 

Belgrád sorsa ezután más alakot öltött, ugyanis jelen száza¬ 
dunk első éveiben 1804 — 1809. a szerbek szellemi és anyagi 
jóllétöket javítani akarván, a török járma alól minden áron kíván¬ 
tak megszabadulni. Azért is Czerni, vagy Petrovics György ve¬ 
zérlete alatt összeseregelve, egész Szerbiából kiverték a törököket, 
ide értve a várakat is, és 1807-ben a török igát lerázták magukról. 
Azonban nemsokára, az önmaguk közt kiütött belviszály követkéz 
tében, melyet a törökök oly nagyban szítottak — felhasználva a 
zűrzavart, az 1813-ki bukaresti egyezség pontjaiba belekötöttek, visz-
szakövetelvén az összes szerb várakat. A szerbek ezen igazságtalan, 
és nemzeti jogaikat lábbal taposó követelésnek ellenszegülve, fegy¬ 
verzörej közt léptek a csatasikra, de ezúttal szerencsétlen volt 
hadjáratuk, mert az 1814-dik év végső hónapjaiban, mindent el¬ 
vesztve, újra török járom alá kerültek. 

Czerni György után azonban 1815-ben a Milos-féle felkelés, 
hősi küzdelem után, ismét megszerzé számukra a szabadságot, 
ugy mindazonáltal, hogy Szerbia várai, és igy Belgrád is, mind e 
mai napig török birtokban maradtak. 

íme, dióhéjba szorítva, ilyen volt Belgrád várának múltja, hogy 
jövője milyen fog lenni, az, az Isten kezébe van letéve. 

Hépek a hazai népéletböl. 
X X I V . T e k n ö v á j ó c z i g á n y o k 

Ismét egy, a czigányéletet jellemző képet mutatunk be olva¬ 
sóinknak. Pharaonak itt látható nemes ivadékai teknöváj ássál, 
főzőkanalak, fatányérok s más efféle konyhai faeszközök készítésé¬ 
vel foglalkoznak. Fában nem látnak szükséget, miután leginkább 
az e részben dúsan megáldott Somogy erdős részem tarozkodnak, 
hol a feldolgozásra szükséges fát amúgy czigánymódra is könnyen 
beszerezhetik. Kész „müdarabjaikkal" jó darab földet kalandoznak 
be, faluról falura, városról városra járván. Nagyobbrészt erdei 
lakosok lévén, kinézésük vad indiánokhoz teszi őket hasonlóvá; 
ruházatuk ringy-rongy, majd hogy a szél le nem kapkodja róluk; 
koromfekete hajuk a fésülhetlenségig bozontos, mint ez már a 
vándorczigányoknál kivételt nem türö, átalános szokás. A nők 
hajába holmi apró, fehér kagylók vannak minden rend nélkül be¬ 
fonva, nyakukat pedig üveggyöngyök s néha régi pénzek is ékesí¬ 
tik, — ha csakugyan ékesítik. Igen gyakran lehet ily czigányasz-
szony fején, a teknöben ülő rajkót látni, mi azonban Somogyban 
épen nem feltűnő, miután az ottani fehérnép mindent a fején szo¬ 
kott hordani. A teknővájók mesterségök mellett sertéshizlalással 
is örömest foglalkoznak, mely czélra többnyire nagy kanokat vá¬ 
lasztanak. Ha pénzök nincs, tudnak ők még egyéb módokat is a 
disznószerzésre. Az az áldott jó tulajdonuk is megvan, a mi 
egyébiránt minden vándorczigánynak közös sajátja, hogy ha disz-
nójok (tisztesség szólván) az ö beleegyezésök és késők segélye 
nélkül találna ez árnyékvilágból kiköltözni : azért korántsem vész 
az kárba, nem engedik át prédául falánk ebeknek és ragadozó ma¬ 
daraknak, akad annak ezeknél jobb gazdája is. 

M e d v e - t A r t é n e t e k . 
A havasi vidékek legnagyobb csapása a medve, mely a hegyeken le¬ 

gelésző nyájak közt gyakran nagy pusztítást tesz. Ha a maczkónak Ízletes 
falatokra fáj a foga, éjnek idején fölkeres valamely kecskeólat, s annak tete¬ 
jét talpaival felszaggatja, vagy ha ez nem sikerül, nekiveti vállát az ajtó¬ 
nak, mint egy ember, s addig taszigálja, addig mesterkedik, mig be nem 
dönti; ekkor egész auctoritással belép az ólba, kiválaszt egyet a kecskék 
közöl s azzal, jó éjszakát sem mondva, sompolyog tanyájára, hol aztán a 
a szegény állatot, minden népjog ellenére, kényelmesen fölvacsorálja. 

De nem megy ám mindig ily könnyen a pecsenyeszerzés, mert ha a 
pásztorok rajtakapják, bezzeg van akkor a maczkónak nemulass! A többek 
közt egyszer sveiezi pásztorok észrevették, hogy a fű a kecskcól körül tisz¬ 
tára le volt legelve, s az ól ajtaja megkarczolva Hiában kutattak fel a kör¬ 
nyéken minden bokrot, minden zeget-zugot, a hivatlan vendéget sehol sem 
találták. A pásztorok föltették magukban, hogy felkutatják a maczkót, ha 
mindjárt a föld alá bujt is. Nagyobb bátors-.íg okáért a legközelebbi faluból 
egy régi rozsdás puskát is hoztak fel, s azt nagy áhítattal, a mint illik, meg¬ 
töltötték. Napközben azt a fölfedezést tették, hogy a kecskék egyátalában 
nem biztak a világbékében, s azért csak ütlegekkel tudták őket egy távo¬ 
labb legelő marhacsordától, melynek körében biztosabban érezték magukat, 
eltávolitani. Két napig sikeretlenül volt minden kutatás, a harmadik éjjel 



436 

azonban nem kis ijedelmokre megpillantották a medvét, épen mindőn hátá-
Tal az ól ajtaját feszegette. A lesben álló két pásztor nagyon furcsán kezdte 
magát érezni, midőn egyszerre színről szinre láthatták azt, a mit már harmad¬ 
napja halálra kerestek. Egyikök azonnal elszaladt a kunyhóhoz, segítséget 
hivandó, a másik, a bátrabb ott maradt, s puskáját lövésre készen tartá. 
Ezalatt a maczkó az ajtót befeszité, mire a kecskék rémülve menekültek a 
szomszéd sziklákra; egyet azonban sikerült megfognia, s már épen hozzá 
akart látni a pompás lakomához, midőn az összes fellármázott pásztornép 
botokkal, fejőszékekkel és más efféle öldöklő eszközökkel fölfegyverkezve, a 
vész helyén termett. Az érkezettek egyike, egy hajdani zerge-vadász, most 
elvette a puskát a gyámoltalan pásztor kezéből, s egyenest a maczkónak 
tartott. Ez, ellenét megpillantva, két hátsó lábára állt, s haragos morgással 
tudatta méltó boszankodá-
aát azon vakmerőség fö- , v -. v ._. 
lőtt, hogy lakmározásában ' - .''.[ ^ ^ ~~>\ s 
háborgatni merészlik.De az 
öreg pásztor nem ijedt meg v

v 
árnyékától, s midőn a macz- . 
kóhoz elég közel ért, rásü- .... . 
tötte fegyverét. A golyó a 
bundásnak oldalába furó-
dott, mire ez dühösen akart 
ellenére rohanni, de hiában 
volt minden jó akarata,mert 
az odasitett pásztorok 
egyesült erővel agyonver¬ 
ték. Ez lőn vége a hős 
maczkónak, mely (ha a más 
kecskéje iránt több tiszte¬ 
lettel viseltetik) jobb sorsra 
lett volna érdemes. 

De nem mindig sike¬ 
rül, a maczkóval ily szeren¬ 
csésen végezni, a mint a 
következő történet is bizo¬ 
nyítja. 

Egy deczemberi na¬ 
pon négy vadász indult 
egy medve felkeresésére, 
melyet egyikök előtte való 
nap már megsebesített, de 
aztán nyomát vesztette. A 
vadászok egy, a hegyoldal¬ 
ban levő barlanghoz értek. 
A mint a legelső, Biskuolm 
nevű, a barlang nyilasához 
ért, csak azon vette magát 
észre, hogy egy maczkó 
nem épen gyengéden át¬ 
ölelte s a következő pilla¬ 
natban mindketten a földön 
hevertek, nemcsak, hanem 
a sziklalejtőn, szépen össze-
fogózva, le is gurultak. — 
Biskuolm torkaszakadtából 
segélyért orditott. Sok küz¬ 
dés után végre sikerült az 
ölelő karok közöl kiszaba¬ 
dulnia, de alig hogy hátá¬ 
ról lőfegyverét levehette, 
már a medve is talpon volt, 
s fokozott haraggal készült 
az uj támadásra. És most 
a bőszült vadállatnak ment-
hetlenül áldozatul esik, ha 
szerencséjére egyik társa 
még jókor segélyére nem 
érkezik s bordába nem ta¬ 
lálja a maczkót, mely ennek 
következtében pár lépést 
hátrált, de csak azért, hogy támadását kettőzött dühvei ujitsa meg. És hősi 
szándékát bizonyára kérlelhetlenül ki is viszi, ha egy harmadik, halálos lö¬ 
vés földre nem teriti. A medve megvizsgáltatván, ugyannak találtatott, 
melyet az egyik vadász előtte való nap már megsebesített. Biskuolmot a tes¬ 
tén, különösen fején kapott sebek fájdalma még évek múlva is emlékeztette 
az emiitett veszedelmes ölelkezésre. 

Vígabban végződött ennél a következő medvekaland. Egy juhász lovon 
ügetve, két medvekölyökre bukkant, melyek morgására anyjok is figyel¬ 
messé lőn, s ez a következő pillanathan dühösen támadta meg a lovat, mely 
ennek következtében hatalmasan elkezdett rugdalózni. Eközben a juhász 
leugrott a lóról, bundája pedig, melyet nyeregül használt, a támadást meg-
ujitó medve fejére esett. E véletlen a maczkót oly iszonyú dühbe hozta, 
hogy hirtelenóben azt sem tudta volna megmondani, fi-e vagy leány. És lőn 

Képek 

hajmeresztő vége a szegény ártatlan bundának, a maczkó ugy darabokra 
tépte, hogy tán az utolsó napon sem tudja magát összeszedni. 

Végül elbeszélünk még egy medve-történetet, mely oly szivreható, 
hogy az érzékeny olvasónak akár könybe is lábbadhatnak tőle szemei. Egy 
öreg medveszeli ditő Bernben, midőn egy alkalommal két, több év óta ápolt 
medvéjének enni adott, távozásakor az ól ajtajára elfelejtette a reteszt rá-
tolni, s a mulasztás csak akkor jutott eszébe, midőn szobájába fölmenendő, 
a lépcsőnek már feléig elhaladott. Rögtön vissza akart tehát sietni, de már 
későn volt, a mint megfordult, az óriás himmedvét közvetlenül háta mögött 
pillantotta meg; a lurkó nagy csendesen utána sompolygott, ezt pedig 10— 
12 lépcsővel alább nősténye követte. Az öregnek e válságos perczben külö¬ 
nös ötlete akadt. Meg lévén győződve, hogy az erőszak ezúttal mitsem 

használna, szép szóval 
akarta a maczkót könyö-

" ^ \ rületre inditani. Szemrehá-
^>. „_ \ *"""'< nyó tekintetet vetve rá, 

, . • ;< - v ^ , . szivreható, csaknem sirán-
% ' ~~"\ kozó hangon elő kezdé 
,-' ^ számlálni azon számtalan 

.—-•- _ J jótéteményt, azon sok jó 
. . -> "~ ~" x sárgarépát, melyben évek 

óta annyiszor részesítette. 
A maczkó nagy figyelem¬ 
mel hallgatta végig a meg-
érdemlett szemrehányáso¬ 
kat; végre az öreg ekkép 
fejezte be szavait : „Menj 
szemem elől, haragszom 
rád, te vagy a világ leghá-
ladatlanabb teremtése, ha 
tüstént e^ nem takarodol 
innen!" És a szivreható 
prédikáczió megtette hatá¬ 
sát, a hatalmas állat a fel¬ 
hozott okok előtt megha¬ 
jolva, visszafordult s mél¬ 
tóságteljesen lépdelt a lép¬ 
csőn lefelé. De nem igy a 
nősténymedve. Ezt nem in¬ 
dították meg az érzékeny 
szavak, s haragos mozgás¬ 
sal folytatni akarta útját 
ápolója után. Azonban most 
az egyszer emberére talált, 
mert a „férjemuram" az en-
gedetlenkedőt hatalmas tal¬ 
pával ugy főbe kollintotta, 
hogy ez bukfenczezve höm-
pölygött le a lépcsőn. Ez¬ 
után mindketten besompo-
lyogtak óljukba, melynek 
ajtaját az öreg ápoló köny-
nyült szivvel reteszelte be. 

Habár néha, de bizo¬ 
nyosan szerfölött ritkán, 
ily esetek is fordulnak elő, 
azért mégsem tanácsos, 
medvével ujjat húzni, mert 
vérengző természetét nem 
lehet benne szelidités által 
végkép elölni. Legjobb a 
maczkót csak tiszteletes tá¬ 
volból, vasrostélyon át néz¬ 
ni, mint azok a tiszteletre¬ 
méltó gentlemanek mellé¬ 
kelt képünkön, mely a lon¬ 
doni állatkert medvéit tün¬ 
teti elő az ő ártatlan mula¬ 
tozásaikban. 
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hazai népeidből : XXIV. Toknővájó czigányok. 
Ujházy i\ vázlata után Jankó J. 

Természettudományi utazás Panamában. 
A természettudomány a legújabb időben több, eddig ismeretlen négy¬ 

lábú állatok s 25 különfaju uj rovarok által gazdagodott a szép jövőjű Pa¬ 
namából. Bizonyára kevés ember gondol arra, hogy mennyi fáradságba, 
életveszélybe és áldozatba került ez egy pár tuczat rovar megszerzése s 
Európába hozása. 

Halljuk, mikép utazta be Oaetano Osculati, a párisi geographiai tár¬ 
saság tagja Amerika kevésbbé ismert részének ezen dúsan megáldott tá¬ 
jait, s mikép fedezte föl azon eddig ismeretlen rovarokat és négylábú álla¬ 
tokat. A világ legmagasabban fekvő városát, Quitót, az Ecuador köztársaság 
fővárosát, hol a föld minden éghajlata s a növényélet minden változatai 
öszpontosulnak, 1847. június 7-én elhagyván, útját Archidona felé vette, 

hogy a Napo folyam körül természettani kutatásokat eszközöljön. Pogyá-
szát s műszereit előre vitték, mert a kormány által kirendelt indián teher¬ 
hordók, kik ott a postákat helyettesitik, egy Qui tóban uralkodott ragályos 
betegség miatt sehogy sem engedték magukat rábeszéltetni, hogy tovább is 
ott maradjanak. Midőn Tombachoba ért, a város tele volt zajjal, ünnepé-
lyességgel, ittassággal s mindenféle álarczos bohóskodással. A 
teste ünne¬ 
pét ülték. — 
Sok mérfóld-
nyi terület¬ 
ről gyülöng-
tek össze ez 
alkalomra a 
tartomány 
fekete, bar¬ 
na, sárga és 
vörös bőrű 
lakói, indiá¬ 
nok s nagy¬ 
számú spa¬ 
nyol, indián 
és négerke¬ 
verék, tarka 
ruháikban s 
furcsánál fur¬ 
csább disz-
czafataikban 
Ez emberek 
ordítoztak, 
s veszettül 
tánczoltak a 
diadalivek 
alatt, melyek 
dúsan meg 
voltak rakva 
virágok és 
gyümölcsök¬ 
kel, s melye¬ 
ken élő ten¬ 
geri nyulak 
és fiatal kecs¬ 
kék függtek 
eviczkélve és 
ordítozva az 
égető nap¬ 
ban. 

B enn-
szülöt t in¬ 
diánok hoz¬ 
ták ez álla¬ 
tokat áldo¬ 
zatképen. — 
Keresztyé¬ 
nek akaszt¬ 
ják fel őket 
élve, s ott 
h a g y j á k 
egész napon 
át vergődni 
és — sülni, 
míg vég re 
estefelé a pa¬ 
pok szakács¬ 
női lemetélik 
őket, mialatt 
a tömeg a bi¬ 
kaviadalok s 
tűzjátékok 
k ö r ü l , ál-
mezbe öltöz¬ 
ve, i t t a san 
ujongnak, 
ordítoznak, 
ugrándoz-
nak és min¬ 
den kigon¬ 
dolható torz-

Krisztus 

képet vágnak. — Osculati nem birta végig nézni ez utálatos jeleneteket és 
útnak indult Papellcotába egy hasonnevű tó mellett, hol teherhordó indián¬ 
jait találni remélte. Némi nehézségek után csakugyan rajok is akadt s jun. 
16-án egy kis gyalogkaravánnal megindult Archidona felé, hova tekervé-
nyes ösvény vezet tüskén-bokron, rengeteg őserdőkön, süppedező ingová-
nyokon, sikamlós hegynyilásokon és veszélyes folyókon keresztül. Ez ösvény 
oly szűk, hogy csak egyenkint haladhattak rajta az emberek, s ha az első 

fónnakadt, valamennyinek meg kellett állani. A magukkal vitt eleséggel 
csak nagyon takarékosan bánhattak. Éjjel az ágak és lombok közt vonták 
meg magukat. 

E kinokhoz még abbeli alapos félelme is járult, hogy az indiánok tit¬ 
kon összebeszéltek, hogy pogyászával és élelmiszereivel megszökjenek, őt 
magát pedig valahogy eltegyék láb alól. Ez okból Osculati mindig készen 

tartott egy 
k é t c s ö v ü 
puskát s két 
pi sz to ly t , 
hogy az el¬ 
sőt, — a ki 
megtámadni 
merné, vagy 
a s z ö k é s t 
megkisérlené 
legott lelője. 
Az összees¬ 
küvés némi 
nyomait csak 
ugyan észre 
is vette Ba-
eza régi vá¬ 
ros romjai 
közt, hol a 
karaván egy 
n a p i g pi¬ 
hent. Más¬ 
nap minden¬ 
féle ü r ü gy 
alatt vona¬ 
kod tak to¬ 
vább menni. 
—Osculati 
nemtágitott, 
a v e z e t ő t 
m egfeny i-
tette s kény-
szerité őket 
tovább gya¬ 
logolni. 

Először 
is a Vermejó 
folyam szép 
tiszta vizé¬ 
hez értek, 
hol Osculati 
«gy nagy fe¬ 
kete medvét 
lő t t , mely¬ 
nek h u s á t 
emberei közt 
szétosztá, a-
zon remény¬ 
ben , hogy 
•ezáltal leke-
nyerezi őket 
maga iránt. 
Az esőzéstől 
s a hegyek 
olvadé ha¬ 
vától meg¬ 
ragadt Co-
«anga sokáig 
megakasztá 
utjokat, mig 
végre teker-
vónyes kerü¬ 
lőt tenni el¬ 
határozták. 
De minden 
i g yekezetök 
meghiúsult, 
seholsem a-
kadtak oly 
helyre, a hol 
a folyón át-M e d v é k a l o n d o n i á l l a t k e r t b e n . 

mehettek volna, ugy hogy a karaván a harmadik nap estéjén teljesen ki¬ 
merülve telepedett le. Osculati számára egy kunyhót rögtönöztek, melyben 
az a medvehus egy részét, az élelmiszereket,holmiját és magát eltorlaszolta. 
Azonban már elalvása előtt észrevette, hogy a medvehust ellopták, kuny¬ 
hója pedig minden oldalról szokatlanul erősen el volt zárva. Osculati réseket 
nyitott s rögtöni halállal fenyegetett mindenkit, a ki szökni, vagy életére 
törni megkisérlené. 

l'n 
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Néhány nap múlva a folyam megapadt, 8 ösculati a karaván vezetőjé¬ 
vel elindult, átmenetet keresni. A mint egy helyt a vizet lábolni kezdte, 
az indián szépen odábbállott. Kunyhójába visszatérvén, nagy meglepetésére 
látja, hogy a többi indiánok is, pogyásza és élelmiszerei nagyobb részével 
mind megszöktek. Utasunk most egyedül látta magát az ismeretlen vadon 
közepette, hol sem utat sem ösvényt föl nem fedezhetett, s hol ki volt téve 
az éhhalálnak és azon veszélynek, hogy az indiánok meggyilkolják, vagy 
a vadak összetépik. 

„Összeszedtem lélekjelenlétemet — irja önmaga naplójában — meg¬ 
adtam magam sorsomnak, s legelőször is kunyhómat, melyet a szél rútul 
megrongált, helyreállitván, náddal és ágakkal lehetőleg eltorhs?oltam, 
hogy az emberek vagy állatok netaláni támadása ellen némileg biztositva 
legyek; puskám s pisztolaim megtöltém s miután még egy hosszú dárdát 
készítek bambusznádból, s kétszersültem csekély maradványából megvacso-
rálék, fejemet nyugalomra hajtám. De rögtöni meglepetéstől tartva több-
izben fölkeltem s néhány pisztolylövést tettem, hogy a netalán leskelődő 
ellenséget elrettentsem. 

„Az éj oly sötét volt, hogy kezemet egészen szemem elé tartva sem 
láthattam, a mi igen kedvező alkalom volt a medvék s más vadállatoknak, 
melyek a szag után járnak. Az éj folytán töbször kilőttem fegyvereimet, 
mig végre a várva várt hajnal pirulni kezdett. Volt még egy kis maradék 
kávém, melyből magamnak reggelit készithettem. Körülbelől egy hetet 
tölték e nyomorult kunyhóban, folyvást remélve, hogy valami indián arra 
vetődik 8 kisegitend szörnyű helyzetemből; azonban reményem nem ment 
teljesedésbe. Ezen idő alatt nem volt egyéb táplálékom, mint egy zacskó 
kétszersült, mit az indiánok kegyeskedtek szamomra hátrahagyni; de ezzel 
is nagyon takarékosan kellé bánnom." 

Hinné-e valaki, hogy Osculati e napok alatt kutatásokat tett, rova¬ 
rokatkeresgélt, s néhány uj ritka fajt valóban találván, azokat megvizsgálta, 
leirta s gondosan elrakta? Alig lehet elhinni; pedig igy cselekedett. 

„Június 27-én — igy folytatja tovább naplóját — az eső szünet nél¬ 
kül szakadt. A folyam megáradt. Tüzet akartam csinálni, de nem tudtam. 
Eddigi bátorságomat már-már a kétségbeesés váltotta fel. A rákövetkezett 
éjjel az erdő felől egyre közeledő zaj és morgás ijesztett föl álmomból. 
Csakhamar egy sötét alakot pillantottam meg, mely egyenest felém tartott. 
A sötétség daczára tapirt véltem benne fölismerhetni, minthogy nagyon 
nehézkesen lépegetett a szaglását látszott követni. Örömem határtalan volt, 
de egyszersmind izgatottságom is oly nagy, hogy reszkettem a feletti félel¬ 
memben, hogy a vadat el találom szalasztani; meg kellett tehát előbb tá¬ 
maszkodnom, hogy biztosabban czélba vehessem s rátüzelhessek. Találtam, 
de sokkul gyengébben, hogysem az esetlen állatot kunyhómba czipelhet-
tem volna. Lefeküdtem újra, de azon remény, hogy most már az éhhalál 
ellen hosszabb időre biztositva vagyok, elűzte az álmot szememről, örömem 
azonban rövid ideig tartott. Másnap reggel, a mint fölébredtem, beláthatlan 
viztengertől láttam magam körülvéve. A megáradt folyam körülvette kuny¬ 
hómat, s még folyvást nőtt, ugy hogy alig maradt időm, pogyászom csekély 
maradványával fára menekülni Több holmimat már elvitte az ár, valamint 
tapirdisznómat is. 

,,Az eső még mindig folytonosan szakadt. A szél fütyölt s bömbölt, 
a hullámok zúgva hömpölyögtek s iszonyú robajjal ütődtek a kősziklákba. 
A föld vulkáni kitörésektől ropogott. Alig lehet képzelni azt a benyomást, 
mit rám e borzasztó jelenetek tettek, rám, ki éhség, félelem s álmatlanság¬ 
tól annyira el valék gyengülve." 

Mi maradt egyéb hátra utasunknak, mint hogy magát a legborzasz¬ 
tóbb halálra előkészítse? Végrendeletét elkészité s egy levelet irt a köztár¬ 
saság elnökének; ezeket vízmentessé téve, egy hosszú póznára felkötötte, 
egy zsebkendővel együtt, mely zászló gyanánt volt szolgálandó ; az ekkép 
fölszerelt póznát aztán jeladás végett kitűzte. Tiz napi várakozás, koplalás 
és kétségbeesésseli küzdés után végre összeszedvén ereje s élelmiszerei 
maradványát, elhatározta, az Archidonába jutást úszva megkísérlem'. 

Eleségét két részre osztván, felét a kunyhóban hagyta, azon esetre, ha 
kíserlete nem sikerülvénvissza kellene térnie; a másik felével s legbecsesebb 
eszközeivel pedig a hullámokra bizta magát. Igy ment neki a kiáradt Co-
songa beláthatlan viztömegének; azonban az egymást kergető zajgó hullá¬ 
mok csakhamar visszacsapkodták. Sokkal gyengébb volt, hogysem a viz 
erejét leküzdhette volna. E közben magával vitt eleségét s egyik pisztolyát 
is elvesztette. Most elhatározta a Baezába visszatérést megkísérlem. 

„Három napi erőködés után — igy folytatja elbeszélését — végre egy 
darab fövenyes térre jutottam, melyen aludni hajtám fejemet, miután sok¬ 
kal gyengébb s kimerültebb voltam, hogysem magamnak valami hajlékfélét 
rögtönözhettem volna. Másnap reggel csak nagy nehezen tudtam lábra ál-
lani, melynek vérző sebei gátolták járásomat. De azon remény, hogy most 
már egy nap alatt Baezába érek, legyőzte fájdalmam s gyengeségemet. És 
én, bár kínosan, lépdeltem kitűzött czélom felé. 

„Előtte való nap utolsó darab kétszersültem is elfogyott. Egy marok 
pörkölt kukoricza volt mindössze is, a mi az éhhaláltól, legalább rövid 
időre, megóvandó volt. Iszonyú erőködéssel hatoltam át mocsárok és belát¬ 
hatlan terjedelmű, magas, zilált nádasokon. Tetőtől talpig tele lettem iszap 
és piszokkal. Az előnyomulásnak e leírhatlan kinjai közt négy óra lett, a 
nélkül, hogy valami élő lényt, vagy olyas valamit láttam vagy hallottam 
volna, a mi bennem reményt gerjesztendett- Ugy tetszett, mintha erőmnek 
utolsó paránya is elenyészett volna, ö t t ültem mozdulatlanul és félig esz¬ 
mélet nélkül, s kukoriczámból 30 szemet megettem, a többit másnapra 
bagyván, E közben egy hang hatott fülembe, ugy tetszett, mintha kakas 

kukoritott volna. Félve, hogy csalódtam, feszült figyelemmel kezdtem hall-
gatózni. Néhány perez múlva a hang i.-métlődött; csakugyan kakas kukori¬ 
tott. A vér ujra keringni kezdett tagjaimban s azoknak erőt és meleget köl¬ 
csönzött. Térdre omoltam s örömömben sírva, fölkiálték : „Megszabadul¬ 
tam! Köszönöm neked, irgalmas Istenem!" 

A kisértetszerü vázzá soványodott természetbúvárt Baezából Archi¬ 
donába vitték, hol szeretetteljes, gyengéd ápolás következtében csakhamar 
visszanyerte előbbi erejét. Milánóba jó egészséggel érkezett meg s nemes 
példájával megmutatta a világnak, minő áldozatokat hozhat, s minő veszé¬ 
lyeket és nélkülözéseket állhat ki egy tudományszerető ember a tudomány 
és közművelődés érdekében. 

Árpád sírja. 
Ifj. RÉSÖ ENSEL SÁNDOR-tói. 

,,Néhány év még 
Csak ejrynehány, és ezer éve tesz, 
Midőn Árpád teremtő karjait 
Kinyújtva, e hazát alkotta i t t ." 

Midőn id. Réső Ensel Sándor, kedves atyám 1860. május ?9-én meg¬ 
halt, az a hely, melyet legjobban szerettem, sírkertje volt : a pesti ferencz-
városi temető; ott nyugszik 1850. nov. 17-től kedves anyám is; ha a 
semmiségbe elmerengeni kivántam, csak az ő hantházaikat kerestem fel, 
azokra dőlve szereztem magamnak egy-egy nyugott órát. 

Párszori ottlétre eszembe jutott, hogy az a sírkert még több ereklyét 
rejt számomra, hisz 1848. jan. 19-én elhunyt öregatyám, 1849-ik márczius 
l é n elhunyt öreganyám is ott nyugoszszák örök álmaikat . . . el el ezek 
sirházaihoz is . . de hol a jelvény? nincs sehol, a halálok után azonnal osz¬ 
tozkodó gyermekek nem hagytak vissza semmit egy emlékkőre, mely ka¬ 
lauzom lett volna! Mit szóljak ily feledkezésre! Megkisértettem, a sirhan-
tok sorait elővenni, megtaláltam a sort, melybe temetkezniük kellett; de 
annyi volt már a jeltelen domb, hogy bizton nem mondhattam: ez öregatyám, 
ez öreganyám sírja! Segitene tán az ásatás . . de mennyi akadály, hábor 
gatás lenne ezzel összekötve! Nem, nem! megnyugszom azon öntudatban, 
hogy ők valahol ott nyugosznak. 

1860. május 29-e után kezdtem Anonyniust is figyelemmel olvasgatni, 
és itt, midőn az 52-ik fejezetre értem, hol azt irja: „Árpád Kr. sz. u. 907-ik 
évben halt meg, és Buda városábau egy kis patak forrásánál temettetett 
el;" eszembe jutott Árpád, s vele az előttünk eddig élő háladatlan kor, 
mely nemhogy emléket emelt volna a honszerző sirja fölé, de ki sem jelölte 
a tért, hol kell nyugodniok a szent csontoknak. 

1860. június 12-én egy gyógyszerész L. S.jött lakni családi házunkba, 
ettől kitudván, hogy ő fényképész s Ó-Budáról jő által lakni, meleg szavak¬ 
ban kérdem : „Uram, mint ó-budai lakos, tudja-e, hol van ott Árpád sírja?" 
S ő felelte : „Nem tudom, de fogok nevezni ó-budai lakosokat, kik e részben 
hagyományos adatokkal bírnak. 1860. június 15-én már L. S.-sel Ó-Budán 
jártam, de azokat, kiket kijelölt, nem találtuk honn, az eső cseperegni kez¬ 
dett, ugy mentünk be a református egyház udvarára, ott az egyház kulcsát 
elkérve, a toronyba másztunk, én sokáig nézdeltem szét, és egyszerre azon 
helyre mutatva, hol a sz. Pál-féle zárda (most rokkant katonák háza) áll, 
ezt jelöltem ki Árpád sírjának. Melyek voltak reá indító okaim, azokat e 
czim alatt: „Árpád sírja-' már, 1860. jun. 16-án a,,Budapesti Hirlap" 139-ik 
számában közzétettem. 

Ez első alkalommal Ó-Budán a ref. rektor ö. P. hallván szavaimat, 
monda : Több év előtt dr. Erdy ur is kereste Ó-Budán Árpád sírját, de 
addig járt, kelt, túrt s vésett, hogy a rendőrség mint kincskeresőt bevitte, 
azóta ez évben (1860.) előttem ifj. gr. Nádasdy Ferencz és Thaly Kálmán 
jártak ki, de ők is eredménytelenül. 

Tehát ez igy legyen folyvást ? Nem! gondoltam magamban, ez nem 
maradhat igy, — „néhány év még — — csak egy néhány és ezer éve lesz, 
midőn Árpád teremtő karjait kinyújtva, e hazát alkotta itt." 

Dr. Erdy úrhoz akartam menni, adatokat szedni, . . . de nem . . hátha 
lever tüzemből, két nap múlva jun. 17 én Csapó József volt fehérmegyei 
alispán és Gaal Ernő volt cs. k. tvszéki segéd urakkal mentem Ó-Budára, 
kezünkbe Anonymussal, és ennek nyomán ismét tévedéssel azon helyet 
jelöltük ki, melyet római erőd néven ismerünk (lásd első rajzon), erről szól 
a „Budapesti Hirlap" 1860-ki 142-ik számú Ezek után részletes nyomozást 
tettem s nyomozásomban megingatott Jászay Pál „A magyar nemzet napjai 
a mohácsi vészután" I. k. 1 füzet 16 lapján irt soraival, hol mondja : „orszá¬ 
gunk feledhetlen alapitójának Árpádnak tetemei ott porlanak, hol most 
remete sz. Pál zárdája áll." 

Elkezdtem okmányokat keresni, ekkor léptek fel ifj. gr. Nádasdy Fe¬ 
rencz s Thaly Kálmán a Pesti Naplóban (1860 jul. 17. 1M

 3129 szám) „Az 
ó-budai Fehéregyház mint Árpád temetkezési helye," czimü müvecskével, 
melyben : 

a) Elismerik, hogy a hajdankori temetkezési helyek közöl részletes 
vizsgálatra legméltóbb, és minden, hónát igazán szerető magyar részvétére 
legérdemesebb a honszerző s alkotó „Árpádnak sirja." 

b) Felemiitik, hogy Érdy tudor ur már 1851-ben vizsgálatainak kiváló 
tárgyává tette a reánk magyarokra nézve valóban szentnek nevezhető sir 
fölfedezését. — s fáradhatlan szorgalommal gyüjté össze mindazon históriai 
adatokat, melyek e tárgyra vonatkoznak. 

c) 1860-ik év beálltával a nagy honalapító Árpád sirja hollétének 
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kitudása, és kikutatása ifjúi körökben is szóba jött és még 1860. május hó 
elején tettek néhányad magukkal baráti társaságban helyszinelési kirán¬ 
dulást. 

d) Adatgyűjtés és föltett czéljaik elérésére Erdy úrhoz folyamodtak, 
ki szíves készséggel sorolá eléjök kilencz évvel azelőtt kutatásának ere 1-
ményét. 

e) Dr. Érdy megbízása folytán bátorittattak fel a fenti czikkirásra, 
melyben a velők közlött adatokat közzéteszik. 

Beismervén azt is, hogy az én ,,Arpád sirja" czikkem ébresztette őket 
tettre, az adatokat velem s társaimmal közölni siettek, és ugy 1860. június 
22-én uj kirándulást tettünk a helyszínére, mely a helyiség pontosabb meg¬ 
ismerését eredményezé. — De térjünk a dologra. 

E czikkemet több rajz kíséretében az általam a Budapesti Hirlap 
1860-ik évi 139, 142, 167, 168, 172, 174, 177. 181,185, 192, 209, 228, 251, 
262-ik, ugy folytatólag a Sürgöny 1860-ik évi 6, 7. 1861. 111, 134, 135, 
163, 262-ik számaiban közzétett okmányos előadás nyomán fogom röviden •előadni. (Folytatása kovctknik.) 

Levelek a londoni kiállításról. 
XVI. 

London, augusztus 21-én. 
{A képtár. — Marké és Marco. — Massimo d'Azeglio.) 
A képtár kitűnő darabokkal bír s e kitűnők között — nem csekély 

megelégedésünkre szolgál, midőn eztregistráljuk — dicsőült Markónk táj¬ 
képei az elsők közt foglalnak helyet. Igaz ugyan, hogy a katalógusban 
Marco állt 3 legtöbben olasznak tárták őt — de azért nem kevésbbé vagyunk 
büszkék a halhatatlan ecsete által előidézett hatásra. Alkalmilag magam 
voltam helyreigazitója e hibának, mondám nekik : hibásan van irva, Marké 
magyar ember volt s nem olasz. 

A tájképek közöl akaratlan is szemünkbe Ötlik Massimo d'Azeglio 
nagy festménye és szemünkbe ötlenék az, ha mestere nem hordana is ily 
nagy és érdekes nevet. Nem titok, hogy a híres olasz tájképfestő egy a híres 
olasz államférfiuval és hazafival, ki évtizedek óta nagy szerepet játszik 
Olaszország történetében, és azon regényíróval, ki népének szép múltját 
hazájában népszerűvé s magát ezáltal Manzoni apósához méltóvá tette. 
Manzoni, mint tudva van, a „Promessi sposi." (a jegyesek) halhatlan szerzője. 

Massimo d'Azeglio, nevezetes szellemképessógének — ennek sokolda¬ 
lúsága és mozgékonysága által — már rég adá jelét. Egy librettót irt igen 
hangzatos versekben, mit nem minden opera-szövegről lehet elmondani; e 
librettóra maga szerzett zenét s ez operára aztán maga tanított be egy tár¬ 
saságot. Előadás alkalmával ő játszta az első hegedűt az orchestrumban s 
a tenor szerepek egyikét éneklé, fölváltva hol a zenekarban, hol a színpadon 
jelenvén meg. Elfelejtettem megemlitni, hogy a dalmű külső kiállításához 
szükséges függönyöket, tájképeket és architecturát, szintén maga festette. 
Szokássá vált minden ellenok daczára, melyet a történet Kimutat, a poétát 
és művészt a forgalmi, különösen pedig a politikai ügyekre nézve képte¬ 
lennek állitani. Azeglio igen practicus államférfiunak bizonyította be ma¬ 
gát, gyakorlatinak alegmagasb értelemben, miután nemcsak a nap szükségeit, 
hanem a jövőt is fólismeré, melyet a úgynevezett practicus emberek, mint 
afféle agyrémeket ki szoktak nevetni; s valamint államdolgokban volt sze¬ 
mes, ép oly éleslátást és tapintatot mutatott a turini akadémia igazga¬ 
tása körül, melyet alantiságából, hol évtizedeken át hevert, tetemes fokra 
emelt. 

Átalános sokoldalúsága minden egyes szakmában is nyilatkozik. 
Zenész létére : szerző, gyakorló művész énekben s hangszeren egy¬ 

szerre ; mint iró : lyricus, regényíró, publicista és bővítője a modern olasz 
nyelvnek, mint festesz : történeti- és tájfesté?z. 

Ennyi sokoldalúság mellett, különösen ha „marquis" czimmel van az 
egybekötve, mindig hajlandók vagyunk, valami dilettantismust föltenni; e 
föltevés Massimo d'Azeglio marquisnál alaptalan, ép ugy mi az államfér-
fiut, mint mi a költőt és festészt illeti. 

Itt csak a történeti és tájfestészszel van dolgunk. 
Fájdalom, Massimo d'Azegliónak csak egy történeti képe van kiállítva: 

»H- Viktor Amadeus Szicziliában." Tisita fogalmat szerezhetni ugyan e 
nagy tehetségről, a nagyszerű fölfogásról s e művész egész lénye felől, de 
mégis óhajtottuk volna más művét látni neki, p. a franczia és olasz lovagok 
harczát Barlettánál a 15-ik században, vagy Sforza Ferencz pályafutásá¬ 
nak kezdetét, a mint ez, a síkon, a harczosoktól fölszólittatva, hogy őket 
kövesse, az oraculumot megkérdi, ásóját a fára dobja föl s várva, leesik vagy 
ott marad-e. E képekről még helyesebb Ítéletet formálhatott volna magának 
a műértő, Azeglio művészetét illetőleg és csak nyert volna vele. De a jelen¬ 
leg kiállított is azonnal olyanul tűnik föl, mely szintén magasan áll már a 
mindennapi fölött s a művészt kartársainak legtöbbje fölé emeli. 

A tájkép igazán nagyszerű a bár szorosan a természet — persze a 
azicziliai természet után van testve — mégis nagyszerűbb, eszme- és kép-
zeletdúsabb, mondhatnám : meseszerübb mindannál, mit az angolok nagy-
hirü tájfestésze, Turner, a képzelőerő legnagyobb megfeszítése által létre¬ 
hozott, nagyobbszerü sok másnál is, mit a többi festesz szépnek és 
érdekesnek dolgában a világ minden vidékeiről a vászonra halmozott. — A 
tenger, a tengerpart, a buja. növényzet, a magas partra épült város, minden, 
bár verőfényben fürdik, mégis meseszerü télhomályban dereng, s minden 
meseszerüség daczára is való és igaz, és a valóság daczára is fenséges. 

E tájfestményben nagyszámú történeti nép mozog, melynek testiségét 

i oly regénye3ség folyja körül, miszerint a csoportozat és staffage jelleme, a táj¬ 
képével a legszebb harmóniában összefoly. E szót, staffage: vigyázva kell itt 
használni, mivel az alakok nem azért vannak itt, hogy épen staffageül szolgál¬ 
janak, mert Azegliónál alak és táj teljesen egymáshoz tartozók s nem mond¬ 
hatjuk : hogy az alakok a tájkép vagy a tájkép az alako'í kedvéért áll itt. 
Azeglio a történeti szükségességből mindig művészit alkot és megfordítva. 
Marino Faliero kivégeztetésénél például az óriási lépcsőzet szükséges kör¬ 
nyezet. Azeglio jellemzésére szükséges fölemlíteni, hogy sokoldalúságához 
hazafiság is járul. Festményeiben hazafi is. A fönnebb emiitett művek hazá¬ 
jának szép momentumait juttatják eszünkbe. Viktor Amadeus Szicziliában 
arra emlékeztet, miszerint ölaszhon legészakibb részének uralkodója, annak 
legdélibb részét is bírta már. Félreismerhetlen ezélzatosság van az állam 
férfiú és hazafi e képeiben, de valamint nála a történet a tájjal és alakokkal 
mosódik össze, ép ugy folynak egybe ecsete alatt tendentia és művészi in¬ 
dok, és könnyen kiérezhető azon szándékosság, mely távol attól, hogy — 
Göthe szerint — elhangolja az embert, inkább kellemesen és gerjesztőleg 
hat a leiekre. 

Az emberek nemcsak azt tagadják, hogy a poéta és művész ügyes ál¬ 
lamférfi lehet, hanem azt is szeretik állitani, hogy államférfi sohasem jeles 
művész. E körülmény nélkül Massimo d'Azeglio, mint festesz sokkal hiresb 
volna, mint a milyen voltakép. Olaszország legdicsőbb korszakában : irók, 
költők éí művészek dicsőséggel hordozták a kardot és sikerrel kormányzák 
az állam hajóját; státus- és harezfiak gyakran tűntek ki, mint poéták, vagy 
legalább a szépmüvészetek és tudomány iránti szeretetük által jeleskedtek. 

'Massimo d'Azeglio, a marquis, a miniszter,a költő, zenész és festesz egyike 
tán azon vigasztaló jeleknek, hogy a régi Olaszország még nincs egészen 
eltemetve. Dr. Tőkés. 

A gyúlékony lég. 
A gyúlékony léget nem kell összezavarni azzal, mely a tűz előidézé¬ 

sére és fenntartására mulhatlanul szükséges; miután a gyúlékony lég ezzel 
épen ellenkezőiéi, a tűz táplálására teljesen alkalmatlan; ellenben az a sa¬ 
játsága van, hogy magát e léget meg lehet gyújtani. 

E különös légnem kifejlődik minden álló viz, főleg pedig a mocsárok 
fölött, s azonnal ama röpkedő lángtüneményt idézi elő, mely különösen 
nyári estéken gyakran látható, s bolygótűz név alatt ismeretes. 

Rettenetes e gyúlékony gáz, ha meggyül, mély aknák és bányákban, 
főleg a kőszénbányákban. Minthogy a közönséges levegőnél könnyebb s te¬ 
hát ebben fölszáll, a fenyegetettek gyakran ugy menekülnek meg a haláltól, 
hogy arozczal a főidre borulnak. 

Egyébiránt a légköri levegő hozzájárulása nélkül sohasem gyulád 
meg; lángra lobbanása mindig durranással jár, mi gyakran iszonyú pusztí¬ 
tást visz véghez; nem ritkaság, hogy az explosio embereket földre sújt, 
összezúz vagy darabokra tép, s roppant kőtömegeket szaggat le, melyek a 
bánya kijáratát egészen elzárják, s mig a segélyre érkezőknek sikerül, azt 
szabaddá tenni, addig a bennszorultak legtöbbnyire már rég megfuladtak. 

Virágzása idején több vízinövény is tartalmaz gyúlékony léget, mely 
azonnal lángra lobban, ha közelébe égő gyertyát tartunk. 

Minden rothadó növényből fejlődik ki gáz. Piszokcsatornák, sirok. 
titkos helyek ezzel vannak teive, s gyakran magától is meggyül, mihelyt a 
légköri levegővel érintkezésbe jő, a lángtól azonban mindig fellobban. 

Emberi és állati holttestekből, mihelyt tökéletes rothadásba mennek 
át, oly mennyiségben fejlődik ki gyúlékony lég, hogy gyakran egy perez 
elég a vigyázatlanul közeledőnek megölésére. Sirásók többször estek már 
áldozatul e veszélyes légnemnek. 

Ugyané gyúlékony lést űzte ki Herodes királyt Dávid király sirbolt-
jából, midőn abba, hogy kirabolja, éjnek idején leszállt. Herodes kíséretéből 
két katona ott nyomban meg is halt. * 

Az ily módon kifejlődött gyúlékony lég igen tisztátalan, mindamel¬ 
lett még a legtisztátlanabb is l'/2—2-szer könnyebb a közönséges leve¬ 
gőnél. Ily léget nyerhetünk mocsárokból, ha egy jó széles szájú, vízzel telt 
üvegpalaczkot fölforditva a mocsárba dugunk, s a palaczk szája alatti isza 
pot pálczával felturkáljuk, minek folytán a buborékozva felszálló gyúlékony 
lég, szükségkép a palaczkba jut, mely mihelyt megtelt, parafadugaszszal 
még a viz alatt szorosan bezárandó. 

Azon gyúlékony gáz, melyet fémekből, különösen vas-és horgonyból 
nyerhetünk, ha 4 uncia horgonyra vagy vasporra 18 uncia vizet és 6 uncia 
vitriolt töltünk — több mint kétszer oly könnyű, mint a mocsári gáz, s 
5% — 9-szer könnyebb a körlégi levegőnél. 

De legtisztább és legkönnyebb azon gyúlékony lég, melyet tiszta, lepá¬ 
rolt (destillált) vízből nyerünk akképen, ha a vizet erős forrásba hozván, a 
felszálló gőzt izzó vascsövön bocsátjuk át. Az így előállított légnem (kö-
neny, hydrogenium) 13—15-ször könnyebb a közönséges vagy körlégi le¬ 
vegőnél, halvány-kékes lánggal ég, s léggolyók megtöltésére használtatik. 
Ugyanez, élenynyel meghatározott arányban vegyitve s meggyujtva, nagy 
robajjal ég el. 

A szénsav minden pezsgésbe átment anyagból fejlődik ki; ez jelenté¬ 
kenyen súlyosabb a közönséges levegőnél, s azért hamar a földre száll, 
elnyomván utjából a légköri levegőt. 

Különös sajátsága a szénsavnak, hogy lélekzésre teljesen alkalmatlan 
s a lángot, tüzet kioltja. Valamint a gyúlékony lég, ugy ez is mély üregek¬ 
ben, bányákban fejlődik ki, s nehézsége miatt nehezebb eltávolitni, mint a 
gyúlékony léget. Ha meg akarjuk tudni, van-e szénsav p. o. valamely üreg-
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ben, bocsássunk le égő gyertyát, mely azonnal kialszik, ha szénsav van je¬ 
len. Ily helyre természetesen veszélyes lenne belépni. 

Habár a szénsav lélekzésre alkalmatlan, mindazáltal vízben feloldva, 
mint savanyuviz, többféle gyomor- és altesti betegségekben hathatós 
gyógyszer. 

Sajátságos és még egyátalában föl nem derített tünemény azon gyú¬ 
lékony gáz, mely emberek és állatok gyomrában és belrészeiben találtatik s 
néha önmagától meggyül. Ez „önelégés" név alatt ismeretes. 

Közönségesen azt tartják, hogy oly emberek, kik igen sok szeszesitalt 
isznak, belül meggyuladhatnak, s a láng szájukon kitör és őket néha egé¬ 
szen megégeti. Ezt állatoknál is tapasztalták; ily esetek azonban ritkábbak. 

Lecat e tárgyról irt értekezésében a következő két meglepő esetet be¬ 
széli el : . , , 

Bandi Zangari Kornélia grófnő, 62 éves korában, egy este legjobb 
egészségben feküdt le ágyába. Szobájában kivüle senkisem aludt. Másnap 
reggel,"helyette az ágytól mintegy 4 lábnyira, egy rakás hamut, sebben két 
harfsnyás lábszárat, mellette pedig a szerencsétlen grófnőnek félig elham¬ 
vadt fejét találták. Valószínűleg alvásközben meggyuladt s ágyából kiug¬ 
rott. Az ágy sértetlen volt, de az ágynemű, valamint átalában az egész 
szoba, hamuszinü, nedves korommal volt bevonva. 

A másik eset következő : Don Mária Bertholi pap ép egészségben 
tért be sógorához, az éjét nála töltendő. Ez vendégét külön szobába ve¬ 
zette s aztán eltávozott. De csakhamar erős zajt s a pap kiáltozását hallotta. 
Oda sietett, s a papot a földön elterülve és egy kis lángtól környezve ta¬ 
lálta, mely azonban, a mint feléje közeledett, eltűnt. A másnap oda hívott 
orvos a szerencsétlent már a feloszlás legfőbb stádiumán találta; mindamel¬ 
lett még három napig élt, miután teste már egészen rothadásba ment át. 
Elmondá, hogy jobb karján hirtelen erős ütést erezett, hasonlót a buzogány-
ütéshez, s testén azonnal tűzszikrát látott függni. Ruhája sértetlenül ma¬ 
radt, s a szobában legkisebb füst sem volt látható, csak az olajjal telt lámpa 
volt kiszáradva s a lámpabél elhamvadva. 

Az önelégés esete leggyakrabban fordul elő Oroszországban, hol igen 
sok szeszesitalt isznak. Be van azonban bizonyítva, hogy mértékletes élet-
módjokról átalánosan ismert egyének is belőlről kigyuladtak és elégtek. 

A testből előtörő láng tüneménye holttestek bonczolásánál és ujon le¬ 
vágott állatok felbontásánál gyakran tapasztaltatott. 

A tudomány dolga, e tények okát kideríteni. 

„A londoni policzia középpontja a „Scotland-Yard." 
Itt veszi át az első biztos minden reggel a jelentést az éjjel történtek¬ 

ről; itt vannak beiktatva az elveszett, megtalált és ellopott holmik. 
Minden quartier-nek külön „section-house"-a van. 
Minden osztály külön betűvel, minden káplárság külön számmal bír. 

Mind a betűt, mind a számot gallérján viseli a policeman. A „section-hou-
se"-ban veszik át a policemanek instruccioikat, honnét rendezett csoportok¬ 
ban indulnak egyes állomáshelyeik felé. 

A rendőrség e kitűnő szervezése által a lopások Londonban igen 
bökkentek." 

E dologban legbámulandóbb az, hogy a pálczávali megérintés elég arra, 
hogy az illető többnyire szó nélkül követi a policemant. Báttnszéki. 

A londoni rendőrség. 
Peel Róbert neve halhatatlan emlékben fog élni az angol nép ajakán 

Midőn 1841-dik évben a Melbourne-miniszterium bukásával ő vette át a 
premier-miniszteri tárczát, megtörte a wighekés tory-ek hatalmát s uj párt¬ 
nak volt alkotója, mely a „mérsékelt újító" nevét nyerte el; ez feladatául 
tűzte a társadalmi viszonyok javítását s leginkább a nép anyagi jólétének 
emelését. Ez idő óta haladt Angolország óriási léptekkel az ipar, kereske¬ 
dés s gyakorlati tudomány azon terén, melyen Francziaország valaha talán 
utóiérendi. 

Peel Róbert intézményei közt első helyet foglal el a rendőrség ujjá-
alakitása, mely kevés változással maiglan is az ő szervezése szerint áll fenn. 
Egy külföldi lap következőkép írja le a londoni rendőrség mostani állapotát 

„Ha Londonba jő az utazó, meglepi ez iszonyú, harmadfél millió lakos 
sal bíró város nyugalma és közbátorsága; alig hiszi, hogy ama-borzadá 
lyok és mysteriumok városában van, melyeket Dickens Károly és Féva 
tártak fel előttünk. Minden tizedik lépésre egy rendőr áll, ki gummival áf 
vont hengerkalapjáról, viaszos posztóju gallérral ellátott kabátjáról s ba' 
karja körüli szalagjáról könnyen felismerhető; pálcza van az egyik, éle? 
sivitóeszköz a másik zsebében. Az e rendőrséget megelőzött éjjeli-őrök 
kiknek garázdálkodása alatt évenkint két millió sterling font lopatott el, 
megbuktak ez uj rendszer beálltával, mely az angoloktól, kik roppant szi¬ 
lárdsággal ragaszkodnak régi szokásaikhoz, igen hidegen fogadtatott; de 
az alig reménylett eredmények csakhamar győztek a londoniak ebbéli ér¬ 
zékenysége fölött. A rendőrség intézete most egy fő-, két albiztos, 18 fő-, 
133 alügynök, (525 sergent és 4954 policemanból áll, a város és környéke 
számára. A közbiztonság e közegei a legnagyobb felelősség terhe alatt áll¬ 
nak s a legnagyobb szigorral tartatnak. 1850—1856-ig 1276 hivatalnok 
mozdittatott el hivatalából, 96 pedig biróilag elitéltetett. 

A rendőrségi szolgálatra pályázók előbb katonai nevelésben részesül¬ 
nek, s csak aztán avattatnak be a rendes szolgálatba. Mindegyik a város 
b zonyos kerületére utasittatik, hol éjjel nappal látja el szolgálatát; segiti 
az egymásba akadt kocsikat kibonyolitani, (de nem kiabálás és gorombaság 
által, hanem hogy maga is emeli kezét), gyanúsakat figyelemmel tart, utczai 
botrányokat elnyom, a törvény ellen cselekvőket börtönbe kiséri, tűzve¬ 
szélynél felügyel, és az idegent útba igazítja, miért is több nyelvet kell 
értenie. EzéríT hetenkint körülbelül egy font sterlinget kap. Ha nagyobb-
szerü bűnöst kerit kézre, különös jutalomban részesül. 

A policeman azt, kit elfogni akar, négy hüvelyknyi hosszú, sárgaréz¬ 
ből készült pálczikájával megérinti, s a megérintettnek követnie kell őt. 
Ellentállás esetében, akármelyik arra elmenőt segélyre szólíthat, s azon 
tiszteletnél fogva, mely Angolországban a törvények iránt uralkodik, senki 
sem fogja tőle segélyét megvonni. Legszigorúbban tiltva van azonban pál-
czikájá't zsebéből kivenni, ha nem forog fenn valóban törvényellenes eset, 
vagy fúttyentőjét használni, ha nagy veszély nincs jelen. 

A SE e r é n y r ö I. 
Az erény „erő" szótól vevén eredetét, hajdan a rómaiak a háborubani 

játorság kifejezéséül is használták, és csak később alakult erkölcsi foga-
ommá. De mellőzve a szó eredetének nyomozását, térjünk át annak ismere¬ 
tre, jelentményére. > 

Az erény a lelki és testi erők jóra működését, az elme és lélek min¬ 
den jó tulajdonait, erővel párosult bátorságát jelenti, nem egyéb az, mint 
az akarat ereje, hathatós igyekezete a léleknek, arra nézve, hogy semmit 
mást ne cselekedjünk, mint a mi az erkölcsi törvények és kötelességekkel 
egyező. Az erény folytonos tanulmányozása annak, hogy tiszta indokokból 
az erkölcsi törvényeknek eleget tehessünk. 

Minden jóhoz rögös utak vezetnek. Az erény mindig viadal, küzdelem, 
vagyis az erők szilárdítása által szereztetik, s miután gyakran akadályok, 

ehézségek gördülnek útjába, azok legyőzésére erős lélek kívántatik. 
Természete leginkább abban rejlik, hogy maga az erény sajátunk, 

minden tulajdonsága szabadon, önként, önerőink által szerzett legyen. Innen 
van, ho<*y az úgynevezett véralkati erények, minő a természeti jóság, szelid-
ség,' nem tekinthetők tulajdonképi erkölcsi erényeknek, miután ez vagy 
amaz ember természeti véralkatából eredők. 

Egy lévén lelkünk és akaratunknak azon cselekedete, mely szerint az 
erkölcsi törvény kivánalmainak megfeleltünk, igy az erény is eszményileg 
véve csak egy lehet, mindazáltal tagadhatlan, hogy van fokozata, s a milye¬ 
nek a cselekedetre késztő indokok, aszerint lesz kisebb nagyobb az erény, sőt 
nem egyenkoru embereknél különböző belerejű is. 

Az ember szabadakarattal birván, lehet neki, ha cselekedetei jók, 
érdemet, ha roszak, hibát tulajdonítani. 

Az erénytulajdonitás, vagyis az, miszerint valaki valamely jó tett 
szabad szerzőjének nyilvánittatik, mindig belső megítélés — épen ugy mint 
vétektulajdonitás a lelkismeret — által történik. 

A következmények, melyek az erény öntudatából folynak, derült 
elme, belnyugalom, mely öntudat minden viszonyos roszban, mint búban, 
szegénységben, könnyebbséget, és a viszonyos jók, például földi javak, 
bírásában vidámságot szerez. 

Az erény okozata az erkölcsi érdem, azaz, saját erkölcsi becsünk nö¬ 
vekedése, a mi által méltókká leszünk a boldogságra. Ezen érdem lehet 
külső és belső. A külsőt vagy viszonyosat oly tettek képezik, miket erény 
idézvén elő, belőlök valami haszon háramlik, minő a mértékletesség, mely 
fenntartja az egészséget. A belsőt tökélyesen csak a mindenható bíró hatá¬ 
rozhatja meg, miután mélyen fekszik abban, miképen tiszteli ez vagy amaz 
az erkölcsi törvényeket, s mily indokokból tesz azoknak eleget. Mindkettő 
elválik az oly, közértelemben vett ártatlanságtól, mely gyermekeknek és 
azoknak tulajdonittatik, kik az erkölcsi törvényt nem ismervén, azt nem is 
sérthetik meg. 

Az erény erkölcsi tökély elérésére vezérel, ki követi, naponkint öreg-
bül a jóban; ki az erkölcsi törvények kivánalmainak eleget tesz, gyakorolja 
az erényeket, jóra vezettetik és erkölcsi szépség, emberi méltóság olvad 
egybe személyével. Libertinyi József. 

Egyveleg. 
-f {Fényűzés ) Parisban a fényűzés napról napra óriási léptekkel ter¬ 

jed, még pedig, a mi legszomorubb, a nép legalsó rétegeiben is. Közép-
rendű polgárházakban nem ritkaság mahagóni-és rózsafa-bútorokat látni. 
A selyem oly mindennapivá vált, hogy C3ak a szobaleányok viselik; az uri 
hölgyek brüsszeli chantillyi szövetből készíttetik ruhájukat. Hat ezer frank 
egy ruháért, igen közönséges dolog. Az asztalnemüek, edények körül szint-
oly nagy a fényűzés, az ezüst kiment a divatból, a porczellánnak valódi chi-
nainak kell lenni, hogy a vendégek sértve ne érezzék magukat. — A fényű¬ 
zés karöltve jár azelerkölcstelenedéssel; ez buktatta meg a hajdan hatalmas 
Rómát. 

-f- {Öngyilkossági statistika.) Francziaorazágban az öngyilkosság 
statistikája jelent meg. Ebből tanuljuk, hogy Francziaországban 1827-től 
1858-ig, tehát 32 év alatt, 92,662 öngyilkosság fordult elő, melyből egy 
évre 2,895 esik. Férfiöngyilkosság 1836-tól fogva van 56,562, nőöngyilkos-
sá°- 18,548; azokból középszámmal egy évre esik 2,459, ezekből 807. 1827-
ben 1,512 öngyilkosság fordult elő, 1858-ban már 3,050. Gyönyörűen ha¬ 
ladunk ! 
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T Á R H Á Z . 
Vidéki közlemények. 

Ulármaros-Sziget, sept. 1.1862. (Reményi Ede hangversenyei. A Pe¬ 
tőfi-szobor ügye. A marmarosi kö'zszellem. A tisztviselők működése. Búcsú¬ 
szó.) Ma távozott körünkből — fájdalommal kell mondanom, inkább Már-
maros köréből, mert magam is költözködő fecske vagyok már — Reményi Ede. 

Szebb exitust, tudom, nem csinált egy tanár sem az országban, mert 
ő nála derekabb zenész ki nem hegedülte. 

Reményi azon nemes szándékkal jött hozzánk, hogy M.-Szigeten csu¬ 
pán jótékony czélra hangversenyez s minket és vidékünk szépségeit megis¬ 
merve tovább halad. De Mármarost nem oly könnyű elhagyni; szeretetünk 
őt is egy kevéssé tovább ragasztotta ide, mint a hogy egyelőre tervezé. 

Csütörtökön aug. 28-án tartá első hangversenyét, részben a közelebbi 
tűz által szenvedett lakosok, részint a szépen tervezett, de kevés erővel ren¬ 
delkező, szegény szigeti ref. templom felépítési költségeire. 

Mit irjak magáról a hangversenyzőről ? . . Egész Európa hallgatta és 
ismeri már az ő repülő fecskéjét, mely szárnyaival szivünk hártyáját verdesi; 
carneválját, melyben az embert, különösen a veszekedő reichsráthokkal ha-
hotára fakasztja és szebbnél szebb variatioit, melyeknek csak azért nem tap¬ 
solnak minden hangjára, nehogy azalatt egy következő futamot elveszítsünk. 

Elég, hogy ő most is méltó volt önmagához s a mármarosi közönség 
méltó a művészhez. Ennél szebb közönség még nem volt a szigeti színkörben. 
A művész ügyszeretete s a közönség részvéte a fennemlitett közczélokra 
300 forinton felül jövedelmezett. 

Volt virág, taps elég. A művészt a hangverseny után barátságos va¬ 
csora várta, hol kitűntek különösen Várady Gábor toásztjai, melyben Remé¬ 
nyit nem csupán mint művészt, hanem mint hazafit üdvözölvén, mint „hatal¬ 
mat" mutatja be, mely egykor a társországok szivét közelebb voná hozzánk 
s most mint orvos sebünket hegeszti. Kívántuk neki azt is, hogy egy húrja 
ee szakadjon el hegedűjének addig, mig ellenségünk noctürnjét el nem 
vonja; repüljön el már ablakára az a fecske, mely e haza igaz tavaszát je¬ 
lenti e akkor, ha nemcsak a kerek erdőt, hanem a kerek Magyarországot 
bejárja, lássa ő azt oly zajosan vidámnak, mint egy velenczei carnevált. 

Tegnap vasárnap még egy második hangversenyt is adott, miután vi¬ 
dékünk szépségeit a vendégszeretet szárnyain bejárta. A közönség másod¬ 
szor is hasonló számban, hasonló kitüntetéssel fogadta. E szíves látásnak 
pedig akkor van teljes értelme, ha megmondjuk, hogy jelenleg is még a 
városnak egy negyede romban fekszik s alig van nagyobb birtoku ember, ki 
e sokszoros csapás által ne szenvedett volna. 

Méltánylattal fogadta a közönség Reményi kísérőjét — mind útjában, 
mind hegedű-játékában, ki a mily jól kisér zongorán, ép oly ügyes a gor¬ 
donkán. 

Azt sem hagyhatom szó nélkül, hogy Reményit itt nemcsak mint mű¬ 
vészt, de mint embert is igen megszerették kellemes, szerény modoráért s 
minden nyegleségtől ment fellépéseiért, mi valóban ép oly érdem, mint 
hazafisága. 

A napokban lapok utján megtámadtatni hallottuk őt a Petőfi-féle szo¬ 
bor-ügyben. Együttlétünk alkalmával szóba jővén ez, megadta a feleletet 
reá, mely nézetünk szerint helyes és igaz. „Rósz szobrunk — úgymond, — 
van már elég, én olyant akarok, mely a nagy költőjét megdicsőitő nemzet¬ 
hez méltó legyen; erre pedig nem nyolcz-tizezer, hanem 30—40 ezer forint 
szükséges." O ezt az általa összehívott comitének is elmondá, helybenha¬ 
gyatott s addig a pénz kezelése reá bízatott. A pénz a pesti takarékpénz¬ 
tárban van kamaton. Tehát semmi interpellatio és gyanúsítás! 

Egyébiránt a Petőfi-szobor felemlitése itt is megtette hatását. Bár e 
megye aláirások utján ezen czélra már egyszer tetemes adományt tett le a 
haza oltárára, némelyek most is, minden felhívás nélkül 80 ftnyi összeget 
tettek le Reményi kezeibe a mondott czélra. 

így van ez itt Mármarosban mindig és mindenben, a mi szent, a mi 
hazai ügy. 

Valóban, most már, midőn pár nap múlva e szép megye határát átlé¬ 
pem, megmondhatom, hogy ha Magyarország minden megyéje annyit áldo-
zik a közügyekre, mint ez; ha a magyar föld minden vidéke annyi köz¬ 
intézetet ápol és tart kebelében : akkor a haza jövője felől a kártékony sze¬ 
lek daczára sem kell kétségbeesni, mert „Magyarország lesz!" 

Itt szegényegylet, kisdedóvó élnek és virágzanak, csupán a lakosság 
buzgalma által, alaptőke nélkül. A nőegylet működését pedig, mely a nő¬ 
nevelés, cselédek, sőt terménykiállitás ügyét is egyszerre felkarolta, csak a 
mostani nehéz politikai helyzet zsibbasztotta el. A ref. főtanoda is alkalmas, 
kritikát szolgáltatni az „Önbirálat" szerzőjének; itt megláthatná, hogy le¬ 
hetett a nehéz időkben egy ily alaptőkékben szegény intézetet, szorga¬ 
lom és lelkesedés által megtartani és felvirágoztatni! 

Hát még ha vasút lesz és az annyi felől nyomott földbirtokosság finan-
cziáj"a némi lendületet nyer s Mármaros terményeinek és szépségeinek ut 
nyilik! . . Ez lesz akkor a legméltóbb magyar Sveicz! 

Vu. Uj>. 37. n. — 1862. 

De visszatérve Reményire; ő ma Szigetről távozik s a gyönyörű fek¬ 
vésű és diszes viski fürdőn át Husztra siet, hol holnap hangversenyét meg¬ 
adva, azon tájék felé igyekszik, melyen őseink e hazát elfoglalni bejöt¬ 
tek. Vezesse őt a haza és művészet nemtője s a mármarosiak szeretete. 
Meg vagyok győződve, hogy ő is kedvesen fog visszaemlékezni e szép 
földre. 

Különben nyilvános életünkről keveset irhatok. 
Es most magamnak is bucsut kell mondanom e szép vidékhez, mely 

életem főörömét tette s e kedélyes, barátságos és honszerető lakossághoz, 
mely irányokban is annyi lekötelezőt tett. Beszéljen a köny, mely szemeim¬ 
ből e sorokra hull. Én csak annyi boldogságot kívánok nekik, a mennyit 
méltán megérdemlenek ! Tartsa meg az Isten közöttök azt az egyetértést és 
honszerelmet, mely már eddig is példabeszéddé válhatott volna! 

P. Szathmáry Károly. 

Irodalom es művészet. 
© (Újítások a budai népszínházban.) Emiitettük már, hogy a nép¬ 

színházi bizottmány közelebb gr. Széchenyi Ödön elnöklete alatt 10 tagúvá 
egészittetett ki, most tehát az elnökön kivüí következő tagokból áll : Áldási 
Antal, Lippert József, Kunhegyi Kamill, Fésűs György, (régi tagok) 
Dobsa Lajos, Hollán Ernő, Lévai Henrik, Molnár György, és Kempelen 
Győző (uj tagok). E „megkeményitett" bizottmány, mint egy helybeli lap 
mondaná, erélyesen hozzálátott a népszínházi ügy jobb karba helyezésének 
nagy munkájához, egyik közelebbi ülésében a következő határozatokat 
hozván : Ezentúl idegen drámák nem adatnak, mert a tapasztalat bizo¬ 
nyítja, hogy ezeknek nincsen közönségük. Jó és hazafias irányú eredeti, 
történeti, vagy családi drámák ezentúl is kerülnek szinre hetenkint legalább 
egyszer. A két első páholy a színpadtól jobbra, balra, idegen páholylyá vál¬ 
tozik, hogy azok, kik egész páholyt bérelni nem kivannak, a páholyülés 
azonban kedvökre van, tetszés szerint helyeket nyerhessenek. A legközelebb 
begyülendő pénz a vakolatlan s a nézőre rósz benyomást gyakorló homlok¬ 
zat elkészítésére s egyéb elkerülhetlenül szükséges építkezések megtételére 
fordittatik. Az igazgató a műsorozatot minden héten a bizottmány elé ter-« 
jeszti. Télire, midőn a lánczhid sok pestit visszatart az átmeneteitől, gon¬ 
doskodni fog a bizottmány, hogy társaskocsik álljanak a közönség'rendelke¬ 
zésére, melyek a színházi bemenetdijjal együtt nem lesznek drágábbak, mint 
bármely pesti szinház belépti jegyei. A télen a népszínház javára a bizott¬ 
mány rendezése mellett tánczvigalmak tartatnak a népszínházban. — Végül 
helyén lesz itt megemlítenünk azt is, hogy a nemzeti szinház igazgatósága 
Molnár folyamodására megengedte, hogy a nemzeti szinház tagjai holnap 
a népszínházban fölléphessenek. 

© (A budai népszínház ügyében gr. Széchenyi Ödön) felhívást tesz 
közzé, melyben fölkér minden rangú és rendű honleányt és hazafit, legyen 
segítségére, nemcsak megmentésében, de felvirágoztatásában is azon intézet¬ 
nek, melyet a magyar nyelv terjesztésére állitott a hazafiság a nem¬ 
zetiségnek. 

-\- (Az irói sagélyegylet évkönyvei ügyében) az egylet igazgató-vá¬ 
lasztmánya f. hó 9-ikén tartott ülésében azt határozta, hogy az album, ha 
lehet, még karácsonyra megjelenjék. Mintegy 24 nyomott ivet teend nagy 
nyolczadrét alakban, mindig egy-egy kitűnő hazafi vagy honleány arczké-
pével diszitve. Az is elhatároztatott, hogy az egylet minden, az albumban 
megjelenő müvet díjazni fog, a tiszteletdíj visszautasítása nem fogadtatván 
el. A választmány tisztelettel fölszólítja a szépirodalmi írókat, hogy e válla¬ 
latot közreműködésökkel támogatni szíveskedjenek. 

/\ (Tankönyv). , ,Latin irályképzö gyakorlatok a főgymnásiumok és 
kisseminariumok számára, szerkesztve és kiadva Vagács Caezar és Schie-
binger Emil pannonhegyi sz. Benedek-rend tagjai, a latin nyelv és irodalom 
tanárai által." E czimü tankönyv jelent meg folyó évi martius elején. Azóta 
a magyar tanárikar a sokáig érzett szükség fodözéeére szánt munkát oly 
részvéttel fogadá, hogy a szerzők annak második kiadását elrendelni szük¬ 
ségesnek látták. A munka ez évi october elején javított és bővített kiadás¬ 
ban megjelenendvén, Hennicke Rezső győri könyvkereskedőnél minden 
könyvárus által megrendeltethetik. A csinosan kiállított és kemény táblába 
kötött könyv ára 1 for. 20 kr. o. é. 

/\ (Ujpolitikai lap.) Gróf Majláth Kálmán szerkesztése mellett Kozma 
Vazulnál okt. 1-vel „Vezér'1 czimü uj politikai lap fog megindulni, mely 
„azon elveket vallja sajátjának, melyek törvényes téren és jogalapon a ki¬ 
engesztelés és kibékülés politikáját lehetővé teszik," s m i n t a municipalis 
rendszer hive, „paizsul szolgáland a centralisatio ellen, legyen az bár kül¬ 
földi egybeforrasztás vagy belhoni Összpontosítás.', Látnivaló tehát, hogy a 
„Vezér" a „P. Hirnök"-kel egy utón járand. Megjelenik e lap minden 
szerdán és szombaton egy-egy nagy íven. Előfizetési ára egész évre 12, fél¬ 
évre 6, negyedévre 3 ft. 

+ (Voggenhuber Vilma) a nemzeti színházhoz visszaszerződtetett. 
Kár is lett voina, e tehetséges énekesnőt elereszteni. 

t\ 
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+ (A „Lidérez-naptár" 1863, évre) legközelebb jelent meg Landerer 
és Heckenast kiadásában. Tartalmaz rémtörténeteket, kalandokat, bűnese¬ 
teket, lélekjelenéseket, tündérregéket, csodástüneményeket stb. Képek is 
vannak benne. Ara 60 kr. 

•+• (Természetrajz.) Iskolai használatra igen ajánlható a „Természet¬ 
rajz szóban és képekben*' czimü s Bromme után Kriesch János budai gymn. 
tanár által fordított munka, melynek első füzete közelebb jelent meg Budán, 
Nagel és Wischán kiadásában. Az egész munka még ez év folytán, 6 füzet¬ 
ben, ;36 táblán 700 ábrával s 8—10 ivnyi szöveggel íog megjelenni, magá¬ 
ban foglalván a természet mndhárom országát. Egy-egy füzet ára 1 f't. 

4- (Uj könyv.) Sopronban 2-ik füzete jelent meg a következő czimü 
munkának : „A magyar nyelv keleti emlékei. Szabó József, egykori soproni 
tanár által." Edvi illés Pálnak van ajánlva. Ára 1 ft. 

-f- (Tervezett uj lapok.) Ismét két uj lap keletkezéséről szól a hir, 
melyek egyike ,,Fővárosi Lapok," a másik „Magyar Pezsgő" czimet fogna 
viselni. 

/\ (Uj szakközlb'ny.) Parragh Gábor és Perlaky Mihály „Szőlőszet 
és borászat" czimü szaklapot szándékoznak meginditani. 

© (Röpirat.) Legközelebb ily czimü röpirat jelent meg : „A biroda¬ 
lom alkotmányos rendezése magyar felfogás szerint." A szerző neve nincs 
kitéve, de a „Hirnök" szívességéből tudva van, hogy Kovács Lajos irta. 

l\ (Doppler Károly, nemzeti színházunk egyik karmestere) e hó végé¬ 
vel Bécsbe menend, miután az ottani Kürntnerthor-szinházhoz van szer¬ 
ződtetve. 

+ („Borászati és kertészeti füzetek") czim alatt Gyürky Antal mint 
szerkesztő és kiadó egy folyóiratot indított meg, mely 6 füzetben 6 arcz-
képpel fog megjelenni. Előfizetési ára 3 ft, községek és néptanítók 1 fc 83 
krért kapják. Az első füzetben id. báró Vay Miklós arczképe van mellékelve. 

/\ (A budai népszínház megnyitása első évnapját,) mint már emiitők, 
ma és holnap díszelőadással fogja megünnepelni. A programm szerint a 
mai előadást Kölcsey Hyranuszával nyitandják meg, ezt követi a „Múlt, 
jelen, jövő" czimű allegóriái képlet, aztán a „Zeneszerző" czimü uj magyar 
operetté, ahhoz Feigel, ez utóbbihoz pedig Aliaga irta a zenét; majd a 
nemzetiségek testvértánezcsoportozata következik, s az egészet népszínműi 
jelenetek, s a Kölcsey Hymnussza után egy, Bakody Lajostól ez alkalomra 
szerzett nyitány ssárja be. — A holnapi díszelőadás a nemzeti színház tag¬ 
jai közreműködésével menend véghez. Mindakét előadásra a helyárak fel 
lesznek emelve, mely körülmény bizonyára nem fogja a közönséget vissza¬ 
tartani abban, hogy a népszinházat mindkét este zsúfolásig megtöltse. 

4- („Világszemle" czimü évnegyedes politikai folyóirat) fog megje¬ 
lenni 1863. január 1-én Noséda Gyulánál, Jankó Vincze szerkesztése mel¬ 
lett. Tartalma 3 osztályból álland, u. m. 1) Világhirnök, 2) Történeti érte¬ 
kező, 3) Politikai levéltár. E folyóirat az „előrajz" szerint azon párthoz 
csatlakozik, mely vallásban a feltétlen türelmet, állami életben a polgári 
szabadságot, a nemzeti viszonyokban a történeti jogot tűzte lobogójára. 
Minden évnegyedben egy 12 ives füzet fog megjelenni. Előfizetési ára az 
egyész évi folyamnak 6 ft., fűzetenkint 1 ft. 50 kr. 

-f- (Vahot Imre) előfizetést nyit legújabb két kötetes munkájára, mely¬ 
nek első kötete „Az 1862-iki londoni világkiállítás magyar emlékkönyve," a 
másik „London és a londoni élet, Paris és a párisi élet" czimet viselend. 
Előfizetési ára az egész munkának 2 ft, de külön is lehet mindenikre elő¬ 
fizetni egy-egy forinttal. 

-|- (Magyar katonai lap.) Genfben Kápolnai István felelős szerkesz¬ 
tősége mellett egy magyar szaklap indult meg e hó elején „Katonai heti¬ 
lap" czim alatt. Előfizetési ára sept. — november évnegyedre 10 frank vagy 
6 ujft, 4 hóra decz. végéig 13 frank vagy 8 ujft. Az előfizetések ily czim 
alatt küldendők : „A M. Emerice Horváth, Genéve, en Suisse, rue des 
Páquis, Nro 68. A., rue-de-chaussée," 

W (Mizsei Mari fiatal énekesnő,) ki jelenleg külföldön tartózkodik, 
meghivatott a nemzeti színházhoz, kedvező feltételek mellett. 

+ („Poe Edgár érdekesb novelláiból.") E czim alatt jelent meg legkö¬ 
zelebb LaufFer és Stolpnál egy kötet beszélygyüjtemény, forditva Hang Fe-
rencz által. 277 lapon összesen 8 beszélyt tartalmaz, s igen szépen van kiál¬ 
lítva. 

+ (A „Kertészgazdászati képes naptár") is beköszöntött már 1863. 
évre, átalános növényjegyzékkel és művelési leírással ellátva, szerkesztek b. 
Nyáry Gyula és Girókuti P Ferencz. Négy kőnyomatu virágkép s szövegbe 
nyomott több fametszet disziti. Ara 1 forint. 

/ \ (Az „Erdőszeti Lapok" IX. füzete,) Selmeczen, e napokban jelent 
meg s küldetett szét az előfizetőknek. 

Ksyház és iskola. 
A (Figyelmeztetés a szülékhez.) A pesti kir. fb'gymnasium egyik ta¬ 

nára hajlandónak nyilatkozik, 2—3 fiút a most legközelebb megnyitandó 
iskolai évre 500 ft. dij félévenkinti előleges részletfizetés mellett, egész 
ellátásra és felügyeletre elfogadni; ha főgymnasiumi a tanuló, elsőbbséggel 
bir. A tisztelt tanárral, ki egy kis convictust kívánna maga körül, tanulni 
szerető, jobb nevelésü fiatal emberekből gyűjteni, a gyárutezában 5 sz. a. 
személyesen, vagy levél által is értekezhetni. Igen fontos lévén a fiatal 
jövendőjére, és mind szellemi, mind erkölcsi gyarapodására az, hogy a 
szülői házat elhagyva, további gondviselése mily kezekre bizatik, örvendünk, 
hogy alkalmunk uyilik, a szüléknek gyermekeik számára ily aggálytalan, 
biztos helyet és gyakorlott útmutatót ajánlhatni. 

0 (Szegeden föreáltanodát) fognak felállitani, az ottani várostanács¬ 
nak f. hó 3-iki ülésében hozott határozata szerint. A negyedik tanosztály 
legközelebb, az 5. és 6-ik osztályok pedig a jövő években egymásután fog¬ 
nak megnyittatni. 

-|- {A kecskeméti helv. hitv. főiskolában) a beiratások okt. 1-én, az elő¬ 
adások pedig oct. 6-án fosrnak megnyittatni; ugyané napon a jogi tanfo¬ 
lyam második éve is megnyittatik. 

Ipargazdaság;, kereskedés. 
•f . , + (Szórvavetö kezigép.) Épen vetés ideje lévén, figyelmeztetjük gaz¬ 
dáinkat egy ujtalálmányu, szórvavetö kézigépre, melynek készítője Geren-
day György gépész. E gép segedelmével egy ember, ha minden másod-
perezben egyet, s ezzel két lábnyi hosszút lép, óránkint legalább egy holdat 
s így egy nap alatt, reggeli 5 órától esti 7-ig 10—12 holdat vethet be. 
Vetés kezdetekor vigyázni kell a lépésbeni gyorsaságra, ugy a gép forgó 
kerekének egyformán hajtására is. Nagyon sebesen hajtani nem kell, mert 
a mag igen elszóródván, a vető ember előtti tér üresen marad. A géppel tett 
kísérletek — többek közt a magyar gazdasági egyesület köztelkén is — 
sikerrel mentek véghez. Egy ily gépnek ára 25 ft.; megrendelhető az első 
magyar kertészgazdászati ügynökség által (Pest, Józseftér 14. sz.) 

+ (A nógrádmegyei gazdasági egyesület) okt. 1-én d. u. 4 órakor 
Széchenyben közgyűlést tart, okt. 2. 3. és 4-ik napjain pedig ugyanott ju¬ 
talmakkal egybekötött átalános gazdasági kiállitást rendez, mely alkalmakra 
az egyesület megjelenendő tagjainak elszállásolása, ellátása és lovaikelhelye¬ 
zése iránt gondoskodva leend. 

Közintézetek, egyletek. 
+ (A magyar földhitelbankot illető okmányok) e napokban érkeztek 

le a magyar udv. kanczelláriához. A „P. Loyd" bécsi levelezője irja. hogy 
a felterjesztés három legfontosabb pontja : a banknak székhelye Pesten, az 
országos alapból fél millió frtnak az alapítványi tőkéhez csatoltatása, s az 
5 'a/% kamatbiztositás a legfelsőbb helybenhagyást megnyerte. Megemliti 
a levelező azon örvendetes körülményt, hogy mig a bűre xucratiai körökben 
s az államtanácsban hét számra halogatták ez ügyet, a császári kabinet¬ 
ben alig volt nyolez napig, és már is megnyerte a legfelsőbb jóváhagyást. 
E bureaucraticus körök eleinte nagy rokonszenvvel viseltettek az ügy iránt; 
-később pedig mindent felhasználtak, hogy megdöntsék azon értekezlet 
eredményeit, melyet a magyar kir. udv. főkanczellár és a pénzügyminiszter 
az orsz. magyar gazd. egyesületnek ez ügyben Bécsbe menesztett küldött¬ 
ségével tartottak. Az ellenséges törekvések azonban meghiúsultak ama szi¬ 
lárd összetartás és kitartó buzgalmon, melyet mind a főkanczellár, mind a 
pénzügyminiszter tanúsítottak. Ugyanis a magas bureaucratia azon törek¬ 
vésében, hogy a magyar földhitelintézet létesitését akadályozza, annyira 
ment, hugy az alkotmányossághoz, mely különben ijesztő réme, folyamodott 
s „komolyan" azt állitá, hogy a földhitelintézet oly ügy, mely az ország¬ 
gyűlés körébe tartozik. Az eszköz nem volt épen oly rósz, de a pénzügymi-
nister azzal fogott ki rajta, hogy azon nézethez csatlakozott, miszerint a 
földhitelintézet felállítását már az 1848-diki országgyűlés jóváhagyta, s 
hogy ez alkotmányos határzatot érvényben lehet hagyni, miután az oct. 20-
diki diploma az 1848-ki törvények más határzatait iselfogadá. 

l\ (Az irói segélyegylet sorsjátékára) ujabban adakoztak : Ádámovics 
Fánny CsepinrŐl, özv. Domahidy fcárolyné, szül. Újhelyi Zsófia Uííocsából, 
Szokolay Hermin k. a. Csokonyáról, Juhász Eóza Azarról, Kretschmárné 
szül. Lehoczky Leontin, Kima-Szombatból, Illésy György Debreczenből, 
Szász Károlyné, szül. Bibó Antónia K. Szent-Miklósról. 

+ (A székesfehérvári ásatások költségeinek fedezése végett) Kubinyi 
Ágoston és Ipolyi Arnold a következő felhívást bocsátották ki: Hogy a 
székesfehérvári, szent István királyunk által a boldogságos Szűz tiszteletére 
emelt régi bazilika helyén 1848-ban szép sikerrel megkezdett, de azóta az 
idők mostohasága miatt félbeszakított ásatások ismét tudományos szakér¬ 
téssel folytattassanak, e czélra megbízta a magyar Akadémia, archaeologiai 
bizottmányát. Minthogy pedig erre minden kellő lépés meg van téve, de 
költségül legalább is kétezer forint fog kivántatni, tisztelettel és bizalommal 
felhivatnak mindazon hazafiak, kik honalapitóink tetemei és fényes multunk 
mindennemű ereklyéi iránt kegyelettel viseltetnek : méltóztassanak e czélra 
szives adományaikkal járulni, és másokat is ily adományozásra serkenteni. 
Az illető összeget kérem hozzám, múzeumi lakásomra intéztetni. Pest, 
1862-ik aug. 8-kán. Kubinyi Ágoston, mint a magyar Akadémia archaeolo-
logiai bizottmányának elnöke és a magyar nemzeti múzeum igazgatója. Ipo¬ 
lyi Arnold, bizottmányi titkár. 

A (Gyöngyösön a takarékpénztár) ehó 6-án tartott közgyűlésben 914 
részvénynyel vagyis 91,400 fttal megalakult. Ideiglenes elnökül Kovács 
László választatott. 

Közlekedés. 
4- (Az erdélyi vasutat illetőleg) irja a „Korunk," hogy gr.Toldalagi f. 

hó 3-án kelt levelében tudatja, hogy pár nap múlva mérnökök fognak Ko¬ 
lozsvárra érkezni, kik a fölmérést Kolozsvárnál kezdve Brassó felé folyta-
tandják. E levél szerint a gróf múlt hó 31-én távsürgönyt kapott Berlinből 
a „Deutsche Cultur-Verein"-tól, mely arról értesiti, hogy párisi, londoni és 
m.-frankfurd pénztó'zsérek legközelebb összegyülendnek, a megkivántató 
pénzt illetőleg egyezésre lépni. 
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+ (Az első magyar gőzhajótársaság) kibocsátó aláírási felhívását.) 
Egy részvényérték 200 o. é. ftra van szabva, és pedig az igazgató-választ¬ 
mány felszólítására az ugyanaz által kitűzendő idő alatt, minden részvény 
névszerinti értékére 20 száztóli s igy 40 ft lesz fizetendő. A további összeg 
négy részletben fizettetik be, az első fizetési határnapon kezdődő legalább 
is 2—3 havi időközökben. Az aláirások sept. végéig az alakitó bizottmány 
jegyzője, Galgóczy Károly úrhoz küldendők be. E fölhívásnak legszebb si¬ 
kert óhajtunk, s meg vagyunk győződve, hogy nem is fog az elmaradni.^ — 
Az első magyar gőzhajótársaság részvény-aláirási ivei szétküldettek váro¬ 
sok, községek hatóságaihoz, takarékpénztárakhoz s számos magánosokhoz 
is, hol mindenütt aláírni lehet. Pesten ily ivek vannak kitéve : a nemzeti 
kaszinóban a Lloydtársaságnál. a nemzeti körben, a kereskedelmi s ipar¬ 
kamaránál, a magyar kereskedelmi banknál, a takarékpénztárnál, az adriai 
biztosító-társaság és a magyar biztosító-társaság hivatalában. Ezenkívül a 
lapszerkesztőségeknél, minden bizottmányi tagnál és a czéheknél is lehet 
aláírni. Sőt aláirások levelekben is elfogadtatnak, melyek bérmentve Gal¬ 
góczy Károlyhoz, az adriai biztositó-társaság titkárához, nagyhid-uteza Iá. 
sz. intézendők. Az aláírásnál semmi előleges fizetés nincs. 

A (A „Kisfaludy" balatoni gőzös) Szántód és Füred közd f. hó 15-ig 
fogja rendes járatait folytatni. Későbbi változtatások hírlapok utján fognak 
köztudomásra hozatni. 

Balesetek, elemi csapások. 
0 (Postakocsi kirablása.) Zágrábból irják, hogy a pénzszállitó posta¬ 

kocsi Otocac és Polutic közt f. hó 2-án rablók által megtámadtatván, az 
erős katonai fedezet daczára kiraboltatott Ez alkalommal tetemes sebesü¬ 
lések is történtek. 

(Nádaségés s egyéb tűzvészek.) P. Ladányból sept. 7-ről irják 
lapunknak : Szárazság, hőség, por és füstfelleg miatt fulasztóvá lett lég¬ 
körünk. Egy hete., mióta nádasrétünk ég. Szerep, P.-Ladány, Karczag 
határain félkörben emelkednek az egybefüggő nádasok füstfellegei, melyek 
a perzselő déliszél által hajiékaink fölé hajtatva, nádpernyével borítják 
háztetőinket, udvarainkat, s szirokkóvá változtatják légkörünket. Lybia 
homokján uralkodhatik csak ily hőség. Barmaink a leveles nádban eddig 
tápot s enyhelyet találva neki vérmesedtek, a más vidékek barmai felett jó 
legelőben részesültek : most a zöld nádasok helyén a fenékben ülő zsombé-
kok emésztődnek füstölögve, s a közeljáró barmot égető meleggel tova űzik. 
Adna Isten jóltevő esőt, mely kioltaná e feneketlen tűzfészket, mely tapló¬ 
ként vezeti mélységre az égést, s a tűzzsarátnokba nyeli az oda tévedt 
barmot. A Sárrétnek különösen száraz években oly sokszor előnyösnek 
bizonyult legelője kietlenné lett, itt jelenleg a madár sem száll meg pihenni, 
barmaink idejekorán jászolra kerülnek — széna hiányában, a magában sovány 
őszi szalmára. 

Bent városunk épületei közt is aug. 29. napközben kétszer, és 31-én 
éjjel gyuladás történt. De hálás elismeréssel az illetők irányában — az itt 
működő igazgatás minden orgánumai a legtevékenyebb munkásságot fej¬ 
tették ki a tűzvész tovább terjedésének meggátlására. Az uradalmi, községi, 
sőt vasúti fecskendők is azonnal alkalmazásba tétettek, embereink egy 
része vizeshordókkal felszerelt szekerekkel jelent meg, más része a gyúlé¬ 
kony anyaggal fedett házak tetejét gyorsan foglalá el, a a szélvész által 
élesztett tűznek elejét venni sikerült annyira, hogy hála a Gondviselésnek, 
nem több mint három ház, s némely melléképületek lettek áldozatává 
a pusztító elemnek, mely különben utczasorainkat elhamvaszthatá vala. 

Mi ujsás ? 
A (Névváltoztatások.) Legfölsőbb engedelemmel Tirscher Samu, lip-

tómegyei esküdt „Fár#"-ra, Palanik Mátyás, fehérmegyei bogiári jószág¬ 
bérlő „Ujvári"-ra., Polacsek József, rimaszombati asztalosmester „Zon-
tagh"-v& változtatták vezetékneveidet. 

4- (A kéjutazók s a városligeti népünnep.) F. hó 6-án esti félhét óra¬ 
kor érkezett meg a bécsi kéjvonat 420 utazóval, kiket az indóháznál számos 
közönség várt, mely a kiszálló cylinderkalaposok tiszteletére helylyel-köz-
zel egyegy éljent is kurjantott. (Megjegyzendő, hogy a bécsi vendégek 
közöl csak mintegy húsznak volt köcsögkalapja.) Másnap reggel érkeztek 
meg az alvidéki vendégek, két külön vonattal; számuk az ezerét jóval meg¬ 
haladhatta; mint halljuk, csupán Szegedről 360-an jöttek. Kisasszony nap¬ 
ján a városligeti népünnep várokozáson fölül jól ütött ki. A közönség fő¬ 
része csak délután özönlött ki, a midőn a király-utezán oly roppant tolongás 
volt, hogy a gyalogjárók csak fontolva haladhattak, nehogy egymást f'el-
lökdössék vagy az egymást érő kocsik által elgázoltassanak. A városligeti 
fasorok végig zászlókkal voltak feldíszítve, a ligetben pedig diadalivek, 
„győzelmi pyramisok" voltak felállítva. A tulajdonképeni ünnepély d. u. 3 
órakor vette kezdetét, állt pedig ez famászásból, szerecsen-gyorsfutásból, 
szamárversenyből, birkózásból, taraczkdurrogásból, evés és ivásból, katonai 
és czigányzenéből, ékes verklizésből s más efféle ból és bői. Az est beálltá¬ 
val ezernyi lámpát, s a kiszáradt tó medrében száraz nád- és sáskazalt gyúj¬ 
tottak meg, melynek magasan lobogó lángjai képezték az „örömtüzet;" 
majd a föleresztett röppentyűk a tűzijáték megkezdését hirdetek, mely¬ 
nek legjobban tetszett s megtapsolt része egy tűzbokréta és egy ábra volt, a 
magyar korona és jelvényei megvilágitott képével. Délután ugy, mint este, 
szólt a nagydob, harsogott a trombita, ezinezogott a hegedű, bömbölt a 
nagybrugó minden bokorban, s ha egy-egy darabot elvégeztek, a verklisek 

Jíezdték produkálni művészetöket. A tűzijáték után a közönség valóságos 
árvízként özönlé el a haza vezető utat, usry hogy a társaskocsikmak nem sok 
hasznát lehetett venni, mert nem mozdulhattak helyökből. 9 órakor az ösz-
szes katonai zenekarok nagydobok és trombiták egyesült erejével takarodót 
játsztak. A rendezés ellen semmi panaszt nem lehet emelni. Mint halljuk, e 
napon mintegy 45,000 jegy kelt el 30 krjával. 

© (Pestváros költségvetését 1863-ra) már elkészitette. E szerint összes 
kiadásai 1,224,000 ftra vannak tervezve, mely összegből 100,000 ftot az ut-
czák kövezése veend igénybe. 

© (Halálozás.) Gr. Festetics Samu, cs. k. kamarás, élete 56-ik évében 
Bécsben meghalt. 

4- {Öngyilkossági) Pécsett egy szabadságos katona, egy ottani, köz¬ 
tiszteletben álló polgár fia, agyonlőtte magát. 

4- (Alaptalan hir.) A „Hölgyfutár, azon hire, mintha Mátrai Mari 
egy budai polgárhoz férjhez menne, biztos forrásból meritett értesülésünk 
szerint, tökéletesen légből kapott. 

A (Hasonszenvi kávéház.) Mondják, hogy valaki Pesten hasonszenvi 
kávéház nyitására kért a várostól engedélyt. No ha oly parányi adagokban 
adandnak ott kávét, mint a homoeopathia gyógyszereit szokás, akkor ugyan 
nehezen lesz közönsége a „hasonszenvi" kávéháznak. 

4- (Hordár-intézet.) Kécs Lajos, a szliácsi fürdő tulajdonosa, Buda¬ 
pesten hordár-intézetet tog felállitani, mely fölött a városi hatóság őrkö-
dendik. 

© (Hirtelen halál.) Múlt pénteken reggel a gyöngyösi gyorskocsiban. 
Pestre érkesztekor, Kocsis Ignáez itteni ügyvéd halva találtatott. Orvosi 
vizsgálat szerint, a rögtöni halált gutaütés idézte elő. 

© (Elfogatás.) Szontagh Síndor, menekült hazánkfia s egyik legte-
kintélyesb brüsszeli ház ügynöke, miután a ház ügyeiben Magyarországba 
kellett jőnie, s engedélyért hiúban folyamodott, aug. 31-én Pestre jött s 
másnap reggel bejelentette magát a csendőrségnél, minek következtében 
még az nap délután elfogatott. 

+ (Berzenczey László menekült hazánkfia) kiről közelebb egymással 
ellenkező hlrekHETfengtek, az erdélyi lapok szerint csakugyan föltétlenül 
adta fel magát, minek folytán Galaczon elfogatván, Orsovára, onnan pedig 
pár nap_ múlva Pesten át egyenest Bécsbe vitetett, hol két hónapig ült, mig 
végre Ő Felségétől kegyelmet nyert, oly feltétellel, hogy egyelőre Klagen¬ 
furtban venné lakását; ennek következtében nevezett hazánkfia aug 17-ike 
óta Klagenfurtban szabad lábon van. 

+ (Kecskeméti hirek.) Kecskemétről a következő érdekes hireket ir¬ 
ják a „P. Hirnök"-nek : Aug. 25-én egyik vendéglőben szolgáló 20 éves 
leány végzé ki magát. E tettének indokául atyját okozá halálos ágyán az 
öngyilkos. — Ugyanazon napon a kecskeméti puszták egyikén két lovas 
rabló egy tanyánál, több ember jelenlétében, egy a kocsin ülő özvegyasszony¬ 
tól, s a kocsistól a kocsit, a két befogott 600 ft értékű lóval együtt elrabol¬ 
ták, s a kocsira felülvén, sebesen elhajtattak. — Beszélik, hogy a múlt na¬ 
pok egyikén kora reggel a felakasztott Bogár bátyja, Jakab, lóháton a pia-
ezon keresztülment. A városban egy elágazott tolvajbandát fedeztek fel; 
és most előkerülnek azon tárgyak, mik ősztől fogva fal-kiásás által ello-
pattak. 

A (Kornis Károly) útban van hazafelé. Az „Alföld" irja, hogy mene¬ 
kült hazánkfia Brasiliából már Münchenig jött el; kérelmét az amnestiáért 
az osztrák követségnél benyújtván, azt a választ nyerte, hogy az a bécsi mi¬ 
nisztériumhoz, onnan a magyar kir kaaczellária utján a kir. helytartóság¬ 
hoz fog küldetni, s ellátása legalább egy hónapba fog kerülni. 

© (A györmegyei vásárokat illető határozat.) Győrmegye tisztvise-
lősége, a szomszéd megyékben itt-ott fölmerülő marhavész terjedhetésének 
meggátolása tekintetéből elrendelte, hogy a mostanában eső győrmegyei 
országos vásárokra más megyékből marhákat hajtani nem szabad. 

0 (Gyilkosság és öngyilkosság.) Egy nő a feldunasoron csecsemőjét a 
vizbe dobta, aztán maga is utána ugrott; ezt látva vele volt 4 éves leány¬ 
kája, szintén a Dunába ugrott. Mind a hárman belevesztek. 

4- (Orgyilkossági merénylet.) Egy, e hó 7-én érkezett nagyváradi 
távsürgöny szerint, Csernovics Pétert Szalárdon orozva meglőtték. A seb 
nem veszélyes, pár hét alatti begyógyulását remélik. 

Nemzeti színházi napló. 
Péntek, szept. 5. Először : „A házasság rokkantjai." Vigjáték 3 felv. 

Dumanoir és Lafargue után magyarosította Feleki Miklós. Az igazgatóság 
bérletszünetben adatta ez uj darabot, nem tudjuk, mi okból, de valószínű¬ 
leg csupán azért, hogy nagy dolgot csináljon belőle. Az uj mű nem tartozik 
a jobb franczia termékek közé; elmésség, mulattató jelenetek nem hiányza-
nának belőle, de mindezt még nem lehet komikumnak nevezni. Ama sikam¬ 
lós kétértelműségek, melyek benne előfordulnak, nem valók magyar közön¬ 
ség elé; aránylag fölötte csekély azok száma, kik efféle ledér ezélzásokban. 
gyönyörűséget találnak. Azért ha már idegen darabokat kell magyar szinre 
hoznunk, legalább tegyük meg a közönség iránt azt a szívességet, hogy 
jobban megválogassuk a kifejezéseket; a mi a jelen esetben annál könnyebb 
s annál ohajtandóbb lett volna, mert a fönczimzett mű nem puszta forditásr 
hanem magyarosítás. Közönség elég sovány számmal jelent meg. 

Szombat, szept. 6. „A windsori vignök." Vigopera 3 felv. Zenéjét irta-
Nicolai. 

Vasárnap, szept. 7. „A csikós." Népszínmű 3 felv. Szigligetitől. 
Hétfő, szept. 8. A szinház zárva volt. 
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Kedd, szept. 9. „Ilka és a huszártoborzó." Opera 3 felv. Doppler Fe 
rencztől. 

Szerda, szept. 10. „Paul Jones, a kalóz." Dráma 5 felv. Irta id. Du 
tnas S. 

Csütörtök, szept. 11. „Nőnövelde" és „Denis ur és neje." eo-v-eev fel 
vonaaos operettek. 

Budai népszínház. 
Szept. 5. Népelőadásul : „Bányarém." Vahot Imre népszínműve. 
Szept. 6. „A szerelmes kántor." Operetté 1 felv. Szövegét irta Bénye 

István, zenéjét Állaga. Ezt megelőzte „Ádám és Éva." vigj. 1 felv. Ber-
cziktől. 

_ Szept. 7. „István, első magyar király." Dráma 4 felv. Dobsa Lajostól. 
Egyike azon előadásoknak, melyben a kedv az igyekezettel egyesült. István 
szerepét Molnár vaskövetkezetesséíjgel játszta végig, szerencsésen eltalálva 
a határt, melyet a szent király jelleme és kora eléje szabott. Imre herczeg, 
Bényeinek legjobb szerepe. Vazult, Biharinak átgondolt játéka szép jel¬ 
lemmé domborította ki. A többi szerep is szorgalommal volt betöltve. Ily 
előadást gyönyörrel nézhetni végig. 

Szept. 8-án nem volt előadás. 
Szept. 9. „Dalos Pista." Vígjáték 3 felv. Szigligetitől. 
Szept. 10. „Moliére." Dráma 4 felv. Melchiort Bödi adta, kinek von¬ 

tatott beszéde maholnap énekléssé fajul. Libera Giza mint Laforet, sok 
elevenséget fejtett ki. 

Szept. 11. „Pünkösdi királynő" népszínmű 3 felv. 

SAKKJÁTÉK. 
142-ik sz. feladvány. — Bankos Károly tói (Kun-Szent-Miklóson) 

Sötét. 

Világos (Récsi). 
1) e 2 — e 4 
2) H g 1 — f 3 
8) F f 1 — c 4 
4) b 2 — b 4 
5) c 2 - c 3 
6) 0 — 0 
7) d 2 - d 4 
8) d 4 — e ő : 
9) V d 1 — c 2 

10) F c 1 - a 3 
11) F c 4 — b ft 
12) F b 5 — e 8 : 
18) K g 1 — h 1 
14) V e 2 — e 2 " 

A 

Világos. 
1) V e 8 — b.8 
2) V h 8 - f 6 
3) H e 7 — c 8 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul, s 8-ik lépésre matot mond. 

29-dik számú játszma (Evanscsel). 
RÉCSI E. és PAP DEZSŐ között. — 18Ő9., márczius 12-én. 

Sötét (Pap). 
e 7 — e 5 

II b 8 — c 6 
F f 8 - cö 
F e ft — b 4 : 
F b 4 — a 5 
H g 8 — f 6 

0 - 0 
H f 6 - e 4 : 

d7 — d5 
B f 8 — e 8 
H c 6 — eö : 
H c ö - f 3 : 
F c 8 — f 5 
H f 3 — '.4 

Világos (Récsi). 
15) F e 8 — a 4 é 
16) F a 3 — b2 
17) V e 2 — b 2 : 
18) f2 — f4 
19) V b 2 - b 7 : 
20) V b 7 — c 6 
21) K h 1 — g 1 

Sötét (Pap). 
F a 5 — c S : 
F c S — b 2 : 
V d 8 — g ö 
V g 5 — h 6 
B a 8 — f 8 

g 7 - g 6 
H h 4 - g 2 : 

Ha Világos a Huszárt ütné, szintén öt 
lépéses inat következnék. 
22) H b 1 — c 3 H g 2 — f 4 : 
23) H e 8 — e 4 : H f 4 — h 3 f 
2 4 ) K g l - g 2 F f 5 - e 4 : f 
25)K g 2 - g 8 V h 6 - g 5 f 
2 6 ) K g 3 - h 3 F e 4 - g 2 ; £ 

137-ik számú feladvány megfejtése. 
(Kovács Lajostól B.-Ujvároson.) 

Világos. A) Sötét. 
H b 5 — d 4 A) 
B g 3 - g 6 : B) 
B g 6 - f 6: 

2) 
3) V f 6 — f 4 : 
4) b 2 — b 3 ;jr 

j 

B) 
V h 2 - h 8 C) 
tetszés szerint. 

) 
2 ) F g 6 - f 7 : 
3) b 2 — b 3 
4) H e 7 — f 6 

2) 
3) V f 6 - f 4 : 
4 ) F g 6 - f 7 : 

C) 

Sötét. 
B b 5 — h 8 : 
H f 4 - d 5 
K c4 — d 4 

Bh5— h 8 
B b . 8 — b 8 

j 
Helyesen fejtették me*. Nagy-Marján : Beöthy Maris. — Veszprémben : Fülöp 

József. — Parabulyban : Rothfeld József. — T.-Sz.-Miklóson • Franki A. — Pesten : Cselkó 
György. — Gyepesen : Kun Sándor. — Jánosiban : Keszler István. 

Szerkeextóf mondanivaló. 
6187. Mhkó. Sz. S. Önnek, ugylátszik, nagyon is optimista nézetei vannak mos¬ 

tani saitóvis?onyainkról, hogy még ily dolgokat is közölhetőknek hisz. 
6188. Sara néne. Az „Ágnes asszony" balladára emlékeztet. Különben is a kidol¬ 

gozás nem eléggé sikerült. 
6109 Szent-Kereszt. Os. B. A költemények még nem ütik meg a mértéket. 
6180- Gyaszmenyeiízo. Nem használható. Az emiitett prózai czikkeket illetőleg, 

mig nem olvastuk, nem nyilatkozhatunk. 
6191. Anyain sírjára. Mutatványul közöljük belőle e négy sort: 

,,Itt hagyád Ferenczet, Károlyt s Magdolna leányod', 
Itt Pált, Máriát, Anna kiss árváidat 

Bábit, Józsefet e nyolez siránkozó árvát, 
Kik hő könnyeikkel sírodat áztogatják." 

A többi is mind ilyen szép 
6192. Fosaink. B. K. J. Kaptunk egy, a minap közöltnél régibb magyar szakács¬ 

könyvet; lapun'; hozand belőle mutatványokat. 
6193. Debrecien. Sz. A. Többször kinyilatkoztattuk már, hogy még be nemkül¬ 

dött munkák fölött nem nyilatkozhatunk. 
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T A R T A L O M . 
Gáspárik Kázmér, váczi nagyprépost (arczkép). . . . y . . . / . — A tudós inasa. 

Tamásfi Gyula. Nándorfehérvár múltja (vége). (Jsuti Zsigmondtól. — Képek a hazai 
népéletből. XXIV. Teknövájó czigányok (képpel). - Medve-történetek (képpel). — 
Természettudományi utazás Panamában. — Árpád sírja Ifj. Résö Ensel Sándor. — 
Levelek a londoni kiállításról. XVI. Dr. Tőkés. — A gyúlékony lég. — A londoni rend¬ 
őrség. Báttaszéki. — Az erényről. Libertinyi Józse/. — Egyveleg. — Tarhaz : Vidéki 
közlemények. — Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, keres¬ 
kedés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi 
újság? — Nemzeti színházi napló. — Budai népszínház. — Sakkjáték. — Szerkesztői 
mondanivaló. — Heti naptár. 

Előfizetési fölhívás. 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
1862. évi április—septemberi V2 évi és július—septemberi % évi 
folyama, &epteinber hó végével lejárván, tisztelettel kérjük t. ez. elő¬ 

fizetőinket, hogy előfizetéseiket mielőbb megújítani szíveskedjenek. 

Előfizetési föltételek: 
Postán küldve vagy Budapesten házhoz hordva : 

A Vasárn. Újság ésPol. Ujdons. együtt évnegyedre (okt.—dec.) 2 ft. 50 kr. 
Fél évre azaz : október—martiusra 1862—63 5 ,, — „ 

Csupán Vasárnapi Újságra évnegyedre (október—decemberre) 1 „ 50 „ 
Félévre azaz : október—martiusra 1862—63 3 „ — ,, 

supán Politikai Újdonságokra évnegyedre (okt.—decemb.) . 1 „ 2 5 ,, 
Félévre azaz : október—martiusra 1862 — 63 2 „ 50 „ 
§<T* A csupán Vasárnapi Újság július—decemberi félévi folyamából 

eljes számú példányokkal még folyvást szolgálhatunk, előfizetési ára 3 ft. 
_ Tiz előfizetett példányra egy tisztelet-példánynyal kedveskedünk. A pénzes 

ívelek bérmentes küldése kéretik. 
A Politikai Újdonságok jelenleg C^f" 7000 példányban nyomatván, 

$Jp s igy minden magyar és német lapok közt a legelterjedtebb, továbbá 
zon előnyénél fogva, hogy hetenkint csak egyszer jelenik meg s igy a kávéházakban, 
aagán- s nyilvános helyeken a hirdetmények egész he'ten át fennfeküsznek, — bármi néven 
evezendő S Z hirdetményekJ^SS közlésére a legjobban ajánltatik. — Pest, sept. 1862. 

A Vasárnapi Újság és Pol. Újdonságok kiadó-hivatala 
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt). 

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

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenaat, egyetem-utera 4. szám alatt. Pesten 1862. 

A Vasárnapi UlsaK hetenkint egyszer nagy negyedrétben V/s ivén jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten háishoí küldve vagy postai utón külön a Vasárnapi Újságra 
ftMmSft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ujpénaben. - Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-utcza 4. szám) bementve utas.tandó. 

(Szerkesztőségi iroda: egyetem-utcza 4. szám, 2-ik emelet.) 

H u n f a l v y P á l . 
Azon férfiú, kinek itt arczképét bemutatjuk olvasóinknak, 

hazánk legkitűnőbb tudósainak egyike. Nincs itt helye, hosszasb 
életiratot adnunk, azért csak röviden emiitünk meg néhány ada¬ 
tot. Hunfalvy 1810-ben született Nagy-Szálokon, Szepesmegyében. 
Végezvén Késmárkon tanulmányait, Pestre jött s b. Podmaniczky 
Károly fiainak, Frigyesnek és Árminnak vállalta el nevelését, 
kikkel később a külföldet is meglátogatta. 1838-ban ügyvédi vizs¬ 
gálatot tett, 1842 ben jogtanárnak választatott meg Késmárkra, 
hol egész 1848-ig, mint igen kedvelt és buzgó tanár működött. 
Ekkor a szepesnagy-szombati választókerület követének választ¬ 
ván, Pestre jött s résztvett az országgyűlésben egész Szegeden 
történt felbomlásáig. A forradalom óta állandóan Pesten lakik 
mint akadémiai könyvtárnok és rendes tag. 

Az irodalmi pályára először az Athenaeumban lépett föl több 
jeles czikkel, minők : Drezdai le¬ 
velek, Ehapsodiák, Emlékezés Kés¬ 
márkra, Lokman meséi arabból és 
számos bírálat. 1841-ben az Akadé¬ 
mia levelező tagjává választatván, 
székét Thucydidesz jellemzésével 
foglalta el. 1842 ben a Kisfaludy-
társaság is tagjává választotta, 
minek következtében Aristoteles 
költészete -jelent meg tőle a társa¬ 
ság évlapjaiban. Jogtanársága ide¬ 
jében Magyar váltó- és kereske¬ 
delmi törvények czimü munkát 
adott ki (Lőcse, 1843); Tanodái 
szózatában (1847.) a hitvallásról 
és egyházról értekezett; több dol¬ 
gozata a politika köréből kézirat¬ 
ban hever, csak egy Nemzetgazda¬ 
sági tájékozás czimü töredéke je¬ 
lent meg 1847-ben az „Ellenőr" 
politikai zsebkönyvben; koronként 
számos apró czikket irt a poli¬ 
tikai lapokba is, a Pesti Hirlap-
ba, a Kossuth lapjába, a Debreczen-
ben szerkesztett Estilapokba és 
a Pesti Naplóba Bánffay szerkesz¬ 
tése alatt. 1854-ben Platón mun¬ 
káit fordította (Hellén remekírók 
magyar könyvtára); 1850. óta is¬ 
mét számos jeles czikket közöltek 
tőle irodalmi és tudományos fo¬ 
lyóirataink, melyek közöl a neve¬ 

zetesbek : Az igazi aranybulla (Uj Magyar Múzeum 1850) Kalevalu, 
finn eposz ismertetése (Szépirodalmi Lapok 1853); Platón köztársa¬ 
sága (Értesítő 1852) stb. és számos bírálat a Pesti Napló és Buda¬ 
pesti Szemlében. 

Azonban nem ezek a különben jeles dolgozatok vivták ki 
Hunfalvynak azt a kitűnő, első rendű állást, melyet a magyar 
tudományosság terén elfoglal. Nyelvészeti működése tünteti föl 
az ö legfőbb érdemeit. 1850. óta egészen a nyelvészetre adta ma¬ 
gát, s mint úttörő jelent meg a hasonlitó nyelvészet mezején, s 
máig is a legnagyobb tehetségű és tudományu képviselője nálunk 
ez iránynak. Ez irány mellett küzdve értekezik folyvást az Akade-
i miában, ez ügy érdekében alapította folyóiratát (Magyar nyelvé-
jszet 1855 — 1862), s adta ki közelebbről finn olvasó-könyvét. A 
hasonlitó nyelvészet tulságaihoz vagy tévedéseihez férhet szó, de 

fontosságát az európai tudomány¬ 
ban mindenkinek el kell ismernie. 
Már is fontos szolgálatot tett s 
igér még tenni a történelemnek, 
melynek leghomályosb kérdéseire 
vet világot. A mi a nyelvtudo¬ 
mányt illeti, az azóta kezd szélesb 
áttekintést, magasb szempontokat 
nyerni, mióta a hasonlitó nyelvé¬ 
szet tudományosban miveltétik. 
Nálunk már azzal is jótékonyan 
hatott, hogy megbuktatta a pusz¬ 
tán elméskedő vagy szótárra tá¬ 
maszkodó gyöktalálgatást. A ha¬ 
sonlitó nyelvész nem találomra 
hasonlitgatja össze a nyelveket, 
hanem tudományos eljárás szerint 
a rokonokat tanulgatja, s csak ha 
valamelyik nyelvfajt kitanulta s 
lehető biztosan néz el annak egész 
terjedelmén, akkor kezdi e nyelv¬ 
fajt egy másikkal egybevetni, me¬ 
lyet hasonlókép széliben-mélyiben 
már kitanult. Első tennivalója, ki¬ 
tudni, melyek a lényeges vonások 
valamelyik nyelven s miféle nyel¬ 
veken tanulja meg ugyanezen vo¬ 
násokat. Miután igy hasonlitni ta¬ 
nult, az eg:v faihoz tartozó nyelvek 
természete s teljes mivolta te 
derülni : az egyes nyelvek ^ 
és idoma átláthatóvá le 

HUNFALVY PÁL. 

38-ik szám. Kilenczedik évi folyam. 

Pest, september 21-én 1862. 


