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Hétfő, sept. 29. ,.Lamermoori Lucia" opera. Richárd Vilmos svéd ud¬ 
vari első tenorista e harmadik s utolsó fölléptével sem tudta megnyerni a 
közönség tetszését. 

Kedd, sept. 30. ,,A harmadik magyar király" dráma 3 felv. 
Szerda, oktob. 1. ,,A falusiak" vigyj. 3 felv. 
Csütörtök, oktob. 2. Doppler K. „Bucsu hangversenye." Ezt megelőzte 

„A nyolczadik pont" vigj. 1 felv. 

Budai népszínház. 
Szept. 26. „Mátyás király halála" és „A nemzetiségek testvértáncza." 

Díjmentes előadás. 
Sept. 27. „Angyal Bandi" népsz. 4 felv. 
Sept. 28. „Szökött katona" népsz. 3 felv. 
Sept. 29. „Férj az ajtó előtt." operett 1 felv. Offenbachtól. Ezt meg¬ 

előzte : „Tiszaháti libácska.'1 Vigj. 1 felv. Mindkét darab nagy kedvvel s 
nem remélt sikerrel ment. Az operetteben Molnárné, kinek hangja sokat ja¬ 
vult, s Harmath Emma, sokszoros tapsot kaptak. Izlésteljes toilettejök is 
dicséretet érdemel. — Mátray Mari csak ma, e vígjátékban mutatta meg, 
először, hogy használható tag. Kedves, eleven játékát öröm volt nézni. Ala-
josné beszédét gyakran nem értettük; de a többiek az előadás kerekdedsé-
gére helyesen müködteK össze. 

Sept. 30. „Nagy apó" népsz. 3 felv. . 
Október 1. „A czigány" népsz. 3 felv. A népszínművek oly gyakori! 

szinrehozását óhajtókkal, alkalmat veszünk ezúttal ellenvéleményünket kö-j 
zölni. Kik ezt sürgetik, aligha tartoznak a színházlátogatók sorába. A nép-' 
színmüvek közel hasonlatossága a legjobb előadást is végre unottá, émely¬ 
gőssé teszi, s azt eredményezi, amit ma; hogy kedvező időben, egyik legjobb 
népszínművünk kívánható legjobb előadásán, a nézőtér üres maradt. Látvá¬ 
nyosság s változatosság! Csak e kettő hozhat közönséget; a budai színház¬ 
nak pedig mindenekelőtt közönségre van szüksége! 

Okt. 2. „Charlotte kapitány" vigj. 3 felv. 

SAKKJÁTÉK. 
145-ik sz. feladvány. — Bankos Károlytól (K. Sz.-Miklóson). 

Sötét. 

Sierkesitöl mondanivaló. 
6209. Teherán. V. A. önnek a forrd égöv alá mindenekelőtt küldjük még forróbb 

üdvözletünket! Becses küldeménye kezünkhöz érkezett. 
6210. Szilsárkány. K. E. Uj ismeretségek közt a régit mindig becsülni tudjuk 

De engedje ön, hogy a kért válaszszal még adósok maradhassunk. 
6211. Egy fajin notta. Irta egy fajin lukatos légin. Lapunkat csak egy fajin 

tolvaj-kulcscsal lehetne megnyitni számára 
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. 
6214. Lőcse. Sz.L. Az igért küldemény a mostaninál, hiszszük, életrevalóbb leend. 
6215. Bikáéira. N. t. Lehoczky József plébános urnák Jókai Mór szives köszöne¬ 

tét küldi és „igen." 
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Holdnegyed : ® Holdtölte 7 én, 10 óra 2 perez este. 

T Á R T A L O M . 
Szentpétery Zsigmond (arczkép). — Az álom. Farkas Albert. — Képek 
(folytatás). Válkai Imre. — Nyalábvár Kiráh házán (képpel). Lehoczky Ti-

Szláv o -
! niából (folytatás). Válkai Imre. - Nyalábvár Királyházán (képpel). Lehoczky Tivadar. — 
'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. Bardocz L. - Tárház : Vidéki közlemények. — Irodalom és müvé-
Iszet. — Egyház és iskola. - Ipar, gazdaság, kereskedés. - Közintézetek, egyletek. 
I — Közlekedés. -•- Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? — Nemzeti s?inházi napló. — 
' Budai népszínház. - Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár. 
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feladvány megfejtése 
Istvántól Nagyváradon.) 

Világos. 
- e 3 : A) 1) B) 
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Sötét. 
F b 5 lép C) 
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Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Tápio-Szelén : Geszner 
Jenő. — K.-Sz.-Miklóson : Bankos Károly. — B.- Csabán : Vidovszky János. — Bajmakon : 
WeiszFülop. — Szabadkán: Markovics Samu. — Nagy-Marján;rBeőthy Maris — Gyepesen: 
Kun Sándor. T.-Sz.-Miklóson : Franki A. — Gyula-Fehérvárolt : Horváth Lajos 
(a lS9-et is).— Parabutyban : Rothfeld József (előbbi feladványainkat szintén). — Jáno¬ 
siban : Keszler István. - Andráshidán : Lukács Károly. 

Rövid értesítések. Sz.-Mihály : Szalay S. Ön a sakkbani haladását elég szerény 
nekünk tulajdonítani. Mi, távol attól, hogy e dicsőséget egészen magunkénak tartsuk, 
nem tartózkodunk mégis kinyilatkoztatni, hogy ily tanítványra büszkék vagyunk. Kér¬ 
désére vonatkozólag, az il'etó Cs. I. Ujabb küldeményéből a négy lépéses igen szép, 
s használható - Lök : Hamvai E. A 137. sz. feladvány megfejtését öntől hibátlanul 
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 Sót. 21) c 7 - c 5. - Parabuty : 
R. J. Előbbi levele nem jutott kezünkhöz. 

Előfizetési fölhívás. 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
1862. évi április— septemberi '/2 évi éa juiius—septemberi V4 év. 
folyama, septeinbcr hó végevei lejárván, tisztelettel kérjük t. ez. elő¬ 

fizetőinket, hogy előfizetéseiket mielőbb megújítani szíveskedjenek. 

Előfizetési föltételek: 
Postán küldve vagy Budapesten házhoz hordva : 

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

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

Csupán Politikai Újdonságokra évnegyedre (okt.—decemb.) . 1 „ 25 „ 
Félévre azaz : október—martiusra 1862 — 63 2 „ 50 „ 

A csupán Vasárnapi Újság július—decemberi félévi folyamából 
teljes számú példányokkal még folyvást szolgálhatunk, előfizetési ára 3 ft. 

J 3 ^ i z előfizetett'példányra egy tisztelet-példánynyal kedveskedünk. A pénzes 
levelek bérmentes küldése kéretik. 

I jBn^K^ A Politikai Újdonságok jelenleg C~f°" 7000 példányban nyomatván, 
fsÉyü^ s igy minden magyar és német lapok közt a legelterjedtebb, továbbá 

azon előnyénél fogva, hogy hetenkint csak egyszer jelenik meg s igy a kávéházakban, 
magán-s nyilvános helyeken a hirdetmények egész héten át fennfeküsznek, —bármi néven 
nevezendő - hirdetmények = 5 közlésére a legjobban ajánltatik. — Pest,! sept. 1862. 

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

Felelős szerkesztő Pákh Albert (lak. : magyar-uteza 1. sz.) 
Kiadó-tulajdonos Heekenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Hecbennut, egyetem-utcza 4. szám alatt. Pesten 1862. 

41-ik szám. Kilenezedik évi folyam. 

Pest, október 12-én 1862. 

A Vasárnapi Újság hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/j íven jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai utón külön aVasárnapi Uj«agra 
félévre 8 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ojpénzben. Az előfizetési dij aVasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-utcza 4. szám) bérmentve utasítandó. 

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

Képek a hazai népéletből. 
A czigányoknak, népéletünkben nagy és igen eredeti szerep 

jutott : azért e népfaj ismertetésével gyakran és pedig örömest 
foglalkozunk. Különösen fontos helyet foglalnak el a vándorló 
czigányok. Alig van hazánkban város, alig van falu, melyet e ván¬ 
dor faj meg ne látogasson. A nép mindenfelé jól ismeri Őket, s 
ha némely vidéken apró csintevéseikért nem legkedvesebben látott 
vendégek is, nem lehet tagadni, hogy e kóbor életnek is megvan 
a maga költészete. 

Sokszor, a hatóságok is igyekeztek letelepíteni e fajt; mind 
hiába! Kezébe véve kalapácsát, inkább megszökni kész, semhogy 
lemondjon azon szabadságról, melyben apja, nagyapja élt háborit-
lanul. Vándorol faluról falura egész kis karaván, s kolompárság 
gal keres annyi élelmet, mely szerény vágyait kielégiti. De ha a 
faluban már 
munkát nem _ -
kap, mas utón - - -~- - - ---~-- —_ - * -
s z e r z i azt 
meg; azért 
őket a falu 
végén sokáig 
tűrni nem ta 
nácsos. 

Ha ván¬ 
dorlás közben 
a tél őket va¬ 
lahol ott szo¬ 
rítja, sátrakat 
ütnek a kocsik 
oldalához, ki¬ 
keresve a he¬ 
lyet, hol kö¬ 
zelökben erdő 
van, nehogy 
tüzelőfa dol¬ 
gában meg¬ 
szoruljanak. 
Ily téli tanyát 
ábrázol raj¬ 
zunk. A sá¬ 
torból, mely¬ 
nek tetején a 
füst kemé¬ 
nyen tolong, 
csak néha néz 
ki a dáde,mig 
a sátor oldala Képek a hazai népéletből 

Ujházy F. vázla* 

' mellett, az Isten szabad ege alatt, a dudvás szalmán egy pár bor¬ 
zas gebe szomorog. 

Ha idegen jöttét veszik észre, a csikorgó hideg daczára, öt hat 
félmeztelen rajkó szalad ki, s addig ugrálnak, hányják a czigány-
kereket, mig őket az ember pár krajczárral el nem távolítja. Az 
ily sátrakban születnek s nőnek azon vastermészetü emberek, kik 
tűrés, nélkülözésben a hajdani spártaik vetélytársai. Igaz, hogy a 
ki életre nem való, hat hét esztendőt is alig ér el. 

Mig a férfiak foltozzák az üstöket, a nők sem pihennek, hanem 
bejárják a falut, s minden házba beszólanak szerencsét mondani. 
Éles tekintettel tudják kilesni egyik másik titkát, s ez az oka, hogy 
tekintélyűket a varázslásban századokon át fenn tudták tartani; bár 
a népnevelés előhaladtával mindinkább kevesbedik azoknak száma, 

kik jóslataik-
. nak hinnének. 

Ily kártyave¬ 
téseknél szok¬ 
tak leginkább 
a közelökben 

, levő aprósá¬ 
gok elorzá-
sára minden 
kis alkalmat 
igen ügyesen 
fölhasználni. 

Hajdan 
sokka l na¬ 
g y o b b cso¬ 
p o r t o k b a n 
jár tak mint 
jelenleg, *s 
azért megje-
lenésök né¬ 
mely vidéken 
félelmet ger¬ 
jesztett. Volt 
rá eset, hogy 
vakmerősé-
gök a gyer¬ 
mek-rablásig 
is kiterjedt. 
Most azon¬ 
ban, ha sza-
badságuk 
nem is, de 
rázdálk : XXV. Vándor czigányok télen. 

a után Jankó J. 
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suk 9okkal jobban meg van szorítva. — K vándor czigányoknak 
egyszer történetünkben is jutott szerep: Nagy Ida védelmezésénél, 
de vitézségök őket annyira elragadta, hogy a megszalasztott 
ostromlókat, mint tudva van, igy fenyegették : „Ne fogyott volna1 

csak el a puskaporunk!" De e példa után koránsem kell még azt 
hinnünk, hogy e vándorfaj korlátolt elmével birna. A szabad ter¬ 
mészet ölén növekedve, mindegyiknél józan természetes észjárást 
Találunk, s az eleven, talpraesett feleletek, a mód, melylyel gyanú 
esetében magukat igazolni tudják, sokszor meglepő. Sok jó anec-
dotánk e vándor nép köréből veszi eredetét. 

— Meg lesz urain, minden ugy lesz 
Három szántást kap az ugar, 
Kettőt a föld többi része, 
Boronám is szépen takar. 
Tiz ló forog majd a szérűn : 
Negyven pata rúgja, vágja, 
Pörgeti ki a gabonát 
S hegy lesz az ur garmadája ! — 

Feles szántó nagyot igér, 
Hisz neki a hivatalnok : 
— Ugy is legyen Főző gazda, 
Utána én nem láthatok. 
A haszonbér kikerüljön, 
Éléstáram is megteljék; 
Nem nagy igény —, már ennyivel 
Tán csak megemberel az ég. — 

— Kicsi!*) ötvenkét hold után 
Még pedig a feketéjén, 
tJó kezelés négyszer annyi 
Hasznot is hajt, állítom én. — 

Itt a tavasz lanyha esők 
Minden cseppje aranyat ér, 
S üde harmat s a verőfény 
Elől a zord idő kitér. 

— Főző gazda mozgunk e már ? 
Mit mond az a Vidats eke ? 
Három szántás az ugarnak, 
Az első tán már mehetne ? — 

Malom alatt kupaktanács 
Főző gazda a szóvivő : 
•— Most készül a szántóvasam, 
Nincs még kézben a lágyelő. — **) 

Egymást éri a kifogás, 
Pedig vége van a nyárnak, 
Főző gazda most megy még csak 
Először az ugariásnak. 
Nedves talaj, a puha föld 
Olyanná vált, mint az aczél, 
Égett tarlón katang-kórót 
Üldöz, kerget a mohó szél. 
Ropog a föld, torlaszokat 
Hány belőle a vas eke, 
Mint a felszín, olyan száraz 
Lent a borozdák feneke. 

Bitang föld ez; ki a gazda 
Hogy eltűrhet ilyen munkát 
Melyre tiszta vakmerőség 
Kérni az Isten áldását; 
Tisztviselő itt a bérnök 
.Jó a zsákon a folt, ha van; 
He barátom, ha igy szántatsz 
Meg kell buknod hamarjában. 

Főző gazda vasekéje 
Korán kifagyott a földből; 
Szántana már, de az orkán 
Egyre tómból, egyre bömböl. 
Uj tavasz kél, vetne is már, 
De nincs szántva, ez ám a baj, 
S még a csárda is utat fog 
Honnét kitör az örömzaj. 

Fözö gazda. 
( F ö l d é s z e t i é l e t k é p a j a v á b ó l ) 

Szekér áll a csárda előtt 
F. billeg az ökör farán, 
Reggel állt meg s most is ott áll 
Hanyatló nap végalkonyán. 
Szörnyű dolog, Főző gazda 
Egyre iszik, mint a rézcsap, 
Pedig régen kifogyott már 
Zsebéből az árva pénzmag. 
Saját gyomra nyelte azt el 
Egyetlenegy borozdájún, 
A mit a föld gyomrának szánt 
Kötött szerződése nyomán. 
Tavasz búza nem lát tavaszt 
Nem is zöldéi soha többé, 
Font kalácscsá sü.ögeti 
Időnként a csaplárosné. 
Kalácsot sem adnak ingyen 
Főző gazda ismét fizet, 
S borozdába zabocska hull 
Arany tiszta búza helyett. 

— Spectabilis! a haszonbér 
Tetszik tudni, előre megy : 

l Nyolcz nap alatt fizetni kell, 
Vagy a föld kezéről lemegy. — 

Por lepi az íróasztalt, 
Egy hét óta pihen a toll, 
Halmaz aktán a vén kandúr 
Replikák fölött dóromból. 
Megkezdődött az aratás, 
Rusztikál a tisztviselő, 
Agyas mellett süti a nap 
S aszalj i a déli szellő. 
Sietni kell : nyolcz nap alatt 
A hegymagas garmadának 
Egy része, hogy eljuthasson 
Zsákjaiba Ábrahámnak. 

— Főző gazda : hol a tiz ló ? — 
Az ágyason három gebe 
Csötlik botlik s egyre másra 
Forog a karikás nyele. 

— Csak négy, uram, az is egyik 
Megunván a szalmakosztot 
Tegnap egész váratlanul 
Fölmondá a szolgálatot. 

— Főző gazda mi lesz velünk, 
Hol van az a nagy garmada ? 
Nem jut ebből, ha száz mérő 
Egy-egy részre, ide, oda. — 

— Kicsi! Majd a szórás után 
Tessék tudomást szerezni : 
Xsák kell ide uram, de sok, 
Kár előre hüledezni. — 

Es a gazda a szérűről 
Meg-meg illan, tudja hova, 
A hol többről több rezet kap 
Csontos arcza, horgas orra. 

Nagy keserves két hét után 
Mérni kéne, de a szántó, 

•) A kecskeméti köznép szóbeszéd közt, ha valamit kövesei, beosmérel, vagy élcz-
böl igen sokat is kevésnek akar mondani, e szóval vág közbe, vagy fejezi be a beszédet : 
„kicsi " 

**) „Lágyelö" kecskeméti tájszó, jelenti azon igen hosszú, többnyire egész egy 
tovön kivágott síidaros fiatal fából készült, ökörhajtó ostornyelet, melyre alkalmazott 
hosszú ostorával a béres, h*t nyolcz s több ökrét a szekér mellől eléri s onnan ostorozza. 

Eg tudja, hogy hol barangol, 
Ez nagy dolog, ez már bántó, 
Ott őrzi a f'elszórt magot 
Bérnök ur vagy öt nap óta, 
örök élet! türelme fogy, 
Nincs lelkének immár nyugta. 
Azalatt a csárdafalak 
Vigalomtól zengedeznek, 
Iszonyatos jó kedve van 
A dőzsolő személyzetnek. 
Szünnapokban a pusztai 
Kosta is csak itt mulatgat 
Es bűbájos verseiért 
Sűrűn iszik, de nagyokat. 
Főzőé lett most a rovás 
A kosta is iszik raja, 
Pohárt emel s nagy páthossal 
így köszönt a czimborára : 

,,Főző gazda szép virágszál, 
A hol a part szakad, ott áll 

A gazda meg fölemeli 
Azt a nyakas karafinát *) 
S rá kacsintva nyers torokkal 
Rikácsolja a gyöngy danát : 

Főző gazda egy év múlva 
Szép hat ökröt hajt kifelé, 
Es utána va»as szekér 
Csörömpöl az utón elé : 

— Főző bácsi, az ördögbe; 
De jól megy a maga dolga, 
Azt hittem, hogy tönkre teszi 
A „Becsali" hirös kocsma. — 

t« 

„Én pedig azt mondom, 
Enyim vagy galambom ; 

Hej dinom-dánom, 
Ez itt az én párom." 

Mérni kéne —, idő multán 
Előkerült már a gazda; 
De most meg a felszórt magot 
Hetes eső mosogatja. 
Evelődik a bérnök ur, 
Főző gazda föl sem veszi, 
ö t hat itezés vén kabakját 
Hol leteszi, hol felveszi. 
Végre kisült, a mérésből , 
A haszonbér ki nem telik : 
— Ezzel ugyan lefőzött kend 
Főző gazda, a mint illik ! — 

— Hja! édes ur, tudnia kell, 
Azt a fóldész régen tudja : 
Sem én, sem ön, sem senki más, 
Az idő maga a gazda. — 

— De barátom, ha a földet 
Roszul szántja, későn veti 
Nem terem az, a dunát is 
Menten reá vezetheti. — 

Sőt ma reggel a gazdám is 
Kiadta az útlevelet. — 

Végre azon töri fejét 
Éhen szomján a nap alatt, 
Mikor jut már neki is a 
Városnál egy zsíros falat. 

— Menj barátom éji őrül, 
Ott akárkit befogadnak, 

v a n biz a —, béres lettem!Van üres hely, minden órán 
Szénási ur, nagy uramnál, 
Minden ott van, amim csak volt 
A „Becsali" kocsmárosnál. — 

— Feleségem is elhagyott, 
Mert nincs vagyon, nincs becsület, 

Egyet kettőt elbocsátnak. 
| — S hidd el nekem ez az állás 
Nem legroszabb conditio : 

I Olyan ember, mint te, köztük, 
I Valódi aquisitio ! — 

Gömöry Frigyes. 

K(*pck Szlavóniából. 
Táj- és népigmertetés. — Irta VÁLKAI IMRE. 

(Folyiatisi 

Ismertessük meg most röviden a szlavóniai többi nemzetisé¬ 
geket. 

Van Szlavóniában négy kálvinista magyar falu, neveik Eszék 
tövében Rétfalu, beljebb Szt. László. Haraszti és Kórógy. E négy 
magyar falut, ha jól emlékszem, t. Csuthi Zsigmond ur ismertette 
az 1860 iki Napkeletben hosszasan, s igy, kik e más kertjében vi¬ 
rágzó rózsabokrainkat bővebben ismerni kívánják, vegyék maguk¬ 
nak a fáradságot a derék lelkész és iró szépen festő sorait átol¬ 
vasni; röviden csak annyit említünk itt, hogy e négy falu példánya 
a józan magyar fajnak mind szorgalom mind felvilágosodott gon¬ 
dolkodási mód tekintetében, s a bennszülött öslakókat messze túl¬ 
haladja anyagi jólétben, a szellemi fölényt nem Í3 említve, melyet 
már vallásszabadságuk is hoz magával. Annál is érdekesebb e négy 
protestáns helység létezése itt, mivel 1849-ig ők voltak az egye¬ 
düli protestáns földbirtokosok Szlavónia és Horvátországban, mi¬ 
után addig e két királyságban földdel birni protestánsnak nem 
volt megengedve. 

De vannak egész Szlavóniában, s különösen Verőczemegye, 
veröczei és therezováczi v. vuchini kerületeiben számosan elszórt 
magyar lakosok, többnyire Somogy és Fehérmegyékbőli kivándor-
lottak, kik csakhamar megtanulják a szlavonita nyelvét, de nem-
zetiségöket el nem hagyják. A különbség a két faj közt meré¬ 
szen kitűnik, ha az ember csak futólag tekint is át felet¬ 
tök. — Mulat, és vendégeskedik a magyar itt is, de még hever a 
jó szerb „koma," mikor ez már munkáján van. Kéményes ház, 
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füst alatt elköltik mindenüket, s azután elkódulgatnak veres-e y fü 
hagymán és sületlen kenyéren évnegyedekig. A magyar és szerb 
testvériesen megfér egymás mellett, mig a hová német telepszik, 
ott kész a vetélykedés. Maguk sem tudják miért, legalább sokan 
nem tudják, de a német faj iránt íeltünö ellenszenvvel vi¬ 
seltetik a délszláv, de főleg a szerb törzs. Mindenkit, ki nem ma¬ 
gyar, svábnak hí, és példátlan káromkodási systhemájával czifrán 
szidalmaz. Pedig a magyarság leginkább urasági cselédségből áll, 
mivel a szerb és sokacz egy iránt méltóságán alulinak tartja béres¬ 
nek beállani, s igy a nép és uraságok közti tulfeszült viszonynál 
fogva gyűlölködésre elég ok volna. 

A részint egyes falvakban, részint szétszórt telepekben lakó 
németségről csak annyit mondhatok, hogy az minden jó és rósz 
tulajdonaival egyben tökéletesen hü magához Szlavóniában ugy, 
mint Magyarországban és Chinában. 

Ezt mondhatom emancipált vagyis emancipálandott honfitár 
sainkról is, azon kis megjegyzéssel, hogy talán még nagyobb szám¬ 
mal vannak a Dráván tul, mint innen. 

Még mielőtt a társadalmi viszonyokra térnék át, hogy a népis¬ 
mertetés egészen ki legyen kerekítve, egy eredeti fajról kívánok 
szólani, mely Magyarhon rónáin merőben ismeretlen, mert ott meg 

Egy szép kis fia 

nem élhetne, s ezek a teknb'vájó 
nem szenvednek magukon. 

oláhok, mert czigdni/ elnevezést 

Láttál-e szíves olvasóm Amerika ősvadonjaiban földputrikban 
lakó félmeztelen indiánokat, vagyis indusokat, nehogy bizonyos 
tollas állattal cseréljük őket Össze; ha láttál, akkor nem szükség 
leiroom a mi oláhjainkat, ha nem láttál, utazz le a Dráva mentére, 
s tekints át a jókedvű emberek hazájába, Szlavóniába, s erdő kö¬ 
zepén, mely még culturát e földön nem ismert, országút szélén, 
íolyam partján, falu-végeken találsz csomókban, és szétszórva put¬ 
rikat, melyek félölnél nem magasabbak, s két négyszög ölnél nem 
terjedelmesebbek; belsejök sötét, miután világosság ott nem lehet, 
hol csak akkora az ajtó, mint a mekkorán egy ember bebújhat, s 
mint a mely elég tág arra, hogy a füst kiszállhasson rajta; némely 
putri mellé még egy kis ágfészerecske is van csinálva, s ebben egy 
malaczocska röfög, a család kincse és drágaköve; a putrik körül 
tüz lobog, s vén anyóka s mezítelen purdók ülik körül; a vén asz-
szony pipázik, s ha nincs dohánya, megfordítja a pipászárat, s vi¬ 
gasztalódik ; az erdőben örökös koezogás hallatszik, szakadatlanul, 
mint a kovatörő gép morgása, — ott a szegény oláh izzad s fárad 
hatlanul dolgozik teknöjén vagy lapátjain; az anyóka nyugtalan, 
ha a napleáldozás közeleg, mert a „faluzó" még nem jött meg,s va¬ 
csorát kellene főzni; — végre a sűrűség között kitűnik az izabel-
laszin-ruháju alak, egyenes bátor tartással közeledik, s nem hajol 

batyu daczára sem, melyet botra csavarva hoz hátán; bo 

:sérém, s dohányt adván neki, kiengeszteltem 
volt, kinek a sok éretlen uborka, s főleg a müutazás füsttelensége 
elrontá gyomrát, a nem tudott e fölötti bujában, mit tenni. Kis-ta-
nácscsal szolgálván neki, a fiucskát helyrehozta anyja, mit erővel 
megkívánt Gyurka hálálni; — „majden csinálok valamit saip fabú," 
mondogatá. Na hát csinálj nekem egy kis mosdó-tálacskát Gyurka. 
Erre néze Gyurka egy nagyot, s dörmögé, : „mosdo-tal, mosdó tal, 
mi a?" — hát a mibe megmosdik az ember, mondám neki, mire 
megértvén a dolgot, nagy örömmel kiálta fel : „aha! pofát mosó 
medencze! mar tudom." S Gyurka híven szót tartott. Egyszer egy 
fiatal oláh jött hozzám, hogy kis gyermeke nagyon beteg, gyógyít¬ 
sam meg. Nem vagyok én doktor, fiam Pista, én inzsellér vagyok, 
hogy tudjam meggyógyitni fiacskádat? „Aj doktor, doktor, nem is 
doktor kell a Pistikanak, hanem jóféle duhan, a ki az ur pipájába 
vagyon, annak a jo bagója, az a jó orvoság." Megvesztél, háromhetes 
gyereknek bagót adni be? — „No no no, csókolom a szivit, csak adja 
azt a jo bagót." S a legnarkotikusabb dohánylétöl helyre jött a 
gyerek. 

Az oláhok maguk között bírót választanak, ha többen vannak 
egy csomóban, s annak föltétlen hatalma van felettük; annak Ítéle¬ 
tét szentnek tartják, s azért soha nem szorulnak községi vagy me¬ 
gyei elöjáróságra, a miben igen jó politikát követnek. Adó alól fel 
vannak mentve, s csak putrijokért fizetnek valami csekélységet az 

mely hasábokat 
ményt 

meg 

az 

dor szénfekete haja röpkéd a vörös kendő alatt, mely hanyagul 
van fejére kötve, a kláris gyöngysorok csillognak nyakán, mint 
hófehér fogai, píros ajkai közt s fekete szemei a szép szemöldök 
alatt. A purdék futnak anyjuk elé, a vén asszony pislán néz oda, 
s mintegy számítja magában a mai nap szerzeményét, de megelé 
gedését a világért sem mutatja, nehogy elrontsa a „faluzó '-t. 
Megérkezik az végre, s kibontja kéregetése gyümölcseit; ezt az 
meg az adta; az Isten áldja meg a hetedik maradékát is, dörmögi 
rá a banya. A javát elteszik az „uraménak, ebből majd jóizüet 
eszik, a többiből főznek, vagy inkább kotyvasztanak valamit. 
Egyszerre elhangzik az utolsó baltaütés is, s nemsokára megjö 
uram, há^án hozva egy gúzson a kész fehér teknőt, vagy lapátokat 
medenezéket, a mire fája akadt épen. Magas erős alak, fehér ing¬ 
bea és izabellaszin gatyában, födetlen nyakkal és fővel, nem kü¬ 
lönben mezítelen lábbal; példátlan szép fekete fürtjei üstökön 
csomóba kanyaritvák, míg hátulról kétfelé lelógnak, vagy inkább 
legöndörlenek vállaira, csillogva a rátévedő napsugár aranyában; 
sürü, de nem nagy szakált, s kunkorodó bajuszt visel, a mokány 
pipa szájában füstöl, s alig várja, hogy ledobhassa teknöjét, 
purdéit meg3imogathassa. Azután körülülik a tüzet, s oly boldo¬ 
gan költik el vacsorájukat, mint talán senki más e földhátán. 

A.z oláh jámbor pária, példás bocsületességü; épen azért 
haragusznak, ha őket czigánynak nevezik. Egy időben erdőség 
között dolgozván, a szállásomul szolgált erdé^zlakban, müutazáson 

uradalmi pénztárakba. Lakaikat földbe vert fahasábok képezik, 
földdel betapasztják, néha hagynak kis ké-

ís neki, hogy a füst könnyebben szétoszolha3Son. A 
sertés bálványozott állatuk , s a sertés elébb kap enni, 
mint bármely családtag. Vannak esetek, hogy az ily oláh, kinek 
nagy családja van, s már apjáról is maradt rá eldugott tallér, fel¬ 
viszi haláláig ezer, kétezer forint vagyonra is, sőt tudok oly esetet, 
hogy csak lázsiása volt 400 db. Mert a hol csak szert t hétnek rá, 
megveszik az ezüstöt, s kivált a két forintosokat, s dugják el a 
földbe Átalában hosszú időt élő szép termetű nép, s a mily büszke 
a nő szép szemeire s fogaira, ép oly büszke a férfi gyönyörű hajára, 
melyet le nem vágna a világért sem, miután akkor öt nemzetsége 
szökevénynek tartaná. Hogy ez honnan ered, azt én nem tudom; 
tán ők maguk sem tudják. Mig a földön gyertyán- és hársfa lesz, 
addig az oláh is oláh lesz; hogy azután mi mesterséghez nyúlnak,^ 
azt az Isten tudja, de kóborló czigány soha sem lesz belőlük, 
ezt bátran állíthatjuk. (Folytatása következik.) 

tiszta udvar jellemzi a magyar lakokat, s férfiak és nők magyar | v o i t eo-y|ily teknővájó, családostól, az erdésznek privát munkát 
viselete. Ha egy szerb faluba két három magyar letelepszik, egy évti- téve Legényem iníjerkedék vele s többek közt czigánynak találta 
zed leforgása alatt első gazdává növi ki magát, nem említve azt, hogy I nevezni mire a Gyurka megharagudott, s mérgesen feleié : „nem 
jó kenyeret eszik, s egész évben becsületesen él, mig a ió komák vagy©*'en cai«ran ezi^ai a ki lup, en ola vagyog" - mire megdi 

*) Karafiria, nagy boros1 üveg, 
használt szó. 

mig a jó komák 

palaczk, a kecskeméti köznép által közönségesen 

Miskolcz. 
Hazánk ötvenkét megyéje közt Borsod előkelő helyet foglal el, nem¬ 

csak mint az anyatermészet különös szépségeiben és gazdagságaiban áldott 
föld; de a tiszta magyarság tekintetében is az első megyékhez bátran 
számitható. 

Ennek nagyreményű fővárosát, Miskolcznak hű képét veszik itt ol¬ 
vasóink. 

Vágyam: e várost látni, néhány év előtt teljesült. Épen midőn felséges 
uralkodónk, császári kőrútjában ide érkezett, s midőn ez ünnepélylyel egy¬ 
beköttetett az itteni állandó mngyar színház megnyitása, voltam szerencsés 
több napig itt időzve, nemcsak a várossal, de annak lelkes és hazafias 
közönségével is megismerkedni. 

Miskolcz a szó teljes értelmében kellemes, s eléggé nagy magyar mező 
város. Vannak hazánkban szabad királyi városok is, melyek mind nagyságra, 
népességre kereskedelem és műveltségre nézve sokkal hátrább állanak. Oly 
jól esett látnom az itteni főbb utczákon az ujabb ízlésű csinos emeletes há¬ 
zakat, azt a sürgés-forgásbani élénkséget, mi csak nagyobb kereskedelem¬ 
mel bíró városokban vehető észre, s valóban e környéken messze földet 
bejárhat az utas,mig ily virágzásnak indult csinos városra akad. 

Fekvése egyike a legkellemesebbek közöl; egyrészről a jó bort termő 
szőlőhegyek által egy kies völgybe szorítva, melynek hátterén nyugatra a 
diósgyőri szép hegyek, s a rengeteg erdőkkel koszoruzott Bükk sötét-kék 
csoportozata tűnik fel; másfelől mindenféle gabonát bőven megtermő áldott 
rónasággal van környezve. E rónát ezüst szalagként a híres Sajó kígyózó 
hullámai hasítják keresztül. 

Itt, a legjobb pontról igyekeztem e várost vázlatkönyvembe felvenni' 
hogy azt e lapok közönségének bemutassam, a város déli oldalán emel¬ 
kedő ,,Avas" nevű hegyről, honnan a legszebb kilátás mellett, nem¬ 
csak a házak mgy tömkelegét, de egyes utczáit, sőt kiválóbb házait is jól 
ki lehet venni. 

Alattunk balra, a hegy lejtőjén látjuk az avasi nagy és igen régi 
református templomot különálló hegyes tornyával (mely vigyázó-tornyul 
is szolgál) környezve a szép fákkal árnyazott regényes fekvésű temetővel; 
kissé jobbra a hegy tövében 
nyával. Mellette, a városon 

látszik a reformátusok lyceuma picziny tor¬ 
keresztül folyó, s több nagy malmot hajtó 

• 'i'i 

H 
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„Szinva'1 vizének sima tükrét veszszük észre, mely odább a házak sűrűsé¬ 
gében elvész a vizsgáló szem elől. Jobbra, kissé beljebb, a város közepe 
tájin az uj nemzeti színház díszes épülete emelkedik ki alacsonyabb szom¬ 
szédai közöl,honnan balfelé vonulva egy szép házakkal díszlő utcza látszik; 
a föutcza, melyből a ,,fcorona"-vendéglő nagyobbszerü csinos épülete válik, 
ki legjobban, miután az utcza innenső részén az alacsonyabb házak nem 
veszik el tőle a kilátást. Ettől balra, épen az alattunk fekvő „avasi" tem¬ 
plom tetején tul látjuk a megye házát udvarépületeivel. — Ezeken kivül 
még három nagyobbszerü épület tűnik szemünkbe, úgymint a minorita¬ 
atyák kolostora, mely kéttornyú szép templomával valódi dísze a városnak; 
itt van a katholikus gymnasium is; ettől balra a görög-nem-egyesültek 
csinos sugár tornyu temploma, e alatta a reformátusok második, 1808-ban 
épült toronynélküli temploma. 

A város ó és uj részből áll, de majdnem egészen összeforrt már vele az 
avasi hegy alatt fekvő Mindszent helység is, mely azonban külön tanács 
alatt a munkácsi püspök birtokához tartozik, az ide 3/4 órányira eső regé¬ 
nyes fekvésű „tapolczai fürdővel-' együtt, mely a miskolczi műveltebb osz¬ 
tálynak kedvelt mulatóhelyül szolgál. A belváros utczái tágasak, nagyobbrészt 
kövezettek; a külvárosokban szűkek, rendetlenek, azonkívül sárosak, külö¬ 
nösen a Szinva és Pecze medrei körül. Házainak száma 4000-re megy; ezek 
a város belrészében csinosak, a főbb utczákon pedig nagyobbrészt emelete-

élénkebb forgalmú piacza. Országos vására van öt, melyek közöl a májusi a-
gyapjú, az augustusi és októberi a termények miatt, távolabb helyről is igen 
látogatott. — A miskolczi híres csizmadia- és vargaszin, mikben oly temér¬ 
dek áruczikk van kitéve, valóban nagyszerű, s a török bazárokra emlékeztet. 

A koronkint itt talált római régiségek azt engedik gyanítanunk, hogy 
a mai Miskolcz helyén, Attila bejövetelekor római telepnek kellett lenni. 
Nevének eredetét homály fedi. Bála király névtelen jegyzője tesz róla leg¬ 
először említést a XH-ik században, midőn Árpád vezér hadaival a Sajón, 
ott t. i., hol a Szinra belészakadt, átkelt, s egész a Tiszáig lenyúlt tábo¬ 
rával egy hónapig mulatva e vidéken, Bunger vezérnek ajándékozá e földet, 
miről a névtelen jegyző ekép tesz említést: ,,Es ott Árpád vezér Bors aty¬ 
jának Bungernek nagy darab földet adott, — a Tapolueea (Tapolcza) vizé¬ 
től fogva Souyon (Sajó) vizéig; — mely föld most Miskoucynak (Miskolcz-
nak) neveztetik, és adott neki egy várat, melynek neve Geuru (Győr), és 
ezen várat fia Boos,,a maga várával, mely Borsodnak hivatik, egy várme¬ 
gyévé alkotta." — Es igy Árpád bejövetelekor Miskolcz hihetőleg valamely 
előkelő nemzetségtől kapta nevezetét, a mint hogy egy, 1236-ban kiadott 
oklevélben Bors gróf a Miskolcz nemzetség ívadékának mondatik. 

Miskolcz fontossága és helyzeténél fogva a hazának majd minden 
viszontagságaiban osztozott. 1242-ben IV-ik Béla király alatt az ide közel 
eső Muhi pusztán (hol később a már elpusztult Muhi nevű város épittetett) 

sek, cseréppel fedve; a külső részekenj rendetlenek, többnyire^nádfe lélüek, 
miért a tűzvész igen gyakori. 

Határának kiterjedése 13,000 hold. Földe többnyire gazdag termckeny-
ségü fekete, első ogztályu; s Magyarhonban átalán véve csaknem legszebb 
búzát terem. A földek legnagyobb részt jól vannak mivelve, mert a lakos¬ 
ság alig egy negyedrész kivételével, fóldmiveléssel foglalkozik, habár a sző-
lőmivelés is igen virágzó állapotban van, ugy hogy valóságos kincset bir 
Miskolcz szőlőhegyeiben, melyek a körülfekvő helyeken elterülve, Magyar¬ 
ország egyik legjobb minőségű borát termik. 

Mielőtt e város történetének rövid vázlatára térnénk át, el nem mu¬ 
laszthatjuk nevezetesebb egyleteit, intézeteit, társulatait gyárait stb. meg¬ 
említeni, melyek következők : 

Tiszamelléki kölcsönös tűzkártéritö társulat. — Miskolczi takarék¬ 
pénztár. — Rabdolgoztató intézet. — Kisdedovó intézet. — Reviczky-mag-
tár. (Alapitotta 1829-ben Gróf Reviczky Ádám, volt borsodmegyei főispán, 
2000 pfttal) Ebből a szükölködőknek kamat mellett élelem kölcsönöztetik.— 
Kereskedelmi társulat. — Kaszinó, szállása a szinház-épületben. Polgárok 
egylete. — Izraeliták egylete. — Vándor mesterlegények egylete. — A 
város felső részén egy kőedénygyár. — Továbbá keményítőgyár, szesz¬ 
gyár. Van kétkönyvnyomdája, három könyvkereskedése éd minden másnemű 
kereskedése nagy számmal és élénk üzlettel. Gyógyszertára öt. — Van két 
piacza, t. i. a fő, hol szerdán és szombaton hetivásárok esnek; és a buzapiacz, 
tágas nagy térrel, mely a gabonakereskedésre nézve felső Magyarország leg-

a tatárokkal történt szerencsétlen sajói ütközet után, Miskolcz és a szomszéd 
diósgyőri vár egészen elpusztittatott. A tatárok azon völgyben ütöt¬ 
tek tábort, mely a diósgyőri vártól nem messze ma is tatár árkának nevez¬ 
tetik. Ekkor a város lakóinak nagy része a Bükk rengeteg erdőibe menekült 
s csak a tatárok elvonulása után jöttek ismét elő rejtekhelyeikből. 

A XIH-ik század vége felé 1281-ben Ákos nemzetségből való Érne 
bán fia, István, bírta Miskolczot Diósgyőrrel együtt, ki később Venczel és 
Róbert Károly uralkodása alatt Magyarország nádora s Bodsodmegye főis¬ 
pánja volt. Ezen István alapitá a pálos barátok diósgyőri és szentléleki ko¬ 
lostorát, s nevéről gyanitva, Miskolczon az avasi nagy templomot is ő épité, 
mi annyival inkább valószínű, mert később Zsigmond király egy oklevelé¬ 
ben sz. István tiszteletére épített régi templomnak nevezi. Nem áll tehát 
azok véleménye, kik azt hiszik, hogy ezen egyházat a XVI. század közepe 
táján Magyarországon tanyázott csehek építették. 

A XIV. században Miskolcz a Balog-nemzetségből származott Szé-
csyekre szállott, de e század közepén már Nagy Lajos királynak diósgyőri 
várához kapcsolt koronái tulajdona volt, ki azt hihetőleg csere utján tette 
magáévá. Tőle a miskolcziak nevezetes szabadalmakat nyertek, többek közt 
ugyanis a diósgyőri erdőket épület- és tűzifa vágásra, mész és szénégetésre 
szabadon használhatták, mely kiváltságukat csak a múlt század végén 1755. 
vesztették el. 

A XV-ik század elején Zsigmond király Miskolczot királyi várossá 
emelte (1405-ben), mit az okleveleken kivül a város sz. István képét ábrá-

zolt pecsétjének „civitas" körirata Í3 tanúsít. Ugyanő 1411-ben költ ado-! 
mánylevélben a Szinva jobb pirtján épült várost „óvárosnak," a baloldalán I 
jóval később épült részt pedig ,,újvárosnak" nevezi. 

Hunyady Mátyás király 14(H-ben személyesen jött Miskolozra az 
e vidéken garázdálkodó Komoróczy é3 Valgatta rablóvezérek kiirtására, 
a midőn is a diósgyőri várban tnulatása alatt két szabadalmat adott 
ki, mely a miskolcziakat a dió<győri várkapitány számára teendő munkák- j 
tói, fuvarozástól, és a minden köböl bor után ugyanannak járt egy dénár! 
fizetésétől menti fel. Budára visszatértekor ismít egy nevezetes szaba¬ 
dalommal jutalmazá a miskolcziakat, melylyel minden lehető adózástól, 
réven, vámon való fizetéstől menti fel őket, s mely számos utóda által is 
megerősittetett. — 1471-ben ujolag meglátogatá Mátyás Milkolczot, s az 
egyházi biróság alól felmenté annak lakóit. 

A fennebbi kiváltságokon kivül pallosjogot is kaptak a miskolcziak 
Mária királynétól, I. Ulászló, II. Lajos, I. Ferdinánd, Rudolf, I. Leo-
pold királyoktól, — Bocskay István, Bethlen Gábor fejedelmektől — úgy¬ 
szintén a háborús i lökben számos pártfogó-levelet — különösen Szobjeszky 

dclyi fejedelem, Rákóczy Ferencz, Chernelek, Bossányiak 8 többen, kik 
nagyobbrészt Guthi Ország Borbálának Török Ferer cztől származott több 
leánya után nőágon birták ez uradalmat. Legutoljára Haller György és 
Bethlen Kata fiától pörlötte vissza 1702-ben a királyi ügyész s azóta foly¬ 
vást a korona birtokában van. 

156 >-ban Miskolczon s a körülötte fekvő helyeken iszonyú nagy jég, 
és kőeső hullott alá, mely nemcsak a reménylett termést, de még a házakat 
is elpusztitá. A levegőből ekkor lehullott emberfőnyi nagyságú kövek közöl 
egy darab, mint természeti ritkaság az akkor uralkodott I. Ferdinánd ki¬ 
rálynak küldetett. 

Borsodmegye és Miskolcz város levéltárában már a XVI. század má-
sodik feléből léteznek a megyét és Miskolczot érdeklő régi irományok, jegy¬ 
zőkönyvek, melyekben igen sok érdekeskorismertető s történeti adat rejlik, 
de melyekből itt térhiánya miatt, csak némely nevezetesebbet emiithetünk. 

I 1586-ban elfoglalván a törökök Eger varát, Miskolczot, és Diósgyőrt 
elpusztiták, lakóikat nagyrészint kiöldösték, s a fennmaradtakat ezután 
még majdnem 100 évig sanyargatták. Legnagyobb öldöklés volt ekkor a 
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lengyel királytól, s a hadvezérektől, melyeknek nagy részét látni lehet a 
megyei és városi levéltárakban. 

1519-ben Bajnai Bot Endre bán, s utána özvegye birá Miskolczot zálog¬ 
ban; ettől ki váltatván II. Lajos király neje Mária kezére jutott. A szerencsétlen 
mohácsi ütközet után erőhatolommal birták: Zápolya Ján., Balassa Zsig., kit 
I. Ferdinánd király, miután pártjára állott, e birtokban 20 ezer magyar arany¬ 
forintért megerősített, özvegye Fáncsy Borbála, Miskolczot végrendeletileg 
I. Ferdinándnak hagyta, de utóbb Maximilián király ismét elzálogositá 
1564-ben Perényi Gábornak 63 ezer forintért. Ennek halálával özvegye, 
Guthi Ország Ilonára szállott, ki magtalan lévén, testvérének Borbálának, 
Enyingi Török Ferencznének hagyta. Ez hatalmas pártfogója s előmozdi-
tója volt Miskolczon a reformationak, s Hevessy Mihály prédikátor, ki a 
miskolcziakat legelső ismerteié meg az uj vallás tanaival, kedves embere 
volt. Az avasi nagy templom 1554-ben került a reformátusok kezére s 
azóta folyvást birtokukban volt. Később midőn Bükk János híveivel 
«gyütt a református vallásra tért, a Boldogasszony temploma is az ő birto¬ 
kukba jutott, mely azonban, később ismét a kath. hiveké lett. 

Miskolcz későbbi urai és birtokosai következők voltak : Homonnai 
Drugeth István, Bedegi Nyáriak, Wesselényi István, Kemény János az er-

j diósgyőri Kőmása nevű hegyen, tul az úgynevezett „kék mezőn" hol a cser¬ 
fák alatt ma is több sirhalom látható. 

! 1642-ben Borsodmegye is meghivatik idősb Rákóczy György által, 
; ifjabb Rákóczy Györgynek Báthory Zsófiával kötött házassági ünnepélyére. 

1672-ben Miskolczot iszonyú tűzvész pusztitá, miről többi közt igy ir 
az akkori jegyzőkönyv : „A szertelen való égés miatt kisded gyermekek, 
szopósak és élemödött emberek is utczákon megégtek, és a lakosoknak is 
többnyire minden javok." 

1675-ben Miskolcz város Rákóczy Ferencz fejedelemtől 2800 forintért 
4 helységet vett meg : úgymint : Arnótot, Felső-Zsolczát, Besenyőt és 
Kelecsenyt, minden hozzá tartozókkal. Mindez nagy jövedelmet hozott a 
városnak, s mikor estek ki kezéből, nem tudni. 

1678-ban Tököly Imre 20,000 főnyi hadával közeledett Miskolcz felé, 
s a városra kemény sarezot vetett, s a követségbe küldött bírót meglőtték. 
1679-ben roppant dögvész uralkodott. 

1685-ben Schultz, Mercy, Heister, Caprara, gr. Barkóczy és Balassa, 
császári hadvezérek seregeikkel Miskolcz felé vonulván, a várostól tömér¬ 
dek élelmi szert, sok fuvart követeltek, s majd minden marháját elhajtaták, 
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mi még inkább növelte ae akkori köziuséget, nyomort, mely csak a török¬ 
nek 1686-ban történt kiűzetése után kezdett némileg szűnni. 

1698-ban a bankó-czédula Borsodba is behozatik. — a dohányzók 
összeiratnak. Tiltva leven ez időben a dohányzás, az itteni jegyzőkönyvek 
egyikében ezt is följegyezve találjuk, hogy : a dohányzó cselédek megbo-
toztatását rendelik el. Ugyanezen évben Miskolcz város több telket és há¬ 
zat vett Ládháza helységében s főbirtokossá tette magát. 

1701-ben Solari tábornok II. Rákóczy Ferenczet, Szirmayt és Vayt, 
mint foglyokat kiséf vén föl Bécsbe, egy jegyzékből kitűnik, hogy Miskol-
czon két nap alatt 478 ftot és 50 dénárt költöttek a ,,raburakat'' (igy van 
írva) kísérő hadakra, Zsolczán 45 ft. 24 dénárt. 

1701-ben midőn Rabutin hadával Miskolczra bevonult, egészen üre¬ 
sen találta a várost; min annyira felboszankodék, hogy katonáival a rejt-
heiyékből visszaüzeté a miskolcziakat lakaikba, s keményen megsar-
czolá őket. 

1704-ben Rákóczy Ferencz Tokajból jőve, Miskolczot választá téli 
főhadiszállásul, s a városnak egy 11 mázsás ágyút ajándékozott harangra, 
melyet a reformátusok használtak is. 

1703-ban I. Leopold király Miskolczot 25 évre minden uradalmi jö¬ 
vedelemmel együtt 41,000 pftért, magának a városnak elzálogositá. E 
zálog határidejét III. Károly király 25 évre, s Mária Terézia 40 évre ter-
jeezté ki. 

Hajdanában bármily baja esett a városnak, s bármely jogában hábo-
rittatott, azonnal lóra ülteté követeit, tarisznyájukba rakta a sok privile-
giumos levelet, s azokat előmutatván, majd mindenütt nyert pörük volt. 
így történt ez 1714-ben is, midőn a harminczad felállítása ellen, s a fekete 
erdő szabad használatára nézve a szepesi kamarához követeket küldöttek. 

Említésre méltó még ama nevezetes boszorkánypör, mely 1717-ből 
maradt fenn, s a megye levéltárában őriztetik. 

A múlt és jelen században többször pusztitá Miskolczot a tűz és víz, 
de mindannyiszor ujabban és szebben emelkedett fel romjaiból, ugy hogy e 
szerencsétlenségeknek nyomát sem lehet látni, noha a lakosok sokáig kény-
telenittettek érezni a szenvedett károkat. 

Régi elvesztett király városi czimét, és jogainak helyreállítását, e szá¬ 
zad folytán nem kis áldozatok ajánlatával többször sürgeté, mig végre az 
események ujabbkori fordulata, ebbéli törekvését úgyszólván felesle¬ 
gessé tette. 

Nem akarjuk itt elősorolni azon előnyöket, melyeket e, mind termé¬ 
szeti helyzete, mind kiterjedt kereskedésénél fogva, egyik legnagyobb 
jövőjű vidéki városunk nyert a kereskedelem, — és különösen a termelésre 
nézve, a vasúttal lett összeköttetése által, hazánk nagyobb piaczaival; mi¬ 
után ennek jótékonysága mindenki előtt ismeretes : de még többet fog 
nyerni Miskolcz, ha majd nem Tokaj és Debreczennek kerülve, de közvetlen 
Pesttel is, az ország szivével jutand egyenes összeköttetésbe, a tervezett 
pest-kassai vasútvonal által. Zombory Gusztáv. 

Árpád sírja. 
Ifj. RÉSÓ ENSEL SÁNDOR-tói. 

(Folytatás.) 

Negyedik rajz. — „A forrás." 
Huszonhét év csak, s ezer éve lesz, 
Hofry itt magyar, tör, küzd, és C9ft£g(xlez 
Százszor kétségbeesik, százszor remdi 
S metffogyva bár, de meg nem törve él ! 

Ez a rajz s vele járó czikk azon forrást mutatja be, mely Fehéregyház 
romjaitól Péterhegy vagy Prom Fehéregyháza felé, 50 ölnyire fakad föl, s 
langyvkével malmot hajt. Hajdan kristályvizü folyama, innét ment Attila 
fővárosába. Mikor romboltatott szét vízvezetéke, nincs tudva, 1355-ben már 
egy határlevél, mint ..murum diridum"-ról emlékezik. Vize mocsáron ke¬ 
resztül hatol a római kastélyig (várda-rom) a honnét a Dunának fordul. 

Most a forráson Svanfelder malma ,áíl, vizébe néha beteg fájós szemű 
katonák mosogatják látszereiket, vagy úszó szárnyas állatkák förödnek. 

E regényes tóvize fölött gondolkozzunk, megtaláljuk-e a kijelölt he¬ 
lyen — feltéve, hogy biztosan eltaláltuk a helyet — — Árpád ereklyéit, 
mert némely irók azt állítják : Árpád teste elégettetett. 

Dr. Horváth (Magyarország története I. k. 26 — 64 1.) irja : 907-ik 
évben nagy gyász érte a nemzetet, a honalkotó fejedelem, ki majdnem húsz 
évig oly bölcseiiéggel és eréhlyel, annyi kormányzói és hadvezéri dicső¬ 
séggel intézte a nemzet sorsát, életének egyik legválságosabb korszakában 
megszűnt élni. Tetemei ősi szokás szerint megégettetvén, hamvai egy patak 
fejénél temettettek el. mely akkoron kőmederben folyt le Etele (Buda) váro¬ 
sába." (L. Budp. h. 167. sz.) 

Dr. H- M. a halottaknak őseink által való megégettetekét kétségte¬ 
lelenné kívánja tenni azon eset által, mely 925. évben, tehát Árpád halálo¬ 
zása után kevés időre előfordult. Ez évben, mint az Annál. Flodoard irja, a 
magyarok a Bodcn tó keleti oldalának tartván, a Felső Rajnán keresztül 
Schweiezba törtek, Sz. Gál monostorát tűzvén ki rabló-kalandjok egyik 
czéljául; ott, midőn ketten a népből fölmentek a toronyba, hogy az értékesebb 
érczből levő kakast, melyet a hely istenének neveztek, levegyék, a magasból 
lezuhantak, és szörnyet haltak. Az évkönyv szerint mind a két hullát a temp¬ 
óm pitvarában máglyára tették társai, én megégették. 

Kérdés : Árpád teste elégettetett-e valóban, avagy földbe tétetett 
hogy enyészetnek esvén, megújulásra alkalmatos legyen? 

Őseink, ha halottjaikat megégették — kivételes eset volt, hadjára¬ 
tok alatt. 

Kéve első kapitánya a magyaroknak, hunn szokás szerint „iuxta 
atratam communem," ott, hol most Keázó Sz. Péter áll, temettetett el. 
(Bknj. Turóczy. Kállay „Pogány magyarok vallása" 1861. 116 lp.J 

Kadika, 2-ik kapitánya a magyaroknak, ki a római sasnak egyik fejét 
Makriniust leütötte, másik fejének Detriknek homlokán fő-eret nyitott, ad 
statuam Memoratam, hol Kéve feküdt, temettetett el. 

Kéme, 3-ik kapitánya a magyaroknak, ki feje és lelke volt a vitézek¬ 
nek, a kesmauri csata után szintén „ad statuam columnam lapideara," hol 
Kéve feküdt, temettetett el. (E sir felásatásáról 1. Tud. tár 1843. Aug. 
füzet.) 

Béla, 4- ik kapitánya a magyaroknak, egyértelmű atyafia az előbbieknek, 
szintén Keázónál fekszik, a tárnokvölgyi halmok alatt. 

Buda, 5-ik kapitánya a magyaroknak ,,ki Attilának testvéröcse volt, 
Sicambriában (O-Budán) meggyilkoltatván s nem engedtetvén sir a testé¬ 
nek, Dunába vettetett. (Horányi „Magyarország királyai- s kapitányainak 
koporsó-épülete" 17 Ip.) 

Attila Kr. sz. u. 454-ben elhalván, teste hármas koporsóba tétetett; 
egyik koporsó volt tiszta aranyból, másik tiszta ezüstből, a harmadik 
pedig vasból, melyek Attilának Bendegucz fiának, nagy Nimrot unokájá¬ 
nak, a világ félelme és ostorának erősségét és gazdagságát akarták jelenteni. 
Sötét éjszaka, titkon temettetett el, hogy senki se tudná hol lenne teste el¬ 
rejtve, nehogy arany és ezüst koporsója végett a földből valaki kiásná őtet; 
ugyanezen okra néíve azokat is, kik őtet földbe rejtették, mindjárt megölték. 
Előbb azonban, hogysem teste temetésre vitetett volna, a fejedelmét igazán 
szerető hunnus nemzettől nagy szomorú pompa tartatott. (Szekér Joachim 
„Magyarok eredete" 1791. I. K. II. Sz. 71. lp.) 

Botondról irja Béla kir. névtelen jegyzője : ,,És midőn Botond és Ur-
kun Pannónia földjére vigan visszatértek, Botond aztán, a háború hosszú 
fáradságában eltörődve, csodálatosan kezde gyengülni, a világból elköltözék 
és eltemettetek a Verőcze folyó mellett." (56-ik fej ) 

Levetíti I. András kir. testvére, 1048-ban Taksonyban temettetvén el. 
mint magyar a pogány valláshoz szitott. Döfi után Inchoff azt vallja : — 
„Levente pogány szertartással temettetett el; holttestét bélhurkáktól meg¬ 
szabadítva, nagy koporsóba zárták, a legdrágább öltözékébe, melyet életé¬ 
ben viselt, arany, ezüst ékeivel, mélyen ásott sírboltba tétetett, mely azután 
feldomboltatott (Vol. IV. p. 280.) 

Bene hős, ki még a X-ik században Solt fejedelemmel, I. Berengár 
császárnak diadalmas védelmében Olaszhonban járt, 1834 ik június és július 
hónapjaiban uralkodó szárazságkor, a benei pusztán Pestmegyében, ho¬ 
mokdomb alatt találtatott fel. Ruhája és köntöse magyar szokás szerint 
Berengár király és császár fényes pénzeivel volt ékesítve. E csendesen el¬ 
nyugodott rokoncsontokot megismertette Vadasi Jankovich Miklós. (Magy, 
tud. társ. évkönyvei II. köt.) 

így Berény vitéz verebi határban lovastól volt eltemettetve. (Archae-
ologiai közlemények.) 

Taksony vezér, Pesthez közel, Taksony nevű faluban Dunamentén fek¬ 
szik eltemetve, egy a falu felső részén látható épület alatt, melynek mostani 
birtokosa a religio fundusa. (Bognár : „Ctepel leírása." Tud. tár. 1843. 
XIV. k. 57. lap.) 

Szepesi család levéltárában levő több okirat is bizonyítja, hogy a 
halottak hajdan lefektetve vagy felállítva, koporsóval vagy a nélkül, de 
földbe tétettek, és nem égettettek el. 

1848. előtt a vesenyi átjárásnál, Podmaniczky család birtokán, közel 
az országúihoz, bemetszett halomban találtattott egy csontváz, mely ékes¬ 
séggel, drágaságokkal volt ellátva. 

1830-ik év táján egy aranykoronát és régi kardot nyilakkal együtt ta¬ 
lált egy paraszt ember az alpári határban a homok alatt, mely mellett cson¬ 
tokra akadtak. (Ferenczy Pest, Pilis és Solt vármegye névtára 1844. 7. lap.) 

Ezekből láthatjuk, hogy a nemzeti kapitányok s vezérek testei földbe 
tétettek és nem égettettek el. 

Menjünk tovább, nézzük fejedelmeink temetkezését. 
Sz. István, Sz.-Fehérváron Szűz Mária egyházába temettetett eL 

(Thuroczy Chron. Hung. p. 72.) Teste márvány kőkoporsóba helyeztetett, 
1083-ban feltalált helyén. Sz. László, VII. Gergely pápa meghagyására 
felnyittatta, és ereklyéit köztiszteletre tétette k . (L. Hartvie Sz. István 
életirata XIX. fejezet.) 

Péter teste Pécsett temettetett el, azon templomban, melyet már előbb 
királyi költségen építtetett vala. (Corpus Juris Hung. T. I. p. 232.) 

Aba Sámuel teste, minekutána egynéhány esztendeig azon gödörben, 
melybe először temettetett, feküdt volna, ott minden rothadás nélkül épen 
találtatott fel. (Thuroczy G. II. C — XXXVII. Katona Hist. Crit. T. I. p. 
664.) még azon épen és begyógyult sebekkel kiásatván, az általa épitett 
sári monostorba Hevesmegyében Gyöngyöshöz egy kis órányira, királyhoz 
illő tisztelettel takarittatot el, miben minden irók megegyeznek. (Tudom. 
Gyűjt. 1834. VII. k. 13 lap.) Most Sárt, gróf Hunyady egyik kősziklába 
vágott pinczéjében mutogattatik Abának sírhelye, mellette négyazögü vö¬ 
rös márványon ily fölirás : 

Hac in Caverna fűit depositus ' 
Sámuel Aba 

Rex Hungáriáé III Quin potius Impius 
Regni Vastator stb. 
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Sz. László teteme a XH-dik századtól fogva a XVII-dik századig N.-
Váradon nyugodott ezüst koporsóban; nagy tiszteletben tartatott, mígnem 
Öregebb Rákóczy György,— ki midőn erdélyi fejedelem lett, szentségtörő fös¬ 
vénységgel boltozatát feltörve, testét az ezüst koporsóból kivétetvén, fako-
porsóba tétette, —előbbi ezüstkoporáóját arany koronájával együtt, a mely 
vele el vala temetve, elragadta. Ezt Írásban hagyta meg Kapi Gábor 1691. 
(Szekér Joachim „Magyarok eredete" 243. lap): hogy a koporsóban holt 
teste volt Lászlónak, igazolja azon körülmény, miszerint 1192-ben febr. 2-án 
holt teste felvétetvén, (Katona IV. k. 390. lap) canonisáltatott, és kopor¬ 
sója felett szokott véghez menni a váradi káptalan előtti hitletétel (Sacra-
mentum Jurisiurandi super sepulchrum S. Regis Ladislai); ezen szokást I. 
Károly 1310. törlötte el, igy a ki 1095-ben halt meg, sirját illetőleg tudva 
volt, hogy koporsójában hamvak vagy csontok nyugosznak. 

László neje Olhaid (Adelhaid/ hogy eltemettetett, teste a veszprémi 
templomba helyeztetett, bizonyítja egy még Bonfinius idejében megvolt kő, 
melyen felmetszve ezen szavak olvastatlak : . 

Geslae et Olhait 
Stephani et Ladislai 
Sanctissimorura 

Pannóniáé 
Regum Conjugum 
Hic ossa quiescunt 

(Budai Hist. 1. k. 149.) 
Sz. László 1067. febr. hóban Salamon ellen harczolván, a vérmezőn 

Ernyei grófot és Vid bácsi főispánt elvérezve fellelvén, parancsot adott ka¬ 
tonáinak — temessék őket el tisztességesen. "• ^ 

Annak megmuta tásá ra , hogy Árpád teste nem ége t t e t e t t el, hanem 
öldbe té te te t t , hogy enyészetnek esvén, megújulásra alkalmatos legyen — 

megyünk tovább. *) {Vé([, Mvelkelilt 

Az u p a s-f a. 
Försch, hollandi orvos, ki Jáva szigetén hosszabb ideig tartózkodott, 

1775. évben egy könyvet irt ama sziget nevezetességeiről, melyben többek 
közt ezeket olvassuk : „Valahol Jáva sziget belsejében van egy rettenetes 
fa, melynek mérges kipárolgása oly romboló hatású, hogy nemcsak puszta 
érintése öl, hanem körüle egy mérföldnyire a levegő is annyira meg van 
vesztegetve, hogy majd minden élő lény, mely e szörnyeteg fához közeledik, 
már tőle nagy távolban halva rogyik össze. Lehelete még a növényekre 
is romlást idéz elő, s ezen, minden élet halálos ellensége, rideg-magá¬ 
nyosan áll a tágas, puszta halál-völgyben, csupán néhány apró, saját faj¬ 
tájú csemete által környezve. Körüle három mérföldnyire a föld madár-, 
állat- és embercsontokkal van borítva." 

Försch e fa halálos hatásának több más példája közt felhozza, hogy 
midőn egykor több száz javai lakos a császár ellen fellázadt s legyőzetett, 
az upasfa rettegett tájékára menekültek, nehogy magukat foglyokkint 
megadni kényszerüljenek. Azonban habár azon határt, meddig a fa mérges I 
kigőzölgését terjedni hivék, tul nem lépték, mindemellett a lég itt is any-
nyira meg volt vesztegetve, hogy közölök igen sokan rögtön meghaltak, s 
az életben maradtak jónak látták folyamodni, hogy engedtessék meg nekik, 
egészségesebb menedékhelyre költözni. Kérelmök meghallgatást nyert, de 
a kegyelemnek igen kevesen vehették hasznát, mert a méregfa befolyása 
következtében nagyrészt csakhamar elhaltak. 

Försch szerint az upasfa nedve nemcsak a nyilak megmérgezésére, 
hanem a halálra ítéltek kivégzésére is használtatott. A hollandi katonák 
közöl, midőn Jáva ellen harczoltak, igen sokan vesztek el amiatt, hogy 
megmérgezett kutak és forrásokból ittak, ugy hogy végre nem is merték 
előbb szomjukat enyhíteni, mig a víz egészséges voltát, e czélból magukkal 
hordozott eleven halak által ki nem próbálták. 

Ezeket olvasva természetesen először is azt a kérdést teszszük fel 
magunknak : mi utón módon jutottak hát az upasméieghez, ha a fa vesze¬ 
delmes voltánál fogva annyira hozzáférhetlen volt, hogy senki még csak 
három mérföldnyire sem mert feléje közelíteni? Försch e kérdésre is kielé¬ 
gítő feleletet ad. T. i. halálra ítélt gonosztevők vállalkoztak a veszélyes 
útra. Miután elitéltettek, megkérdezték őket, ha rögtöni kivégeztetésöket 
ohajtják-e, vagy készek az Upasvölgybe menni, honnan, ha a kívánt méreg¬ 
gel szerencsésen visszatérnek, kegyelmet nyernek. Az elitéltek rendszerint 
ez utóbbit választották, mert habár haláluk igy is igen valószínű volt, de 
legalább valamivel tovább maradhattak életben. Egyébiránt az a remény is 
ikecsegtette őket, hogy hátha épen hozhatják vissza bőrüket; mert ha tör-
iténetesen erős szél fújt a méregfa felé, s a vállalkozó erős, kemény termé¬ 
szetű volt, akkor néha megmenekült, de ellenkező esetben bizonyos halálba, 
• ment. Az Upasvölgy határán egy öreg pap lakott, kinek egyedüli foglala¬ 
tossága abban állt, hogy a méregért küldött egyént vallási vigasztalással 
lássa el, s egyszersmind megtanítsa, mikép járhat el legczélsierübben ve¬ 
szélyes feladatában. Ez öreg emberbarát harmincz évig lakott e tájon, mely 
idő alatt nem kevesebb, mint hétszáz, méregért küldött elitéltet készitett 
elő a borzasztó útra, honnan tizedrésze sem tért vissza. O mindegyikét egy 
álarczczal, egy bőrcsuklyával s egy kis szekrénykével látta el, melybe a 
mérec volt zárandó. Az elítéltek rendszerint a pap lakában várták be a 
kedvező szelet, melynek beálltával útnak indultak, egy öreg ember által 

.kalauzolva egész azon patakig, melynek folyása a mére^fához vezető utat 

•) E czikk folytatását lásd ,,Sürgöny" 1861.262. sz. 

kijelölte. Försch nagyon szeretett volna e csodaíától egy darabkát szerezni, 
de hosszú várakozás és sok kérés után is csupán* két »aéira z levélkéhez jut¬ 
hatott. 

Az upasfa nedve csakugyan oly rendkívül5 mérges-, h ogy Försch elő-
dása azzal, a mit mi e tekintetben tudunk, tökéletesen meg egyez. Jávában 

izonban nemcsak méregfa, hanem egy méregvölgy is talál tátik, melynek 
levegője oly veszedelmes, hogy minden odatévedt élőlény n ehány pillana*. 
alatt menthetlenül elvész. De e méregvölgy borzasztó sajátság ^át korántsem 
az upasfának köszöni, melynek öldöklő hatása nem terjed oly messzire, 
mint Försch hibásan állítja. 

Olvasóink nagy része kétségkívül hallott már a Nápoly melletti ku¬ 
tyabarlangról, mely nevét onnan vette, hogy a kíváncsi idegent^k rendsze¬ 
rint kutyákat szoktak használni a barlang sajátságainak meg;.ismerésére. 
Felnőtt emberek minden legkisebb veszély nélkül járhatnak e barlangban, 
mert mérges gőze e közönséges levegőnél nehezebb lévén, a fü'ldszinétőll 
csak pár lábnyira emelkedik föl. Ez az oka, hogy még az emberek és ma¬ 
gasabb állatok itt minden rósz következmény nélkül járhatnak, adóiig az eb., 
melynek feje a mérges légréteget fölül nem haladja, abban szükségképp- el¬ 
vész. A javai méregvölgy a nápolyi kutyabarlanggal tulajdonságra nézve 
alkalmasint megegyez, csakhogy ennél hasonlithatlanul nagyobb kiterje¬ 
désű. Azonban különbség van e két hely légneme közt. Azon lég, mely a 
nápolyi kutyabarlangban annyi ebnek okozta halálát, nem más, mint az 
ismeretes szénsav, mely minden égésnél fejlődik ki, melyet mi kilehelünk, 
s minden pezsgő itallal gyomrunkba viszünk, legkisebb veszély nélkül ;. 
mig ha nagyobb mennyiségben a tüdőnkbe szívjuk, rögtöni halált okozhat, 
mint ez például oly pinczében, a hol uj borok vannak forrásban, minek kö¬ 
vetkeztében sok szénsav fejlődik ki, vigyázatlan emberekkel már nem egy¬ 
szer történt meg. Ellenben a javai méregvölgy levegőjét, mint a tudósítás 
sok után ítélhetünk, a nem kevésbbé veszélyes kőnkéneg képezi, melynek 
jelenlétét irtózatos bűze már jó távolról elárulja. 

E nevezetes tünemény pontos leírását az angol London Sándornak 
köszönhetjük, ki midőn ezelőtt több évvel Jávában tartózkodott, egy főnök¬ 
től hallá, hogy Batumtól mintegy két órányira egy Gueva Upas nevű völgy 
találtatik, melybe senkisem léphet bizonyo3 halál nélkül, s melynek földe 
elhalt emberek madarak s különféle állatok csontjaival van borítva. London 
már régebben egy bizonyos hegyi tóról hallott, melynek fölkeresése nagy 
veszélylyel jár; de a mit most e völgyről hallott, annyira felingerelte 
kíváncsiságát, hogy azonnal a hollandi hatósághoz fordult s azt rábeszélte 
egy, e völgyet megvizsgálandó expeditió kiküldésére. Bajos volt vezetőt 
kapni, mert a sokszor tapasztalt veszedelem visszariasztotta a lakosokat s 
ugyanez okból nem is volt az egész környéken oly ember,, ki a rettegett 
Gueva Upas-t saját szemeivel látta volna; hanem azért mindenki tudott 
róla a legborzasztóbb dolgokat megélni. 

Végre a kíváncsi kutatók utjok czéljához megérkeztek. A bennlakók 
előadásaikban azt állították, hogy a völgy mérges kigőzölgése következté¬ 
ben, jó darab környékén nyoma sincs a növényi életnek; s- íme, a kutatók 
épen az ellenkezőt tapasztalták, annyira, hogy fejszékkel voltak kénytelenek 
maguknak ösvényt vágni a sürü bozóton át. Megérkezve azon hegy aljához, 
melynek tetején a Gueva Upas állitola-g elterült, lovaikat hátrahagyván, 
faágakba kapaszkodva, mászták meg a rendkívüli meredek hegyet. Midőn 
már nem messze voltak a völgy szélétől, kiállhatatlan büdös fojtós szag üté 
meg orrunkat, mely azonban ismét eltűnt, a mint egészen a kráterhez értek; 
mert a méregvölgy nem volt más, mint egy hajdani tűzhányó hegy tölcsére. 
„Eliszonyodtunk, — mond London — midőn lábunkhoz tekinteni. A töl¬ 
csér körülete mintegy 3000 láb lehetett, s mélysége alig volt több 30—35 
lábnál. Egyenes talaján még csak egy szál fű sem virított, de annál inkább 
fedve volt emberek, tigrisek, sertések, őzek, pávák, és számos más állatfa¬ 
jok csontvázaival. Miután az első benyomáson túlestünk, szememmel kém-
leKídtem, ha nem találnék-e nyilasokat, repedéseket, melyeken az öldöklő 
pára előtörni szokott; azonban semmi ilyest nem fedeztem föl. A talaj szi¬ 
lárdnak s egy fehér, fövénynemü ásványból állónak látszott, rajta szétszórt 
kövekkel. Á völgy falai egészen be voltak nőve, fák és bokrokkal. Mintegy 
felényi mélységre nagy óvatosan leszálltunk, anélkül, hogy lélekzetünket 
nehezedni éreztük volna, csupán az undorító bűzt tapasztaltuk erősebbnek. 
A völgy öldöklő sajátságának kikutatására, kísérleteket tettünk Az e czélra 
magunkkal hozott ebek egyiket egy 18 láb hosszú bambusznádra kötve le-
bocsátottuk. A kutya 10 másodpercz múlva a gőz által elhódítva felfordult, 
s aztán még mintegy 18 perczig lélekzett, anélkül, hogy csak legkisebb 
hangot adott, vagy bármely tagja megmozdult volna. A másik eb, melyet 
leereszténk, elszabadult a bambusznádról, s önként ment oda, hol a másik 
feküdt. Itt 10 másodperczig csendesen állt, aztán hirtelen felfordult, s 7 
perez múlva kiszenvedett. E balálnern ugylátszik, legkisebb fájdalommal 
sem jár. Egy kakas, melyet ledobtunk,másfél perczig élt; egy másik, mielőtt 
, földet elérte volna, már megszűnt élni. A völgy túlsó oldalán egy hófehér 

emberi csontvázat láttam, melynek keze feje alá volt téve s egy kövön feküdt. 
Azt mondják, hogy ezen emberi csontvázak lázadók maradványai, kik ide 
menekültek, nem ismervén a hely gyilkos tulajdonságát. A ki egyszer e 
völgybe lemegy, az eszméletlenség oly hirtelen lepi meg, hogy menekvésre 
többé nem is gondolhat.'1 

Ez ama rettegett Upasvölgy, melyről annyi hajmeresztő dolgot be¬ 
szélnek. Méltán rettegett tulajdonsága onnan származik, hogy a tölcsér 
falzata, mely a legtöbb tűzhányónál egyik oldalán alacsonyabb, itt egy 
tökéletes öblöt képez, melyben a belőlről felszálló könkénegnek szükségkép 
m<5g kell torlódnia, mivel a közönséges levegőnél nehezebb. Egy az oldalé-
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tói aljáig nyúló tárna (Stollen), mely a gáznak szabad folyást nyitna, i 
Gueva Upas veszélyes hatását megszüntethetné, a nélkül, hogy ezáltal ; 
környék levegője megrontatnék, mert e különben halálos gázt, ha közönsé 
ges léggel kellőleg megritkittatik, minden ártalom nélkül szívhatjuk be. 

]\ 

Történelmi kalá^zatok. 
Irta Lehoczky Tivadar. 

( F o l y t a t á s . ) 

XX. 
Á r s z a b á l y o z á s 1 6 9 8 - b a n ü g o c s a m e g y é b e n . 

Ugylátszik a ,,jó régi" világban hazánkban a hatóság arról is 
gondoskodott, hogy a vevő és emésztő közönség ne legyen, mint most, az 
eladó iparosok önkényének alávetve, hanem a megszabott áruezikkek köző 
válogathassa ki magának azokat, melyek mind izlés mind tartósságra nézve 
tetszésének leginkább megfeleltek; ez intézkedés, mig egyrészt a vevőt biz-
tositá, másrészt a kézmivest iparkodásra ösztönzé, késztetvén őt társaivá 
versenyt haladni. Az ugocsamegyei 1698. mart. 22. tartatott közgyűlés ek 
képen határozta meg az egyes áruezikkek értékét. 

„Egy nagy szekér-széna 2 ft. kisebb 1 ft., egy szekér szalma 30 denar, 
1 köböl zab 1 ft., búza 2 ft., tengeri 1 ft. 60 d., rozs 1 ft. 20 d., árpa 1 ft 
60 d., lencse 2 ft. 40 d., bab 2 ft., marhahús fontja 3 d., roszabb 2 d., ser¬ 
téshús 6 d., bárányhus 2 d., Vaj font 34 d., méz 34 d., pulyka hím 75 d., 
nőstény 50 d., lud 24 d., tyúk 9 d., csirke 6 kisebb 3 d.,kacsa 12 d., malacz 
12 d., 6 tojás 3 d., hal fontja 6 d., tiszántúli bor itezéje 9 d., szőllősi bor 
15 d., salánki 12 d., boreczet 9 d., almaeczet 4 d., asszubor 50 d., pálinka 
24 d., ser 3 d., 1 ökörbőr 4 ft kidolgozva 5 ft., nyerslóbőr 3 ft., kidolg. 3 ft. 
75 d., borjubőr 1 ft. kidolg. 1 ft. 30 d., báránybőr kidolg. 36 d., nyers 33 
d., Nagy karmazsinbőr 3 ft. 60 d., Nagykordován 1 ft. 80 d., Szattyán 90 d., 
farkasbőr 1 ft. 50 d., szép nyestbőr 2 ft. 50 d., Karmazsin férfi csizma 2 ft. 
50 d., női csizma 2 ft., kordován férfi csizma 1 ft. 80 d., kisebb 1 ft. 50 d., 
női nagyobb 1 ft. 30 d., kisebb 1 ft. 20 d., szattyán férfi csizma 1 ft., kisebb 
75 d., női 66 d., borjú bőrű férfi csizma 90 d., női 60., 1 Guba 1 ft. 80 d., 
kisebb 1 ft. 20 d., legkisebb 60 d., szűr nadrág 1 ft. 50 d., — 1 ft. 20 dr., 
1 ft. legkisebb 75 d., egy pár lószerszám 3 ft., farhámmal együtt 6 ft., he¬ 
veder 72 d., Kantár 60 A., szügyelő 36 d., kisebb 24 d., ostor 6 dénár. 
Jegyzés : A ki drágábban árulna, annak pórtékái elkoboztatnak s a vett árt 
kétszeresen tartozik visszaadni." Jó volna most is oly olcsó világot élni. 

XXI. 
Lónyai — Jakczy család. 

Nagy Iván az ő ,,Magyarország családai" czimü müvében a hires és 
ősrégi Lényay családot eredetileg a Kéme nemzetségből származtatja; s le-
irásában egy betűvel sem érinti azt, hogy a Lónyaiak egyik ága az erdélyi 
Jakczy családdal rokonságban volt . . . . 

En szerencsés lévén a báró Perényi család nagyszőllősi, régi eredeti 
oklevelekben valóban gazdag levéltárában közelebb búvárkodni, ott a többi 
közt e»y régi, mint kivehetém, a XVI. század elején kelt iratra akadtam, 
mely a Lónyai — Jakczy családra vonatkozik s melyet hű másolatban kö¬ 
zölni annál érdekesebbnek tartok, minthogy ez irat ekkorig ismeretlen le¬ 
het. Az iromány ez : 

Kívülről: „Lónyai — Jakczy cealád. Lonnjaj Sidmond *) Vr keol-
deötte Jakczy Geneologja. 

.. , TL,., ,, Jakczy Anna (Báthori Katha.") Jakczy Mihály. R á t h ( / r i ^ ^ 
Jakczy Mihály 
Jakczy Boldizsár 
Jakczy András. 

„Azt állatija Lonnjáj Sidmond Vr hogy az Jakczják kéth fele zakatta-
nak, egjk része szilagjban wdjanot való jozagjokban, az másik rész kj ereot-
leneb volt Ide Beregh Vármegjeben Kaszonba és keoreol való Jczagokban 
zallottanak, mely Jakczj A^bol való, az Hadnadj János fia." 

Az igaz, hogy e sorok nagy és határozott világosságot nem deritnek; 
de mégis némi fénysugárt nyújthatnak a család régi múltjára nézve. 

V e g y e s j e g y z e t e k . 
Közli Dr. Bardocz Lajos. 

A tigris félelme az egértől. A tigrisnek az egértőli sajátságos félelmé¬ 
ről Hall kapitány következő érdekes példát közöl. Kelentindiában egy erő¬ 
teljes tigris, mely egy szoba nagyságú kalitkában lakott, és naponkint egy 
juhot emésztett fel, ha kalitkájába egér bocsáttatott, attól ugy megfélemlett, 
és felindult, hogy egy ugrással a kalitka ellenkező szögletébe távozott és 
ott megvonta magát. Ha az egér hozzá közelitett, ágaskodni kezdett a 
szögletben, és merev helyzetében a félelem miatt reszketve, vagy ordítva, 
addig maradt, mig a kis egér szánalomból el nem távolittatott előle. 

•) Lónyay Sidmond szül. 1523. Atyja István, anyja Báthori Kata volt. 

A bambusznád gyors növése. A kalkuttai füvészkertben a bambusznád 
gyors növésének kitudására nézve vizsgálatokat tettek. A vizsgálat egész 
június hónapra kiterjesztetett, és a növés minden reggel és este feljegyezte¬ 
tett. Az eredmény az volt, hogy a figyelemmel kisért nád, 30 nap alatt 25 
lábat és 9 hüvelyket nőtt. Ebből 159 V4 hüvelyk a nappali, 179% hüvelyk 
pedig az éjjeli növésre esik. — Egy másik Chatswortban feljegyzett példf 
még ennél is gyorsabb növésre mutat. Itt tudniillik egy bambusznád augus-
tus 19-dikén kelt ki csirájából, és 42 nap alatt 42 láb magasra nőtt, miből 
minden órára fél hüvelyk esik. 

Vasárnapi Újság 41-ik számához 1862. 

Élelmiszer pusztai utazók számára. A nagy karavánoknak, — beszéli 
Smith Ashbet, — melyek Texas roppant sivatagait beutazzák, élelem hiánya 
miatt sokat kellett szenvedniök. E bajon oly élelmi szer feltalálása által lett 
segitve, mely súlyra és terjedelemre nézve a lehető legcsekélyebb, és mégis 
a lehető legtöbb táperőt egyesíti magában. E tápszer húsból, lisztből és viz-
ből készül. A hus gőz segitségével 12 —15 óráig főzetik, az ekép nyert 
kásaállományhoz liszt elegyittetik, tizenkét részre egy rész, és aztán két¬ 
szersült alakú darabokra felosztva, megszárittatik. Ezen élelem, minthogy 
benne só nincs, a nedvességet nem veszi magába, nem penészesedik és a ro¬ 
varok ellen is biztosítva van. Mily soká el lehet tartani tanusitja azon 
körülmény, hogy vele Uj-Yorkból Chinába és onnan visszautaztak, és e 
hosszú idő alatt értékéből semmit sem vesztett; tizenkét hónapon át egy 
tarisznyában tartották anélkül, hogy megromlott vagy valami változást 
szenvedett volna. — Sóval és borssal igen jó levest lehet készíteni belőle, 
mely olyan izzel bír, mintha fris húsból főtt volna. Tiz lattal egy ember 
egész napon át beéri. E jeles találmány lehetségessé teszi, hogy az ember a 
roppant kiterjedésű sivatagokat élelmi gondok gyötrése nélkül beutazhassa. 

Két egyptomi múmia megvizsgálása. Czermák urnák a prágai élettani 
intézetben alkalma volt két egyptomi múmiát megvizsgálni A nagyobbik 
még tökéletesen bepólázva, a kisebbik egy részt kibontva, összetöredezve 
és átalában véve hiányos állapotban volt. Mindkettő teljesen kibontatván, 
kitűnt, hogy a nagyobbik egy megnőtt nőszemély, a másik pedig egy 15 év 
körül levő gyermek teste volt. A begöngyölésre igen sok szövet használta¬ 
tott fel. A nagyobbik testről lefejtett takaró mennyiségéből ítélve, Czermák 
ur Sieber utazó azon állítását, hogy egy múmia begöngyölésére 500 — 4000 
rőf szövet is felhasználtatott, nem tartja túlságosnak. Mindenik láb, minde¬ 
nik kar, sőt mindenik ujj külön be volt takargatva. A test üregében talált 
anyagok szerint itélve, a két múmia különböző módon volt bebalzsamozva. 
A gyermek testében nem találtatott egyéb, mint egy salak alakú likacsos 
tömeg, mely izzó platinalemezen elpárolgott, egy kevés salakmaradékot 
hagyván hátra. Ez nyilván a belső részek helyett tétetett a hasüregbe. A 
női múmia mellürege majdnem egészen üresen találtatott ugyan, de a has¬ 
üregben egy összegöngyölt és gyantával beöntött csomó volt, melyben a 
belső részek és a jobb láb talpának felbőre vala feltalálható. A bal láb tal¬ 
pának felbőre kétségkivül a belső részek között volt, a hasüregben, de nem 
vizsgáltathatott meg. A tudós búvár nagyító üveg segitségével a múmiák 
egyes részeit is gondosan megvizsgálta és ugy találta, hogy a szerves ala¬ 
kok a múmiákban sokkal tökéletesebben meg vannak tartva, mint azt eddig 
hittük. 

Mennyire megszaporodhatnak a patkányok. A patkányok ott, hol enni¬ 
valót találnak, ha nem pusztittatnak rendesen, roppant módon megszaporod¬ 
hatnak. A nőstények évenkint 5-ször 6-szor kölykeznek, és többnyire tizen¬ 
kettőt, sőt ha jól élnek, még többet is; s igy egy pár, egy év alatt 60—70 
tagból álló családot képes alapítani. Ha össze akarnók számitani azon ma¬ 
radékokat is, melyek az évvégéig a fiatal kölykektől származnak, egy légióra 
menne az egy pár patkány törzstől egy év alatt származó maradékok száma. 
E tekintetben egy hivatalos jelentés, mely a franczia kormányzósághoz a 
végből intéztetett, hogy a montfauconi lóvágószin Paristól távolabb tétes¬ 
sék, érdekes adatokat foglal magában. E vágószin áttételére nézve legna¬ 
gyobb akadály amiatti aggodalom volt, hogy a szomszédságot nagy csapás 
fiigná érni, ha e falánk állatoktól a megszokott eledel egyszerre megvonat¬ 
nék. Néha egy nap 35 ló is megöletett, s e töménytelen holttetemnek más¬ 
nap reggel csak csontjai valának láthatok, a húst a patkányok egy éjen 
mind felemésztették. A vágószobák egyikében, alól a falon lyukak vannak, 
melyeken a patkányok be- és kijárhatnak. A vágómester egy éjfélkor legé¬ 
nyeit magamellé vette, a lyukakat kívülről szép csendeden betömték, s egyik 
kezökben lámpát, a másikban pedig egy botot tartva, bementek a szobába. 
Atalános öldösés keletkezett, s egy ütés sem történt hiába; mert egy 
patkány mindenikre elesett. Az egy éjen agyonvert patkányok száma 
2650-re rúgott. Négy hasonló vadászat alatt 9101, és egy hónap alatt, né¬ 
hány félbeszakítást is ideszámitva, 16,000 patkányt pusztítottak el. És 
ezen egy vágószoba még csak huszadrészét sem képezi az egész vágószin-
nek, melyben naponkint lovak hevernek ide s tova. E pusztito állatok a 
közel fekvő földeken tengeri-nyul módra furdaltak üregeket maguknak, éa 
minden közel fekvő dombot annyira aláástak, hogy a föld néha beszakad, s 
az üregek belső alkatása látható. A vágószin közelében fekvő földeken ter¬ 
mészetesen nem találtak mindnyájan helyet, minélfogva egy rész a távo-
abbi mezőkre telepedett le, és innen világosan láthatok a csapások, melyek 

szántóföldeken keresztül, egyenesen a vágószinbe vezetnek. 

T Á R H Á Z . 
Levelek a londoni kiállításról. 

XVII. 
London, sept 25-én. 

Tartalom : Valami az órákról. — A világ legjobb chronometrumai. 
Majd minden ember, zsebében órát hordoz már; némelyek igen jó 

órával dicsekednek, mely sohasem jő ki a rendes kerékvágásból s ha hébe-
hóba egy-két órával később húzzák is föl, nem confundáltatja magát, -
hanem példás hűséggel, be nem várva az igazítást, tovább halad. El 
sem gondolná pedig e szerszám gazdája, hogy időmérője néhány meri-
dianussal odább, megzavarodik, és megáll. Vajmi nagy ritkaság a jó óra, 
bár ennek szerkezetét illetőleg meglehetős fokán állunk már a tökéletesség¬ 
nek. Erről ugyan a kiállítás báni körsétánk nem győzhet meg, mert arra, 
hogy chronometrumot kipróbáljunk, legalább is fél évig kellene azt minden¬ 
féle időjárási szeszélyeknek és temperáturáknak kitennünk. — De a green¬ 
wichi, genfi és neufchateli, valamint egyéb csillagdákban, vagy más államok 
intézeteiben, külön osztályok léteznek a chronometrumok megpróbálására. 

Greenwichien „Chronometer-Room" azaz : chronometer-szoba a neve 
és ide küldik minden évnek 3 első hétfőjén Angolország legjelesb órásai 
chronometronaikat, hogy azokat megvizsgáltassák és megpróbáltassák. A 
próba-idő csaknem egy egész évig tart és két hivatalnok van megbizva az 
órák fölhuzásával s az időkülönbség napról naprai följegyzésével. A leg¬ 
jobbak a hajóhad számára vétetnek meg, és készítőik ezenfölül még tiszte¬ 
letdíjban is részesülnek. Az ezeket jóságban megközelítő órák mesterei 
megtisztelő okirat által tüntetnek ki, mely számukra a világ valamennyi 
kalmár-hajójának gazdáját szerzi meg vevőkül. 

Szakférfiú minden nehézség nélkül juthat be a greenwichi observato-
riumba, hogy a chronometer-roomot s még sok egyebet tekinthessen meg. 
Érdemes megtenni érte az utat. Ezen ódon csillagdában, — mely tudomás 
szerint az első meridianust zár alatt tartja, s melyek teraszjárói fölséges ki¬ 
látás nyilik Londonra és a Themzére, — keresendő a chronometer-róom. Ez 
közép nagyságú fiókokkal ellátott szoba, melyekben nagy és kis chrono¬ 
metrumok versenyt ketyegnek egymással. A beadásukat közvetlenül követő 
hónapokban a temperatura szeszélyeinek tétetnek ki, mely, a jó ég tudja, itt 
Londonban a legváltozóbb, bár nem sűrűn váltakoznak benne a forróság és 
fagy végletei Ha ezen inas-hónapok lefolytak, melyek alatt minden legcse¬ 
kélyebb kihágás, minden szélesség, és mulasztás jegyzőkönyvileg megro-
vatik, kezdődnek a vándor-hónapok az északi és déli sarkpont között. 

Ez következőkép történik : 
A szoba közepében termetes kályha állittatik föl,, mely tetszés szerint 

egyiptomi vagy indiai hévmértékre füttetik. E kályhára sorjában tétetnek 
le a chronometrumok, hol úgyszólván megsüttetnek,h ogy meggyőződhessék 
a vizsgáló, bizottmány, vájjon kifogják-e állni az aequátor forróságát, 
vitézül viselendik-e magukat az afrikai nap sugár-dárdái alatt, ha egyszer 
ugy akarná a sors, hogy Ceylon magaslatain jelöljék az időt. Őröm és be¬ 
csület, azok osztályrészére, melyek derekasan mentek át a tűzpróbán, pedig 
csak fele utján vannak a dicsőség felé. A szegény teremtések ezután a 
tropicus légkör, északnak égalja alá masíroznak. A rut sütőkemencze, mely 
májusban és júniusban oly kegyetlenül fűtött be nekik, eltávolittatik és he¬ 
lyébe jéggel töltött teknők és kádak hozatnak be, mely jég közé gáládul 
még só és salmiac is van vegyítve, hogy csak jó hideg legyen. Ezen a jégen 
aztán a chronometrumok egy darabig a fagypróbán mennek keresztül és 
ismét hiven és pontosan igtatják a conduit-lisztába, egyike vagy másika ez 
óráknak, hány másodperczczel hagyta magát eltántorítani a helyes idő-
wtról. 

Ez fölötte kegyetlennek és kihívónak látszik. Mi szegény és közön¬ 
séges emberfiák beérjük vele, ha csak meg nem áll zsebóránk; és a ki 
nagyon gondos és pontos, sohasem teszi le azt éjszakának idején a mosdó¬ 
asztal márványlapjára, vagy a meleg kályhalemezre, hanem inkább párnája 
alá dugja, hogy változatlan mérsékelt temperaturának örvendjen. Ha az ily 
előrelátó eljárás mellett néhány perczczel késik is, vagy siet, szerény 
igényű ember megelégszik vele és van is oka rá. 

Fájdalom azonban, vannak e földön oly hatalmas és határtalan kiter¬ 
jedésű égaljak, hol még a párna alatt sem lehet mérsékelt hévpontot elő¬ 
állítani. Ha p. o. Madagaszkárból Kalkuttába vitorlázol és a ceyloni magas¬ 
lat útját nyár derekán teszed meg: ilyenkor hajód inkább sütőkemenezéhez 
hasonlít, mely tojások kiköltésére alkalmas, mint, hogy emberi lakásul szol¬ 
gáljon. 

Az ily tikkasztó forróság alatt az agy ugy kitágul a koponyában, 
hogy az erek hatalmas lüktetéssel ütődnek a csontfalakhoz. Minden tágul 
és megnyúlik, mi csak erre képes : a fa, a fém és folyadék. 

Az északi sarkon más nemű veszélyek fenyegetőznek. 
Több év előtt volt alkalmam látni azon hajók egyikét, melyek Belcher 

parancsnoksága alatt küldettek ki, Sir John Franklin nyomainak fölfede¬ 
zésére, és midőn annak, az északi sark hidegének megviselhetésére történt 
kikészítését és az erre vonatkozó egyéb elővigyázatokat láttam, nagyobb 
respectust éreztem magamban az északi fagy iránt, mint a melyet az útleí¬ 
rások és czethalászatok gerjesztettek bennem eddig. 

V«i. Ujs. 41. «» — ISfí . 

A hajó kivül-belöl külön gerendázattal volt ellátva, hogy a jégzajtól 
oly laposra ne nyomassák, mint az úgynevezett szinházi összecsapható 
(claque) kalap. 

Az alsó hajóürben roppant kemencze fűlt, mely a hajót, az ezen min¬ 
den irányban keresztülhuzódó öblös csövek által fűté. Az ily csövek csak¬ 
nem minden ágy alatt vonultak el. 

Bekest, bundát és flanelt oly bőségben hoztak magukkal, mintha az 
északi sarkot magát akarták volna ótalmazni a megfagyástól. Rumos hordó 
meg annyi volt, hogy leitathatták volna vele a világ minden emberét és ele¬ 
fántját ; minden vasrúd gondosan volt bőrbe varrva, mert az északi sark 
vidékén ép oly veszedelmes a vas, mintha csak izzó volna. 

És a chronometrumokat, hogyan óvták meg ? 
Ezen az egy hajón, ha jól emlékszem, harmincz volt együtt, mind a 

legjelesebbekből. Harmincz darab j ó , megpróbált hajó-chronometrum, 
jó darab pénzbe került, de kevesebbet útra vinni nem látszott tanácsosnak. 
Nem tudhatták, mind meg fogja-e állni az erős próbát és ott fenn azoktól 
az udvariatlan fókáktól nem lehet megtudni hány az óra. 

Ez okból volt tehát a harmincz chronometrum a hajó közepébe, hol 
legnagyobb volt a meleg, lerakva. Szépen egymás mellett feküdtek lapos lá-
dikákban, melyek fürészporral voltak kibélelve; és azon szobába, melyben 
e ládikák álltak, erősen fűtött csövek szolgáltak be és egy ember külön volt 
odaállítva, hogy vigyázzon, számítson, jegyezzen és gondját viselje az 
óráknak. 

Két év letelte után hajónk ismét kikötött Európában. 
Külső toilettje kissé össze volt kuszáivá, már ezt be kell vallani —̂ 

máskülönben legénységestől a legkívánatosabb jólétnek örvendett. A hajó¬ 
kötelek összekóczosodva, a tisztek egyenruhája szétfoszolva, Sir John 
Franklinnak nyoma sem, a rumnak még kevésbbé és a 30 chronometrum?... 

Kettő kivételével mind áldozatául esett a elírnának. 
Csak kettő állta meg a fagyot és nem szenvedett legkisebb kárt sem, 

ezenkívül még a kapitány zsebórája is vitézül viselte magát, mely nem volt 
ugyan chronometer, hanem chronometer-compensalióval bírt. — Dr. Tőkés. 

Vidéki közlemények. 
A!só-8zuha, sept. 27. (Látogatás az aggteleki barlangban Reményi¬ 

vel.) Az aggteleki barlangra sept. 25-ike emlékezetes nap volt. 
Ugyanis, nagy hegedűművészünk, Reményi Ede, mélt. báró Vay Alajos 

úrral, kinek pár nap óta vendége, s ennek szép reményű fiaival, megjelent 
Aggteleken, miről néhány szárazvölgyi lelkész és tanító előre értesülve, 
szintén eljöttek, s délelőtti 11 órakor 32 egyénből álló társaság indult a 
barlangba; s az ó ág végefelé eljutott egy nagy, templomszerü üregbe, 
mely Reményi-teremnek neveztetett el. — Ott az ünnepelt művészt lelkesül¬ 
ten üdvözlötte a barlang mostani bérlője, Szepessy Gusztáv s kére : lenne 
szives ezt hegedűjével felszentelni. A derék művész örömmel ráállt, s egy 
a természet hatalmas alkotója által formált szinpadszerü térés emelvényre 
föllépett, s kezébe vevén hegedűjét, a Szózatot s a Rákóczy-imlulót valódi 
lelkesültséggel játszotta el. 

E teremben, báró Vay Alajos ur megrendelése folytán, felirattal fog 
örökittetni e nap emléke. 

E teremből, a zene varázs hangjaitól elbájolt társaság az uj ágba za¬ 
rándokolt. — Nem czélom leirni a természet bámulásra méltó alakításait, 
melyeknek itt szemlélői voltunk, —- elegen irtak már ezekről; — csak azt 
kell még kiemelnem, hogy midőn az úgynevezett Olympus alá értünk, s azt 
a lelkes rendező Szepessy Gusztáv görög tűzzel kivilágittatta : Reményink 
el lőn ragadtatva, s művészi lelkesültséggel monda, hogy járt Európa nagy 
részében, járt Amerikában, de ennél nagyobbszerüt, ennél felségesebbet 
még nem látott! 

Sajnos dolog, hogy főuraink közöl nem siet mindenki a természet e 
nagyszerű templomába ! — akkor, nemsokára, bizonyosan kevesebb fárad¬ 
sággal s életveszélylyel lehetne mindazt élvezni, a mit mi élveztünk; mert 
hogy hölgyeiket is bevezethessék a természet ezen óriási templomába, — 
természetes, hogy mindent elkövetnének az akadályok elhárítására s az 
utak járhatóbbakká tételére. 

Végül az úgynevezett váczi-utezán keresztül, a Pluto orgonájához 
értünk, hol csepegőkő-harangzugások közt eldalolván egy pár magyar dalt, 
visszafelé indult a társaság. 

Reményi 26-kára költő-barátjához Tompa Mihályhoz ígérkezett Ham¬ 
vára, s bizonyosan emlékezetessé tévé e napot Hamvára nézve. 27-én Put-
nokon hangversenyt adand, hová elrándulunk, csodálni a nagy művészt, kit 
Isten sokáig éltessen nemzetünk dicsőségére! — M. J. 

Verócase (Nógrádban), október 7. (Szüret; szerencsétlenség amust-szen-
sav és a mozdony által.) Szüretünk jó formán be van fejezve. Borunk minőség 
és mennyiségre nézve mérkőzik a múlt évi terméssel, de ára bizonyosan cse-

I kély lesz, mert mindenfelől sok termett, és a kivitelhez sincs nagy remény-
! ség, 3 igy — akarva nemakarva — nagy részét pinezékbe fogjuk temetni; 
I de vájjon nem lesz-e az legszerencsésebb, a ki minél többet eltehet belőle ? 
i Először azért : mivel minősége igen jó, 8 másodszor : mivel a rendkívüli 
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nagy szárazság a szőlőket bizonyosan meg fogja rongálni, és igy aligha 
sokáig nem leszünk kénytelenek ismét jó és bő szüret után várni? — a 
kilátás tehát inkább azok részén van, kik az idei jó termést nem kényte¬ 
lenek potom áron elvesztegetni. — Különös, hogy az idén a must csak 
néhány napos korában kezd forrni, de midőn ezen stádiumát eléri, egyszerre 
nagy erőt fejt ki, s igy igen veszélyes azokra nézve, kik szorult pinczékbe 
rakják. Legközelebb Vácz szomszédságában létező csörgi szőlők alatt, hol 
a szomszéd községbeliek is birnak szőlők- és pinczékkel, történt: hogy este¬ 
felé négy sződi lakos ment ki, a lerakott uj bort kóstolni; odaérvén, egy 
öreg ember lemegy a szívóval, hogy majd ő hoz fel, de mivel sokáig elma¬ 
radt, fia ment utána, és látja, hogy apja a földön fekszik, hirtelen berohan, 
hogy őt kihozza,de ezon is azon erő által főidre hull; ekkor a harmadik megy 
be, és szintén ki akarja a többit segíteni, de a fojtó gőz ezt is legyőzi, végre 
a negyedik már óvatosan mászik be, de ez sem szabadulhatott ki többé — 
igy mind a négy odaveszett; másnap csáklyák segítségével hurczoltak őket 
ki, de életre hozni már egyiket sem lehetett. 

Határunkban pedig múlt héten egy vasúti munkás csákányát az ut 
közepén feledé, mi csak akkor jutott eszébe, midőn a sebes vonat már köze¬ 
iedék; minthogy az ily hanyagságért büntetés van kiszabva, ezt kikerülendő, 
a csákányt ki akarta ragadni, de a mozdony reménytelenül hirtelen oda¬ 
érkezett, s ugy pofon csapta, hogy közel 20 lépésre ugrott; a segítségére 
érkezettek már nem valának képesek őt életre hozni. — Ezen egyén kiszol¬ 
gált katona volt, ki a legközelebbi olasz háborúban is résztvett. — A. J. 

Irodalom és művészet. 
+ (Jókai Mór „Politikai divatok") czimü regényének első füzete 

Emich G. kiadóhivatalában megjelent. Előfizetési ára a 12, két hetenkint 
megjelenő füzetnek helyben 5 ft. 50 kr.; bérmentes postaküldéssel 6 ft. Elő¬ 
fizethetni Emich Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, barátok-tere, 7-ik 
szám. 1-ső emelet. E munkát közkedvességü irónk maga adja ki. Annál na¬ 
gyobb az ok a tömeges pártolásra. E munkát különben ajánlanunk sem 
szükség; Jókai neve a legnagyobb ajánlat. 

** (Egy régi pályázati hirdetés) emlékét felfrissítjük. A buda-pesti or¬ 
vosegylet két óv előtt 250 aranyas pályakérdést tűzött ki avégre, hogy 
irassék le hazánkban valamely tájék egészségi viszonya. Határidő 18152. dec. 
15-ke. Eddig csak egy pályamű érkezett : „Erdély aranyvidéke." 

4- Megjelent a „Szépművészeti Csarnok" első száma. Hozza Schumann 
Róbert arczképét, egy rajnamelléki tájképet, egy fellah-lak rajzát és egy 
a Tiszaparton álló lányok csoportozatát. Tompától egy gyönyörű költe¬ 
ményt. Pálffy Alberttől beszélyt, Börnéből forditmányt. Kiállítása jó, képei 
a mutatvány-számbelieknél csinosabbak. 

** ( Vahot Imre „Napkeletje") pártolás hiánya miatt ismét megszűnt. 
** (Az „Uj nemzedék" első száma) szintén megjelent, a ujdonsági ro¬ 

vata kivételével, a mutatványszámmal azonos. Különben tartalma érdekes 
és változatos, kiállítása pedig szép. 

** („Politikai kérdések és tanulmányok") czim alatt Márton Ferencz 
egy kötet politikai munkát adott ki Aradon „Kunágoti"-töl. Ara 1 ft. 50 kr. 

4- (Az , erdöszeti lapok") X-ik füzete Wagner Károly szerkesztése 
mellett megjött, érdekes tartalommal. 

Egyház és iskola. 
+ (Gö'rffy László) czimz. püspök s n.-váradi nagy prépost e hó 5-ikén 

áldozárrá szenteltetésének 50-ik évnapját ünneplendi. 
4- (Abray Károly) volt szatmári ref. gymnas. tanár, H.-M.-Vásár¬ 

helyre tanárul választatott. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
4- (Az országos termény -kiállítás) rendezése a múzeum termeiben 

megkezdetett; az ország minden részéből érkeznek már gyümölcs-és ter¬ 
ménymutatványok. A megnyitás napja november elsején déli 12 órakor tör¬ 
ténik. A kiállítás jövedelme hazai czélokra fordittatik, t. i. !/3 a múzeum 
kerté, l

 3 a népszínházé, '/3 a magyar gyümölcs-rajzoltató vállalaté leend. 
** (Az első magyar kertészgazdászati ügynökségtől tudjuk), hogy a 

gyapott-magot nem a ,,m. kertészeti társulat", mint a „M. S."-ban Salamon 
L. hazánkfia irja, hanem Durdop ur szíves ajándoka folytán, „az első magyar 
kertészgazdászati ügynökség" (Pest, Józ3ef-tér 14. sz.) osztotta szét, hol az 
ország minden részeiből beérkezett magyar gyapott-mutatványok azemlél-
hetők. 

-j- (Kertész Tódor) szép kereskerdésének a törvényszék megengedte, 
ügyei rendbehozataláig, a színháztér sarkán levő diszes norinbergai és 
diszmü kereskedése megnyithatását. Ennek annyival inkább örülünk, mert 
az említett ezég nem saját hibája miatt esett zavarba. 

** (A debreczeni lóverseny) alkalmával f. hó 6-án az 500 forintos dijat 
gr. Bethlen Sándor, — a 100 arany dijat gr. Pálffy Pál, az ostordijat Dra-
veczky Aurél és egy második 500 ftos dijat Semsey nyerték el. 

4. (Az országos kertészeti társulatnak) e hó 5—7 napján Kanizsán 
rendezett kiállitásának tárgyjegyzékét küldték be hozzánk, mely mutatja, 
hogy a kanizsai kiállításon gyümölcsök s termények igen szépen voltak 
képviselve. 

Közintézetek, egyletek. 
+ (A magyar tud. akadémia) hétfői ülésében befejezésül a titkár fölol¬ 

vasta Magyar László levelét, múlt évi dec. 25-ről, melyben levelező taggá 

megválasztásaért köszönetet mond és kijelenti, hogy uti vázlatainak második 
s harmadik kötetét is meg fogja küldeni az Akadémiának. Vámbéry Teherán¬ 
ból értesiti az akadémiát, hogy jul. 12-én szerencsésen megérkezett oda, de 
utazását a Dóst Mohameddel kitört harcz miatt nem folytathatja. 

**(Egy, Nagy-Szombaton alakítandó árvaházra) Mayer, ottani elhunyt 
polgár 10,000 ftot hagyományozott, melyben keresztyén gyermekek vallás¬ 
különbség nélkül ápoltassanak. Ez intézetet már megnyitották. 

újság ? 
** (A budapesti lánczhid jegy osztóinak) gorombasága ellen átalános a 

panasz. Ez emberek garázdálkodása a régi fiakkereseket is fölülmúlja, s a 
közönségre annál kényelmetlenebb, mert a Buda s Pest közt közlekedő 
népnek a velők érintkezést kikerülni épen lehetetlen. Nemcsak a köznép, 
hanem tisztességes emberek is ki vannak megtámadásaiknak téve, mint leg¬ 
közelebb egy ily esetnek a pesti oldalon szemtanúi valánk. A lánczhid-
igazgatóság becsülete kivánja, hogy minden csőcseléket ne fogadjon szol¬ 
gálatába. E bajnak orvoslását az inspector Viszkidenszky ur loyalitásától 
megvárjuk. 

** (Marossy János ur) Kisbérről egy szép poharat küldött szerkesztő¬ 
ségünkhöz átadás végett a nemzeti múzeum számára. E pohár gr. Batthyá¬ 
nyi Kázmér elárverezett, ingóságai közöl való, s a rajta levő alakok, ökör¬ 
fejek, szekerek, kard, nyilak, régiségére engednek következtetni. Az aján¬ 
dékozónak az átadásig is küldjük köszönetünket. 

** (Az ismert jogász-műkedvelők) jótékony czélokra kéthavi időközön-
kínt 5 előadást akarnak tartani. Az öt előadás elseje, a kir. egyetemen léte¬ 
sülendő ,;Irodalmi-kör" javára fog tartatni e hó végén. A műkedvelők, csupa 
uj, eddig még színre nem került, részint eredeti,részint forditottt darabokat 
szándékoznak előadni. 

** (Vakmerő tolvaj.) Budán, a vár egyik bástyájára néző háznál, okt. 
l-re virradóra, éjjel egy tolvaj az ablakot betörte. Ezen, s az inas szobáján 
keresztül a gazda hálótermébe hatolt, hol ketten is aludtak, s órát, ruhát, 
pipákat összeszedve elillant. Tanúság, hogy az ablakokat vasrostélylyal, 
vagy éjjelre bezárható táblákkal ellátni tanácsos. 

4- (Az egyetemi ifjúság) között „Verbö'czy-egylet" eszméjét pengetik. 
Ez egyletnek czélja lenne, hogy jogász ifjaink általa magukat a jogi és po¬ 
litikai tudományokban értekezések és vitatkozások által tökéletesítsék. 

+ (Uj alapítvány.) Kovács Lőrincz, volt szathmármegyei képviselő, 
közelebb elhunyt nemes lelkű neje Kabos Zsófia emléke iránti kegyeletből 
1300 ft. értékű borát, a szatmári ref. nőnöveldének adta át alapítványul, 
oly formán, hogy 2000 o. é. ftra növesztve, ez összeg a szatmár-, kraszna és 
kövármegyei szegénysorsu, árva nemes leányok nevelésére fordittassék. 

+ (QLasz 6S Falk) kik, mint köztudomású, sajtó vétség miatt Ítéltettek 
el, egy börtönben "vannak fogva. Meg van nekik engedve, hogy látogatáso¬ 
kat fogadhassanak s egy hivatalnok jelenlétében velők beszélgethessenek : 
az újságolvasás azonban nincs nekik megengedve, mi oly férfiakra, kik fio-ye-
lemmel szokták a napieseményeket kisérni, a legérzékenyebb büntetés. 

** (Eyy 77 éves agg hulláját) fogtak ki legközelebb a Dunából. Az 
öreg egy szorgalmas szobafestő volt, de mostanában nem kapván munkát, 
szállásbérét nem tudta fizetni, s ezért keresett szállást a hullámokban. 

** (Különös passió.) Egy szent-endrei születésű egyén, a váczi-utezán 
végig menve, a legszebb kirakatok értékes üvegtábláit betördelé, s e czélra 
zsebei kövekkel voltak tele rakva. Többi közt Monaszterly és Kuzmik 
divatkereskedésének nagy értékű kirakatát is összerombolta. A városi dara-
bantok befogták. Mondják, hogy néha őrültségi rohamai vannak. 

4- (Özv. Gyulai Qyuláné), ki vidéken, mint jó táneztanitó ismeretes, 
„Bokréta" czimü társastánezot szerzett, melyet a nemzeti színpadon is be 
fog mutatni. 

** (A fővárosi utczák tisztítása) ezentúl nem az eddigi szokás szerint, 
városi munkások által hajtatik végre, hanem — mint a szemét kihordása 
— árlejtése utján a legkevesebbet igénylőnek adatik bérbe. Czélszerü 
volna, ha erre az éjjeli órákat használnák föl, mert a legnépesebb utczákon 
íölkavart szemét és por, ruhára mint egészségre egyaránt ártalmas. 

+ (Országh Antal,) ki Parisból fővárosunkba érkezett, a nemz. szin-
ház közelében a kerepesi utón nagyszerű photographiai műtermét már épít¬ 
teti. E műintézetet maga fogja vezetni, mig párisi látogatott fénykép¬ 
termében segédei teljesitik a megrendeléseket. 

** (A budai borok emelkedésére) mutat, hogy Aldásy pinczéiből ez 
évben már másodszor több száz akó budai vörös óbor Keletindiába, még 
pedig előleges megrendelés folytán kivitetett. 

** (A pesti városház-épület) 3-ik emelete annyira elkészült, hogy jelen¬ 
leg már a tetőzetet rakják. A gyöngén épült 3-ik emeletre az előbb alkal¬ 
mazva volt 600 mázsa nehézségű kőszobrokat ismét fölrakják-e, még nincs 
eldöntve. Ha a városházán el nem helyeztethetnének, a kültöldi kertek min¬ 
tájára a városligetben fognak alkalmas helyeken fölállít tatni. 

** (Richárd abbé,) a híres forrástaláló tudatja velünk, hogy távsür¬ 
göny következtében, mely közeli rokonai egyikének súlyos betegségéről 
tudósitá, Francziaországba visszatérni kényszerült. Kéri tehát azokat, 
kiknek szolgálatát igérte, hogy ne vegyék rósz néven, ha igéretét csak a 
jövő tavaszon váltja be, amikor Magyarországot újra meg fogja látogatni. 

** (Elitélt laptulajdonos). Zang, a bécsi „Presse" tulajdonosa, becsü¬ 
letsértésért két heti börtönre ítéltetett. A legfelsőbb törvényszék azonban 
ez ítéletet 300 ft pénzbirságra változtatá. 
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** (Egy iparlovag) ki különösen gyakori utazásai és pazarlása által 
vonta magára a hatóság figyelmét, közelebb egy nyilvános helyen Napóleon 
d'orral fizetett, mi nyomozásokra adván okot, kiderült, hogy az illető nem 
rég Bécsből Gráczba utazott, ott a vele egy vendéglőben levő Trubetzkoi 
orosz herczegnek, mint gróf Eszterházy mutatta be magát. A hg. rendesen 
aranynyal fizetett. Az iparlovag azoknak beváltására ajánlkozott. A hg 
50 Napóleon d'ort bizott reá, az iparlovag pedig elhagyta Gráczot, Pestre 
jött, holt most börtönben ül. 

** (Kis szökevény.) Veszprémben Caradori Antal 9 éves leánykája m. 
hó 25-én az atyai háztól elillant azon komoly elhatározással, hogy Pesten 
települ meg. Előleges fenyegetőzéseit a család tréfának vélte, mig be nesi 
teljesültek. A kis vándort sokáig keresték, mig végre mégis haza került. 

** (Becsületes pórnö) Egy pernyávai román pórnő kukoriczatörésre 
menvén, útközben egy czimzés nélküli levelet talált, melyben lepecsételve 
126 ft. volt. E levelet a pénzzel együtt, mig gazdája jelentkezik, a postahi¬ 
vatalnál tette le. 

** (Az orosz birodalom) ezredéves ünnepélye alkalmából következő, 
nálunk ismerős urak nyertek érdemjeleket: Kuzmány, Mazuranich, Palacky, 
Rieger, Kukuljewich, Sobliotits, Stankovich, Dziedicky és Dobrzánszky. 

** (A győri megyehatóság) a falusi bíráknak azon patriarchális szoká¬ 
sát, melylyel az apróbb kihágások elkövetőit néhány iteze borra itélte s 
ezt aztán a nemes kupaktanácscsal egyetemben megitta — megszüntetni 
rendelte. 

** (A biharmegyei gazd. egylet) ideiglenes elnöke, gr. Haller Sándor, 
az egylet tagjait rövid időn tartandó közgyűlésre hivandja össze. 

** (.4 sümegi műkedvelők) még júliusban szavalati estélyt rendeztek a 
m. írók segélyegylete részére. Az előadás az ottani szolgabiróság tudtával 
és jelenlétében csendesen, de eredménydúsan megtörtént. — Azonban va¬ 
lami roszakarónak eszébe jutott az előadást, mint tüntetést felsőbb helyre 
jelenteni, honnét sept. végén vizsgálat rendeltetett, mi a műkedvelők ellen 
már folyamatba is van téve. 

** (A szathmári műkedvelők) m. hó 29-én tartották az utolsó műked¬ 
velői előadást. A darabot Eötvös regénye után „A polgár leány boszuja" 
czimmel, Tomcsányi Imre állította össze. 

+ (Egy gyoroki embert), ki nem rég nejét meggyilkolta, közelebb 
saját fia verte agyon. 

** (Gyilkosság.) Sárszegi közbirtokos Dely Boldizsárt saját lakán 
sept. 28-ikán este 3 fegyveres rabló támadta meg. Hosszú önvédelem után 
3 lövéssel leteritették, s a halottat tapodva az egyik fölkiáltott. „Na kutya, 
itt az ezer pengő meg Csehi Miska!" Ezután a halottba, saját puskájával 
még egyet lőve, eltávoztak. Hirszerint a gyilkosság oka az volt, hogy Dely, 
egyik czinkostársukat hat hét előtt agyonlőtte s ugy nyilatkozott, ha isten 
•élteti a vidék rémét, a hires Csehi Miskát is kézre fogja keriteni. 

** Bécsben egy 63 éves háztulajdonosnő az ablakon kiugrott és legott 
meghalt. Mint mondják : kétségbeesett öngyilkosságának oka az volt, hogy 
egy asztalossegéd, kedvese, kivel több évig tilos viszonyban élt, bucsut 
vő a elaggott szépségeinek végső romjaitól. Az özvegynek kedvenczei közé 
hit macska is tartozott, melyek utána az ablakon szintén kiugrottak, s holt 
teste körül siralmasan nyávogtak mindaddig, mígnem az asszonyt a kór¬ 
házba szállították. 

** (Mesterségesen készült bőr.) Londonban lakó hazánkfia, Szeremley. 
oly anyagot talált föl, melynek alkalmazása mellett gyapot szövetből bőrt 
lehet készitni, mely a természetes bőr minden sajátságával megegyezik, de 
csak félannyiba kerül. Szép, ha igaz. 

4- (Kereskedelmi bukás.) Ismét két ezég lett fizetésre képtelen. „Högl 
Cassian" vaskereskedése és „Quentzer és fia" kalapraktára. 

+ (Uj opera a nemzeti színházban.) A „Lalla Rook" czimü, Parisban 
nagy tetszéssel adatott operát a nemzeti színház igazgatósága meghozatá. 
Átalában Radnótfáj igazgató ur sokat fáradozik, hogy a téli repertoiret 
minél élvezetesebbé tegye. Az elismerés már nyilatkozik, óhajtjuk, hogy a 
siker ne maradjon el. 

+ (Uj tehetség a festészet terén.) Egy nagy-kőrösi fiu, Erős, anélkül, 
hogy az olajfestésben valaha oktatást nyert volna, feltűnő sikerrel állit elő 

' olajképeket, s kivált arczképei meglepő hasonlatosságuk által mindenkit 
bámulatra ragadnak. E fiu több műbarát költségén Pestre küldetett, s több 
általa minden utasítás és kiigazítás nélkül készített crayon-rajzot s olaj-
festvényt hozott magával, melyek, mint a főváros festészei is elismerik, 
rendkivüli tehetségéről tanúskodnak. Ez Marastoni urat azon nemes hatá¬ 
rozatra birta, hogy a kis naturalistának minden dij nélkül ad órákat a fes¬ 
tészetben. 

** (Kézi fecskendők.) H.-M.-Vásárhely városa legközelebb 100 kézi 
fecskendőt rendelt meg, melyek a város különböző részeiben szétosztva 
állanak. A gyakori tüzesetek idejében czélszerü eszme, s minden vidéki vá¬ 
rosnak ajánlható példa. 

4- (Két ismert bécsi élezlap) a „Figaro" és „Kikeriki" egymást an¬ 
nyira lepiszkolta, hogy egyikensem maradt egy garas ára becsület; s most a 
dolgot elintézés végett törvényszék elé terjesztették. 

** (Postarablás). A Tapio-Szele és Czegléd között történt rablásnál, 
nz eddigi nyomozások szerint a postakocsiból 6 levélcsomagot, s 4 postai 
zacskót raboltak el, melyekben összesen 39173 ft. 47 kr. többnyire álla-
dalmi pénz volt, még pedig a nagy-kátai postahivatalnak 22000 ftos, a já¬ 
szapáti adóhivatalnak pedig 16000 ftos pénszállitmánya. Három százasra 
tintával következő szavak vannak irva : „Tápio Bicske" „J. G. Hoffmann" 
„Wallner'< 

** (Bölcs tanács) Aradmegye egyik román falvában a g.n. e pap elnök¬ 
sége alatt összeült kupaktanács egy özvegyasszonyt boszorkányságáért (!) 
12 ostorcsapásra itélt s ez ítéletet végre is hajtatta. 

** (Székely Bertalan tehetséges festőnk „a magyar koszorúsok" mű¬ 
veit illustrálja. Arany „Ágnes asszony"-ával, s Petőfi „Tündérálmá"-val 
már készen van. Megkapó felfogását és kivitelének eredetiségét dicsérik. 

** (Elveszett gyermek.) M. Vásárhelyről egy 11 éves fiu elbujdosott. 
Azt hitték, hogy szülőihez jött Váczra, ez azonban nem történt s a gyer-
vagy elveszett, vagy valamely háznál vállalt szolgálatot. A fiu csi-
neve Ocsay Lajos 11 éves, fekete szemű, gesztenyeszin hajú, kerek arczu, 
nos termetű, szép külsejű. Eltávoztakor gatyában, mezitláb ment el. A. 
kinél ezen elbujdosott gyermek tartózkodik, legyen szives azt maros-vá¬ 
sárhelyi seborvos Kathonai István úrral tudatni. 

** (Magyarul tanulás végett) a pozsonyiak cserébe szokják adni gyer¬ 
mekeiket Komárom és Győrmegye magyar helyeire. E mód az alvidéken is 
divatban volt. De a bánsági német ajkú polgártársak most egy ujabb módot 
találtak ki. A szülék összeállva Szegeden kibéreltek egy házat, megrakták 
gyermekeikkel, küldöttek nekik hazulról egy gazdasszonyt, a ki gondot vi¬ 
sel rájuk, s főz nekik a szintén hazulról beküldözött naturalékból. Megjár¬ 
nák, ha csemetéik ott egy csomóban Szegeden is csak németül beszélnének S 

** (A Széchenyi-hegyen gyógyszertárt) akarnak állítani; bárcsak 
nekünk pestieknek idelenn olyan jó gyógyszerünk volna, mint a Széchenyi¬ 
hegy lakóinak, a tiszta friss hegyi levegő. 

** (Kecskemétet szabad királyi várossá) emelték 1857-ben. De a múlt 
évben s a mostani tanács alatt is határozottan nyilvánította, hogy ország¬ 
gyűlési jóváhagyás nélkül szabad királyi város lenni nem akar. Legközelebb 
azonban helytartósági rendeletet kapott, melyben értésére adatik, hogy sza¬ 
bad királyi városnak kell maradnia. 

** (Györy Vilmos) Orosházának megválasztott ifjú lelkésze, e hó 11-én 
foglalja el uj állását, mely alkalommal Székács József superintendens is 
Orosházán leend. 

** (Xántus János hazánkfia), ki az amerikai tengerészeti miniszté¬ 
riumnál titkár lett, egy láda madárgyüjteményt küldött a Múzeumnak, s 
ebben azonuj madár is látható,melynek neve,,Graculus Kubinyii". — Xán¬ 
tus nevezte igy el a múzeumi igazgató iránti tiszteletből. — Közelebb pár 
ezer amerikai halból álló gyűjteményt fog küldeni. 

'•'* (Százhuzonöt éves asszony) él Nagyváradon, még pedig oly erőben, 
hogy a legközelebbi szüreten a szőlőszedőkkel együtt dolgozott. 

4- Róma lakosságát) egy külföldi lap következőleg osztályozza : Van 
Rómában a világ minden részéből odacsődült legitimista 22,000, bibornok, 
pap, barát, szóval egyház szolgái 48,000; apácza 10,000; első rangú koldus, 
kik legtöbb adót fizetnek, hogy sz. Péter egyházának köszöbén űzhessék 
mesterségöket 1000; másodrendű koldus, kik a többi templom ajtainál, szín¬ 
házak, paloták előtt és nyilvános tereken szerepelnek 4000; oly nők, kik a 
festészeknek és szobrászoknak mintaképen szolgálnak 2000; cselédség s 
egyéb csőcselék 3000; katona minden országból összeszedve 4000; zsidó 
20,000; valódi római polgár, kiknek az állam igazgatásához semmi szólá¬ 
suk, a közügyekre semmi befolyásuk 50,000. 

4- (Névváltoztatások.) Felsőbb engedély mellett Vittel József pesti 
lakos „Elödi"-XQ, Bauhoffer Károly budai lakos „Bánhegyi"'-re, Heiderer 
Vilmos miskolezi lakos „Mezösi"-re változtatták vezetékneveiket Mayer 
Adolf lugosi lakos pedig, nejének első férjétől, Deutsch, másként Német 
Ferencztől maradt gyermekei vezetéknevét Mayerre változtatta. 

•* (Gr. Gyulay tábornagy) kiről a lapok öngyilkosság hirét hozták, 
a múlt napokban Ostendeből a tengeri fürdők után Bécsbe érkezett. 

4- (A budai népszínház) által hirdetett őszi bérlet nem sikerült. 
Budapest közönsége — irja a „M. S." — eszerint ugylátszik kimondotta, 
vagy azt, hogy második magyar szinházra nincsen szüksége Magyarország 
fővárosának, vagy azt, hogy a második magyar szinház fenntartására 
nincsen elég buzgalom a közönségben, vagy végre azt, hogy a nagy kö¬ 
zönség nem értette meg a dunántúli színház czélját, horderejét. A hirla 
pirodalom igyekezett ugyan egy éven keresztül bebizonyítani, hogy 
minden kezdet nehéz, hogy támogatás nélkül gyermek nem tanulj d meg a 
járást, hogy a kudarcz szégyenünkre fog válni, hogy — a mi legkeserübb, 
ellenségeink gunykaczajjal fogják emlegetni szalmatüzünket. A tisztelt és 
nagyérdemű közönség félvállról hallgatta azt, s ime most oda jutottunk, 
hogy mig künn az „O.-D. P." gúnyolódó czikket hoz ellenünk : addig itt 
benn Molnár, az igazgató, nyilatkozik, hogy uj segély érkeztéig a népszín¬ 
házban nem művészi előadásról többé, hanem csak arról lehet szó, hogy a 
magyar nyelv hangozzék-e Budán! 

** (Verekedés vallási türelmetlenségből.) Maros-Vásárhelyen egy, az 
éjét mulatságban töltött szűcsmester, Farkas József, benézett a zsidó temp¬ 
lomba, midőn ott épen a„hosszu napot" ünneplék. Illetlenül viselvén magát, a 
zsidók kilökték. A szűcs erre beverte a templom ablakait, mely botrányos 
tette után a zsidók utána futottak s megverték. —- Másnap az összegyüle¬ 
kezett nép Hozmán főverekedő megbüntetését kívánta a rendőrségtől, mi 
nem történvén meg, a nép este felé megrohanta a templomot, s csákány¬ 
nyal s fejszével összezúzta az oltárt, ablakot, ajtót, padot. Körülbelül 500-an 
lehettek, s katonaság oszlatá el a rendetlenkedő tömeget. Másnap folytatni 
kezdek a rombolást, de ismét szétoszlattak. A szűcsmester kórházban fek¬ 
szik, Hozmán izraelitát pedig a tanácsháznál fogva tartják. 

4- (A franczia akadémia) a 3000 frankos nagy jutalmaimat ez évben, 
egy evang. egyháztörténeti munkának itélte ada. 

ít 
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** (Gróf Zichy Pálné) Kornis Anna, Parisban oly veszélyesen megbe-
legült, hogy férje után táviratoztak, ki azonnal útra indult. — A jelenleg 
Parisban lévő magyarok névsorában olvassuk Damjanich János özvegyét is. 

Nemzeti szinházl napló. 
Péntek, okt. 3. „Az első ösz hajszál." Eredeti uj vígjáték 1 felv. — 

Balázs Sándortól. „A kis árva." Vigjáték 1 felv. A kis vigjáték közt Szer¬ 
dahelyi a „Chorista" magánjelenetét adta, nagy tetszéssel. Az első 
uj darab, szép társalgási nyelven irt kis vigjáték, de legkisebb bonyodalom 
nélkül. 

Szombat, okt. 4. O cs. k. Felsége születése ünnepére „Tündérlak „Ma¬ 
gyarhonban." 

Vasárnap, okt. 5. ,,//Rákóczy Ferencz fogsága." Dráma 5 felv. Hiá-
ányos előadás. Jókainé és Szigeti remek játékát kivéve, a többiről nem igen 
kedvezőleg szólhatunk; sőt megrójuk Lendvayt, ki Bercsényit különös tekin¬ 
tettel a hatásvadászásra, s igy igen hiányosan személyesítette. Jellemet pár 
phrázis zajos elmondása még nem teremthet Lendvay Bercsényijében 
pedig ez estén többet legjobb igyekezet mellett sem találtunk. 

Hétfő, okt. 6. „Tündérujjak." Vigjáték irta Seribe. 
Kedd, okt. 7. „Sevillai borbély" Rossini dalmüve. Benza túlzása, Fü¬ 

redi kedvtelensége, Pauly nehézkessége, igen jól működtek össze az előadás 
elrontására. Kivételt csak Huber Ida tett, ki pár áriát kellem és erővel 
énekelt el. A zenekar is rósz volt. 

Szerda, okt. 8. „Romeo és Júlia." Shakespearétől. Az egész estén 
egyetlen jelenet sikerült, s ez Lendvayné magánjelenete volt, midőn az al¬ 
tatószert szájától irtózva emelte el. 

Csütörtök, okt. 9. „Becsületszó." Vigjáték 1 felv. irta Szigeti. — „Egy 
csésze thea." Vigjáték 1. felv. 

Budai népszínház. 
Okt. 3. „Mátyás Diák." Népszínmű 3 íelv. 
Okt. 4. „Béldi Pál." Szomorujáték 5 felv. 
Okt. 5. „A zöld ördög." Pantomia 1 felv. Ezt megelőzte „Daphnis 

és Chloe" operetté 1 felv. A bohóság láthatására a szinház egészen megtelt 
Ily nagyszámú közönséget rég nem volt alkalmunk látni a népszínházban. 

Okt. 6. „A fekete orvos." Franczia dráma 4 szakaszban; Forditotta 
Bereczky Zsigmond. Fabien szerepében Molnár nagy ügyességet fejtett 
ki. Játékának fénypontja az őrülési végjelenet volt. 

Okt. 7. „Két huszár egy baka.'- Népszínmű 3 felv. 
Okt. 8.„LiliomJi." Népszínmű 3 íelv. 
Okt. d.„Castor és Pollux" Vigjáték 3 felv. Szigligetitől. 

SAKKJÁTÉK. 
146-ik sz. feladvány. — Kockelkorn Károlytól (Kölnben). 

(A lipcsei képes-újságból.) 
Sötét. 
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Szerkesztői mondanivaló. 

Világos indul, a 4-ik lépésre matot mond. 

A 141-ik számú feladvány megfejtése. 
(Rothí'eld Józseftói Parabutyban.) 

1) II c 5 — e 4 K d 5 — e 4 
2) K f 5 — f 6 . . K c 5 — d 5 
8 ) F a 4 _ b 5 K d 5 - e 4 : 
4 ) F b 5 - c 6 ^ 

Helyesen fejtették mejí. Nagy-Marján : Beöthy Maris. — Veszprémben : Fülöp 
József. — Nagyváradon : báró Meszéna István. — K.-Sz.-Miklóson : Bankos Károly. — 
Nagy-Abonyban : Hertzka Ignácz. — B.-Csabán : Vidovszky János. — Bajmakon: AVeisz 
Fülöp.— Gyepestn : Kun Sándor. — T.-Sz.-Miklóson : Franki A. — Gyula-Fehérvárott: 
Horváth Lajos. — Jánosiban : Keszler István. 

6216. Rabló leszek, haramia, A rengeteg dühödt fia. Mondhatjuk, szép 
pályára készül ön! 

6217. Vágy Alexandriából. Szép érzelmek, gyenge szavakkal tolmácsolva. 
6218. Eger. Sz. I. Ön óhajtását teljesitettük. Az érintett czikk szivesen látott 

vendégünk leend. 
6219. Nyári délután. A tanulmány nagyobb egyöntetűséget hoz majd önnek 

müveibe! 
6220. Jánosi. S. M. A küldeményből az utolsó igen megnyerte tetszésünket, s leg¬ 

közelebb átadjuk a nyilvánosságnak. 
6221. Gyönk. K. F. Csakugyan nincs kezeink közt. Szives beküldését kérjük. 

IIÓ-
és hetinap 

Katholik. és Protest. 
naptár 

Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szer. 
Csőt. 
Péntek 
Szomb. 

Október 
E 18 Miska' 
Kálmán, Ed. 
Kalliszt püs. 
Teréz szűz 
G-álap.,Flor. 
Hedvig özv. 
Lukács evan. 

E l i Mik 
Kálmán 
Szerencs. 
Terka 
Gaál 
Hedvig 
Lukíícs 

Gftr.-oross 
naptár 

Sept. (ó) 
30E18Ger. 
1 Október 
2 Cyprián 
3 Areop D. 
4 Hieroth 
5 Karithina 
6 Tamás 

Izrael, 
napt. 

Tisch 
18 Mik-
19 Kál. 
20 Szer 
21 Pál. 
22S.V. 
23T.Ö. 
24 Sab 

0 Nap¬ 

kelet nyűg. 

16 
17 
19 
20 
2l 
22; 
24 

Hold-

kelet II nyűg 

ó. 
40' 
30 
26 
27 
30 
* 

37Í 

Holdnegyed : <£ Utolsó negyed 16-án, 10 óra 58 perez reggel. 

T A R T A L O M . 
Képek a hazai népéletböl. XXV. (Képpel) — Főző gazda. Gb'möry Frigyes. 

Képek Szlavóniából (folytatás). Válkay Imre. — Miskolcz (képpel). Zombory Gusztáv. — 
Árpád sírja (folytatás, képpel) Ifj. Ensel Besö Sándor. — Az upasfa. — Történelmi 
kalászatok. Lehoczky Tivadar. — Vegyes jegyzetek. Bardocz Lajos. — Tárház : Levelek 
a londoni kiállításról XVII. Dr. Tőkés. —Vidéki közlemények. — Irodalom és művészet. 
— Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés.— Egyház és iskola.— Közintézetek, 
egyletek. — Mi újság? — Nemzeti színházi napló.— Budai népszinház. — Sakkjáték.— 
Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár. 

Előfizetési fölhívás. 

VASÁRNAPI ÖJSAG 
és 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
1862. évi április—septemberi július—septemberi 
folyama, september hó végével lejárván, tisztelettel kérjük t. ez. elő¬ 

fizetőinket, hogy előfizetéseiket mielőbb megújítani szíveskedjenek. 

Előfizetési föltételek: 
Postán küldve vagy Budapesten házhoz hordva : 

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

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

Csupán Politikai Újdonságokra évnegyedre (okt.—decemb.) . 1 „ 25 
Félévre azaz : október—martiusra 1862 — 63 2 „ 50 , 
U^"* A csupán Vasárnapi Újság július—decemberi félévi folyamából 

teljes számú példányokkal még folyvást szolgálhatunk, előfizetési ára 3 ft. 
Ü i z előfizetett példányra egy tisztelet-példánynyal kedveskedünk. A pénzes 

évelek bérmentes küldése kéretik. 
A Politikai Újdonságok jelenleg C^f" 7000 példányban nyomatván, 
s igy minden magyar és német lapok közt a legelterjedtebb, továbbá 

azon előnyénél fogva, hogy hetenkint csak egyszer jelenik meg s igy a kávéházakbanl 
magán-s nyilvános helyeken a hirdetmények egész héten át fennfeküsznek, — bármi néven, 
nevezendő 3S5S hirdetmények S 2 S közlésére a legjobban ajánltatik. — Pest, sept. 1862. 

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

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

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerar és Heekfnsitt, egyetem-uteza 4. siám alatt. Pesten 1862. 

Pest, október 19-én 1862. 

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

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

N é m e t h i J á n o s . 
Az ember érdeme nem állásának rangfokozatától, nem an¬ 

nak külső fényétől függ : hanem attól, vájjon azon kört, melyre 
sorsa rendelte, betöltötte-e hiven, a mint kötelessége parancsolta 
s lelkiismerete sugallta ? E meggyőződéstől vezetve, örömmel mu¬ 
tatjuk be a biharmegyei n. szalontai ref. egyházmegye egyik ki¬ 
sebb egyházának, Anthnak, 82 éves agg lelkipásztorát, kinek 52 
éves lelkészi jubilaeumát f. évi október 7 én az emiitett egyház¬ 
megye tartotta meg. 

Némethi János született 1780. jul. 9 én Komárommegyében 
Banán, hol atyja iskolatanitó volt. Szülei korán elhalván, hat árva 
testvére közöl jó szivü keresztatyja fogta fel, s kezdttte meg vele 
iskolai pályáját születése helyén. — Pápán végezvén a gymna-
ziumi tanulmányokat, s elhalván gyámatyja is, a magára hagya¬ 
tott, senkitől sem segített, de ta 
nulni vágyó ifjú, felsőbb tudo¬ 
mányok hallgatása végett 1800-
ban, atyja meghagyása szerint, 
Debreczenbe vándorolt. — Sok 
sanyarusággal küzdve, de kitűnő 
szorgalommal befejezvén itt ta¬ 
nulói pályáját, népiskola-tanitö 
(rektor) lett Tordán, Biharme¬ 
gyében. Ezután a külországi 
egyetemeket óhajtotta megláto¬ 
gatni, de az akkori háborús idők 
miatt Bécsből vissza kelletvén 
térnie, 1810-ben F.-Tóti, követ¬ 
kező évben Szakái egyház község 
lelkésze lett; innen két év múlva 
Anthra hivatván, 50. év óta ezen 
egyháznak kedvelt lelkésze foly¬ 
tonosan s bár 5 —6 év óta segé¬ 
det tart már, de még néha maga 
is szolgál. 

Ezek azon férfiú életpályá¬ 
jának nevezetesebb mozzanatai, 
kinek tiszteletére, csekély jöve¬ 
delméből maga nem tehetvén azt, 
az egyházmegye rendezett öröm¬ 
ünnepet. 

Nem ismeri Némethi János 
nevét a nagy világ, de ismerik 
kis körében a szegények, árvák, 
özvegyek, kiknek segélyezése s 
vigasztalása adta neki a legked¬ 
vesebb örömet egyedüliségében, 

mert neje s egyetlen fia igen rég elhaltak. Hat árvát nevelt fel, s 
bocsátott el védelme alól, felruházván őket a becsületes kenyérke¬ 
reset módjával. 

De nem térhetett, s nem térhet az idegen s a jövevény is 
ugy be az ö házához soha, hogy biztos fedelet, s meleg fekhelyet 
ne találna ott. Az „anthi páter" barátságos laka köznyelven fo¬ 
rog a vidéken. 

Nyíltság, becsületesség, vendégszeretet, vidám lélek, hazafiság 
az ö főbb jellemvonásai s a ki egyszer beszél vele, bátran tárja ki 
előtte keble titkát, tudva, hogy Judása nem lesz soha. Senkit meg 
nem bánt, épen azért haragosa nincs, szeret mindenkit, s szereti 
mindenki, ezért szokta néha jó kedvű mosolylyal mondani: „lássá¬ 
tok, azért nem tudok én meghalni, mert sokan szeretnek." — Hi-

vei bizalommal s kegyelettel ra¬ 
gaszkodnak hozzá, békében, sze¬ 
retetben élnek egymással, s a mi 
egy lelkész legnagyobb dicsére¬ 
tére válik, oly eszélylyel s szere¬ 
tettel vezérelte népét, hogy sem 
esperes, sem egyházmegye előtt 
neve, mint vádlotté nem fordult 
meg, s több mint 40 esztendeje, 
hogy gyűléseken őt az ügyes¬ 
bajosok, kérelmezők csoportjá¬ 
ban, soha sem láthatni, de azért 
egyházában minden ügy ékesen 
és szép renddel folyt le. 

Barátai körében vig, élezés, 
adomás, s olykor olykor bokáját 
is összeüti, ha megemlékezik 
Csokonai dalairól, kinek végper-
czeiben ágya szélén ült. 

Iskolatársai közöl Békés¬ 
megye emlékezetes főorvosa 
Tormássy János él még, kinek 
házánál szivesen látott vendég 
mindig. 

Adja Isten, hogy a most 
épülő templom falai között még 
sok évig hangoztassa az evan-
géliom igéit, híveinek örömére a 
hü szolga, kit megálda az Ur 
kegyelme. N. B. 
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42-ik szám. Kilenczedik évi folyam. 


