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40-ik szám.

© (Napoleon császárnak sokszor emlegetett „Julius Caesar"-ja) legkö¬
Szerkesztői mondanivaló.
zelebb csakugyan megjelenik. A koronás fők számára diszkiadás készül
6200. Alaut billióit a felhő és tártai, még a komáromi kalendáriumba sem járnák
8 csak ennek megjelenése után fogja a közönséges kiadás a sajtót elhagyni
meg. Szerzőnek jó akarattal ajánljuk figyelmébe a helyesirástant, hogy máskor ne irjon
Mint tudva van, ő felsége nem hirdetett munkájára előfizetést.
1

igy : „buda melet, ' különben azt találnák hinni, hogy Árpád valami báránypiémes buda
mellé temettetett.
6201. Kecskemét. Sz. K. Használni fogjuk.
6202. Szecsény. Sz. S. A kit ön szüretre hí, jelenleg Grafenbergben mulat.
6203. Györe. E. D. Önnek is ezt izentjük. Reméljük azonban, hogy legközelebb
meg lesz ön nyugtatva.
6204. Brod. B. F. Az illető nevetnem közölhejük önnel, de ama közleményre vo¬
natkozó czáfolat elöl nem zárjuk el lapunkat.
6206. V. László. Az éji jel. Nem használhatók.
6207. Komarom, li A. Vettük az ujabb küldeményt is.
6208. Kelet-India. Monghyr. ü . T.Az érdekes czikket köszönettel vettük; vár¬
juk a többit is.

Nemzeti szinházi napló.

Péntek, szept. 19. ,,A fehérek." Dráma ő felv. Sir Patrikot Feleki sze¬
mélyesítette, s ha a vakmerő titkár jelleméhez a fölindulás jeleneteiben több
tüz is járul, Patrikot művészileg láttuk volna képviselve. Szigligeti Anna
játékán a haladás csalhatlan jeleit vettük észre, de nagy kifogásunk van
szinpadi járása ellen, mely, különösen távoztakor, a tánczot nagyon megkö¬
zelítette. Szilágyi, és Komáromi, helyeiket elég jól töltötték be.
Szombat, szept. 20. „Rigoletto.• " Opera 4 felv Verditől.
Vasárnap, szept. 21. „Dobó Katicza." Történeti népszínmű 3 felv.
Tóth Kálmántól.
1 NAP'FÁft
Hétfő, szept. 22. „Rózsa és Rózsika." Vigjáték 4 felv.
Kedd, szept. 23. „Férj az ajtó elött" s „Denis ur és neje," egy-egy
; H old •
1IÓKatbolik. és l'rotest. GAr.-orosz Izrael. 0 Nap¬
felvonásos operettek.
es
hetiuap
naptár
uaptár
napt.
Szerda, szept. 24. „A jó barátok." Sardou 4 felv. vigjátéka.
kelet nyüg kelet ||nyug
Csütörtök, szept. 25. Richard Vilmos kölni énekes első fóllépteül,
„Troubadour" opera.
September — oktober
Sept. (ó) Tis ó. V- ö. P- ó. P- 6. P-

Bndal népszinház.

2 8 Vasár. E 15 Vencz. E lSVen
29 Hétfő
Mihály főan Zsófia
30 Kedd
Jeromos
Jeromos
1 Szer.
Remig püsp. Aladár
2 Ci-öt.
Theoph.Rák Luczián
Péntek Kand. vért. i Fejér
4 Szorab. Szer. Feren. i Ferencz
Holdnegyed : ® Elsö

16E16(Juat 4 Venc. 5
5 45
17 Zsófia.
5 Min. 5 57 5 43
18 fiumenius 6 Jero. 5 59i 5 41
19 Sept Kán 7 Tisch 6 0 5 39
20 Eustach 8 Lu cz. 6 1 6 37
21 Kodrát
9E.ü.e. fi <%.5 35
22 Phókus
lOEng 6 4 5 33
negyed 30-án , 5 óra 26 aercz (iste

Il
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1
2
2
3
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35 8
38 9
33ijl0
16 11
511 a
90 I 9
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SAKKJÁTÉK.
144-ik sz. feladvány. — Lilienfeldtő 1 (Dorpatban).
(E szép feladvány elöször a „Berlini sakkujság" 1861-ik évi folyamában jelent meg.)
Sfitet.

A kamcsatkai eb. — Árpád sirja (foljtatás, rajzzal). Ifj. Résö Ensel Sándor. — Vegyes
jegyzetek. Dr. Bardócz Lajos. — Tarház : Hogyan egyesítsük a honi dalárdákat? —
Közegészségügyi figyelmeztetések. Dr. Sikor Jozsef.— Irodalom és müvészet.— Egyház
és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Mi ujság? —
Nemzeti szinházi napló — Budai népszinház. — Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló— Heti naptár.

ElőüzetéBi fölhívás.

VASÁRNAPI UJSÁG
POLITIKAI ÜJDOHSÁSOK
1862. évi április—sopteiuberi % évi ea julius—septemberi % évi
folyama, »ept«nibvr hú végével lejárván, tisztelettel kérjük t. cz. elő¬
fizetőinket, hogy előfizetéseiket mielőbb megujitani sziveskedjenek.

Elöfizetési föltételek:
Postán küldve vagy Budapesten házhoz hordva :
b

c

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

A 139-ik számu feladvány megfejtése.
1)
2)
3)
4)

(Szalay Sándortol Sz.-Mihályon.)
Sötét.
Világos.

Világos.
Hd5—b4
Bd4- e4
d3—d 4
F c7- b6
n

i

,

F g 2 - f 3 : A)
F f 3 —e4:
K c 5 — d 4:
,

,

.

.

,

.

1)

2) B d í - il 5 f
3) d 3 — d 4 f
4) F c 7 — b 6 £
•

Sötét.
e2 - e 1 V
e 6—d5 :
K c5 —d4 :

A Vasárn. Ujság és Pol. Ujdons. együtt évnegyedre (okt. —dec.) 2ft.50 kr
martiusra 1862—63.
Fél évre azaz : oktober—martiusra
1862—63
5
Csupán Vasárnapi Újságra évnegyedre (oktober—decemberre) 1 „ öO
Félévre azaz : oktober—martiusra 1862 — 63
3
Csupán Politikai Újdonságokra évnegyedre (okt.—decemb.) . 1 „ 25
Félévre azaz : oktober—martiusra 1862 — 63
2 » 50
A csupán Vasárnapi Ujság julius—decemberi félévi folyamából
teljes számu példányokkal még folyvást szolgálhatunk, előfizetési ára 3 ft.
Tiz előfizetett példányra egy tisztelet-példánynyal kedveskedünk. A pénzes
levelek bérmentes küldése kéretik.

Helyesen fejtetlek meg. Nagy-Marján: Beőthy Maris.!— Nagyváradon: báró
Politikai Újdonságok jelenleg C^f" 7OOO példányban nyomatván,
Meszéna
Veszprémben : Fülöp
p J József. —Andráshidán
: Lukács
Károly.
éna István. — Veszprémben
Andráshidán
: Lukács
Károly. —
S igy minden magyar és német lapok közt a legelterjedtebb, továbbá
Jánosiban
— K.-Sz.-Miklóson
b : Keszler
K l István.I
S M ó : Bankos
Bk Károly. — Bajmakon : Wei a z o n e l ö n ( i n < í !
va hogy
hogy hetenkint
hetenkint csak
csak egyszer
egyszer jelenik
jelenik meg
meg ss igy
igy aa kávéházakban,
kávéházakban
Fülöp — Szabadkán : Markovics Samu
Fülöp.
Samu. — Gyepesen : Kun Sándor
Sándor. — T.-Sz.-Miklóson:
TSMikló
\
>
fogva,
magán-s nyilvános helyeken a hirdetmények egész héten át fennfeküsznek, — bármi néven
Rövid értebhések. Vácz : B. Az első lépést eltalálta ön. De van egy más foly¬ nevezendő ZSZZ hirdetmények ^ZS közlésére a legjobban ajánltatik. — Pest,; sept. 1862.
tatás , mely gyorsabban eredményhez vezet. — Békés-Csaba : V. — Nagy-Abony :
ll. és Bajmak : W. Üdvözöljük önöket, mint uj harczos,okat a régi zászló alatt. Örömmei
látjuk, hogy e nemes mulatság nálunk is elfoglalta azon helyet, melyet minden müvelt
nemzetnél kell, hogy elfoglaljon.— Debreczen : Sz. I. Használható dolgok. Öntől ezután
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt).
is sok jót várunk.

A Vasárnapi Ujság és Pol. Újdonságok kiadó-hivatala
Felelős szerkesztő Pákh Albert (lak. : magyar-uteza 1. gz.)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Hec'irnia:, egyetem-uteza 4. szini alatt. Pesten 18(52.

Pest, oktober 5-én 1862.
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9H\
Szept. 19. „A napám boldogit." Vigjáték 3 felv. Tarnay Páltól.
36
Szept. 20. „Parlagi Jancsi." Népszínmű 3 felv.
*
Szept. 21. „A molnárok," tréfás némajáték 1 felv. és a „Pünkösdi ki¬
51
rályné" első és utolsó felvonása. A Pestről számüzött ballet Budán tanyát
ütött, és eleinte azt hittük, hogy közönséget fog a népszínházba vonzani;
azonban csalódtunk, a szinház üres maradt.
Szept. 22. „A vén bakancsos." Népszinmű 3 felv. Szigetitől.
TARTALOM.
Szept. 23. „Kérek két pengőt." Vigjáték 2 felv. Felvonások után Jóry
Antal hazánkfia szabatos zongorajátékával mulattatta a közönséget.
Török Pál (arczkép). — Bakaraszti javasasszony. Tolnai Lajos. — Képek Szlavó¬
Szept. 24. „Fips." Vigjáték. Ezt követte : „A molnárok."
niából. Valkai Imre. — Nehány szó a betűszedésről (2 képpel). — Magyarországi és
Szept. 25. „Két sobri" népszínmű, Egressy Bénitől.
erdélyi bányabelyek (folytatás, 2 képpel). — Adatok a drágakövek történetéhez. —

a

Kilenczedik évi folyam.

A Vnsarnaol UisaK hetenkint egyszer nagy negyedrétben V/t iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra
évre 3 ft.. a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ujpénzben.
Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó.
félévre
(Szerkesztőségi iroda : egyetem-uteza 4. szám, 2-ik emelet.)
^^_

Szentpétery Zsigmond.
Most, midőn egyik elhunyt nagy színészünk emlékét fölele- nek egéaz élete fogytáig átalánosan kedvelt tagja s büszke
venitjük, azon kegyeletnek áldozunk, melylyel a nemzet munká¬ segé volt.
Negyven éves szini pályáján mindenféle szerepben próbálko¬
sai iránt viseltetni tartozik az ivadék, ha hálátlan lenni nem akar.
zott.
Ifjabb éveiben a hősi és szerelmes szakmákban tett kísérlete¬
Mondják : „A szinész csak a sirig él/'
ket,
s
később a cselszövő szerepekre is sikerrel vállalkozott; de
Másutt talán igen; de nálunk, hol a szinház nem mulatóhely csu¬
legszebb
babérokat a vigjátékokban szerzett.
pán, hanem egyuttal nyelvünknek temploma; s hol a szinész nem
Legjobb
szerepei közöl valók voltak : Zsiga, a „Czigány"-ban,
mulattató eszköz csupán, hanem nyelvünknek bajnoka .-nálunk, jele¬
Falstaf
„IV.
Henrik"-ben, a [nagybácsi „A bácsi"-ban; továbbá
seink emlékét megőrizni kötelesség.
Peturbán,
Rémi,
Nyúzó, és sok más, melyeknek vége hossza nincs.
Forró szavakban elömlengeni a sziv lángoló szerelmét, kinoMüvészi
tehetsége
leginkább nyilvánult azáltal, hogy minden
san elpanaszolni a vérző kebel fájdalmát, vagy érczhangon hirdetni
a honszerelem magasztos érzelmeit, mind nem oly nehéz; mint legkisebb szerepéből uj, de örökké kedves alakot teremtett.
Irodalmi müködése csak két szinmü átdolgozása volt, me¬
lelket, életet adni az örökmosolyu humornak, s visszatükrözni a
lyek
közöl az egyik „Parlagi Jancsi" szinpadainkon ma is a ked¬
vidám kedély hullámzásait. Azért a szinmüvészet terén sok kitünő
veltebb darabok közé tartozik. —
szerelmes, nagy tragikus és hősÉlte
utolsó éveiben noha test¬
szinész találkozik, mig valódi ko¬
ben
már
gyengülni kezdett, lé¬
mikus kevés.
lekben
még
mindig ifju s erős
E kevesek egyik kitünő gyön¬
volt,
mit
tanusit
azon körülmény,
gye volt Szentpétery Zsigmond, a
hogy a drámai' személyzet közt
nemz. szinháznak csak nehány év
hetenkint rendesen ő játszott leg.
elött is közkedvességü veterán
többször.
tagja; a kedélyes nagybátyák, a
Utolsó föllépése és jutalom¬
félszegségeik mellett is szeretet¬
játéka 1857., márczius 9-én volt,
reméltó táblabírák utólérhetlen
Fáy András „Régi pénzek" czimü
személyesitője, s szinpadainkon a
darabjában, de már ekkor bá¬
kiválóan „magyar" h u m o r n a k
gyadt, s hangja oly gyenge volt,
mindeddig páratlan képviselője.
hogy alig lehetett hallani.
Szentpétery Zsigmond szüle¬
Végkép elgyöngülve, egész¬
tett Rohodon, Szabolcsmegyében,
sége helyreállitását Siklóssy hi1798, julius 31 én. Atyja refor¬
degviz-gyógyintézetében kereste
mátus lelkész, s szép müveltségü
Budán, de lankadó erejét ez
ember volt.
sem volt képes többé visszaálliA sárospataki s debreczeni
tani, mig végre, hosszas szenvedé¬
kollégiumokban végezte tanul¬
seinek a halál 1858 ban dec, 13-án
mányait. Azonban Debreczenben
véget vetett. Fényes temetésén
iskolába járva, megjelent ott
tisztelői ezrenkint jelentek meg,
Láng és Udvarhelyi színtársulata.
szomoruan búcsúzva el attól, ki
Az ifjúban vágy támadt a szin¬
éltében nekik annyi vidám órát
müvészet iránt, s jó szelleme su¬
szerzett. S a nagy közönség vele
gallatát követve, elhagyta tanulói
együtt kisérte sirba a Szentpé¬
pályáját s a magyar Thália papjai
tery által teremtett azon müvészi
közé szegődött 1815-ben.
alakokat, melyeket színpadunkon
Első szerepe Moliére egyik
azóta uj életre támasztani senki
darabjában Perin, a pórfiu volt.
sem volt képes.
- 1834-ben Budára jött, honnan
1837-ben az akkor megnyitott
SZENTPÉTERY ZSIGMOND.
nemzeti szinházhoz ment át, mely¬
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és himes, aranypitykés, mint a baranyai kalvinista nőé; ruhájuk
igen
odaillőn van keblökön a gyöngygyei párhuzamban kimetszve, s
Románcz.
piroskék szalagokkal átszőve, ugy, hogy nem is felötlő, mégis a női
Kél a nap a bérezek ormán,
Király-leány ékes fürtje,
hiúságnak megfelel egészen, mert szép gömbölyü vállukat és
A szárnyas éj haldokolván;
Szép ruhája összegyűrve;
kerek keblöket elárulja; a derékban mesteriesen kiránezozott katKirály-leány csak fölébred,
S mint a holdfény, sápadt arczán,
rincza alját tenyérnyi széles vörös beszövés futja körül, mely néha
Haloványan mint kisértet.
Ugy reszketett a király-lány.
keskenyebb szalagot formálva öt, hat soros is, s az ifju nőket igen
Selyem haját megsimitva,
Fel a lépcsőn, le az ágyba,
emeli.
Fésűjét rá igazítja;
Vitte lába, vitte vágya;
A rónai népviselet szintilyen, csakhogy nem oly izléses, s fejGyászos ruhát ölt magára
Habzó vánkos selyem-lágyán
ékeiket a sok virághalmaz ugy elrontja, mint ruháikat a temérdek
Szivének nagy bánatára.
V árta őt a puha ágyban.
tulipán és rózsa, s a tiz, tizenöt vörös, kék, sárga kendő, melylyel
Mén nyerit az istállóban,
Gryászruháját letépdellé;
ide s tora körülkötözködik a nő.
Arany-himes takaróban;
A tőrt rejti szive mellé;
A rónai nő karaktere sem oly eredeti, mint a hegybelié; nála
Fekete mén, nemes fajta,
Leroskad a nyoszolyára;
minden
a pénz, ezért semmi sem drága neki, azért házkörül is
Arany-himes nyereg rajta.
Az álom őt ölbe zárja.
rendetlenebbek; vásárokra járni, búcsúkban résztvenni legfőbb
Király-leány semmit sem szól
A lány keble piheg, dobban,
elemök, s igen sok helyt már ősi fehér katrinczáikat is kezdik fel¬
Apródoknak a dologról;
Hova, tovább mindig jobban;
cserélni a bácskai és baranyai sz-rh nök selyem szoknyáival, kiFelkap szelid ménlovára; —
Fájdalmasan nyögdel, jajgat,
varrott
tunikáival, kivált Szeremben s Eszék környékén, a mit
Reszket, zokog, aztán hallgat.
Valaki a bérczen várja.
nagyrészt a városokkali érintkezésnek lehet tulajdonitni.
Zúg a haraszt, huhint a szél;
Lát egy rémes álom-képet;
Fentebb mondók, hogy a szerbek két főjellemvonása a kénye¬
Lángot vet a kő, az aczél;
Fölébredne, de nem ébred,
lem
és
vendégszeretet. Az elsőről alább fogunk szólani, midőn gaz¬
Száguld a mén, tuszkol, horkol;
Két lovag van fenn a légben,t
dálkodásukat
rajzolandjuk; jelenleg a másodikról. — A temérdek
Most itt, majd ott, aztán sehol.
Sváltva mondják: ,lín nem!',,En sem!"
ünuep és bucsu, mi vallásuknál fogva szokásos, a dáridózás min¬
,A lány enyém!' — „Nem, az égre!'' den nemével dicsekhetik. Ha valamely faluban bucsu van, akkor
Felkel a ház népe gyorsan;
.Verekedjünk hát meg érte! —
Mind ott vau már egy csoportban;
oda tiz, tizenöt község népe is összesereglik, s rokonaihoz száll
Sehol sincs a király-leány :
Sisakrostély fedi arczok;
mindenki; miután pedig a szerbek többnyire más falukból vesznek
Ott van az ágy busan, árván.
S elkezdik a szörnyü harczot.
nőt, a rokonság igen messzeelágazó. Ilyenkor a mi jó és drága,
A kard éle villan, csattog,
Anyja kérdi őket sorban :
felsüttetiií, felfőzetik, s gyakran egy bucsu élveit egész évi kopla¬
A mén-patkó meg alattok;
„Jaj a lányom, jaj, jaj hol van ?!"
lás követi. Ilyenkor foly a rakia és a bor, s minden vagyonosb
Egyik lovag már a porba,
Anyja kérdi, apja sérti,
házban szól a duda, s kólóz napok hosszat ifja véne; egy ily bu¬
Végbucsut int haldokolva.
De a dolgot egy sem érti.
csu némely háznak több száz forintjába kerül, s mégis oly gond¬
Keresik a leányt délig,
Király-leány sikolt : „vége!"
talan, könnyelmü mulatásuk, mintha semmi bajuk sem volna,
És belenyúl kebelébe;
Sötét estig, nagy éjfélig;
pedig a felocsúdás aunál tragikusabb. Vendégeskedési hajlamuk s
És onnan a tőrt kivéve,
Keresik a leányt az nap;
természetöknél fogva náluk egy házasság létrehozása is sok pénzbe
Elteszi jól a szivébe.
Nem kapják meg, hát alhatnak.
kerül; azért a szegényebbek vagyonosabb gazdákat hivnak komáFekszik a lány vérben ázva;
Alszik minden szerte széjjel, —
kul. mert a keresztapának tartozása kitartani keresztfia vagy leá
Két apród megy be a házba;
Csak ahold van ébren éjjel;
nya lakadalmát, ha az szegény.
S elrémülve, nagy ijedten^
Feketemén haza robban,
November és deczember a szerb lakadalmak idénye. Ilyenkor
Futnak onnan mind a ketten.
összerogyik s meghal nyomban.
uton
útfélen lövöldözést hallani, egyik falutól a másikig dana és
Farkas Albert.
dudaszó, s égig ható rivalgások uralkodnak a szomoru ősz felett.
Rendesen kétizben tartják a lakadalmat, első hétben a fiu há¬
zánál, a mikor a leányos házból senkinek sem szabad ott lennie a
Képek Szlavóniából.
menyasszonyon kivül; másodízben több kevesebb időköz alatt a
Táj- és népismertetés. — Irta VALKAI IMRE.
leány házánál, melybe már egy vagy két férfi atyafi is hivatalos a
(Folytatás)
férj családjából; itt is egy hétig mulatnak. Képzelhetjük, mennyi¬
A hegybeli szerbség átalában megkülönbözteti magát a rónai¬ jébe kerül egy háznak ily sokáig tartó lakadalom kitartása. Esküvő
tól mérsékeltebb élet, nagyobb rend és tisztaság által. A férfiak elött a legény menyasszonyával minden vásárba eljár vagy két
viselete egyforma, s a fentebb leirttól csak annyiban különbözik, hétig, s akkor a mi annak tetszik, köteles megvenni. Ezenkivül van
hogy a széles karimáju kalap eltünik, s inkább somogyias váltja a leány ára.
fel, s kivált az ifjak ingei s mellényei ki vannak czifrázva pitykékLakadalmas ház kap»>ja nyitva van, zászlók lobognak felette,
kel s nagy réz^ombokkal, illetőleg hímzésekkel, s kalapkarimájuk¬ s ur vagy paraszt oda bátran behajthat; csakhogy a menyasszonyt
ban csináltvirágboglyát hordanak.
meg kell ajándékozni. Némely falvakban a lakadalmas ház előtt a
A nök a hegyben szendébbek, sugárabbak, s izletesebb haj¬ legszebb lányok állanak ki s vőfélyek borral, s az előttük utazót
ékezetet s katrincát viselnek, mint az alacsonyabb, durvább s ékte¬ megállítják, csókot és bort disputáinak rá, de az ajándékot meg
lenül tarka rónáik. Pedig a hegybeli nő alig ismeri a legközelebbi kell adni. Kivált fiatal urakat szeretnek az ily nyoszolyók meg¬
várost is, mig a rónai a száz meg száz kis város vásáraiban több csípni, a mikor a menyasszony sem sokat szégyenlősködik, hanem
erkölcsöt tehetne magáévá, s épen ez ellenkező igaz. A hegybeli beugrik a kocsiba, s ugy összenyalja az embert, a hogy csak vér¬
növel veleszületik az ó Göröghon leányaira emlékeztető kecses alkata megengedi.
ség, s mondhatni, hogy os eredeti jellemét megtartá. Kedélye haj¬
Ünnepeiket látogatásokkal, az ifjuság a falu temploma körül
lik a regényeshez, s urak szép beszédjére egészen elbájolva érzi dudaszó melletti kolózással tölti el, mit fanatikus dühhel lejtenek.
magát, s szive valódi érzésben tör ki, ha neki tetsző férfira talál, s A kóló az a szerbeknél s ráczoknál mi nálunk a csárdás. Férfi és
hüsége és szerelme oly kitartó, mint bármely középkori delnöé, s nő körbe összeölelkezik, a kör közepén parádéban a dudás; kétléoly találékony, hogy a jámbor gazdák ólom lábon járó eszén száz¬ pés előre, egy hátra, tehát három ütenyes a kóló zenéje, melyet
szor tulhajt; de ki is fejezi kedélyét a hosszumetszésü, világos ugy kiczifráznak a hírnevesebb dudások, mint Liszt a maga phanbarna, gyakran sötét kék szem mély, titkos tüze, a derült homlok, táziáit. A dudás fejével s jobb lábával egyuttal veri a taktust, a mi
a mosolygó ajkak sokat mondó némasága, gazdag, átalán véve eredeti látvány annak, ki elött ujság.
gesztenyeszinü haját göndör tekercsben sodorja nyaka körül, hom¬
Montenegróban s a balkáni szerbeknél a kolóközben megál¬
loka felett diadémszerü fonattal; füleiben minél értékesebb fülbe¬ lapodások történnek; egy strófás harczias dalt énekelnek ekkor
valót hord, nyakát mindennemü gyöngy köriti, szerb szentek ér¬ férfiak, nök, utána felrikkan a férfisereg, azután a leánysereg
meivel kitarkázva; e gyöngyök néha a nyakközéptöl keblökig be¬ mely utóbbihoz a pisztolyok kilődözése járul, s mondják, oly csa¬
födik a kiváncsi szem elől szép gömbölyü testrészöket. Termetökön tariadalmat idéz elö, mint semmi más a földön. A dal melódiája,
az egy darabból álló, fehér vászonszövetü katrinczát viselik, dere mint a szerb dalok mind, monoton meláncholicus, de kifeje¬
kukon összeszoritva himes salavárival; ingujjuk többnyire átlátszó zésteljes.

A szerb nép átalában kedveli a dalt, bár hangszere a tambu- minőségben^ mint királyi vagyont igazgaták. 1423-ban már Peré
rán, guzliczán s dudán kivül nincs. Azonban meg kell adni, hogy nyi Péter kezén találjuk Nyalábot, s a ahhoz tartozó terjedelmes
a tambura a mi czimbalmunkkal sokban megegyezik, s valami oly uradalmat, mely régi, nevezetes család azt maiglan is tulajdonul
fájó benyomást tesz a lélekre és szivre, a mit az őskor keserveinek birja. Az I. Ferdinánd és Szapolyai közti versengések alkalmával
tudása és a szomoru jelenkor gyásza önt a kebelbe. A szerb dalok Nyaláb Szapolyainak hódolt; de annak özvegyétől Izabellától Teleegyszerü kifolyásai a nép érzületének, mely bár most még el van kessylmre, császári hadvezér foglalta eL 1564-ben a Báthory István
hanyagolva, de érzi magában azt ez erőt, mely Skanderbég és Hu¬ vette el Szapolyai részére s Nyaláb későbben ia Bethien-, Rákóczy- és
Bocskayféle hadjáratokban a felkelők zászlóit lobogtatta. 1660-ban
nyadi korát vissza fogja nekik szerezni.
II.
Rákóczy György halála után Leopold Souchez tábornagyát
A ráczok műveltségi fokozatáról második fejezetünkben szóküldé Ugocsa és Nyaláb elfoglalására, de a török bevevén Nagylandunk. Most térjünk át a sokáczokra.
Mint már mondva volt, a sokáczok katholikus délszlávok, Váradot, portyázó csapataival Nyalábot is feldúlta, Kemény János
azonban inkább wend, mint szerb eredetüek, temészetesen csak sikeretlenül ütközvén meg a vár alatt. — A Zrinyi-, FrangepánSzlavóniáról állitván ezt, itt is leginkább Verőcze- s Pozsegame- és Nádasdy féle szerencsétlen összeesküvés felfedezése után 1671gyét értve, mert Szeremben Illők és a dunai kerület tisztán szerb dik évi aug. 9-én Spandian hadvezér javaslatára Leopold császár
leromboltatni rendelé Nyalábot; de Perényi Gábor halogatván a
törzshöz tartozik.
A sokácz főjellemvonása a szorgalom és zárkózottság. Ebböl rendelet végrehajtását, a huszti várbeli német Őrség csakhamar
következik, hogy vagyonilag sokkal jobb lábon áll, mint a rácz, halomra dönté azt, mely idő óta többé nem is épült fel. Vastag,
de korántsem oly könnyüvérű, sem nem oly vendégszerető, sőt fér¬ magas falain ott látszanak a romboló müvek nyomai, a falak félig
fiasság is kevesebb van benne. A rácz a sokáczot lenézi, a sokácz lelődözvék. A faragott szegletköveken, főleg a V alaku előfokon,
maiglan is szemlélhetők azon vésett lyukak, miknek löporfoglalata
a ráczot gyülöli.
A sokáczság a Dtávamentét lakja, a hegyet nem szereti, mert a falakat légbe röpité.
kereső nép levén, a rónán jobban boldogul. Talán mert lelkészei
1677. okt. elején Tököly hadjárata alkalmával Nyaláb már
befolyása alatt növelkedik, s igy hamarébb találkozik közte irás¬ csak hideg reszvétlenséggel, busan nézé azon ütközetet, mely
tudó, mint a ráczok közt,gunyolják amazt vadnak; de én részemről alatta vivatott; ugyanis Horváth szerint (IV. köt. 109 lap.) Vesseazt tapasztaltam, hogy a sokácz, miután zárkózottabb, szivébe rit¬ lényi Pál kuruezai, Bohám őrgróf megérkezett 2000-nyi lengyel¬
kán látni, mig a rácz őszinteséggel van tele.
ből álló dandára és a Forval által Erdélyben szinten franczia
A sokácz alázatosabb, mint a rácz, óvatosabb, de ravaszabb is zsoldra szedett ugyanannyi főből álló had megütközött a Schmidt
annál. Családi viszonyai a sokácznak is azok, melyek a ráczé, de vezérlete alatt volt császári haddal, melyet tönkre tett. 1500
spekuláns nép levén, asszonyaiban is korán sincs meg azaz ős ke¬ német, köztök Herberstein szatmári kapitány, holtteste fedte a
leti karakter, s mindenben a nyugat felé hajlanak, s pénzért so¬ csatatért. Ezenkivül 500 megsebesült és ugyanannyi fogságra
kat, jó szóért keveset, ezt lehetne zászlaikra felírni.
jutott.
Szokásaik egyek, csakhogy a hol az pazarol, emez csendesen
Midőn e sorok irója 1862-ben a düledezett, itt otr alapig le¬
iddogál, a hol az verekszik, ez megelégszik azzal, hogy felesel. Ez szedett romokat meglátogatá, szives kísérői, különösen Királyháza
látszik öltözeteiken is, melyek nem oly czifrák, különben helyen¬ jelen birtokosa, a vendégszerető báró Perényi Lajos megmutatá
kénti különféleséget levonva, viseletök falukon egyenlő; vá¬ a vár északi legmeredekebb falai közt azon helyet, hol hajdan sír¬
rosokban azonban már németes.
boltok valának. Nehány év elött kutatás folytán régi ezüstcsillag
Ezek volnának a fő megkülönböztető vonások a szerb és sokácz és hold alaku szegekkel ékitett koporsókra akadtak itt, melyekbe
között. A mi az átalános erkölcsiséget illeti, a délieknél, a morál arany, ezüst és különféle drágakövekből álló diszitményékkel,
még nem vert oly gyökeret, mint északibb fekvésü tartomá¬ arany-ezüstfonadéku öltönyökkel ellátott nö- és férfi-csontvázakat
nyokban, s ezért a nép, legkivált a sokácz, satnyább, mint a bara¬ találtak; mint értesültem az értékesebb tárgyakat a nemzeti Mu¬
nyai sokácz ; szaporaságuk felsömagyarhoni atyánkfiaira emlékez¬ zeumnak ajándékozták, a többit pedig maguk közt eloszták a köz¬
tetett, azonban csak a sokácznál; a hegybeli épen nem az. birtokosok. Egy nőnek (a fején talált arany ékszerre vésett latin
Külső szépségre is nagyon különböznek egymástól, mert a sokácz betük szerint, Széchy grófnö — comitessa Zechy —) több száza¬
világosabb szinü, alacsonyabb, s formátlanabb, mint a szerb s e don át épen maradt, nagy szőke, tömött, mesterileg font hajteker¬
különbség asszonyaiknál is feltünő fokban van meg.
csét magam is láttam Szöllősön Idrányi urnál, ki azt keretben,
(Fotytatása következik.)
üveg alatt, más itt talált apróságokkal együtt őrzi.
Lehoczky Tivadar.

Nyalábvár Királyházán.
„Vita mortuorum ia memoria vivorum posita est."

Ugocsamegye déli része mezősikság; de már Nagy-Szőllősnél
a szép alaku ,.fekete hegy" válaszfalat vet a lapálynak, ugy hogy e
ne
£y tulsó, keleti sziklás oldalába a Tisza ütközvén, innen délfelé
kanyarodik; e folyó balpartján egy magában emelkedő, szőlővel
beültett dombon áll a romjaiban merengő Nyalábvár, mely busan
tekint le a körötte elterülő Királyháza helység alacsony házaira; e
rom egyik fénypontját képezi a hires szépségü Vörösmarty-völgynek, honnan távolról a huszti várat is láthatni. Szóhagyomány
szerint e vár a magyarok bejövetelével egyidejü; de első izben
Királyháza csak 1264. évben emlittetik Orbán pápa egyik levelé¬
ben, melyben inti V. Istvánt, IV. Béla király fiát, hogy Királyházát
(Queraliaza) anyjának adja vissza, mert az annakel'ótte is a király¬
nék kizárólagos birtoka volt. — 1252-ben Nyalábvár már fennál¬
lott, mert innen adta ki Szirmai Miklós szolnoki kapitány és ugocsamegyei ispán azon rendeletét, hogy a lakosság a Moldvából
beütő tatárok ellen fegyverkezzék.*) 1378-tól 1423-ig marmarosi
Balk és Drágh birtokában volt, kik azt valószinüleg csak vajda
*) E laccraicus, latin nyelven szerkesztett felhívás következő : „Szirmai Miklós,
szolnoki kapitány. - Tudjátok meg : mivel mélt. királyunk és urunk minden hiveit fel¬
kelésre szólitja a kutya tatárok (canes Tartaros) ellen a vajda mellé ; tehát tizenötöd
napra velünk jőjetek, máskép fejeteket vesztitek. Különben nem cselekedendők. Kelt
Nyalábvárban, husvét elsö napján, 1352, Kívülről : Péter Sásvári becsületes káplán ur¬
nak és erélyes'férfiunak, nekünk kedvelt hívünknek adassék e komoly parancs. (P.H.)

Mikevár és Végless, s e két vár mondája.
A ki olvasóink közöl valaha Nógrádból Zólyomba utazott, bizonyára
emlékszik ama komor, régi várra, melynek kapuja előtt utja elvonult. A
vár sajátszerüleg van épitve, a meredek, kősziklás hegy oldalára támaszko¬
dik, ugy, hogy felső része alacsony, majdnem földszintes, mig ellenben a
tulsó oldalon egészen leérnek a völgybe időbarnitott falai, hol a sebes
Szalatnya folyó hullámai mossák.
A várnak déli része már csak rom, tornyai félig szétdőlve;tágas ablak¬
üregeiből néz az enyészet a viritó kies völgybe, északi része azonban még
egészen ép, s tornyainak egyike börtönül használtatik. A széles, sötét boltozatu kapun belépve, azonnal szemünkbe ötlik egy fehérre meszelt föld¬
szintes ház, mely a vár romjaiból épült, s ugy néz ki, mint valami békés,
tévedésből harczias lemezbe öltöztetett nyárspolgár. E házban lakik az
urodalmi gazdatiszt, ki két- és négylábú alattvalóival a várnak egyedüli
lakója; a tágas udvaron gazdasági eszközök hevernek szerteszét, a kaza¬
matákban nagyszarvu ökrök s szelid birkák eszik az illatos hegyi szénát;
ezenkivül oly csendes minden, a sötét falak oly komoran néznek ránk,
mintha annyira megváltozott sorsukat akarnák elpanaszolni.
E vár neve Végless s jelenleg a hozzátartozó nagy uradalommal
együtt, melynek erdősége 30,000 holdat foglal — Eszterházi herczeg birtoka.
A vár alatt elvonuló völgyet erdőfedett hegyláncz veszi körül; s ha
e hegyek legmagasabb tetejére felmegyüuk, sajátszerü látvány terül el
szemeink előtt. Az egész táj, melyet láthatunk, hegy tengerhez hasonló,
melynek határát magas, kéklő, néha nyárban is hótakart bérezek képezik;
emberi lak, falu nem látszik sehol, csak különféle hegyek, dombok, halmok,
melyek nagy része erdővel fedett, végtelen tömkelege, annál felötlőbb ott
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a vadon táj közepett fehérlő, izléssel épült vár, mely egy meredek hegy
ormát koronázza. Az egész hegy kertté volt alakítva, mely azonban már
nagyobb részt elpusztult; de mégis észrevehetni a váron s környezetén,
hogy szerető, gondos kezek mivelék s tartották fenn, öt tornya büszkén
emelkedik az ég felé, hanem daczára annak, hogy a várnak jelenleg is szá¬
mos lakói vannak, s udvarát a gazdasági élet zaja tölti be, mégis oly szo¬
morúnak, oly végtelen elhagyottnak látszik, mintha egy lélek sem lakná;
ott diszlik kapuja felett most is az os családi czimer kőből faragva — és a
család, melynek bölcsője e vár volt — hol van?
Minél tovább nézzük e két, egymástól mintegy 4 órányira fekvő vá¬
rat, annál inkább kell hinnünk, hogy ezek valami összeköttetésben lehettek,
8 ha ama kis falu, mely a hegy alatt szerényen lábához simulva, sürü lom¬
bos fák által elrejtve áll, valamely lakóját a vár multja felől megkérdeznők,
készséggel elbeszéli nekünk a következő mondát, nnly századok óta a nép
ajkán forog.
B fehér, karcsu tornyu várnak hajdani neve Miké vár volt; később
Hrádeknek nevezek, mig végre egyik birtokosa után Micsinyének nevezték
el, mely nevet a faluval együtt mai napig is megtartá.
Hajdan, ama boldog korban, midőn Mátyás király hatalmas szelleme
uralkodott e hon felett s erős keze a dicsőséget s boldogságot hatá¬
rai közé varázsolá, e két várban is más élet volt, udvaraikon borju- s birkabőgés helyett délczeg paripák nyeritése, íegyverzaj hallatszott, folyosói¬
kon deli lovagok sarkantyus léptei jártak, termeik viszhangzottak vig
zenétől, s nem
egy toaszt mon¬
datott el, mely
régóta valami
jó borban fogva
a pinczében
szunyadott.
Mátyás fö¬
lötte kedveié
Véglesst, s
gyakran idő¬
zött ott a va¬
dászat gyönyö¬
reit élvezve s
innen eredt a
várnak neve :
Végless. * — A
szomszéd vár¬
ban gróf Miké
uralkodott, ki
a közel fekvő
Beszterczebánya városának
védura volt, a
miért ez neki
é v e n k i n t 20
aranyforinttal
és 2 font fekete
borssal adózott
8 ha a vár ura
házasodott, egy
diszkarddal s
piros
ez ü s t s a r k a n tyus csizmával
ajándékozá
meg. E sajátsá¬
Nyalábvár
gos adó sokáig
fenállott, s hajdan, hol a bors még oly ritka dolog volt, nagy értékü lehe¬
tett. Gróf Miké mogorva, fölöttébb szigoru, büszke, de egyszersmind igaz¬
ságszerető s bátor volt, Mátyás király igen szerette őt; csatáiban vitézül
harczolt, s mindig kész volt, királyi szavára megjelenni, hivta legyen az a
harczmezőre, vagy a vadászatra, s ha Mátyás Véglessen időzött, Miké nem
hiányzott soha udvarában; a király gyakran enyelgett a már az ifju koron
tullevő komoly vitézzel, hogy hagyjon fel agglegényes rideg életével s
válaszsza magának a szép udvari hölgyek valamelyikét nőül, de a gróf mindég határozottan tiltakozott ellene.
Egy idő óta azonban a várur komor, sötét homloka derültebb lőn,
gyakran távozott el büszke várából, mig egyszer hosszabb távollét után
e
gy gyönyörü szép ifju menyasszonyt hozott magával, ki ép ugy illett
hozzá, mint a gyöngéd rózsabimbó egy komor tölgy ágára. De a szép vi¬
rág, melyet Mikevár kertjébe átültetett, nem sok gyönyört lelt ott, férje
féltékeny szerelme nem elégité ki 17 éves ábrándteljes szivét, melynek fe¬
nekén egy ifju levente képe vala rejtve, kit egyszer egy harczjáték alkal¬
mával a királyi udvarnál látott. A gróf annyira őrzé nejét, hogy még alatt¬
valói sem látták gyakran, kivéve a várnagyot, mert az ép oly mogorva,
zord volt, mint ura s még hozzá koros is.
A szép Ilonka arczáról eltüntek a rózsák, titkos vágy emészté erejét,
ama barna ifju képe szüntelen előtte állt, s bár mennyire igyekezett is ezen
emléket elűzni, ujra meg ujra visszatért az; a gróf homlokán még sötétebb
felhők gyültek össze, büszke lelkének végtelenül fájt, hogy nejét nem bol-

dogithatja, s legforróbb óhajtása sem teljesült, már két éves házas volt s
még az ég fényes nevének, roppant vagyanának örökösével nem áldotta
meg, napról napra komolyabb s mogorvább lőn.
Egy őszi estén együtt ült hallgatag nejével a kandalló mellett, a tűz
piros lángja csalfa rózsákat festett az ifju nő halvány arczára, mély csend
uralgott kivül belül; egyszerre megszólalt a toronyőr kürtje, a vonóhid leeresztetett, s mielőtt Ilona távozhatott, megnyilt az ajtó, melyen magas,
deli termetü lovag lépett be. Ilona szive hangosan feldobogott, álmainak
eszményképe állt előtte; az ifju is merőn nézett rá szemeik találkoztak
egy pillanatra, de a gróf intett, s a félénk galamb gyorsan hagyá el a ter¬
met, visszavonult magános szobájába.
Az ifju lovag Mátyás király küldöttje volt, ki ismeretlen levén e tájon,
eltévedett és azért érkezett meg oly későn Miké várra. A király hosszabb
idő után ismét felkereste kedvencz vadásztanyáját, s alig időzött nehány napig
Véglessen,már is hivatá Mikét, ki bár nem örömest — megigéré hogy más¬
nap reggel, az ifju kiséretében elmegy Véglessre.
A lovag este, reggel várt a vár urnője megjelenésére, de hasztalan, a
végre távoznia kellett anélkül, hogy látta volna, de Ilona dobogó szivvel
nézett, ablaka függönye mögül a távozókra. Oly szép volt a magas, deli
ifju! Holló fürtéi válláig aláhullámzának, oly bizton s könnyedén kormányozá tüzes, délczeg ménét! Oh bár csak egyszer tekinthetne barna szemé¬
nek fény tengerébe! — sóhajtá önkénytelenül a szerető nő. A gróf valami pa¬
rancsot adván a várnagynak, elfordult, a lovag felhasználta ezen időt arra,
hogy vizsgate. . . . . . .,
kintetet vessen
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Királyházán.
szemei; egyszerre összerezzent, a távolban lódobogás hallatszék, sebes vágtatva közeledett valaki a várhoz vezető uton. — A lovas eltünt, s ujra minden
csendes lőn. Ilona feszült figyelemmel hallgatózott, s ime, megpendültek
egy lant húrjai, erőteljes, zengzetes férfihang szólalt meg; a szép nő ki¬
hajolt ablakán, de hasztalan keresé a dalnokot, ki mélabús szerelmi dalt
zengett, melyben elpanaszlá titkos szerelmének kinjait, s azzal fejezé be,
hogy epedő szive egy reménysugár után sóvárog. Ilona akaratlanul olda le
karcsú derekáról kék, ezüsttel himzett övét s leereszté, s a mint a szalag
alálebegett, kilépett a sűrűből egy magas férfialak, térdre ereszkedett s igy
foga fel a drága zálogot, melyet ajkaihoz szorita s aztán szivén rejte el.
Hona a kétes holdvilág daczára igen jól felismeré a dalnokot, ki búcsút
intve távozott.
Ezentul minden éjjel megjelent a dalnok Ilona ablaka alatt, s mint¬
hogy jöttét senki nem vette észre, lassankint bátrabbak lettek a szerelme¬
sek; eleinte csak jelek által, aztán szavakkal is értekeztek; az ifju lovag
kérte Ilonát, hogy borús, sötét éjekben égő szövétneket tegyen ablakára,
mely vezércsillagul szolgáland neki a veszélyes uton, mert ő nem járt a szo¬
kásos uton, hanem egy rövidebb, hegyen berken s végre már a vár közelé¬
ben posványos ingoványon keresztül vezető ösvényen, hol egy ballépés ha¬
lált hozhatott.
Ilona boldog volt, ártatlan lelkében nem támadt bünös gondolat, hi¬
szen ő nem vona el férjétől semmit, nem ő választotta, csak szülői
parancsára nyujtá neki kezét; szerelmét, szivét nem birta soha, ő nem
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óhajtott egyebet, csak az ifjut látni, édes dalait hallani. De a levente leend a titok, ugy gondolá a gróf; de a pap, fogsága alatt mindent feljegye¬
szivének óhajtásai merészebbek lőnek; Ő már nem elégedett meg azzal, hogy zett s elrejté a pergament iratot egy titkos, még a gróf által sem ismert
az imádott hölgyet csak 10 ölnyi magasban lássa, közelebbről akart szemei¬ falszekrénybe; számos év mulva, midőn Mikevár már a Beniczky-család bir¬
nek kék egébe nézni, fehér kezeit ajkaihoz, forrón szerető szivére szoritani; toka volt, fedeztetett föl ez irat.
szép aranyhajának hullamait simogatni s addig kért, esdeklett, mig végre
Ilona karja meggyógyult, de a seb, mely lelkén sajgott, nem gyógyult
Ilona beleegyezett, hogy a jövő éjjel lejön a kertbe.
meg soha; panasz nélkül, lelki testi erejében megtörve élte szomoru nap¬
A szerelmesek ezen első sikerült lépés által felbátorítva, ezentul gyak¬ jait ; a gróf még mogorvább lőn, lelkiismeretének mardosásai kinzák, az
rabban jöttek össze, azt hivek, hogy együttlétöknek más tanúi nincsenek, igazságtalanul meggyilkolt papnak képe rém gyanánt üldözé őt éjjel nap¬
csak a hold s fényes csillagok. Keserün csalódtak. Volt közelökben egy pár pal. Végre teljesült forró óhajtása, Ilona anya lőn, de nem szült fiut, hanem
fül és szem, mely szerelmi-vallomásaikat hallá, s minden léptöJket kiséré. E leányt, s nemsokára ezután elbucsuzott szenvedésteljes életétől s átköltö¬
két fül és szem tulajdonosa a vár káplánja, egy olasz szerzetes volt, ki nagy zött oda, hol azokkal találkozunk — mint hiszszük — kiket az életben forrón
kegyben állt a grófnál, lelkében régóta bünös szenvedély lángja égett szép szerettünk.
urnője iránt, mely most dühös szerelemféltéssé vált; páter Clemens boszut
Az ifju lovag ama vészteljes éjben sietve nyargalt szokott utján Mi¬
forralt szenvedély-dulta keblében, s alighogy a gróf haza jött, azonnal kevár felé, ő is látta a világító szövétneket, mely csillagként tünt fel előtte
elárulá neki a szerelmesek titkát. A büszke férfi keblében iszonyu vihar szerelme egén Az éj fölötte sötét volt, egész nap esett, s a posványon
támadott, sértve volt lelkének legérzékenyebb helyén, szivét s becsületét keresztülvezető ösvény még veszélyesebb lőn ezáltal; itt-ott fellobbant egy
érte e szörnyü csapás, hanem büszkesége nem engedé szenvedését elárulnia, lidércz s a mocsáron végig tánczolva ismét eltünt. Már a posvány közepén
s dühét legyőzve hidegen szóla:
volt, s egyszerre eltünt az irányt adó szövetnek, lova megijedve egy előtte
— Életedet koczkáztatod barát; ha vádad, mint hiszem, puszta rága¬ fellobanó bolygó tűztől, félreugrott, s elsülyedett lovagostól — többé nem
látta senki.
lom, jaj neked!
A gróf még soká élt, túlélte Mátyás királyt is, s Mátyás fiának János
— Ismerem szigoru igazságszeretetét gróf ur, vádam valódágáról
könnyen meggyőződik, ha most ismét Véglessre távozik, tartsa szemmel az herczegnek ő volt egyik leghiresebb vezére minek következtében ezután
ifju lovagokat, s ha valamelyike este közölök hiányzik, azt bizton itt ta¬ grófi czimét elvesztette. Leányát Micsinszky lovag vette nőül, ki után a hegy
lálja a grófnő '
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emlitett okirat
mét n e h á n y
napra távoznia kell, lóra ült s elvágtatott, miután várnagyának megparan- is. Azon idő óta egész 1848-ig Micsinye a Beniczky-család birtoka volt, ott
csolá, hogy három lovat küldjön eléje ugy, hogy visszajöttében minden órá¬ született Beniczky Lajos s az ismert fiatal iró Beniczky Emil ÍR.
ban uj lóra ülhessen. Véglessen szokása ellenére igen vig volt, az ifjabb
Ama mocsáros posvány most viritó rétté változott, közepén egy kis
lovagok közé vegyült s velök enyelgett, vizsga szemei észrevevék az öröm- emelkedésen van egy lóköröm alaku ásványvízforrás, mely szüntelenül busugárt, mely ama barna ifju arczát felderité, midőn mondá, hogy ismét gyog a rejtélyes mélységből; néha látnak a pásztorok fehér nőalakot a réten
nehány napig Véglessen időzend. Midőn besötétedett s eltünt az ifju, nem¬ balyongní, ki csonka jobbját ég felé emeli; ez a hütlen várnő szelleme, ki
sokára követé őt a gróf is; nyergeit lovára veté magát s elvágtatott. Paran¬ kedvesét keresi. Olyankor messzire hallik a forrás bugyogása mély sóhajok¬
csa szerint három helyen várták lovai; az éj fölötte sötét volt, várát nem kal vegyülve; aztán vize nehány napig zavaros szokott lenni, a várban,
láthatta, csak az égő szövetnek ötlött szemébe, mely csillagként fénylett a sötét, viharos éjben különös rémletes zaj, lánczcsörgés s dörömbölés, nyö¬
távol magasságban. Dühösen vágta sarkantyuját lihegő méne oldalába, gés hallik; ez a várur nyugtot nem lelő lelke, kit a barát, fejét hóna alatt
mely szélvészként tovairamlott a sötétségben. A várhegy alatt leszállt, s hordva üldöz.
egy titkos bejáráson ment fel a várba. Ilona a lódobogást hallván, messzire
kihajolt az ablakból, a gróf kinyitá ajtaját, de a szerető nő csak szive dobo¬
Igy szól a monda s igy haliám azt én is egy tisztességes ezüsthaju
gását hallá nem a közeledő lépteket, nem látta férjének düh és fájdalom aggastyántól, ki hajdan a várban szolga volt még a fényűző Beniczky Ká¬
által eltorzított arczát, nem a villogó kardot, mely iszonyu csapással suj¬ roly idejében, kinek legkedveltebb mulatságai egyike volt, drága borral
tott kezére — a szép kéz szövétnekestül a mélységbe zuhant, a szerencsét¬ töltött hordókat a meredek várhegyről lehengerittetni.
len nőaléltan hanyatlott férje karjai közé, a gróf sietve begöngyölité csonka¬
Jelenleg csendesen, szomoruan áll a vár elhagyottságában; mostani
karját vizes ruhába, nehogy piros vére a földre cseppenjen, s az ágyba
birtokosa nem fordit annyi gondot 50 holdnyi kertjének s a várnak fenntar¬
fekteté őt, mintha nyugodtan aludnék, bezárta az ablakot, s elhítta a bará¬
tására, mint azok, kik szeretettel csüggének ezen családi ősbirtokon, mely¬
tot s neje ágyához vezetve mondá :
nek minden köve, minden fája egy-egy édes emléket, családi történetek
e
e
— Nőm itt alszik nyugodtan; hol van a lovag? — Te hitvány rágal¬ gy- gy lapját képezé.
mazó vagy, merész tettedért életeddel lakolsz.
Másnap lefejeztette a szerzetest börtönében, s igy örökre temetve
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Midőn Runyit a nála maradt köveket szakismerők által megvizsgálatá, meggyőződött, hogy bár azok igen becsesek, de a Kohinur nincs köz¬
Az ember a történelmet megelőző kor óta kiváló becset tulajdonított ök. Ekkép kijátszva látván magát, Begumot a legszorosabban őriztette ;
azon terméezeti tárgyaknak, melyek habár semmi gyakorlati haszonnal nem egmegbizottabb egyénei közöl ketten fogságra vettettek, s magától a sebirnak, de ritkaságuknál fogva keresettek.. Egy darabka gyémánt semmi¬ lana személyzetétől is a kenyér és viz megtagadtatott. Begumhoz senki be
vel sem járul hozzá az élet boldogitásához, még az élvezetek legcsekélyeb- lem mehetett, valamint tőle ki nem jöhetett, anélkül, hogy megvizsgáltatbikét sem képes növelni vagy épen előidézni, és mégis mi roppant értékű¬ ék és mindene kikutattatnék, kijelentetvén egyuttal, hogy mind e rendsza¬
nek tartatik. Egy diónyi nagyságu drága kő oly becsűnek tartatik, melynek bályok csak a Kohinur kiadása után fognak megszűnni, miután Runyitot
árán akkora területet lehetne vásárolni, mely ezerek számára képes élelmet más ki nem elégítheti.
Begum erre nehány igen nagybecsü követ, köztök egy jelentékenyteremni.
Azonban nem szándékozunk az emberi nem ezen, — nevezzük bár értékű rubint küldött hozzá. A zsarnok, mint emiitők, nem ismervén a köelőítéletnek, vagy fonákságnak, vagy elfogultságnak, vagy bárminek — eket, azt hitte, hogy e rubinban, mely mindent felülmúlt, mit ő eddig lá¬
mondjuk, nem akarjuk az emberi nem e tulajdonságát latolgatni, vagy akár tott már birja az óhajtott kincset. Hogy azonban erről még tökéletesebben
az erkölcstan, akár a nemzetgazdászat mérlegén latolgatni, hanem egy ily meggyőződjék, egy férfiut hozatott magához, ki a Kohinurt ismerte. Ez előtt
becses kincsnek tartott kő történetét kivánjuk az olvasóval röviden megis¬ sorba kirakván a zsákmányul nyert köveket, kérdé, melyik a Kohinur.
Mennyire meg volt tehát lepetve, midőn azon választ kapta, hogy a kérde¬
mertetni.
Alig van lap, mely a londoni világtárlatban kiállitott „Kohinur"-1 zett drágakő a kiállítottak közt nincs, és hogy a felmutatott becses kövek
nem emlitette volna. Bizonyosan érdekelni fog mindenkit, e milliókat érő sak csekélységek a keresetthez képest.
Runyitban nem csak a boszuság, de a vágy is növekedett a keresett
kis darab kőnek története.
E kő neve Koh-i-nur annyit jelent, mint „világosság hegye." Régibb drága követ birhatni, s a Begumon gyakorolt erőszakos rendszabályok ujra
története India fényes őskora távol századaiban vész el. A legrégibb adatok foganatba vétettek. Mig előbb Begumnak csak szolgálati személyzete volt
szerint, természeti állapotban egy más, hasonló nagyságu kővel együtt egy íhezésre kárhoztatva, most ez magára és családjára is kiterjesztetett. Miután
bálvány szemét képezte. Azon város kirablása után, mely a mohamedán ezek két napig éheztek s Begum még most sem ingadozott, Runyit látván,
uralkodók birvágyát oly gyakran ingerelte, az lett rendeltetése, hogy élő hogy ez uton czélját el nem érheti, egyelőre ismét megszüntette az erősza¬
bálványok ékességéül szolgáljon. Birtokosai több izben változtak, kiknek koskodást és a rábeszélést vette igénybe.
Begum meg is igérte a Kohinur kiadását, azon föltétel alatt, ha Runyit
egyike sem mondott le könnyü szerrel róla.
A mongol dynastia korában e kő az akkori trónbirtokos, Mahmud Kasmírban fogságban levő férjét sah Sujaht kiszabadítván, neki élte fogy¬
Badsah birtokában volt, midőn Nadir sah Delhibe jött. Ez utóbbi nem mu- táig bizonyos területet használatul átenged. Sah-Sujah szabadon bocsátta¬
lasztá el a becses Kohinurra fordítani figyelmét, és egyszersmind minden tott, és noha az igért földterületet nem kapta meg, Runyit megujitotta kö¬
hatalmában álló utat s módot megkisértett, hogy azt birtokába keríthesse, vetelését.
Erre Begum kijelentette, hogy a kő nem nála van, mivel azt Kandaazonban mind e törekvései sükeretlenek maradtak. Végre Badsah serailjának egyik neje által legalább a±on titok birtokábi jutott, hol tartja a harban egy kereskedőnél elzálogosították. Runyit ujra az előbbi rendszabá¬
drága követ, t. i. turbánja övében, melyet soha sem szokott letenni. Nadir lyokhoz nyult, ismét éhezésre Ítélvén Begumot; azonban most is, valamint
sah nem kevéssé örült meg e fölfedezésnek, és öröme még inkább fokozó¬ az, ugy más eszközök is, sikeretlenek maradtak. Végre maga sah Sujah
dott, midőn több rendbeli tudakozódás után meggyőződött, hogy az előtte megígérvén, hogy a követ ki fogja szolgáltatni, bizonyos napot tűztek ki,
midőn az Runyit Singhnek át fog adatni.
tett fölfedezés csakugyan való.
1813. junius 1-je volt, midőn Runyit több megbízottal és nehány
Azonban valamely tárgy hollétének megtudásától annak birtokba keritéseig még hosszu az ut. Erőszakot pedig nem lehetvén e czélból hasz¬ egyénnel, kik a Kohinurt ismerték, sah Sujahnál Saverában megjelent. Üd¬
nálni, cselhez nyult, hogy a becses kincset megszerezhesse. E csel, mint vözölvén egymást, mindnyájan letepedtek. A teremben halálos csönd ural¬
előtte s utána is számtalan esetben, a legszivélyesebb barátság színle¬ kodott, senki sem akarván azt megháboritani. Igy telt el legalább egy óra..
Runyit nagy türelmetlensége daczára sem akart első lenni, ki a mély hall¬
lése volt.
Azon napra, melyen Nadir sah Mahmud Badsahnál bucsulátogatását gatást megszakitsa, hanem inkább megbizottjainak intett, hogy sah Sujaht
vala teendő, Delhiben nagyszerű ünnepély rendeztetett. Ezt akarta ő föl¬ az összejövetel czéljára figyelmeztetnék.
A sah rabszolgái egyikének intett. Ez eltávozván, rövid idő mulva
használni az óhajtott zsákmánynak szépszerével kicsikarására. Nadir sah
tehát legpompásabb diszöltözetében jelent meg, fején persa juhbőr-süve- egy kis csomaggal tért vissza, jnelyet Runyitól és a sahtól engyenlő távol¬
gével, mely a királyi övvel körülkötve a legdrágább gyöngyöktől ragyogott. ságban a szőnyegre helyezett. Ez megtörténvén, ismét az előbbeni csönd
A szertartás igen ünnepélyes volt. Mindkét uralkodó, az egész udvar állt be, mi alatt ujolag meglehetősen hosszu idő folyt le. Runyit türelmet¬
nem csekély örömére, kölcsönösen örök barátságról és testvériségről bizto¬ lensége minden perczczel növekedvén, végre nem állhatott ellen. Hogy e
sitotta egymást. Nadir sah most tartotta elérkezettnek a pillanatot, mely¬ kinos állapotnak véget vessen, környezői egyikének intett, hogy vegye fől
ben régi forró vágya teljesülhet. Mahmud határtalan bámulatára ugyanis, a csomagot. Ez engedelmeskedvén, kibontotta azt.
E mütét alatt valamennyi szem oda volt irányozva, feszült figyelem¬
mintegy a baráti érzelem hevétől elragadtatva, a szövetség megerősítésének
mel várván a tartalmat. Végre eltőtünt a kő, melyet azok, kik jól ismerték, a
legünnepéiyesebb jelével, a fövegcserével kinálta meg őt.
Mahmudnak nem volt szabad vonakodni, mert ez a legnagyoob udva¬ valódi Kohinurnak nyilvánitották. Runyit arczán annyi várakozás annyi csa¬
riatlanság, sőt a legsértőbb meggyalázás lett volna ; ezenkivül Nadir sal latkozás után a legbensőbb Orom sugárzott, melynek hatalma alatt az előz¬
nem is engedett neki időt a fontolgatásra. Levevén ugyanis bőrsüvegét, ményekről egészen megfeledkezett. Ez érzettől indittatva, mégis csak ő sza¬
Mahmud turbánját saját fejére tette. A mohamedán uralkodók az ön kította félbe a hosszu hallgatást, kérdezvén, mi a kőnek értéke, sah Sujaht
uralkodás finom szokásában nagyon gyakorlottak. Badsah arczán Í rövid válasza mindössze enégy betűnyi szóból állt : „Gyutyi!" E szó jelen¬
veszteség fölötti fájdalom vagy sajnálat legkevésbbé sem volt észrevehető, tését különfélekép magyarázzák. Eredetileg annyit jelent, mint czipő, de
elannyira, hogy Nadir sah kételkedett, vajjon e fogás által sikerült-e czélt átvitt értelemben többnyire valamely megalázó büntetésnemül használják.
érnie, vajjon a kincseket érő kő birtokában van-e, vagy üres turbánt vise „Czipőt adok," e kifejezés Indiában igen gyakori. Különben „gyut" annyi,
mint hazugság, csalás, rászedés, szégyen, gyalázat, vastag tréfa stb., „gyud"
fején.
E fölötti türelmetlensége nem engedte sokáig időzni. A két uralkodó pedig annyi, mind ütközet, háboru.
Egy hitelt érdemlő bennszülött, ki ez összejövetelnek tanuja volt, és
a legőszintébb vonzalomról és barátságról való kölcsönös biztositás közt
ki
ez
esetet Schönberg német utazónak elbeszélte, kinek előadásából ez
vált el egymástól. Alig volt Nadir sah sátorában egyedül, első teendőjének
tartá a turbánt levenni, és kibontani. Már már azt hitte, hogy gyánitásá adatokat merítettük, hozzátéve, hogy sah Sujah magatartása az egésznél
ban csalatkozott, midőn egy kis tekercs gurult elő, melyet felbontván, : méltóságteljes és tiszteletre gerjesztő volt s az egész gyülekezetre mély be¬
nyomást gyakorolt. Runyit-Singet ez egészen tartózkodóvá tette, úgyhogy
követ ebben találta.
Nadir sah halála után a Kohinur a kabuli dynastia birtokába jutott az emlitett kérdésen és feleleten kivül egy szót sem váltottak. Senki sem
hol különféle veszedelemnek volt kitéve ; de 1812-ben Sujah sahhal szeren¬ távozott onnan, magát Runyitot sem véve ki, azon meggyőződés nélkül^
csésen Lahorebe jutott, midőn ez Runyit Singh ótalmáért folyamodott hogy tanuja volt egy bukott fejedelem lelki nagyságának, melyet kényte¬
Runyit Singh nem ismerte ugyan a drágaköveket, de azért ilyennek len tisztelni.
Ez idő óta a Kohinur egy karpereczbe foglalva Lahoreben tartatott a
birtokára mégis vágyott. A Kohinurnak ő is hallá hirét, semmi eszközt sen
koronaékességek
között. — Miután a fiatal, hét éves Radja Delib-Singhet
mulasztott el, hogy az kezeibe kerülhessen.
az
angol
kormány
elismervén, angol helytartó hadsereggel együtt állomá¬
Wuffo-Begum, sah Suhajnak, Kabul szerencsétlen, elűzött, és
sozott
Lahoreben,
mint
tudva levő dolog, a shik seregek két ezredének lá¬
Mahmud parancsára szeme világától megfosztott királyának neje, ki Ru- zadása tört ki, minek következtében
a korona kincsei, s ezek közt a Kohinur
nyitnál keresett és talált menedéket, ennek következtében Saderaban lakott is, az angol hadsereg zsákmányának nyilváníttattak, s a becses követ
Runyit felszólította, hogy adja neki a követ, mire azon választ nyerte az angol királynénak ajándékozták.
hogy az n'ncs birtokában.
Mint a nyájas olvasó tudja, a Kohinur az 1851-diki világtárlatban is
Runyit ezért megboszankodván, a szerencsétlen nő minden vagyonát
ki
volt
állítva, 186 karátot nyomott, de akkor roszul volt köszörülve; azóta
erővel elvetetó s Lahorebe vitette. Ez uton nagybecsü kövek jutottak Runyit
ujra
köszörültetett,
s bár most csak 102% karátot nyom, szépségben végetbirtokába, olyanok, milyeneket azelőtt sohasem látott; azt hitte tehát, hogy
leiml
nyert,
s
a
mostani
londoni kiállitásban számos bámuló figyelmét vonja
ezek közt van a Kohinur is. A többi ékességek és disztárgyak közöl is igen magára.
Szeberényi Lajos.
sokat megtartott, mint szőnyegeket, shawlokat st, csak keveset küldvén
vissza Begumnak.
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A Kohiiiur.

Árpád sírja.
Ifj. RÉSÖ ENSEL SÁNDOR-tól.
(Folytatás.)

Harmadik rajz: — „Fehéregyház romjai" jelen állapotukban.
„Ismerd Magyarhaza a te atyádat.
Tiszteljed a te Josuédat,
Az igéret földére kihozott nemzet
És Árpádnak hamuiban is
Az oly sok királyoknak szármázd magvát
Háláadó emlékezettel tiszteljed."

vidéken. A nagyszerü tüzijáték még harmadnap szombaton is tartott, 8
miután a városban a boltozott házakat kivéve, minden — a városon kivül
pedig azon bájteljes dombon, h/>l most a sérvvitézek épülete áll, hol orszá¬
gunk feledhetlen alapitójának Árpádnak tetemei is porlanak, remete sz. Pál
zárdája, az ősöktől hajdan Fehéregyháznak — korunkban az idegen ajkuaktól „Klein Zell"-nek nevezett, a lángok martalékává lett stb.
Ezen okmány, illetőleg adat szerint, eltekintve attól, hogy a Fehér¬
egyház helye hibásan van benne kijelölve, annyit tartunk valónak, hogy
Ü-Budán a kérdéses időben a készakarva támasztott tűz borzasztó puszti¬
tást vitt véghez. A törökök, kik a vár s környéke megtartására nagy re¬
ménységgel soha sem voltak, a vár ostromakor majd minden külső egyházat,
s temetői sírboltokat, üregeket puskaporral töltöttek meg, és ha lehetett,
elleneikre gyujtották, igy ment ez mindég, nem törődvén azzal, hogy neve¬
zetes emlékeket vettetnek föl. Ott van Székesfehérvár, hol a barbár kezek
épen ugy cseleked¬
tek királyaink köBékásmegyeri kocsi-utvonal keletre.
sönséges temetőheyeivel , és midőn
Budán s Ó-Budán
romokba dőltek az
mlékezetes helyek,
zek köveit a várFalak emeléséhez,
gazitásához hasz¬
nálták fel, mit pelig fel nem hasz¬
nálhattak posványságba döntötték.
Fehéregyháza
körül, irja Rasid
török iró, a törö¬
köknek a keresz¬
tyének ellen levén
harcza, szembeszál¬
lás végett mindkét
fél itt rendezte se¬
regét, és miből álott ez ? Fehéregy¬
háza (más templo¬
mokkal hasonlón
cselekedtek) földdel
öltetek fel, s reá,,
hadi gépek helyez- [
••IL
ettek, st, kápolna^
üregébe fegyvereket
Péterhegye s Patak észak-nyugati részen.
puskaport raktak.
Fehéregyháza, ha harcz-időben erőd volt, nyugalom idején istállónak
fordittatott; mert meg van irva, hö íj alattok a keresztyén egyház ak istál¬
lóvá fordittattak.
1526. sept. 10-én, midőn Buda O-Budával lángba borittatott, Szulej¬
mán, Ibrahim nagyvezérrel, lóháton nézte a vészt, a vár s környéke még
egy hétre reá is füstölgének.
Bonfin irja (Dec IV. Lib. 7.), hogy a törökök Budán és Ó-Budán
még az emlék-sírköveket is felforgatták; igy nincs kétségünk, hogy Fehér¬
egyházát, melynek ma már csak nyomai vannak fenn, e barbár kezek tették
tönkre. Leromboltatott ez emlékünk oly kegyetlenül, mint Equen, egyip¬
tomi szultán által 1012-ik évben Krisztus koporsója temploma.
A mindent emésztő idő, s irigy sors döntötték romokba elhunyt hon¬
szerzőnk nyughelyét.
(Folytatást következik.)

E részben a leirást s rajzot, ugy a mint azt velem ifj. gr. Nádasdy
Ferencz és Thaly Kálmán urak szívesek voltak közleni, és én azt figyelmes
kutatás után jónak láttam, barátságuk emlékezetére ide iktatom.
Fekszik ez egyházrom, a térképünkön kitüzött helyen ,.in campo
(sikon), de „sub radice montium" (hegy mellett) a mai Péterhegye alatt, a
fennt is érintett Svanfelder-malom közelében, ott a hegytövéből eredő „parvum Jlumen," melyet Anonymus emlit. Mint ősvallásunk leglényegesb szer¬
tartása megkívánta, elődeink ide forrás vize mellé, hegy alá temették hon¬
szerzőnket, (sepultus est supra caput unius parvi fluminis).
Némely történetírók állitása szerint az egyházat az avarok legyőzetése után 809-ben n. Károly emelte a megtértek számára, de inkább hihető,
hogy István kir. emelte, a magyarok megtérése kezdetén a honszerető vezér
hamvai fölött. — Mátyás kir. alatt állt még a hely, és az ájtatoskodó hiveknek nagy tömege látogatta, (L. Annales ordini S. Pauli, I. Eremitae Viennae
1663. fől. pag. 252.) 1510-ben még Pálosok birták stb.
E rom, mint a helyzet mulatja, bejáratával a Péterhegy és patak felé,
azaz északnyugatnak, hátrészével pedig keletnek fekszik. Hosszasága az
ajtótól a kerek sanctuarium legmagasb pontjáig 6 öl s 3 láb, szélessége pe¬
dig 4 öl és 2 láb, a falakat is ide számitva. Nagysága tehát, lehet mondani,
tökéletesen megegyezik a sz. István által épitett, s még idáig épen álló, ne¬
vezetesen a börzsönyi (Hontbau) és a veszprémi Gizella-kápolnák kiterje¬
désével. Hogy sanctuariuma kerek, s következőleg maga az egyház byzanti
stylben volt épitve, szintén csak a mellett bizonyit, miszerint sz. István¬
tól eredett.
Romjait 185,1-ben még félölnyi földréteg borította, kis dombot ké¬
pezvén, mignem Érdy a földet róla annyira lehordatta, hogy az alapfalak
térrajzát kivenni lehetett. Ezen állapotban van a rommaradvány mostan is.
Érdy ur e föld lehordatása alkalmával talált egy újabbkori csontvázat (L.
rajzunkon) s nehány csekély érdekkel biró aprólékos régiséget stb. stb.
(L. Pesti Napló 1860. julius hó 19-ki 166—3131. számát.)
Azok irányában, kik netán a helyszinére fognak menni, és az egyház
romjai kicsisége felett töprenkednek, ezeket igtatom ide :
Fehérváron van egy kápolna, mely a székesegyház északi részén fekszik,
és sz. Anna nevén neveztetik. Ez góth modorban van épitve, bolthajtások¬
kal, ablakai szintén góth modorban gyönge, de faragott és falhoz erősitett
8 oszlopzattal, belől karzat alatt hasonlón, de már nagyobb négy oszlopzattal, kettő a bejáratnál szabadon, hátul vashorgonynyal falakhoz erősitve.
A kápolna hossza 13, szélessége 10 lépés, igy megegyezik Fehéregyház nagy¬
ságával. (Paur J. „Memoriae Capellae S. Annae 1858.")
Zsivkovits Fer. ur, előbb békásmegyeri plébános, most a pesti köz¬
ponti papnövendékek lelki igazgatója, következő jegyzéssel él : A régiek
nem szokván mindenütt egyszerre nagy templomokat emelni, kivált ott, hol
először hirdették a keresztyén vallás elemeit, eleinte kisebb kápolnákat
épitettek, melyekbe a keresztyének összegyülekezhessenek. Tanusitja ezt a
békás-megyeri és kalázi határon, a Duna-parton látható „Praepositura S.
Joannis Baptistáé de Rév prope Budám" rommaradvány, hol a templomocska még fennlevő romjai szerint itélve, a templom maga szintén kicsiny
volt, és semmiesetre sem nagyobb a Svanfelder-féle békás-megyeri ó-malom
közelében kiásott, Fehéregyháznak vélt templom területénél. Igy a kéméndi
plébániához tartozó Kis-Bény helység a hagyomány szerint sz. István alatt
épült góth-alaku kéttornyú temploma sem nagyobb. De több régi templom
TOrténelmt kalászatok
szentélyéből is látható, hogy a templom hajója csak később épittetett hozzá
Irta Lehoczky Tivadar.
az eredetileg kisebb mérvben kápolna gyanánt épitett szentélyhez. — A
békás-megyeri ó-malom közelébeni templom kiásott alapjának kisebb terje¬
(Fől y la tás.)
delme tehát épen nem elegendő arra, hogy azt ne mondhassuk a Fehéregy¬
XIX.
ház alapjának, miután az akkor épült, midőn a keresztyén vallás e vidéken
terjedni kezdett. (1861-dik évi oktober 10-én Zsivkovits Ferencz.)
Rablók üldöztetése
1701-ben.
Azoknak, kik kérdenék, mikor s mely körülmények közt enyészett el
Most, midőn az útonálló és prédáló rablók ép ugy elszaporod¬
Fehéregyháza, a magyaroknak e drága ereklyés helye? Jászay ,,A magyar
tak,
mint
a
XVII.
század végén s a XVIII. elején, s midőn már a szerény
nemzet napjai, a mohácsi vész után" (I. k. 15 lap,) e soraival felelek:
hirlapirók
is,
zsiványfogdosási
pro grammok gyártásával bíbelődnek, nem
1526. sept. 12-én Szulejmán, Kelenföldre érkezte utáni szerdán, ha¬
dainak nyugnapot engedve, maga Ibrahim nagyvezérével Budát ment meg¬ lesz felesleges, ha részemről is egy ilynemü instructióval szolgálok, azzal
tekinteni. Csütörtökön sept. 13-án ismételte mindenfelőli vizsgálódását, t. i. melylyel az ugocsamegyei közgyülés 1701. évi máj. 20-kán nemzetes
azután tanácsot tartott, felégettesse-e Budát (s Ó-Budát) vagy sem? „A Andrási Zakariás uramat, fancsikai birtokost látta el, midőn őt Isten nevé¬
várost igen, mondák tanácsosai, hogy emiékök legyen minden nemzet előtt, ben a haramiák fogdosására kiküldé.
miszerint ő ott járt, de a várnak kegyelmezzen, mert az fejedelmek szék¬
Az utasitás szóról szóra igy hangzik :
helye, — ezekután 300 török neki látott a gyujtogatásnak, a város északi
„l-o. Harmincz válogatott jó fegyveres és vgjénkbeli emberekből álló
része lángba borult, következő reggel a nagy templommal, s elrejtett ki¬ gjaiogokat hovahamarább szerezzen össze eö kglme non obstante quorum
váltságlevelekkel, az egész város elhamvasztatott, Szulejmán akarata, s az cunque sive Dnorum terrestrium, sive alior contradictione et inhibitione és
oltásra siető Ibrahim nagyvezér minden igyekezete ellenére. A tábori zenét, ns vgye főbb tiszteinek őket psentállya.
mely kedden, szerdán és csütörtökön éjjel ozmán szertartással fel s alá har¬
2-o. Előtte levö ns vgje főbb tiszteinek dispositiojából azokkal mind
sogott Buda utczáin, pénteken éjszaka a felgyújtott nagy templom lobogása a latrok persecutiojára, mind a közönséges szolgálatokra, valahára az alkal¬
váltotta fel, melynek 215 lépcsőnyi magas tornya messze világított tüzével a matosság hazza s a szükség kivánnya, hova rendelteinek s küldettetnek^
•>
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A madarak is megittasodnak. Hogy a madarak is megittasodjanak,
az elekbe adandó parancsolat szerint oda mennyének, és az dolgot az sze¬
sokan
természetellenesebbnek tartják, semhogy ez állítást elhinnék. És ez
rint végben vegjék; szélvel járván jó regula és disciplina alatt tárcsa s hormégis kétségtelen dolog. Az amerikai Egyesült-államok déli részében egy
doltassa alattvalóit, a szomszéd ns vgje tisztevei is egyetértvén.
3-o. Harmincz gjalogok mellé pro assistentia lesznek fellimitálva száz fa van, a narancsfa családjából, melyet ott „India fái kevélységének" ne¬
jó fegjveres emberek, az arrul való eo kgnek adatott lajstrom szerint, azo¬ veznek, és mely „Melia Azedarach" növénytani nevet nyert. A fa nyáron
kat eö kgme leirja nevek s személyek szerint minden faluban és bizonyos tele van sárga bogyójú fürtökkel, melyeket az amerikai rigók (turdus
terminusban egyben gyüjtvén eöket, feötiszt uraimék elött psentállya; min¬ migratorius) különösen szeretnek, de melyek mámorositó hatását aztán ta¬
den faluban erős parancsolat alatt meghagjván 100 ft. büntetés alatt, hopj pasztalják is. Lyell, a hires angol természetbúvár egy ilyen ittas rigóra
•izon fegjveres embereket minden falu olly készen tartsa, hogj valamelj órán akadt, mely védtelenül jutott a gyermekek kezébe. A természetbúvár az
ittas madarat a gyermekektől megvette, és azt, miután nemsokára kijózanokivántatik, kirukkoljanak fegjveres kézzel.
4-o. A falukat és lakosokat kgd s<mmi excessussokkal, exactiokkal ne dott, szabadságával ajándékozta meg.
terhellye s ne terheltesse; a minemü kenyérrel a szegény ember él és a
minemü eledelt adhat, azzal s ollyannal contentusok legyenek.
Csodálatos villámcsapás. H . . . ur egy sajátságos villámcsapást beszél
5-o. A falu birák s lakosok minden hirt éjjel nappal feötiszt uraimékk el, mely Párisban 1852. évi május 17-dikén történt, s mely őt kevésben mult
hogy agyon nem sujtotta.
megvigyék.
Előadása következő :
6-o. Az éjjeli — nappali circálásokat, estvéli takarodó vonásokat, ha„Hétfőn, május 17-dikén, esteli l l órakor, épen utban voltam, hogy a
rangozásokat mindenütt adurgealtassa, . . . e végre mindenütt tizedeseket
Szt.
Guillaume,
de la chaise és de Varennes rtczákon keresztül, lakásomra
s hadnagjokat rendelvén.
menjek,
midőn
egy
nagyon erős mennydörgés arra figyelmeztetett, hogy
7-o. Vgjében akár éjjel, akár nappal széllel járó fegjveres emberektől,
akár lovasoktúl, akár gjalogoktúl passussokat elökérje a keretessé; a kiknél lépteimet gyorsítsam; minthogy az erre következő zápor előre vala
látható. Alig léptem ötvenet, megint egy másik villámcsapás rázott meg,
passus nem találtatik, azokat megexamináltassa; ha kik suspectusok lesz¬
mely vakitó fényével majdnem egy pillanatban csattant el. Nagy esőcseppek
nek vagy álnokságban találtatnak, azokat mingyárt incaptiváltassa s küldkezdenek hullni. Lakásomtól még csak 2 —300 lépésre voltam. Szaladni kez¬
gye feö v. Vice Ispán kezéhez.
dek, s egyszerre oly világosság vett körül, hogy szemeim ki nem birták,
8-o. A Tiszán mindenütt vgjénkben levő révekre s passussokra vi- és erre ugyanazon pillanatban egy hatalmas villámcsapás dördült fülembe.
gyáztasson, a révészeket ujonnan megesketesst, mindenütt azon, hogy isme Kalapom* tiz lépésre repült fejemről, pedig szellő sem lengedezett, s szemei¬
rétien embereket a réven által nem hordoznak; a Tiszán a transitust min¬ met a nagy világosság oly érzékeny fájdalommal fogta el, hogy megvakult¬
denütt impediállya, elszedvén a hajókat a csolnakokat.
nak hittem magamat A rám zúduló zápor kábultságomból eszméletre hozott
9-o. Széllel járván a vgyében gyalogjaival egy helyen sokat ne com- s nagy örömmel tapasztalván, hogy még jól látok, hazamentem. A mint le¬
morallyon és a szegénységet ne terhellye; a mit hall, azzal a feö tiszt urai- feküdtem, zsebórámat akartam felhúzni, és ekkor vevém észre, hogy a vil¬
méket mingyarast tudositsa.
lámsugárnak mellényem bal zsebén kellett keresztül mennie. E zseben, alól,
lO-o. Az igaz utakon s a mezőben a hidakat, gátakat, pallókat csinál¬ egy lyukat találtam, akkorát, hogy rajta két ujjamat keresztüldughattam;
tassa meg, hogy akadály nélkül járhasson ; melrül olly erős és kemény a lyuk széle meg volt égve és szétszaggatva. A mellény kázsmér szövetből
parancsolatot adgyon ki, hogy valahol 15 nap alatt jól a hidak, gátak és volt, zsebbélése kartonból, ennek második belső béllése pedig posztóból.
pallók elkészülve "nem lesznek, az ollyan helyekk birái és esküttjei és kerü¬ Mig szaladtam, hogy még az eső előtt hazaérjek, óralánczom iv alakban
lői a vagy tömlöczben hányattatnak, avagy erősen megpálczáztatnak, mely¬ függött mellényemen alá. A villámnak a láncz legalsó pontján kellett utját
nek is executiója bizattatik eö kgre.
keresztül vennie; minthogy a láncz felső része, mely mellényem egyik gomb¬
l l - o . Az efféle közjót illető minden parancsolatokat a falukon hirdet - jához volt megerősítve, változatlanul maradt; holott a kampó, melyen az
tesse ki, ha kik miatt a közjó késelődik avagy elmulik, az ollyan embereket, óra függött, a láncz két legalsó szemével együtt, nyom nélkül eltünt. E
nem a birót, hanem ollyan akadályt szerző vakmerő embereket pálczáz- kampó, valamint az egész lánc/, ezüstből volt, belől azonban aczéllal kibéllelve. Égy arany karika, melyen több játékszer függött, öt darabra tört
tassa meg.
.
12-o. Instructiojába levő minden dolgokat mindenfelé valahova jar, szét, s az aczél-órakulcs, mely aranylemezbe volt foglalva, egészen eltünt,
mind az földes urakk eö kegkk, mind az szolgabirákk értésére adgya, hogy de a foglalóul szolgált aranylemez sértetlenül megmaradt. Kis iránytűm,
de a
y lt
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eők is az szerint parancsolatott adhassanak az faluknak. Signanter pedig
mely egy kis ezüst tokban volt, sarkát egészen megváltoztatta. Az órán
loco corollaryj intimaltatik eö kegyelmének, hogy ezen hivatallya viselésének kívülről semmi sérülést sem vettem észre, valamint karikáján sem, melyről
egész ideje alatt józan életben foglalva legyen; semminemü részegittt itallal a lánczkampó leszakittatott és eltünt. Azonban, noha a villámcsapáskor csak
magát ne terhellye és kötelességének végbenn vitelére azzal magát alkal¬ l l óra volt,órám43/ -det mutatott, és n«m járt. Ezért azt azon hiedelemben
4
matlannak ne tegye; Sobrius enim Semper sibi praeens, fortisque est, sapi¬ hogy rugója tört el, vagy valami más baja történt, az asztalra tettem, azon
ens anima in hisce residet, non in paludibus et lacunis. Segéllyé Isten eö szándékkal, hogy a következő napon az óráshoz küldöm. Másnap mégis fel¬
kglmét ns. vgjének hasznos szolgalattyára, a gonosztevőkk s latrokk ki¬ húztam, és járni kezdett, s járását később is rendesen folytatta. Ugylátszik,
gyomlálására, és a közcsendességnek s megmaradásnak oltalmára s munka- hogy a villám a mutatókat előre ugratta, a gépezetet pedig megállította. A
lodására hozzá tartozóival együtt.
zápor idejekor órámon még egy aranyba foglalt kis érem és egy kis arany¬
A c t u m u t supra."
kulcs is volt, melyek mindketten odalettek. Valószinüleg a lánczkampóval
Hány tolvajt és rablót fogtak el ekképen, erről hallgat a protokollum eo-yütt ragadtattak el a villám által. A lánczon, mely a villám vezetőjéül
és chronika.
(»oiyuuok.i
szolgált, ennek semmi nyoma sem vala észrevehető. — Mi engem illet, a kö¬

Vegyes

jegyietek.

Közli Dr. Bardócz Lajos.

A kártékony állatok pusztításának sajátságos módja. Midőn a kubaiak
a ozukornád aratásához fognak, az aratást nem a tábla egyik végén kezdik
meg, mint ez nálunk szokás, hanem minden oldalról, ugy, hogy a táblát
egészen körülfogják. Ezt azért teszik, hogy a mint ők az aratással mindin¬
kább és inkább előrehaladnak, a czukornádban tanyázó ártalmas állatok,
mint kigyók, patkányok stb. el ne szaladhassanak, hanem a tábla közepére
szorittassanak. Ha a még lábán álló nád meglehetősen kis darabra apasztatott le, az a rabszolgák átalános örömrivalgása közt köröskörül meggyujtatik, s igy egy sereg ártalmas állat leli a nád lángjai közt halálát; a fold pe¬
dig a hamu által megtrágyáztatik.
A pókok, mint növényevő állatok. A pókok a husevő állatok közé
vannak ugyan sorozva, de még sem oly kizárólagosan húsevők, mint közön¬
ségesen hiszszük. Lukil a pókok hajlandóságáról a növényevésre, következő
érdekes esetről tudósít. A patkányok életmódja körüli vizsgálódásaim
közt, egy szőlő darabkát esetleg egy pók hálójába vetettem, mely üveghá¬
zam ablakán volt kifeszitve. Csodálkozással tapasztalam, hogy a háló lakója
a bevetett szőlő darabkára ugrott, s annak nedvét jó darab ideig, nagy
vágygyal szivta. A jelenet rám nézve igen érdekes levén, a kisérletet ismé¬
teltem, és hasonló eredménynyel. Legalább is egy tuczat pókot kerestem
fel s mindeniknél azt találtam, hogy a sötét piros szőlő nectár-nedvét igen
jó'izünek találták. Pókjaimat augustus végétől november kezdetéig időn¬
ként ezen élelemmel vendégeltem, s azok különösen a vörös szőlő iránt nagy
előszeretetet tanusitottak.

vetkező napon tagjaimban szokatlan merevséget éreztem ugyan, hasonlót
ahhoz, mely a testnek tulságos megerőltetéséből származik : de különben se
ruhámon, se testemen semmi jel sem volt felismerhető. Egyuttal ruházatom
eo-y sajátságot kell megemlítenem, mely valószinüleg okozója volt, hogy a
viilámsugár az emlitett hatásokat idézte elő, s engem megkímélt. Spanyol¬
országban megszoktam volt, hogy derekamon, mellényem alatt, egy vörös
selyem övet viseljek, mely 15 — 20 centiméter széles, és oly hosszu volt,
hogy testemet négyszer-ötször beérte. Miért ne lehetett volna ezen öv az,
mely okozta, hogy a villám ne testemen, hanem ruhámon menjen keresztül?"
E tudósitást Biot ur, a párisi tudományos akadémia egyik ülésén felol¬
vasta, s egyszersmind a villám által talált tárgyakat megvizsgálás végett elő
is mutatta. Ez tehát az esemény hitelességéről elegendő kezességet nyujt.
Kamcsatka prémbör-gazdagsága. Kamcsatka 1841-ben 9800 czoboly,
710 hód, 6430 róka, 1050 jegesróka, 300 vidra, 900 nyest, 90,000 evet és
8000 rubel áru hermelin bőrt szolgáltatott át a kereskedelemnek. Es prémkereskedése ezóta semmiesetre sem csökkent, noha egyes állatfajok a való¬
ban pusztitó vadászatok által ritkulást éreztetnek, mint ez a következő
érdekes adatokból kiviláglik. 1803-ban egyedül az unalaskai raktárban
800,000 jégmedvebőr volt felhalmozva. Mondják, hogy e raktárból mintegy
700,000-re menő medvebőr égettetett el; mert attól féltek, hogy a roppant
bőség, mely a többi raktárakban is hasonló volt, a bőr piaczi árát teteme¬
sen le fogná szállitani. 1810-ben az addig lakatlan Prybylow szigetek, hol
a vadállatok akadálytalanul tenyészhettek, 62,000 tengeri medvebőrt szolgáltattak; 1821-ben pedig már csak 50,000 darabot. Az orosz-amerikai
társaság által 1798-tól 1803-ig, tehát
5 év alatt elejtett tengeri medvék
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száma -í,407,739-re
rugott,
csak 413,757 darabra.

Vasárnapi Ujság 40-ik számához

TÁRHÁZ.
Vidéki közlemények.

nálunk is a dalárda ügyével. Ugyanis midőn vidékünket, a haladás minden¬
felé kongó órájának, még oly hangos kalapácsütései sem ébresztenék fel
II.-Nánás, szept. 22. {Nevelésügy. Balesetek. Műkedvelők.) E lapok álmából : nehány jeles megértve és felfogva a kor szellemét, a lángra gyült
hasábjain ez év julius havában általam már közzétett, egyházunk világi és tevékenység első hevében megteremtette a kisbéri dalárdát. — Borsos Ist¬
belső elöljáróságunk elleni nép-demonstrálás, végre a n. mélt. helytartóta¬ ván, Németh Lajos és Pálffi Károly néptanitó urak, julius elején már hatá¬
nács magas intézkedése következtében, hova az ügy terjesztetett később — rozott inditványnyal léptek fel, s lelkes felhivást intéztek vidékünknek
a h. kerületi kormányzói hatóság által szorosabb figyelembe vétetvén, ak¬ minden szépért s nemesért hevülni tudó ifju nemzedékéhez. A felhívás
ként intéztetett el : hogy a nevelés magasztos ügye előmozdítására i ré¬ Borsos István tollából folyt, mely alá feljegyezték magukat s azonnal a
gibb idők óta használt, de ez év tavaszán a nép egy része által elfoglalt dalárda tagjaivá lőnek : Rozsos József, Haizinger János, Mánzer Mihály,
1000 köblös réti birtok, az egyháznak ismét birtokába, s annak a népneve¬ Staftl József, Sulmán János, Németh Lajos, Csató Pál, Forint János, Pálffi
lés minél szélesebb s jótékonyabb kiterjeszthetése végett, használatába Károly, Kovács Kristóf, Nagy István, Neumájer János, Németh Péter, Jám¬
ujolag visszaadatni rendeltetett.
bor János, Zatkálik Károly, Pethő József, és Grulden Endre urak; — s a
Ez okból, szivünk teljéből mondunk hálás köszönetet városunk, egy¬ julius 16. tartott alakító gyülésben Forint János elnöknek, Pálffi Károly
házunk mindazon lelkes kormányzóférfiainak, kik egyházunk, iskolánk alelnöknek, Borsos István jegyzőnek,Haftl József pénztárnoknak, Németh
ügyét ama nehéz megpróbáltatás napjaiban is szivükön hordva, készek va¬ Lajos a műkedvelő-társaság rendezőjének meg is választattak.
lának inkább személyes nyugalmukat föláldozni, mintsem az egyházat
Az alakító gyülés főbb határozmányai ezek voltak : a dalárda „vértes¬
egyik fojövedelmi forrásától megfosztatni engedni.
aljai dalárda" nevet vesz fel s e czim alatt lép be nemzeti dalárdáink diszes
És most, midőn lelkes fáradozásaik nem lőnek sikertelenek, intézkedő koszorújába. Minden tag beléptekor és havonkint meghatározott összeget
kell, hogy azon szép tagföldet minél jövedelmezőbbé tegyék, mint azt ez év fizet. A dalárda, mint műkedvelő-társaság is kiván működni, s könyvtár és
tavaszán is czélba vették; a nép is, egyháza; ezen egyetlen kincse eddigi ha¬ olvasó egylet alakitását szent kötelességének ismerendi. Becsületszóval
nyag ápolását helyrehozva; sietend közremüködni ama legszentebb czél kötelezi magát minden tag az énekórák pontos látogatására. — A ki meg¬
eléréséhez, s meleg szeretettel fog csüggeni azon, mitől saját fölvirágzását gondolja, hogy a tagok nagyobb része 2—3 órajárásra is lakik a közép¬
remélheti.
ponttól mindenesetre méltányolni fogja, a semmi nehézséget és akadályt
E f. szept. 14-én s az azt követő napokon tartattak VI oszt. gymnasi- ísem ismerő buzgalmat és lelkesedést e vidéken, melyen a szépmüvészetnek
umunk sfi és leány iskolánk 186% iskolai évet beereszkedő közvizsgái. Minő csak hire szokott átvonulni s hol 7 év óta csak egyszer voltak szinészek
sikerrel működtek népnevelőink e lefolyt iskolai évben ? Nem akarok pan- Kisbéren s azok is németek voltak.
egyricát mondani egy két kitünő nevelőink felett, sem pedig apológiát tar¬
Nem csodáljuk ha a dalárda első lépései ingadozók voltak s több tag
tani a gyengébbek hibái mellett, hanem hogyha egyházunk küléletében in
buzgósága
szalmatüzként lobogott fel és hamvadott ki annyira, hogy uj felszó¬
tézkedésre van szükség; felettébb szükség van intézkedésre annak beléleté¬
lítás
kibocsátása
s a dalárda újraszervezése vált szükségessé. Az egylet
ben is. Kell, hogy a már egyszer alakuló félben levő iskolai-igazgatóság a
lelkész elnöklete alatt létrejőjön s a magyar ref. egyház egyetemes tanügyi csüggedést nem ismerő lelkes tagjai mindent elkövettek a desperáltak báto¬
bizottmánya által kiadott szabályok szerint ügyeljen fel az iskolákra; min¬ rítására s buzdítására, s ellebbenvén ajkaikról ama mindenható ige : „le¬
den iskolaköteles gyermeket iskolába járásra szorgalmazzon; a tanitók szel¬ gyen;" azóta uj vér löktet a recrealt dalárda életereiben. A folyó hó 25-én
lemi s anyagi állásáról, különösen annak fizetése pontos kiszolgáltatásáról tartott másodalakitó gyülésben ujra kinyilatkoztatta a dalárda magát, még
gondoskodjék; rendezze az iskolákban tanitandó tantárgyakat, hogy a nö¬ pedig, mint műkedvelő-társulat, mint könyvtárt alakitó, s olvasó-egyesület.
vendékek az iskolában, mint az élet előcsarnokában, hon, emberbaráti sze¬ Tiszteletbeli tagok választattak, kiknek koszorújában t. Mile Ferencz, t.
retetet, törvények iránti tiszteletet, vallásos kegyeletet, közügyek iránt Szélessy Dániel, t. Kis Elek és Dénes, t. Csajáthy Sándor, t. Békefi! István
hasznos ismereteket nyerjenek, csak igy lehet remény felvirulhatására, más¬ urakat; tisztelendő Gáspár Daniel, Gayer József és Szászi János urakat
szabad {legyen megemlítenem. — A Vasárnapi Ujság, és Politikai Újdon¬
ként nem!
ságok, a vértesaljai dalárda czime alatt, már ez utolsó évnegyedre megho¬
De térjünk át egy kissé köz életünkre is. A halotti csendet csak néha zatni és járatni rendeltettek. Több darabból álló könyvtár alakíttatott. —
néha zavarják fel az előfordult balesetek. E napokban is egy fiatal szolga Ennyire képes a közügyek iránti szeretet, ihletség és lelkesedés! Mindezen
legény, valahogy puskára tevén szert, közeli rokonának bemutatandó, elment elősorolt tények csalhatlan tanujelei vidékünk szellemi élete örvendetes
annak házához, — de ott csak egy fiatal 16 éves leányt talált, ki a ház kö¬ hajnalodásanak. Vajha a nemes példa mindenütt követésre találna.
zepén paszulyt tisztogatott; annak mutatja fegyverét; azonban a puska egy¬
Szüretünk igen jól ütött ki, sok és jó borral örvendeztetvén meg a
szer nézegetés közben csak elsül s a leányzót, homlokon találva, rögtön meghalt.
szőlős
gazdákat és azokat, kik a költővel igy énekelnek : „Száraz kut a
— Mások szerint pedig, a fiu már több rosz cselekedet elkövetője lett volna
m csapja." Akója az uj bornak 2 forint. — Pereszlényi János.
asez esetben is azon gyanúval terhelik, hogy rokonának kevés pénzecskéjét
ükarta volna elcsipni, s az otthon tartózkodó leánytól sehogysem tudván
Irodalom es amvesaet,
eozzá jutni másképen, azt készakarva s szándékosan lőtte meg. A gyanus
ögyén az illető törvényszék előtt várja a büntetést, vagy a gyanu alóli felsza+ („Egyetemes földirat(i) czim alatt Visontay J-tól egy jeles kis
ddulást. — Ugyancsak egy fiatal 17 —18 éves ifju, pajtásaival verekedésbe
egyeledvén, egyik czimboráját pofon csapta s e miatt, félévi rabságra itél¬ munka jelent meg Ráth Mór könyvkereskedésében. Az első füzet az előis¬
tetett; de mielőtt ennek letöltéséhez fogott V; Ina, testvér-bátyja által, ki mereteket s Európát foglalja magában s ára 50 kr. A második a többi világ¬
részt irja le s ára 90 kr. Dicsérni lehet a fövárosi tanodák választását,
kerületi csendbiztos, a bünösök iránti szigoru eljárással ijeszgettetett,
melyek
e munkát tankönyvül elfogadták.
ettőli félelem miatt kész volt életének kötél által véget vetni. Ezt követő
+
( 4 magyar dk. értesítő) IL kötetének 4-ik füzete megjelent, s Rö¬
napon pedig egy, családi bajai miatt kétségbeeső földmives akasztotta fel
mer F. levelező tag székfoglaló értekezését hozza „Magyarország földirati
magát, de ez korán észre vételvén — visszaadatott az életnefí.
és termény! állapotáról a középkorban.
Az idén mindenfelé szokatlanul romboló tüzelem városunkban is gya¬
+ (Egyetemes földrajz) czimü munkát irt Füssy Tamás, mely a m. k,
korolni akara hatalmát f. hó 5. 7. és 9-ik napjain, — de mindannyiszor az helytartótanács által a középtanodáknál használható könyvek sorába fölve¬
i 8 t e n i gondviselés, mely parancsolt az épen dühösködő szélvésznek, s a gyor- tetni rendeltetett. Emich G. sajátja. Ára 90 kr.
san érkezett emberi munkásság megakadályozák tovabb-terjedéset. Egy ka¬
+ (A Hugo Victor „Nyomorultjai") után készült dráma adatását Pá¬
zal szalma, széna, istálló és ház estek martalékul.
risban a censura betiltotta.
A műkedvelői társulat, mely már rég idő óta készül, városunkban is
(Magyarország története dióhéjban.) Nogall János nagyváradi ka¬
megalakult s egyelőre 6 előadást rendezend jótékony czélokra. Legelső elő¬ nonoktól, második bővített kiadásban jelent meg. E tanulók és Janitók szá¬
adás tiszta jövedelme szomszéd Dorogh varosban élő hitfeleink számára mára egyaránt hasznos munka 25 krért minden hiteles könyvkereskedésben
épitendő imaház s iskola építtetésére lesz szentelve.
kapható.
Időjárásunk, nem mondhatom, hogy változékony; folytonosan szárazság
(Magyar Sión) czim alatt jövő év kezdetén uj folyóirat indul meg,
és szél uralkodik. Szüret, tengeritörés e hét folytában veszi kezdetét. A Knauz Nándor szerkesztése mellett. Legfőbb gondját a magyar egyháztörhosszas szárazság daczára is a termés mindkét nemben kielégitő, különösen nelemre fordítja. E havonkint megjelendő 5 ivnyi füzetek előfizetési ára fél¬
a lapályos helyeken, széna kevés, a mi jószágottartó gazdáinknak nem ke¬ évre 3 ft. 50 kr. egész évre 6 ft. mely összeg Esztergámba, uri-utcza 75 sz.
vés gondot ad. — Sallai.
alá küldendő.
Ászár, (Komárom), sept. 26. (Dalárda; mükedvelö-társulat; olvasó¬
** (Vígjátéki pályázat.) A Debreczenben kitűzött 50 aranyos pályá¬
egylet; könyvtár ; szüret.) A kisbéri dalárda eszméje is, mint többnyire szo¬ zatnál, a beérkezett 31 darab közöl, a választmány itélete szerint kettő
kott lenni, elöször csak nehány jeles egyén kebelében született; s mint találtatott előadásra méltónak. Czimök az „Elsö szerelem" és „Veszélyes
minden nemes és magát átalánositni törekvő gondolat, nem kis mérvben sel." E két pályamű egyikének, a dijat, az októberben leendő szinrehozás
küzdött a valósulás és kezdet nehézségeivel. Azonban hol az akadály, mely után, mielőbb ki fogják adni.
az erős akarat erkölcsi sulya alatt szét ne mállanék; hol a nehézség, mit
+ („Csalogánydal") czim alatt Berecz Edétől egy ábrándos magyar
f é r f i a g erély, kitartás és határozottság legyőzni nem birna? Igy történt ez ött ki Kolozsvártt, Stein Jánosnál.
V«s. Ují. 40. »i. — 1862.

478

479

** (A Genfben megjelenendő) „Katonai Hetilap" már Szétküldte pro¬
Közintézetek, egyletek.
grammját. Szerkesztője Kápolnai István lesz. E lap f. évi okt. l-jétől kezdve
** (A magyar irók segélyegyletének) ez év második negyedérőli száma¬
minden hétfőn egy nyomtatott íven fog megjelenni. Előfizetési ára 3 hó¬
napra 10 frank vagy 6 osztr. ért. forint; félévre 19 frank vagy l l osztr. ért. dása is megjelent. E negyedévi bevétel, a multkori 11797 ft. 42 krt is hozzá
számitva, 20531 ft. 94 krra rugott. Kiadás volt 1060 ft. 40 kr. Maradt 19,471
frt. Ezen árak a kedvező körülmények szerint módosulni fognak.
ft. 48 kr. A mult évnegyedi alapitók száma 71-ről 127-re szaporodott,
** (Érdekes kőrajzok,) Bécsbe Weixlgártnertől egy füzet jelent meg, s a tőke = 60,192 ft. 39 kr. Azon alapitók száma, kik magukat évenkinti
mely hires magyar várak és romok hű ábráit tartalmazza. A tiz lapból álló 12 ft- fizetésére kötelezték, 54-re növekedett Egyes adakozásokból ez év¬
füzet természet után rajzolt képei : a Margitsziget romjai, Csákvár, Vise¬ negyedben 3203 ft. 52 kr folyt be.
grád, Csobáncz, a csákvári kastély, a csákvári kert parkkapuja és sveiczi
** (A képző-művészeti egyesület) szept. 27-iki gyűlésébe jelentés jött
háza, Kisfaludy háza Somogyban, és a sziklacsucson álló büszke Eszteraz
ez
évi műlap készüléséről, mely Markó egyik tájképe leend. Továbbá volt
házyféle kastély.
titkár előterjesztett számadásai, hiányosaknak találtattak, s az elnök fölha¬
— (Az „Uj Nemzedék" programmjából) tévedésből kimaradt, hogy a talmazást nyert e tárgyban a további szükséges lépések tételére.
lap oktober 1-sőtől 1862 indul meg. Kérjük t. gyűjtőinket, ha talán magu¬
** (A magyar biztositó-társaság) főügynökei által körlevelekben fölkat tájékozni nem tudták volna, ezt t. előfizetőikkel tudatni. Az „Uj Nem¬
szolittatá
alügynökeit, miszerint a hatóságokat oly intézkedések tételére
zedék" szerkesztősége.
birni
igyekezzenek,
melyek a tűzeseteket gátolják vagy annak elharapózását
** (Rózsavölgyi mükereskedését) lehetetlen meg nem dicsérnünk, a megakadályozzák. Czélszerü
tűzoltószerek szereztessenek, s jó karban tar¬
miért a magyar zeneszerzemények kiadásában oly szorgalommal jár el. Meg¬ tassanak, s az oly gyakori gyujtogatások
gátlására éji őrök czirkáljanak.
jelent nála, mellékletül a „Zenészeti lapok"-hoz „Nagy hallgató magyar" óhajtandó, hogy e tekintetben minden hatóság
A magyar biz¬
hegedűre zongorakisérettel szerzé Reményi Ede, s ugyanez külön kiadásban tositó-társaság miskolczi ügynöksége területén intézkedjék.
legközelebb
annyi tüzeset
pusztán zogorára átirva Ábrányi Kornél által. Ugyancsak nála jelent még történt, hogy az igazgazgatóság a károk mielőbbi fölvételére egyik
meg „Glöckchen", zongorára szerzé Leukert. Ara 1 ft. „Etudes" Goriától. hivatalnokát küldte ki s a kárpótlás gyors kifizetése végett 60,000 központi
ftot kül¬
Ára 50 kr. „Faust" Leybachtól. Ára 1 ft.
dött a miskolczi főügynökségnek.
+ (Az „Ország") czimü nagy politikai napilap első száma megjelent.
4- (Magyar kereskedelmi és müipar-társulat) van alakulóban. Czélja
Iránya a volt „Magyarországé." A „Vezér" első száma is megjött hírhedett volna : a nemzeti szellemnek és nyelvünknek terjesztése a kereskedelmi kö¬
promgrammjához hű tartalommal.
rökben. A fősulyt az ifjabb nemzedék kiképeztetését fekteti. Ezeket körébe
** (Kautz Gyula) egyetemi tanár pár nap előtt érkezett vissza lon¬ vonva, magyar előadásokat, fölolvasásokat tart. Magyar kereskedelmi szak¬
doni utjából. Nyomtatásban 10 — l l ivnyi munkát fog kiadni, mely a kiálli¬ lapot indit, s összeköttetésbe teszi magát a külföld nevezetesebb kereskedő¬
tást kultúrái s közgazdászati szempontból tárgyalja, hazánk viszonyaira házaival, stb. E czél kivitelére még csak a fels. engedély hiányzik, melynek
különös figyelemmel.
kinyeréseért kellő lépéseket tettek. Az egészet, ismert kereskedőnk, Hollósy
** (Erdélyi János) dolgozatait sajtó alá rendezi. E becses gyüjtemény inditványozta.
5 — 6 kötetre fog terjedni.
4- (A budai népszinház számadása.) A budai népszinház művezető
** („Az ütemirás lényege1') czim alatt Noszág Jánostól öt kőnyomattal igazgatója, Molnár György az évi számadásról és ügyállásról hosszu jelen¬
egy kis füzet jelent meg. Ára 30 kr. Ajánljuk a tanitók számára.
tést bocsát közre. A megnyitást követett három első hónapban 3557 ft. volt
** (Cserjebokor) czimü költeményfüzért irt s adott ki Tihamér, Győ¬ a tiszta jövedelem; 1861. évi júl. 10-től 1862. évi aug. végeig 23,732 ft. 56
kr., a hiány. Ebböl beruházási, diszletszerzési sat. költség fejében levonandó
rött, csinos kiállításban.
4748 ft., s a nyert fónntartási adakozások összege 3401 ft., marad tehát de¬
ficit 13 hónap alatt 15,582 ft. Ez összeg pótlása bármi uton kisegíthetné a
•Sgyhás és iskola.
népszínházát pillanatra bajából; de nem mentené meg állandóan, mert ad¬
** (Bács-faluban) Erdélyben, diszes iskolaépület készül. Épittetéséhez dig, mig a közönsége állandósítva nincsen, mig bérletet nem biztosítunk
Barcsa Mihály lelkész alig pár száz forinttal fogott. De Gödri Mihály számára, mely alapot képezzen a további működésre, nem segitettünk ezen
oda való lakos, a népnevelés szent ügyét szivén hordva, annak tovább épi¬ a mostoha viszonyok egész tömegével küzdő intézeten. — A működést ille¬
tésére 200 db. aranyat előlegezett kamat nélkül, bizonytalan időre. Adjon tőleg : a népszinház 1861-ik évi sept. hó 14-től 1862. évi sept. 14-ig adott:
az ég sok ily buzgó népvezetőket a hazának !
92 eredeti színművet, vígjátékot, bohózatot. 38 eredeti uj népszínművet.
** (Az aradi izr. iskolánál) a tanítói állomásra 70 egyén folyamodott. 15 idegen uj vígjátékot, paródiát, bohózatot. 50 idegen paródiát, bohózatot,
Az iskola 4 elemi és 2 reál-osztálylyal nyilt meg, s az előadásokat magyar vígjátékot. 5 operettet. 22 drámát. Összesen 130 eredeti művet. 200 nép¬
nyelven tartják. Óhajtjuk, hogy minden magyarországi izr. község az aradi¬ színművet, paródiát, vígjátékot, bohózatot s csak 22 drámát.
hoz legyen hasonló.
** (Bereg-munkácsi takarékpénztár) van alakulóban. A kibocsátott
száz forintos 400 db részvény mind elkelt, s életbelépése csak a felsőbb
Ipar, gazdaság;, kereskedés.
helyre fólterjesztett alapszabályok megerősítésére várakozik.
** (Nyíregyházán takarékpénztár) alakult, s alaptőkéje 75 ezer frt.
4- (A kolozsvári lóverseny) végbement, de az ifju gr. Mikó halálának
** (Csanádmegyében) gazdasági egyesületet akarnak állitani; az elő¬
•xyászhire nem kissé zavarta meg. Kevesen jelentek meg a pályatéren, alig
készitő
tanácskozmányt oct. 12-én tartják meg Batonyán, kormánybiztos
2—3 ló futott, melynek elég kevés bámulója volt. Nyertesek lőnek az I-ső
jelenlétében.
napon b. Wesselényi Ferencz és József s Koczó ur. A 2-ik napon gr. Beth¬
len Sándor nyert két dijt. Szapáry Iván. Kelemen a parsztverseny-dijt
Közlekedés.
nyerte. A 3-ik napon gr. Teleki Domokos Látója nyerte az 500 aranyos
4- (.4 városligeti omnibuszok) tulajdonosai elhatározták, hogy a tél
császári dijt, gr. Bethlen Sándor Ilonja az 1000 ftos erdélyi dijt. A 15 éves folytán kocsijaikat, rendes indulási órákban, Ó-Budára fogják járatni.
gr. Bethlen András ötöd magával futott az asszonyságok dijaért, mi egy
0 (Vasuti engedély.) B. Baldácsi Antal megkapta már az engedélyt
disre* s értékes serlegből állt, de versenytársait, kik közt volt atyja is, ken¬ a budai alaguttól az ottani hegykörnyékbe vezető gőzerejü vasut előmun¬
gyel nélkül is legyőzte.
kálataira.
4- (Uj váltó-eke.) Gyarmati Miklós kolozsmegyei földbirtokos váltó¬
Balesetek, elemi csapások.
ekéjével e hó 24-ikén tették a próbaszántást. Az eke hat hüvelyknyi mélyen
4- (A Montcenis alagutban) a mult hét folytán nagy szerencsétlenség
és szélesen szántott, az erős földben is 3 és 4 mázsa közt lebegő vonó erővel
jól forditott, és a mi a főkérdés, sebesen vnlt váltható. Mialatt a marhák történt. Azon pillanatban, midőn minden munkás dologban volt, egy agyag¬
megfordultak, a váltás véghezment. Az eke szerkezete erős, járása biztos, telepről nagy tömeg vált el, mely esésében 3 munkást nyomott oda. Rögtön
csakhogy kettős szerkezetű levén, drágácska. Egy vas eke 50, egy fa 30 hozzáláttak, hogy őket kiássák, azonban igen kevés a remény, őket életben
forintba kerül, hanem, hogy a czél teljesen elvan vele érve, azt bizton állit¬ lelni. A leszakadt tömeg mintegy 80 kilometer. A szerencsétlenséget a gehatni Ugyanekkor próbát tett vetőgépével Márton Sándor. Ezt kerülő¬ rendázat törése okozta, mely az épités alatt azon földréteget tartá.
** (Frb'lich Rudolfnak) a „Fremdenblatt" egyik szerkesztőjének holt¬
ekékre sikerrel alkalmazhatni, és előállítása nem levén költséges, méltán
testét e hó 21-kén estve a Kienberg-szikla közelében a Mondsee-ban talál¬
ajánljuk gazdáink figyelmébe.
** (A szatmári kiállitáson) az ipar előmozditása tekintetében a ., Tá¬ ták föl és miután erőszakos halál nyomai nem látszottak rajta, feltehető,
rogató" szerint következő jutalmakat fognak kiosztani: legkitünőbb tenyész hogy vagy szántszándékosan, vagy véletlenül lelte sirját a hullámok közt.
kanczáért, schweizi és fehér bikáért 2 arany, s kétéves ménért s csikóért 1
arany a pályanyeremény. A legjobb tejelő fehér, és a schweizi, s a termetre
Mi ujság ?
kitünő borjas fehér tehén, valamint a legzsiroaabbfaju tenyész kan és kocza 1
** (O Felsége a császárné), szerencsés fölgyógyulása után, az udvari
aranynyal pályaiiijaztatik. Ezen kivül a bizottmánynak 5 tallér van átadva
a legfiatalabb szarvasmarhák, 4 tallér a legkitünőbb lovak díjazására. A szinházban Doppler F. hazánkfia „Wanda" czimü dalműve előadásán jelent
gazdasági ipar és nyerstermények 1 aranynyal a föld és ásványbeliek, vala¬ | meg először.
** (Pestváros] küldöttséget) inditott Bécsbe a hivatalnokok számának
mint a gyári készítmények 1 tallérral jutalmaztatnak. E kiállitás közhasz¬ |
l
szaporítását
kérni. E küldöttséget gr. Forgács kanczellár mult hó 27-kén
núságát még az ekeverseny is emeli. A mi földünkhöz legalkalmasabb,
legszilárdabb,legkönnyebb,s legtisztábban hasitó ekére 1 aranyat tűztek; a ! fogadta.
** (A sajtópörbe idézett) iPozor szerkesztőjét, ki ellen a vádló állam¬
legügyesebb szántót 1 aranynyal, a másodikat 2 tallérral, a harmadikat 1 j
ügyész
egy évi börtönt s ezer forint birságot inditványozott, a törvényszék
riTlérral; a józan, tapasztalt s 10 évig hiven szolgált cselédeket pedig 1
a vád és fizetés alól egészen fölmentette.
arany jutalomdijjal ösztönzik.

** (Névváltoztatások.) Felsőbb engedély folytán Stark János pesti czi¬
— (Nyilt-levél Reményi Edéhez.) A munkácsi nőktői. Munkács, sept*
pész „Erös':-ie, BierbrauerVéX nagykárolyi evangelikus lelkész „Bérczi"-re, 28. 1862. Tisztelt müvész és hazafi! Azt hiszszük, hogy önnek szerénysé¬
titrom Márton tornaaljai gazdatiszt „Folyami''-T&, Rillender Károly szent¬ gét nem sértjük meg akkor, midőn mint honleányok őszinte köszönetünket
endrei lakos „Tollhonni"-ra, Ekkél Lajos aradi főelemi iskola-tanitó ,,Ber- a nyilvánosság szine előtt fejezzük ki oly tetteért, melyre sem önzés sem
csényi"-ve, Geiger Jakab Temesváron lakó kárpitos-legény „Hegedüs"-re, dicsvágy, hanem tisztán hazafiai érzelme és nemes szíve ösztönzé. ön mind¬
ea Weisz István Selmeczbányán lakó gyógyszerész segéd „Szántai"-v& vál¬ nyájunk kedvenczei a kis Plotényi Ferdinándot vitte el körünkből, kinek
toztatták neveiket.
szerény lelkében s jeles hegedü]átékában, ön a nagyhirü müvész, ama ma¬
4- (Brassai Samu) ismert tudósunk s az erdélyi muzeum igazgatójá¬ gasabb ihlettséget fedezte fel, mely kellő ápolás alatt, meg fogja teremni
nak édes anyja, özv. Koncz Krisztina 88 éves áldásdús életét sept. 26-án azon babért, melylyel önt már oly gazdagon koszoruzta meg az elismerés.
Ön magára vállalta a tehetségdús ifjunak kiképeztetését, magára vállalta
végezte be. Béke poraira !
** (Balázs Sándor) az „Orsz. Tükr." szerkesztője, e hó 1-én vezette megadni neki azt, a mit vagyontalan szülei meg nem adhatának. Az ily tett
önmagában találja jutalmát. Vajha azon hatalmasok, kik vagyonuk fölösle¬
oltárhoz nemzeti színházunk kedvelt énekesnőjét, Bognár Vilmát.
** (Jeles hegedű-művészünket) Reményit, Nagy-Mihály városban gét rakásra gyüjtve, kincseik halmazában gyönyörködnek, megtanulnák ön¬
Zemplénmegyében, a szabó-ezéh tagjául választá, s az erről szóló okmányt től : miként kell adni a hazának ajándékot szellemi kincsekben. Mindnyájan
a tiszteletére rendezett fáklyászene alkalmával a ezéhmester neki át is nyuj¬ óhajtjuk, hogy on büszke önérzettel váltsa be azon igéretét, melyet az ifju
Plotényi szüleinek tett, hogy : mint kész, kiképzett müvészt fogja gyerme¬
totta.
** (Egy ifju művész hazánkfia,) a 14 éves Ketten Henrik, kiről az köket azoknak és a honnak átadni. — Segítse önt szándokában a gondvi¬
európai sajtó rendkivüli dicsérettel nyilatkozott, haza érkezvén, okt. 22-én selés, gyámolitsa azon nemes sziv, mely eddig is annyi hazafias áldozatra
buzditá, s azok hálája, kikkel jót cselekedett, követi önt. Mi nem bucsuzánk
adja első zongora-hangversenyét.
el
öntől midőn tőlünk eltávozott, édes örömmel reméljük a viszontlátást, s
** (Gróf Mikó Imre) szépreményű egyetlen gyermekét, az alig 20 éves
gr. Mikó Ádámot, 23-án temették el Kolozsvárott. A vidék gyászküldöttsá- vágyunk azon szellemi élvekre, melylyel müvészi játéka elárasztá lelkünket;
gei, s Kolozsvár és környéke lakóinak rengeteg sora kisérte a főúri rend egyedül öntől függ, hogy vágyaink teljesüljenek, s akkor önaek élőszóval
fiatalsága által kardosán körülvett koporsót. Áldás és béke lengjen az ifju is köszönetüketfejezendik ki ,,a munkácsi nök."
halott porain,, s az ég küldjön vigasztalást a szenvedő atyának!
4- (Fiuméban) egy fiatal iparos hűtlen kedvesét három késszurással
4- (Báró Sinának) egyik pusztáján a cséplőgép két rátóti munkást meggyilkolá, és aztán önmagát lakásában agyonlőtte.
összezuzott, kik közöl egyik családapa, a másik egy ifju leány volt. Ez
** (A szentesi tanuló ifjuság) fölfogva a budai népszinház szükségét s
utóbbit darabokra tépte szét.
fönnmaradásának horderejét, sept. 25-én annak fönntartására hangverseny¬
** (Oroszország megalapításának) ezer éves ünnepét szeptember nyel összekötött tánczestélyt rendezett mely 50 ft jövedelmet hozott. Vaj ha e
20-ikán Öroszhon minden nagy városában fényesen ünnepelték meg. Now- szinház lételének szükségét minden városban megértenék s ügyét fölkarolva
gorodban, az első alapitás helyén, egy emlékoszlopot állitottak, mely több a bukástól megmenteni igyekeznének!
mint félmillió forintba került. Áz ötvenegy láb magas szobor tetején Rurik** (Az olasz városok) vetélkednek, hogy melyik ad pompásabb meny¬
nak, a honalapitónak szobra áll.
asszonyi-ajándékot Viktor Emánuel leányának, Pia herczegnőnek. Turin
4- (Az öngyilkosok száma) az osztrák birodalomban az utóbbi nyolcz egy nagy diszü albumot nyujtott át, Florencz művészileg kifaragott gyö¬
>év lefolyása alatt meghaladja a 12 ezret, kiknek kétharmada kötéllel vetett nyörü kőasztalokat, Nápoly remek korállt, mások ritka mozaik műveket; a
véget az életnek. Férfiak közöl 10,345, nők közöl 2495 lett Öngyilkossá. többiek szintén kedveskedtek egy egy adománynyal.
Feltünő, hogy az egyik évi öngyilkosok száma a másikétői keveset, majdnem
** (Láng Farkas) keleten utazott hazánkfia egy régi thebai sírboltból
semmit sem különbözik.
kiásott s hyerogliphokkal tele rajzolt tiz hüvelyk hosszu kődarabot ajándé¬
** (A kuruzslónak hinni) veszedelmes dolog. Frankfurtban két kozott a nemzeti Muzeumnak, melyet Egyiptomból hozott magával.
izmos egészséges ember, a két Petermann testvér, tyúkszemét egy kóborló
** (Garai Jánosnak,) az elhunyt kedvelt költőnek, szülő városában,
által vágatta ki, s fölragasztotta az általa adott tapaszt, mely mérges tar¬ Szegszárdon, szobrot emelnek.
talommal birt. Erre mindkettőnek előbb ujja, aztán egész lába feketedni
** (A londoni kiállításokra) vonatkozólag a „Times" következőleg
kezdett, később az életműködés megakadt, s jelenleg az egyik sulyosan be¬ nyilatkozik : Nem valószinü, sőt tényleg Valószinütlen, hogy Angliában
teg, mig a másik már a halál áldozata lett.
több év lefolyta előtt ismét kiállitás legyen. A londonit a párisi sokkal
** (Fehérmegyében) e hó 18-án rögtönitélő biróságot hirdettek ki.
gyorsabban követi, semhogy a külföld érdekét e nagy látványok iránt ne
© (Hogy a vaspályán utazásnál) mennyire szükséges óvatosaknak csökkentse. A nagy gyárosok jól laknak vele és joggal vagy nem, ugy gon¬
lennünk útitársaink irányában, tanúsítja a következő eset : Egy kisbéri dolkoznak, hogy sokkal több fáradságot, mint hasznot okoz. A közvélemény
'kereskedő f. hó 12-dikén a vasutonSz ékesfehórvárra utazott. Moorig a vag¬ szerint egy évtizednél hosszabb szünet álland be ilynemü nemzetközi törek¬
gonban egymaga ült, itt azonban egy ur szállt be, ki azonnal beszélgetést vésekben.
kezdett, miből kitünt, hogy pálinka-üzlettel foglalkozik. Feltünőleg dicsérte
** (A luganoi tó) mellett fekvő Morcote helységből 7 ház s szép da¬
szeszes italait, s utitársát ezekből megkinálta, emlegette sziivapálinkáját, mi¬ rab föld a hullámok alá merült. Az emberek, az előjelekből az egész hely¬
ből akisbéri kereskedő egy p ihárkával ivott is. Nemsokára mély álomba me¬ ség elsülyedését gyanítva, jókor menekültek, s csak egy 80 éves asszony
rült miből csak akkor ébredt fel, midőn a vasutvonat a budai indóházban meg¬ veszett el. Hasonló baj érte Zug városát a mult században.
állt. Itt bámulva vette észre, hogy czéljánál tovább utazott; de még inkább
** (Télfy János) egyetemi tanár, a Szózatot görög nyelvre fordítva
meg volt lepve, midőn a Székesfehérvárig szóló vasuti jegy helyett, Budáig Athénbe küldé, hol az nagy elismeréssel találkozott.
szólót talált zsebében, Pénztárczája, melyben 950 ft volt, szintén hiányzott
** (Győrött dalárda) alakult, mely magát egy legközelebb rendezendő
•8 ekkor vette, csak észre, hogy gazság áldozata. A kifosztogatott kisbéri hangversenyen mutatja be.
kereskedő utijegyével a tolvaj Székesfehérvárott szállt ki.
4- (Egy a rablók s pandúrok) közötti véletlen találkozáson a sárvári
4- (Esztergomba) a magyar gőzhajótársaság részére körülbelül 300 erdőben, egy pandurkáplár s egy rabló egyszerre lőttek egymásra. Mind¬
részvényt irtak alá. A városi tanács és képviselőtestület ezenkivül ingyen kettő halva maradt. A rablók egyikét későbben körülvették s miután ma¬
szándékozik téli kikötőül az esztergomi kis Dunán egy igen alkalmas helyi¬ kacsul védte magát, agyonlőtték. A két rabló neve Kelyeri és Patkó István,
séget átengedni az uj vállalat számára. E tekintetben hgprimás ő ementiája a hires Patkó fivére.
4- (A bécsi levéltolvaj) Kallab ellen 23-ikán kezdek meg a végtárgya¬
is kijelenté, hogy kész a magyar vállalat érdekeit hozzájárulásával előlást a bécsi törvényszéknél. Szállásán 56000 feltöretlen s 1900 fölhontott
xnozditani.
** (Sarkady Istvánt) a „Sárosy album"-ért 3 havi fogságra itélte a levelet találtak. Ezen kivül szobáját három éven keresztül levelekkel fűtötte.
Kallab olmüczi születés, 30 éves, katholikus, nőtlen. Védelmül azt hozza
a, katonai törvényszék, s az albumot meg3emmisitteték.
** (Uj mészárszék.) A széntéren egy uj mészárszéket nyitottak, hol a föl, hogy ő az ausztriai postarendszer hiányait akarta a világ előtt föltárni
s bevallá, hogy csalásait 30 ember jelenlétében is elkövethette volna. A
hust olcsóbban mérik, mint másutt.
** (Kutyaadó.) Pesten egy háziur a statioutezában minden lakójától bécsi közönség az ügyet oly nagy érdekkel kiséré, hogy a tárgyalási napo¬
kon szűk volt a törvénykezési terem. A törvényszék az íteletet 28-ikán
ki kutyát akar tartani, 5 fttal több házbért fizettet.
mondta
ki, mely őt 10 évi sulyos börtönre itélte.
** (A német szinház igazgatója) minden jegyszedőt elbocsátott, s tisz** (Szép termés.) Egy pátyi birtokos egyetlen szőlőtőről két akó mus¬
töket jelenleg hordárokra bizta.
** (A szatmári gazdasági kiállítással) gazdasszonyi kiállitás is lesz tot szüretelt.
** (Öngyilkosság.) A Szitahíz harmadik emeletéről az aldunasoron,
összekapcsolva, melynek kezdeményezője gr. Teleki Miksáné volt.
** (A szépség szabadalma.) Egy bécsi kereskedőhöz a napokban ele¬ legközelebb egy tizenhat éves leány az utczára leugrott, s azonnal szörnyet
gáns fiatal nő jött és több fényképet vásárolt. Mig ezeknek árát kifizeté, halt. Az öngyilkosságra talán soha több eset nem fordult elő, mint mosta¬
nehány fényképet zsebébe csusztatott. Egy jelen volt nő figyelmezteté erre nában.
a kereskedőt, de ez akadálytalanul hagyta eltávozni a képtolvajt. Az őt
Nemzeti szinházi na^ló
figyelmeztető nő erre azt kérdezte, vajjon megérté-e az intést; mire a ke¬
reskedő igy szólt: „Oh igen — de az a kisasszony oly nagyon szép volt !"
Péntek, sept. 26. „Fenn az ernyő nincsen kas" vigj. 3 felv. Köz';en
** (Elfogott garibaldisták.) A turini katonai lap irja, hogy Olaszor¬ Boór Etelka tánczolt.
szág különböző váraiban 1909 garibaldista van fogva. 232-őt, ifjúságuk
Szombat, sept. 27. „A portici néma" opera. Masaniellót Richard játszta
iránti tekintetből elbocsátottak.
nem nagy sikerrel.
** (Férji-krinolin.) Lipcsében nadrágot árulnak lószőrből, melyet a
Vasárnap, sept 28. ,,A peleskei notárius" bohózat 4 felv. A vasárnapi
bugyogó alá vesznek az uracsok, hogy jól álljon. Bizonyosan kapós lesz. közönség ezuttal a zöldbe ment, s igy a szinház üres maradt.
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Hétfő, sept. 29. ,.Lamermoori Lucia" opera. Richard Vilmos svéd ud¬
Sierkesitöl mondanivaló.
vari első tenorista e harmadik s utolsó fölléptével sem tudta megnyerni a
6209. Teherán. V. A. önnek a forrd égöv alá mindenekelőtt küldjük még forróbb
közönség tetszését.
üdvözletünket! Becses küldeménye kezünkhöz érkezett.
Kedd, sept. 30. ,,A harmadik magyar király" dráma 3 felv.
6210. Szilsárkány. K. E. Uj ismeretségek közt a régit mindig becsülni tudjuk
Szerda, oktob. 1. ,,A falusiak" vigyj. 3 felv.
De engedje ön, hogy a kért válaszszal még adósok maradhassunk.
6211. Egy fajin notta. Irta egy fajin lakatos légin. Lapunkat csak egy fajin
Csütörtök, oktob. 2. Doppler K. „Bucsu hangversenye." Ezt megelőzte
tolvaj-kulcscsal lehetne megnyitni számára
„A nyolczadik pont" vigj. 1 felv.
6212. Pozsony. B L. Önnek ujabb küldeményét köszönettel vettük. A bajon
segítve, s ön óhajtása teljesítve lesz.
6213. Kecskemét. G. J . A változtatás még nem késett el.
Budai népszinház.
6214. Lőcse.Sz.L. Az igért küldemény a mostaninál, hiszszük,életrevalóbb leend.
6215. Bikáéira. N. t. Lehoczky József plébános urnak Jókai Mór szives köszöne¬
Szept. 26. „Mátyás király halála" és „A nemzetiségek testvértáncza."
tét küldi és „igen."
Díjmentes előadás.
Sept. 27. „Angyal Bandi" népsz. 4 felv.
Sept. 28. „Szökött katona" népsz. 3 felv.
Sept. 29. „Férj az ajtó elött." operett 1 felv. Offenbachtól. Ezt meg¬
előzte : „Tiszaháti libácska.'1 Vigj. 1 felv. Mindkét darab nagy kedvvel s
Holdnem remélt sikerrel ment. Az operetteben Molnárné, kinek hangja sokat ja¬
Katholik. és Protest. Gör.-orosi Izrael, 0 Nap¬
Hóvult, s Harmath Emma, sokszoros tapsot kaptak. Izlésteljes toilettejök is és hetinap
naptár
napt.
naptár
kelet || nyüg kelet ll nyüg
dicséretet érdemel. — Mátray Mari csak ma, e vígjátékban mutatta meg,
először, hogy használható tag. Kedves, eleven játékát öröm volt nézni. Ala¬
Sept. (ó) Tisch
Oktober
p.
josné beszédét gyakran nem értettük; de a többiek az előadás kerekdedsé11
Tets
31
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KIT
Ján.
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16Tet.
Vasár.
j
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i
Ol.ün.
gére helyesen müködteK össze.
5Í29
12 Emil
Hétfő | Bruno, Emil Ar 13 m. !24Thekla
Sept. 30. „Nagy apó" népsz. 3 felv.
.
5 27
Kedd
.füstin Aug. Jusztin Í25 Euphros. \3 Jusz
Oktober 1. „A czigány" népsz. 3 felv. A népszínművek oly gyakori!
5 25
Brig.,Charit Pelágia 2(iJauosev. 14 Sá. e
8 Szer.
5 23
szinrehozását óhajtókkal, alkalmat veszünk ezuttal ellenvéleményünket kö-j 9! Csőt. ! Dénes, Föld. Dénes
|27 Kaliszt
15 Sat.
5 21
28 Kariton 16 2. fi.
zölni. Kik ezt sürgetik, aligha tartoznak a színházlátogatók sorába. A nép-' 10 Péntek i Borg. Fer. Gedő
5 19
ll|Szomb. Filomilla sz. Eile
|29 Czirjék. !7Sab
szinmüvek közel hasonlatossága a legjobb előadást is végre unottá, émely¬
gőssé teszi, s azt eredményezi, amit ma; hogy kedvező időben, egyik legjobb
Holdnegyed : ® Holdtölte 7 én, 10 óra 2 percz este.
népszínművünk kivánható legjobb előadásán, a nézőtér üres maradt. Látvá¬
nyosság s változatosság! Csak e kettő hozhat közönséget; a budai színház¬
nak pedig mindenekelőtt közönségre van szüksége!
T Á R T A LOM.
Okt. 2. „Charlotte kapitány" vigj. 3 felv.
Szentpétery Zsigmond (arczkép). — Az álom. Farkas Albert. — Képek Szláv o házán (képpel).
! niából (folytatás).
(folytatás). Valkai
Valkai Imre.
Imre. —
- Nyalábvár
Nyalábvár Kiráh
Királyházán
(képpel). Lehoczky
Lehoczky TiTivadar. —
'Mikevár és Végfes, s e két vár mondája (képpel). — A Kohmur. Szeberényi Lajos. —
Árpád sírja. Itj. Résb" Ensel Sándor. -- Töjttínelmi kalászatok Lehoczky Tivadar. —
| Vegyes jegyzetek. Bardócz L. - Tárház : Vidéki közlemények. — Irodalom és müvé145-ik sz. feladvány. — Bankos Károlytól (K. Sz.-Miklóson). Iszet. — Egyház és iskola. - Ipar, gazdaság, kereskedés. - Közintézetek, egyletek.
I — Közlekedés. -•- Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? — Nemzeti szinházi napló. —
Sötét.
' Budai népszinház. - Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár.

SAKKJÁTÉK.

Elöfizetési fölhívás.

VASÁRNAPI UJSÁG
és

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
1862. évi április— septemberi '/ 2 évi és julius—septemberi V4 év.
folyama, septeinbcr hó végevei lejárván, tisztelettel kérjük t. cz. elő¬
fizetőinket, hogy előfizetéseiket mielőbb megujitani sziveskedjenek.
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Világos.
Vilago s indul, s 3-ik lépésre matot mond.

a

b

c

A 140-ik számu feladvány megfejtése

Elöfizetési föltételek:
Postán küldve vagy Budapesten házhoz hordva :
A Vasárn. Ujság és Pol. Ujdons. együtt évnegyedre (okt.—dec.)
Fél évre azaz : oktober—martiusra 1862 — 63
Csupán Vasárnapi Újságra évnegyedre (oktober—decemberre)
Félévre azaz : oktober—martiusra 1862 —63
Csupán Politikai Újdonságokra évnegyedre (okt.—decemb.) .
Félévre azaz : oktober—martiusra 1862 — 63

2
5
I
3
1
2

ft.
„
„
„
„
„

50 kr
— „
50 „
— ft
25 „
50 „

(Báró Meszéna Istvántól Nagyváradon.)
Világos.
Sötét.
Sötét.
f 4 - e 3 : A)
1)
B) F b 5 lép C)
2) B - c 4 : ^
C)
A)
11
f 4 — f 3 B)
1)
H a 6 lép
A csupán Vasárnapi Ujság julius—decemberi félévi folyamából
2)Hb3 —c5 £
2) Vf 1 -- b 1±
teljes számu példányokkal még folyvást szolgálhatunk, előfizetési ára 3 ft.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Tápio-Szelén : Geszner
J 3 ^ i z előfizetett'példányra egy tisztelet-példánynyal kedveskedünk. A pénzes
J e n ö . _ K.-Sz.-Miklóson : Bankos Károly. — B.- Csabán : Vidovszky János. — Bajmakon :
WeiszFülop. — Szabadkán: Markovics Samu. — Nagy-Marján;rBeőthy Maris — Gyepesen: levelek bérmentes küldése kéretik.
Kun Sándor.
T.-Sz.-Miklóson : Frankl A. — Gyula-Fehérvárolt : Horváth Lajos
IjBn^K^ A Politikai Újdonságok jelenleg C~f°" 7 0 0 0 példányban nyomatván,
(a lS9-et is).— Parabutyban : Rothfeld József (előbbi feladványainkat szintén). — Jáno¬
fsÉyü^
s igy minden magyar és német lapok közt a legelterjedtebb, továbbá
siban : Keszler István. - Andráshidán : Lukács Károly.
azon előnyénél fogva, hogy hetenkint csak egyszer jelenik meg s igy a kávéházakban,
Rövid értesítések. Sz.-Mihály : Szalay S. Ön a sakkbani haladását elég szerény magán-s nyilvános helyeken a hirdetmények egész héten át fennfeküsznek, —bármi néven
nekünk tulajdonitani. Mi, távol attól, hogy e dicsőséget egészen magunkénak tartsuk, nevezendő hirdetmények = 5 közlésére a legjobban ajánltatik. — Pest,! sept. 1862.
nem tartózkodunk mégis kinyilatkoztatni, hogy ily tanítványra büszkék vagyunk. Kér¬
désére vonatkozólag, az il'etö Cs. I. Ujabb küldeményéből a négy lépéses igen szép,
s használható - Lök : Hamvai E. A 137. sz. feladvány megfejtését öntől hibátlanul
(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt).
beküldve megkaptuk. - Gyula-Fehérvár : H L. Az I. táblán Vil. 27) H f 6 - h 7 +
g 7 - g 5 (legjobb) 28) II h 7 - g 5 : - a II. táblán Söt. 21) c 7 - c 5. - Parabuty :
Felelős szerkesztő Pákh Albert (lak. : magyar-uteza 1. sz.)
R. J . Előbbi levele nem jutott kezünkhöz.
Világos.
1) B a 3 - - a 4
2) d 2 -- d 8 *

A Vasárnapi Ujság és Pol. Újdonságok kiadó-hivatala

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

41-ik szám.

Kilenczedik évi folyam.

Pest, oktober 12-én 1862.
A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/j iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön aVasárnapi Ujaagra
félévre 8 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ojpénzben.
Az előfizetési dij aVasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-utcza 4. szám) bérmentve utasítandó.
(Szerkesztőségi iroda : egyetem-utcza 4. szám, 2-ik emelet.)

Képek a hazai népéletből.
A czigányoknak, népéletünkben nagy és igen eredeti szerep ' mellett, az Isten szabad ege alatt, a dudvás szalmán egy pár bor¬
jutott : azért e népfaj ismertetésével gyakran és pedig örömest zas gebe szomorog.
foglalkozunk. Különösen fontos helyet foglalnak el a vándorló
Ha idegen jöttét veszik észre, a csikorgó hideg daczára, öt hat
czigányok. Alig van hazánkban város, alig van falu, melyet e ván¬félmeztelen rajkó szalad ki, s addig ugrálnak, hányják a czigánydor faj meg ne látogasson. A nép mindenfelé jól ismeri Őket, s kereket, mig őket az ember pár krajczárral el nem távolítja. Az
ha némely vidéken apró csintevéseikért nem legkedvesebben látott ily sátrakban születnek s nőnek azon vastermészetü emberek, kik
vendégek is, nem lehet tagadni, hogy e kóbor életnek is megvan tűrés, nélkülözésben a hajdani spártaik vetélytársai. Igaz, hogy a
a maga költészete.
ki életre nem való, hat hét esztendőt is alig ér el.
Sokszor, a hatóságok is igyekeztek letelepíteni e fajt; mind
Mig a férfiak foltozzák az üstöket, a nők sem pihennek, hanem
hiába! Kezébe véve kalapácsát, inkább megszökni kész, semhogy bejárják a falut, s minden házba beszólanak szerencsét mondani.
lemondjon azon szabadságról, melyben apja, nagyapja élt háborit- Éles tekintettel tudják kilesni egyik másik titkát, s ez az oka, hogy
lanul. Vándorol faluról falura egész kis karaván, s kolompárság tekintélyöket a varázslásban századokon át fenn tudták tartani; bár
gal keres annyi élelmet, mely szerény vágyait kielégiti. De ha a a népnevelés előhaladtával mindinkább kevesbedik azoknak száma,
faluban már
kik jóslataikmunkát nem
_
.
nak hinnének.
kap, mas uton
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is kiterjedt.
füst kemé¬
Most azon¬
nyen tolong,
ban, ha szacsak néha néz
badságuk
ki a dáde,mig
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Képek a hazai népéletből : XXV. Vándor czigányok télen.
a sátor oldala
rázdálk
Ujházy F. vázla* a után Jankó J.

