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tozlk, melyekben kevés szereplő folytonos figyelemben s vidám hangulatban 
tartja a közönséget; de a melyekben, hogy élvezhetők legyenek, egyuttal 
kitünő személyesitők szükségesek. Azokban itt nem volt hiány. Prielle re¬ 
mek játéka, Szerdahelyi salonias könnyüsége mindenkit elragadtatásba 
hozott, » igy e darab által a repertoire sokban gazdagodott. Megemlitendő 
még, hogy ez alkalomra uj, szép diszletek, is készültek, melyek az igazgató¬ 
ság gondos figyelmét tanusitják. Ez átalános tetszést aratott kis darabot 
„Gizella" czimü két felvonásos ballet követte. 

Kedd, nov. 18. 0 Felsége Erzsébet császárné névestéjére a „Kunok" 
eredeti opera, a szinház teljes kivilágításával. 

Szerda, nov. 19. mint Vörösmarty halála évforduló napján : „Maróth 
bán." Szomoru játék Vörösmartytól. 

Csütörtök, nov. 20. „A fogadott leány." Dalszinmű 2 felv. Szigligetitől 

Budai népszinház. 
Nov. 14. Népelőadással : „Kalmár és tengerész.-' dráma 4 felv. Irta 

€zakó. 
Nov. 15. „Kverausz" vagy „Egy óra az őrhelyen" Benkőtől. Bohózat 

mely a közönséget igen jól mulattatta. 
Nov. 16. „Szinházi bohóság." Bohózat Morlaendertől. 
Nov. 17. „Csokonai Mihály" bohózat 3 felv. Felvonások közben Jan-

kovszka Eleonora k. a. szép öltözetben, de nem a leghibátlanabbul énekelt. 
Nov. 18. „Ködfátyol-képek" két szakaszban. Ezt megelőzte „Az elsö 

fehér hajszál" Feuillet után forditotta Tarnay Pál. E bágyadt előadás után 
Bzinte hajlandók volnánk a darabot is elitélni, mert unalmával ölt. A mi a „Köd¬ 
fátyolképeket" illeti, sikerületlen képek voltak, minden magyarázat nélkül 

Nov. 19. Ö Felsége, Erzsébet császárné magas névnapja ünnepére a 
szinház teljea kivilágitásával, „Vid és a pogány magyarok." Dráma Szigli¬ 
getitől. Szabóné, mint vendég lépett fel Hulla szerepében. Szép szinpadi 
alakján kivül semmi sincs benne, mi fölléphetését indokolhatná. S bár tul 
van azon koron, melyben a reményt a jövőhöz lehetne kötni : mégis temér¬ 
dek kivánni valót hagy fönn. Szavalata minden bensőség nélküli; tagmoz¬ 
dulatai sokat hasonlítanak azon bábokéhoz, melyeknél drót pótolja az éle¬ 
tet. Íly szembeötlő rengeteg hibák mellett nem csoda, ha egyetlen sikerült 
jelenetecskéjét sem láttuk. De elismerést érdemelnek Molnáron kivül, ki a 
czimszerepet jelesen adta, — Dósa mint Telegdi Csanád, ki, különösen a 
3-ik felvonás végjelenetében a fiától megfosztott atya küzdelmeit igen szé¬ 
pen adta vissza; továbbá Vasvári K. mint Vata, ki a megtört ősz átkozó-
dási jelenetében sok tapsot aratott. 

Nov. 20. „Don Juan." Nagy opera 2 felv. Első műkedvelői opera¬ 
előadás , melyet valaha Budapest látott. A közreműködők közt Rha-
batinszky Mari k. a. mint Anna, s Navratil mint Leporelló tünt ki legin¬ 
kább. A szinház a rosz idő daczára is szépen megtelt. 

Sierkcsztöi mondanivaló. 
6264. Montesquieu ,,a rómaiak állameszélyességéről' irt műve lapjaink kimért 

körét túlhaladja. Valamelyik politikai napilapunk Tárczájában igen méltó helyet foglal¬ 
hatna el. 

6265. Lőcse. S. A „Szepesi Értesitó" iránti fölhívást örömmel olvastuk s köszön¬ 
jük a megemlékezést. A mennyire időnk engedi, szivesen fogunk résztvenni annak szel¬ 
lemi gyámolitásában is. Nem kételkedünk, hogy a Szepesség számos intelligentiája s 
iparüzö művelt közönsége igen könnyen fogja fenntarthatni s érdekes közleményekkel 
ellátni saját vidéki lapját, a mely azonfelül még a szepesi gazdasági egylet, a felső-ma¬ 
gyarországi bányaegylet, vasgyáregylet stb. közlönye is lesz. Alig tudunk vidéket ha-
2ánkban, melynek annyira állana érdekében, hogy saját lapja legyen, mint épen a Sze-
pességnek. A lap ugyan tarka lesz, de azt eszélyes és praktikus eljárásnak tartjuk, hogy 
nyelv dolgában teljes türelmet tanúsítva, a soknyelvű vidéken teljes szabadságot enged¬ 
nek mindenkinek, azon nyelven Írhatni czikkeit, a melyiket legjobban érti, vagy melyet 

czélja elérésére legalkalmasubbnak vél. Egyelőre nem lehet ez máskép, késöbb majd 
nagyobb követelésekkel ia föl lehet lépni. Sok szerencsét! Glück auf! 

6266 Keresztes. Sajnáljuk, hogy magánsorok írására nem szakithatunk időt, de 
még inkább, hogy a kérdéses ügyben e perczben a körülményeknél fogva legcsekélyebb 
tiztatással sem kecsegtethetjük. íly rögtön nem történhetik az meg ott, hol minden hely 
el van foglalva. 

6267. Debreczen. Sz. F. Legrövidebb eljárás lesz, ha ön egyenesen az illető 
nyomdához fordul, a melylyel mi semmi összeköttetésben nem állunk, s a mely épen olv 
közel van önhöz Debreczenben, mint hozzánk itt t. i. egy levél-távolságra. De m ut mégis 
rövidebb lesz, ha ön e levelet egyenesen s nem a mi révünkön kapja meg. — Hogy miért 
van nálunk némely czikk gyakran csak a tartalomjegyzékben s nem egyszersmind a lap¬ 
ban is? arról nem lehet ily fennhangon beszélgetni. Annyi igaz, hogy mi oda teszszük 
mind a két helyre, hanem azután más is beleszól még a dologba. Ért ön görögül ? 

6268- Télen. Elég könnyü verselés egy huszár ujoncztól. De a rekruta még meg¬ 
látszik rajta. Gyakoribb lovaglást ajánlank a Pegazuson. 

6269. Hadház. A kérdéses ügynökség mibenlétéről egy szóval sem tudunk többet 
annál, a mi lapunkban közölve volt. Ugy látszik, a kezdetnél nem fejlődött az többre. 
Eleinte többször volt személyesen szerencsénk a tárgyat sürgető urhoz, azóta teljesen 
nyomát vesztettük s igy a kivánt czimmel sem szolgálhatunk e perczben. 

6270. Fohász. Oly czifra szavakkal ma már nem fohászkodik jóravaló poeta, mint 
a minőket raindgyan az elsö szakban olvasunk : 

.,Ha keblem a rózsás kedély ölén 
Mámorba szenderül, 
S ábrándinak fényes világában 
Kéjtől lerészegül, 
Mit zengni nem birhat magától az érzet; 
Zengd édesen dalát, oh dicső költészet." 

Csupa sallang, vitézkötés és kicsiszolt pityke — csak posztója nincs! A többi is CSUD» 
wópempa. Elsö szabály az egyszerüség. F 

6271. Életkép. Olvasta ön valaha a „Kutyakaparót" Petőfitől? vagy „Ez a csárda 
nevezetes" Vörösmartytól? Ily-formára gondolt ön is. S azért jó lesz azt a két mintát 
betanulni. 

6272. Székesfehérvár. F. J. Sajnáljuk, hogy ki kell igazitanunk a lapunk mult 
számában megirt azon hirt, mintha a mélt. püspök ur ottani kertjét már átengedte 
volna az ásatási czéloknak. A hir tehát, fájdalom, alaptalan; de vigasztal az, hogy a kér¬ 
dés még véglegesen eldöntve nincs s a kert kinyithatása még kérdés alatt van. Hiszszük, 
hogy a tavaszig még keávezőleg dől el. X 

SAKKJÁTÉK. 
152-ik számu feladvány. — Healey Franktól (Londonban). 

Sötét. 

f g a b c d e 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

• A 147-ik számu feladvány megfejtése. 
(Szilágyi Istvántól Debreczenben.) 

Világos. Sötét. 
B b 2 — b 5 Hd 7 — e 5 
B g4 — d 4 f P c 5 — d4 : 
B b 5 - d 5 ^ 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Nagyváradon : bAté-
Meszéna István. — Andráshidán : Lukács Károly. — Parabutyban : Rothfeld József. — 
Kassán : Shvór Antal. — Gyepesen : Kun Sándor. — Török-Sz.-Miklóson : Frankl A. — 
Kán-Szent-Miklóson : Bankos Károly. — Öreglakról : N. N. — Kövágó-örsön : Gold 
Samu. — Pesten : Cselkó György. 

XXX. számu feladvány. — Grosdemange-tól (Párisban). 

í i 
c 6 . f6, e4. gö, bi . f5, e 3. e 5. h 2, f 1. h 5, a 5. c 7, g 6. 

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

Hó-
és hetinap 

Katholik. és Protest. 
naptár 

23 
24 
25 
26 
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Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szer. 
Ctöt. 
Péntek 
Szomb. 

November 
E 24 Kel. p. 
János a ker. 
Katalin szüz 
Konr. p. Vácz 
Éber (Vigil) 
Sosthen. hv. 
Saturin vért. 

E 23Kel 
Flóra 
F. Kata 
yácz r. 
Éber 
Pirka 
Valtér 

Gör.-orosz 
naptár 

Nov. (ó) 
HE24Vik . 
12 János püs 
13 A. sz. Ján 
14 Fülöp ap. 
15 Kar. böjt 
16 iMátcap. 
17 Gergely 

Izrael, 
napt. 

Mar. 
1 Kisle 
2 Flóra 
3 Kata 
4 Vácz 

Virg 
6 Pirka 
7 Sab. 

0 Nap¬ 
kelet || nyüg 

ó. 

C Hold-
kelet ll nyüg. 

10 

12 
Holdnegyed : J) Első negyed 28-án, l l óra 18 percz reggel. 

T A R T A L O M . 
Báro Podmanitzky Frigyes (arczkép). — Veér Anna. Thaly Kálmán. — Miért 

Játtál? Jókai Mór. — A szelevényi templom (képpel). Zombory Gusztáv. — Képek a 
hazai népőletből. XXVI. (képpel.) — A Tárnokvölgye és vidéke. (Folytatás.) Petheő 
Dénes. — A magyar ruha külföldön. P. F. — A burgonya története. — A prüsszentésről. 
Majláth Béla. — Vegyes jegyzetek. Bardócz Lajos. — Tárház : Nehány bizalmas szó 
a harangtudomány érdekében. Römer Flóris. — Irodalom és müvészet. — Egyház és 
iskola. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? — Nemzeti 
szinházi napló. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár. 

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

Xiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza i. 8 Iám alatt Pesten 1862. 

Kilenczedik évi folyam. 

Pest, november 30-án 1862. 

A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben V/s iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai nton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre S ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ujpénzben. - Az elöfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó 

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

R á t h K á r o l y . 

JMawyszorgalmu történetbuvárunk s a magyar tudományos j désének mintegy iránytűül szolgált, a magyar- királyok utazásait 
Akadémia tagja. | összeállítani. Ezen eszmét Ráth hősies elszántsággal, fáradságos 

Szép a gyöngy, fényes az arany, sokszor megbecsülhetlen 
értékü a gyémánt — és, nagy érdeme van annak, ki a természet¬ 
ben talált nyers anyagot müvészi foglalványban összeillesztve, 
belőle a drága ékszert készité; de szabad-e azért felejtenünk a 
búvárt, a bányászt, a gyémántmosót, ki gyakran életveszély, nél¬ 
külözés, küzdelem és terhes munka közt az ékszer ragyogó és 
értékes anyagát keresi és a világnak használatul, élvezetül vagy 
gyönyörködtetésül átadja? 

Vagy nem kényelmesb-e a tudomány szövétnekénél, a vegy¬ 
tan bámulatos haladásánál, a földtani viszonyok alapos ismeretei-

ügyekezettel, ki is vitte és 1861-ben a magyar olvasó közönség¬ 
nek át is adta. „A magyar királyok hadjáratai, utazásai és tar¬ 
tózkodási helyei" czimü munkájában, mely 15 évi fáradozásnak 
eredménye, és mintegy 8000, külön kiszámított adat nyomán 
készült. 

Ráth Károly igazolá azt, mit életirója — (Magyar irók II. köt. 
263. lapján) — róla sejditve kivánt : „Várhatjuk, hogy általa tör¬ 
ténetünk előbbi szakaira nézve is sikerülend világot deriteni s a 
történetünkbe becsúszott számos chronologiai hibát kiigazitani." 

Ki idézett munkájában, csak az előszót olvasta figyelemmel, 
nél, a már talált vagy fölfedezett tárgyakat feldolgozni, mint a; láthatja, mennyi tévedés és fólületesség uralkodott a legnyomatél 
nyers anyag veszedelmes, fárasztó * * '-i- ->•-' 1-:J.-_ í.^*.. , 
kutatásával foglalkozni ? 

Ez csak hasonlatosság; s mint¬ 
hogy a latin közmondás szerint ez 
is némileg sántit — itt, midőn 
honi t ö r t é n e l m i kutforrásaink 
egyik fáradhatatlan nyomozójáról 
szólunk, és érdemeit kellőleg mél¬ 
tatni kivánjuk, megvalljuk, hogy a 
történelmi kincsek kiaknázásához 
és napfényre hozásához a fennebbi 
hasonlatban elmondottaknál sok 
kai több készültség, élesb itészeti 
tehetség, lankadatlan szorgalom, 
és az egészség, különösen a szem-vi¬ 
lága veszélyeztetése tekintetéből, 
bátor elhatározás kivántatik. 

íly ernyedetlen kutatónk, ifju 
korától fogva, Ráth Károly akad. 
tag, rokona azon Ráth Mátyásnak, 
ki a mult század végén Győrött 
az elsö magyar ujságot irta és ala¬ 
pitotta. A nevezett városban szü¬ 
letvén, az ottani evang, iskolában 
nyeré elsö kiképeztetését néhai 
Turcsányi jeles tanár vezetése mel¬ 
lett. Pozsonyban folytatá tanul¬ 
mányát, k é s ö b b szülővárosába 
visszatérvén, Maár Bonifácz ve¬ 
zette be a történelmi kutforrások 
itészeti vizsgálása mesterségébe. 
Már akkor ébredt föl benne azon 
eszme, mely egész további mükö- RÁTH KÁROLY. 

rnk. 

kosabb tények ideje meghatározá¬ 
sában ! S azért Ráth annál inkább 
érdemli a közméltánylást — mert 
valóban oly ritka jelenleg a fiatal 
ember, ki a latin nyelv alapos 
tanulmányozására adná magát, 
mely nélkül történelmi forrásaink¬ 
hoz nem is közeledhetünk; mert 
oly ritkák azok, kik határozottam 
és kitartással fognának a különben 
száraz, de eredményében közhasz¬ 
nu és sok gyönyört nyujtó ok¬ 
mánytan míveléséhez. 

Ráth munkája, — bár mind¬ 
addig, mig valahol királyi okmá¬ 
nyok uj keltekkel nem találtat¬ 
nak, befejezettnek tekinteni nem 
lehet, — minden történetbuvár-
nak valódi kincse, nélkülözhetlen 
készletei közé számitandó minta¬ 
munka, az adatok valódiaága kuta¬ 
tásaiban a csalhatatlan próbakő! 
melynek második bövitendö kiadá¬ 
sában fáradozik most a szerző. 

Azonban, hogy nemcsak ezen 
egy munkával foglalkozik erélyes, 
munkabíró, szorgalmas búvárunk, 
mutatja az akadémiai Almanach, 
melyben dolgozatainak hosszu so¬ 
rát szemléljük, s melyek közt a 
„Török hódoltság története" külö¬ 
nösen kiemelendé. 

Ráth nemcsak mint iró r 
A 

48-ik szám. 
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le hona s különösen Győr szülővárosa iránti kötelmeit — ö tettel | 
is bizonyitá, hogy e hazának hü fia s áldozni tudó polgára. ' 

Minthogy férfikorának legszebb éveit éli, és boldog családi 
élete sem képes öt az irodalmi tevékenységtől egy perczig is el¬ 
vonni, remélni lehet, hogy még nagyszámu, érdekes, tanulságos 
munkákkal fogja a honi történelmi szakot gazdagítani. —r. 

Nagy Lajos Aversában. 
i. 

Aversában népsokaság 
Szemmeresztve bámul; 
Kinek kipirul az arcza, 
Kinek elhalványul. 
Jaj Istenem! . . . Mit Istenem? 
Ez nem olyan ember; 
Arcza nyájas . . . azután meg 
Bántalmazni nem mer. 
Igy tűnődik, mig megnyugszik 
Durazzoi Károly : 
Ha Johannát meg nem értem, 
Endréé most Nápoly. 
Ujra szorong, ujra reszket 
Durazzoi Károly : 
Johannára figyelmeznem 
Hej! csak mégis kár volt. 
Maradt volna ő a herczeg 
Johannának férje : 
Nem marná most lelkemet a 
Félelemnek férge. 
Aversában népsokaság 
Szemmeresztve bámul; 
Kinek kipirul az arcza, 
Kinek elhalványul. 

S mig bevonul Aversába 
Lajos, Endre bátyja, 
Tisztelettel, félelemmel 
Eltelik, ki látja. 
Az a zászló! . . . Uram Isten! 
Higyjek-e szememnek? 
Feketébb az mint a vétek, 
Mint vétke szivemnek. 

Lefutott már az éj fele; 
Minden alszik mélyen, 
Durazzoi Károly herczeg 
Nem alhatik még sem. 
Az a nagy fekete zászló 
S a sápadt arcz rajta 
Szeme elött rémesen leng 
Ha fejét lehajtja. 

Vége már a lakomának. 
Szól a király végre : — 
És az egybegyült herczegek 
Néznek reá félve. 
„Mától én vagyok királya 
Két Szicziliának" — 
És az egybegyült herczegek 
Szemei elállnak. 
„És királyi személyemet 
Képviseli Laczkfy" — 
És az egybegyült herczegek 
Nézik : Ugyan az ki ? 

Szól a biró : „A ki gaz volt 
Hadd hulljon le az inostl" 
És a bakó megcsavarja, 
A villanó pallost. 

Meg a zászló közepében 
Endre képe festve; 
Véres cseppek a homlokán, 
A szeme beesve. 
Véres cseppek a homlokán, 
S mi sápadt az arcza ! 
Sápadtabb mint a félelem 
Mely lelkemet marja. 
Es vonul a magyar király 
S hangzik ajakáról : 
„Üdvözöllek !il S összerezzen 
Durazzoi Károly. 
„Üdvözöllek, herczegei 
Nápoly s Szalermónak!" 
„Üdvözölünk, magyar király!" 
A herczegek szólnak. 
— Szegény öcsém! . . . A fájdalom 
Megakasztja hangom; — 
De a király erőt véve 
Tovább szól ily hangon : 
„Ti, a kiknek engedelmes 
Közel avagy távol 
Minden ember, kit felölel 
Szalermo és Nápoly, 
Ereszkedjetek le hozzám, 
A magyar királyhoz." 
. . . Daraízoi Károly figyel : 
Mit fog szólni már most ? — 
„Lakomára asztalomhoz 
Jőjetek el holnap." 
S megy a király . . . Szemeiből 
Fájó könyek folynak. 

II. 
I 

III. 

Hajnalodik. Sugarait 
A nap önti széjjel : 
Durazzoi Károly előtt 
Egyre nő az éjjel. 
Lefutott már a nap fele. 
Ujra jár alkonyra, — 
S megy a herczeg lakomára; 
Se éhe, se szomja. 

„Felkiáltott az egekhez 
Endre öcsém vére1' — 
S az egybegyült herczegeknek 
Sápad szemfejére. 
„Hadd ömöljék azért vére 
Annak ki vért ontott" — 
És a herczegek testében 
Reszketnek a csontok. 
„Szigoru lesz Ítéletem — 
Bünötökhez mérve" — 
És az egybegyült herczegek 
Leborulnak térdre. 

Durazzoi Károly feje 
Lehullott a porba, 
És a többi bünös herczeg 
Nagy Lajosnak foglya. 

Linczi Károly. 

A TárnokvOlgye és vidéke. 
Irta Petheő Dénes. 

(Végi.) 

Mint már fölebb emiitök, Martonvásár a vidéknek közlekedési 
központja. A Tárnokvölgye s vidéke közlekedési tekintetben há¬ 
romszöget képez,melynek szögei: Budapest, Martonvásár és Ercsi; 
oldalai pedig : Budáról Martonvásárig a délkeleti vaspálya, mely 
oldal 4 mérföld hosszu; Martonvásártól Ercsiig a nem rég készült 
s igen jó karban levö li/t mérföldnyi országut; Ercsitől Pestig 
4J/2 mérföldnyire a Duna. Budával s Székesfehérvárral az összeköt¬ 
tetést Martonvásár, Pesttel s az Aldunával Ercsi tartja fenn, mig e 
két pontot ismét az emlitett országut köti össze. A vaspályán na-
ponkiut két személyszállitó vonat megy lefelé, kettő fölfelé; a Du¬ 
nán pedig három gőzös lefelé s ugyanannyi fölfelé, ugy, hogy pél¬ 
dául a ráczkereszturi lakos, kinek utja a vaspályához, mint a 
Dunához i/2 óra járásnyi, naponkint ötször (saját kocsiját s a pos¬ 
tát, ide sem számitva) mehet Budapestre s ugyanannyiszor jöhet 
ismét vissza. Ezenkivül gabnaszállitóhajók is közlekednek Ercsi 
és Pest között, s ép, mert a gőzhajói társaságnak csupán személy¬ 
szállitó gőzösei kötnek ki Ercsiben, ezek szállitják a gabonát, mely 
nem a vasuton megy, s pedig mérejét rendesen 10 — 12 krért. 

Az őrlést, bár a vidéken a csatornákon s patakokon szintén 
állnak malmok, nagyobbára a dunai malmok végzik. Még a váli 
völgy lakói is itt erőltetik gabnájukat, minthogy a Dunára vezető 
utak mindenütt kényelmesek és jók. 

Martonvásár és Ercsi közt fekszik Rácz sz. László és Rácz sz. 
Miklós, két szép és terjedelmes puszta s záradékul ezeknek gazdá-
szati viszonyairól mondandók el nehány szót. 

A mi e puszták birtoklási történetét illeti, arról annyit tud¬ 
tam kinyomozni, hogy 1650. márczius 26 an III. Ferdinánd király 
Varsány, Sz. Ivan, (a hol az emlitett romtemplom áll,) Sz. László 
sz. Miklós (a „Rácz" elönevet e két puszta csak késöbb nyerte), sz. 
Imre s Baritta nevü pasztákat, jelenleg — t. i. 1650-ben — elha¬ 
gyottakat, Dobozy Miklósnak adományozta, ki is e puszták birto¬ 
kába ugyanazon évbeo, minthogy Sz Fehérvárt a török birta, Ko¬ 
máromban statuáltatott vagyis törvényesen bevezettetett. Dobozy 
Miklós örököseitől, kiknek ivadékai Dobozon inai napig fennma¬ 
radtak, a XVII. század vége felé Sajnovits Mátyás, ki Martonvásárt 
birta, sz. Lászlót, sz. Miklóst és sz Ivánt is megszerezte. Ugyan¬ 
ezen Sajnovits Mátyás volt nagyatyja azon Sajnovitsnak, ki később 
mint szorgalmas és nagytudományu nyelvbuvár volt nevezetes s a 
leányágróí örökösei sz. Lászlót egészen, sz. Ivánt és sz. Miklóst 
részben még máig is birják. 

E puszták alakja aránytalan, hosszas négyszög, mi annyiból 
kedvezőtlen, mert a határok nagyon is hosszura terjedvén s a gaz¬ 
dasági épületek sem a puszták közepén állván, az érdi határ felé 
eső dűlők megmunkálása a szerfeletti távolság miatt sok alkalmat¬ 
lansággal jár. Uralkodó időjárásnak átalán a szárazság mondható; 
mert, hat év között négy bizonyára szárazabb, mint a földmives 
óhajtaná. Az esö hiánya rendesen junius közepén szokott beállani 
s eltart septemberig, sőt még ezen hónap végeig is, bár oly szá¬ 
razság, mint az idei s tavalyi, még itt is a ritkaságok közé tartozik. 
A téli időjárást átalánosan meghatározni nem lehet, mert az igen 
változó, valamint a hév- és fogypont fokáról sem szólhatok, mert 
itt meteorologi ú észleleteket senki sem tesz. Mi a földminőségét 
illeti, e puszták keleti részén a föld fekete agyag, elég mész, de 
kevés homokvegyülettel, minélfogva nehéz munkálatu, de ha kel¬ 
lőleg megmunkálják s elegendő trágyával ellátják, jó termő; mig 
ellenben a nyugati oldal ismét több homokot tartalmazván, sokkal 
könnyebb munkálatu ugyan, de jóval kevésbbé termékeny is. 

A jelenlegi mivelési rendszer a régitől nem igen különbözik, 
most az ugynevezett háromnyomásos rendszer van leginkább szo¬ 
kásban, mely mellett a vetésforgás is gyakoroltatik, ugyt. i., hogy 
a leendő ugarföldre a trágya már őszszel kivitetvén, tavaszszal 
árpa, a másik évben bükkönyös zab, a harmadikban tiszta buza, a 
negyedikben zab vettetik bele, mig az ötödikben ugar marad. 

Termelési főczikk a tiszta buza, vetnek ezen kivül kétszerest, 
rozsot, árpát, zabot, burgonyát, kukoriczát, kölest, bükkönyt. Eze¬ 
lött repczét is vetettek, de ezzel már, ugylátszik, felhagynak. Ha 
a földet minden hatodik vagy legalább minden kilenczedik évben 
nem trágyázzák, ugy a Luza négy magot sem ad; mig ellenben, 

! ha trágyában szükséget nem szenved, nyolcz söt tiz mag az ered-
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meny. A buzának minősége, ha aratáskor az esőzés el nem rontja, 
jó, szine szép, élénk-piros, sulya 85—88 font; volt azonban példa, 
hogy méreje 91 fontot nyomott. Kétszerest ugyszolván csak a házi 
szükségek fedezésére vetnek. Az árpa, minthogy a legjobb tavaszi 
földekbe vetik, rendesen 8 — 10 magot ad, a nagyon száraz években 
azonban csak 4—5, a zab b—10 magot. A köles, melyet szintén 
csak kis mennyiségben vetnek, középszerű évben 40—50 magot ad, 
kedvező évben majdnem kétannyit. Burgonya egy catastrális hol¬ 
don megterem 70 zsákkal; volt azonban példa rá, hogy egy hold 
140 zsákkal termett. — Ez egyébiránt e vidéken is különféle nya¬ 
valyáknak, főleg a rothadásnak van alávetve. Kukoricza egy hold 
12 —16 mérőt ad, de ezt itt különös szorgalommal nem müvelik. 
Főtermelési czikk egyátalán csak a tiszta buza s erröl eddig sza¬ 
bályul az szolgált, hogy a hány holdon valaki egészben gazdálko¬ 
dik, annyi mérő tiszta buzát kell eladnia, ha azt akarja, hogy 
ügyes gazdának tartsák; a mostani körülmények közt azonban ez 
kevés volna és voltak esetek, hogy az illetők kétannyit is adhat¬ 
tak el. 

Rétek dolgában itt nem a legjobban állanak; a mi van, az ke¬ 
vés s azon a kévésen is a mi terem, csak a szarvasmarhának ad 
ható s igy a juhok és lovak számára a takarmányt mesterségesen 
a szántóföldeken kell termelni, mely mesterséges takarmány legin¬ 
kább a bükkönyös zab, ez pedig, ha a drága magot s azt tekintetbe 
veszszük-, hogy bükköuy alatt állt földben a buza sokkal silányab¬ 
ban fizet, a gazdára nézve elég kellemetlen. A lóhere sokféle fajai 
közöl egyedül az ugynevezett luezernát vetik, mely lapályosabb 
helyeken meglehetősen tenyész, de e földet még sem igen kedveli, 
mert legfölebb hat év után már elsatnyul s ugy elromlik, hogy ki 
kell szántani. Baltaczim (esparcette) itt-ott szintén s pedig sikerrel 
termeltetik, mi a földnek mésztartalmáról tanuskodik. Ha ezt csu¬ 
pán a takarmány kedveért termesztik, akkor egy évben kétszer 
kaszálható s egy hold megterem két szekérre valót; ha azonban 
magnak hagyják, ugy nemcsak a legjobb búzaföldnél is több jö¬ 
vedelmet ad, de lekaszáltatván, a juhoknak s különösen a bárá¬ 
nyoknak igen jó legelőt nyujt, mig szalmája a szarvasmarha, söt 
még a rideg juhnyájak számára is takarmányul használható. A 
baltaczim évelő (perennis) növény levén, eltart 5 — 6 évig s több¬ 
szörös előnyei, nagyobb mérvben termelésére méltán intésül szol¬ 
gálhatnának. 

Répát is termesztenek a tehenek számára, de csak kis meny-
nyiségben; az ökröket nyáron takarmány-hiány miatt nagyobbára 
zöld kukoricza-szárral etetik; a lovak számára pedig egyszer mász-
szor mohart is vetnek. 

Igás lovakat a nagyobb gazdaságokban itt nem tartanak; a 
földmunkát egyátalán ökrök végzik s pedig ugy, hogy a mostani 
rendszer mellett 35—42 holdra egy pár ökröt lehet számi¬ 
tani. Hogy e két pusztát körülbelől hány ökör munkálja, azt nehéz 
volna meghatározni mert például R Sz. Miklós egy részét etyeki 
polgárok birják haszonbérben, kik itt semmiféle marhát nem tar¬ 
tanak, hanem igavonó ökreikkel csak a munka idején jönek le, me¬ 
lyet végezve azonnal ismét távoznak. A szénát és szalmát szintén 
mind elhordatják s igy gondolható, mennyire kell a trágya tö¬ 
kéletes hiánya miatt ez egészséges és jól termő földnek szen¬ 
vednie. 

Az őszi gabonát háromszor szántott földbe vetik, aztán a ve¬ 
tést megfogasolják s lehengerezik. Bevett szokásként egy holdba 
2y4 pozsonyi mérőt vagyis 4y2 vékát vetnek, de a fris trágyás 
földbe y2 vékával kevesebbet. — A tavaszi alá őszszel mindaddig 
szántanak, mig a fagy az ekét ki nem szoritja. A burgonyát és ku¬ 
koriczát leginkább eke után a harmadik borozdába vetik s kézzel 
Kapálják, de már itt-ott kapáló- s töltögetö-gépet is használnak. Gé¬ 
pekben s jó és czélszerü gazdászati eszközökben már egyátalán 
nincs hiány. E két pusztán, mely hat önálló birtokra oszlik, há¬ 
rom kétlóerejü s egy mozdonyos cséplőgép müködik, mely utóbbi¬ 
nak mozdonyára daráló-malom és szecskavágó is van alkalmazva. 
Az ekék többfélék; a legujabbaktól kezdve egész a régi faekéig. 
Vannak ezenkivül kettősek a keverő- és vetés-szántásra, valamint 
töltögető- és kapáló-ekék is. 

Az aratást itt rendesen ugynevezett részes aratók szokták vé¬ 
gezni és pedig, ha maguk tartásán vannak, a tizenegyedik, ha az 
illető birtokos élelmezi, a tizenharmadik részért. A nyomtatók a 
I l i k mérőt mint lórészt, a 25-diket mint kenyérrészt kapják. A 
cséplőgépek mellett a napszámosok részül száztól négy mérőt 

kapnak; pénzért való munkánál pedig kétlóerejü gépnél, mely na¬ 
ponkint átlag mintegy 50 mérőt dolgozik, az összes napszám 5y2 
—6 forintra rúg. 

Erdejéé vidéknek nincs; az utszélek azonban fákkal vannak 
szegélyezve, faültetvények nem hiányzanak, söt a birtokosok egyi¬ 
kének laka körül csinos, mintegy 5 holdnyi nagyságu angol Ízlés¬ 
ben rendezett diszkertje van. 

Szőlőt leginkább csak gyümölcsnek termelnek; megkisérlet-
ték a kisajtolást is, de a bor rosz s azonnal megsavanyodik. A Ho-
inbrenk-féle rendszer után az idén tettek elsö kisérletet, mely 
ugyan annyiból fényesen sikerült, hogy a tőkék egész a csodáig 
telve voltak fürtökkel, de hogy bora jó leaz e vagy még a szokott¬ 
nál is roszabb, azt még majd csak ezután látjuk. A gyümölcs-ter¬ 
mesztés átalán véve alig középszerűnek mondható. 

Miután e pusztákon még a jelen század elején is gulyák legel¬ 
tek, ennélfogva feltehető, hogy a legelők eredetileg igen jók vol¬ 
tak; mióta azonban a juh a szarvasmarhát kiszorította, azóta ezek 
becse napról napra alábbszáll. A száraz években a gyep ugy kisül, 
hogy a juhok alig vannak s igy az eszélyes gazdának, főleg bárá¬ 
nyai számára, mesterséges legelőről kell gondoskodnia. Emiatt 
némelyek azt vélik, hogy legczélszerübb volna a legelöket a szán¬ 
tóföldek közé foglalni s ezekből azután annyi mesterséges legelőt 
előállitani, hogy a nyájak kellőleg el legyenek látva. Juhokat hol ki¬ 
sebb, hol nagyobb számban tartanak; a gyapjú különféle, s mázsájá¬ 
nak ára 120 —140 ft. közt változik. A juhok egészségesek és sajátsá¬ 
gos, hogy mióta a mocsáros s itt-ott tavakat képző patakot csatornákba 
csapolták, a métely is megszünt. Józan elvek szerint a juhászat itt 
egyátalán oly haszonnal űzhető mint bárhol, de csakugyan is fő-
gazdászati tényezőnek tekinti itt mindenki a tiszta buza mellett a 
juhot. 

Végül még városi olvasóim számára a pusztaiak igénytelen¬ 
ségének mintegy tanúbizonyságául följegyzem a béresek fizeté¬ 
sét : egy házas vagyis feleséggel s néha egész rajával a gyerme¬ 
keknek megáldott béres kap az egész évre 12, olvasd tizenkét uj 
forintot kész pénzben; ezenkivül 10 mérő buzát, 20 mérő rozsot, 
12 mérő árpát, egy láncz kukoriczaföldet, 40 font sót, ugyany-
nyi hust, fél láncz burgonyaföldet, mely utóbbiért azonban 20 
napszámot szolgál különösen. Tarthat egy tehenet s bizonytalan 
számu sertést, mig neje egy kis darab répa és kenderföldet nyer, 
miért azonban istnét a birtokos nejének az egész éven át mosással, 
mángorlással, vasalással, keményitö-készitéssel s egyéb ily házi 
munkák véghezvitelével tartozik. Az öregbéres magasabb rangjá¬ 
nál fogva 4 fttal több fizetést s még egy pár csizmát is kap. A nőtlen 
béresnek 40 ft., a kisbéresnek 32 ft. s élelmezés jár, mig a kocsi¬ 
sok, tehenesek stb. 3zintén arányos fizetést huznak. — És e csekély 
dij ért ez emberek télen nyáron az egész napon át fáradoznak s 
mindamellett boldogok, egészségesek és sorsukkal meg vannak elé 
gedve, 

Van e vidéknek még két érdekes mondája, az egyik egy szép 
aranyhaju, csillagszemü menyasszonyról szól, kinek menyegzői éjén 
midőn vőlegényével egyedül maradt, szerelmében meghasadt a 
szive; a másik egy templomról, mely a Vértes hegyek alján állott, 
de egyszer csak egy szép éjen felkerekedett, el sem bucsuzott, ha¬ 
nem nyakába vette az utat s hét határon és a Dunán keresztül, át¬ 
ment a Csepel szigetére. 

Az előbbi monda való történeten alapul; az utóbbi mi lehetne 
más, mint mese s ép ugy erről, mint amarról szólunk majd — 
máskor. 

A Serédy-emlék Zboró mellett. 
Zboró mezőváros Sárosmegye északi részén, Bártfától másfél 

mérföldnyire, közel a lengyel határhoz. Vidéke vadregényes he¬ 
gyekkel, erdőkkel boritott. (Rajzát s leirását lásd V.TJ. 1856. 34. sz.) 

Ezen erdős hegyek egyikén feketülnek a hajdani hires Zborő, 
vagy Makovicza vára romjai. E vár feje volt a hozzátartozó rop¬ 
pant kiterjedésü makoviczai uradalomnak, mely hajdan herczegség 
vala ; innen olvassuk a fejedelmi Rákóczy-család czimei közt: 
„Munkács és Makovicza herczege." 

A várat hajdanában, még mielött a Rákóczyak kezére került 
volna, a Serédy-család birá; hogy jutott tőlük a Rákóczyak birto¬ 
kába, s mi összefüggése van e körülménynyel a rajzunkon ábra-
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zolt Serédy-emléknek : megfejti a következő hagyomány, melynek 
azonban történelmi alapja van. 

Serédy Gáspár, Zborónak 1640 táján ura, egyike vala Felső 
Magyarország leghatalmasabb főurainak, s rokona Lórántffy Zsu¬ 
zsannának, I. Rákóczy György erdélyi fejedelem magasztos lelkü ne¬ 
jének. Serédy e vérségi összeköttetésénél fogva Rákóczyval bizal¬ 
mas viszonyban állott, s a fejedelem legtekintélyesebb tanács-
urai egyike vala. 

Egy izben meglátogatta őt fejedelmi rokona, férjével együtt, 
zborói fészkében, a hová az agg gyermektelen Serédy az udvar 
zaja elöl a mikor tehette, félrevonulni szokott. Képzelhető, hogy 
fejedelmét pompával, kitünö vendégszeretettel fogadá. 

Rákóczy Györgynek, ki a szép tájak iránt nagy fogékonyság¬ 
gal birt, emellett azonban meglehetős birtokvágygyal is meg volt 
áldva : annyira megtetszett a festői fekvésü vár, s a hozzá tartozó 
gyönyörü uradalom, hogy Serédytől minden áron meg akarta 
venni. Eleinte csak példázgatta előtte ebbeli szándokát, de az öreg 
Serédy maga is nagyon szerette e várát és birtokát, s mitsem akart 
hallani a töle megválásról, — 
azért nem akara elérteni a 
fejedelem czélozgatásait. , - . - a r *=••-. 

A szenvedélyes vadász . \ 
Rákóczy lelkében, egy izben, 
midőn vadászat alkalmával 
az uradalom roppant vadas 
erdeit látná, ujra és ellent-
állhatatlanul fölébredt elébbi 
vágya, s meg nem állhatá, 
hogy Serédynek nyiltan ki 
ne jelentse vételi szándokát. 

Serédy nem akarta, vagy 
nem merte fejedelme nyilt 
kérését határozottan vissza¬ 
utasítani, azért oly föltételt 
akart szabni, a melynek tel-
jesithetését lehetetlennek hit¬ 
te. Azt ajánlá tehát Rákóczy-
nak, hogy kész átengedni a 
várat és uradalmát, ha Rá¬ 
kóczy neki Zbórón azon nap¬ 
tól egy évre 30,000 db. ara¬ 
nyat lefizet, melyek mind 
ugyanazon évben veressenek, 
mind Erdély-ezhnere- és Rá¬ 
kóczy képével. A fejedelem 
kezet csapott, — s igy meg¬ 
köttetett az alku, melyet Se¬ 
rédy inkább tréfának vélt, 
mivel 30,000 db. arany ak¬ 
koriban roppant összeg volt, 
s egy év alatt ennyi egy¬ 
forma aranyat Erdélyben 
veretni lehetetlenségnek tar¬ 
tatott. 

az évszám, — kedves váram istenhozzád. Ezzel hátrahanyatlott szé¬ 
kében ; roncsolt teste nem birá kiállani a nagy fájdalmat melyet 
kedvencz lakhelyétől elváltán érzett; — egy sóhajtás, és megszünt 
élni. Rákóczyt ez eset hire szomoruan lepte meg; rögtön Zboróra 
utazott, s agg hive, hü tanácsosa, szegény Serédy Gáspár emlékére 
kegyeletből a rajzunkon látható oszlopot emelé, a mely a vár köze¬ 
lében máig is fennáll, és Serédy-emléknek hivatik. Eddig a hagyo¬ 
mány. Igy jutott I. Rákóczy György a szép Zboró-vár birtokába, a 
melynek most is létező 100 hársfája alatt sokat sétált, s irta alá 
fejedelmi okmányait : „Dátum Zboroviae, sub centum tiliis." 

A zborói uradalom jelenleg a gr. Erdödyeké, kik azt mint Rá-
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kóczy Julia gr. Aspermontné, örökösei birják. Sághfalvi. 

A Rosenlaui-jéghegy Sveiczban. 
A regényes tájakban gazdag sveíczi Alpeseken,Meyringen mel¬ 

lett, már távolról lát az utas egy kis hegyi patakot kigyózni lefelé. 
E kis patak a Rosenlaui-jég-
hegy előhirnöke. 

Mielőtt az ember saját 
szemével látja, különös ké¬ 
peket alkot magának az al¬ 
pesi jéghegyekről. Rendesen 
a legmagasabb csúcsokat kép¬ 
zeli hóval, jéggel boritva; 
pedig épen ellenkezőleg áll 
a dolog : a legraasabb csú¬ 
csok kopáran, feketén mered¬ 
nek az égbe. A roppant ma¬ 
gasságban eső hó sokkal szá¬ 
razabb, sokkal finomabb sze¬ 
mü, semhogy a meredek szik¬ 
lához tapadhatna, s a szelek 
által fölkavarva, csak a völgy¬ 
torkolatokat boritja el. 

A hegyek egész laby-
rinthjában, a tenger szine fö¬ 
lött 12,568 lábnyi magasan, 
mint egy óriás, emelkedik ki 
az ugynevezett Schreckhorn. 
Ettől, m i n t középponttól, 
minden irányban, m a g a s 
hegyágak nyulnak szét, me-
iyek közt beláthatlan hósiva-
tag terjed el. E hóból verő¬ 
dik össze s alakul azon sürü, 
kökeménységü s különösen 
sikos jég, mely e hegyágak 
közt képződő völgyek lejtőjén 
lefelé, mint a lávafolyam, to¬ 
vább tovább hömpölyög. 

íly jégfolyam egyike a 
Rosenlaui-jéghegy , mely a 
tenger szine fölött 4688 láb Serédy-em),ík Zborrt mellett. — Sái d Gyula rajza u'án. 

Azonban I. Rákóczy 
György végtelenül dús ember volt, s ki is tudta vinni a mihez < nyi magasságban állapodik meg, s a természet leggyönyörűbb já-
hozzá fogott. i tékái közé méltán sorozható. 

Az emlitett naphoz egy évre Serédy Gáspár kedvencz vára j Eszébe jut itt valakinek kérdezni, mi lehetett azon gát, mely 
a roppant jégtömeg tovább-csuszását megakadályozta. Talán va¬ 
lami szük völgy kanyarulat ? vagy valami kiálló szikladarab?... 
Egyik sem lett volna elég erős, megakasztani a jégfolyamot; — 

tött alkuja, s aggódni kezdett, de aggodalmát még íeküzdé, mivel | egy szelídebb hatalomnak hódolt az, s a melegebb levegölangy lehel¬ 

erkélyén ült, egészen elfelejtve már a fejedelemmel kötött alkut. 
Egyszerre a völgyben kanyargó uton társzekereket lát közeledni, 
erdélyi fejedelmi kísérettel, a kék lovassággal. Rögtön eszébe ju-
• • • " • 1 J_= -L _ i _ , * i . . i_ i . . . / j . „ . /_ i_ i_ j i_ j J í _ : i 

még mindig nem hitte teljesithetőnek Rákóczy elé szabott föltéte¬ 
lét. — A társzekerek ezenközben fölérkezének, s a fejedelmi biztos 
nagy zacskókban hordatá az aranyakat a várterembe Serédy elé. 

Ez egyenkint megnézett minden darab aranyat, s nem akart 
hinni szemeinek, midőn mind ugyanazon évszámot. Erdély czime¬ 
rét s Rákóczy arczképét látta rajtok. A mint a még át nem vizs¬ 
gált zacskók száma fogyott : akként növekedett a szegény agg Se¬ 
rédy aggodalma- Midőn a legutolsó zacskó aranyait nézegetné, 
már sürü izzadságcseppek boriták homlokát, feje szédelgett, s tán¬ 
czolni érzé maga körül a nagy oszlopokat. Reszketve vette kezébe 
a legutolsó aranyat. Ez is olyan, mint a többi; itt az arczkép, itt 

létére állott meg, hogy vizzé olvadjon, kiméivé az előtte elterülő 
rengeteg fenyveseket. 

Képünk a Rosenlaui jéghegy azon pontját ábrázolja, melyen 
az, szilárd jégalakját elvesztve, folyékony vizalakot ölt; — hol 
azon kis patak ered, mely három órai uton szilajon kanyarog az 
Aar völgyébe, hogy ott a többi jégpatakkal egyesülve tovább 
siessen. Elöttünk áll egyike azon kristálypalotáknak, milyet Sveicz-
ban 608-at találhatunk, de a melyek közöl nagyszerűségben ugy, 
mint tisztaságban a Rosenlaui jéghegyet egyik sem múlja fölül. 
Ennek több millió mázsára menő jégtömege gyémánt falazatból 

látszik lenni; színben a fehértől a tengerzöldig játszik, s ragyog, 
mintha egy szétzúzott kristályhegy darabjai állnának előttünk a 
régi mondavilágból. Fölötte vékony fellegek tanyáznak, mig a jég 
falazat tövében sürün nyilik az alpesi rózsa, s a bő nedvtől ter-
mékenynyé vált föld 
gazdag viránynyal van 
teritve. 

Az ugyanazon 
hegységhez tartozó 
jéghegyek már korán-
sem versenyezhetnek 
a Rosenlaui-jéghegy 
tisztaságával. — A 
Schreckhorn szomszéd 
ágából eredő alsóaari-
jégfolyam már temér¬ 
dek szikladarabot 
hord hátán, s azoknak 
roppant halmazától 
átlátszóságát egészen 
elveszti, mi amannál 
annyival csodálato¬ 
sabb, mert a jégnek 
több mint egy mér-
fóldnyi utat kell ten¬ 
ni, mig képződése he¬ 
lyétől az olvadási he¬ 
lyig eljuthat. 

A felületes szem¬ 
lélőnek semmisem 
juttatja inkább eszébe 
a halál nyugalmát, 
mint ez örökké csen¬ 
des jéghegyek; a ki 
azonban szorosabban 
vizsgálja, tevékeny sé-
gökröl győződik meg. 
Többen jutottak már 
azon tapasztalatra, 
hogy e jégfolyamok 
hajdan, az őskorban, 
sokkal alantabb, a si-
kon állapodtak meg; 
legalább a Savoyai s 
lombardiai síkságok¬ 
nak az Alpesek köze¬ 
lében esö tájain sok 
ködarab van, melye¬ 
ket csupán e jégfolya¬ 
mok hátán lehet ma 
is találni s fölismerni. 

Csodálatos játéka 
a természetnek, hogy 
e jéghegyek határát 
bár mindig ugyan¬ 
azon helyen, egyfor¬ 
mán nagyszerűnek, de 
a folytonos olvadás 
miatt mindig más 
más alakúnak találja 
a látogató. 

E jéghegyekből 
eredö s később né¬ 
metországi folyókkal 
egyesült patakokat a 
Rajna fogadja be. 

Cs. 

disznóra czélzott, és egy szegény vadászinas csípőjét lőtte keresztül, és 
Isten tudja még mennyi más apró malheurjei voltak, de mindamellett nagy 
kedvelője volt a vadászatnak. 

íly alkalommal történt egyszer, hogy Masséna marsall és Berthier fő-

Napoleon a vadászaton* 
Az első franczia császár, I. Napoleon, nem dicsekhetett avval, hogy 

,r „tuar, Jártas üsrves, vagy épen szerencsés lett volna. 
* Egytzei• p u k & k i é b e n csupa véletlenségből sült el, másszor vad¬ 

vadászmester között ment épen, midőn egy csoport fogoly rep-ilt fel; az 
első lövés tiszteletből a császárnak volt hagyva. LCtt, s Masséaának sze¬ 
mét lőtte ki egy szem seréttel. 

Midőn segitségére szaladnának, felkiáltott Napc leon : 
„Berthier, ön Massénát megsebesítette!" 
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A fővadászmester mentegette magát, de a császár erősen megmaradt 
állitása mellett, mire Berthiernek eljkellett hallgatni, s mindnyájan kedvet¬ 
lenül, s némi boszusággal tértek vissza, 

Midőn Malmaisonba érkeztek, azonnal a szolgálattevő tisztsegédet 
hivatá Napoleon, s megparancsolá neki, hogy : 

„Azonnal nyargaljon ön Párisba, és mondja megLarreynek, orvosom¬ 
nak, hogy tüstént jöjjön Ruelbe, mivel Massena beteg, s adja át neki egy¬ 
uttal ezen levélkét is." 

A parancs teljesittetett. Larrey megérkezett Ruelbe, s betegét felta¬ 
lálva, mondá : „Marsall ur, a császár azt üzente, hogy ön beteg, s én gyor¬ 
san ide siettem." 

„Jól tudja ő azt, hogy mitől, nézzen ide tehát orvos ur." 
„A seb nem veszélyes, tábornok ur; de szeme nagy sérülést kapott." 
„Talán el is veszthetem?" 
„Azt épen nem mondhatom még most, hanem mindenesetre nagyon 

vigyázva kell vele bánnunk. De majd el is feledtem e levélkét ő felségétől 
átadni." 

„Olvassa fel ön, édes Larrey ur, jelenleg nem vagyok képes, nem lát¬ 
hatom." 

Larrey feltörte a levélkét s a következőt olvasta belőle : 
„Kedves rokonom! mihelyt egészsége megengedi, azonnal elutazand 

a főparancsnokságot Portugálban átvenni. Addig is az Istent fogom kérni, 
hogy ont szent oltalma alá vegye. Napoleon." 

„Oh! kiáltott Massena, — örömét alig titkolhatva — i>hogy tudja ő 
szemeinket elvakitani!" 

— Ez volt oka, hogy Massena tábornok egy szemét elveszte, és hogy 
a portugali főparancsnokságot elnyerte. Z. Q. 

Történelmi kalászatok. 
Irt» Lehoczky Tivadar. 

( K ö l y I n I á s . ) 

XXII. 
A XVII. században is sokan vakarták fejőket az 

adófizetésnél. 
Tököly Imre felkelésének legyőzetése után, ugylátszik, hazánkban az 

adó és közteherviselés minden lakosra, a nemes és közrendüekre egyaránt 
terjesztetett ki; hogy a különféle adót a nép közöl sokan nehezen fizetge-
ték, annak világos jeleit nyujtják a megyei levéltárakban csendesen porla-
dozó azon korbeli iratok, melyek egyikét van szerencsém ezennel közleni; 
sajátságosnak találván e kérlevelet nemcsak vallásos fohászkodásokkal 
telt kifejezései, de azon buzgó áhitatos panaszok miatt is, melyeket tar¬ 
talmaz. A jól megtermett, körmönfont instantia szorul szóra igy hangzik : 

,,Istentől kegyelmet és lelki testi békességet kívánnunk megadatni 
Nagyságtokk, kegtekk. Tek. Mgos Uraink! tetszet a mi Urunk Jézus Chrisz-
tusnak, hogy a kik az magasságos Isten fiai volnának, azokat az attya 
Istennek kegyelmes cselekedetire megtanítaná; hogy a mikor, az hol, az 
kikhez kivántatnék, azokat akkor, az magasságos Isten fiai megelégetenek 
az Isten tetszéséből az irgalmasság tétellel! Ezt mondván : Legyetek irgal¬ 
masok, mint a ti mennyei atyátok is irgalmas. Az honnan ismerhető czime-
reket az Isten fiai megmutattyák, hogy ök az Istennek választotti; mert 
mennyei szent Attyokat követik. — Tudván azért mi is azt, hogy Ngtok, 
kgtek is azok közül való, és az örök életére elválasztatott czimerének ki¬ 
mutató irgalmas könyörülő kegyes Atyák! kényszeriteténk a Ngtok. kgtekk 
irgalmas tételéhez folyamodnunk; már szintén minden javacskáinknak elfo¬ 
gyásának és vénségünkben egy falat kenyerünknek nehezen és siralmason 
valo megszerzésének idején, hogy a mi lelkünket, életünket az földig le¬ 
nyomó nyomoruságinkból az Isten nevében vegye fel, melyet Ng. kgtek 
cselekedvén, mindezen életben, mind az itélet napján vegye el az mi hoz¬ 
zánk való irgalmasság tételének boldogságos jutalmát. Amen. Az ngtok, 
kgtek kegyes Attyai válaszát várjuk mi Péter falván nyomorgók : Gyulai 
Sigmond meghagyatott özvegye Tegze Mária és Hogyó Ferencznő. 

Resolutio : Mind a két részröl a kérelmezőkk tiz forint portiójokból 
elengedtetik. In Congreg. Cottus Ugocsa, die 29. Oktobr. 1699. in N.-Szőllős 
oelebr., per jur. Not. — 

XXIII. 
Adóexecutio 1699 dik évben. 

Különös, hogy mint nem régiben, már a XVII. században is katonai 
erövel szedegették be az adót hazánkban, mely adó alá minden ember ki¬ 
vétel nélkül volt alávetve. Minap egy ezen korbeli folyamodás jött tollat¬ 
forgató kezembe, melyet érdekessége miatt, az akkori idök jellemzése vé¬ 
gett, közölni jónak látok. Ez irat következő : 

„Isten Ngtokat kgteket szerencsésen éltese, kivánom. Tek. Ns Vgje! 
alázatosan akarom Ngtok kgtek eleiben terjesztenem nagy és hamar el sem 
felejthető megbántódásimat és káraimat, melyeket 3 nap hiján egy holnapig 
szenvedtem az rajtam lakó executorok miat; mely káromat alázatos Instant¬ 
jával edgyütt Signaturámb. Ngtok kgtek eleiben alázatoson benyújtottam. 
, . . Az élő Istenért is Instalok, Ngtok kgtekk, tekintse az én szükült álla¬ 

potomat, uj gazda voltomat, ki is még mégse telepedhetett. Ngtok kgtek 
iözöt bizonyítom Innel, tavaly is igen kevés életem terme az földeimen, és 
lig értem be velle vetésiül, nem marat 7 köböl Buzánál töb, azontul mind 

pénzes kenyérrel éltem. Soha bizony szolgabiróság Ns Ugocsa Vgjében sen¬ 
kinek ugy meg nem esett, mint nekem, én hirrel sem hallottam, hogy por-
tiojért dúltak volna valaha valakit, még csak engemet, kit is megbizonyit-
hatok. Iterato is kérem Ngtokat, kegteket, vegye melto tekintetbe feljedzet 
káraimat, kikben bizon eleget el is hallgattam, csak azokat irtam fel, a kit 
hüttel is mernék confirmálni, az falubeliekkel is megbizonyithatom, bárcsak 
azokat méltóztassék refundáltatni Ng. kgtek, kik is 70 ftra extendálnak és 

pénzre. Mely Ng. kgtek hozzám járulandó jó akarattyaért Isten is áldgya 
meg Ngtokat, kgteket. Aláz. szolgája Duka Péter. 

Resolutio. Kárait s injuriait tekintetbe vevén a Ns Vg/e, 82 ftot s 88 
pénzt refundáltat eo kgnek, melyet Perceptor Gyulaj Mihály ur adjon meg 
ö kgnek. Ex Sede Kasznária die 26. Juny 1699. in oppo N.-Szöllös celebr. 
Jer jurát. Not. — 

Akkor, ugy látom könnyen használt a folyamodás, a ki kért, nem ki¬ 
áltott egyet a zaharai pusztán! 

XXIV. 
Tököly Imre és neje Zrinyi Ilona ingóságai a 

munkácsi várban. 
Közelebb lemásoltam eredeti kéziratból okmánytáram számára egy 

gesz füzetet, mely tárgyalja a török fogságba elhurczolt Tököly Imre feje¬ 
delem és a munkácsi várban megmaradt hőslelkü neje Zrinyi Ilonának több 
nemü ingóságai iránti jegyzéket; e lajstrom magában foglalja mindazon 
tárgyakat, miket a nevezettek tisztei és cselédei a vár bevétele alkalmával 
részint elrejtettek, részint elhurczoltak. Az egész iratot terjedelme miatt 
itt közölnöm nem lehetvén, addig is, mig összegyűjtött, százakra menő tör¬ 
ténelmi kalászaimmal és adataimmal azt is önálló munkába foglalnám, ez 
alkalommal csak egyes pontjait terjesztem a tisztelt olvasó elé. 

Szöllösinénél vcranafc: „Mezei violaszin mente, bélletlen, sötétszin ezüst 
aranyas szoknya; Tököli fejedelem portékaiból: 2 ezüst kanál, egy kis ezüst 
pohár, belől aranyos, Karmaszin szin bársony kurtánka. Karmaszin szin 
selyem eöv; kis török óra; czafrangh arany fonallal varrott; Egy kis ezüst 
csészécske, 3 latt és '/„ cupido játszik a közepén egy kis gyermekkel; egy 
pugillaris ezüst pennával és a táblája ezüst szegekkel vert. Egy üveg két-
fülü csésze, palatínus Eszterházi Pali czimere egy felöl, más felöl Tököli 
czimere, cum super inscriptionibus. Egy zöld selem másik kantár szár. Egy 
törölkezö kendő, selem és ezüst-arany virágokkal varrott, viselös. Egy da¬ 
rab ezüst s arany skofiummal és selemmel varrott lepedőben való varrás. 
Egy ingnek két uja, ezüst s arany skofiummal varrott. Asztalra való sok¬ 
féle selemmel varrott abrosz. Hintóban való török párnahaj veres bár-
sonból." 

Komáromi János uram kezénél vannak : „Egy aranyláncz, kit a feje¬ 
delem a nyakán viselt. 1 ezüst csésze fedelestül, melyből fölöstökömözött a 
fejedelem, 1 aranyas kanál, melyei a fejed. ett. Egy aranyas pohár, kiből a 
fejed. itt. fekete selem köntös, a mente petymettel béllelt. Dolmány, eöv, 
nyuszt nélkül való süvegh. Egy hosszu beö fekete selem posztó rókával 
béllelt mente. Egy pecsétes gyürü aczélra metszett, a fejedelemé volt. A 
fejed, fejér ruhái, u. m. ingek s lábravalók. Egy ezüst szegekkel vert nye-
regh. Egy vér állító arany gyürü. Egy ezüst plehes könyvecske stb. 

Szkárosinál vannak : Egy rendbeli angliai posztóból való köntös, 
mente, dolmán, nadrág, selem készülettel. Egy tüdöszin bárson mente. Egy 
viseletes aranyas paplan. Egy czopás ezüst szegekkel vert nyereg. 

Kupáinál vannak: Egy hajszin anglia dolmány, nadrágh, 1 pár puska, 
1 aranyas szoknya, narancs szinü, kit a fejedelem adott neki stb. 

Fekete Jánosnál vannak : 1 világos kék bojer mente; ezüst arany 
skofiummal való varrás egy hódingra s tarsolyra valo stb. 

Hidfalusi Kata előadott nemzetes főkomornyik Kőrösi György, és fő-
porkoláb Dobay Sámuel, ugy Kolosváry András uraimék előtt ezeket : 
Aranyas terczenallya szoknya vallóstul, prém helyett, ezüst s arany skófium-
búl való varrás rajta. Testszin aranyas atlasz bélletlen mente, egy tenyér¬ 
nyi széles ezüst aranyas kötés rajta. 2 török bárson vánkos, hintóban való. 
Asztal abroszbúi csinált rokolya, ezüst aranyvirágokkal es sokféle selemmel 
varrott. 1 lábas aranyas pohár 26 lat és fél, templomhoz való volt. Skójium~ 
mal varrott lábra való kötő a fejedelemasszonyé. Vankoshaj gyolcsból, ezüst 
s arany fonallal varrott. Dolmányra való 27 klaris gombok rubintosok. 24 
apró klaris gomb. Hamuszin aranynyal szőtt fűző. Tallér formára vert jó 
darab ezüst, hadakozások vannak kiverve rajta. Az mely boglárokat mondot¬ 
ták, hogy kis Jutka lopta volna el, azokat elbontva elől atta, fekete zomán-
czos arany boglárkák sat. — Egy strucztojásból korsó fedelestül. Egy pár 
veres bársony Pantoffel. Fiókos gyöngy házas ládácska. Strucztoll, fejér és-
veres Zöld selem arany fonallal szőtt strimpffli. Nyakravaló 8 sor 
oriéntalos gyöngy sat. Egy pár pisztolt Jósa uram hozott el. sat." — 

(folytatása következik.) 

Képek az állatországböl. 
A F a r k a s . 

- A farkas csak amaz egy szempontból is nevezetes állat, mert leghívebb 
társunkkal, az ebbel oly feltünő hasonlósága, a oly közel rokonsága van : 
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hogy a kettő között szinte mesterség különbséget találni; s ha annak me¬ 
rev és ferdés nézése némi vadabb tekintetet nem adna, bizvástegy s ugyan¬ 
azon állatnak lehetne tartani ezzel. 

Régibb természetbúvárok, maga Buffon is ugyanazon állatnak hive 
őket, s erősiték : hogy a kutya csak szelidités által eléállitott sarja-
déka, azonban korcsabb vagy nemesebb faj lön-e ezáltal, afölött sokáig és 
sokan vitatkoztak. 

Nevét bizonyosan farkától nyerte; ez keményen szőrözöd, s vagy 
semmit vagy csak kissé fölfelé görbedő. Bundája ősz, s majd többé, majd 
kevésbbé sárga-, vörös-, fehér-, fekete színbe játszó, alsó részén mindig vi¬ 

lágosabb, mint fel¬ 
sőn. Egészen fehér 
farkasok csak zord 
északon találha¬ 
tók: a teljesen fe¬ 
kete is ritkaság, 
de még sem &ny-
nyira, egyes vidék 
lakója. Feje vas¬ 
tag, orra hegyes, 
szeme ferde fek¬ 
vésü, füle hegyes, 
a fiataloknál félig 
függő; hossza41/2, 
csupán farka 1% 
láb, nagyságra a 
jó fajta komon¬ 
dorral mérkőzik, 
szőre bozontos, 
szája nagy és tá¬ 

tott, foga erős és hosszu, farka lompos, testének előrésze oly izmos, hogy 
az elorzott juh, sertés, őz, vagy csikóval könnyűden elszalad. Szorult hely¬ 
zetben nagyon gyáva, gyermek is agyoncsaphatja. 

Angolhonban már kiirtatott, Szárdinia-szigeten is ritkaság : azon¬ 
ban Francziaország, Portugallia, Spanyolhon, Csehország, az Alpesek, 
Magyar- és Lengyelország, főleg Oroszhon, még mindig tanyájául szol¬ 
gál, legkártékonyabbak Moldvában a dunai fejedelemségekben, Oláh¬ 
országban, Poroszhonban és Orosz-Lengyelországban; Svéd- és Nor¬ 
véghonban is nagy mennyiségben tartózkodnak : van azonban Ázsia hide¬ 
gebb részeiben sőt Amerikában is. E kártékony ragadozó állat tehát eléggé 
<?1 van terjedve. 

Mieiőtt azonbm természetéről bővebben szólanánk : helyén lesz a két1 

faj közti különbséget is megismernünk. A farkas és vad kutyafajnak fülei 
fölállók és hegyesek. 

A lapos lecsüggő fül szelídség és műveltség jele; ez annál észrevehe¬ 
tőbb s am.íil fejlődöttebb, minél magasabb fokon áll az ebnek szellemi te¬ 
hetsége, mi átalában a vadász névleg a foglyászebnél különösen látható. 
Továbbá a vadság vagy szelídség biztos ismertetése a fark is : a vad fajnál 
többé vagy kevésbbé lompos és uszó, s hiányzik nála ama sajátság,hogy azt 
mint a szelid kutya magasra emelje vagy csóválja. — Végre a ifarkas és vad 
kutya ordit, sivit, de nem ugat, mint a szelid, kivéve a fönneinlitett ebfajt, 
mely tanusit ugyan valamely haragos ugatásféle hangot, de Cumming jegy¬ 
zete szerint mégis nagyban különbözik a házicb ugatásától. 

F a r k a s o k . 

V a d k u t y á k . 

A farkas és eb, egy családhoz tartoznak, s ismeretesek világszerte ama 
kortól kezdve, melyben az ember bölcsőjéről szó van. 

A farkas különösen falánk, ravasz, veszélyes és irtózatos ragadozó állát; 
alkata karcsu, nyaka rövid és izmos, tekintete alattomos és leskelődő, érzékei 
élesebbek, mint a kutyáéi; nevezetesen kiváló látása, hallása és szaglása. 
Tápja hus, s hozzá nem levén válogató, mindabban, miben hus és vér van, 
teritett asztalra talál: innét, mind emlős, mind repülő állatra nézve veszélyes; 
s mert ereje nagy, erősebb állatokba is beleköt, s ügyes fortélya czélhoz is 
juttatja. Teszem, neki rohan a lónak, s rendesen nyakát vagy gégéjét sza-
kitja meg : mig a szarvasmarhát oldalon támadja s lágyékát tépi szét; aztán 
lerántja, s ereit tépi föl, hogy elvérezzék. Futásban ugyan nem gyors, de any¬ 
nyira kitartó, hogy folytonos üldözése többnyire czélhoz juttatja. 

A farkas épen nem társas állat, nagyon vad, és többnyire magánosan 
kullog. Nappal erdőn és bokrokban tartózkodik : éjjel vadászatra jár; télen 
a szükség csoportokba tereli, akkor társaságban vadásznak, együtt rabol¬ 
nak, s bizakodván erejökben, mit máskor ingereltetve vagy megsebesittetve 
cselekesznek csak — az embert is megrohanják, legyen gyalog vagy lóhá¬ 
ton, az reájok nézve mindegy. Ha lovast támadnak meg, embert, lovat külön 
rohanással törekednek elejteni, az embert véknyában, a lovat nyakánál ra¬ 
gadják meg, s valóban, mint betanult ellenség, egyszerre törekednek öket 
megsemmiteni. 

íly esetben — ha csak lehető, tanácsos a lóról lemaradni, fán vagy 
bokorban elrejtőzni, a lovat szabad futásnak ereszteni; a marczangoló álla¬ 
tok utána irarolanak, s ha 
a ló konczul esnék is, leg¬ 
alább az emberélet mentve 
van. Ekkor a farkas vonit, 
nyikog, a közeilevők az ül¬ 
dözőkhöz sereglenek,s mind 
a martalék után futnak, a ló 
jó tova elfuttatja őket, ma¬ 
rad tehát idő a menekvésre, 
de aztán nem kell ám té¬ 
továzni, mert bevégezvén 
üldözésöket csatahelyökre 
meg-meg visszatérnek, s 
ekkor ügyes és bátor legyen a megtámadott, hogy bőrét megmenthesse. 
— Tűz, trombitahang s lövöldözéssel sikerül ugyan néha megfuttatni őket. 
azonban mégsem biztos vódszerek ezek a támadás ellen. 

Tanyáját üregekben, hiuz és róka szomszédságában üti fől. 
Legvadabb párosodáskor, mi deczember hótól ápril elejéig terjed. A 

nőstény 14 hét után az erdők sűrűjében sziklahasadékban vagy laegtágitott 
hiuztanyán 4 — 9 kölyket ellik, ezek 10—14 napig vakok, s anyjok által 
minden megtámadás ellen a legnagyobb dühvel védetnek. Az anya inkább 
elvesz, mint sarjadékát föláldozza, ha pedig megmentette őket, azonnal biz¬ 
tosabb helyre czipeli, minden lelt konezot azoknak hord össze. Lenz beszéli: 

Hogy midőn Thornban lakott, egy és ugyanazon fészekből ajándokul 
7 fárkaskölyket kapott, melyek akkorák voltak, mint egy jó hamvas macska; 
számokra tüstént ólat készíttetett, 8 foglyász-ebét melléjök állitotta. Ez 
azonnal felborzantja hátát, egy nőstényt megragad s fojtogatni kezdi. Lát¬ 
ván azonban, hogy neki az állatkák hizelegnek, a műtéttől eláll, most mind¬ 
nyájan körülfogják s szopni akarták. A kutya hamar megbarátkozott velök, 
kivált egygyel, mely neki megtetszett. 

Egy hétig táplálta őket Lenz tej és kenyérrel a czélból, hogy most majd 
leöletiés kitömeti őket; a dolgot magának kellett végrehajtania, mert a nép 
ama hiszem miatt, hogy magát ily cselekvény által megbecsteleniti, még 
csak nem is segitett. Fogott jó erős botot, egynek-egynek orrára három 
négy csapást tőn; s mindannyia elterült. Még azonban az utolsóval nem ig 
végezte dolgát, midőn az első s utána a többi is fölelevenedett. A műtéteit 
háromszor kellé ismételnie, s a szinlett halálra mégis meg-meg csak élet kö¬ 
vetkezett. Most kötelet vett elő, mindannyiát ismét agyonverte, s hopy többé 
fől ne ébredjenek, mindegyik nyakára kötelet szoritott; még ekkor sem ful¬ 
ladtak meg: végre mindannyiát összekötözte, fához szoritotta, s csak igy 
fultak meg nagy nehezen. 

A farkaspár ritkán hagyja el egészen fészkét; mert e faj annnyira ra¬ 
gadozó, hogy más anyától származott önfaját is fólfalja. Igy cselekszik seb¬ 
zett nagy tehetlen fajtársával is. A kölyök farkas fehéres vagy vörössárga, s 
nagyon gyorsan növekedik, 14—16 hónap alatt teljesen kifejlődik. Ekkor 
szőre füle alatt és nyakán hosszabb, mint testének egyéb részein. 

A farkast egyéb vadak közt ismeretessé teszi annak feltünően csontos 
alkata s undoritó kipárolgása. Járása, lépése, futása valami bizonytalansá¬ 
got árul el, mozdulata gyáva, állhatlan. A csinos alkatú ügyes rókának tel¬ 
jes ellentéte; még csel vetése is durva, tunya s aljas. Ha üldöztetik vagy 
megtámadtatik, alig képes ellenszegülni, minden védelmét futásban keresi; 
csak legszorongóbb helyzetben bir ellenállást tanusitni. Orrát földig ereszti, 
nyelvét kilógatja, szemeit szikráztatja, nyak- és hátszőrét felborzogatja, 
lompos farkát vagy vontatja, vagy lábai közé vonja, g menekül. 

Midőn ebek veszik üldözőbe, megragadja a legszorongatóbbat, s ha sza¬ 
bad térhez juthat, azonnal menekül. Verem, ól, istálló vagy csűrökben leg¬ 
többnyire minden ellenszegülés nélkül veretik agyon : pedig a medve után 
ragadozó állataink közt ő a legerősebb, futása meg oly sebes, hogy a leg¬ 
gyorsabb kutya is ritkán érheti be. Midőn jól kiéhezett, a földet is megeszi, 
az egér és békának is rendes pusztitója. 

A juhoknak mondhatlan elllensége, a juhász szemelátára is rácsap a 
nyájra; midőn embervért szomjazik, kocsinak, szánnnak utána iramuk, a 
lovon ülőt lováról is lerántja. Télen a földmives zárt helyeit is feltöri, fal-
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vak és városokba lopakodik, Pétervárott az utczákon tartanak ellene vadá¬ 
szatot. Azonban ennyi merészségre csak éhében vetemedik. Bátor támadó 
elött rendesen elriad, óraszámra elbujkál a magas fűben, csak csikó és bor¬ 
juhoz juthasson. Nyilt viadalt rendesen kikerül; a ló patáját, marha szarvát 
s juhászeb fogait gondosan kerüli. Egy szikra, véletlen csattanás, váratlan 
hang, hegedűszó, minden vérszomját meglohasztja. 

Csordák, nyájak után farkast kullogni látni, semmi ujság, a beteges és 
maradozó állatokat rendesen ő veszi figyelembe. Csatatereken is rendes 
vendég : pedig az ő hnsát semmi állat meg nem eszi. 

Páris, London és Berlinben ujabb időkben tettek kísérleteket farkas-
és kutyapárositassal; mi leend az eredmény, hirlapok utján bizonyosan meg-
tudandjuk. Bundája igen jó és tartós bőrt szolgáltat. Nyomát könnyü felis¬ 
merni, noha a kutyáéhoz nagyban hasonlit, két közép ujja hosszabb levén, 
mint a kutyáé, csapája is inkább hosszukás, mint gömbölyü, s mert karmó-
ját is többnyire bevonja, nyoma tompa, és tisztább mint a rókáé. 

A farkas hajdanban nagyon rettegett állat volt; való ugyan, misze¬ 
rint e vad igen nagy mérvben volt elszaporodva, de mégis szembeszökő ama 
vak hiedelem : mely a nép közt emez állat kirivó sajátságai miatt ijesztő 
rémként vala elterjedve. Mint a medvének csak borzalommal emlittetett 
neve : ugy a farkasrai gondolattól is visszaborzadtak. Bizonyos és gyöke¬ 
rezett volt a hit, hogy a farkas nevének puszta fölemlitése elég ok arra, 
hogy az állat is egész valóságában azonnal megjelenjék. Nézzük a dolog 
bizonyosságát közmondásokban : 

A magyar itry szól : Farkast emlegetnek, a kert alatt kullog; itt az 
eszme nagyonis rokon a fönebbi állitással. A némtt azt mondja: Wenn man 
den Wolf nennt, kommt er gerennt; itt az eszme és állitólagos hiedelem 
ugyanaz. A latin igy fejezte ki magát: Lupus in fabula, tehát ez sem ma¬ 
rad távol a rémhittöl. — A hitrege még határozottabban nyilatkozik : A 
skandinavi monda eme határozott hittel szólamlik meg: Az idök végezetével 
ama nagy tiíznyelvü pokolfarkat magát az istenek istenét, Odint ?"« elnye-
lendi, 8 ezzel a világnak vége. 

A vad vágynak nincs találóbb jellege, mint a farkas. Romulus nagy 
előrelátást t anus i to t t : midőn az általa alapitott városnak véde és jelképéül 
a nevezett állatot választotta. A város multja s a farkas sajátságaiban igen 
sok a rokonság. Most már irtott állat, Egyiptomtól azonban egész Lapp¬ 
honig majdnem mindenütt található. Egykor Angolhonban oly nagy meny-
nyiségben találtatott, hogy az, a ki szabad üldöztetés alá vettetett — der für 
vogelfrei Erklarte — farkaskoncznak mondatott; most a nevezett ország e 
vad állattól ment : mig Északamerikában az utazók folytonos riasztó lárma 
s őrtüzek által űzik el utaikról őket. 

Nem lesz tan érdektelen az „aranykönyvből ' ' egy nem rég mult len¬ 
gyelhoni eseményt fölemliteni. Bizonyos utazó igy szó l : 

Hüs és holdvilágos éj volt, midőn szomszédom tanyájáról visszatérve 
egy erdőn lovagoltam keresztül. Halálcsönd uralgott körülem, s noha fényes 
és világos volt minden : engem mégis valami bádgyadtság fogott el. Szóra¬ 
kozást fütty és énekben kerestem, s ime egészen véletlen egy iszonyu ordi¬ 
tás által zavartattam meg. Körülnézek, s nem tova tőlem a vizmedernél egy 
őzhuson falatozó farkast pillanték meg. Agyarain nagy darab husok csügg-
tek alá, nagy mohósággal evett, de mihelyt megpillantott : falatozásával i 
azonnal fölhagyott. Az állat nagy és erős volt, s én elég balga valék őt, 
czélba venni. Ha nyugottan tovább lovaglók vala, az állat is bizonyosan 
konczánál marad : én azonban bízván fegyverem és farkashoz szokott lo- j 
vámban, rá pörkentettem. 

A lövés perczében az állat egy ugrást tön, s én szügye helyett egyik 
első lábát találtam. Most azonnal nekem rohan, lovam fölágaskodik, én le¬ 
csúszom, s paripám futásnak ered. A véletlen a farkast is megriasztja, hátra 
ugrik, én pedig egy közel fára menekülök. A farkas ekkor iszonyu ordítást 
hallat, szava viszonoztatik, s fajának egész csordája jelent meg, s mindany-
nyia a ló után iramlik. 

Már azt hivém, lovam veszve van, midőn egy nem remélt ugrással 
szabadba menekül, a farkasok pedig ugyanazon sűrűség által tar ta t tak 
vissza, mely miatt lovamat féltem. A farkasok, mitsem végezve, vissza¬ 
kullognak. 

Most már volt okom rettegni. Mindannyian felém tartot tak, s utánam 
keményen szaglálódtak. Egyet lelövék, gondolván, hogy annak s az őznek 

husa elég falatokat szolgál-
tatand az éheseknek. Csa¬ 
lódtam. Az ág már ezelőtt 
recsegett alattam, most egy¬ 
szerre mint a/ nádszál pat¬ 
tant ketté. En elég ügyes 
voltam fegyveremet elvet¬ 
ni, s megragadni vadász-
késemet, mit épen hogy ke¬ 
zembe vevék, a legnagyob¬ 
bik rám rohant; én hátára 
kapaszkodtam, karjaimmal 
derekát átfogtam s a hőm 
pölygés és huzakodás csak 

most vette valódi kezdetét. A többi mint tanu félreallott, $ várta nyugot¬ 
tan a dolog kimenetét. De csakhamar letünt nekem is reménycsillagom. 

A farkas hasa alá kapott , agyarait mellem és vállamba vágta, és soha 
nem mulandó jeleit hagyta ot t viadalmunknak. Szemeim már elhomályosod¬ 
tak. Most azonban a bonczolásnál fölhagyott, s ruháimat kezdé tépni, s e 

cselekvés mentett meg : ugyanis mig ő szőrös fővegemet fejemről tépi, hom¬ 
lok amat orrával nyomdossa, késemet fölhasználom, s torkát veszem boncz 
alá, mire a farkas csakhamar lerogyott. Sok vért vesztettem, de még elég 
erősnek hit tem magamat egy másik megtámadás ellen i s ; a farkasok azon¬ 
ban nagy részt távoztak csak kettő marada hátra. Egyiket leszúrtam, a 
másikat orron lőttem; ez iszonyu ordítást hallatott, de annyira elkábult, 
hogy hátsó lábát megragadhattam, a a futók felé czipelhettem, nagy ordi-
tással társai közé is menekült. 

Fölleltem végre lovamat is, nagy nehezen rákapaszkodtam, s haza 
siettem, de föltettem magamban határozottan : soha többé, vagy csak meg-
támadtatva iaskodni farkassal. (V<te követkeik.) 

'iy e g y e s j e g y z e t e k . 
Közli Dr. Bardócz Lajos. % 

A tengeralatti távirda. Ismeretes dolog, hogy a tenger fenekén levő 
távirdákon a közlekedés sokkal lassúbb, mint a szárazföldön levőkön. Ezen 
körülmény a nemszakemberekben bizalmatlanságot szokott felkelteni a viz-
alatti távirdák iránt. Azonban meg kell gondolnunk, hogy a roppant nagy 
nyomás, melynek a sodronyok a viz alatt kitéve vannak, a villanyfolyam 
terjedésére már magában véve is akadékosan hat; de különösen figyelembe 
kell vennünk azt is, hogy a víztömeg (mely nagyon jó villanyvezető), a 
villanyfolyam terjedését a sodronyon, habár ez elszigetelve van is tőle, te¬ 
temesen akadályozza; minélfogva sokkal erősebb villanyfolyamra van szük¬ 
ség, mint volna különben. Ezen körülmények okozzák tehát, hogy a távira¬ 
tok közlésére a tenger alatt vezetett sodronyon annyi idő kivántatik, hogy 
Siemens számítása szerint, a legkedvezőbb körülmények között, egy percz 
alatt csak három szót lehetne rajta egyik világrészből a másikba küldeni, 
holott a közönséges távirda tizenhat szót elszállít ugyanazon idő alatt. E 
szerint a közönséges távirda ötször gyorsabb, mint a tengeralatti. 

A tengeralatti kész távirdák a „Revue contemporaine" szerint a kö¬ 
vetkező táblából láthatók : 

Tengeralatti távirda 
A viz 

mélysége 

Calais és Dover között 55 met. 
A Szent György csatornán 130 
Dover és Ostende között 55 
Suffolk és Seeland között 
Fühnen és Seeland között 
Schottland és Irland között . . . . 275 
Helder és Neudiep között (Hollandiában) 
Uj-Brunswick és Sz.-Györgyszigete között 
Spezzia és Corsika között 640 
Corsika és Szardínia között . . . . 
Várna és Balaklava kozott 
Seeland és Svédország között . . . . jj — 
Szardínia és Algir között . . , . . iC/350 

Asodrony 
hosszu-

39 kilóm. 
103 „ 
113 „ 
217 „ 
26 „ 
40 

8 
140 
145 
19 

040 
9 

200 

Asodrony 
sulya 

175 tonna 
62 „ 

504 „ 
846 „ 
83 „ 

180 „ 
38 „ 

264 „ 
740 „ 
97 „ 

100 „ 

A sodro¬ 
nyok 

száma 

4 
1 
6 
3 
3 
6 
6 
1 
6 
6 
1 
3 
4 

Ezekhez fog járulni az atlanti távirda, mely Európát Amerikával fogja 
összekötni, és melynek hosszúsága 2000 tengeri mérföldet fogna tenni. 

A legszokottabb egö anyagok világitó ereje. Rössler a különböző 
égő anyagok világitó erejének kitudására vonatkozólag gondos vizsgálato¬ 
kat tett, melyek eredményét a ,,Polytechnisches Centralblait" czimü lapban 
közölte. Szerinte a legszokottabb égő anyagok világitó ereje következő 
arányban áll egymáshoz : 

a viasz gyertya világitó ereje . = 100, 
a faggyú-gyertya „ „ . . . = 95, 
a stearin-gyertya „ , , . . . = 95, 
a mérsék- (moderateur) lámpa „ „ . . . = 480, *-
a gázláng „ „ . . . = = 500. 

Ebböl következik, hogy 5 viaszgyertya láng, vagy 53/10 faggyú-gyertya 
láng, vagy 53/10 stearin-gyertya láng, vagy i/íoa mérsék-lámpa láng annyi 
világosságot ad, mint egy gáz láng. Feltéve, hogy a lángok egyenlő nagy¬ 
ságúak. Mi az égő anyagok mennyiségét illeti, mely egy óra alatt elfogy, an¬ 
nak aránya a következő. 

faggyú-gyertya egy óra alatt elfogy 60/I00-ad lat, 
stearin-gyertya „ „ „ „ 
viasz-gyertya „ „ „ „ 
lámpa-olaj „ „ „ „ 
gáz „ „ „ „ P/io-ed köbhüvelyk. 

A nevezett világitó eszközök ára pedig a következő táblából látható t 
az l4

/l0(l-ad lámpavilág egy órára kerül 97/io<ra(l krba, 
„ 1 gázláng világa „ „ „ I7l/lnn-ad ,, 
" 53/10 faggyú-gyertya világa „ 
,, 53/10 steárin-gyertya „ „ „ 
,, 5 viasz-gyertya ,, ,, „ 84O/10o"a(^ » 

Ebből tehát látható, hogy a viasz-gyertyánál 8'/2 szer, és a stearin-
gyertyánál 43/4 szer, a faggyú-gyertyánál pedig majdnem 2'/3 szer annyiba 
kerül ugyanannyi világ, mint a lámpa olajnál; és hogy az olaj, jó lámpában 
égetve, minden világitó eszközök között a legolcsóbb. 

7 0 , 
7iou-a(l 
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T A R II Á Z. 

A z á l - P e t ö f i . 
Akkoriban történt ez a kis história, midőn e lap hasábjai telve valá¬ 

nak adatokkal Petőfi halálára vonatkozólag. 
CMZ volt már s a Hegyalján a szőlő leve a hordókban jó borrá forrta ki 

magát. Este felé volt az idö, midőn a tarczali ref. lelkész urhoz jó öltözetü 
egyéniség érkezett, ki Petőfihez annyira hasonlított, hogy az ember első lá¬ 
tásra azt hiheté, miszerint ez csakugyan Petőfi volna. Szállást kért, a mi 
igen szivesen megadatott neki. Este több vendég is érkezett, s a lelkész ur 
felszólította őket, hogy nem lennének- e oly szívesek, lesétálni pinczejébe 
megkóstolni az uj bort. Az inditvány egyhangulag elfogadtatott s lementek 
a pinczébe. Itt aztán sorra kóstolgatták a borokat s a melyiket legjobbnak 
találták, annál megállapodtak és iddogáltak. Midőn már egy kissé animó 
valának, idegenünk csendet kér s elkezd szavalni egy költeményt Petőfitől, 
utána másikat s később egy harmadikat, mindeniket Petőfitől. Aztán igy 
szólott a lelkészhez : 

— Nem ragadják el önt ezen költemények? 
Jobban elragadnának, ha a költő szájából hallanám azokat, mond 

a lelkész. 
— Hát ha épen abból hallja ön. 
— Abból nem hallhatom, mert a költő nincs többé. 

Igen nagy tévedésben vannak az urak, csodálom, hogy még eddig 
rám nem ismertek, hiszen itt áll előttök a költő, itt áll Petőfi Sándor, én 
vagyok az. 

— Az nem lehet, kérem, hogy ön Petőfi volna — mond a lelkész, erő¬ 
sen szemei közé nézve az idegennek. 

— De én Petőfi Sándor vagyok, a költő, kiről azt hiszik, hogy 
elesett, meghalt, pedig nem halt meg, csak bujdosott, s most megint meg¬ 
jelent. 

— Már engedjen meg ön, mond a lelkész, de ön Petőfi nem lehet; én 
Petőfit ismertem, ő nekem jó b?rátom volt; az arcznak, kedélynek nem lehet 
annyira megváltozni, hogy én őt most is meg ne ismerném. On nem lehet 
Petőfi, azzal ne is ámítson bennünket. A mi Petőfink nincs többé, csak szel¬ 
leme él köztünk műveiben, s élni is fog, mig magyar emberben magyar sziv 
dobog! Igyunk barátim! Es ittak aztán még jó darabig s midőn látták és 
érezték volna, hogy Bachus oltáránál eleget áldoztak, haza ballagtak s Mor-
pheus jótékony karjaiba vetek magukat. 

Másnap reggel hősünk megköszönvén az éjjeli szállást, bucsut vőn a 
lelkésztől s utját Bodrog-Kereszturnak vette, holott is a ref. lelkész házát 
kereste fel. Itt már egyenesen azzal mentbe, hogy: én Petőfi Sándor vagyok, 
Tarczalról jövök s a lelkész ur utasitása folytán, bátorkodtam tisztelendő-
ségednél is tiszteletemet tenni sath. Ö tisztelendősége pedig elbámult, nem 
tudott szóhoz jutni, hajlongott rettenetesen, s alig találta helyét, hova leül¬ 
tesse a nagy embert, annyira elfogta a nagy öröm, midőn^ aztán ezeken 
tulesett, azt mondta, hogy már most ő Petőfi urat el nem ereszti harmadnapig, 
Petőfi urat pedig nem igen kellett marasztani, tetszett neki a jó élet. Három 
nap mulva aztán elbocsátotta a lelkész becses vendégét, adván neki meg jo 
utra valót is. . . , , . , , 1 , 1 

Hősünk innen Pthrügy faluba vette utját, itt ismét a ref. lelkészhez 
szállott s azzal rontott be, hogy ő Petőfi Sándor, a keresztúri pap küldte 
ide, satb,satb. A lelkész a legnagyobb szivességgel fogadta, s igen nagy oro¬ 
mét fejezte ki, hogy ily nagy embert tisztelhet szerény hajlékában s nem 
győzte eléggé dicsérni a keresztúri pap eszét, hogy ő hozzá is elküldte a 
nagy költőt. Nem is eresztette el egy egész hétig házából, ott tartotta, ven¬ 
dégelte, e°y hét mulva aztán jó utra valóval elbocsátotta. 

Nem sok idővel a történtek után vásár volt Tokajban. Összetalálkozik 
ott a keresztúri lelkész a tarczali lelkészszel, s az első rettenetesen köszöni 
barátjának, hogy Petőfiit házához küldte, s elbeszélte mint vendégelt^ meg 
a nagy költőt,! hogy még utra valót is adott neki. A tarczali lelkész jot ne¬ 
vetett a dolgon s fölvilágositá barátját, hogy biz az nem volt Petőfi, hanem 
valami csavargó féle. Megnyúlt az orra erre a keresztúri lelkésznek, bánta 
tettét s kiváltképen sajnálta a pénzt, a mit utra adott neki. A mint beszél¬ 
getnek, jön a pthrügyi lelkész selkezd hálálkodni keresztúri lelkésztársának, 
hogy őt oly boldoggá tette, miszerint a nagy Petőfi egy hétig nála lakott, 
evett ivott, s hogy lehetett oly szerencsés a bolygó költőt nehány forinttal 
segíthetni. Erre még nagyobbat nevetett a másik két pap, s felvilágositák 
lelkésztársukat a nagy tévedésről és csalódásról, ez pedig, miután nagy 
ámulásából felébredt volna, mit tehetett egyebet, ő is nevetett a többivel, s 
még jó darabig nevettek aztán közösen e nem mindennapi eseményen. 

Később aztán kisült, hogy az ál-Petőfi, ki oly ügyesen tudott alakos-
kodni, ki oly ügyesen meg tudta csalni, lopni a két lelkészt, nem volt egyéb 
más mint egy Miskolczra való patikárius-segéd, a ki felhasználva a Pető¬ 
fiéhez sokban hasonló arczát, gondolta, hogy könnyebben megélhet, ha a nagy 
költő nevét és érdemét bitorolja, mintha a patika falai közt az orvosságokat 
szao-olia De lépre került, s hihető, hogy több embert nem fog megcsalni. 

0 J " Közli Milesz Béla. 

= (Liszt Ferencz levele báró Prónay Gáborhoz.*) Báró Prónay Gábor, 
mint zenedéi elnök, a napokban a következő levelet (eredetije franczia) 
kapta Liszt Ferencz hazánkfiától, válaszul a budapesti zenede által hozzá 
intézett azon felhívásra, tenné át rendes lakását Pestre. 

„Róma, 1862. nov. 9-én. Tisztelt ur! Önnek mult sept. 26-án kelt be¬ 
cses levele csak october végén jutott kezeimhez. Hozzájárult ezen elké-
séshez gyöngélkedésem is. Szolgáljanak ezek számomra mentségül. 

Legyen szabad először is köszönetemet nyilvánítani azért, hogy ön 
magát tolmácsolójává tévé azon jóindulatú s részvevő érzelmeknek, melyek¬ 
kel irántam, a budapesti hangászegyleti zenede viseltetik. En erre annál in¬ 
kább büszke vagyok, miután egy sajnos esemény észrevétette velem, hogy a 
közvélemény az én ártalmamra tévedésbe jutott, és hogy engem számosan 
félreértettek, gyanúsítva nemcsak szándékomat, hanem, a mi több, valódi és 
rendületlen honszeretetemet is. Ez volt valóban legnyomasztóbb mindazon 
sokféle viszás esetek között, melyekkel életpályámon találkoztam. Nem va¬ 
lék rá semmiképen elkészülve, mert közelben és távolban szivem mindig 
kedves hazánkért dobogott! 

De hogyan is lehetne ez másképen ? Mert ha nem is tekinteném azon 
köteléket, mely minden embert, kinek szive helyén van, hazájához csatol: 
— nem tartozom-e én az enyimnek rendkivüli ragaszkodással? 

Nem tőle származott-e nagy részből azon csekély erő, melyet magam¬ 
ban érzek ? kik juttattatták volna atyámat azon helyzetbe, hogy engem 
Bécsbe, Párisba küldhessen, csekély tehetségeimnek kifejtésére, ha nem lett 
volna már zsenge koromban számos magyar országnagynak : Amade, Sza¬ 
páry, Erdődy, Eszterházy Mihály, Apponyi grófoknak, Kiss bárónak — 
bőkezüsége számomra gyümölcsöző ? 

Későbben 1840 folytán, midőn először visszakerültem Pestre, nem 
honfitársaimnak irántami magasztos rokonszenve volt-e az, mi engem ala¬ 
csony sorsomból kiragadva, állapotomnak szokásos színvonalán fölülemelt? 

És még ujabb időkben is, nem Scitovszky ő eminentiájának, Magyar¬ 
ország herczegprimásának köszönhetem-e, hogy zenemüveimnek egyike, 
melyhez az „Esztergami mise" neve van kapcsolva, a vallásos és nemzeti 
ünnepélyeknek egyik legnagyobbszerüjénél adathatott? Igenis, ő eminentiá¬ 
jának, ki nem hajtott semmit az erre nézve én ellenem teriesztaetett beszé¬ 
dekre ? B 

íly emlékezetek, tisztelt ur, nemhogy elhalaványulnának, sőt inkább 
annál szorosabban hozzá kapcsolják a hazához azt, ki általuk annyira meg¬ 
tisztelve, de lekötelezve is érzi magát, s kire ez oknál fogva oly felelősség 
terhe nehezedik, melynek magasztosságát teljes mivoltában s magamra nézve 
egész élénkséggel érzem. 

Magyarországnak szellemi világa épen ugy, mint földe, dusgazdag; 
épen oly termékeny, s Istentől egyképen meg van áldva. Egyik mint másik, 
szükségli a hozzá illő, szabályszerü s a már tökéletességbe menő haladáshoz 
idomított művelődést. 

Hogy pedig ön levelének tartalmához, a zenészeihez térjek, bizonyosan 
legnagyobb mértékben megjutalmazva erezném magamat, ha annak hazánk-
bani fejlesztéséhez járulhatnék, s ha, ugy, mint ön, tisztelt ur, javasolja, 
közvetlenebbül csatlakozhatnám teljes képességemmel az ön által valósitott 
javításokhoz, versenytársa az ön által kivívott érdemeknek. De sajnálatomra, 
erőmet teljesen fölülmúló körülmények gördülnek elém. Felesleges volna 
ezeknek fölszámlálása, s habár vonakodva, magamat alájok kell vetnem. 

De legalább hadd reméljem, hogy a lekötelezettség, mely mintt gátolta¬ 
tom megfelelni ön̂  meghívásának, még sem leend egyszersmind ellentétben 
azon legédosebb óhajtásommal, hogy majdan visszatérjek hazánkba, nem 
repke vándornak, nem is tehetlen aggnak alakjában, hanem mint annak eré¬ 
lyes és hű fia, lelkesítve ugyanazon érzelmektől, melyekkel eltelve egykor 
Dante Florencz után sóhajtozva igy kiáltott fel : 

„Visszatér a költő, hogy ugyanott, hol egykor megkereszteltetett, szem¬ 
fedelet is nyerhessen." 

Azon kéréssel, fejezné ki a budapesti hangászegylet bizottmányának 
hálás köszönetemet, maradok stb." — Liszt Ferencz. 

Irodalom és művészet. 
(A Magyar Sajtó és a Hon). A Magyar Sajtó mult heti egyik szá¬ 

mában az eddigi szerkesztő Jókai Mór kijelenti, hogy az év végével e lap 
szerkesztésétől visszalép, s mint tulajdonos egy uj politikai napi lapot „A 
hon" czim alatt fog a M. S. eddigi szellemében s eddigi munkatársaival 
együtt kiadni. — Ezuttal a M. S. kiadója is kinyilatkoztatja, hogy e lap 
szerkesztését uj évtől kezdve Vajda János fogja átvenni s minden külső be¬ 
folyás nélkül, független, szabadelvü irányban szerkeszteni. 

** (Dobsa Lajos uj tragédiát) adott a budai népszinházhoz, melynek 
előadására már készülnek. 

= (Értesítés,) A „Részvét könyve" több okból csak a jövő év mártiu-
sának első napjaiban jelenhetvén meg, van szerencsém értesiteni szépiro¬ 
dalmi íróinkat, hogy a művek beküldésének határnapja egész december 15. 
— 20-ig meghosszabbittatik. Pest, nov. 20. 1862. — Gyulai Pál, a „Részvét 

! könyve" szerkesztője. 
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** (A jogász-műkedvelők a budai népszínházban) kedden dec. 2-kán, 
lépnek föl. Az előadásban oly egyének vesznek részt, kik ügyességöket már 
többször bebizonyitották. Ez estétől, mind a közönség mind a közreműködök 
részéről előre is sok jót remélünk. 

"* („Részvét könyve") czimmel, a magyar irók segélyegylete által, az 
alaptőke javára kiadandó szépirodalmi albumra hirdet előfizetési fölhívást b. 
Eötvös J., az egylet másodelnöke, 8 Gyulai P. titkár és szerkesztő. Az album, 
jövő 1863. év márcziusában fog megjelenni, 25—30 ív finom velin papiron, 
gr. Batthyányi Lajosné arczképével. Előfizetési dij diszkötésü példányra 
5 ft. közönséges kötésben 4 ft. Az előfizetési pénzek febr. l-ig Gyulai Pál¬ 
hoz (Sándor-utcza 17. sz.) küldendők. Gyüjtők minden 10 példány után egy 
tiszteletpéldányt kapnak. E könyv, szépirodalmi iróink összes erejétől tá¬ 
mogatva, a jótékony czélon kivül is hasznos vállalat leend, mert kicsiben 
egész szépirodalmunkat tükrözendi vissza. 

** („Mátyás király, kortársai tanusága szerint") czim alatt jeles tör¬ 
téneti munkát adott ki Kazinczy Gábor A mű Ráth Mórnál jelent meg. 

** (Ormós Zsigmondtól) ily czimü füzetke jelent meg : „Fóth, müvé¬ 
szeti szempontból." A fóthi templom s fóthi kastély diszes kőrajzával. 
Nyom. Emich Gusztávnál, 1862. Ára 50 kr. Budapest lakóinak, kik Fóthot 
gyakran látogatják, e könyvecske hasznos- kalauzul szolgáland. 

** (Zenei pályadíj.) Egy lelkes hazafi öt aranyat tett le a „Pesti 
Hirnök" szerkesztőségénél, mint pályadijat, Vörösmartynak „Isten segíts" 
kezdetü, átalánosan ismert, szép hymnusához szerzendő dallamra. A pályá¬ 
zás kezelésére a zenede van fölkérve. 

Egyház és iskola. 
** (A pe$fi evang, gyülekezet négyedszázados ünnepe) ehó 23-ikán volt, 

melylyel tizékács József superintendens 25 éves lelkészi hivatalkodásának ün¬ 
nepe is egybeesett. Az ünnepélyes istenitiszteletre, délelőtt l l órakor kü¬ 
lönféle rangu és vallásu hivekkel telt meg az egyház, hol Székács József tar¬ 
tott alkalomszerü szép beszédet, mely után a sekrestyébe vonult, de három 
tagból álló küldöttség visszahívta, s Fábry Pál velős beszéddel fogadta, 
egyszersmind egy aXV. században nyomott, ezüst keretű, latin bibliát adott át 
e nap emlékére. Isteni tisztelet után az iskolateremben közgyülés tartatvan, 
Hunfalvy P. isk. felügyelő előadá az egyház 25 évi történetét s Székácsnak 
a gyülekezet irányában szerzett érdemeit, melyet jegyzőkönyvileg örökitet-
tek meg. Gyülés végeztével 200 teritékü közebéd volt a lövölde termében, 
hol Székács koszoruzott arczképe ki volt függesztve. A felköszöntések egy¬ 
mást érték, melyek között leginkább kitüntek Székáes és Sventner kath. lel¬ 
kész szavai; — emlékezetes még Horváth Zsigmond evang. gymn. tanár fel¬ 
köszöntése, melyet a lakomán jelenvolt Mauromati görög archimandritához, 
uj görög nyelven mondott. Az áldomások késő estig folytak. 

= (Tanitót értekezlet. A nagyszombati helv. h. egyházmegyében a 
jelenévi tanítói értekezlet Ózsváth Imre esperes elnöklete alatt, oktober 
30-án tartatott meg Sarkadon, mely alkalommal a jelenvoltaknak a népne¬ 
velési ügy iránt tanusitott érdekeltségén s üdvös intézkedésein kivül két 
kegyeletes tény is történt. Ugyanis ifj. Fonyad László Sarkadi ügyvéd, 
az ottani gyámolda zilált ügyei s a hanyag fizetések által csonkított érde¬ 
keinek törvényes védjeül magát jutalom nélkül félajánlotta. Továbbá Márki 
János Sarkadi uradalmi tiszttartó — bár a r. kath. egyház hive — a nép¬ 
tanítói kar megvendéglésére 20 ftot s egy akó magyarádi bort ajándéko¬ 
zott. — N. L. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
** (A dunai gőzhajótársaság tőkepénzesei) a magyar társulathoz fog¬ 

nak csatlakozni. Igy a magyar gőzhajózás, magyar lobogó alatt, magyar 
férfiak vezetée-i' melleit lépend életbe. 

** (il dohánytermesztésre vonatkozólag) kiadott uj árszabály szerint 
beváltatik a közönséges dohány-levelek mázsája, ea pedig a debreczeni, sza¬ 
mosháti, szulloki, károlyi, szegedi tiszai muskotály fajta s kerti közönséges 
levelekből 2 ft. 50 krtól — az osztályokhoz képest 13 — ft. 50 kiig, pécsi 
levelekből 2 ft. 50 krtól — l l ft. 50krig; mindennemü szivartakaró-levelek 
mázsája 16 ftól — 23 ftig; kerti levelek mázsája, cs pedig csetneki kerti 
levelekből 2 ft. 50 krtól — 21 ftig, faddi, véki, ógyatlai, debrői, lettingi s 
erdélyi levelekből 2 ft. 50 krtól — 16 ftig; keszegfalvai, jánosházi, bánsági 
fibischi, nagy dorogi stb. levelekből 2 ft. 50 krtól — 16 ftig váltatnak be. 
Végül a debreczeni állomásbeli legfinomabb pipázó dohány mázsája 14 ftért 
vétetik meg, s ugyanezen ár adatik a pipázni való finom dohánynak vagy 
ezivargöngyül alkalmas kiválogatott muskotály-levelekért is. Ha a dohány¬ 
csomag nem dohánynyal, hanem szalmával vagy fonallal van összekötve : 
akkort mázsájáért az osztályokhoz képest 50 krral kevesebb adatik. 

** (Egyszerü mód a borkémlésre.) Ki tudni óhajtja, vajjon a bor van-e 
vizzel szaporítva, vagy nincs; annak egy szalma-, nád-, vagy száraz fűszálat 
vagy pedig lehántott vesszőt finom faolajba mártva, a kikémlendő borba 
kell dugni; ha a borból kihuzott szálon gyöngyök, vagyis cseppek mutat¬ 
koznak, biztos jel, hogy a bor vizezve van. Ha ellenben a szál simán marad 
vagyis vizcseppektől ment, — a bor nincs szaporitva. A mutatkozó viz-
gyöngyökről, gyakorlás után, a viz mennyiségét is ki lehet találni. 

— (Molnár Lajos kavicstörögépe,) melynek ismertetését s rajzát a mult 
nyáron lapunk közlötte s azóta a napi sajtóban többszörös megemlitésben 
részesült, távolabb vidékeken is kezd pártolásra találni. Legközelebb azon 
kitüntetés érte, hogy a szerb fejedelemségi minisztériumból kiküldött épité¬ 

szeti tanácsnok, Ristich János, Belgrádból Pestre érvén, itt Molnár Lajos 
szabadalmi tulajdonossal 20 darab, egy kalapácsra kiállitott, kavicstörő-
gépre szerződött, melyek egy része még ez idén, a Dunagőzhajózás meg¬ 
szűnte elött, másik fele pedig jövö tavaszra, a hajózás megnyiltával fog a 
szerb fejedelmi kormány számára Belgrádba szállittatni. Kivánatos volna, 
hogy a feltaláló a belföldről is minél több ily megbizásban részesülne. 

Közintézetek, egyletek. 
** (A nemzeti muzeum ügyében) & kir. helytartó által kinevezett bizott¬ 

mány, következő tagokból áll : gr. Andrásy György elnök, b. Sennyey Pál, 
gr. Waldstein János, gr. Zichy Edmund, b. Eötvös József, Somssich Pál, 
Kubinyi Ágoston és Ferencz, Lukács Móricz, Rómer Flóris és Szalay 
László; továbbá a helytartótanács részéről Korizmics László, s a kir. állam¬ 
titkársági hivataltól Herlein Károly. E bizottmány a legközelebbi napokban 
megkezdendi müködését. 

+ (A pesti egyetemi dalegylet) ez évre megválasztott bizottmánya : 
Elnök : Windt Mór, alelnök Szécskay Kornél, titkár Szőllősy Gyula, pénz¬ 
tárnok Nachtnebel Ödön, ellenőr Smausz Endre, bizottmányi tagok : Sré-
ter Alfréd, Avarffy Kálmán, Kuliffay Ede, Székács Ferencz, Tolnay Samu, 
Plausics Mátyás és Kiss János. — Erdősy Gyula, az egylet mult évi elnöke 
ez évre tiszteletbeli elnökké neveztetett. 

+ (A Szent-István-Társulat ez évi közgyülése) deczemberhó 4-én dél¬ 
előtti 9 órakor a pest-belvárosi borz-utezai 3. számu lakban fog megtartatni. 
A közgyülést a pesti angol-kisasszonyok templomában félkilenczre szent 
mise előzendi meg. 

** (A Lloyd-társulat,) oaját helyiségeiben fölolvasásokat fog tartani. 
Ezek közöl az első Hunfalvy Pál tartja magyar nyelven : a földsarki utazá¬ 
sok eredménye és jelentőségéről. A többi fölolvasás német nyelven lesz. 
Ezekkel kapcsolatban kamarai hangversenyeket is rendeznek. 

** (Hölgy-kör alakult Kolozsvártt), hogy a téli estéken fonókákat ren¬ 
dezzen. Bár e régi jó szokás fölelevenitésével a régi jólét is visszatérne! 

** (A budai kaszinó) elnökéül báró Baldacsi Antalt választották meg. 
** (̂ 1 debreczeni zenede) növendékeinek száma már is 220-ra megy, 

kik közöl 50 szegényebb sorsú, a kiképeztetésben ingyen részesül. 
** (A hódmezővásárhelyi kaszinó,) mely 250 tagot számlál, közelebb 

tartott közgyülésén, elnöknek Fekete Mihályt, alelnöknek Fekete Ödönt 
választotta meg. 

Balesetek, elemi csapások. 
** (Tüzesetek Erdélyben) Szombatfalván öt székely gazda lakháza, 

minden gazdasági épülete, minden gabonája és takarmánya elégett. A gyu-
ladás vigyázatlanságból történt. Rugonfalvát f. hó 7-re viradólag roppant 
tűzvész látogatta meg; 23 székely gazda veszté el mindenét. Biztositva egy 
sem volt. Hir szerint ezen égés boszu müve volt. A mult hét végén Seges¬ 
vár körül több erdőégés történt, különösen nov. 4-én éppen az orsz. vásár 
napján a várostól három irányban égett az erdő. Disznódon, Kistornyán és 
Kakasfalván közelebbről szintén erdőégések fordultak elé. Disznódon még 
két csűr is leégett. 

** (A magyar-sárdi erdők ötödfél napig égtek) noha a tüzet 30 — 40 
ember könnyen kiolthatta volna. De hogy e kis segély sem tudott összeál-
lani, valóban bámulandó közönyösségre mutat. 

** (Gyilkosság.) Egy máté-szalkai izraelitát, ki a Szathmári vásárra 
utazott, kocsisa Vetés táján agyonvert és elásott. A gyilkos fölfedeztetvén, 
büntetését börtönben várja. 

Mi ujság "} 
** (Névváltoztatások.) Legfelsőbb engedély folytán Hegenbarth Manó, a 

szegedi gőzhajózási ügynökségnél hivatalnok, Hadasi-ra, — Fischer Ferencz 
pacséri illetőségü szegedi tanuló Halász-rn, — Vilier Imre pesti szabómes¬ 
ter Csák-ra, — Schwarz Béla, nyitramegyei tiszteletbeli esküdt Feketé-re 
változtatták vezetékneveiket. 

** (A pesti városházán volt nagy szobrok) melyek levételkor némi 
sérülést szenvedtek, Marsalkó által kijavitva, jövő tavaszon régi méltóságos 
helyökre fognak föltétetni. 

** (Háromjó modár a Kiskunságból,) Majsa mezővárosban nevezetes 
csalást vitt véghez. Ugyanis Garibaldi József, Rózsa Sándor és Kossuth 
Flóra nagyságuknak adván ki magukat, az együgyü népet azzal ámították : 
hogy ők az emigratio küldöttjei, s avégből jöttek, hogy a határszélen titko¬ 
san lappangó m. hadsereg számára — mely számban meghaladja a 20—30 
ezerét — pénzt váltsanak be, t. i. aranyért bankjegyet; — s igy sikerült 
tantusokért már mintegy 3—4 ezer oszt. frot összeszedni; különösen egy maj-
sai kovácsmester 1000 ftot adott, csakhogy a hadsereg mielőbb be jöhessen. 
E becsületes mesternek neje annyira hitt Kossuth Flóra ő nagyságának, 
hogy még a törvényszék előtti kihallgatás alkalmával is folytonosan nagy¬ 
ságos asszonynak czimezte, és nem lehetett vele elhitetni, hogy biz az nem 
más, mint egy szegedi susztermajszterné, ki e kalandra kedves ilete párjával 
elég merészen vállalkozott. 

** (A megyesi agarászverseny) végbement. Hét pár agár közöl a bil-
likom-futásra Hellebrand és Návay Lajos kutyái versenyeztek, melyek közöl 
az ezüst kulacsból álló pályadijat Hellebrand agara nyerte el. 

** (Az ujonezozásra vonatkozólag) 1863-ik évre az egész birodalom — 
a katonai határvidéket nem számitva — 85000 ujonczot lesz köteles kiállí¬ 
tani, még pedig február 15-től márczius végeig terjedő időfolyam alatt. 
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** (Izraelita falusi-biró.) Hevesmegye Máczonka nevü helységében, 
községi birónak Bárock Gábor izraelitát választották meg, kit igazságsze-
retete és kitünő magaviselete miatt a lakosság átalánosan szeret és tisztel. 

** (Ami halad, el nem marad.) Turkeviben a mintegy hat évvel ezelőtt 
meggyilkolt Boros Pál nagykunsági csendbiztos gyilkosait fölfedezték; kik¬ 
nek egyike, ame ggyilkoltnak saját leánya volt. A nő, két orgyilkos társával 
együtt halálra itéltetett. A negyedik bűntársat még nem fogták el. 

** (Egy nagy könyvgyűjtemény) rendezésével s eladásával van meg-
bizva ifj. Kun Pál, kinél e könyvek jegyzéke megtekinthető. Kik e gyüjte¬ 
ményt, mely több, mint 1000 darabot foglal magában, akár részben, akár 
egészen, birni óhajtanák, személyesen vagy bérmentes levélben, Pesten, 
képiró-uteza 4. sz. alá hozzá fordulni sziveskedjenek. 

** (A „Családi-kör" czimü szépirodalmi lap) újévkor becses megle¬ 
petésben fogja részesíteni előfizetőit. Egy szép műlap lesz az, Orlaytól, „Kun 
László udvara, 1272—1290-ben." Kőre Marasztoni fogja rajzolni. 

** (Nagyszerü izraelita menyegzö) volt Szegeden, e hó 18-án. Lőw 
Lipót szegedi főrabbinak Amália leánya kelt egybe Barach Benedek ügy¬ 
véddel, a topollai főrabbi fiával. A lakoma a község termében, a táncz a 
szinházban folyt le, minthogy a községterem nem lett volna képes a vendég¬ 
sereget befogadni. Örvendetes, hogy a zártkörű ünnepély egészen magyar 
volt, valamint a társalgási nyelv, ugy az ifjuság öltözéke is. Az örömapa és 
az uj pár, 10 óra körül értek a tánezterembe, s éljenzéssel fogadtattak. A vő¬ 
legény arczán jól állt az a kardvágás nyoma, melyet 13 év előtt a csaták 
mezején kapott. 

** (Egy ittas adószedő dijnok) Nagykanizsán, éjféltájban az utczán 
katonaőrökkel jött össze, kik szintén ittas állapotban voltak. Összeko-
czanva, az adószedő szuronydöfések alatt összerogyott. A sebesült egykor 
őrmester volt, s a katonai kórházba vitetvén, e hó 19-én meghalt. 

** (UdvarhelyiMiklós elaggott xzinészünk)hóvágyon, elhagyottan fek¬ 
szik. Ha a részvét késik, majd ágyához ül a nyomor. 

— (Halálozás). Rozsnyóról irják, hogy ott nov. 19-én egy köztiszte¬ 
letben állott férfiu koporsója körül gyült össze nagy számmal a város és 
vidék gyásztisztelgő közönsége. Azon napon temették ugyanis az élete 70-ik 
évében elhalt Zabari Szontágh Lajos urat, a tiszai evang, egyházkerület 
egykori felügyelőjét. A közügyeknek szentelt hosszu nyilvános pályáján 
mint ember és hazafi s főképen mint egyházának tevékeny és buzgó tagja, 
régóta birta polgártársainak tiszteletét s becsülését, a mit a temetés alkal¬ 
mával nyilatkozott közrészvét is tanusitott. Áldás emlékére! 

— (Halálozás.) A fővárosi köröket igen szomoruan lepte meg a^on 
hir, hogy dr. Tóth Sándor, a pesti reáliskola köztiszteletben állott ifju 
tanára, nov. 22-én még csak 34 éves korában, nehány heti betegség után meg¬ 
halt. A boldogult férfiu tudományos intézeteinknek s irodalmunknak egyik 
munkás, tehetséges harczosa volt s halála érezhető veszteség tudományos 
ügyeinkre nézve is. Tanári állomásán kivül más téren is találkoztunk tevé¬ 
keny szellemével: tagja volt a tud. Akadémiának, első titkára a kir. m. 
term. tudományi társulatnak, s tagja több más tudományos társulatnak. 
Kora halála közrészvétet gerjesztett. Béke hamvaira! 

= (A magyar gazdasszonyok egyesületének igazgató-választmánya 
köszönetet szavaz) mindazon lelkes honleányok- és honfiaknak, kik kegyes 
adományaikkal az egyesület szent czélját magukévá téve, segélyezéseik által 
azt azon helyzetbe segítik, melyben feladatának megfelelve hazánk iránti 
kötelességét teljesítheti; nevezetesen : nm. gr. Károlyi György urnak f. é* 
oct. hó másod felében tartott kiállitási termeknek saját kertészei általi fel¬ 
díszítéséért ; a magyar gazdasági egyletnek a kiállitás idejére a Köztelek 
termeinek szives átengengedéseért; Polák testvéreknek 50 darab arany és 
ezüst oklevél dij nélküli elkészítéséért: továbbá azon nemeskeblü honleányok 
és honfiaknak, kik a kiállitást pénzbeli segélyezéssel előmozdítani szívesked¬ 
tek. Névszerint a Maliitok részére jutalomdijakkal járultak : 

Gróf Batthyányi Lajosné 3 arany, gróf Wenkheim Józsefné 2 napó¬ 
leon arany, gróf Pejacsevich Pálné 1 arany, gróf Zichy Pálné 2 arán)', Bo¬ 
hus Szőgyényi Antonia 1 arany, Damjanics Jánosné 1 arany, Szalay Jánosné 
1 ar. Hollán Ernőné 1 ar. Szegfy Mórné 1 ar. Simigh Istványné 1 ar. Vi¬ 
dacs Jánosné 1 ar. Návay Jánosné 1 ar. Kralovanszky Istvánné 1 ezüst tal¬ 
lér. Csernovics Jánosné 1 ezüst tllr. Gróf Hugonay plébános 10 ft. Braun 
Lajosné 10 ft. Gróf Vayné 5 ft. B. Rudnyánszky Polgár Zsigáné 5 ft. Gó-
riné 5 ft. Benedikty Györgyné 2 ft. Frievisz Ferenczné 2 ft. Erdődy Sa¬ 
rolta 2 ft. 

Ezen előszámlált ösztöndijakból a kiállítók közöl, mint megnyert ju¬ 
talmat azon óhajtással, hogy azok ujonnan ösztöndíjul szolgáljanak az 
egyesületnek átengedték : Simigh Istványné 2 aranyat, Tarczaly Lenke 1 
arany, Braun Lajosné 1 ar. és 5 forintot, Benedicty Györgyné 5 ftot Ertl 
Károly 1 ezüst tallért, Kozmovszky Antalné 1 aranyat. 

A kiállitás ideje alatt kegyes adomány okkal járultak gróf Batthyányi 
Lajosné 10 frt, Almásy Pál 20 ft, gf. Széchényi Ödön 5 frt, Németh Lajos 
5 ft, b. Eötvös József 2 frt, gf Széchényi Gyula 5 frt, gf Károlyi Lajos 5 ft 
wf Zichy Jenö 1 ft, gf Zichi Rezső 1 ft, Tassy Kálmán 1 ft, Kolozsváry Ift, 
Rajkovics Márk 1 ft, Smidtunger 5 ft, Noszlopi Constantin 1 ft, Horompos 
Gábor 1 ft, b. Eötvös Dienes 1 ft, Jusztyné 1 ft, Ivánka 1 ft, Gajáry 1 ft., 
Reményi Rózsa 2 ft, Vereby Soma 1 ft, Endre Alajos 1 ft, Két névtelen 1 
forintjával 2 forint. 

Az eyyesülvt pénztár alapja segélyezéséhez : Herczeg Pálffy Antalné 
50 frt. Göndöcs Istvánné 3 ft. Berzsinszky Károlyné 1 ft. Veitersütsz Já¬ 
nosné 4 frt. Glubay Ferenczné 5 ft, Fülöp Péterné 1 frt. Fluck Otil 5 frt. 

Fluck Gusztávné 1 ft. Kovács Ignáczné 1 ft. Makay Imréné 1 ft Sefcsik 
Istvánné 1 ft. Ludlovics Lila 3 ft. Gubányi Frigyesné 2 ft. Bághy Berta 1 
ft. Jeszenszky Pálné 2 ft. Torvics Hona 1 ft. Baltazár Ivánkai ft. Góriné 5 f. 
Lumniczer Jozefa 1 ft 

Végre, a legközelebbi időkben tagokká lettek : Alapitók Birly Krisztina 
100 ft. Lukács Mór 100 ft. Igazgatói minőségben három évre évenkint 5 
forinttal Ádám-Váczy Emilia, Grünné Hajnik Pálné, Méger Györgyné, 
Miksics Magdolna, Birly Edéné, Góry Békásy Emilia, Gömbös Emilia' 
Gömbös Petronella, Cséry Lajosné, Déchy Jánosné, Buza Mária, Sztupa 
Györgyné, Tacsocsik Péterné, Kozmovszky Antalné. 

Rendes tagi minőségben három évre évenkint 3 forinttal : özvegy Ra-
dányné, Jatos Istvánné, Hipp Mária, Csorda Etelka, Thanhoffer Pál, Kirá¬ 
lyi Pál, Dr. Garay. 

Ezen a társadalom minden rétegéből mutatkozó nagy részvét azon 
szerencsés helyzetbe juttatja az igazgató-választmányt, hogy nyugalommal 
nézvén nagy feladata elé, remélheti, hogy mindazon szent kötelességeknek, 
melyeket édes hazánk irányában magára vállalt, eleget téve elmondhatja : 
áldás van a nép jóakaratán. — Pest, nov. 21-én 1862. — Választmányi 
meghagyásból Sztupa György, egyesületi jegyző. 

Pályázati hirdetés. 
A „Protestáns Egyházi és Iskolai lap" 1860-ik évi folyamának okt. 

28-án megjelent 43-ik számában a magyarhoni ág. hitv. evang, egyház¬ 
egyetem részéről protestáns gymnasiumok számára készítendő magyar 
nyelvtani és magyar irodalom történeti tankönyvekre pályázat hirdettetett 
ki. Az 1862-ik év január 1-jére, mint a kitüzött határidőre, egyetlen pá¬ 
lyamű sem adatván be, s folyó 1862-ik év' september 2-án tartott egyete¬ 
mes gyülés határozata foljtán e pályázatok ujra kihirdettetnek, és pedig a 
következő feltételekkel : , 

I. Szerkesztessék oly magyar nyelvtan, mely alkalmas kézikönyvül 
szolgálhasson a magyarhoni ág. hitv. evang, algymnasiumokban nemcsak a 
nyelv alapos megtanulására, hanem a nyelv szervezete és alakai ismertetése 
mellett, a tanulók értelmének fejlesztésére is, tehát észszerü, fejtegető me-
thodikával irva, s melynek önálló füzetekben is kiadható következő részei 
legyenek : 

1) Szóalakban az I-ső osztály számára. 
2) Mondattan a 2-ik osztály számára. 
3) Körmondottan a 3-ik osztály számára. 
4) Versmértéktan s üzleti irály a 4-ik osztály számára. 
Minden rész kellő s a magyar remekírókból alkalmas példákkal gaz¬ 

dagon legyen ellátva, az előadás szabatos s ne áradozó legyen. 
E mű pályadija 300 ft. o. é. Ezenkivül az alkalmasnak itélt munka a 

szerző tulajdona marad. 
II. A protestáns felgymnasiumok számára készítendő magyar nyelv¬ 

tudományi és irodalomtörténeti tankönyv részei legyenek. 
1) Költészeti és prósai irálytan, mely egy kötetben, két részben ma¬ 

gában foglalja : 
a) a magyar költészettani (elméletét s minden versnemre) alkalmas 

gyakorlati példákkal; 
b) az irálytan különös szabályait, kiválólag pedig a prósa és szónok¬ 

lat szabályait, vagyis az ide vágó tárgyak és eszmék feltalálására (inventio), 
rendezésére (dispositio) s kiállitására (elocutio) vonatkozó fejtegetéseket 
és szabályokat, kellő s remekíróinkból kölcsönzött példákkal. 

2) A magyar irodalom története oda mellékelt oly példákkal, melyek 
korszakot képező Íróknak necsak muukái, de szellemük ismertetéséül 

és az aesthetikai képzés segédeszközéül szolgáljanak. 
E rr.ü pályadija 300 i'orint o. é. Ezenkivül az alkalmasnak itélt műnk\ 

a szerző tulajdona marad. 
E tankönyvekül szolgálandó kéziratok a szerző nevét magában foglaló 

jeligés levél kiséretében a kitüzött határnapig, ugymint az 1864 dik év 
január 5-ig Pestre az egyetemes felügyelő báró Prónay Gábor urnak bekül¬ 
dendők, ki azokat a birálókul felkérendő Hunfalvi Pál, Greguss Ágost 
akad. tagoknak s Vandrák András, Breznyik János és Korren István taná¬ 
roknak adandja át. A birálók okadatolt véleményeiket 1864. május végeig 
b. Prónay G. egyetemes fölelügyelő urnak küldik be, s ekkor az alkalmas¬ 
nak talált munka szerzője a kitüzött pályadijt is átveendi. Ha egyik bekül¬ 
dött munka sem felelne meg a czélnak, a dij ki nem adatik. 

Végül az egyházegyetem, olcsó kiadást eszközlendő, feltartja magának 
a jogot az alkalmasnak itélt munkát, méltányos irói dijért a szerzőtől meg¬ 
vásárolni. 

Nemzeti szinházi napló. 
Péntek,nov. 22.„Az utolsólevél."J?r&nczi& vigj. 3 felv. Az élénk menetű 

darab a szépszámu közönséget folytonos derültségben tartá. A szereplők 
közöl leginkább Egressy, Szerdahelyi és Szigeti tüntek ki. 

Szombat, nov. 22. „Borgia Lucretia." Opera Donizettitől. Sikerült 
előadás. Bignio tisztán és szépen énekelt. Hofbauer, Voggenhuber és Pauli 
szintén dicséretet érdemelnek. 

Vasárnap, nov. 23. „Szigetvári vértanuk." Dráma 4 felv. Jókai Mór¬ 
tól. E gyönyörü nyelven irt darabban ez estén Gesztesi Etelka k. a. tette 
első szini kísérletét. Kezdetnek kielégitő, sőt sok helyen meglepő volt. Jó 
szinpadi alakkal, elég csengő hanggal, mint alapkellékekkel, a termesz ettő 



fi, 
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föl van ruházva; ha ezekhez a tanulmány is párosul, számára szép jövendőt 
ígérhetünk. 

Hétfő, nov. 24. „A mama." Vigjáték 3 felv. Szigligetitől. 
Kedd, nov. 25 „A falusiak." Vig). 3 felv. Szigetitől. 
Szerda, nov. 26. „A fehér hajszál" Vigj. 1 felv. és „Szegény marquis" 

színmű 2 felv. 
Csütörtök, nov. 27. „Dobó Katicza" vagy „Az egri szép napok" Törté¬ 

neti népszinmü 3 felv. Irta Tóth Kálmán. 

Budai népszinház. 
Nov. 21. „Don Juan paródiája" A kis számu közönség e darabot 

folytonos vidor hagulatban nézte végig. 
Nov. 22. „Don Juan" Nagy opera 2 felv. Mozarttól. Műkedvelői 

előadás. Az est legnagyobb dicsősége Rabatinsky Marié volt, ki Anna 
szerepét szép csengő hangjával nagy könnyüséggel énekelte végig. Nem 
mondunk túlzást, ha a kisasszonyt kész énekesnőnek nyilvánitjuk. Szintén 
elismerést érdemel Láng Klára k. a. A férfiak közöl Navratil Ferenczé 
(Leporelló) az elsőség. A többi közremüködő is, mint Tolnay Ilka k. a. Ivá-
nyos Pál, Nagy György (Don Juan), Boér Józs., Vajdafy Géza, szintén elis¬ 
merést érdemel. A közönség tetszését zajos taps és kikivásokban nyilvánitá. 

Nov. 23. „Huszárcsiny." népsz. 3 felv. Vahot Imrétől. Boriskát Har¬ 
mat Emma személyesité, még pedig szép sikerrel. 

Nov. 24. „Női harcz" vigj. 3 felv. Irta Scribe ea Legouve, forditotta 
Csepregi. A grófnő szerepében Szabóné lépett föl. 

Nov. 25. Ketten Henrik hangversenye a budai népszinház alaptőkéje 
javára. Ezt megelőzte „Rendkivüli előadás," Ketten remek technikával 
művészileg előadott darabjai rendkivüli elragadtatásba hozták a teli szin¬ 
ház közönségét. Rabatinszky Mari, Harmath Emma, Rumi Gizella kisasz-
szonyoknak és Füredinek dalai nagy tetszésben részesültek. 

Nov. 26. „Órás kalapja." Vigj. 1 felv., francziából forditotta Toldy 
István. Ezt követte „Daphnis és Chloe." Operette 1 felv. 

Nov. 27. „A drótostót." Népsz. 3 felv. Irta Kempelen Győző. 

SAKKJÁTÉK. 
153-ik számu feladvány. — Bayer Konrádtól (Olmützben). 

Sötét. 

a b e d e f g k 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

32 dik számu játszma (Evans-csel). 
WEISZ J. A. tanár és RÉCSI E. tanár között Pesten, oktober 8-án 1862. 

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

10) V d 1 - b 3 
H ) F c 4 — f 7:-

Sötét (Récsi). 
e 7 — e 5 

II b 8 — c 6 
F f 8 — c 5 

d 7 — d 6 
F c 5 — b 4 : 
F b 4 —c 5 

e 5 — d 4 : 
F c 5 — b 6 
F c 8 — g4 
Fg 4 - f 3: 
K e 8 - f 8 

os (Weisz). 
12) F f 7 — g 8 : 
13) g 2 — f 3 : 
14) V b 3 — e 1 
15) f 3 - f 4 
16) f 4 — f 5 
17) II e 3 - d 5 
18) F c 1 - f 4 
19) K g 1 — h 1 
20) F f 4 - g 3 : 

Sötét (Récsi). 
B a 8 — g 8 : 
H c 6 — d 4 : 
V d 8 — f 6 

g 7 - gö 
g 5 — g 4 

V f 6 - h 4 
H d 4— f 3 f 

g 4 - g 3 
B g 8 - g 3 : 

és nehány húzásra matot ad. 

Világos. 
1) H d 3 — c 5 
2) c 3 — c 4 
8) B e 5 — d 5 f 

H 6 7 4 

A 148-dik számu feladvány megfejtése. 
(Szalay Sándortól. A szerző megfejtése szerint.) 

Világos. A) Sötét. 
2) V b 8 — b 5 : 
3 ) B e 5 - d 5 i K d 6 — c 6 
4) II g 6 - e 7 £ 

Sötét. 
H b 3 — c 5 : 
F a 2 — o 4 : A) 
K d 6 — d 5 : 

4) H g 6 - e 7 £ | 
(E szép alapeszméjü feladvány, nagy sajnálatunkra, más első lépéssel is megfejthető.) 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp Jozsef. — Nagyváradon : báró 
Meszéna István. — Andráshidán : Lukács Károly. — Parabutyban : Rothfeld József. — 
Kassán : Skvór Antal. — Gyepesen : Kun Sándor. — Türök-Sz.-Miklóson : Frankl A. — 
Kán-Szent-Miklóson : Bankos Károly. — Öreglakról : N. N. — Kővágó-őrsön : Gold 
Samu. — Pesten: Cselkó György. — Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly (az előbbenie-
ket is). — B.-Csabán : Vidovszky János. — Bajmakon .-Weisz Fülöp (az előbbenieket is). 
— Tiszatarjánban : Nyilas Alajos (a 147-et is). 

XXXI. számu feladvány. — Barbe Alberttől. 

f 3 . d4 . a 6. c 6. d 5, e 6, f 4. e 5. 
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

f 8. c 5, c 8. 

mondanivaló. 
6273. Siklós. M. Csak még egy pár napig mérsékelje ön kíváncsiságát, s ekkor 

körülményesen meg fogja ön tudni a dolgok állását. A mit a lapok egy idö óta hiresz¬ 
telték, teljesen igaz; — ámbár nálunk szokatlan, az t. i., hogy jövő évre e lapok szerkesz¬ 
tőjének ,gutalomjátéka" lesz. Hány páholyt biztosítsunk önök számára? Legközelebb 
kiadandó előfizetési felhivásunk bővebb magyarázattal szolgáland. 

6274. Gríifenberg. Magyar társaság. A szives megemlékezésnek nagyon meg¬ 
örvendettünk. A photographiai esoportozat legkedvesb emlékeink közé fog tartozni. 
Baráti kézszoritásunkat egy magán epistolában küldjük meg. 

6275. Apostag. B J. A kivánt szám szemünk láttára küldetett el; azelőtt semmi¬ 
féle reklamatió nem érkezett ide. Nem lehetne a gyakori elmaradás okát másutt is 
keresni? Mert tessék elhinni, hogy itt a lehető legnagyobb pontossággal történik a 
szétküldés 

6276. Nagyvárad. Az irói segélyegylet sorsjátéka nyereményeinek szaporítására 
beküldött két szép tárgyat, u m. egy szivartárczát Lázár-Bándy Szidónia asszonyságtól 
s egy óra-állványt Bándy Viktória kisasszonytól, vettük s illető helyen átadtuk. Szives 
köszönet a nemes czél nevében. 

6277. Vixakna. Az ,,adószedő-egyént a házából gorombául kitaszigáló ember'1 

esetét nem közölhetjük. Már ez ellen más uton kell elégte'telt keresni. 
6278. Pest. lt—szky T. A czikk megérkezett, s miután nem sürgetős tartalmu, 

későbbi időkre halasztatott. Alkalmilag talán egy jó képre is tehetünk szert. 
6279. Sárbogárd. N. S. A levél ugy van irva, hogy nem közzétételre, hanem csak 

magántudomásra való. Közölni fogjuk J. M. urral; bizonyosan örülni fog rajta 
6280. Danafőldvár. T—lyi M. Névváltoztatási engedélyért egyenesen Bécsbe a 

m. udv. kanczelláriához kell folyamodni. Mint halljuk, ez Ugy nem sok nehézséggel és 
kevés költséggel jár. 

6281. AE árva. Igen szivesen, de mikor? azt nem határozhatjuk meg. 
6282. Debreczen. K. K. A tárgy nem oly sürgetős; a leírásra még várhatunk, » 

várunk is mindaddig, mig önnek módjában lesz, a megszerezhető adatokat, habár csak 
röviden is, összeállíthatni. A nagy templom megérdemli. 

6283. Szegény Józsi bácsi. Arra, hogy nyilvánosan jelenhessék meg, kissé m'ígis 
nagyon pongyola ruházatban van. Házi használatul azonban mi is elég alkalmasnak 
találjuk, s kedélyességét, egyszerüséget becsüljük. 

6284. Kunszeutmiklós. K. G. Az uj küldemény nagyobb részét használni fogjuk. 
„Dobó István"-ra nézve kijelentettük annak idejében, hogy e tárgyat kimeritő munkálat 
jelent meg épen akkor lapunkban. „Ecseg vára1' még a hátulsó sorban áll, de mind¬ 
inkább közeledik az előtérbe. A kivánatot szivesen teljesítjük, csak azonnali jelentkezést 
kérünk. 

6285. Prédik,*czió stb. Néhányat ki fogunk adni. 
6286. Mennyit adjak visnza? Nagyon is egyszerü, él és élez nélkül valo 

történet; érdekesbbé még a históriai alap sem teszi. 

— A Vasárnapi Ujság régibb évfolyamai. Rhedovárói (utolsó Po3ta 
Dobsina, Gömörmegye) Morvay Ferencz ur jelenti, hogy a Vasárnapi Ujfág 1S57. é 
1861. évi teljes számu, kötetlen, de tí-zta példányai, akár külön-külön 6 ltért,akár együtt 
véve 12 ftért nála kaphatók, — a példányok bérmentetlen elküldése mellett. 
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T A R T A L O M . 
Ráth Károly (arczkép). — Nagy Lajos Aversában. Linczi Károly. — Tárnok-

völgye (vége). Pethő D. - A Serédy-emlék Zboró mellett (képpel) Sághfalm. — 
A Rosenlaui jéghegy Sveiczban (képpel).— Napoleon a vadászaton. — A farkas (rajzokkal). 
Sárvár* Eöry Andor. - Történelmi kalászatok (folytatás). Lehoczky Tivadar. - Vegyes 
fetyzefek (folytatás). Bardócz Lajos. - Tárház : Egy uj civilisator. - Irodalom és 
m f S t - Egyház és iskola. - Ipar, gazdaság, kereskedés - Köz.ntezetek, egyletek. 
- Balesetek, elemi csapások. - Mi ujság? - Nemzeti szinház! napló. - Buda. nép¬ 
szinház. — Sakkjáték. — Szerkesztői modanivaló. — Heti naptár. 

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

Kilenczedik évi folyam. 49-ik szám. 

Pest, december 7-én 1862. 

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomtatja Landerer és Heck^usst, egyetem-uteza 4. ssám alatt Pesten 1862 

E l ő f i z e t é s i f ö l t é t e l e k l § 6 3 - í k é v r e : 
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva : 

Egész évr« (január - december) 10 ft. 
Csupán Vasárnapi Ujság : 

Egész érre (január—december) 6 ft. 
Fél évre (január—junius) 3 ft. 

Fél évre (január—junius) 5 ft. 
Csnpán Politikai Újdonságok : 

Egész évre (január—december) 6 ft. 
Fél évre (január—junius) 3 ft. 

Dawis Andrew Jackson. 
„Ismeretlen arcz! ismeretlen név!" fog hangzani az olvasó 

ajkáról. A név mellé oda kell még irnunk magyarázatul : „ameri¬ 
kai látnok (clairvoyant), bölcsész és reformátor" s ezt olvasva, bi¬ 
zonyosan már nagyobb mértékben vonja magára a figyelmet. Hogy 
e férfiu nevezetes szerepet visz napjainkban, ki fog tünni e sorok 
folytán, de előre is el fogja hinni mindenki, a ki tudja, mennyire 
divateszme napjainkban épen a nyugati polgárisult államokban 
számos és müvelt osztályoknál az a bizonyos „látnokság és a szel¬ 
lemekkeli közvetlen érintkezés," melynek egyik apostolát az itt 
bemutatandó férfiúban szemlélhetjük. Nemcsak Amerikában, de 
Angliában, söt Francziaországban s elszórva itt-ott más országok¬ 
ban is igen megszaporodott az ö hivőinek száma. Nem lesz érdek¬ 
telen, többet tudni vezérökről. 

Dawis A. J. az „Öszhangzó bölcsészet" (Harir.onial philo-
sophy) s az ujabb ,,Szellemtan" (Spi-
ritualismus) alapitója, született 1826-
dik év augusztus Ilikén Ameriká¬ 
ban, New-York kerület, Bloomingrowe 
városában. Életrajzát leginkább saját 
adatai nyomán ismertetjük. A meny¬ 
nyire saját emlékezetének homályos 
nyomain visszamehetni, gyermek¬ 
sége első időszakát Hyde-Parkban 
töltötte, hol szülőinek két évi tartóz¬ 
kodása alatt pásztor-gyermeki szol¬ 
gálatban állt. 1838-ban szülői Hyde-
Parkból Poughkeepsie városába köl¬ 
tözvén, ugyanott atyjának mestersé¬ 
gében dolgozott; melyhez azonban 
hivatása és kedve nem levén, atyja 
által a kereskedés megtanulása vé¬ 
gett — mint inas — bizonyos Ira 
Armstrong kereskedésébe adatott. — 
Atyja — egyszerü, de becsületes és 
felvilágosodott varga-mester ember, 
daczára szorgalmának és becsületes¬ 
ségének, a legmostohább körülmé¬ 
nyek között tengődött. Anyja — ki 
már korán elhalt — legnagyobb gyö¬ 
nyörüségét az elhagyott betegek ápo¬ 
lásában, s a szenvedő emberiség se¬ 
gélyezésében találta. — Szülői közöl DAWIS ANDREW JACKSON. 

egyik sem birván értelmi törekvések iránt fogékonysággal, gyer¬ 
mekök nevelésére — a legközönségesebb falusi iskolábani tanít¬ 
tatáson kivül, egyéb gondot nem forditanak, s ezen tanítás is — 
mostoha körülményeik miatt — annyira korlátoztatottt, hogy mind¬ 
azon értelmi képzettség, melyet a gyermek s rövid iskolázási idő 

| alatt sajátjává tett, tökéletlen irás, olvasás, s egy kis számtani is¬ 
meretekben öszpontosult. — Igy Dawis serdülő ifjúságától kezdve 
— késöbbi delejes álomba merüléseig — korának megfelelő fog¬ 
lalatosságokba volt avatva, melyekből folyó keresete nem kissé 
járult családja mostoha állapotának enyhitésére. — Ezen köte¬ 
lességévé vált gondoskodás érzete annyira áthatá keblét, napi 
foglalatosságai pedig annyira igénybe vevék idejét, hogy a leg¬ 
egyszerűbb tudományok tanulmányozására is, a legkisebb vágy¬ 
gyal — de alkalommal sem birt. Szabad óráiban nyilvános olvasó¬ 

körökben soha, s otthon is könyvek¬ 
ben lapozni csak elvétve látták; s 
ezen korlátozott olvasása is csak 
gyermekies elbeszélések, könnyebb 
regények figyelmetlen átlapozásában 
állott — melyek azonban mindössze 
500 — 600 lapot sem haladának meg. 
Bebizonyított s ismert nyilt szí vüsége 
nem enged helyet azon hiedelemnek: 
mintha ő alattomban tanulmányozta 
volna a tudományokat, majdan a világ 
könnyenhivőségével játékot űzendő. 

1843-ban egy bizonyos Grims 
nevü orvos Poughkeepsie városában 
több előadást tartott, az „állati de-
lejesség" köréből, mely előadások 
alatt gyakorlati kísérletek is tétet-

\ tek. Ezen előadásokban — kíváncsi¬ 
ságtól izgatva — az ifju Dawis is 
néha megjelenvén, egy alkalommal 
Grims a delejesitést (magnetizálást) 
rajta is megkísértette — anélkül azon¬ 
ban, hogy különös eredményeket esz¬ 
közölt volna. Grims előadásai csak¬ 
hamar magukra vonták a város, 
kosainak figyelmét, s mindig na 
számmal tódulának lakához, 
egyének között, kik Grims kisí 

S 


