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Okt. 12 „A zöld ördög." Némajáték 1 felv. Ezt megelőzte „Eljegyzés
lámpafénynél." Operetté 1 felv. Az utóbbit igen kerekdeden, jó kedvvel és
szép sikerrel játszták. Együd „Péter szerepében jól mulattatta a közönséget,
A némajáték ellen csak azon megjegyzésünk van, hogy némely tánczosnő
jobban ügyeljen öltözésére, nehogy megbotránkozásra szolgáltasson okot,
mint ez alkalommal. Közönség szép számmal.
Okt. 13. Takács második föllépteül : „XI Lajos." Tragoedia 5 felv.
Okt. 14. „A fösvény." Vígjáték 5 felv. A czimszerepben Takács lépett
föl, harmadszor, s megmutatta, hogy életrevaló s használható szinész. A
közönség sokszoros, még pedig megérdemlett tapsokban részesité.
Okt. 15. „Nem mind arany ami fénylik" Vigj. 3 felv. Közben akroba¬
ták mutogattákügyességöket a kötéltánczolásban.
Okt. 1G. Ördög naplója" vigj. 3 felv.

Hxerkesztól mondanivaló.
6222. E lapok szerkesztője jelenti : hogy néhány heti távollét után állo¬
mására szerencsésen visszaérkezett, s egyúttal értesiti e lap t. munkatársait és levelezőit,
kik a közelmúltban beküldött leveleik egynémelyikére választ nem nyerhettek, hogy a
függőben levő ügyek gyors elintézése mihamarabb következni fog. Addig is szives
üdvözletét küldi a Vasárnapi Újság minden jó barátjának.
6223. Pázsit B. P. A reklamált szám elküldetett. A Vasárnapi Könyvtár vala¬
mennyi évfolyamából teljes számú példányok még kaphatók, sót egyes kötetek is meg¬
szerezhetők.
6221. Hullva. Az ajánlat elfogadását s az ügy sükerültét bizonyosnak hiszszük,
de a kivel eziránt szótanunk kell, csak e napokban érkezik haza. Tudósításunk nem
késend egy perczig, már csak a„kappadociai királyság1' tekintetéből is. Különben áldott
mulatság volt, ott a hegyek tetején s a csergedezó forrásokat védő fenyvesek homályában
megemlékezni azokról, kiket elhagyánk s kiket most ujra láthatunk.
6225. Gyüre. E. Dániel A pénz annak idejében hiány nélkül megérkezett, át is van
adva s az ideiglenes nyugták kezeink között vannak. Azért nem küldtük el, mert a szabály¬
szerinti részvényjegyek kiadását várjuk.Ezek meg vannak ígérve s mindennap jöhetnek.
Mihelyt megkaptuk, tüstént rendbe hozzuk az ügyet véglegesen. A társulat ügye, ugylátszik, legszebb reményekkel kecsegtet.
6226. II.-M.-Vásárhely. F. (). Az előbbi izenet1;elolvasását szintén szives figyel¬
mébe ajánljuk. Minden rendben van.
6227. Turin. L. Lapunk szűkebb politikai terjedelménél fogva nagybecsü ajánlkozását igénybe nem vehetjük.
6228. Gondolataim. A gondolatok ellen kevesebb kifogásunk van, mint azok pon¬
gyola köatöse ellen. Idővel a gyakorlat ezt is alkalmasabban fogja kiszabni.

SAKKJÁTÉK.
147-ik sz. feladvány. — Szilágyi Istvántól (Debreczenben).

Helyesen fejtették me*. Veszprémben : Fülöp József. — Nagy-Marján : Beöthy
Maris. — Nagyváradon: báró Meszéna István. — B, - Csabán: Vidovszky János. — Gyepesen:
Kun Sándor. — Bajmakon: Weisz Fülöp. — Andráshidán : Lukács Károly. — T.-SzentMiklóson : Franki A. — Gyula-Fehérvár ott : Horváth Lajos. — Parabutyban ; Rothfeld
József. — Pesten : Cselkó György. — Jánosiban : Keszler István.
Kövid értesítések. Buda : W. I Becses küldeményét nagy köszönettel vettük,
s mint látja ön, rögtön megkezdtük azt fölhasználni. — Pent : M. I. A beküldött felad¬
ványokat meg fogjuk vizsgálni; addig is üdvözletünket küldjük önnek. — Nagyvárad .B. M I. Vettük ön sorait, s tartalma bennünket megörvendeztetett. Fogadja szives
köszönetünket.
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Holdnegyed : # Ujhold 23-án, 8 óra 53 perez reggel.

Némethi János (arczkép). — Fejedelmi párbaj. B. Papp Lajos. — Szlavóniai
utiképek (folytatás és vége). Válkai Imre. — Látogatás az „erdei laknál" Eperjesen
(két képpel). K. S. — Az erdei lak, 3 költemény. Petőfi, Kerényi, Tompa. — Árpád sírja
(vége, képpel). E. liésö Sándor. — Kirándulás a Királyhegyre. K. T. — Vegyes jegy¬
zetek. Dr. Bardocz Lajos. — Tárház : Vidéki közlemények. — Irodalom és művészet. —
Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közle¬
kedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? — Nemzeti szinházi napló. — Budai
népszínház. — Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár.

Mai számunkhoz van csatolva : II art le ben K. A. könyv
kereskedésében Pesten megjelent igen érdekes irodalmi mü¬
vek hirdetménye.

POLITIKAI ÜJDONSÁSOK
1802. évi április—septemberi '/a évi és július—septemberi i/t évi
folyama, september hó végével lejárván, tisztelettel kérjük t. ez. elő¬
fizetőinket, hogy előfizetéseiket mielőbb megújítani sziveskedjenek.
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Világos.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

30-dik számú játszma. (Ellen csel.)
WEISZ J. A. tanár és RÉCSI E. tanár között. — Pesten, 1862. október 2-án.
Világos i (Weisz).
Világos (Weisz).
Sötét (Récsi).
Sötét (Sötét)
U ) H e 4 —f 2
1)
e7 — e 5
F e 7 -~b4
e2— e 4
12) K e 1 — d 1
d7 — d 5
B f 8— e 8
f2 - f 4
2)
13) H f 3 — eö
c7 ~c5
e 4— d5:
eö — e 4
3)
d 3 — d4
c 5 — d4
4) F f 1 — b 5 t
F c 8- d 7
H)
15) H f 2 — d S
B a 8 -c8
5) V d l — e 2
H g» - f 6
10) F c 1 — d 2
F b 4 -d2
6) H b 1 — c 3
F f 8—e 7
17) V e 2 — d 2 :
0— 0
7) H c 3 - e 4 :
H d 5 -eS
18) K d 1 — e 1
II b 8 — e 7 :
B c 8 — c2:
8) F b 5 - e 7 :
19) V d 2 — b 4
d2~-d3
H e 7 — d 5:
9)
Sötét 3-ik lépésre matot mond.
f 7— f 5
10) H g 1 - f 3

A 142-ik számú feladvány megfejtése.
(Bankos Károlytól K.-Sz.-Miklóson.)
Viágos.
Sötét.
1) V f 2 — <1 4 +
Kc3-d4:
2) B e 2 — e 3
tetszés szerint.
3 ) H d 6 f 5 4

Pest, október 26-án 1862.
A Vasárnapi Ujsag hetenkint egyszer nagy negyedrétben V/t ivén jelenik meg. Előfizetési dij Buda Pesten hazhoe kflldve vagy postai utón külön a Vasárnapi Újságra
s
félévre 3" ft., a Politikai Uj donságokkal együtt 5 ft. njpénzben. - Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-utcza 4..szám)
bérmentve utasitandó
(Szerkesztőségi iroda: egyetem-utcza 4. szám, 2-ik emelet.)

TARTALOM.
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Kilenczedik évi folyam.
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43-ik szám.

Előfizetési föltételek:
Postán küldve vagy Budapesten házhoz hordva :
A Vasárn. Újságg ésPol. Ujdons. együtt
(okt. — dec.) 2 ft. 50 kr.
gy évnegyedre
g
Fél
é
k
b
i
86
63
5
Fél évre azaz : október—martiusra 1862 — 63
Csupán Vasárnapi Újságra évnegyedre (október—decemberre) 1 50
3 ,, „
Félévre azaz : október—martiusra 1862 — 63
,,
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.
Tíz előfizetett példányra egy tisztelet-példánynyal kedveskedünk. A pénzes
évelek bérmentes küldése kéretik.
A Politikai Újdonságok jelenleg C^f" 7 0 0 0 példányban nyomatván,.
gl^^
s így minden magyar és német lapok közt a legelterjedtebb, továbbá,
azon előnyénél fogva, hogy hetenkint csak egyszer jelenik meg s így a kávéházakbanl
magán-s nyilvános helyeken a hird^ft^iények egész héten át fennfeküsznek, — bármi néven,,
nevezendő =
hirdetmények = ' 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-utcza 1.

Kiadó-tulajdonos Heekrnnst Gusztáv. — Nyomtatja Laoderer és Heekeoaat, egyetem-utcz» 4. szám alatt. Pesten 1862.

Tóth

József.

Még csak ez idén múlt 25 éve, hogy a magyar színészet, — holmi rőt hajú, vagy bozoatos, rút arczu cselszövök gyilkolási
mely addig csupán vándorbotra szorítkozott — a nemzeti színház jelenetét látta, akkor egy belsugallat azt monda neki, hogy ezt
által állandó csarnokot nyert. És ki merné tagadni, hogy e rövid egészen máskép kellene játszani.
idö alatt is e művészetünk elismerésre méltó szép haladást tett,
így történt, hogy mióta a színpadot megismeré, egy nyugha¬
hogy volt és van több oly tag nemzeti színházunknál, kik Európa tatlan, de magát még meg nem nevezett s lelkében csupán sejte¬
bármely színpadán nemcsak méltón felléphetnének, de dicsőséget lemként élt vágy gyötré folytonosan.
is arathatnának ? E jeleseink közöl eddig is többeket ismertettünk
Tizenhét éves korában atyja Pestre hozá, hogy a jogtudomá¬
meg, s ez ismertetéseket ezután is folytatni fogja a Vasárnapi Újság. nyokat bevégezve, az orvosi pályára lépjen.
A nemzeti színház mai nemzedékének egyik jelesebb tagja
Mig a színpadot nem látta, legtöbb kedve az orvosi pályához
Tóth József. Született 1823. jul. 5-én Szentesen polgári szülőktől. volt, de azóta nem vala képes többé ellentállani lelke erős vá¬
Tanulópályáját Holdmezövásárhelyen kezdé, Kecskeméten folytatá gyának, és daczára atyja tiltakozásainak, fenyegetéseinek, sőt
s Pesten végezé. A színészetről ifjú korában, — minthogy szülőföl¬ könyeinek is, útnak indult Miskolczra, hol épen Ballá, Telepi,
dén, az akkoron még gyér számmal volt színtársulatok meg nem Tóth István s Ujfalusy egyesült színigazgatók társulata működött.
fordultak — csak igen homályos
Ott lett 1841-dik évben szi¬
fogalommal birt. A szinmüirodalnész, 15 forint bizonytalan havi
mat sem ismeré, mignem költé¬
fizetéssel.
szettanuló korában szorgalmáért
Tóth István igazgató, s akko¬
Voltaire „Tancred" czimü színmü¬
riban jeles szinész, azonnal felis¬
vével, melyet magyarra Péczely
mervén az ifjú szép tehetségét, ké¬
József fordított, megjutalmazák.
pezni és tanítani kezdte; ő vezeté
be a tanulni vágyó itjut a mű¬
E könyv az ifjú fogékony
vészet világába, ő buzditá hogy
lelkében nagy változást szült. Ez
a színészetnél akkoriban oly ott¬
lön legkedvesebb olvasmánya, sza¬
hon levő nyomornak és nélkülö¬
valatainak tárgya, játszótársa és
zésnek bátor szívvel s edzett lé¬
barátja, s végül alvó hajlamainak
lekkel nézzen a szemébe, s a szifelébresztője.
nészet
iránti lángoló szenvedélyt,
E könyv által fogamzott meg
a
leghívebb
baráti indulattal fokeblében a vágy : megismerkedni
kozá
keblében.
a színpaddal.
Noha az iskolai törvény tiltá
1844. évben Komlóssy Ferencz
a szinházbajárast, mégis midőn
színtársulatánál kezdett tehet¬
Kecskemétre színtársulat érke¬
sége nagyobb mértékben fejlődni,
zett, gyakran látogatá meg titok¬
sok gondot, tanulmányt fordított
ban a színházat. S minden elő¬
önkiképzésére, s minden pillana¬
adás után fokozódott lelkében a
tát a művészetnek szentelé, egész
színészet iránti hajlam és von¬
komolysággal.
zalom.
Pesten 1845-ben Ármány és
Azonban a vidéki előadások,
szerelemben „Wurm," 1846-ban
noha'az elsők valának, miket
a Velenczei kalmárban „Shylok"
életében látott, nem elégitek ki; s
és 1847-ben a Haramiákban „Moor
azon eszményképet, mit ő magá¬
Ferencz" szerepében lépett fel,
nak lelke á l m a i b a n a szin-jámint vendég.
tékról alkotott, e vidéki vándor¬
E köztetszésü vendégszerep¬
társulatok meg nem közelíthetek.
lése következtében 1850-ben a
Különösen midőn a rémdrá¬
pesti nemzeti színházhoz rendes
mákban az akkori divat szerint
tagul szerződtetett.
TÓTH J Ó Z S E F .
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I t t eleinte Fáncsy mellett csak apróbS szerepekben léphetett|dat, rakd szekérre a gyerekeket, itt egy erszény pénz a számodra;
fel S midőn Festetics Leo gróf, mint a nemzeti színház igazgatója,! eredj haza rokonaidhoz, mert én inas feleséget akarok venni.
Iei<
- •
-&
' .. segíteni,
---^.-_: hogy
u
Erzse nem akarta elhinni, hogy ez így lehet, hogy a törvényes
1854-ben az intézetnek
pénzzavarán
azzali akart
a
drámai személyzet több jelesét elküldé, ez utóbbiak közt volt Tóth nejét valaki csak ugy elküldhesse, mikor eszébe j u t , azután mási¬
J. is. Azonban Fáncsy hirtelen megbetegedvén, Tóth újra szerződ¬ kat cseréljen helyébe.
Pedig hát akkor sok megtörténhetett Erdélyben : Básta
tetett, s azóta nemcsak állandó tagja, hanem egyik kiváló disze
nemzeti színházunknak. Az ö szakmája a cselszövök s úgynevezett volt ott!
Rufus nagy embere volt Bástának; hanem azért még is meg
characterszerepek.
kellett jelennie az asszony panaszára és törvénynek állni.
Csakhogy könnyű ott, a hol koma a biró!
Őszszel.
Rufusnak gondja volt rá, hogy a házassági szertartáskor a
magyar
nevét vegye fel, akkor Veress Péternek mondta és irta volt
Jön
a
felhő,
repülve
gyorsan,
Nézzetek szét az őszi tájon;
magát, annak is volt bejegyezve a matrikulában.
Reád tekint és megsirat :
Mit láttok ott ? enyészetet,
Oly részvevő; most meg se harsán,
Midőn tehát a biró előtt állana, csak azt allegálta, hogy ö
Feküdni a haldokló ágyon
Nem háborítja gyászodat,
A hervadó természetet.
Petrus Rufus soha életében feleséget nem vett, senkivel meg nem
S csendesen ül a bérez tetőre,
Hideg széltől a lombok hullnak,
esküdött.
Miként egy bus emlékezet
Hosszul az éj, fogy nappalunk,
Kabós Erzse jelen volt a törvényszéken, két szép gyermekével
Mely visszaszáll a múlt időre,
Oh, őszi taj, oh, képe búmnak!
karján;
a megtestesült ördög is megszánta volna őket, a mint a
És ott borong, búsul veled.
Azt beszéled : elhervadunk . . .
két kis gyermek piczi kezeit repesve nyujtá atyja felé, és rebegő
Őrizvén a halálos ágyat,
Láttalak szép, ifjú korodban,
bangón monda : „apám, apám.'-'
Ott éri est, és virradat;
Fönséges, vidám ünnepen —
Petrus Rufus pedig letette az esküt, a mit a birák neki itélÉs
könye
gyakran
megmegárad.
E kép lelkemben ott van, ott van —
Oh,
e
kép
ugy
lelkemre
hat!
:ek; kezét a szent feszületre tevén :
Virág nyílt minden lépteden.
Gondolkozom : ha hajlik őszre
Mosolyogtál a tiszta égre,
„Én, Petrus Rufus, esküszöm először, esküszöm másodszor és
Évek multán majd életem,
S a tiszta ég viszont le, rád;
esküszöm harmadszor, hogy én - Petrus Rufus, soha semmiféle
Egy hű kebel, szív, lesz-e, lesz-e,
Bájaidnak már vége, vége ;
asszonyszemélylyel házasságra nem léptem."
Ki igy tegyen akkor velem . . .
Oly szinhagyott arczod, ruhád !
Básta biráinak ez elég volt, azt mondták Erzsinek : hogy el¬
Tekintsetek az őszi tájra,
És ajakad milyen dalos volt,
mehet hazájába két porontyostul együtt, már most még utravaló
Milyen sápadt, milyen beteg;
Milyen kedves tekinteted!
pénzt sem kap.
Most ugy hallgatsz, mint a ki megholt Kopár mezője, nincs virága,
Mikor Kabós Erzse ezt az esküvést hallotta, felemelte siró
Csendes templom lett a berek.
Hogy bánt a zord idő veled !
szemeit az égre és igy átkozódott :
Maholnap, — mint egy édes . om - Ugy fáj benne az egyedüllét,
A sziv, az érzés oly nehéz ! . . .
EH'oszlik rólad a mi szép ;
„No hát annyiszor verjen beléd az Isten haragja, a hányszor
Az őszi tájon nézzetek szét,
Leszesz borongó, puszta várrom,
hamisan esküdtél ellenem!"
Sorsunk fájó, hű képe ez !
Mit szélvészek viharja tép . . .
Ruíus nevetett; a birák morgolódtak, Erzsét kiűzték a tör¬
Soós Miklós.
vényt eremből.
A szegény asszony akkor elment a Maros partjára, két szép
vlllánijárta.
gyermekénkét felül a nyakába kötözve s a hol legmagasabb volt
a part, onnan leugrott velük a vizbe. Bele is halt; nem is találták
Elbeszélés, irta JÓKAI MÓR.
meg : talán a tengerig is levitte a viz ?
Élt Erdélyben egy gazdag és tudós ember, ki saját magáról Eleonórával,
a szebeni
bányával,
ki nem
Rufus Péter
pedigwallon
azon afőparancsnok
napon gyürüt
váltott aGonzalva
sokszor el merte azt mondán!, hogy „terque, quaterque beatns!" volt sem szép, sem fiatal, sem gazdag; de előkelő kisasszony, s
Háromszor is boldog. Más embernek egyszer is elég volna.
családja nagy befolyású az udvarnál.
Nemcsak azért volt pedig háromszor" boldog, hogy három
Az eltűnt Erzse, asszonynya nem törődött senki. A tudósok
uradalma volt : egy Hányadban, az oláhságon, másik a székekben, és a nagy urak tudjak azt már jol, hogy az eskü, meg az átok nem
a szászföldön, haímadik a vármegyéken, a magyarok között; - egyéb, mint az emberi nyelv á tal vibratióba hozott lég működése:
nem is csupán azért, mert háromféle doktori oklevelet hozott ma- a mint a vibratio megszűnik, nincs semmi nyoma. Csak olyan
ffával haza az akadémiákról, a mik mellett tetszése szerint lehetett hang .íz, mint a többi, mint a hegedű, vagy a czimbalom szava,
doktor iuris, doktor alchymiae, és doktor philosophiae : hanem
Rufus Péter nagy vendégsereget hitt össze lakodalma unneméír e-y úttal azért is, hogy nevet is három félét tartott magának, pélyére, előkelő nagy urakat; maga a helytartó Básta is hivatalos
S
Mikor a szászföldi uradalmában tartózkodott, akkor ugy hit- volt menyegzöjére; előtte két héttel hordták már a sok ™* pecseták hocrv Péter Roth; mikor a magyar vármegyékben járt, külö- nyét a lakomához, a mit az urak csak ugy szeretnek, ha sokáig áll.
nősen ha az országgyűlésre felkerült Kolozsvárott, akkor Veress
Pompás öltözetet is varratott menyegzöjáre selyembársonyPetőnek tisztelte magát. Egyébiránt pedig, ha valami hiteles irat, ból; csupa arany-ezüst virágokkal volt az k.himezve az ove is arany¬
szerződés és afféle okmány alá kellett Írnia nevét, akkor az igy gombkötő munkából, es az óraláncza, a palást csattja mind derek
hanezott • Petrus Rufus «
filigrán munka volt : a sarkantyúja kakasfejet ábrázolt arany taréEz lévén tehát az authenticus neve, elbeszélésünk folyama jókkal, karhunkulusszemekkel. Volt rajta legalább két font arany,
alatt mi is állandóan Rufus név alatt fogjuk öt emlegetni; tudván ;
Ott abban a templomban volt az esküvöjők, melynek teteje
•ízt ho<*y az olyan ember, a ki háromféle bőrt tart magának, hol j tarka marosi cseréppel van fedve. Az eskuvó órájában az egész
leveti hol felveszi egyiket a másik után, azon komák sorába j utcza végig el volt állva fényes hmtóktól és gyalog-szekerektől,
osztályozandó, a kiknek kötve szokás hinni.
; miken e sok czifra népség oda csödült.
Hogy ezt Kabós Erzse nem tudta, az szegény ártatlannak nagy |
Szép derült nap volt; az égen alig volt egy akkora felhő, mely
elég, hogy a nap elbújhasson a háta mögött, hanem az a kis felveszedelmére is vált.
hőeske olyan fekete volt, mint a bakacsin, s annak szélei olyan fé¬
Háromszéki árvaleány volt, Sepsi-Szentgyörgy városból;
nyesek,
mint az izzó arany.
tisztességes szüléktől szármozott, de a kik korán elhaltak.
A
templomban
szólt az orgona, hangzottak a dobok, a trom¬
Minthogy igen szép leány volt, sokaknak megakadt a szeme
rajta; de minthogy igen jámbor és erényes volt, az akkori fiatal¬ biták; a gazdag vőlegény s az előkelő menyasszony fényes kísé¬
rettel járultak az oltár elé, a hol minden gyertya megvolt gyújtva;
ság csábításai semmiképen nem ejthették meg
A mi nem sikerült az ifjak szép szemének, sikerült Rufus ra¬ fehér alabástrom angyalok magasan emelve mutatták a szövetség
vaszságának; ő nőül kérte a leányt s az kezet adott rá. Hogyne? törvénytábláit, a miktől Rufus nem talált semmi rezegni valót.
Mikor azután arra került a sor, hogy e szókat mondja :
Egy olyan gazdag és tudós urnák.
' „Én, Rufus Péter, esküszöm az egy élő Istenre, a teljes szent¬
Ott élt azután kolozsmegyei jószágán sok ideig; két szép
háromságra, a boldogságos szűzre, s az ég minden szentéire
"
gyermeke is lett Erzsének.
Akkor egy irtóztató dördülés hallatszott, hogy minden ember
Akkor egyszer azt mondta neki Rufus : „szedd össze a motyói-
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azt hitt-, most fordul ki a fold sarkaiból, s jön a rettenetes Abbad
don angyal, kit az pojalypsis Aszavai megígértek. Egy tüzoszlof
látszott lekanyarodni a torony magaslatából, mely czikázva vágott
végig a templomon, kikerülve a szentelt üveg lámpásokat s eper
ott csapott le az oltár előtt, a hol a vőlegény és menyasszony egy
másnak kezeiket nyújtották, a két esküvő között.
Midőn a rémült nép a falrengető dördülés után lélekhez tudott
jöni, a vőlegényt és menyasszonyát egymástól ölnyire eltaszitva
találták. Egyik sem halt meg, nem is történt semmi bajuk; csak el
voltak szédülve. A menyasszonynak egy hajszála sem görbült meg
hanem midőn Rufust felemelték, bámulva látták, hogy minden, i
mi ruháján arany és ezüst volt, egészen eltünc róla; hímzés, láncz,
csatt, sarkantyú, a villám mind leszedte róla. A nép kereste a kő
padlaton az arany maradványait, egy porszemet sem lelt belőle,
az égi tűzben nem csak elolvadt az, de el is repült, mint a pára
Még a jegygyűrű is elolvadt ujjáról és eltűnt.
A nép borzadozva suttogá :
„íme a Kabós Erzse átka!"
(Folytatása következik.)

Ra

a.

Jóval meghaladná e lapok terjedelmét, ha e yészteljes idők történeté¬
ből csak a Kassára vonatkozó legfontosabb jeleneteket sorolnánk is elő; azért
itt csak a legrövidebben adhatjuk elő ez események fő mozzanatait.
Legnagyobb befolyást gyakoroltak a város sorsára nézve a vallási tü¬
relmetlenségből származott zavargások. Bocskay, Bethlen Gábor, Kákóczy
és Tökölyi használván a kedélyek átalános izgatottságát, könnyű volt nekik
ily körülmények közt Felsőmagyarország elfoglalása.
Már előbb is véres eseményeket idézett elő Kassán a Zápolya János
elleni mozgalom. Mert épen midőn I Ferdinánd Frankfurtban a római csá¬
szári koronát tévé fejére, megrohanták Zápolya csapatai az ellenpárton levő
Kassát, s kegyetlenül rablották s gyilkolták a lakosokat, végre kényszeriték
a várost Zápolya (elsőbbségét elismerni. Ily események, fájdalom, igen gyak¬
ran ismétlődtek később is.
A Bocskayféle felkelésben Lippai elfoglalta a várost Bocskay részére,
ki e helyet választá működése központjául, s lakását udvarával együtt ide
tette; gyűléseket is tartott itt, melyben a császári részen levők ellen igen
kemény törvények s büntetések hozattak, (lásd : Articuli in Diaeta et congregatione Cassovíensí. die XH-ma May 1606.) Hosszú betegség után itt
leié halálát is.
Nem sokáig élvezhette Kassa a békét, mert 1622-ben Bethlen Gábor
Erdély fejedelme foglalta el a várost, midőn már Magyarország nagy részét
hatalmába, kerítette; ugyanitt tartotta a legnagyobb pompával egybekelését
febr. 22-én 1626-ban Brandenburgi Katalin herczegnővel, mely ünnepélyre
számos idegen hatalom küldé követeit ajándékokkal, s maga II. Ferdinánd
király is elküldé Sennyei István kanczellárt drága ajándékkal követül. A
reá következett bécsi békekötés szerint Ferdinánd visszanyerte ugyan a
Bethlen által elfoglalt megyék nagyobb részét, de Kassa és hét megye
Bethlen birtokában maradt egész haláláig, mely 1629-ben következett be.
Az elégületlenek későbbi harczaíban sem szenvedett Kassa keveseb¬
bet, mint a mennyit már kiállott.
Bethlen özvegye csak nagy bajjal tudta egyideig megtartani a férje
után öröklött javadalmakat, melyek Kassával és a hét megyével együtt utóbb
a császár hatalmába kerültek.
II. Ferdinánd kénytelen volt Rákóczy Györgygyei Kassán békét kötni,
miután ez az Eszterházy Miklós vezérlete alatti császári hadakat megverte.
De a béke nemsokára felbomlott s Rákóczy Kálióban 1644. február 17 hadat
izent Ferdinándnak, ki ezt Bécsben ugyanazon év február 23-án kelt diplo¬
mája által hasztalan igyekezett megakadályozni. Rákóczy ostrom alá vette
a Forgách Miklós által védelmezett Kassát, ki miután látta helyzete tarthatlanságát, s a nép vonzalmát Rákóczyhoz, önként feladta a várost. Rákó¬
czy Kassát különösen kedvelte, s azért még jobban megerősítette, katonaság,
gal bőven ellátta. Országgyűlést is tartott itt, melyen a számosan összegyűlt
rendek azt határozták, hogy a szerencsésen megkezdett had, addig folytattassék, míg örvendetes békekötést fogna eredményezni. És e czélját el is,
éré Rákóczy;mert a császáriakkal később kötött békében oly formán egyez¬
tek meg mind Bethlen Gáborral 1622-ben, s igy Rákóczy mind Kassát mind
a 7 vármegyét 1648-ik évi október 19-ig halála napjáig, békességgel birta.
Utána TökÖlyi foglalta el a várost 1682-ben, miután — Thuróczi sze¬
rint — a véderősséget (citadellát) csel és árulás által bevette. Következő
évben Kassára országgyűlést hirdetett, melyre számosan gyülekeztek össze,
— Vályi szerint — „Kiváltképen azok, kik a németeket nem szívelhették.
Előlült volt maga Tökölya Gyűlésben, mellette jobb felől az Osman követ,
balfelől az erdélyországi követ, s valamint a német császári uralkodásnak
módját alacsonyitotta ékes beszédjével, ugy magasztalta ellenben az Osmau
császárét, a e czéljában a jelen levő Rendek megegyezvén, esküvéssel is
megerősítették azt."

Az Abaujmegyét átszelő Hernád folyó jobb partján fekszik FelsőMagyarország díszes fővárosa, a szép Kassa, dús növényzetii hegyektő
környezett tágas térségen.
A polgárias szokások s evvel együtt a műveltség már jókor terjedtek
el e vidéken, s áraszták örvendetes gyümölcseiket, midőn II. Geyza, mind¬
járt trónra lépte után 1141-ben a szászokat hívta be, hogy az elhagyott
vidéket telepítse be velők, a hogy ezek példáján azután, saját népét is az
ipar s szorgalomhoz szoktassa. A szászok elfoglalák a birodalom északi ré¬
szeit, foldmivelés és kereskedelemmel foglalkoztak, valamint tapasztalt ke¬
zekkel kutaták az érczeket a hegyek gyomrában; és alkalmasint a bányák
mivelése volt a főczél, melyért behivattak. A közel Szepesség volt főgyülpontjok, innen terjeszkedtek tovább-tovabb, a Tisza vidéke felé, mig végre
átmentek Erdélybe is, hol állandóan letelepedtek, s maguknak f'ővárosu1
Szebent alapították.
E történeti fontosságú város első eredetéről, biztos adatok hiányában
csak gyanitások léteznek. Tháróczi e város eredetét mintegy 1143-ik esz¬
tendőre teszi, és azon fentebb emiitett szászoknak tulajdonítja kiket Geyza
hívott be Magyar- és Erdély országba. — Kassának eredetét sokan Béla ki¬
rály névtelen jegyzőjénél említett Örs vezérnek tulajdonítják, de hibásan
mert azon hely, mely ott Casu-nak neveztetik, Borsodban a Bükkhegyek
közt Nyárád patak partján fekszik, a mai nap Kacsnak neveztetik, e.mek
szomszédságában láthatók még azon várnak rooijai, melyet Ursus vagy Örs
vezér épített. E tévedést tehát csak a Casu név Kassávali hasonlatossága
idézhette elő. Eredetét tehát bizonyossággal meghatározni nem lehet, mivel
régi történetíróink erről semmit fel nem jegyzettek; annyit azonban bizo¬
nyosan állíthatunk, hogy a város hajdan két szomszéd helységből alakult,
melyek Alsó és Felső Kassafalvának neveztettek, e néven van említve egy,
Imre király által 1202-ben kiadott diplomában is.
IV. Béla király 1233-ik évben várossá emelte a két egyesült falvat, az
iránti hálájából, hogy őt a lakosok a tatárpusztitáö alatt, a szerencsétlen
sajói ütközet után barátságosan fogadták és segítették Királyi várossá lett
1290-ik esztendőben III. András király alatt, ki is számos szabada¬
Szobjeszky lengyel király visszatérve Bécs ostromáról, Kassát is a
lommal ajándékozá meg. A tatárok, és később a törökök elleni többszörös császár részére el akarta foglalni, de Tökölyi vitéz őrsége győzelem nélkül
háború alkalmával Kassa falai folyton erősittettek, ugy hogy utóbb, nem kényszerité a távozásra. Később Kaprára tábornok küldetett Tökölyi ellen,
megvetendő erősséggé vált; sőt I Leopold citadellát is építtetett itt, mit ki Kassát keményen ostromolta, de csak akkor keríthette hatalmába, midőn
azonban később III. Károly szétbontatott.
Tökölyi Nagyváradon, hová a váradi basától segítséget ment kérni, véletle¬
így növekedett e város elég gyorsan Felső-Magyarország fővárosává, nül elfogatott, s Drinápolyba kísértetett. így tehát 1685-ben ismét a csá¬
mit azon körülmény is nagyon elősegített, hogy már 1361-ben Nagy Lajos száriak birtokába jutott Kassa.
király által, az akkoriban virágzó északi kereskedelem főhelyévé tette. II.
Az erre következett években Kassa teljes nyugalmat élvezve, minden
Ulászló király 1502-ben csinos czimerrel ajándékozá meg a várost, melyen ekintetben gyarapodott, mig II. Rákóczy Ferencz eleinek példája szerint
az ország négy folyamán kivül egy fél sast, és hat arany liliomot lehet 1703-ik év nyarán felkelt. Minden reménység felett növekedett Rákóczy
látni, emlékül, II. Ulászló, franczia házból származott nejére.
szerencséje, a merre csak járt, mindenütt győzött, igy Kassára reá került a
A város többféle szabadalmainak egyik legjelesbike volt azon kivált¬ sor, s azt tartós ostrom után 1704 october 11-én elfoglalta. — Később Raság, melyet Mátyás király adott neki, ugyanis a városnak jogot adott butin császári hadvezér jelent meg Kassa falai alatt, de hosszasabb ostrom
pénzt verhetni; e pénzek egy oldalon Kassa város cziraeréből liliomot, más¬ után nagy vesztességgel kénytelenittetett távozni. 1707-ben Rákóczy or¬
oldalon C betűt láttatának, de e pénzek veretese nemsokára, a szomszéd szággyűlést hirdetett Kassára, hova maga is Szalánczról királyi pompával
Aranykertnek nevezett aranybányák elhanyagolásával, abbanhagyatott.
vonult be. Elfoglalása után 6 évvel, a szatmári békekötés következtében
Bármily gyorsan emelkedett is e város jólét és gazdagságban, mégsem Kassa is megadta magát I. József császárnak. Szomorú tekintete volt ekkor
kerülhette ki olykor-olykor azon szomorú sorsot, melyben az egész haza oly Kassának, a császári nép a felső kapun vonult be a városba, midőn az alsó
gyakran osztozott.
kapun a magyarok szomorúan költöztek ki a városból; némelyek hat, mások
A törökök beütése után a magyar államépület alapjaiban rendittetett három ezerre teszik, a Kassáról kiköltözöttek számát.
meg. Némely gyönge fejedelmek a királyi tekintélyt, - mely Magyarhonban
Ily körülmények közt Kassa már jókor fontos várossá emelkedett, nem
örök időktől fogva a legszentebb volt, — árnyékká alacsonyiták le; az or¬ csoda tehát, hogy fejedelmek választák székhelyül e csinos várost, de vala¬
szág szeat koronájáérti szerencsétlen párttusák bősziték a kedélyeket; a mint akkor, ugy napjainkban is a gyorsan haladó művelődéssel lépést tart.
hitetlen török véres kezekkel dúlt az ország szivében, s szaporitá az átalá- Daczára csekély terjedelmének, valamint lakosai számáuak,mely a biro¬
nos félelmet és zavart, ezenfelül jól kiszámított ravaszsággal szította az dalom közép nagyságú városait alig múlja felül, — mégis az ország fő¬
elégedetlenség tüzet.
városai Buda-Pest és Pozsony után első helyen áll, nem ugyan az uralkodó
Es főképen Felső-Magyarország volt az a hely, mely e szerencsétlen irdekek anyagi befolyása által, hanem inkább szép és rendes épitése, —
pártmozgalmak által legtöbbet szenvedett.
alamint lakosainak átalános műveltsége által.
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Ez élénk város tekintete tehát különösen szépnek és barátságosnak gában, ezenkívül még segédeszközül jeles phyzicai eszközök gyűjteményé¬
nevezhető. A közeli hegyekről jövő Csermely nevű patakocska átfolyja vel bír.
A száz évnél tovább elpusztult állapotban volt, de 1700 óta ismét hely¬
tiszta vizével az egész várost hosszában, s azt felosztja keleti és nyugati
részre. A város közepén kétfelé ágazik e kis patak, s ezáltal egy rendes reállított dominikánus templom, és csinos kupfedélzettel ellátott evang.
hosszudad szigetet képez, melyen a város legszebb ékességeit lehet látni; templom a főutczába nyíló csinos mellék-utczákat diszitik. Kevésbbé jeles a
úgymint a szép székesegyházat, szinházat, kávéházat, sétatért, és egy gaz¬ reformátusok egyháza, mind alakjára, mind pedig helyzetére nézve.
dagon aranyozott s vas rácscsal bekeritett Mária emlékszobrot. — A Cser¬
Ujabb időben jelentékeny változtatások által Kassa igen sokat nyert
mely hosszában vonul a főutcza, a legszebb magán-épületekkel és palo¬ szépség és barátságos kinézés tekintetében. A múlt században még fennállottákkal ékitve.
várfalaknak és kapuknak, az uj idők békés szelleme elől menekülniük kel
A város épületei között első helyen áll az emiitett székesegyház, mely lett; a vizárkok, melyekből hajdan bűzhödt levegő áradt az egészség ár¬
Sz. Erzsébet egyházának is neveztetik; ez egy valóságos építészeti remek¬ talmára, betöltettek, s helyükön a legcsinosabb házak vagy kertek épít¬
mű. (Rajzát 1. Vas. Ujaág 1857. 2-ik számában) Sokan azt állítják, hogy ez tettek.
kicsiben épen olyan, mint a bécsi szent István-templom, de ez nem áll, egé¬
A belvárost a külvárosoktól fasorokkal beültetett tér választja el.
szen különbözik e két építmény egymástól, már alapjában is, a bécsi hossz¬ Három külvárosa van Kassának, melyek közönségesen csak alsó, felső és kö¬
négyszögöt képez, mig ez egészen kereszt alakú. Csak a modorban hason¬ zépsőnek neveztetnek.
líthatnak egymáshoz, a mennyiben mind a kettő góth modorban van épitve;
A városhoz közel eső külvárosi házak még igen csinosak, távolabb
és abban hogy itt is mint a bécsinél, csak az egyik torony van kiépitve, a részein már majorokat, és tágasabb kerteket vehetünk észre mely az egész¬
másik csak a templom fedélzetét haladja meg; és itt is él a népnél e körül¬ nek már inkább falusias tekintetet kölcsönöz.
ményre vonatkozó hasonló rege.
Mint Felső-Magyarország fővárosa, számos hivatal és jótékony in¬
A székesegyház külseje és belseje a középkori építészet legszebb tézet helye.
ízlésében van épitve. Belsejében 27 oltár van, melyek közöl kettőt, — a
Nem lehet itt hosszasan rajzolni e szép királyi város nevezetességeit,
templom ajtajához legközelebb, — 1775-ben egy koldus állíttatott.
jelesebb épületeit, azért itt csak némelyeket emiitünk meg melyek a város
Mintegy 1324 ben kezdette építtetni e szentegyházat a lengyel királyi díszeiül szolgálnak. Ilyen a többek között a megyeháza, az igen szép város¬
házból származó Erzsébet királyné, I. Károly neje, ki Kassát különösen meg¬ háza.
kedvelte. Férje halála után is szerényen folytatta az építést, végre mindkettő¬
A püspöki residentia, a gróf Forgách-féle palota, szinház, kaszinó, stb.
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toha sors¬
Kassa.
A leg¬
ra, különö¬
sen pedig a reformatio zivataros idejekor szenvedett, midőn az uj tan e vi¬ újabb idők történetéből örökké emlékezetesek maradnak a kassaiak előtt az
déken is számos követőre tilált, kik e templomot elfoglalván, azt saját iste¬ 1831-ik évben dühöngött cholera napjai, és az evvel összekötött parasztfel¬
kelés, mely annyi félelmet és remegést okozott.
nitiszteletükre használták.
ötven évvel később (1604) a Rudolf király által kinevezett kassai kor¬
Az utolsó évtizedek békéje Kassára nézve is jótékony hatású volt. A
mányzó, az olasz Belgiojoso gróf fegyverhatalommal foglalta vissza e tem¬ lakosság gazdagság és jóllétre, valamint számra nézve is napról napra szapo¬
plomot a reformátusoktól.
rodott.
Korabinszky számitása szerint 1786-ban csak 6200-ra ment a kassai
Említésre méltó még közvetlen a nagytemplom melletti sz. Mihály
kápolna, mely szintén góth ízlésben van épitve, és a város alapításával egy lakosok száma, mi azóta bizonynyal háromszoros magasságra rúgott.
idejűnek tartatik, a hagyomány szerint még az itt először telepedett szászok
Kereskedés és kézipar, földmivelés, szőlőmivelés, borkereskedés, ezek
építették volna.
a lakosok főfoglalatosságai.
Többi említésre méltó épületei közöl megemlítjük a püspöki palotát.
Télen át különösen élénk színezettel bír Kassa, mivel igen nagy azon
E püspökséget 1804-ben alapította Ferencz császár, az egri érsekség egy uraságok száma, kik e csinos várost választják téli lakásul.
részéből.
Kassa környéke egyike a legszebbeknek, s a legvonzóbbaknak. A kö¬
De hihető, hogy már azelőtt is volt itt püspöki lak, miután a haj¬ zel szőlőhegyek, ha nem is teremnek a szomszéd hegyaljaihoz hasonló mi¬
dani egri püspökség és káptalan a törökök elől Egerből Kassára menekült, nőségű jó bort, de azért mégis jóízű asztali bor az. A polgárok itt is, mint
és itt tartózkodott 150 évnél tovább. — A főutcza keleti oldalán látjuk a más magyar bortermő vidéken, — azon kiváltsággal éltek, hogy bizonyos
hajdani jezsuita, most akadémiai egyházat, és a Ferencziek templomát. Az időben, — Jakab naptól egész Erzsébet napig (nov. 19.) — boraikat szaba¬
előbbin e felírás olvasható : „Honori Sanctissimae Trinitatis Princeps don kimérhetik.
Sophia Báthori posuit."
Ezen szabadalmat, — mondják — Kassa polgárnői nyerték a török há¬
A szent Ferencz-rendi atyák temploma szintén igen régi és góth borúban bebizonyított bátorságuk és vitézségükért; s ezért szokás itt a bormodorban épült, 1283-ik évben épittette azt számukra a nevezetes Perényi czégérben török fejet is kitenni.
nemzetség.
Két regényes fekvésű szomszéd fürdőhely — Bank és Bankó — szol¬
Az akadémiát Kisdy Benedek volt egri püspök alapította 1657-ik gál kedves mulató és szórakozó helyül a kassaiaknak. Zombory Gusztáv.
évben, a tudományok terjesztését a jesuitákra bízta, a kik már Kassán az¬
előtt 1650-ben nyitották fel iskolájukat.
Az akadémiai könyvtár mintegy 10,000 kötet könyvet foglal ma¬

láb vastag arany-telér vonul át rajta, mely már csaknem egé¬
szen ki van bányászva, azonban a hegy alatt tovább folyta¬
tódik
a mélységbe, s kizsákmányoltatása végett a tárna (Stol(Folytatás)
len) nyilasától, mely a völgytalajtól lefelé vonul, a hegy aljá¬
5. Nagybánya, Magyarország legészakkeletibb részén, a Sza nak közepén gőzgépet állítottak fel, melynek füstje a már kivájt
mos folyó és ama magas trachit-hegyláncz közt, mely a Szamos érczen át a hegy csúcsán ömlik ki.
völgyét Marmarostól elválasztja, erdőkkel benőtt hegykúpok aljá¬
E sajátságos kémény valószínűleg a legmagasabb, mely vala¬
ban f e k s z i k ,
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Magyarországi és erdélyi bányahelyek: 7. Nagybánya északi oldalról
zékkészitéssel
pünk a várost
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délkeleti oldal¬
igen ügyesek a
ról tünteti föl,
vas- és aczélból
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ban is.
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Magyarországi és erdélyi bányahelyek.
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8. Nagybánya nyugoti oldalról.

is csak oly em¬

miveinek, me¬
berek v a g y t o k ,
lyek fémolvasztókkal és fémzuzókkal vannak ellátva. — Nem mint mi. Ha többet tudtok, mint mi, tegyetek valamely csodát jelenlétünk¬
messze vannak ide ; Felsőbánya, Kapnik, Veresviz és Fekete¬ ben, s elismerendjük, hogy több vagytok, mint mi. Aztán ha méltányos és
igazságos emberek vagytok, mi barátaitok leszünk, é«t nektek szolgálatun¬
bánya.
kat ígérjük." A hollandok parancsnoka D. Adrianus Van volt, ez hallván a
Egyik képünkön a kereszthegy elöhalmairól a város fölött mondottakat, elékap egy poharat, megtölti azt pálinkával, s ugyanazt megErdély havasait láthatni.
gyujtván, hogy igyák meg, a hottentottok legbátrabbjainak oda nyújtja.
A kereszthegy, mely csaknem egészen elkülönítve áll, 700Ami igen természetes, hozzá nyúlni kisem mert; most, hogy ő fensŐbbsélábnyira emelkedik a völgy felett, s tetőtől talpig egy 3—4göket bebizonyitsa, fölkapja a poharat, s belőle a lángoló pálinkát fenékoq'
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kiüríti. E perczben megadták magukat a hotentottok, s a hollandoknak
válhatlan barátai lőnek.
+ (.A pálinka első használata.) Srick Mihály első értekezett a pálin¬
káról, s miivében annak hathatós erejét 1483-ban ismertette meg; ekkor a
pálinka, mint orvosság ismertetett csak, 8 egyedül gyógyszertárakban volt
kapható. Srick, hogy bővebben megismertesse, róla a többek közt így szól :
,,Ki kövekben szenved — qui calculo laborat — igyék minden reggel egy
kanál pálinkát, ez fololdja a követ, s a vizelet által elhajtja; ha gilisztákban
szenvedsz, idd mértékletesen a pálinkát, idővel azok is kivesznek benned.
Ki homályosan lát, vagy szemei csipások, kenegesse szemöldét pálinkával;
ki nem jól hall, pár csöppöt ereszszen fülébe, aki pedig soha nem akar meg¬
betegedni, vegyen be minden reggel félkanál pálinkát." — Azóta nagyon
megváltoztak az idők a pálinka használatát illetőleg is.

lij

sem nem kell azoknak nagyon hinni, mi azon Homér féle regével
egyezik, mely szerint az álom két kapuból jő ki, egy elefántcsont¬
kapuból, midőn csal, és egy szarukapuból, midőn igaz. De lássunk
már néhány álmot, melyek a regiek tudósítása szerint valóban be¬
teljesedtek. Czirusznak fia, Kambizes azt álmodta, hogy az ö trónját
fivére Smerdisz fogná elfoglalni, kit tehát megöletett, és mégis
egy varázsló, az úgynevezett ál-Smerdisz nemsokára levetette
öt a kormányról. Midőn Szokrates álmában Homérnakazon versét
hallotta, mely igy hangzik : három nap múlva fogsz te ezen ter¬
mékeny tájékra jöni, halálát három nappal előre megmondta, mi
be is teljesedett. Szulla azt álmodta, hogy öt a párka (sorsistennő)
hívja, mit barátainak elbeszélvén, megtette végrendeletét, és még
azon éjjel meghalt. Július Caezár neje Kalpurnia, férje megöletését
megelőző éjjel álmában őt vérrel bemocskolva és összeszurkálva
A varázslat a görögök- és rómaiaknál.
látta, mely körülmény, mint tudva van, oly benyomást tett Caezárra,hogy
az összeesküdtek tervének majdnem meghiúsulni kellé,
A varázslat első nyomaira Homér költeményeiben akadunk.
mindazáltal
Brutusztól rá hagyta magát vétetni, hogy a tanácsba
Itt olvasunk Afroditének, a szerelem istennőjének varázsövéröl,
menjen,
hol
halálát leié. Kaligula halála előtti este azt álmodta,
mely nemcsak az embereket, de az isteneket is elcsábítja, Herhogy
ő
egészen
Jupiter tró jáig emelkedett, de a kitől egy rúgás¬
mesznek (Merkúrnak) varázspálczájáról, Czirczéről, ki a varázssal
a
földre
visszataszittatott.
Legérdekesebb még azon álom, melyet
pálcza mellett növényeket is használ, s az embereket állatokká
változtatni képes. Halottidézések is fordulnak elő, mert midőn Ciceró beszél. Két jó barát -•• úgymond — együtt utazott MegaOdysseus a Hadeszben (alvilágban) utazik, a halottak a fekete álla¬ rába, hol az egyik vendéglőbe szállt, a másik egy barátjához tért¬
tok feláldozásánál mind megjelennek. Istenségekre is találunk, be. Ez utóbbi azt álmodta, hogy útitársa öt segélyül hivta, mert
kik a varázslatot tanitják, vagy legalább azt elősegítik. Afrodite az gazdája megölni akarja, fölébredvén, álomlátását érzéki csalódásnak
ö varázsövével ide tartozik, valamint Hermész is, mint tulajdon¬ tartotta és ismét elaludt. Ekkor ujolag megjelent előtte barátja és
képi lélek- és halotthordó; de leginkább illeri ezen tulajdon He- ismét kérte, hogy miután segélyére nem ment, legalább ne hagyja
katét, az árnyak sajátlagos anyját, mely három fejjel ellátva ke- halálát boszulatlanul, mert gazdája öt csakagyan megölte, és hulla
resztutaknál ül, s a varázsló Dőktöl segélyül hivatik, hogy bűbájos ját egy ganéjos szekérbe rejtette, miértis lenne szives a város ka¬
és szerelemitalainak kellő erőt és hatást kölcsönözzön — A hősies pujánál korán megjelenni, mielőtt ott teste kivitethetnék. Most már
időkor sem szenved varázsnökben fogyatkozást. Czircze és Heléna álmának igazságáról kezdett gondolkodni, a kapuhoz ment, hol
Homérnál varázsitalaikról híresek, s tudjuk, hogy mily szerepet sakugyan egy ganéjos szekérrel találkozott. Azon kérdésre, hogy
játszik Medea az argonauták és aranygyapju regéjében. Kevesebb mi volna a szekéren, a kocsis szaladásnak eredt, s megvizsgáltatván
varázsló emlittetik a férfinemböl, minő volt péld. Perszeus és He a felrakott ganéj, az idegen hullája megtaláltatott, és ennek követ
rakles. Sokkal nagyobb hirre tett szert e tekintetben mind Görög¬ keztében a vendéglős elmarasztaltatott,s mint gyilkosa hatóságálországban, mind Rómában Orfeusz, Empedoklesz és Pithágorás s tal kivégeztetett.
késő időkig megmaradt azon téves vélemény, miszerint egész
Hasonló fontossággal birnak azon álmok, melyek betegséget
vidékek léteznek, melyek nagy varázslókat teremtenek, mint Kolkh- vagy gyógyulást eszközlenek. Tudva van, hogy a régiek a betege¬
isz, Thesszália, Thráczia, Ibéria, Hetruria stb., ide nem számítva ket Eskulap templomába hordták, hol álmodá3 által jutottak &,
Egyiptomot, Asszíriát, Babiloniát, Persiát, mint a mely tartomá yógyszerek ismeretéhez, melyeknél fogva egészségűket vissza¬
nyokból került volna némelyek szerint a varázslat Görögországba. nyerhették. Egy nő azt álmodá, hogy fiának bizonyos vad rózsa
Az ó kor íökép a jövendő megtudása végett űzött varázslatot yökeréből küldene, általa a fiatal ember kigyógyult a veszettkutya
s e czélból különböző utak- és módokhoz folyamodott. Ezek közt megharapásábdl Aspáziát egy galamb tanította álmában, hogy mielső helyen áll a csillagjóslás, mely kétségkívül Keletnek köszöni képen kelljen állán létező hólyagdaganataitól megszabadulnia. Nagy
eredetét. Jelesül a kháldcaiak űzték ezen mesterséget Görögor¬ Sándor álmában látta azon füvet, melylyel vezérét Ptolomeus Lagit
szágban és Rómában. Oly otthonos volt ezen mesterség Kháldeá meggyógyította. Márkus Antoninus császár is azt mondja, hogy ő
ban, hogy állítólag azt mondta egykor Bélusz király hozzátartozói álmodás által nyerte a szereket, melyek folytonos szédülését ésnak, miképen ö az égboltozat csillagaiban olvasta legyen, mi fog vérköpését elűzték. Ilyen álmok előidézésére természetesen az is¬
gyermekeivel és azoknak utódaival történni. A régi világ tudósai teneket is hívhatták segélyül és csak Baktriában előforduló euközöl sokan hitték a csillagjóslás csalhatlanságát, mint Theofrasz- metriskövet kellett a párna alá helyezni, hogy biztos jóslásra számit¬
tus, Plató, Hippokrates, Virgil, Horácz, ki pedig meglehetősen föl hassanak. Egyébiránt az arczvonásokból, a testen létező jelek- és
világosodott ember volt, de voltak hitlenek is, mint Kató, Enniusz, foltokból, a kezek vonalaiból, s a köröm foltjaiból is jósoltak. Sőt
Tacitusz. Némely adatokat emlitnek is, hogy állításukat igazolják, az állatokat is használták a jóslásra, mint a pókokat, kígyókat,,
péld. midőn Euripidesnek győzelmet jósoltak; néha azonban csalé- macskákat, gyíkokat, halaka , juhokat, de mindenekelőtt a mada¬
kony volt a csillagjóslás, legalább Othóra nézve romláshozó és ve¬ rakat. Az utóbbi mesterséget állítólag a kháldeiak vitték Görög¬
szélyes volt, hogy a csillagjósok jövendölésének következtében fel¬ országba és innen Rómába, hol azt jelesül az augurok nagy fej¬
lázadt. Sokkal többet tudunk a régiek álomfejtéséről. Az efézusi Ar- lettségre emelték, mindamellett, hogy Ciceró csodálkodásait fejezi
temidórusz egy terjedelmes művet irt Jerröl, de a mely koránsem ki azon, miszerint két augur nevetés nélkül nézhet egymásra. —
foglal magába mindent, mi az álomfejtésröl megállapítva volt, ha¬ A sas jelentéses madár volt, mert Dejotarus kiráiy, ki ezen tudo¬
nem inkább a szerző saját gondolkodását tárja fel. Az álomfejtés mányt igen jól értette, ezen madár látása által szabadította meg
mindenesetre keivsetíorrásul szolgált némely szédelgősökre nézve, életét, a mennyiben nem tért be a házba, hol szállása leendett, s
mert Plutárkh azt beszéli Lysimakhuszról, hogy álomfejtéssel mely még azon éjszakán össze is rogyott. Ellenben minden válla¬
kereste kenyerét, s az őt megkérdező személyek álmát bizonyos latnál szerencsétlenségre mutatott, ha a varjut károgni hallották,
nemű jóskártyák vagy abc-táblák szerint magyarázta. Az is tudva a bagoly a halálnak volt hírnöke, s a holló látásából semmi jót
van, hogy az ilynemd tanácslást két oboluszszal (görög kispénzzel) nem következtettek. Rómában jelesül a csirkéket használták e
kellé jutalmazni. Mennyit adtak a régiek az álomra, kitetszik abból, végre, melyeknek evéséből vagy nem evéséből a vállalat jó vagy
hogy azt Homér Zeusztól szártnazottnak, s a későbbi bölcsészek rósz sikerére következtettek. Végre ezen eljárást pusztán a kakasra
isteni eredetűnek mondják Hippokrates és Gálén, mindketten meg szorították, és ez, az úgynevezett kakasjóslás volt. A homokban
vannak az álom mély jelentéséről győződve, ámbár annak okáról egy 24 osztályú kört csináltak, melyeknek mindegyikébe egy
és megfejtedéről nem értenek egyet, s Gálén egy helyen azt mondja, egy betűt irtak, s mindegyik betűre egy árpaszemet tettek,
miszerint ő álmában Eskuláptól azon parancsot vette, hogy a jobb¬ a kakast a kör közepére állítván. Amint már a kakas a szemeket,
kéz hüvelyke és mutatóujja közt vágasson eret, minek következte egymás után kapkodta, a betűket is azon rendben egymás után irben aztán májának folytonos fájdalmai elenyésztek. Ellenben Arisz ták, melyek aztán a jós szót alkották. Néhány varázsló, meg akar¬
toteles ugy vélekedik, hogy az álmokat sem meg nem kell vetni,' ván tudni, ki lenne Valens császár utóda, a kakas T H E 0 D

Még tovább mentek a gyűrükböli jövendöléssel, mely végre
betűkről kapkodta fel a szemet, és ámbár Valens császár néhányat
)izonyos
csillagállások közt öntött és bizonyos bűbájos jegyekkel
ezen varázslókból kivégeztetett, és mindazon jeles embert, kiknek
íllátott
gyűrűket
használtak, minő például aGygeszé volt,melylyel
neve ezen betűkön kezdődött, az udvarból száműzte, nem akadá¬
magát
láthatlanná
tudta tenni, valamint azon két gyürü is, me¬
lyozhatta meg, hogy néhány év múlva Theodosius legyen csályekkel
a
fócziszi
két
zsarnok bírt és a melyek hangzásukkal a do¬
' -á.
szárrá.
logra nézve kedvező alkalmat jelentettek. A vizj^slás, melynél
Egyébkint a kakas kukorikolása is rósz előjel volt, fökép
fogva bizonyos ráolvasások és varázsmondatok után azon szemé¬
lakadalmaknál, melyeknek azonnal vége volt, mihelyt a kakas
lyek vagy tárgyak neveit, melyekről az ember tudni akart, a vizén
kukorikolni kezdett. Régibb szokás volt a belrészekbői jövendölni,
fonákul irva látszottak, leginkább gyermekek által gyakoroltattak,
az úgynevezett zsigerjóslás, melyet Görögországban többre be¬
így jósolta meg egy gyermek a mithridateszi háború kimenetelét,
csültek mint Rómában. Homér már ismeré azt, mindazáltal sokan
gy másik a viz tükrén olvasta az elkövetett tolvajság módját s a
állítják, hogy Görögországba Etruriából vagy Kisázsiából jött.
(Vége következik.)
Fődolog volt a zsigerjóslásnál a máj megfigyelése, de volt oly zsákrnánv elosztását.
neme is, a hol igen sok függött attól, vájjon az áldozat-állatok zsigerét azonnal megkapta-e a láng, hogy az világosan égett e, egye¬
A felső-dernai föld-égés.
nesen emelkedetté föl, s nem aludt e el, mielőtt az egész áldozat¬
(Biharmegyében.)
állat fölemészterett. Jósoltak továbbá az áldozati borból, árpából,
lisztből és tömjénből. Fájdalom, a császárok idejében néha embe¬
A. nyár folytán szünidőm egy részét az Brmellék és Hegyköz kellemes
reket is használtak e végre, mert Heliogabal, Valérián, Maxen- ádékein töltvén, Micskén létem alkalmával meghívást kaptam a felső-dergyermekeknek hasát nai földégést megnézni. Erről már máskor is hallottam valamit, de ez év
<3Z1USZ és Julián terhes nőknek és újszülött
netszették föl, hogy zsignrökböl a jövendőt megtudhassák. Sokkal folytán, a V. U. 17-ik számában is néhány sorban olvastam; a dolog által
ártatlanabb volt a forrásjóslás, miszerint a vízbe valamit vetettek igen érdekeltetvén, a legnagyobb készséggel fogadám el a szives meghívást.
September 6-án Micskéről a csak másfél óra távolságra eső Alsó-Derés arra figyeltek, vájjon úszik e az, vagy alásülyed. Néha köveket
nára B. Zs. Sz. F. és H. A. urak társaságában gyalog menénk, hogy igy a vidék
hajitottak° abba, s az ezáltal képezett körökből jósoltak. — Ha¬ kellemeit annál jobban élvezhessük. Szándékunk az vala, hogy még azon
sonló czélra szolgált az úgynevezett rostaforgatás. Egy rostát nap délelőtt a földégést is megnézendjük; melyből azonban a nagy melegfonalra függesztettek, vagy ollóra áll tottak, melyet egy egyén séc s meglehetős dombok megmászásából eredt fáradság miatt nem lett
két ujjal tartott. S már a gyanúban levő tolvaj vagy más kártevő semmi sem; a igy egy másik társaság, mely nálunknál később indult meg s
nevének megemlítésére a rosta forogni vagy reszketni kezdett, m hogy bennünket megelőzhessen, más utón egyenes irányban ment a földmindig az ollótartónak kezétől függött, azt hitték, hogy a bűnös égéshez, velünk nem találkozhatott s megfosztattunk egy pár kellemesen
töltendő órától. És mi? ők izzadtak és fáradtak, addig mi B. K. ur vendég¬
fölfedezték. A varázslatnak ezen neme honuakban még most is szerető házánál pipaszó s beszélgetések között időzgeténk.
divatozik.
Másnapon a'az sept. 7-én kocsira ülve vadregényességü felső- és
Sokkal bizonytalanabb volt a koczk ivetés. Evégre koczkákat alsó-dernai völgyeken végig haladva, mintegy egy órai ut után egy kiszá¬
fehér vagy fekete babokat használtak, melyeket egy edénybe tet¬ radt patak völgyületén állapodánk meg. A merre tekintek, mindenütt su¬
sehol
tek, s aztán az edénynek megrázása, s az Istenek segítségül hívása gár, makkal terhelt bükkfákat láttam, de az égést
g vagy
g annak nyomát
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után az asztalra kiöntötték, midőn azoknak helyzetéből a jöven¬
, s hogy ezt láthassuk, pár száz lépést kellé még tennünk egy lejtős
hegyoldalon
felfelé.
Keskeny
gyalog
ösvény
volt
az
ut,
melyen
haladánk
s
dőre következtettek. Különösen szokásban volt ezen koczkaveté
a
mindinkább
nagyszerű
bükkös
erdő
sudár
fáiban,
—
gyermek-éveim
óta
Herkules burai templomában. A tudakozódó 4 koczkát vett elő
melyeknek áldozati állatok csontjából kellett készülve lenni és nem látottakban, — a legnagyobb mértékben gyönyörködém. Kevés gyaloután mindinkább feltűnővé kezdett válni előttem a hegyoldal hullám¬
azokat egy koczkatáblán elvetette, miután előbb Istenhez fohász¬ golás
szerű alakja; kisebb nagyobb dombok váltogaták egymást, mintha mind
kodott, a pap megszámlálta a koczkákon a pontokat, és aztán ugy meg annyi sirdombok lennének, melyek oldalára és tetejére örök emlékjelül
jósolt belőlok. De apró táblácskákra is irtak bizonyos szókat, me a természet gondos keze szép sudár bükkeket ültetett. Házigazdánk, ki szi¬
lyeket hasonlókép edénybe raktak, az edényt felrázták, s a legel¬ ves volt a vezetői szerepet is magára vállalni, — melyért vegye szives kö¬
sőben jelentkező gyermekkel egy táblácskát kihúzattak, ha már az szönetünk, — látva érdekeltségemet, megmagyarázá, hogy e dombok, réezen levő szó a kérdéssel némi viszonyban volt, az eldöntést bizo¬ o-en, — ember-emlékezetet haladó időben, — történt földégésnek nyomait
nyosnak tartották. Leginkább el volt terjedve Italiában azon mód, mutatják. Ez valóban meglepő látvány volt s azonnal itt és amott áskálni
kezdénk s ime nagy örömünkre több sötét vörösszinü, tégla-daraboknak
mely által a Szibilla könyveit akarták pótolni. Felütötték tudni¬ látszó köveure akadánk. Vizsgálni kezdők s arról győződénk meg, hogy a
illik a költőket valamely helyen és a történetesen előfordult helyek kezünkben levő kő csakugyan nemf egyéb, mint a régen történt földógés
•értelméből szerencsére vagy szerencsétlenségre következtettek. következtében téglává égett agyag. Es ezt annyival is inkább hinnünk kellé,
Leginkább Virgilt használták e czélból. A középkorba is átcsúszott mert csakis a patak völgyületén lehet találni köveket, melyek szürkesziezen babona, és még ma is találunk embereket, kik ha este egy nüek s csillámmal telvék, míg a hegyoldalon a kőnek alig akadni nyo¬
késsel vagy ollóval a bibliába vagy éuekeskönyvükbe szúrnak, mára is.
A kezeink közé került kiégett agyagdarabok sötét vörösszinüek, nagy¬
aztán a következő napon azon versben, melyet az eszköz hegye ságukhoz képest kis súlyúak, kemények, szabályos vagy szabálytalan ala¬
érintett, a gondolatukban levő kérdésre akarnak feleletet nyerni; kúak 8 oldalaikon a bükkfalevelek legszebb lenyomatai vannak. E levél¬
ez nem egyéb, mint a régi pogányjóslás módosítása, keresztyéni lenyomatok a rétegek meghasitott belsejében is, — nyeleikkel együtt a legfogalmak °szerint. Ide tartozik a vesszőkböli jövendőlés is. A vesz- világosabban kivehetők és láthatók valának. A kiégett agyagdarabok szede•szőt ugyanis egyik oldalon egész hosszában meghántották és azu¬ getése közben nem nagy távolságra már meglátok a fák lombjai között a
tán feíhajitották, ha már a leesett vesszőnek meghántott oldala ritka füstöt, mely sebesen gyürüdzék fel s melynek kénköves szaga erősen
orrunkat érdekelni. Lépteinket siettetők s midőn egy keskeny ösvé¬
felül volt és ismét felhajittatva a héjjal borított maradt felül, ez kezdé
nyen azon pontra érénk, hol a tavaszon N. G. ur elsiklás következtében
szerencsét jelentett, de ha másodszor is a meghántott oldal nézett életét majdnem elveszité, — bámulatunk a legmagasabb fokot érte el.
fölfelé, az szerencsétlenségnek volt előjele. Herodót azt mondja,
Álláspontunkkal épen szemben, egy menedékes hegyoldalon, 5 vagy 6
hogy a babonának ezen neme az alánoknál és szittyáknál volt diva¬ fóldnyilatongyorsan, a mint csak jöhetett, jött a ritka s megtisztultnak látszó
tos, s még ma is megvan a tatárok- és turkom^noknál. Néha a füst. Körében virág, cserje és fa kihalva, a legszebb bükkfák zöld koronái¬
tojást is használták jóslásra. A tojást tűzre állították és figyeltek, kat veszítve, megaszott leveleikkel hintek be a tért, hova hihetőleg maguk
váljon felül vagy oldalain izzad-e; ha szétpattant, szerencsétlensé¬ a fák is kevés idő múlva több társaik mellé ledülendők. Az égés területén a
get jelentett. A mai nyeglék megtartották a jóslás ezen nemét, föld felszíne, mintegy fél lábnyira, porrá, mondhatni hamuvá van égve, e
felszin alatt pedig itt és amott kifejlett agyagréteg élénk piros szinre van
csakhogy máskint kezelik azt. Elővesznek tudniillik egy pohár égve, melyeken a bükkfalevél lenyomatai épen ugy és oly szépen láthatók,
vizet, egy széttört friss tojás tartalmát abba lassacskán beleeresz¬ mint a felébb emiitett sötétpiros darabokon, csakhogy m i g ezen utóbbiak
tik, és azon alakokból, melyeket a tojás fehére a vízben képez, kemények és csaknem kophatlanok, addig amazok mint ujon s hihetőleg
épen ugy jósolnak, mint a vén asszonyok a kávéüledekböl. Csupa gyengébb tűzben égettek, lazábbak s könnyebb kopásuak. Mind a régen,
játék volt a számokbóli jóslás. Megszámolták például, hogy két mind a csak 3 — 4 évvel égett földfelületen itt és amott durva s igen homo¬
küzdő nevében hány betű van, és azt állították, hogy a melyiknek kos asphalt-darabokat találtunk, az égéshez közellevő patak irkában pedig
úgyszintén a patakpart oldalában igen laza barna szenet, mely, a szagról s
nevében több betű fordul elő, annak kell győzőnek lenni. Eszerint lerakodásokról itélve kénkő is, — képezi hihetőleg a föld mélyében az égő
némely jóslók már előre tudták, hogy Hektor Akhilleszszel nem bir- anyagokat.
hat meg.
Azon nyilasok közelébe érve, hol a füst erős kénköves szagával tör elő,
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a föld oly forró, hogy az ember jó vastag talpú csizmában is egy helyben
állani néhány perczig alig bir. A nyilasok közöl négy, egy kÍ3záradl s már
maholnap ledőlendő bükkfa tövéhez közel van, melyek hossza három láb,
széle némely helyen alig egy hüvelyknyi, mig más helyen három és négy
hüvelyknyi is van s mind a négy nyilas párhuzamosan fekszik egymás mel¬
lett. A nyilasok ugy nevezett torka, fekete, füstös, mondhatni kormos, mig a
széleken köröskörül fekvő falevelekre és fagalyakra lerakodott kénkővirág
gyönyörű jegeczeivel valóban meglepi a szemlélőt; sajnos azonban, hogy e
jegeczek a legcsekélyebb érintésre is összeomlanak s mintegy elenyésznek.
E finom jegeczeken kivül itt és amott földdel összekeveredett ként is lehet
találni s vékony rétegben felszedni, hanem ezek is csakhamar összetöre¬
deznek.
A fölebb emiitett négy nyilason kivül, még jobbra és balra szintén van¬
nak nyilasok, de ezek már kisebbek is s kevesebb mértékben is füstölnek;
A nyilasokon sehol sem jő
azonban a kénviráglerakodás itt is
láng ki s ennélfogva a széleikre esett falevelek, vagy épen a nyilasokon
keresztbe esett fagalyak nem égnek el, még csak nem is szenesednek meg,
— bár a nyilasba vetett gyufa még akkor is, ha csak kén van rajta, a beve¬
tés pillanatában meggyulad, — de épen maradnak s a legszebb kénvirágnak
felfogói. A kénvirágot, mely azonban nem felette nagy mennyiségben fej¬
lődik ki, az oda való oláh népség az úgynevezett rüh ellen szokta szede¬
getni.
Az egész földégés területe, jelenleg mintegy 12 D öl kiterjedésű, a
már négy évvel ezelőtt kiégett területtel együtt tehet mintegy száz négy¬
szeg ölet. A terület közelében van egy patak is, mely a jelen évi szárazság
miatt csak a mélyebb fenék-gödröcskékben birt egy kis vizzel, — honnan
forróság-okozta szomjunkat kielégitendők inni akaránk, azonban kőszenes
szagánál fogva alig tehetők.
Az égés 1858-ik évben vette kezdetét, a mely évnek tavaszán a lehul¬
lott száraz leveleket némely roszakaratu emberek meggyujtván, az erdőség¬
nek fiatal és korhadt fáit elpusztiták. A tüz azonban eloltatott s valami
komoly következése nem lett. Később augustus hóban mintegy két heti
esőzés után a fold mélyéből nagy erővel tört fel a füst s azóta folyvást tart.
Különös, hogy szárazság alkalmával, mint az idén is, — kisebb a föld alatti
tűz ereje s igy füstje is ritkább, kevesebb és mintegy tisztultabb, majd
csaknem gőzhöz hasonlit; ellenben esőzések idején és azután mindig na¬
gyobb erővel jő a füst és sürübb is. Ezt magam is tapasztalam, mert az ott¬
létem utáni napon meglehetős eső esvén, az ezt követő derült napokon a
micskei szőlőhegyek ormáról, különösen pedig az úgynevezett urnkdombjáról igen észrevehető volt a füst sürü tömege. — Ilyenkor, ha kivált szél
fu, a dernai völgyön végig a csohaji kis erdőhöz a váradi útra is kiviszi
kellemetlen kénes szagát. Ezen földégéshez hasonló volt ugyancsak Bihar¬
megyében a várvizi a Bisztra folyó völgyén, mely mint mondják, egy vár¬
vizi oláh aszalójáról gyuladt volna meg s több évig égett s pedig sokkal
nagyobb erővel, mint a dernai. — Mint haliám, a várvizi földégést 1825ben a megyei hatóság megyei erővel oltatta el s azóta azon helyen nem is
fordult elő ilyféle jelenet.
A földégés színhelyéről lejőve, a dernai patak völgyén menénk fel,
hogy az ott levő asphalt-rétegeket és kátrány-forrásokat is megnézzük. Az
asphalt-rétegek némely helyen egy öles, máshelyen másfél öles magasak, egy
helyen zsirosabb, másutt soványabb tartalommal. A kátrány-forrás, — leg¬
alább azon helyen, hol jelenleg fel van fakadva, — nem nagy menyiséget
mutat; azonban lehet, hogy ha mivelés, alá vétetnék, gazdagabb forrásra is
akadnának. Most mind az asphalt, mind a kátrány műveletlenül hevernek,
várva a majdan jövendő munkás kezeket, hogy valamikor a közönség és
tulajdonosaik javára világolhassanak. Pár évvel ezelőtt néhány porosz,
elébb mint örökvásárlók, majd mint bérlők az asphalt-bányamivelépt folya¬
matba akarák venni, de pénzerejök elegendő nem lévén, a munkát csak¬
hamar abba kellé hagyniok. Egyébiránt a szemszédos Bodonos nevű hely¬
ség határában mind az asphalt, mind a kátrány kis mértékben használtatik.
Az egészet egyszerűen, s ugy mint láttam és találtam, iram meg; legyen
tudósaink feladata,e tüneményt bővebben megvizsgálni.
sy ,...ly.
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damentomból kijött előtört lángok által a mesteremberek, építők, erőmüvek
megemésztettek és tömérdek nép a mennykőhullás miatt veszett el.
Ugyanazon időben a földnek más részében a delphibeli templom,
mely a pogány ok közt legnevezetesebb volt, szintén isteni és nem emberi
kezek t. i. földindulás és mennykőhullás által töröltetett el, épen akkor,
midőn Julianus császár követeket külde Delphibe, a persa harcznak kime¬
netele felől tudakozódni. Gyakorta kiraboltatott és néhányszor rombadön¬
tetett a delphii templom: de ismét felépült. — Azonban ezen utolsó elpusz¬
tulása után, mely Istentől lett, soha föl nem épült. — Azt mondják, hogy a
Thesszáliában lakott Jefita nemzetség égette azt meg legelőször, később
némely részét a Xerxes katonái, azután maguk a fókiaiak, majd a Brennus had¬
serege gyújtotta fel: de mindannyiszor felépittetett; Julianus után azonban
nem talkozott senki, ki helyreállította volna. — Ezen két templomnak : a
jeruzsalemi- és delphibelinek elpusztittatása Istentől ugyanazon időben tör¬
ténvén, mind a zsidók-, mind a pogányok nyakassagát igen megtörte,
a kegyes keresztyéneket pedig megvigasztalta.
A vallás-rejtelmekben jártas Julianus császár a persa harcz előtt egy
barlangba ment: a maga büvészi mestersége szerint jövendőt tudni, mely¬
ből dolgát végezve kijővén, belakatolta és bepecsételte. Megölettetvén pe¬
dig ebbjn a harczban, némely gondos emberek kinyitották azon barlangot,
kívánván tudni, mit őriztetett abban Julianus oly nagy gonddal : s íme
egy asszonyt találtak abban hajánálfogva felakasztva, kinek hasát kivágván,
májából kivánt magának a persa harczról jövendőt tudakozni.
Julianus a persákkal megütközvén 363-ban június 26-án, Eutropius és
Ammianus Marcellinus történetírók bizonysága szerint, kik ezen harczban
jelen voltak — megsebesittetett, dárdával vagy nyíllal, de senki mind a mai
napig nem tudja, persa vagy saját katonája által-e?! Midőn pedig a vére
folyna, teljes marokkal hányta azt az ég felé, ezen szókat mondván : „győz¬
tél végre Galileus, győztél" — értvén e név alatt csufolódva a Krisztust, kit
teljes életében üldözött. Niceforus azt irja róla, hogy haldoklása közben
szemeit merőn égfelé tartotta, mintha a Krisztust látta volna — s igy kiál¬
tott : „lakjál jól, názáretbeli."
Julianus után, Jovianus (363—364 K. u.) választatott a zenebonáskodó katonaság által császárrá, kit midőn megragadván erővel vontak az
uralkodásra, vonogatva magát igy mentekezett : „Én keresztyén vagyok,
nem akarok bálványimádó hadseregnek parancsolni, mely a Krisztust gyülőli" — de a katonák e beszédre mindnyájan ezt kiáltották : „Mi is keresz¬
tyének vagyunk és a Krisztus nevét imádjuk."

Ob'nczy Benő.
öl

Vegyes

jegyzetek.

Közli Pr. Bardocz Lajos.

Mexico kincsének leggazdagabb forrása. Popocatepetl tűzhegy Mexico gazdagságának legnagyobb forrását képezi. Uj-Almada higanybányái" '
Sierra Mádra gazdag erei, és Kalifornia kincsei ezen 5,400 méter magas¬
ságú tüzhegy kincsével nem hasonlíthatók össze. A leggazdagabb arany-és
ezüst-bányák kiaknázása, ha az ér elveszittetett, s megint felkeresendő
roppant faradsággal és tetemes költséggel jár : Popocatepetl vulkán gaz- |
dag forrásának kiaknázásával ellenben a legkisebb bizonytalanság sincs
összekapcsolva. E tűzhegy a szó szoros értelmében kimerithetlen kincset
rejt magában, tudniillik: tiszta ként, mely annak belsejéből naponkint nagy
mennyiségben ömlik ki. Ezen vulkán, a mennyire az emberi emlékezet viszszahat, mindig tiszta ként öntött ki magából, egy hüvelyktől kezdve egy láb
átmérőjű vastagságban, s még most is mindennap, tiszta minőségben, és nagy
mennyiségben rakja le gazdag tartalmát a tölcsér (kráter) széleire. A kéntö¬
meg, melyet e tüzhegy szolgáltat, kiszámithatlan.

Gázvilágitás a vasúti kocsikon és gőzhajókon. Uj-Yorkban a vasúti
vonatok és gőzhajók gázzal való kivilágítására egy részvénytársulat alakult
és az ilymódon való gázvilágitás igen czélszerünek bizonyult be. Ezen vilá¬
gítás előnyei következők: a láng kellemesen ég,és oly világos,hogy a kocsi
minden részét tökéletesen kivilágítja. A kezelés egyszerű, könnyű, és azon
bajokkal, melyek a másféle világítási módokkal együtt járnak, nincs össze¬
kötve. Az ily módon eszközlött világítás, jósága mellett is oly jutányos, hogy
BOngészet a történet mezején.
az olajvilágitás költségeinek két harmadát meg lehet mellette gazdálkodni.
(Folytatás.)
— A készület következő : Minden kocsiban 4V2 köbláb tartalmú vas hen¬
N. Konstantin császár halála előtt kevéssel egy roppant nagy üstökös ger van a lábpadlás alatt elhelyezve, mely kovácsolt vasból van készitve,
és oly erős, hogy 500 font nyomást minden D hüvelykre kibir. Ez a gáz¬
látszott az égen sokáig. 0 meghalt K. sz. u. 337-ik év május 22-én.
K. u. 359-ben Antiochiában egy kétfejű gyermek született, kinek : két tartó, minden kocsi számára külön, melybe a gáz nyomógép segítségével
belepréseltetik, és pedig oly erővel hogy a 4% köbláb tartalmú hengerbe
foga és szakála, négy szeme és két füle volt.
90
köbláb gáz sajtoltatik belé. Ezen gáztartó hengeren egy kiömlési cső
N. Konstantin fia, Konstantius császár (uralkodott 338—361 k. u.) ha¬
lála előtt kevéssel nagy földindulás volt, mi miatt Konstantinápoly városának van alkalmazva, oly készülettel ellátva, mely a gáz kiömlését szabályozza, i
és ezen kiömlési csőből annyi cső ágazik szét a kocsi minden részébe, a
nagyrésze összeomlott.
Julianus a hithagyott (361 — 363. K. u.) császár idejében 362-ik év mennyi szükséges, és ezek megint annyi lángra vannak elkészítve, mennyi
deczember 2-án Nikomedia és Nicaea városának nagyrésze földindulás szükséges. — A készület, melynek segítségével a henger gázzal meg¬
következtében rombadölt. — Ezen kivül szörnyű szárazság volt s e miatt töltetik, oly czélszerüen van összezerkesztve, hogy egy ember néhány
semmi élelemszer nem teremvén : Alexandriában és egész Egyiptomban az perez alatt egy egész vonathoz megtöltheti a szükséges hengereket.
A tett viszgálatokból kiderült, hogy a gáz ezen hengerekben igen jól és
emberek csupán marhahússal kénytelenittettek táplálkozni.
Az Isten mind a zsidók-, mind a pogányoknak két nevezetes csodát mu¬ sokáig eltartható, és ily módon oly helyekre is szétküldözhető, hol gázintétatott. A zsidók t. i. a jeruzsálemi templomot újonnan fel akarták épiteni, Ju¬ zetek nincsenek. Egy oly nagyságú henger, minő fennebb említve van, egy
lianus császár mindenképen segítette őket, hogy a Krisztus jövendölése meg- falusi kis családot egész héten át képes ellátni világítással.
hazudtoltassék; azonban a kőfalak földindulás által széjjelhány attak; a fun
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T A « H Á Z.
Legyünk circumspectusok !
I.

Irodalom és művészet.

+ (A „Szépirodalmi Fiygelö") két havi szünetet tart, hogy uj évkor
megváltoztatott czimmel, bővebb s érdekesebb tartalommal s szebb alakban
Ne ijedj meg, tisztelt olvasó; nem kiegyenlítési programmokról; ha¬ jelenjék meg. Mint a „Sz. F . " utolsó számában maga mondja, megszűnik,
nem gyapottermelésről akarok beszélni. Az amerikai háború megfosztotta mert sem az uj lapot novemberrel kezdeni, sem e két hóra külön előfizetést
Európát a gyapottól, és tulajdonképen a gyapot az, a miért az egész há¬ nyitni nem czélszerü. Szándéka oly szépirodalmi, s átalános müveltségterború folyik.
jesztő lappá alakulni át, mely, anélkül, hogy szépirodalmi mozgalmainkat
„Cotton is king!" (gyapot a király), azt mondja a déli farmer. Érti szemmeltartani s ellenőrizni megszűnnék, egyszersmind a nagyobb közön¬
alatta : hogy ez ad minden gazdagságot, ez alapja a kereskedésnek, ez a ségnek, s különösen a női olvasóknak, több s változatosb olvasmányt nyújt¬
fejedelmi osztálya a gazdászatnak ; ha a gyapotaratás jól ütött ki, akkor son. Sajnáljuk hogy e jeles lapot két hóig is nélkülöznünk kell; de bizonyo¬
bőség van mindenben; azért a déli tartományok gabonát nem isrtermesz¬ sak vagyunk a dus kárpótlás felől, melyet e nélkülözésért uj évkor nyerni
tenek; a gyapot kifizet mindent; mert ez a növények királya. Érthetnék fogunk. A mint Arany Jáno3 ez uj lapjának programmját venni fogjuk,
azonban azt is alatta, hogy a gyapot egy olyan keleti despota, a kinek a olvasóinkkal ismertetni nem mulasztandjuk el.
legnagyobb rabszolgai cultus kell; és valóban aligha nem ezt akarják vele
-+- (Kecskeméthy Aurél ,,Nyugati levelei,'1) melyekben Paris, London,
mondani. Mert hiszen épen azért verekszik most egyik angol a másikkal, Holland, és Németországban szerzett tapasztalatait irta össze, nemsokára
mintha két pogány dühöngne egymás ellen, mert az egyik azt hiszi, hogy külön kiadásban is meg fognak jelenni.
rabszolga nélkül is lehet gyapotot termeszteni, a másik pedig nem hiszi.
+ (Oldal József) előfizetési felhivást tesz közzé, „Ifjúsági beszély
E fegyveres értekezés alatt pedig aztán pihennek az angol, franczia füzér" czimü, s nyolcz beszélykét tartalmazó müvére, mely karácsonyra,
és német gyapotszövő fonó-gyárak, buknak rendre a milliomosok s halnak négy fametszetű képpel fog megjelenni. Előfizetési ár 40 kr, beküldési pén¬
éhen ezerek; csupán Sheffieldben 12 ezer ember számláltatik, a kinek a kö¬ zek szerzőhöz, országút 4 sz. alá czimzendők.
zelgő télre nincs egy falas burgonyára kilátása.
** (A magyar könyvészet történetéhez) igen érdekes adat lesz azon
Ez európai szorongattatásban, látva, hogy Amerikából még sokáig nem mű, melyet legközelebb Demjén József fog kiadni, s mely az 1849—57-ik
kapni nyers anyagot, mindenfelé járnak kelnek angol és amerikai tőkepén¬ évben megjelent összes irodalmi termékek jegyzékét fogja tartalmazni. A 22
zesek, keresve, hol lehetne alkalmas mezőt találni egy ujabb gyapottermelő ivre terjedő mű ára 2 ft. lesz, s megrendelések az említett kiadóhoz, Pest,
telepitvénynek. Alakultak kisérlettevő társulatok Angliában, Olaszország¬ zöldfa utcza 12 sz. alá intézendők. Könyvtárak, olvasó-egyletek s kaszinók¬
ban, Dél-Frankhonban; s igy jutott hazánknak is az a szerencse, hogy még nak különösen ajánlható.
** (A román érdekeket képviselő uj román lapot) akar alapítani Motavaly szétosztatott az angol consulatus közbenjártával mintegy négy
mázsa gyapotmag kisérlettétel végett, mely minthogy az idő nagyon előre csonyi, s e czélra 60 hold földet ajánlott föl, hogy ennek ára e vállalat alap¬
haladt volt (június eleje) a növények nem fejlődhetvén ki, egészen kárba jául szolgáljon.
ment. Az idén szerencsésebb esztendő volt. Tökéletes tropicus nyár, száraz,
** (Mozart requiemét,) halottak napján elő fogják adni a pest belvárosi
esőtelen, forró. April elején elkezdődött a nyár s ma (október 20-án) még plebania-templomban, még pedig Budapest legkitűnőbb művészi erőinek
20°/4- a nap melege. Ez az év tehát a non plus ultrája a kedvezménynek, a közreműködése mellett.
mit éghajlatunk a gyapotnak nyújthat.
** (A budai népszínházban) a jövő hó elején nagyszerű műkedvelői
Királynövény! gazdagság! kincsbánya! Ezt nagyon meg kell gon¬ előadást rendeznek. Don Jüant fogják előadni, s nemcsak az énekrészeket,
dolni; hozzá nyuljunk-e vagy sem?
hanem még a zenekart is műkedvelők fogják kezelni.
** (Ketten Henrik) ifjú zongoraművész, a nemzeti színpadon három
Hiszen emlékezem öregeink szavából, hogy még a múlt század végén
a burgonyát virág-cserepekben termesztek az ablakban, s virágát hajdisz- hangversenyt adand.
** (Povipéry János,) az „Ország" czimü politikai napilap tulajdonosa,
nek használták a tánczvigalmakban, s ma már sertéseket hizlalnak vele.
Tehát legelső kérdés az, hogy meghonosulhat-e „éghajlati viszonyok" előfizetőinek megnyugtatására kinyilatkoztatja, hogy lapja volt kiadóinak,
Engel és Mandellónak pénzzavara, a lap fennmaradását épen nem koczkázmiatt nálunk a gyapotnövény ?
Egy, különben igen derék hírlapunkban azt irja egy mindenképen jeles tatja, mert annak kiadását tüstént maga vette át, s az „Ország" az eddigi
ifjú barátunk, kinek csak azaz egy hiánya, hogy nem kertész, hogy a gya¬ szellemi és anyagi erők mellett ezután is meg fog jelenni.
** (A ,,Bolond Miska" előfizetőihez.) Tóth Kálmánt mint szerkesztőt,
potfát és cserjét az árok mellett, mint sövényt kellene termeszteni. S a gya¬
potot a gazda, amúgy mulatságképen, minden reggel, untából leszedeget¬ a „Bolond Miska" múlt júliusban lefoglalt két számáért két havi fogságra,
a kiadót Emich Gusztávot pedig egy hónapi fogságra s 200 ft. pénzbirságra
hetné róla.
De kedves barátom, „király a gyapot!" nem lehet azzal csak ugy fél- ítélték. Ezen fölül a „Bolond Miska" czimü lapot a katonai törvényszék
vállrul beszélni; szolgálat kell annak, s lesni kell, hogy mikor ad audientiát; három hónapra fölfüggesztette. Ez utóbbi ítélet a közönséget is érdekelvén,
a hány gubó terem rajta, annyiszor kell szüretelni, mert egymás után pattan a „B. M." kiadóhivatala kéri előfizetőit, hogy a lap ideiglenes kimaradása¬
ért elnézéssel legyenek; s igéri, hogy a fölfúggesztésből származó hiányért,
ki nagy időközökre, s ha rögtön nem kapják, elhordja a szél.
A fai- és cserjegyapot csak a legmelegebb tartományokban él meg, az előfizetőket teljesen kárpótolni fogja.
a hol soha sincs tél, s O foknál mindakettő elfagy; ebből tehát mi eleven sö¬
•+• (Uj zenemüvek) jelentek meg Rózsavölgyi műkereskedésében.
vényt ne csináljunk. Válogathatunk csupán a Gossypium herbaceum száz¬ „Isten veled." L'adieu nocturne, zongorára Réné Favargcrtől, magyarczimféle fajából, mint a mely egy nyári növény, s hivatását egy év alatt befejezi. képpel. Ára 60 kr. — Repertoir du theatre national — zongorára. Kivona¬
Ez, mint a természettudósok írják, az északi szélesség 43°-ig diszlik. tok Bánk bán, Báthori, Ilka, Két huszár és Szép Ilon operákból. Egy-egy
Hazánk 'a 44°-n is felül esik, de azért nem lehetetlen, hogy megszokja az füzet ára 80 kr, az utóbbié 1 ft. — „Bouton de rose" — nocturne' zongo¬
rára Jacques Höszly-től Ára 80 kr.
égaljt.
** („A magyar nyelv, irodalom, s műveltség története") a legrégibb
Meg is szokja; meg is nő, virágzik, gyümölcsöt hoz, abban gyapot te¬
időktől a mohácsi vészig. Ily munkát írt Loskay Bekény, zircz-czisterczi
rem ; csak az a kérdés, hogy milyen?
Mint tudjuk, a szőlőt nem birják Amerikában meghonosítani, pedig áldozár s pécsi főtanodai tanár. Tanodái és magán használatra egyaránt
megkisérték a legmelegebb tartományokban. Szépen nő az ott : virágzik, ajánlható. A munka végén a régi korból kézirati mutatványokat is hoz.
gyümölcsöt hoz, és újra virágzik, és uj gyümölcsöt hoz, és egész esz¬ Megjelent Hartleben Konrád Adolfnál, Pesten, 1863.
** (A zenede négy philharmoniai hangversenyt) rendez Erkel vezetése
tendőn át, mindig virágzik és mindig terem, de szüretre soha se kerül a
a sor; a szőlőből nem lesz bor. Csupán egy faj birt az élvezhetésig jutni, alatt.
a mit mi „génuai" név alatt ismerünk, húsos, fürjtojásnyi és savanyu;
** („A magyar' tudományos értekező") II kötetének harmadik füzete
arról hires, hogy a törköly közé jutva, ha ketté reped is a szeme a nyomás megjelent Knauz Nándor és Nagy Iván akadémiai tagok szerkesztése
alatt, de megint össze lehet illeszteni. Ebből, van Amerikában olyan hydrau- mellett.
licus sajtó, mely képes levet csorditani, s akadnak elszánt emberek, akik azt
+ (Robonyi Géza és Petényi Ottó) által szerkesztve a „Haladás"
meg is isszák : hanem csak nem bor az!
czimű kereskedelmi lap mutatványszáma megjelent, tapintatos összeállítással.
Vájjon nem fogja-e magát Amerika növénykirálya száműzetése földén Előfizetési ára évnegyedenkint 2 ft. mely a kiadó-hivatalhoz (szerb-utcza
hasonló ridegen viselni, mint a mi növénykirályunk, a bortermő venyige, 2 sz.) küldendő.
Amerikában? nem teszi-e azt minálunk a gyapot, a mit oda át a szőlő, hogy
Ipar, gazdaság, kereskedés.
csak virágzik, s a kályhavállára bizza, hogy ott nyúljanak ki, szürethez nem
** (A Balaton lecsapolása). átalában a vizek kiszárítása Richárd abbé
juthatott gyümölcsei.
E kérdésre sok adatot gyüjték össze mind pro, mind contra, s jövő szerint nem járhat haszonnal. A zsombékok kiszárításával siettetnők ha¬
czikkemben, tágas tapasztalásokkal öregbítve, lelkiismeretesen előadandom, zánknak olyszerű klimatikus átalakulását, melynek következtében, az eső
és harmat nélküli nyár megtagadja áldását azon földtől, melyet iparunk
mit várhatunk és nem várhatunk e rejtélyes trónpretendenstől ?
fejlődésével bővitni óhajtván, épen a termékenyítő elemektől fosztjuk meg.
Jókai Mór.
V " , Uj« 43

M.

— 1962.

Í14

** ( A csanádmegyei gazdasági egylet) alakítására előleges tanácskoz- ! és jó maga viseletű — a tiszteknél, mint inas (privatdiener) volt alkalmazva;
mányok végett e hó 27-ikén Batonyán a kaszinó termében összejövetel fog ily minőségben került végre gr. Zichyhez Olaszországba, hol ez időben
az ezred feküdt — kinél több évet töltött, s utóbbi időkben annyira meg¬
tartatni, melyre Návay Tamás a csanádmegyei gazdaközönséget meghivja.
a gróf bizalmát, hogy már nem is, mint szolga, hanem inkább mint
** {Tokaj-Hegyalján a szüret) megkezdődött, s bár minőségre kitűnő nyerte
titoknok szerepelt. — Ezen nagylelkű ura mellett szép összeget takarított
bort remélnek, gazdag termést várni nem lehet. A nyári szárazság folyvást meg magának, de mindamellett, a honvágy és szabadság erőt vett rajta,
tartván, az asszuképződéshez megkivántató nedves, deres éjszakák még min¬ és miután a szolgálat ideje már 20 évre terjedt — minden módon iparko¬
dig késnek, eszerint a kövér asszubor készítéséhez a remény minél kevesebb. dott a katonaságtól kiszabadulni. Végre okkal móddal mégis megszabadult,
** {A csongrádmegyei gazdasági egyesület) évi gyűlését e hó 10-én s rokonai és ismerőseinek nem kis örömére, szépen stafirozva, s nem üres
tartották meg H. M. Vasárhelyen, gr. Károlyi Sándor elnöklete alatt. Leg¬ erszénynyel jött haza Verőczére. De a folyvást munkához és takarékosság¬
nevezetesebb határozata volt, hogy a már engedélyezett mezőtúr- vagy gyo- hoz szokott exkatona nem maradt sok ideig veszteg, hanem Verőczéről fel
ma-szegedi vasútvonalat illetőleg, az egylet annak pártolását s a békési ment Pozsonyba, hol ez időben országgyűlés lévén, pártfogás által bejutott
vasuttervhez csatlakozását kijelenté s e czélból mérnöki előmunkálatok fe¬ néhai altárnok Gyurcsányi Gáborhoz, ki a folyvást jó maga viseletű, és
dezésére aláírási iveket nyitott.
szolgálatra kész Csernákot nagyon megszerette és megkülönböztette.
** {Uj aczéltoüak.) Pozner Lajos, papirkereskedő, a bécsi-utcza sarkán, Gyurcsányi Gábor ur halála után ő Pesten maradt, és megtakarított tőké¬
legközelebb uj, saját gyártmányú aczéltollakat árul, melyek jóságra, és tar¬ jének kamatjaiból élt. Foglalkozás nélkül lévén, üres idejét több ismerősé¬
tósságra az eddigieket nemcsak utolérik, de fólül is múlják. Belőlök 144 da¬ nél töltötte, s ezek közé tartozott Sós pesti szabómester is, kit különös bi¬
rab 1 ft. 24 kron kapható.
zalmára méltatott. Ez majdnem mindennapos lévén nála, mindennemű állá¬
** (A csőd alá került Oswald Antal) norinbergai s diszmükereskedése sát és helyzetét jól ismerte. Folyó hó 13-án történt, hogy S. estéli 9 óra
a csődtömeg javára hatósági engedély folytán megnyittatott s a csődtö¬ tájban Csernák lakása kulcsát a házmesternének azon kijelentéssel adta
meggondnok Fuchs Rudolf ur főfelügyelete alatt végeladást rendeznek, mint át, hogy Csernák sürgős dologban Verőczére utazott s csak néhány nap
múlva fog visszajőni. Másnap reggel 6 óra után ismét megjelent S. és a
mondják, a gyors eladás tekintetéből, még a gyárinál is alantabb árakon.
házmesternétől a kulcsot kérte, állítván : hogy Cs. meghagyásából egy le¬
velet kell neki írni Váczra a gr, Cz. családjának; — a házmesterné semmi
Közintézetek, egyletek.
roszat nem gyanítva, átadá a kulcsot. — Ezen alkalmat arra használta fel
** (A magyar tudományos Akadémia) philosophiai és természettudo¬ S., hogy Csernák takarékpénztári könyvecskéit tette sajátjává — de a gyamányi osztályának e hó 20-án tartott ülésében, Magyar László hazánkfia nitott arany- és ezüsthöz nem férhetvén, még egyszer megjelent, azonban
útleírásából Hunfalvy János olvasott fól egy töredéket, mely még múlt évi sikertelen, mivel ez bizonyos rejtett helyen volt eldugva. A takarékpénz¬
decemberben kelt, — Lussina öböl tájait irja le, s különösen az állat- és nö¬ tári könyvecskék több névre lévén kiállítva, azokból kettőt, 2100 ftról szó¬
vényország ritkaságait érdekesen adja elő. Azután Horváth Ciryll érteke¬ lót, azon nőszemély által vétetett fel, ki vele néhány év óta szorosabb
zett Schelling philosophiájának első korszakáról, az idealismus transcenden- viszonyban élt — a Cs. nevére kiállitottat azonban a zálogházi házmester
talisról. Majd Horváht Mihály r. tag levelét olvasta fól a titoknok, melyben által hozatta el. Cs.-nek neve ismerős lévén a takarékpénztárnál, nemsokára
értesiti az Akadémiát, hogy Mátyás királynak egy régi, s remek képét fe¬ egyik hivatalnok Cs. szállásán megjelent, és kérdezősködött holléte felől;
dezte föl Firenzében, s az Akadémiának ajánlja fól emlékül. Végre Bertha midőn ugy értesítették, hogy Cs. Verőczére utazott; — a takarékpénztári
Sándor r. t. adta be a Széchenyi-szoborra begyült adakozások sorozatát, tiszt azt mondotta : igen különösnek találja, hogy Cs. elutazott, pénzét pe¬
melyből kitűnik, hogy a társadalom minden osztálya, a nép minden rétege, dig mások kiszedik a takarékpénztárból. Ezen kijelentés folytában az eset
a városkapitányi hivatalnál is fel lőn jelentve. A kapitányi hivatal a zálog¬
tehetsége szerint járult a haza nagy fia emlékének megörökitéséhez.
** {A magyar gazdasszonyok kiállítását) a Köztelken 22-ikén a jutal¬ házi házmestert kérdőre vette, mire ez bevallotta, hogy őt azon pénz felvé¬
mak kiosztásával fejezték be, mely alkalommal kenyérért Konkoly Fe- telére S. szabómester és zálogházi becsmester szólította fel. Erre S. előszólrenczné aranyérmet, Szilágyi Beretvás Rózsa aranyos, Rajkovicsné ezüstös litatván, a tényt tagadta, sőt a zálogházi házmestert őrültnek mondotta —
oklevelet- kalácsért Liszyné, Donáné, és Hollánné aranyos oklevelet, — de ez nem használt. S., mint gyanús egyén kutatás alá került, és csakugyan
eczetért Koszmowszkyné I aranyat, Brkelné 1. tallért, Hollánné aranyokle¬ kalapjának belsejében 15 db. 100 ftos bankjegy találtatott. További kutatás
velet, — liqueurért Turyné aranyos-, Hollánné ezüstösoklevelet, — ugor¬ után kiderült az is,hogy ő több takarékpénztári könyvecskére 5000 fton felül
káért Braunné 1 tallért, Hollánné aranyos oklevelet, — befözöttekért Hetschné kiszedetett, sőt hogy maga részéről már több adósságot kifizetgetett, és a
Győrből 1 aranyat, Hollánné aranyos-, Rojkovicsné ezüstös oklevelet, — zálogházból 1000 ftig terjedő jószágot kiváltott. — Mind ezen világos té¬
párolt gyümölcsért Liszyné aranyosoklevelet, — szappanért, Konkolyné nyek daczára magát ártatlannak vallotta, állítván, hogy Cs. neki önként
1 aranyat, Turyné aranyos oklevelet, — tésztanemüekért Benediktyné 5 ftot, adta át a könyvecskéket — mig végre Csernák magánál hordott zsebórája
— asztali eszközökért Simigné 1 aranyat, Turyné aranyos, Hollánné és Roj¬ a bírósághoz került, és ennek folytában kiderült, az egész gonosz tény.
kovicsné ezüstös oklevelet, — fehérnemű varrásért Simigné s a 13 éves Ugyanis : okt. 15-én szerdán S. egy napszámost vitt ki magával a budai
Tarczal Lenke 1 aranyat, Turcsányiné aranyosoklevelet, —finom kézi mun¬ zugligetbe, állítván : hogy tőle jó keresetet fog kapni. Midőn a helyszínére
káért Braunné 1 aranyat, Návayné, Bittnerné ésKonkolyné aranyos-, a 9 éves kiértek, egy hullát matatott neki, melyre azt mondotta : hogy az párviadal
Braun Irma pedig ezüstösoklevelet, — végre süteményekért Tomay Cecília áldozatául esett el, kívánta eltakarítását, miért a napszámosnak jutalmul
Csernák arany zsebóráját adta. — Ez az órát elfogadta ugyan, de a holt¬
kisasszony aranyos oklevelet kapott.
testet nem temette el. — Az óra már harmadik kézből került a bírósághoz,
4- {Az első magyar gőzhajó-társaság) ügyében, az ivtartókhoz Gal- ezáltal világosságra jött minden. Hétfőn, okt. 20-án a vádlott a helyszínére
góczy Károly társulati ideiglenes titkár, következő f'Ölszólitást intéz : „Azon vitetvén — mivel egy gyanús pisztoly is kézre került — elismerte ugyan,
névsorozat, melyben az első magyar gőzhajótársaságra gyülekező részvé¬ hogy a lövés általa történt, de az esetet véletlennek vallotta. A másnap vég¬
nyesek jegyzékét folytonosan közöljük, örvendetes bizonyság a közrészvét hezvitt bonczolás alkalmával kiderült, hogy a lövés igen közelről történt,
iránt, melylyel a nagy közönség ezen igen fontos ügyet felkarolta. Azonban még pedig két csőből egyszerre, de a vádlott mind eddig tagadja a dolog
az aláirási ivek közöl még igen sok be nem érkezett, a keletkezendő társa¬ szándékos voltát, — s a biróságnak feladata leend, azt egészen tisztába
ságnak pedig érdekében áll és óhajtania kell, hogy a benne részvehetés hozni, hogy a bűn érdem szerint bűnhődjék! — Közli : A. J.
senki elől el ne zárassék : annálfogva tisztelettel kéretnek azon urak, kiknél
még e társaságra részvény-gyűjtő ivek vannak kinn, hogy iveiket minden
** {Öngyilkosság.) Erlanger pesti optikus, kinek ezelőtt a régi német
esetben t. i., akár gyűltek azokra részvényesek, akár nem, minélelőbb, min¬ szinház épületében virágzó üzlete volt, zilált anyagi körülményei miatt a
denesetre pedig még e hó folytán beküldeni szíveskedjenek, hogy a részvé¬ Dunába ölte magát. Nyakára követ is kötött. A holttetem három napig le¬
nyesek névjegyzéke a jövő hó folytán tartandó közgyűlésre pontosan elké¬ hetett e viz alatt, mig a rudas-fürdő mellett kifogták.
szíttethessék."
** {Baján állandó jótékony czélu műkedvelő-társulatot) alakítottak Pap
Mi újság ?
Zsigmond elnöklete alatt, mely czélul tűzte ki, közreműködését fölhasz¬
nálni a művészetnek, ízlésnek, édes annyanyelvünkön terjesztésére, s a ha¬
+ {Kinevezések ) A kir. itélő tábla első s illetőleg másod osztályú tit¬
zai közintézetek, valamint csapást szenvedett egyesek támogatására. Egye¬ káraiul Valkóvszky Endre, Dimics Emil, Hassenstab József, Lendvay János,
lőre 12 magyar művészeti estélyt rendeznek.
Vajkay Károly, Oszvald Sándor, Németh Miklós, Körtvélyessy Miklós, Cser¬
nák Béla és Dobos József, neveztettek ki. Ugyanezen király főtörvényBalesetek, elemi csapások.
székhez segédhivatali főigazgatóul Rózsa Károly; igazgatókul : Fehérpa— {Csernák János meggyilkoltatása). A múlt héten egy borzasztó taky László és Kauba Eridre; levéltárnokoknak pedig : Navratil József és
eset vette igénybe a két fővárosi közönség figyelmét, melynek részleteiről Verzár Manó, — a magyar kir. udv. kanczellária által legújabban kinevez¬
_„
hiteles forrásból a következő értesitést kaptuk. Ugyanis : Pesten a magyar- tettek.
+
{Doppler
Ferencz,)
a
bécsi
udvari
szinházban
előadott
„Wanda"
utcza 11. számú házában egy igénytelen személy lakott, Csernák János
nevű, ki fiatal éveit Nógrádmegye Verőcze helységében töltötte; szülői czimü operájáért 3000 ft. tiszteletdijat kapott.
** {A babona Kövárvidékén) még folyvást fönntartja sötét birodalmát,
alsó sorsú pásztor emberek lévén, miután semmiféle ingatlan birtokuk nem
volt, fiokat jó gazdaházhoz adták szolgálni. Felserdülvén a fiu, mint párt¬ A somkuti románok a templom harangját egy hétig áztatták egy patakban,
fogó nélküli szolgalegényt — ama homályos korszakban, midőn még kötél¬ hogy a vidékre esőt hozzon. S miután ez, kivánt eredményhez nem vezetett
lel fogták a katonát — szintén elfogták, és a fennérintett községrészéről most papjokat okozzák, mert a beáztatást ellenezte.
+ {Perczel Mór) menekült hazánkfia, Jersey szigetről Brüsszelbe
az ujonczok közé sorozták, névszerint a volt Lichtenstein huszár ezredbe.
Itt kevés ideig tett rendes szolgálatot, hanem mint békés természetű, józan költözik át, családját azonban haza,Magyarországba szándékozik szállittatni.
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** {A pesti jogász-egylet alaptökéje javára) Jakab István és Roboz
** {Névváltoztatások.) Legfelsőbb engedély folytán Schmidt Nándor
pesti tanár ,,Kováts"-ra., — Mrawunácz Mátyás torontálmegyei hatzfeldi István művezetése mellett, múlt hó 28-án műkedvelő előadást rendeztek
születésű Pesten tartózkodó borbély ,,Hangyási"-x&, — Ochs Mátyás cson¬ Kaposvárit, mely 300 ftot jövedelmezett.
grádmegyei mindszenti lakos „Schwarz"-r&, — Trukker Pál vasmegyei
** {Lehoczky József) bicskási r. kath. lelkész, egy leégett zsidó család¬
kis-czeli lakos „Tor"-ra, — Neurihrer Antal soproni vendéglős „Nérei"-re, nak, menedékül saját papi lakát ajánlá föl. Dicséretet érdemlő emberbaráti
— Metzger József pesti mázoló-mester „Mészáros"-r&, — Deutsch Ármin cselekedet.
pesti szabómester „Decsényi"-re, — Ziger Antal szabolcsmegyei törvény¬
** Fajth és Barabás) photographiai műterme az uri-és korona utcza
széki ülnök „Eszéki"-ve, — Komáromi lakos ifj. Schwarz Ignácz mészáros sarkán nyílt meg, s reggeli 9-től d. u. 2 óráig fogad megrendelőket.
„Fekete^-re, — Szlama József nagy-szombati lakos „Szalmai"-ia, — Schmidt
+ {Nagy levelezés.) Angolhonban a múlt évben 565 millió levelet
Sándor kalocsai lakos „Kovács"-ra, — Tverdy Nándor hontmegyei másod adtak postára.
aljegyző „Keményfi"-re, — Fischer Károly, Gusztáv és Gyula rozsnyói la¬
-j- {Szigorú ítélet.) Poroszországban Graudenzben e hó 5-kén hirdet¬
kosok ,,Halasi"-ra,, — Eisenbarth János pesti dob-készitő ,,Fas"-ra, — és ték ki azon Ítéletet, melyet a 8-ik gyalogezred 12-dik százada ellen enge¬
Gold Ignácz, pesti nyomdai művezető „Arany"-x& változtatták vezeték¬ delmesség megtagadása miatt hoztak. Százon felül ítéltettek várfogságra, s
neveiket.
többi közt egy tizenkilencz év és kilencz hónapra. Az Ítélet mély benyomást
** {Széchenyi billikoma,) a pesti nemzeti kaszinó választmánya számára, tett az elitéltekre és jelenvoltakra. Csak a főbűnösön nem látszott semmi
melynek készittetését végrendeletileg örökösei gondjára bizta, már elkészült megindulás.
** {A marosvásárhelyi zsidók üldözése) az ottani hatóságok nem nagy
Jauner Ferencz bécsi udvari műiparosnál.Öntött ezüstből van, 26" magas, góth
stylban gazdag lomb-ékitmények és áttört czifrázatokkal. Magán a billiko- dicséretére, még folyton tart, csakhogy most már leginkább csak apró
mon gr. Széchenyi érdemei allegoriailag vannak előtüntetve : a vaskapu verekedésekben nyilvánul. A legközelebbi hetivásáron egy zsidót megütle¬
szabályozása, a pesti lánczhid, a gőzhajózás és Tiszaszabályozás, nem kü¬ geltek. Egy czigány is verést kapott, mert nem a maga, hanem egy zsidó
lönben összes munkáinak czimei. A billikom közepén zománczozottan a számára L vásárolt. Az embertelen üldözők példás büntetésre volnának
grófi czimer van. Tetején Hungária áll a nemzeti czimerrel. Az egész billi¬ méltók.
kom gazdagon aranyozott, 200 lat sulyu s valódi remekmű.
+ (.4 dési postáról) egy ifjú, egy levelet lopott el, melyben 300 ft volt.
+ {Gr. Rhédey Gábor) Zsáka ref. egyházközségnek 850 ft. értékű or¬ A tolvajt Kolozsvárit már elfogták. Nála egy tizkrajczáros bankjegyeket
készítő gépet is találtak.
gonát ajándékozott.
** {A debreczeni nők között,) az uri rendből, 100 közöl egy jár magyar
{Földrengés.) Nagy-Szebenben f. hói 16-án éjfélutáni 2 óra 20 perczkor fóldingás volt. Nyugatról kelet felé két heves lökés történt, hogy az ruhában, mig a férfiak között alig találkozik egy kettő, ki plundrát visel.
ev. templom tornya is megingott. Az ingás körülbelől egy perczig tartott. Épen a magyar Debreczenből szép statistikai adat.
Előtte való nap zivatar volt s a lcgsulymérő hirtelen sülyedése, a rengést
** {Az idei tavaszi vízkár•osultak javára) ujolag 16,024 fi. 31 kr.
előre megjósolni látszott.
gyűlt össze, mely összegből a budai helytartó tanács okt. 15-ki kimutatása
** {A drótos tótok száma) bizonyosan megkevesbedik, mert a trencsén- szerint Pestmegye 207 ft. 40 kr. Tolnamegye 12 ft, — továbbá Pozsonmemegyei helyi hatóságokhoz rendelet érkezett, mely a sorozás alá eső drótos¬ ye 4000 ft. és a 20 ftos állam köles. kötv. igazolv. Mosonmegye 5000 frt.
tótoknak útlevél adását tiltja, s az országban kóborló katonaköteles tótok Biharmegye 1000 ft. Nyitramegye 1800 ft. Temesmegye 2004 ft. 91 kr. Torontálmegye 1000 ft. Zemplénmegye 1000 ft. s így összesen 16,024 forint
hazaszállítását rendeli.
** {A Wimpfen gyalogezredből) két közkatona Zágráb mellett két 31 krajezárban részesült.
utast megállított, s mig az egyik megszaladt, a másiktól pénzét elrabolták.
— {Rósz magyarsáa.) Bécsből, okt. 16-ról ezt irja többi között egy
Katonai vizsgálat van folyamatban.
figyelmes hirlapolvasó : Örömérzet fogja el sziveinket, midőn itt, a Lajtán
** {Báró Pongrácz Zsigmond) f. hó 10-ikén, Beczkón, élte 78-ik évé¬ tul, magyar könyv vagy hírlap jut kezeink közé, melynek tartalma vissza¬
ben meghalt.
idézi lelkeinket az édes otthon kedves légkörébe, mely felújítja képzetünk¬
** {Nyolcz fegyveres rabló) ütött Szőregen a kath. lelkész lakára. Az ben mindazt, mi innen a távolból sokkal kedélyesebbnek látszik ; de annál
összeterelt szolgaszemélyzet közöl egy gyermek kiosont, s lármát ütött. A fájdalmasabb egyszersmind azon tapasztalás, hogy hazánk zengzetes nyelvét
félrevert harangok zajára a nép összegyűlt, de a paplakhoz közeledni nem még az irók némelyike sem méltatja kellő figyelmére, s hogy mai nap "a hír¬
mert. Azonban a rablók sem éreztek bátorságot tovább maradni; a cseléde¬ lapok rovatain is kell találkoznunk oly nyelvészeti baklövésekkel, melyekért
ket megütlegelve elmentek, s a szőregi országúton néhány kocsit megálli- ma már az iskolás gyermek is vesszőt érdemelne. Megbotránkoztam, midőn
tottak, s kiraboltak; egy pandúrt pedig fegyverrel megsebesítettek.Uj Sze¬ minap egy pesti nagy napilap ujdonsági rovatában e szó „gyógytár" tűnt sze¬
gedről elindultak a rablók üldözésére, s két gyanús egyént elfogtak, kiknek membe s alig pár sorral alább, e rovat irója holttestről akarván szólni, emberi
egyikében a megsebzett pandúr a rablók egyikét vélte fölismerni.
„hullát" emleget. Nem elég hát, hogy Budapest utczáin járkálva a legtöbb
+ „Az 1849-iki hadsereg föloszlásának okai") czimű munkáért, a ka¬ gyógyszertár czimiratán „gyógytár" felirat boszantja a nyelv titkaiba kissé
tonai törvényszék Potemkin Ödönt két heti fogságra, — Laufert a kiadót mélyebben tekintőnek szemét, hanem még az „avatottak" sem átalják azt
pedig 10 napi fogság mellett 100 ft. pénzbirságra ítélte. Neuwirth tábornok használni ? Ugylátszik, e ferde kifejezés is meg akar már honosulni, nyelvünk
az előbbiéből az egyik hetet, — az utóbbiéból pedig a 10 napot elengedte. észszerüségének rovására, épen ugy, mint a „Jánosnö, József nő, királynő"
** {A vonlcsövü ágyuk szükségtelenek,) mert Werdőssy József, tüzér¬ meghonosult azoknak ajkain, kik a különbséget „királyné és „királynő" közt
őrnagy az olasz kir. hadseregben, oly golyók készitését találta föl, melyek felfogni nem birják, vagy kik ily „csekélységek" felett gondolkozni eléggé
a rendes sima ágyukból, czélszerü töltés mellett, épen oly erőt fejtenek ki, restek, de azért mégis a nyelv apostolaiként szeretnének tündökölni! —
mint a sokkal költségesebb vontcsövü lövegek. Találmánya már az 1859-ki És mit mondjak a „hulla" szó helytelensége felől, a fent használt értelemben?
Pár évvel ezlőtt a ,,Vasárnapi Újság" alaposan fejtette ki e szónak ily érolaszháboruban sikeresnek bizonyult be.
+ {Czapkay Imre,) a forradalom óta külföldön tartózkodó hazánkfia, telembeni ferdeségét, s ama felszólalásnak ily csekély eredményét látva,
legközelebb állandóan Pesten települt meg, s mint orvos fog működni. A kétségbe kell vonnom, vájjon merjek-e én, most e téren újra sikra szállani ?
medikát a philadelphiai egyetemen végezte. Európa államain kivül beutazta Valóban, uraim, okoskodhatnak a tudós társaságok ítéletnapig, ha okosko¬
még Amerikát, Afrikát, Kis-Ázsiát és Persiát. A damaskusi mészárlás al¬ dásuknak eredménye még az önök füleihez sem jut el, az önökéihez, kik a
kalmával épen ott tartózkodott, s menekülhetését leginkább Abd-el-Kader- tudomány forrása s az olvasó-közönség közt az összefűző csatornát képezik,
nek köszöni, kitől érdekes emlékeket is bir. Bolyongásaiból tóbb ritkaságot s ha az olvasó-közönség még az önök tollából sem nyerhet hibátlan, gáncsolhatlan olvasmányt, kik pedig legtöbb befolyással bírhatnának a közön¬
hozott magával a nemz. múzeum számára.
y.
** {Bélabánya sz. kir. város) eddigi czimerét megtartva, régi, latin ségre, a mely mindig szivesen tanul : ha van kitől!
+ {Zetykó József gyöngyösi prépost) és plébános, az ottani ref. lelkész
köriratu pecsétjét, magyar körirattal látandja el.
** {Uj toronyórát tettek Borbándon,) Maros-Vásárhely vidékén, a ref. szegény állapotát látva, számára hivei között 500 ftot gyűjtött, melyhez
templom tornyára, melynél az a legnevezetesebb, hogy egy m. szeredai szé¬ maga 50 fttal járult. E nemes tettet a dunáninneni ref. egyházkerület jegy¬
kely atyafi müve, kit művészetére csak a természet tanított. A székely föl¬ zőkönyvileg örökitni legközelebbi gyűlésén elhatározta.
dön mint mondják, a művészet és mesterség minden ágában, igen sok ily je¬
** {Hrasztelnika helység) több fólfegyverzett lakója e hó 5-én megtá¬
les naturalista találkozik.
madta gr. Festetich Sándorlak nevű majorját; a bérlőt cselédeivel együtt
** {Széf halál) Nagy Kanizsán egy száz éven túli asszony, az idei bo¬ elkergették, s a majorhoz tartozó házi állatokat elhajtották. Gróf Erdődyrok jóságát dicsértetni hallván, a szőlőhegyre kikivánkozott, s miután egy nek azon a vidéken fekvő majorjait hasonló veszély fenyegeti. E rakonczátlanságok Horváthországban, egyre nőnek. A lázongó parasztok vezére egy
pohár jó bort kért és ivott, jobblétre szenderült.
+ {Gazdálkodási szempontból) a városi fogházaknál őrködő drabantok katona a báni végőrezredből. E garázdálkodást csak katonai erő gyors föllé¬
pésegátolhatja meg; s ha mielőbb erélyes intézkedések nem tétetnek, az em¬
közöl 50-et elbocsátottak, s helyöket 100 városi biztossal töltötték be !!
** (A marhavész kikerülése végett) a budai tanács megkereste a pestit, iitett grófok oly károkat szenvednek, melyeket a rakonczátlankodók vagyo¬
hogy a marhakereskedőket oda utasítsa, miszerint marháikat ne a lánczhi- na kárpótolni alig lesz elegendő.
** {Hodzsa Mihály) liptó-sz.-miklósi evang. lelkészt, ki húsvéti s
don hajcsák keresztül, hanem a tábori kórházon alól hajókon szállíttassák
Budára. Ily intézkedés nemcsak most, hanem állandóan mindenkorra, a egyéb izgató beszédéiért a komáromi hadbiróság előtt állott, az említett
katonai törvényszék tényálladék hiánya miatt fölmentette.
járókelők kényelmére igen czélszerü volna.
** {Halálozás.) Fürdős István, Tolnamegyének 1848-ban másodalis¬
+ {Egy lüttichi születésű katona,) egykor betűszedő, név szerint Watrin, Brüsselben egy tárczát talált, melyben 45,000 frank volt bankjegyek¬ pánja, a theresienstadti börtönöknek 7 évig rabja, igaz hazafi, gondos csa¬
ben. Találmányát a hatóságnak adta át, anélkül, hogy legkisebb jutalmat ládfő, jó barát, e hó 15-én, élte 73-ik évében pár napi roszullét után meg¬
halt Uzdon. Sokan kivannak áldást hamvaira.
is elfogadott volna.

44-ik szain.
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Nemzeti színházi napló.

31 ik számú játszma (Olasz megnyitás).
WEISZ J. A. tanár és RÉCSI E. tanár között. Pesten, 1862. september 26-án.
Sötét (Récs
(Récsi)
Világos (Weisz).
'Sötét
= • ' * (Récsi).
n>*n
I
Sötét
Világos (Weisz).
H e 6 — g5
21) K g 1 - h l
e
7
—
e
5
1) e 2 - e 4
K g8 — h 7
22) H f 5 — h 6:f
Hb 8 — c 6
V c5 —f 2 :
2)Hgl-f3
23)
V
f
3
f
2
F f 8 - c 5
K h 7 — h6 :
3) F f 1 — c 4
24)
B
f
1
f
2
:
Fc 5 — b 6
Hf 6 - h 5
4)
0-0
25)
B
a
1
—
e
1
Vd8-e7
II g 5 - e 6
5)
c2 - c3
26)
h3 — h4
h
7
—
h
6
H e 6—e5
6) d 2 — d4
27) H d 2 - f 3
II c 6 - b 8
H h 5 - g3f
7) d 4 — dö
28)
II
f
3
e
5:
a7 - a5
H g 3—e4:
8) a 2 — a4
29) K h 1 - h 2
F b 6 — a7
B a7- f 7:
9) F c 1 — e 3
30) H e 5 - f7: +
B a 8—a 7:
B f 8 — d8
10) F e 3 — a 7
31) B f 1 — f 7 :
d7 - d 6
H e 4 —d6
11) H b 1 - a 3
32)
b 2 —b4
Hg8-f6
H e 5 — a 4:
12) II f 3 — d 2
33)
B
f
7
c
7
0-0
Ha4 - b2:
13)
f2-f4
31)
B
c
7
—
e
6
:
d 6 - e5:
F c 8 — a6 :
14)
f 4 — e5
85) F c 4 — a 6
H b 8- a6
a5- b4:
30) B c 6 — a 6 :
15)
h2 — h 3
c7 — c6
K h 6 — h5
37) B e 1 — e 6 f
16) V d 1 - f 3
b 7—c 6:
38) K h 2 — h 3
17)
d 5—c6
II a 6 — c 5
18) H a 3 - c 2
He 5 —e6
és Sötét feladja a játszmát.
19) H c 2 - e 3
V e 7 — cö t
20) H e 3 - f 5

Péntek, okt. 17. „Hamlet," Szomorujáték 5 felv. Shakespearetól. Egressy
<3rábor ismeretes bravour-szerepe. Közönség nagyobb számmal lehetett
-volna, de a jelenlevők annál nagyobb figyelemmel és élvezettel hallgatták
•végig a remekmű művészi előadatását.
Szombat, okt. 18. „<)rdög része." Víg opera 3 felv. irta Auber. Több
évi szünet után újra színre került nálunk e kedves zenéjü opera, vagyis in¬
kább vaudeville, melynek csak az a baja, hogy igen sok benne a szóval el¬
mondandó próza; ennek elszavalásában pedig a mi operánk majdnem összes
tagjai, köztudomás szerint, „erősen gyöngék." Az énekrészek elég hibát¬
lanul adattak.
Vasárnap, okt. 19. „A vén bakancsos és fia a huszár." Népszinmü 3
szakaszban. Irta Szigeti. E jó népszinmü még mindig megtartja teljes vonz¬
erejét, összevágó, jó kedvű előadás.
Hétfő, okt. 21. „Béldi Pál." Szomorujáték 5 felv. Irta Szigligeti.
Egressy, Szigeti, Tóth J., Lendvai összhangzó játékát kell leginkább kiemel¬
nünk, de különösen Jókainét, ki teljes sikerrel személyesitette Béldinét.
Kedd, okt. 20. „Ördög része." Vig opera 3 felv. Az est dicsősége HofA 143-ik számú feladvány megfejtése.
bauer Zsófia k. a. illeti, ki külöaösen magán áriáját igen szépen énekelte
(Weisz J. A. tanártól Budán.)
szűnni nem akaró taps között. Markovica Ilka k. a. (Carlo) némi kivétellel
Világos.
fia
S•
ügyesen énekelt és számos tapsot aratott. Említést érdemel még : Huber
DVa5-d5i
Kd5-e~4":
Ida, Kőszeghy, Pauli.
2) F d 3 - e 4 -f
b 4 - c8 : f (cn passant.)
Szerda, okt. 22. „Ketten Henrik hangversenye." „A toll hatalma."
8)
c 2 — c4
Vigj. 1 felv. Fuladásig megtelt színház. A 14 éves Ketten Henrik, ki Baján
He.ye.en S ^ Z « ! Ves\émben : F - I j j * ^ ?%$£&•£?
született, de első gyermekkora óta Parisban növekedett, tökéletesen meg¬
felelt európai nagy hírének. A közönség elragadtatással hallgatta végig a
nagyreményű ifjú művészi zongorajátékát, s a legzajosabb tapsokban tört S o s - ^ f e l e s e i • Kun Sándor. - Pesten : Cselkó György. - Parabutyban . Rothíeld
ki, különösen midőn a fiatal művész a hangverseny végén a Rakóczy-indu- József. — N.-Marjánj Beöthy Maris.
lóval lepte meg hallgatóit. Reméljük, hogy nemsokára ismét fel fog lépni.
Csütörtök, okt. 23. „Troubadour." Opera 4 felv.

Hndai népszínház.
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!„<*.. ü. Ti kftdte. Urp

^ f ^ Z l ^ Z ^ ^ ' ^ ^

Okt. 17. „Királyi csók." Vigjáték 3 felv.
Okt. 18. „Gróf Monte-Chrüto." Dráma 5 felv. A mű, mely Dumas hasonczimü regénye után van irva, szép számú közönséget csalt a szinházba.
A czimszerepet Molnár személyesítette. A rajongó szerelmes Dantes, a két¬ érdektelenség bajától^ ^ ^ ^ ^
^
. ^ ^ f o g j u k . T ö b b r e sem a kiadó, se„>
ségbeesett várfogoly s a büszke Monte-Christo gróf méltán ragadta tapsra
a
a közönséget. Néhány sikerült jelenete Takátsnak és Dósának is volt.
^ ^ ^ p ~ ! í f S ' í í ^ i segélyegylet sorsjátéka
•**££%&£$?£*:
Okt. 19. „A drótos tót." Néps2Ínmű 4 felv. Irta Kempelen.
Okt. 20. „Ádám és Éva." Vigjáték 1 felv. — „Találkozás a létrán."
Némajáték 1 felv. A vígjátékról sokat mundanunk nem lehet, hacsak a sze¬
replőket : Mátray Marit, Együdöt és Bényeit nem említjük, kik meglehető¬ " S a n a k ! g ^ . ^ R A . A l a t i n s z ö veg helyett czéljainkra nézve alkalmasabbnak
sen tölték be helyeiket . A némajátékban Partényi komédiázott — a csekély
számú közönség ki is tapsolta.
Otk. 21. „Fogház." Franczia vigjáték 4 felv. A szereplők tehetségük¬
től kitelhetőleg rajta voltak, hogy az alig néhány főre terjedő közönségnek
élvezetes estét szerezzenek.
Okt. 22. „Lumpaci vagabundul." Bohózat 3 felv. és előjátékkal. A há¬
zaló zsidó szerepében Virág játékát kellett nélkülöznünk, kiről ez alkalom¬
mal
hogy a népszínházát elhagyja és Pázmán vidéki szintárteségmegemlíthetjük,
a
(5kt
23. 70fi00%rint"
3 felv-Szígligetitől
sulatához
szegődik,
mely jelenlegNépszinmü
Kecskeméten
időzik. Virágh eltávozása veszmindenesetre kérjük.

—

~

"

SAKKJÁTÉK.
148-ik « . feladvány. - Sznlay Sándortól (Sz.-Mihályon).

Pest, november 2-án 1862
A Vasárnapi l'jság heter.kint egyszer nagy negyedrétben l'/i ivén jelenik meg. Klöüzttesi dij Buda Pesten házhoz küldve vagy postai utón külón a Vasárnapi Ujsá
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. lijpéozb^n.
Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-utcza 4. szám) bérmentve utasita:
(Szerkesztőségi iroda : egyetem-utcza 4. szám, 2-ik emelet.)

Ciróf Wenkhelui Gyula kastélya Gyulán.
Mielőtt e csinos grófi kastélyról szólanánk, el nem mulaszt¬ partjait, — sok földet mentettek meg már, s tettek haszonvehatjuk, magáról a városról és föképen hajdani híres váráról isrövi hetövé.
Midőn a tatárcsordák elözönlőitek e hazát 1241-ben, Gyula
den megemlékezni, melynek romjaiból épült a mellékelt képünkön
vára is az ország siralmas sorsára jutott, és sok ideig nem birta
természet után híven lerajzolt várkastély is.
Gyula Békésmegye főhelye, s azért — a hasonnevű helyek magát előbbi állapotába visszahelyezni, annyira megrongáltatott;
mig végre a török háborúk alkalmával, nagy szükség lévén a győz¬
megkülönböztetéséül, — Békés-Gyulának is neveztetik.
Nevét, némelyek állitása szerint még az ókorból öröklötté tes törökök ellen minden erősséget felhasználni — I. Ferdinánd
volna, midőn itt Júlia nevii római gyarmat volt; vagy a mi sokkal 1554-ben megigazittatta.
valószinübb ennél, honfoglaló eleink bejövetelekor, midőn Árpád
Nemsokára reá, 1556-ban az újonnan megerősített vár nagy
az uj hazát az előkelő nemzetségek és vezérek közt felosz¬ ostromnak volt kitéve. Rég vágyott már a török e vár birtokába
totta, e helyet Gyula vagy Gila vezérnek adományozá, s ettől jutni, de többszöri kisérletei a vár hozzáférhetlensége miatt meg¬
eredt mai neve¬
hiúsultak; végre
zete.
Szolimán a neve¬
zett évben elhaHajdani erős
=
~
~
tárzá,
bármily
várát a terme~ _ -__-!-_
.
"
_
áron
is
bevenni.
szét is segített
~z_
"
Evégből Pertav
megerősíteni, s
"_" ~- ^p^^-r'
A=f53^%
"
!
"
_
_
"
"
.
basát30,000-nyi
mintegy beve"
_. _ ^~sereggel
rendel¬
hetlenné tenni, a
te
ide,
hová
Zá¬
mennyiben az
polya
és
a
teennek környé¬
mesi
b
a
s
a
is
kén e l t e r j e d t
küldettek, s ezek
posványság, há¬
seregeivel az
borús időben
ostromlók 80
midőn minden
ezerén felül vol¬
bejárást meg¬
tak. — Az ost¬
szüntettek — lerom több napig
hetlenné tette a
tartott s temér¬
hozzá közele¬
dek vérbe ke¬
dést,
rült, mig utóbb
E posványlátván a várbe¬
ságnak nyomai
liek erejük cse¬
még mai nap is
kélységét azo¬
eléggé észreve¬
kéhoz
képest,
hetők G y u l a
feladták
a várat
környékén, de
oly
feltétel
alatt,
már korántsem
hogy
a
katonák
olyan, mint haj¬
és p o l g á r o k
dan volt, a szor¬
élete biztositgalmas lakosok
tassék,
s vagyo¬
a Fehér-Körös
nuk
sértetlen
szabályozása ál¬
maradjon,
tal, — mely a
azonban
városon is ke¬
részről
resztül foly, s
igéret vo
gyakran elönti
Gr. W e n k h e i m k a s t é l y a
Gyulán.
•**•*:

Sfttet.

Hóés hetinap

Katholik. és Protest. Gör.-orost
naptár
naptar

Október—November
36
27
28
29
30
31
1

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szer.
Cföt.
Péntek
Szomb.

E20Döm.v.
Sabina szűz
Sim. és Juda
Zen., Narcz.
Claudia sz.
Farkas püsp
Mind. ~

BlODöm
Szabinka
Sim Juda
Nárczisz
Klaudia
Bef flnn
Mind sz.

naf

Oktob. (ó) Mar.
14E20Ger.
15 Luczius
16 Longinus
17 Oseás pr.
18 Luk. ev.
19 Joelpróf

kelet nyűg
ó.

2 Döm.
3 Szab.
4 SimJ
5 Nárc.
6 Klau.
7 Ref.ü
8 Sab

TARTALOM.
Tóth József (arczkép).
Kassa (képpel). Zombory
Gusztáv.-J^Si
_ A varázskt a görögök és rómaiaknál. Dr.
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d
e
f
S
Világos.
indul, s 4-ik lépésre matot mond.

Kiadó tulajdonoí

Kilenczedik évi folyam.
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