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értekező fájdalmasan felsohajt, hogy a németesü-
lés megakadt, hogy nagy területek és számos
egyes községek elszlávosodtak, elmagyarosodtak
eloláhosodtak, hogy „Krakó elfelejtette, hogj
eredetileg merő német város volt s Buda és Pes
nérmt lakosainak unokái magyarokul akarnak te
kintetni." A jó doctort csak az vigasztalja, hogy
„van a német népnek a távol keleten egy megbe-
csülhetlen bástyája, egy előre tolt őrse, mely
az ügyek további alakulására még a legna-
gyobb fontosságúvá lehet, s melyet a legnagyobb
mértékben elő kell mozdítani és támogatni."
Ez a megbecsülhetlen bástya, ez az előretolt
Örs — az erdélyi szászság. A doctor reméli,
hogy a németesedés megint folytatni fogja útját
„nyugatról keletre," s kivánja, hogy Német-
ország kellőképen mozdítsa azt elő, „hogy a né-
met cultura — úgymond — az idegen népek eré-
lyének s eleven nemzeti érzelmének ellentállhas-
Bon." Épen ugy beszél a doktor, mintha azok az
„idegen népek" akarnák meghódítani, megtá-
madni a németeket s ezeknek ellentállásra volna
szükségök; pedig épen a németeket serkenti az
ismeretes „culturai" hadjáratra kelet felé! Sokan
vannak ily német hóditók, köztünk is erősen dol-
goztak — hiába; s ábrándjaik ellen kár a szót
vesztegetni. A szó nem fog rajtok, de szerencsére
ábrándjaik sem fognak az idegen népeken.

*• (FöUámadt tetszhalott.) Az „Esztergami
Ujs." mely a közelebbi napokban már végrendelet-
tel állott elő, örvendetes pártfogás utján újra ke-
zet fogott az élettel. Föltámadásán örvendünk, de
örömünk még teljesebb lenne, ha nem polemizálna
oly hosszasan a plundrák és sárga ruhákkal. Harcz
ez a szélmalmok ellen. Nemzeti viseletünk, ha
életrevaló — a mi pedig kétségtelen — megállja
a sarat, ha mindjárt néhány kényelem-kereső urfi
ledobja is. A képes „London-News," az angolok
oly nevezetes újsága, közelebbről is egy divatké-
pet hoz, mely zsinóros, sujtásos, eredeti magyar.
Ha a magyar divat külföldön is oly hódítást tesz,
itthon nincs miért féltenünk. Nemzeti öltözetünk-
nek ez sokkal szebb diadala, mint a mellette irt
sok döczögőa vers és polémia, melynek sok hi-
bája közt az a legkiállhatatlanabb, hogy oly hosszú,
mint a szentiványi ének.

A m. akadémia palotája.
— (Ujabb adakozások), melyek a Vasárnapi

Újság szerkesztőségéhez a m. Akadémia palotája
számára legközelebb beküldettek:

LXIX. közlés : Aranyos-Marótról Gold Már-
ton hagyománya 52 ft.

Az előbbi I—LXVII1. közlésekkel együtt a
V. U. szerkesztőségénél a fenntebbi czélra bekül-
detett összesen : 14,989 ft. 1 kr. 1 régi római
arany, 1 huszfrankos arany, 112 db. cs. arany, 21
kétpftos tallér, 27 porosz tallér, 1 orosz tallér, 4
ujftos, 146 húszas, 18 negyedftos, 1 db 100 pftos
és 10 db. 10 pftos nemzeti államkölcsön-kötelez-
vény és 1 db. 100 pftos erdélyi úrbéri kötelezvény.

Grold Márton fentebbi 52 ftnyi hagyatékát
illetőleg a következő adatok érdekelni fogják az
olvasót. A nevezett összeg néhai Gold Márton
holmiának elárvereztetése után bejött öszvegből,
a költségek levonásával maradt fenn, és a boldo-
gult 1861-ben irt végrendelete folytán küldetett
be hozzánk Spur Ferencz végrendeleti végrehajtó
ur által, a végrendelet szavai szerint „a Pesten
felépítendő magyar akadémiai palotának hazafiui
szeretettel ajánlva." — Ez volt összes hátrama-
radt vagyona Gold Mártonnak, ki szenvedésteljes
életének nem régen önkezével vetett véget, s
részvétünket ez utolsó adakozási tettével kétsze-
resen hivja fel. A szerencsétlen férfiú 1822-ben
született Ungvárott, izraelita szülőktől. Nyomo-

ruságban nevekedve, az akkori Reiss-huszárokhoz
besoroztatott, hol is őrmesteri állomásig jutott.
Később a zsandárok felállításakor, ezekhez téte-
tett át Ar. Marótra. Itt a vidékiek nagy szerete-
tében részesült s Uj-Barson 1854-ben a r. kath.
vallásra tért. Kiszolgálván katona-kötelezettség
idejét, több cs. k. hivatalnál dijnokoskodott, míg
régre megyehatósági irnokságra jutott. Majd be-
tegeskedése folytán egyik fürdőről a másikra köl-
tözött, de hasztalan, mert baja nem javult. Ren-
delkezési állapotba tétetvén, a disponilitási dijt f.
é. aprilig húzta; ekkor végkielégítést kapott. A
tehetetlen beteg embernek ez nagyon nehezére
esett; testi baja az utóbbi években annyira fejlő-
dött, hogy már járni sem bírt s kezei is nagyon
elgyengültek. A sors csapásait többé elviselni ké-
pes nem lévén, f. é. július 9-én este pisztoly által
vetett véget életének. Temetése rendes szertartás
mellett ment véghez, nagy számú ismerőinek saj-
nálkozó részvéte mellett. Adózzunk mi is részvé-
tünkkel e sir felett!

Nemzeti színház.
Péntek, aug. 7. „Tartuffe." Vigj. 5 felv. Irta

Moliére.
Szombat, aug. 8. „Alvajáró." Opera 3 felv.

Zenéjét szerz. Bellini. Stéger mint Elvino tetszést
aratott.

Vasárnap, aug. 9. „Pünkösdi királynő" Vigj.
dalokkal és tánczczal 2 felv. Irta Szigligeti.

Hétfő, aug. 10. „Saint Georges lovag" Színmű
3 felv. Francziából forditotta Csepregi.

Kedd, aug. 11. „Lalla-Roukh" Opera 2 felv.
Zenéjét szerz. Dávid Feliczián.

Szerda, aug. 12. „Angyal és Daemon." Vigj.
3 felv. forditetta Zsivora József.

Csütörtök, aug. 13. „Az árvafiu és a londoni
koldusok." Dráma 5 felv. Dierux és Lemoin után
francziából ford. Egressy B.

Budai népszínház.
Aug. 7. és 8. ,.A dajka." Operetté 1 felv.

enéje Offenbachtól. Ezt követte a szellem alakok
10-ik mutatványa.

Aug. 9. „Chouffleuri ur otthon lesz.'1 Ezt kö-
vette a szellem alakok utolsó mutatványa.

Aug. 10. ,,Dunanan apó és fia utazása."
Operetté 3 felv. Zenéjét szerzetté Offenbach.

Aug. 11. „Egy zsidó-család." Szinmű 4 sza-
kaszban. Irta Miron.

Aug. 12. „Stern Izsák" vagy „A házaló
zsidó." tínekes vigj. 3 felv. Németből ford. Virágh
Gyula.

Aug. 13. „Peleskei nótárius." Bohózat 4 felv.
Irta Gaál.

Szerkesztői mondanivaló.
6698. Debreczen. B. K. A tudvalevő rajz múlt évben

ke'szült. Nem tudjuk, az ujabb építkezések láthatók-e
rajta; de hiszen a leírás pótolhatja e hiányokat. Csak ne-
íány adatot kérünk a helyiségről, üzletről, forgalomról.

6699. Kolozsvár. Sz K. Más utón leszünk kénytele-
iek elmondani fájdalmunkat afelett, hogy végre valahára

alkalmunk akadna megörülni a várt találkozásnak, de nem
gyanított akadály zavarta meg ismét reményeinket. A je-

:g czikk nálunk, fájdalom, nem adható.
6700. Sz. Olaszi. K. K Az érdekes közlésért fogadja

ön szíves köszönetünket.
6701. Muukács. L. J. örömmel vettük; a rajz csak

később kerülhetvén munkába, egy kis türelemmel kellend
magunkat felpánczéloznunk. Hát a múltkor interpellált és
már kész képekre nézve várhatunk egy kis tájékozást?

6702. A. Szuha. K. I. Az ilyen müvekre nagy szüksé-
günk volna. „Kincses Péter" jó fogadtatásban részesült s
a mint néhány pillanatra szóba állottunk vele, teljes ro-
konszenvünket ébresztette fel. Legközelebb bővebben fo-
gunk vele megismerkedni.

6703. Hanva. Azonnal útnak indult valamennyi pél-
dány. Tudnunk kellett volna mindjárt eleinte a dolog állá-
sát ! — Azért hát máskor határozott vezényszavakat
kérünk.

6704. H.-M.-Vásárhely. F. I. Az üdvözlet igaz volt,
s most ismételjük, megtoldva illendő köszönettel.

6705. Baja. D. P. Vettük az óhajtott adatokat s leg-
közelebb adjuk az érdekes levelet is.

6706. Szenna. B. Tudósitásait szívesen veszszük.
6707. „Horváth Antal költeményei" czim alatt egy

csomó verset vettünk, melyekben még csak a versírás első
gyarló kisérleteit lehet felismerni, itt-ott a genius egy kÍ3
csillámával. Sok erőt és sikeres munkálódást kívánunk igen
hosszú időre — s azután találkozzunk majd ismét a sorom-
pók között!

SAKKJÁTÉK.
190. az. f. — Skipworth-tól (Londonban).

E feladványt a sakk-kedvelő angol nép egyik legje-
lesebb képes újsága, a „London News" mint négy lépésre
megfejthetőt hozza, legközelebbi számában,. Mi azon-
ban három lépéses gyanánt mutatjuk be olvasóinknak.

Setét.

i b e d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

44-ik számú játszma. (Skót-csel.)
MACZUSKI és KOLISCH között. — Parisban.

Világos. (M.) Sötét (K.).
1. e2—e4 e7—eö
2. Hgl—f3 Hb8—c6
3. d2—d4 e5-d4:
4. Hf3—d4: Vd8-h4

Világos részéről Ffl—c4
szokásosabb és jobb. Sötét 4.
epésére pedig Hd4—55 lett
íolna a legjobb felelet.
5. Hbl-c3 Ff8-b4
6. Vdl—d3 Hg8—f6
7. Hd4-c6: d7-c6:

Sötét (K.).
Fb4-c3:
Hf6-e4i.
Vh4-e7
Ve7-g5T

Világos (M).
8. Fel—d2
9. Fd2—c3:

10. Vd3-d4
11. 0-0-0

Sötét e lépése hibás, mert
legalább is egy tisztet vészit.
Világos e ballépést igen el-

mésen használta föl.
12. f2—f4 Vg5-f4:f
18. Fc3—d2 Vf4—g4
Vil. 8 lépésre matot mond.

A 185-dik számú feladvány megfejtése.
(Bankos Károlytól K.-Sz.-Miklóson.)

Világos.
Val—dl
Fh6-g7
Bf6—fmat.

Sötét.
Bgl—dl: A)

tetszés sz.

Világos. A) Sötét.
e5— e4

2. Bf6-e6 tetszés sz.
3. V—v. B—-j-mat

E feladványnál Val —gl: csalóka első lépés többeket
tévútra vezetett; ez ellen Sötétnek e5 —e4 húzása egyetlen,
de elegendő védelem

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Pesten : Cselkó György. — Váczon : Mihály Pál. — Debre-
czenben : Zagyva Imre. — Nagy-Kikindán : Valsinger Izi-
dor (a 184-et is).

Rövid értesítések. Veszprém •• F. J. Önnek észrevétele
helyes. A hiány nem volt ismeretlen előttünk; de azon éber
figyelemért, melylyel ön működésünket kiséri, csak köszö-
nettel tartozunk. Üdvözletünket a viszonttalálkozásig. —
Parabuty : R. J. A kérdésre már múlt számunk megvitte
a feleletet. Egyébiránt az ujabb fölszólalás örömünkre
szolgál s reméljük, hogy az a kis félreértés nem von oly
engesztelhetetlen következményeket maga után.— Körös-
Ladány : Sz. S. A küldeményt köszönettel vettük. Örven-
dünk a viszonttalálkozásnak.

A legközelebb megjelent 189-ik számú feladványunk-
ban g7-re még egy Sötét Huszár állitandó.

NAPTÁR.^
Hó-

és hetinap
Katholikus és Protestáns

naptár

16
17
18
19

2 0
21
22

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csftt.
Péntek
Szóm.

Augusztus
D12 Rókus
Liberat apát
Ilona cs., Agapit
Szebald, Thekla
István király
Bernát, Fidelia
Timotheus

D II Izsák
August
Heléna
Szebald
István kir.
Bernát
Alfons

Görög-orosz
naptár

Július (ó)
4F117vért.
5 Eusignius
6 Ur színe vál.
7 Dometius
8 Emilianus
9 Mátyás ap.

10 Lőrincz vért.

Izraeliták
naptára

AbRosch.
1 Elul
2
3Selihot(40
4 [napi ima)
5
6
7 48.Sabb

kel | delel | nyűg.

49

10

H o l d -
kel | delel | nyűg.

Holdnegyed : í) Első negyed 22-én 7 óra 30 perez reggel.

p-
18

1
46
32
21
13

9

ó.
7
7
8
8
9
9

10

TARTALOM.
Szenezi Molnár Albert (arczkép). Révész Imre. —

Szent István. Fejes István. — Az elemi csapások króni-
kája Csuthy Zs. — Az aggteleki barlang (vége, két kép-
pel). — Száműzetés Szibériába (képpel). — A csavargő-
zösökről. — Történelmi kalászatok. Lehoczky T. — Egy-
veleg. — Tárház : Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság,
kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. —
Mi újság? — Nemzeti színházi napló. — Budai népszín-
ház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti
naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. íz.)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten, 1863.

Tizedik évi folyam.34-ik szám.

Pest, augusztus 23-án 1863.

Előfizetési föltételek 1863-dikik évre : a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. Fél évre 5 ft. — Csupán Vasárnapi Ujsag :
Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Mióta Erdély ügye ismét szőnyegre ke-
rült, s a Nagy-Szebenbe összehivott tarto-
mányi gyűlés tagjai az ország ügyeinek ren-
dezése közben a múlt eseményekre is hivat-
koznak : gyakrabban halljuk ismét azon
férfiú nevét hangoztatni, kinek emlékét e
rövid sorokban megujitani szándékozunk.

Lemény János, fogarasi g. kath. püspök,
az 1848-ki zavaros időkben az erdélyi romá-
nok egyik vezetője vala, s politikai meggyő-
ződésének, az ellene zúdult viszontagságok
között is, állandó hive maradt, sőt áldozata
lett. Nem akarunk e politikai meggyőződés
felett, mely a mai idők irányától sokban kü-
lönbözik , véleményt mondani;
— csupán egyszerű tényeket fo-
gunk érinteni e férfiú életének
ismertetéséül, hogy lapjaink arcz-
képcsarnokát ismét egy történel-
mileg nevezetes egyéniség beil-
lesztésével gazdagitsuk.

Lemény János régi nemes ro-
mán családból veszi eredetét.
Atyja egy ideig megyei tisztvi-
selő volt, később pedig a Kolozs-
vár mellett fekvő Desmini nevű
falusi birtokába vonult, hol Já-
nos fia is született 1780. év april
23-án. Elemi iskoláit Lemény Já-
nos részint Kolozsvárit, részint
Balázsfalván végezte; utóbb atyja
unszolására a kolozsvári kath.
lyceumban a jogi tudományokra
adta magát, de nem érezvén ma-
gában, az akkori körülmények
között, hivatást a polgári pályára,
atyjának akarata ellenére is, a
theologiai pályára szentelte ma-
gát. Hogy e szándékát meggá-
tolja, atyja az akkori balázsfalvi
püspököt, Bobu Jánost megkérte,
hogy fiát a theologiai osztályba
semmi szin alatt se vegye fel.

Az ifjú ily körülmények kö-
zött elment Nagy-Váradra, hol
megismerkedvén a gör. kath. püs-
pökkel, ez a theologusok sorába
azonnal beiratta. Tanulmányait
itt el is végezvén, visszahivatott saját szü-
lőföldjére, s most öt maga Bobu püspök ne-
vezte ki tanárnak Balázsfalván. Nemsokára
mint esperes Kolozsvárra küldetett, hol
több ideig nyomasztó szegénységgel küz-
dött. 1824-ben mint kanonok visszahivatott
Balázsfalvára, hol egyúttal a theologia ta-

Lemény János püspök.
nárává lön kinevezve. Kevés idő múlva
Bobu püspöknek legbensöbb titkára lett s
ez állomásában maradt egész a püspök ha-
láláig, ugy hogy ennek agg napjai alatt
jobbára Lemény vezette az egyházmegye
ügyeit.

Bobu püspök halála után Lemény az
egyházmegye képviselői által püspöki he-
lyettesnek választatott meg; 1832-ben pedig
Alpini Izidor esperes ellenében nagy szó-
többséggel balázsfalvi püspöknek. E válasz-
tás fényes bizonyságul szolgált arra nézve,
mily nagy népszerűséggel birt Lemény
mind a g. kath. klérus, mind a nép előtt.

LEMÉNY JÁNOS PÜSPÖK.

Tudományosan müveit kedvező külsejű s
igen barátságos modorú ember, s a mellett
kitűnő szónok volt. A sok adakozás annyira
kimerítette, hogy rendesen igen szegény
volt. Föczélja volt : a román nép szellemi
emelése s boldogitása. Püspöksége alatt a
románok tudományban s tekintélyben sike-

resebben haladtak előre, mint minden más
püspök alatt. A balázsfalvi tanintézetekben
a tudományok nagy lendületet nyertek, s
az ő intézkedései folytán Balázsfalván min-
den évben 200 román ifjú nyerhetett ki-
képzést.

El lehet mondani, hogy e férfiú egész
életét nemzete boldogitására szentelte. Lát-
ván, hogy a románok sorsa a magyar nem-
zet sorsával szorosan egybe van kapcsolva,
s meg lévén győződve, hogy a román csak
a magyarral szoros szövetségben és egyetér-
tésben boldogulhat e haza földjén : a ma-
gyar nemzet tekintélyesb tagjainak barát-

ságát nemcsak nem kerülte, sőt
inkább oda törekedett, hogy azt
teljesen megnyerje, s ez ok miatt
honfitársai részéről sok félre-
értésnek s gyanúsításnak volt
kitéve. 1848-ban látván, hogy
a két testvérnemzet csupa fél-
reértésből egymás ellen támad,
mindenkép törekedett az ellensé-
ges feleket kibékiteni. A romá-
nok között azok élén állott, kik a
két testvérhaza unióját igyekez-
tek életbeléptetni. Jelen volt a

_g=r hires balázsfalvi oláh népgyülé-
Z:'-% sen is, hol mintegy 50,000 em-

ber gyűlt össze 1848 május 14-
kén, hogy az unió ellen tiltakoz-
zék. Leményi ezen népgyülés
egyik elnöke volt, s látta, hogy a
nép az akkori sok tribün által
már félre van vezetve, és tudta,
hogy ezek által a nép előtt mint
a magyarok barátja van kikiáltva
és gyanúsítva, de azért a gyűlés
első napján Leményi itt is szóno-
kolt s kérte a népet, hogy a ka-
pott utasítás és törvények értel-
mében oszoljon szét, de szavai
szenvedélyes balmagyarázatokra
találván, a gyűlést még jókor el-
hagyta; bár később, midőn egy
bizottmány lön kinevezve, hogy
az a népgyülés unio-elleni tilta-
kozását a magyarokkal közölje,

e bizottmány elnökéül ismét Leményi lön
meghiva.

Az 1848-ik évi idők multával hátralevő
éveit Bécsben a ferencziek zárdájában töl-
tötte, hol 1861. márczius 29-én meg is halt.

Érdekesnek tartottuk, most, midőn e
nevezetes férfiú arczképét megnyernünk si- \
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került, e röoid adatokat közölni s minden
magyarázat és szenvedély nélkül megemlé-
kezni oly históriai tényekről, melyeknek
tanúságát napjainkban el nem fogja tagad-
hatni senki sem.

Búcsú Yörfisberénytől.
(Aug. 14. 1863.)

Betegen érkeztem,
Meggyógyulva megyek.
Mit mondjak? Ajkaim
Szólni képtelenek.
Oh ti jók, ti drágák,
Koszul ápoltatok,
Mert midőn költözöm,
Szememben nem a köny,
De a jó kedv ragyog.

A kit testi, lelki
Ereje elhagyott,
Ki a bú ködétől
Nem látja a napot,
Ki hitét elveszte,
S fut önmaga elől :
Jóságtok közepeit
Ujonan született,
S bizva néz égre föl.

Oh hiszem, oh hiszem,
Hogy szebb lét is vagyon,
Szelid alakjait
Láthattam szabadon.
Erkölcs országának
Tiszta lényei ti,
Hol csak élet mozog,
Nevetekkel fogok
Járni, téríteni! Dalmady Oy.

Népdal.
A szerelmes levél.

Messze van a rózsám,
Messze távol tőlem,

Tudom, hogy szeretne,
Hirt venni felőlem. —

írnék neki, de nincs
Papirosom tentám,

Nincs piros pecsétem,
Nincsen iró pennám.

Szép selyem tafotát
Hozok majd a boltból,

Pennát is faragok, —
Téglás-galamb-tollból.

Megvágom az ujjam,
S kifolyó véremmel

írok tenta helyett, —
Áztatom könyemmel.

Tele irom csókkal
Selyem levelemet,

Piros pecsét helyett
Rá teszem szivemet.

Ugy küldöm el postán,
Prága városába,

Megkapja tán — szegény
Majd a kaszárnyába!

Bonyhai B.

Az elemi csapások krónikája.

1678 és 1679-ben újra a földi szenvedé-
sek keresztfája alatt vérzett Magyar- és Er-
délyország; mert döghalál és emellett ki-
méletlen fegyver dúlt mindenütt a haza
eoyik határfalától kezdve a másikig. Arneg-
hasonlott pártok — a Tököli és a német-
pártbeliek — mind a két hazában, ellensé-
gesen villogtatták élesre köszörült fegyve-
reiket, és a fegyverek élénél erősebb dög-
halál, épen akkor r á n t á k i egyik vagy má-
sik alól a gyékényt, midőn az testvérének
vérébe akará mártani fegyverét!

1690-ben iszonyú sok sáska jött Er-
délybe, és íelszámithatlan kárt tettek. —
1693-ban pedig átcsaptak Magyarországba

is egész sötét oszlopokban, mindenütt pusz-
tulást hagyva maguk után. Francziaorszá-
got is ugy ellepték ekkor, mint a hó a föl-
det, ugy hogy roppant néptömegeknek kel-
lett minden irányban ellenük kimenni, és
roppant árkok közé szoritva megégetni!
1703-ban, 1707-ben oly iszonyú vihar dühön-
gött Európaszerte, hogy embereket, s okta-
lan állatokat leütve lábaikról, sodort el. —
1709-ben ismét döghalál pusztított mind a
két testvér hazában, valamint Németország-
ban is, különösen pedig Saxoniában. — 1710.
1711-ben újra sáskák pusztítottak hazánk-
ban, különösen pedig Erdélyben; de mely-
nél sokkal borzasztóbb volt ugyancsak Er-
délyben az 1747-ki pusztítás, midőn irtóz-
tató zugással s oly sűrűséggel jöttek be,
hogy a napot is homályba boriták.

1722-ben oly csodálatosan változó idő
volt, hogy a milyen zordon és kellemetlen
volt a nyár : épen olyan szelid lett a tél,
midőn a pacsirták már januárban szólottak.
— Ilyen lágy telek közöl valók még az 1182-
ki, midőn a gyümölcsfák már Gyertyaszen-
telő Boldogasszony napján gyümölcsösök
voltak, 1585, midőn a gabona már húsvét-
kor megért volt. — 1625, 1680, 1691, 1756,
1763. stb.

De a nagyszerű vizáradások is, ugyan-
ezen esztendőkben elborították Európa sok
tartományában a városok és faluk határait.
Magyarországban különösen 1712 és 1752-
ben a sok árviz mindenfelé és felhőszakadá-
sok, három évre is kiható kárt tettek. — Az
utazókat, fuvarosokat, kocsistól, lovastól
hullámaik közé temették, a kaszálókat be-
iszapolva, csaknem haszonvehetetlenné tet-
ték; és a három Körös mentében, minden
kepét magukkal sodortak!

1719-ben, 1737-ben, 1745-ben, az 1570-
ki gyászos év emléke merült fel; mert egy-
szerre három kérlelhetetlen ellenség, éhség,
döghalál, drágaság pusztítván a két magyar
hazát, ezek boldog lakosait ezerenkint te-
mették a hideg sirba, s juttatták a koldus
botra! Mindennemű gabona a mezőben künn
maradt, ugy hogy sokan, mint 1685-ben,
macskát, kutyát, rókát, és más természet-
kivül való dolgokat és állatokat, az emberek
megettek, és emiatt a dömsödi levéltár ok-
mányai szerint sok ezer ember meghalt.

Számos könyörgö-levél van birtokomban
ez évről, a szegény szűkölködő jobbágyok
részéről tisztjeik által földesuraikhoz; me-
lyek közöl egyet, annak érdekessége tekin-
tetéből és styljánál fogva is szabad legyen
itt közlenem, mely szóról szóra igy hangzik:

„A nyomorultaknak vigasztalására, a fog-
lyoknak szabaditására, a Magasságokból leszál-
lott Isten szentséges születésének, dicsőséges
hasznával, áldott szent lelkének drága malaszt-
jaival ez életre és a kegyességre elégséges javai-
val áldgya meg a szent innepi napokról, békes-
ségben tegye által, és sok boldogul folyó uj esz-
tendők érésével, boldogítsa a tekintetes Urat Uri
házabeliekkel edgyütt!

„Tekintetes Praefectus Urunk
Kegyelmes fautorunk és Atyánk!!

Amaz dicsősséges emlékezetű Pátriárkának,
a Jákobnak példás kegyességű, és nagy bölcses-
ségű fia a Josef felől olvassuk, hogy ezt az Ur Is-
ten, több attyafiai felett szerette, és alázatos sor-
sából, még az idegenek között is, boldog állapotra,
és nagy méltóságra emelte, mert Farahonak, az
EgyiptomKirályának, és egész országának Attyává
és Gondviselőjévé tette, hogy a szorongató szük-
ségnek, és nagy éhségnek idején, mind az egyip-
tombeliek, mind a maga szűkölködő attyafiai
hozzá folyamodnának, segitségért, és vigaszta-
lásért, és minthogy, valamiképen a királyhoz hű-
séget, ugy a szűkölködő szegényekhez könyörüle-
tességet, valójában megbizonyitotta, ezokáért,
hogy a későn következő nemzetségek őtet, mind
dicsérettel emlegetnék, mind szentül s kegyesen
követnék!

Azon isteni kegyelem, és gondviselés, felsé-

ges Herczegünknek, kegyelmes földes Urunknak
kegyes Szárnyai alatt, a tekintetes Urat, mine-
künk Atyánkká és gondviselőnkké tette : hogy mi
is gyámoltalanok, oltalmat, segítséget, és vigasz-
talást, tekintetes nagy urunknak uri gratiájától
kérnénk és várnánk. Annakokáért a midőn, bi-
zonnyal látnók, és nagyon érzenők a szorongató
szükséget, és a reánk következett terhes éhséget,
mely miatt már ez folyó esztendőben, 400 Rh. fo-
rintokat, sőt többet kellett szegény helységünk-
nek fizetni, és sokan közülünk, mint az egyiptom-
beliek marháikon váltották meg életüket, alázato-
san folyamodtunk, a tekintetes Úrhoz, mint ke-
gyelmes protektorunkhoz, és Atyánkhoz, ezen
csekély instan iánkban, kérvén bizodalmasan az
Urnák nevében : hogy méltó tekintetbe vévén,
sok rendbeli terhes; expensainkat, szorongató
szükségeinket; méltóztassék a tekintetes Ur,
benne született atyai és uri kegyes Gratiája sze-
rént, rajtunk könyörülvén, kegyelmesen megen-
gedni, hogy a favágással szegénységünket gyá-
molithassuk, életünket táplálhassuk, és szántó-
marháinkból való kipusztulástul magunkat oltal-
mazhassuk.

A könyörülő, és joltevőkkel jóltevő, a kegye-
sekhez önnön magát viselő Istennel, örök emléke-
zetben lészen a tekintetes Urnák Gratiája, és
meg fogja az ő végezeteiben változhatatlan IS-
TEN ezen kegyességnek munkáját jutalmaztatni,
bővséges jutalommal, az örökké való hajlékokban.
— Melyért is, és a Tekintetes Urnák hosszú éle-
téért, Uraságáoak boldogulásáért s Uri házabeli
kedveseinek virágzó állapottyáért, fő ISTEN-
ünknek, alázatosan könyörgeni, e világ előtt a
Tekintetes Urnák kegyességét fáradhatatlanul
hirdetni, és jobbágyi kötelességünk szerént cse-
kély szolgálatunkkal kedveskedni el nem mu-
lattyuk maradván. A Tekintetes Urnák

mint kegyelmes protectorunknak
méltatlan szegény jobbágyi szol-
gái, a Szokolai Birák, és az egész
szegénység közönségesen.

Nógrádmegyében, festői szép erdők közt
fekvő ős régi Szokola ref. községének lel-
késze, ki ezen folyamodványt irta, a követ-
kező szavakkal ajánlá azt ugyanazon folya-
modványon az illető helyen : „Loci Minister
Presentem Instantiam bona fide insinuat, et
dutn iisdem atque felicioribus votis grata-
tur Gratioso Spectabilis ac Grosae Domina-
tionis Protectioni Se et Suos Commendat,
permanens ibidem Spectabilis ac Grosae Do-
minationis Vrae minimusac indignus Cliens
Petrus Fábján m. p."

A hátirat igy hangzik : „Addigh is, mégh, a
Méltóságos Urasságh, más dispositiokat tétet, a
Szokoliak, maradgyanak az elűbeni állapotba és
módba. Illetvén penigh a Fa Arendát, avval ugy
élylyenek, hogy a nyert fába, kivált termő, és
Épületnek valóba kárt ne tegyenek másképpen
attul frustraltatni fognak. Léván 30 Xbris 1745.

* Pásztor, Juri Substitutus Praefectua.
Ezen terméketlen évet a következő 1746-

dik esztendő hitelfeletti hőséggel váltotta
fel a nyári hónapokban, ugy hogy valamint
1719-ben és 1730-ban Berlinben május 23-
án, a Delisle thermometruma az árnyékban
is 105 grádust mutatott : ugy Székesfehér-
váron, a Kunságban és más helyeken ugyan-
azt lehetett látni; mely rendkívüli hőség
sok embert megölt a mezőben. A kapások a
szöllöhegyékben, egymás szemeláttára ki-
dőlve haltak el, az ebédvivő asszonyok, az
útban rogytak össze, tele fazekaik mellett,
mások pedig megholt férjeik mellett valának
kénytelenek letenni a fejükön és kezükben
örömmel vitt fűszeres ételeiket. Ugyanezen
esztendőben augusztus 5-kén a sáskák Tö-
rökországból Erdélybe, onnét pedig Magyar-
országba három nagy sereggel jöttek be.

1754-ben a Tisza vidékein a Törő, Bót,
Bujdosó, és ezek társai zenebonái mellett,
az áradások tettek tetemes károkat. 1762
és 1763-ban a rendkívüli földindulások töl-
ték el aggodalom és félelemmel az embere-
ket. Nagy-Győr és Komárom városa, mint
ismeretes, csaknem megsemmisittettek.

1770-ben kedves testvér hazánkat Er-
délyt, ismét a pestis pusztította, mint a hi
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res Mátyus doctor irja : „holmi infectus
oláhországi emberekkel titkon czimboráló
oláhokba, a háromszéki, bodzái passus kö-
rül széjjel fekvő kalibákba belé kapván,
Erdélynek ezen felső részét bekóborlá. Mely-
ben kilencz hónapok alatt, itt is, amott is
bele keveredtek vala 502 famíliák, azonban
betegek voltak 1630 személyek, kik közöl
1196-an el is vészének, míg itt a Maros-
Székben, Kakasd nevű falucskában, megszo-
ritaték és szerencsésen megfojtaték." stb.

Az 1788-ki szárazság, szűkebb termés,
mint az ezt megelőző egy pár évben, tűrhető
volt, és daczára a török háború miatt, a tá-
bor számára leszállított temérdek élelmi
czikknek, a kenyeres-kosarak még sem ma-
radtak üresen, sem a jászolok az igavonó
barmoktól.

1792-ben azonban már a hosszantartó
szárazság igen érezhető volt. A debreczeni
levelező irja az akkori „Magyar Kurir"-nak :
„Az idő az aratásra megessödzött. Margit
nap óta az esső mindig szakad. Az élet mu-
togatja magát : de majd megválik, mi gyűl
a zsákba. Az aratók nagyon fennbeszélnek,
van olyan közölök, a ki felében kéri a veté-
seknek betakarítását; a Kunságból Debre-
czenbe üzentek a birák, hogy takarókat
küldjenek; mert ott vesz az életek lábán.
Semmi ára a búzának nincs, a ki mit meg-
ehetik benne, az a haszna a szántásából, ve-
téséből. Isten tudja, mi lesz belőlünk?!"

Ez évben egyébaránt július 17-én a
hőség csaknem kiállhatatlan volt az alföldön.
Mindkét hazában, a napszámosok szűk vol-
táról panaszkodának a mezei gazdák. „Más
esztendőkben — az akkori tudósítások sze-
rint, — seregestöl mentenek azaratókaTisza-
melléki helyekre, és azokra a részekre, hol
a gabona bőven terem, most, minthogy olcsó
az élet, alig kapnak a gazdák aratót, hogy
gabonájukat betakaríthassák lábáról. — Er-
délyben 12 kr. egy véka kukoricza, egy napi
kapás napszámos pedig, ételével együtt 24
krajezárba is belekerül, s még igy is mes-
terség kapni. Ennek az az oka, hogy a mi
napszámos parasztaink, csaknem olyanok,
mint az evangeliumbeli égi madár, kiknek
ha van most mit enni, a holnapi napról ke-
veset gondolkodnak." Vájjon nem igy van-e
ma is?!

Elvégre a hosszú szárazság, és az egy-
néhány napig tartó rekkenő meleg után
összesereglének az ég kárpitján, septem-
ber 11-én a sötét fellegek, és megindu-
lánakj a sziveket rettentő villámlások és
mennydörgések, melyhez hasonlóról a legö-
regebb emberek sem emlékeznek. A rettentő
csattogás és mennyköhullás félelme elfogván
az emberek szivét, összeszaladoznak vala
egymáshoz, és a kinek az egész héten eszébe
sem jutott az imádság : ekkor a természet
kegyelmes urához folyamodott. A gazdák
reményüket vesztve, szomorú szemekkel
nézték gabonáikat rothadni a szérűkön. —
A nyomtatókat haza bocsátották; komor és
minden kedv nélkül voltak, annyival is in-
kább, mivel alaposan gondolhatták, hogy ha
a gabona nyomtatlan marad, az egerek se-
rege, télen által azt mind elpocsékolja. —
Hevesvármegye némely falvaiban, sőt a Kun-
ságban is, a szegényebbek tengeri kenyérrel
éltek, mivel nem volt nyomtatott buzájok.
Októberben azonban és novemberben, meg-
jöttek a kívánatos napok, lehetett nyom-
tatni, vetni, és az őszi vetések gyönyörköd-
tették a szemet!

Állandó észrevétele szerint a természet-
búvároknak, az idő változása, csak két esz-
tendőben sem egyforma lévén, az folytono-
san különös hatással működik a növényzet
megérlelésóre, vagy elhervasztására! — An-
nyi bizonyos, hogy míg egy helyen csendes

eső esik : egy más helyen, ugyanazon idő-
ben, üres szélvész szárítja a földet.

így volt 1805-ben, mig Európa több
tartományában bö esztendő mosolygott ál-
dással : addig mi nálunk hosszantartó szá-
razság nagy drágaságot okozott. -— 1826-ban
35 nap teljesen komor volt, 95 kisebb na-
gyobb mértékben ködös, — 5 nap volt tiszta
és derült, 113 nap esős, 38 nap hó esett, 4
nap pedig jég. Csendes nap volt 41, zivata-
ros 39 — többnyire északi szél uralkodott.
— Először megdördült april. 13-án, utoljára
augusztus ll-én, égi háború volt 8 nap, —
a Duna hídja csak januárius 6-án szedetett
ki, mártius 14-én pedig — eltakarodván az
addig igen erős, és bátran járható jég —
beállittatott, a mint ezt az akkori Szent-
Gellért hegyi csillagvizsgáló-torony igazga-
tója Tittel Pál megjegyzi.

1827-ben némely folyamok Szerfelett,
megáradtak, nevezetesen pedig a Mura, mely
a rajtalevő hidakat meghaladva, magával
ragadta, s magassága nagyobb volt az 1813-
nál, sok kárt tett föképen hazánkban, a ka-
száló-rétekben és szénában. Pesten pedig
ugyanekkor június 10-én szinte kiálhatatlan
hőség volt, pedig június majd minden nap-
jaiban eső esett, mely többnyire égiháboru-
val állott elő.

1828-ban július és augusztus napjaiban
a nagy hőség még nagyobb égiháborukat
hozott elő, és pedig az ország sok részeiben
nagy károkat okozott jégesővel.

1831-ben a már jó darab ideig elmaradt
döghalál került elő, és rémületesen futkosta
be az ország határait. Egy utazó naplója
szerint Székesfehérvártól Budáig, csak egy
lelket sem lehetett az útban látni, hanem
mindenütt, jobb és bal felöl, csak szomorú
halotti harangok sirása hallatszott.

1837-ben, a szárazság és drágaság mel-
lett május 6. és 7-én oly iszonyú orkán dü-
höngött Pest és vidékén, hogy annak kö-
vetkeztében, némely fedett kutakban, a viz
izére nézve, dohányléhez volt hasonló, má-
sutt pedig lúglébe változott át, és zavaro-
dásából nem is üllepedett le.

1838-ban volt a Duna nagy áradása,
mely oly magasan nőtt fel, mint 1627-ben,
midőn a műveletlen törökök 1600 mázsát
nyomó lánczczal rekesztették el Budánál
a Dunát, mely azt szabad folyásában gátolva,
tetemes károkat okozott. Az óriás láncznak
mindenik szeme 20 fontot nyomott.

A marha-dögvész, mint 171 l-ben és
1741-ben, ugy az utóbbi években is sok
helyen hazánkban tetemes károkat szerzett
a marha-tartó gazdáknak.

Legközelebb 1861-től kezdve, folytono*
san inkább szárazságra volt hajlandó az
időjárás, és pedig, a mi csodálatos, hazánk
épen azon földrészén, mely országunk ka-
nahánjának neveztetik, mely hogy hova
fejlődött ki a folyó 1863-dik esztendőben,
az alföld termékeny síkjain, mindenki előtt
ismeretes, mert a jajkiáltások füleinkhez
hatottak! Csuthy Zs.

A gyufa
vegytani tekintetben.

A milyen nagy fontosságú a vegytan, kivált
azon nagyszerű hóditások után, melyeket a tudo-
mány e téren egy két évtized óta tett, oly isme-
retlen az népünk előtt. Mennyire szükséges pe-
dig az a földmivelőre nézve, eléggé meggyőződ-
hetünk, ha figyelembe veszszük, hogy a szántóföl-
dek okos trágyázására nézve egyedül a vegytan
képes adni kellő felvilágosítást. Nem kevésbbé fon-
tos az az iparosra nézve, ki foglalatosságai min-
denféle ágaiban a vegytan ismerete által vezettet-
hetik.

Hiszen a legközönségesebb mindennapi fog-
lalatosságoknál is nagy szerepet játszik e tudo-

mány, így péld. a gyufát boldog, boldogtalan
használja (bár nagyobb óvatossággal használnák
sokszor!); és mégis mi kevesen vannak, kik azt va-
lóban ismernék. Megkísértem tehát a lehető leg-
népszerűbben megismertetni e gyújtó-eszközt,
melyet népünk közönségesen a nála oly tág ér-
telmű „masina" néven ismer, követvén előadá-
somban leginkább Bernstein, német iró terjedel-
mesebb fejtegetését. Mielőtt azonban magára a
gyufára áttérnék, okvetetlenül szükséges néhány
előismeretet előrebocsátanom. Mindenesetre pe-
dig sajnálom, hogy azt, amit mondani akarok,
egyszersmind meg nem mutathatom, mert akkor
egyfelől sokkal rövidebben végezhetnék a dolog-
gal, másfelől ugy könnyebben is megértetném.
Igyekezni fogok azonban minél világosabban
szólni, s ezért bocsánatot kell a nyájas olvasótól
kérnem, hogy az egyszerű tüneményeket is sok
szóval kell előadnom.

Hogy megtudhassuk, miből áll tulajdonké-
pen a gyufa, mindenekelőtt az élenyt kell megis-
mernünk. Ha valaki az avatlannak egy élenynyel
telt üveget mutatna, ez bizonyosan azt fogná állí-
tani, hogy az üveg egészen üres. őszsze-viszsza
rázná az üveget, és végre is azt hinné, hogy
semmi sincs benne; mert az éleny, mint a levegő
átlátszó és színtelen. Azután kihúzván dugaszát,
megszagolná, és ismét semmit sem találna, mivel
az éleny szagtalan. Végre nyelvét nyújtaná • bele,
hogy megizlelje; és újra semminek sem akadna
nyomára, mert az élenynek íze sincs.

Es mégis ugyanez avatlan vizsgáló szemét,
száját eltátja, ha néhány kísérlet után meglátja,
mit képes az éleny előidézni.

Vegyünk tehát legalább leírásban néhány ily
kísérletet.

Vegyünk egy kis darab szenet, akaszszuk
sodronyra (drótra), gyújtsuk meg egy kissé, hogy
csillámljék, s aztán ereszszük le az élenynyel telt
üvegbe. Ekkor azonnal észreveszszük, hogy a szén
gyönyörű élénk színben kezd égni. Ha kihúzzuk,
ismét alig fog csillámlani; ha beteszsjzük, újra fel-
lobog, és égni fog mindaddig, mig a szén egészen
föl lesz emésztve.

Az üvegben tehát mégis csak kell valami
egyébnek lenni, mint a közönséges levegő.

De mi történnék akkor, ha e kísérletet nagy
mennyiségű szénnel tennők ? Ez is végig oly szé-
.pen fog-e égni? Nem. A faszénnek csupán bizo-
nyos mennyisége ég ugy meg, és aztán vége min-
dennek. És ekkor a kisérletet nem is lehet ismé-
telni, ha ujabb élenynyel nem töltjük meg az üve-
get ; mivel már ekkor nincs benne éleny.

De hát hová lett az éleny az üvegből ? kérdé
az avatlan. Es mivé lett a szénnek azon része,
mely tökéletesen megégett? Végre pedig : mi
van most az üvegben?

Megfelelek e kérdésekre is. Az éleny nem
enyészett el, és a széndarab sem enyészett el, sőt
inkább monnó (mind a kettő) most is benn van az
üvegben, csak hogy mássá átalakulva; mert a
kettőből uj légnem lett, melyet szénsav-nak ne-
veznek.

Most vegyünk elő egy más üveget, melyben
szintén éleny van; és a széndarab helyett bocsássunk
be néhány kénszálat, miután ezeket is meggyujtot-
tuk volna. Azonnal meglátjuk, hogy a kén pom-
pás kékes lánggal elég. Ha ez megtörtént, észre-
veszszük, hogy az éleny ismét eltűnt, mivel már
sem a szén, sem a kén nem akar az üvegben égni.
A kénnek egy része is eltűnt; de helyette az üveg.
ben uj légnem alakult, melynek kellemetlen csi-
pős szaga van, hasonló a kénsavéhoz. Es valóban
e lég nem egyéb, mint kénessav, mely folyé-
kony kénsavvá változtatható. Itt tehát egy szi-
lárd test egyesülvén az élenynyel, ezáltal uj lég-
nem alakult, mely nem oly szagu, mint a kén, és
nem szagtalan, mint az éleny, hanem csipős és a
lehelést gátoló szagu.

A most következő kísérlet abból áll, hogy az
élenyt vilanynyal vagy phosphorral hozzuk kap-
csolatba.

Közönséges gyufáink, melyeket dörzsölés ál-
tal teszünk égő állapotba, e tulajdonságukat épen
a phosphor által nyerik, melybe hegyeiket bemár-
tották. A phosphor oly nyulékony, hogy azon cse-
kély melegtől is, melyet a dörgölés okoz, megnyul.
Az égő phosphor meggyujtja a ként, melylyel a
gyufa be van vonva, a kén pedig magát a fát
gyújtja m e g- A phosphor az, melyet világítani lá-
tunk, ha sötétben a gyufák végein végig húzzuk
meleg kezünket. Valamint a gyufák fölött, ugy
tenyerünkön is világító ködöt látunk derengni,
mely nem egyéb, mint a könnyen égő phosphor.
Azonban gyufáinkon a phosphor nincs tisztán, s
azon kivül saines mézgával is be van vonva, ne-
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hogy túlságosan könnyen meggyulván, szeren-
csétlenséget okozzon. A tiszta phosphor magában
fehér és lágy, mint a viasz. Ilyet veszünk kisér-
letünk eszközéül, körül-belül akkora nagyságban,
mint egy borsószem.

Ha ily darabba phosphort sodronyra erősítve
bocsátunk be az élenynyel telt üvegbe, nem kell
egyéb, mint hogy a phosphort megmelegitett kötő-
tűvel érintsük, s azonnal égni fog, és padig oly
gyönyörűen világitó fénynyel, hogy a szemet káp-
ráztatja, lángja hasonló lévén a nap ragyogásához.
Erre az üveg fehér füsttel telik meg, mely, ha az
üveget csöndesen hagyjuk nyugodni, a fenekére
leereszkedik; ha pedig az üvegbe előbb egy kis
vizet töltöttünk, ezzeí összevegyülvén, azt sava-
nyuvá teszi.

B kisérletnél is eltűnt az éleny is, a phosphor
is; de nem enyésztek el,hanem vegyészilegössze-
köttettek, uj, ködszerü anyagot alitottak, mely
phosphorsavnak neveztetik.

Tegyünk az élenynyel még egy, és pedig na-
gyon érdekes, noha tárgyunkra
csak mellékesen tartozó kisér-
letet. Vegyünk elő egy vas-
sodronyt, és valamely kemény
kerek fán csavarjuk össze vé-
gét, hogy hasonló legyen a
puskaveszizőn levő töltéshu-
zóhoz. Ekkor a, fát kihúzván,
az összecsavart sodrony aljába
helyezünk egy darab taplót.
Ha már e taplót meggyujtván,
az élenynyel telt üvegbe be-
bocsátjuk, előbb a tapló fog
nagyon élénken égni; azután
pedig maga a sodrony is meg-
gyül, mely előbb megtüzese-
dik, utóbb pedig sziporkázik,
mintha valami száraz fadarab
volna. Sőt a sodrony tökéle-
tesen megég és apró golyócs-
kákban hull le az üveg fene-
kére. E golyócskák pedig oly
szörnyen forrók, hogy ha az
üvegben egy kis viz van is,
nem hűlnek meg azonnal, ha-
nem az üveg fenekébe beme-
rülvén, abba beleolvadnak.

Ez érdekes kisérletből ki-
tűnik, hogy az élenyben nem-
csak a szén, a kén és phos-
phor élénkebben ég, mint a kö-
zönséges levegőben, h a n e m
hogy a vas is, mely közönséges
levegőben azonnal megszűnik
izzó lenni, mihelyt a tűzből ki-
vettük, az élenyben tovább ég,
mintha vékony hasábka fa vagy
forgács volna. E kisérletnél is
eltűnik az éleny és eltűnik a
vas; helyettök pedig apró go-
lyók alakulnak, melyek nem
egyebek, mint a vasnak éleny-
nyel egyesülése.

Az a kérdés támad itt; hol
kell, vagy hol lehet venni az
élenyt? Erre ime itt a felelet.
Eleny mindenhol van, ahol le-
vegő yan; de a természetben
sehol sem találjuk tisztán más
anyagok nélkül. Mert a levegő,
mely a földet körülveszi, a le-
vegő, mely szobáinkban, az er-
dőben, mezőn, kertekben van,
élenyből áll; de ez éleny egy máa fajta levegővel
van vegyitve, mely legénynek neveztetik.

Az ember mindig élenyt és legényt sziv be,
midőn lehel.

És pedig az éleny a közönséges levegőnek
csak egy, a légeny pedig négy részét teszi. Ez az
arány a levegőben mindenhol föltalálható, ugy
hogy péld. a templomokban, színházakban s más
helyeken, hol sok ember gyűl össze, csupán azért
romlott a levegő, mivel hozzája még más anyagok
is vegyülnek.

Tiszta élenyt tehát csak mesterséges utón le-
het előállitani, és pedig azáltal, hogy vegyészeti
műtét által tőle a légeny elválasztatik.

A fönnebbiekből láttuk, hogy az égéshez ok-
vetetlenül szükséges az éleny. Ezért szoktuk a
tüzet fújni, ha azt akarjuk, hogy jobban égjen;
mert fuvás által több uj levegőt — vele pedig
élenyt — juttatunk a tűzhöz. Erre való a kovács-

Mert a tűz, az égés nem "egyéb, mint bizo-
nyos anyagoknak az élenynyel egyesítése. Innen
van, hogyha a tűztől az élenyt elzárjuk, elalszik.

(Vége következik.)

A Simor-kápolna Győrött.
A győri építészeti műremekek egyik ki-

tünö példánya a Simor-kápolna a győri püs-
pökvárban, mely a torony délkeleti részének
első és második emeletét foglalja magában;
ajtaja a vár íölépcsözetének irányában van,
s abba az első emelet tornáczárói lehet be-
jutni.

Az apsis jóval kinyúlik a várépület
rendes falától s három szép góth stylben
épített, másfél öl magas ablakon keresztül
nyeri világosságát. E kápolnát hajdan Hu-

azért, mert néhány öllel magasabban fek-
szik, mint a város, de azért is, mert a leg-
szilárdabb anyagból készült vastag falakkal
biró épület vala. Midőn Pálffy és Schvarzen-
berg Győrt 1598. mártius hó 28-án a török-
től visszafoglalták, Istvánffy Miklós alnádor
történetéből tudjuk, hogy Omer aga végső
menedéke e várpalota volt, hol egész regge-
lig védte magát s ezen helyet foglalták el a
magyarok legutoljára.

A várparancsnokok és főtisztek itt lak-
tak egész 1745-ig, a mikor vázsonyköi gróf
Zichy Ferencz győri püspök és belső titkos
tanácsos saját lakhelyét, a püspöki várt, me-
lyet a katonák a győri egyháznagyoktól el-
foglaltak, a kormánytól 35,000 rénes forin-
ton kénytelen volt megvenni, hogy sajátja
ismét övé lehessen. Mily pusztán találta a

főpap e kápolnát, képzel-
hető.

Ezután közönséges
stylben helyreállittatott s
igy volt egész 1857-ig, a
mikor \a mostani győri püs-
pök, Simor János ur, tíz-
ezer forint költséggel ere-
deti góth stylben helyreál-
littatta, s a régi 3 góth
ablakot kivágatván, mind
kívül, mind belül annyira
kicsinosittatta, h o g y ily
gyönyörű püspöki udvari-
kápolnát ritkán láthatni. A
kápolna Szűz Mária mint
Magyarország védszentjé-
nek tiszteletére 1860-ban
felszenteltetvén, a püspök
széke fölé következő felirat
tétetett :

H (Epiecopiiö JJoantue

jjrtatinac formát rtstitnit 1858.

Ettől átellenben :

Pűmtne írtlcri bfcortm
fcomns tuac.

olvasható, mely feliratok
szép nagy aranyozott góth
betűkből állanak. Az ezen
kápolna feldíszítésére fordí-
tott több ezer forintnyi
költség csak egy csekély
része annak, amit ő méltó-
sága a templomok építésére,
különösen a győri székes-
egyházra fordít, melynek
részletesb leírásával nemso-
kára más helyen bővebben
fogunk találkozni.

E. Károly.

nál a fúvó ia, hogy az t
tűzhöz.

i. több élenyt hajtson a

A Simor-kápolna Győrött.

nyady Mátyás királyunk idejében nagy-lu-
csei Dóczy Orbán győri püspök és királyi
kincstartó korában (1483 — 1486-ig) kezdette
építtetni, de az egri püspökségbe tétetvén
át, mint egy éves egri főpap fejeztette be
1487-ben, mint ezt a külső fal pillére alatt
a bevágott évszám mutatja.

Győr a mohácsi vész után I. Ferdinánd,
de még inkább ennek fia Miksa király által
megerösittetvén, határvárrá alakíttatott s
igy a Bécset fenyegető pogány török ellen
fövédfalul szolgált. Az itt tanyázott katona-
ság mindent elfoglalt, a kanonokokat házaik-
ból, a püspököt residentiájából kiszorította,
ugy hogy azok magánházakba kénytelenit-
tettek vonulni s azokat megvévén, maguk-
nak fölépítették, fölszerelték. (Bővebb ada-
tok a megye jegyzökönyveiben.) A püspöki
lak az erősség fővédpontja volt nemcsak

Szepesvár és Szcpes váralja.
Hatalmas északi határváraink egyikéről

emlékezünk, mely még romjaiban is nagy-
szerű. — A Branyiszkó alatti völgyöböl
egyik mészköszikláján komorkodik Szepes-
vár — alatta bájos völgyben terül el Sze-
pesváralja, a 16 szepesi város egyike; átelle-
nében diszlik a szepesi káptalan s régi góth
egyháza, — körülötte sűrű falvak, szorga-
lommal mivelt termékeny virányok, kies
erdöcskék intenek, s e gyönyörű, a bra-
nyiszkói hegyoromról minden nézőt elbájoló
tájképen át fehér országút kígyózik végig a
lőcsei kisebb hegyek és a nyugati háttérben
borongó Tátra felé.

Már Béla király Névtelen jegyzője szól
egy a lengyel határon fekvő erős várról. —
Lublót érti-e, vagy Szepesvárát? nem bizo-
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nyos, __• de a tatárjáráskor ez utóbbi már
erősen állott meredek szikláján s a későbben
épült Lethonkövi menedékhelylyel együtt
Jordán szepesi gróf bátor vezérlete alatt
diadalmasan daczolt a mongol rohammal.
Azontúl a szepesi grófok e büszke lakának
történelme ugyanazonos Szepes és a felvidék
történetével. Látjuk azt Trenchényi Máté
bátor hadainak birtokában, — majd ismét
a rozgonyi csata után Anjoui Károly király
kezében, — látjuk Giskrát és Axamith és
Talafuz vezéreit, a cseh kelyhesek pusztítá-
sai korszakában itt is dúlni, — a Hunyadiak
hős hadait itt is harczolni.

Látjuk azután benne Szapolyai István, a
hatalmas nádor és szepesi gróf, fényes ud-
vartartását, — II. Ulászló királyi fogadta-
tását, — mélyen meghatva nézzük a pusztuló
teremet, hol Szapolyai János erdélyi vajda
és Magyarország királyának bölcsője állott,
— innen menekült borús napjaiban a szom-
széd Lengyelországba, innen inditá Laszki
lengyel barátját követül a fényes portához,
•— innen indult Izabella özvegye, János
Zsigmond
fiával vi-
szontagsá-
gos pályára,
melynek vé-
gén nem ko-
rona, hanem
könyör- ado-
mány jutott
osztályré-
szül. — Az
tigyesLa'szki
r ö v i d bir- - -
toklása után
a protestáns
Thurzó nem-
zedék tűzi
fel zászlaját
e bástyákra,
mely alatt a
bányász at
szép virág-
zásnak in-
dult, s a ne-
vezetes sze-
pesvár - aljai
zsinat is tar-
tatott. A lő-
csei egyház-
ban nyugvó
Thurzó nem-
zedék magva
szakadtával
Szepesvár
III. Ferdinánd alatt Csáky Istvánnak "ado-
mányoztatott, s mai napig is e régi nemze-
dék birtokaihoz tartozik, ámbár a hős Bá-
tori, Bethlen, Rákóczy és Tököly fejedel-
mek és vezérek harczaiban számtalanszor
cserélt urat, és e viharos időkben többnyire
a magyar seregeknek szolgált erős tám-
pontul.

A belharczok lecsillapulván, e hatalmas
vár is megszűnt uri lak lenni s az idő vas
fogának esett áldozatul. 90 évvel ezelőtt
még fedele volt, de ez tűz által elpusztit-
tatván, azóta gyorsan indult romlásnak.
Mindamellett falai oly jeles anyagból ké-
szitvék, hogy még most is daczolnak az
enyészettel és sejtetik a vár régi nagyszerűsé-
gét. *) A boltozatok mind beomlának ugyan,
de a nagy udvar kőfala, a kápolna, teremek,
folyosók, istállók, a nagy vártorony külfalai
még meglehetősen épek, sőt a pinczék bol-

*) Külön rajzát köröltük a V U. korábbi évfolyamai-
ban. Mai képünknek csak hátterében látszanak a nagy-
szerű romok. Szerk

**) Ezt is külön rajzban mutattuk be a V. U. ko-
rábbi évfolyamaiban. Sserfc.

tozatai is megmaradtak. A vár utolsó bútor-
zatának néhány darabja u. m. aranyozott
borszékek, egy ritka óra-szekrény stb. a vár
mostani birtokosánál, gróf Csáky Kálmán
hotkóczi kastélyában őriztetnek.

Szepesváralja élénk kis város 7000 la-
kossal, nagy hetivásárokkal s jeles mezei
gazdasággal — van kath. és ágost. hitv.
templom, irgalmas szerzetüek klastroma, 2
patikája 10 kereskedői boltja, számos mes-
terembere, és ujonépült vendéglője. Az 1856.
és 1862-ki nagy tűzvészek majd egészen el-
hamvaszták, de hamvaiból szebben és tűz-
biztosabban emelkedett. A közelfekvö szibcai
és baldóczi források ásványvize kellemes
italul szolgál, sőt Kassára is szállittatik. A
szepesi káptalan kőfallal kerített kis külön
város. A régi ritka ó goth kápolnával diszlö
székesegyház a püspöki kastély és kertje a
seminarium — s néhány kanonoki lak kiváló
diszei. **)

S most búcsúzzunk el e kies helytől
azon baráti intéssel, hogy a Tátrafüredre
utazók ne sajnáljanak Szepesvárának és

Szepesváralja Tétére. — (Miskovszky Oy. rajza után.)

környékének egy napot szentelni; biztosít-
juk őket, hogy ez élvezetes lesz és kedves
emléket hagyand sziveikben. /.

1 csavar-gőzősökröl.
(Vége)

Ugylátszik, hogy a csavarnak mint mozditó-
vagy mozgatóerőnek alkalmazása igen régi talál-
mány. Mondják, hogy Chinában századok óta
ismeretes. Európában is a szélmalmoknál s mint
úgynevezett Archimedes-csavarja, mely némely
vidéken a viznek magasba emelésére nagyon szo-
kásban van, igen réginek kell lennie. Hero „Spi-
ritalia"-jában, melyet Krisztus előtt 130 évvel
irt, egy a mai szélmalmokhoz hasonlóról — mely
valami orgonába hajtotta a szelet — van említés.
Keleten a szélmalmok, mint a szántóföldek öntö-
zésére szolgáló gépek, már régente használatban
voltak. Eóbert Hooke (1635—1702.) már kimon-
dotta, hogy a szélmalom szárnya szerkezetét, mint
mozgató eszközt, a vizben is hasznosan alkalmaz-
hatónak tartja. Ugyanaz, midőn a régiek evezési
módját igen érdekesen magyarázza, a többek kö-
zött e következőket emeli ki : a régiek — úgy-
mond — kiknek evezői a mieinkhez nagyon ha-
sonlítottak — nem ugy eveztek, mint rendesen

mi, t. i. a csónak — vagy hajótól jobbra balra viz-
iránylagosan kieresztett evezőinknek lehetőleg a
hajó eleje felé vizbemártása után erős lökést adva
annak hátulja felé; — hanem függélyesen tartot-
ták ki evezőiket a vizbe s kívülről befelé rán-
ditották azokat s igy adtak hajójuknak bizonyos
sebességet;*) továbbá, hogy azok evezőinek la-
pátjai, egészen viz alatt jártak.

És ezen evezésmód csakugyan egyenesen a
mai gőzösöknél alkalmazott csavarok működésé-
vel való hasonlóságra emlékeztet bennünket, mint
közönséges t. i. vizirányos evezésünk a kerekes
gőzösök lapátjai működésére. Hooke ezen előter-
jesztése sokak figyelmét és hosszú időre elfoglalta
— egész a mai csavarok megteremtetéseig; mert
utána egész seregét tatáljuk az ezen elvből kiin-
dulok kísérleteinek.

A csavargépek mai előnyös használhatósá-
gukért átalánosan legtöbb érdem adatik Smidt F.
P. és Ericcson uraknak. Különösen Smith, hen-
doni haszonbérlő volt az első, ki társakat véve
magához, az első nagyobb csavargőzöst — mely
már ne valami kicsinyes kísérlet maradjon —
építeni elhatározta. A hajó ,,Archimedesnek" ne-
veztetett, 237 tonnát emelt — építője Pascoe
mester volt. 1838 oct. 18-án bocsáttatott vizre —
próbautját azonban csak 1839-ben tette meg. Két
gépe együtt véve 90 lóerővel birt — csavarának

átmérője 5
ang. láb volt.

•—-••• Került 10,500
font sterling-
be. A vele tett
kísérlet min-
den várako-
zást fölülmúlt.
Az angol ten-
geré sz-tábor-
nokikar(Ad-
mi r a l i t a t )
oránkint 5—6

~£^=g3=_ tengeri mfl.
._ =^^-~^^—_- _ =_^ sebességet
z~-_~~~- ^—~-~ ---Jl^"- - "~-~ vá r t tő leésaz

-—-"__"-/-"--í:^ majdnem két-
s z e r a n n y i t

-."-:"" tett. AThem-
eén és Sheer-
nel folyókoni
kísérletei után
1839 máj. 15-
dikén t e n -
gerre szállt s
óravesanből
Portsmouth-
ba, kedvezőt-
len szél és ha-
bok daczára,
20 óra alatt fu-
tott. — T e r -
m é s z e t e s ,
hogy e meg-
lepő e r e d -
m é n y nagy
szerű figyel-
met ébresztett
s kormányok

és magánosok vetélkedtek ez uj majestas bir-
tokába jutni. Csakhamar egész óriási nagysá-
gig kezdtek épülni mind hadi, mind kereske-
delmi czélokra. Eddlgelé a nagyság, szépség és
czélszerüség arányainak szerencsés egyesülése
által legmeglepőbb aDupuis de Lomé által épített
„Napóleon," 90 ágyús, 5050 tonnás, 1500 lóerejü.
fíanczia hadi csavargőzös, mely óránkint 13%
tengeri (mintegy 4% földrajzi mfldet) képes
megfutni. Eóla egy ismerősöm, mint szemtanú azt
állitja, hogy a keleti hadjárat alkalmával Várná-
ból negyvenhét kisebb-nagyobb tengeri hajót von-
tatva indult ki.

A csavargőzösök mind a tudomány, mind a
hasznosság szempontjából oly érdekesek, hogy az
azok mostani szerkezeténél minden haladást ki-
záró megállapodást, a találékonyságra mindinkább
sarkantyuzott vállalkozó szellem még csak folté-

*) Ezen evezésmód nálunk ma is szokásos, — még
pedig két változatban. Az egyik az, melyet „vizfurásnak,"
németül Wedeln és Wrickennek mondanak, s mely legin-
kább molnárainknál van szokásban, a mint azok evezöjöket
a ladik hátulján jobbra-balra csavargatják; a másik az,
melyet halászaink gyakorolnak s „z»fcían{<ís-"nak nevez-
nek, mi abban áll, hogy a csónakában álló halász — baljá-
nak a hálóvali elfoglaltatása miatt — pusztán jobbjával
hederiti, csavaritja függélyesen vizbe merített lapátját, s
igy tartja vizén és kormányozza egyszersmind csónakát.
— K.Á.

;



302

tetni sem engedi; — azonban az eddig elért elő-
nyök is nagyszerűek, s az ész-uralom dicső
hóditmányai. A világ összes hajósnépe nagy
elragadtatással üdvözölte e találmányt. Egyetlen
kifogás ellene — a folyamhajózási érdekek felszó-
lamlásán kivül, mely szerint mélyebb vizet igénylő
természetüknél fogva a csekélyebb vizeken nem
alkalmaztathatnak — hogy a tengerészeket ez is,
mint minden gőzös, megfosztja pályájuk kedves
változatosságától, mit Paris is elpanaszol fönnidé-
zett munkájában. „A csavargőzösök által a ten-
gerész gyönyörű pályája — úgymond — meg
van fosztva költőiségétől. Nincs ugyan oly nagy
veszélyeknek kitéve, mint ezek létezése előtt; de
hiányzik a változatosság s nincsenek meg sorsá-
nak ellentétes szélsőségei, melyekkel oly szokva
volt a hajós küzdeni. A hullámok, változó szelek
semmik többé neki; a számitások, a hátha és mi-
képek? mind eltűntek a gépek szabályszerűsé-
génél fogva. Igaz, hogy az előnyök oly nagyok,
hogy mellettük a múltba sovárognunk vissza,
fölösleges volna, — tudom én azokat méltányolni;
de még sem állhatom meg, hogy midőn hajóinkat
ép ugy zsinóron járni látom, mint vaspályák moz-
donyait a síneken — ama költőibb múltba bána-
tos pillantással ne tekintsek vissza. — Mily mások
voltak azok a fölfedezési utazások!"

Nálunk az első csavargőzös 1854-ben épült,
melynek gépe még külföldi volt, 1855-ben azon-
ban már egy s azóta több ilyen gép is készült az
1. dunagőzhajózási társaság ó budai hajógyárá-
ban. Jelenleg csupán e társaságnak 24, ezenkívül
magánosoknak is 3 csavargőzöse jár a Dunán.

Kenessey A.

Történelmi kalászaink.
Irta Lehoczky Tivadar.

(Folytatás.)

XXX. A. szatmári vár e l r o n t á s á r ó l
1703 —1704-ben.

II. Rákóczy Ferencz, midőn zászlót emelt s
mindjárt eleinte szerencsésen lobogtatta azt, nagy
súlyt fektetett arra, hogy a szatmári vár elrontas-
sék s helyébe az ecsedi felállittassék. O a várat
megszállván, könnyű dolognak hitte azt bevenni;
de csalódott, mert annak vivása nemcsak, tömér-
dek emberébe, de sok idejébe is került s akörül-
tekintő hadvezérnek nem kis gondot okozott. Az
e tárgyra vonatkozó eredeti iratainkból közlöm a
következőket:

Rákóczy iratai Ugocsához.
a) IllustrÍ8simi stb. Salutem et omnem pros-

peritatem. Ugyvagyon ugyan, hogy a Ns Vgye
sok fáradsága s nyughatatlansága után maga nyu-
godalmát és pihenését reménlené, melyet a ns.
vgye eléb nem érhet el, hanem a mikor Isten
Szatthmár várát kezünkhöz adván, azon egész
földnek sok nyomorusága alól felszabadulása s
egyszersmind vigasztalása lészen. Hogy azért azon
jó véget a ns. vgye hamarább consequalhassa, se-
rio intimályuk, magát ugy appromtalya a ns.
vgye, hogy a mikor második parancsolatunkat
vészi, minden késedelem nélkül, mennél fellessebb
számmal mehessen azon Szatthmár körül kiván-
tató Haza szolgálattyánakfolytattasára. Caeterum
praetit. Dnes vras bene valere desideranus. In
possessione Vichnye, die 13. Mens. oktoberis, Ao
1704. F. P. Rákóczy. Ioannes Pápay."

b) Rákóczy Egerből, 1704. mart. 9-kén irt
leiratában ujabbban sürgeti, hogy Ugocsából mi-
nél többen siessenek Szatmár alá s magukat Bu-
day István főstrázsamester és hajduvárosi főka-
pitány rendelkezése alá bocsássák.

c) Károlyi Sándor pedig a tapasztalt hanyag-
ság miatt imigy berzenkedik : ,,Illu8trissimi stb.
Salutem stb. Keglmes Urunk eö Ngha legkegyel-
mesebb parancsolattyából bizonyos operatiókra és
dispositiókra kiérkezvén, leghelsőben is az Hadak
fogyatkozását látván, az szekereket minden 3
porta után egyet egyet és ugyan egy egy Porta
után egy vágót intimáltam az ns vgjének másfél
mázsást. Annak utánna adhortaltam az personalis
insurrectiora, avagy hogy az intimalt négy négy
Hajdút mind porta által állítsa elől. Továb az ka-
tonák felállítása iránt is egész Modalitást remon-
straltam, és Eöcsém tek. ns Paloczay György ur
adurgealtam, a ns vgye meghallotta, mind az ál-
tal semmi effectussai. Végre Szatthmár várának
demolitioját s Ecsednek építését intimáltam, de
mindezekben Ns. Vgyek az Instantiákon kivül
semmi ügyekezetét és industriáját nem láttam,
eőt egész negligentiájáról argualhatom ugyany-

nyira, hogy szükséghtül viseltetvén, mindeneket az
egy Debreczen Várossával kelletik végbevinnem,
melly már jobbára belé fáradván, assecuralom
az Ns Vgyét, ezen negligentiájával Hazáját megh
nem fogja csalni, hanem az ki az igát actu vonnya.
a távol nézők fogják bonificalni annak szenvedé-
sét és leölességhét. Mivel penigh az Hadak felál-
lításának Terminussá már el is múlt, az demoli-
tiónak és Ecsedi restauratiónak penigh emminial,
ujab confirmatioját vevén már is Keglmes Urunkk
a Ns Vgye az instantialásnak hadgyon békét, ha-
nem az mi az parancsollat, áztat kövesse, ugy
hogy az Mandato szerint mindenek ad proximum
Terminum helyben legyenek. Másként bizonyára
gravis animadversiot az Ns Vgye fogh maghán
tapasztalni. In reliquo Maneo. Dat. Castris, ad
BerettyoUjfalu positis, 17. May. 1705. Alexander
Károlyi P. S. Levelemet elvégezvén, érkezett
Klmes Urunk eö Nga parancsolattya; kiben
Újonnan coníirmallya az Tek. Ns. Vgyénck álta-
lam intimáltat. Azért iterate intimalom, a Tek.
Ns. Vgye hadgjon békét az Mencsségekk, hanem
az mi a parancsolat azt vigje végben, mert tullem
nem lehet eörökre Levelemmel értetnem a Tek.
Ns. Vgyét, holot penigh instantiajit fogja con-
tinualni magha karát fogja szaporitani s Gyala-
zattyát vallani."

d) 1705-ben a szatmári vár-őrség az ostrom-
lókat a sánczokból elűzvén, azok a szomszéd me-
gyékbe széledtek s a községekben élősködtek. Rá-
kóczy ennek következtében a kárt megbecsültet-
vén, azon tiszti vizsgálatból, melyet Ugocsame-
gye 1705 april 10-kén szerkesztett, közlök né-
hány adatot: „Mi Tatai Gábor, Jászay Péter stb.
hites szbirák és assessorok adjuk tuttára minde-
nekk a kikk illik, hogy a mélt. felsővadászi Rá-
kóczy Ferencz fejedelem Klmes Urunk ő Nga
kgls parancsolattyára lett exmissiojából a T. N.
Ugocsa Vgjenek kijővén processusinkban bizo-
nyos Inquisitiót kellett peragalmunk arrul, Hogj
mind a Gorsasban mind az Óvárinál Szathmár
ellen való sánczból kivezetett Had számára s tar-
tására Váriban és Kölesében minemü akarmiféle
Élest administraltanak a Ugocsa Vgyei Faluk?

Mellyet az alább megnevezendő faluk és
helységek Birái és Esküttjei hittel vallottak ez
szerint : In possessione Újlak Kati István, Szabó
András, Kozma János, Vincze János hitek után
valijak: hogy Kölesébe Kajdi ur hajdúinak hatvan
kenyeret, az Morius ur hajdúinak Variban 2 vá-
gót 52 kenyeret administraltanak In possessione
Fancsika, Kajdi ur hajdúinak Kölesében 50 ke-
nyeret 1 vágót, Esze Tamás ur Hajdúinak Vári-
ban 50 kenyeret 2 vágót administraltanak. In
oppo Nagy Szöllös Kovács István, Sonkolyós Ist-
ván, Dávid Ferencz, Szaniszló István, vallják,
hogy az Esze Tamás ur hajdúinak Variban 4 Vá-
gót és 80 kenyeret attanak. In possessione Szöllös
Vég Ardó Kajdi István ur Hajdúinak Kölesében
2 köböl iisztet, 1 vágót, Esze uramének Variban
2 köböl lisztet, 6 köböl Abrakot, 1 jó vágót admi-
nisztraltanak stb.

e) Illustrissini stb. Essett értéssünkre, hogy
Szakmar vára a Tavalyi Esztendőben, némelly
interveniens impedimentumokra nézve, ugy mint
kivantatott volna el nem rontatott; kihez képest a
ns vgyének intimálni kívántuk, mint az Haza kö-
zönséges szolgalattyára, mind penigh magános
hasznára nézve is, ezen várnak végképpen és to-
vább való elrontását igyekezze a ns vgye (Ugocsa)
mennél hamarébb és szorgalmatosán effectnálni;
melly munkának véghezvitele iránt is, minthogy
Ns vlő KracsayMártonDistrictualis Commissarius
Hivünkk bővebb parancsolatunkat adtuk, alkal-
maztassa a Ns. vgje ezen dologban magát eö
kglme dispositioihoz. Dat. in Oppo Kövesd, die
29. Martij 1706. Praet. Dn. vrum ad officia para-
tis8Ímus F. P. Rákóczy. Geörgius Ráti.

Egyveleg.
A gyakori öngyilkosságok oka. Ugylátszik,

hogy az öngyilkosok száma a művelődéssel bizo-
nyos összefüggésben áll, s ennek előrehaladtával
karöltve nagyobbodik. Legalább a következő
tábla erre mutat :

A moszkaui kormányzóságban évenkint 1 ön-
gyilkosság esik 55,108 lakosra, Szárdiniában
50,313, a pétersburgi kormányzóságban 29,475,
Belgiumban 27,488, az északamerikai Egyesült-
államokban 23,263, Csehországban 19,067, An-
golországban 15,900, Francziaországban 13,461,
Prágában 10,000, Uj-Yorkban 8,833, Poroszor
szagban 8.081, Mecklenburg-Schwerinben 7,353,
Szászországban 5,684, Londonban 5,000, Ham-

burgban 5,000, Dánországban 5,000, Géniben
3,985, Parisban 2,175 lakosra.

Atalában tehát áll, hogy a művelődés előre-
haladtával az öngyilkosságok is szaporodnak,
mint ez az elmebetegeknél is tapasztaltatott. Azon-
ban ezen szabály alól kivételek is vannak, milyen
mindjárt Dánországban található fel. Ezen or-
szágban az elmebetegségek és az öngyilkosságok
gyakorisága korán sem a magasabb művelődésnek
tulajdonítandó, hanem inkább a pálinka szertelen
élvezetének, mi a dánok egyik legnagyobb beteg-
sége. — Dr. B. L.

Hogy készítik az indiánok a szagos olajat? A
keletindiai bennszülöttek az olajat az illatos nö-
vényekből nem destillatio által készitik, hanem az
illatesszencziát akkép vonják ki, hogy azt valamely
alkalmas olajtartalmú mag által a szagos növényből
kiszivatják és az olajmagot azután a maga rendes
módja szerint kisajtolják. Az ily módon nyert olaj
mindenben tökéletesen azon illattal bir, melylyel
az elhasznált virág birt. Az eljárás lényegében
következő. Egy alkalmas edényben két • lábnyi
területben 4 hüvelyk vastagságra rakják a virágle-
veleket. E rétegre két hüvelyk vastagságban meg-
nyirkositott sesám — vagy más alkalmas olaj-nö-
vény magot hintenek, a virágleveleknek megfelelő
kiterjedésben. Erre megint egy oly réteg virágle-
vél következik, mint az előbbeni, és most a készü-
let egy kendővel betakartatik, melynek széleire és
szögleteire nehezékek alkalmaztatnak, hogy a
kendő feszesen maradjon. A készület ily állapot-
ban marad 18 óráig. Ennek eltelte után a virágok
elszedetnek, és az emiitett módon friss rétegek
rakatnak, a sesánmag pedig ugyanaz marad. Midőn
ezen második készület is 18 óráig állott, ha azt
akarják, hogy a nyerendő olajnak igen erős illata
legyen, a műtétei a friss virágokkal mégegyszer
ismételtetik. Ezen utoisó elbánás után a sesánmag
a virágok közöl kivétetik, felpuffadt állapotában a
malomba vitetik és az olaj belőle kisajtoltatik. Az
illat a fölhasznált virágéhoz tökéletesen hasonló.
Az ekkép nyert olaj aztán jól zárható üvegecs-
kékbe tétetik és gondosan elzáratik. A legjobb
illatú olajat a jázminból és bélából készitik. A
jázmin olajat az indiánnők különösen kedvelik, és
sokat fogyasztanak el belőle, melylyel nemcsak
hajukat, de testüket is szorgalmasan kenik. —
Dr. B. L.

** (A lengyel fölkelés áldozatai.) A leDgyel
fölkelés kitörése óta hozzávető számitás szerint
több mint 40,000 emberélet veszett el. Ezek közöl
azonban a csatatéren négyezernél több alig ma-
radt; a többi részint a kegyetlenség áldozata lett,
részint a nagy nyomor miatt halt el.

** (Sb'r-pusztitás.) A lipcsei torna-ünnepek
alkalmával egy napon 700 akó sört mértek ki.
Nagyokat ittak egymás egészségére. Nevezetes
azonban, hogy ennek daczára, a százezrek tolon-
gása mellett, semmi jelentékenyebb baj vagy lo-
pás nem történt.

** (Az elmebetegek száma Francziaországban)
az utóbbi évtizedben szembetünőleg szaporodott.
Tiz évvel ezelőtt 12,000 volt, s jelenleg, a hiteles
kimutatások szerint ott 60,000 elmebeteg van.

** (Furcsa kis kaland.) Egy kis városban,
Pozsony mellett, valami csekély vétségért egy
iparost egyheti fogságra ítéltek. A jó polgár a
kitűzött napon elindult a városháza felé, de út-
közben egy korcsmába betért sziverősitőre. Ott
jó társaságra találván, estig mulatott, s megkérte
a korcsmárost, hogy adjon neki az éjjelre szállást;
majd holnap aztán elmegy a fogházba. A korcs-
máros adott neki. Azonban a városháznál meg
nem jelenése gysnut ébresztett, s a törvény-szol-
gákat keresésére küldék. Azok a polgár házához
mentek, s hosszan tartó dörömbölés után a félig
felöltözött nő bebocsátá őket. A nő zavartan hiá-
ban erősité, hogy férje nincs honn, mert a törvény-
szolgák a házat felkutatták, s meg is találtak egy
férfiút — levetkőzve a pamlag alatt. Esküdözött
ugyan, hogy ő nem az a kit keresnek, de azért fel
kellett öltöznie, s bevitték a fogházba. Midőn más-
nap az igazi férj megjelent, hogy bezárassamagát,
elutasiták, azt állitván, hogy az illető már be van
zárva. Erre ez nagy tűnődéssel hazament, de a
városszolgák csakhamar érte mentek és bevitték,
mert képviselője azalatt földerité, hogy tévedés
van a dologban.

** (Egy szinésztársulat föloszlott.) A lippai
tűzvész alkalmával Bercsényi színigazgató, társu-
latával épen ott működvén, a társaságnak majd-
nem mindene ott égett, a miért a társulat előadá-
sait tovább nem folytathatván, föloszlani volt
kénytelen.

Egyház és iskola.
** (Pályadij.) A pesti egyetem bölcseleti

kara a jövő tanévre a Schwartner Márton-féle
alapítványból díjazandó munkára következő pá-
lyakérdést hirdet: „Adassék elő azon nézet, me-
lyet a Béla király névtelen jegyzőjének korára
vonatkozó ujabb nyomozások eredményeztek."
Jutalomdija 180 forint. A pályázati munkáktok
1864. évi márczius hó végéig az egyetemi irodába
nyújtandók be magyar, német, latin vagy franczia
nyelven. A jutalomdij kiadása június hó 25-én,
mint az egyetem újjáalakításának évforduló nap-
ján tartatni szokott ünnepélyen fog történni.

** (A pécsi kath. elemi minta fötanoda,) s a
vele egybekapcsolt kath. tanitóképezde, ugy a
pécsvárosi alreáltanoda nyomtatott tudósitványa
megjelent. Az elébbi két tanintézetben összesen
1754, az utóbbiban 158 növendék gyarapodott a
tudományokban. E tanintézetekben egyenkint 9—9
tanár és tanító működött.

** (A csornai premontrei kanonok rend keszt-
helyi algymnásiumának) ez évi kimutatása megje-
lent. A tanulók száma 109. Tanárokul 6-an mű-
ködtek. A tanévet diszes zárünnepélylyel rekesz-
ték be.

•/ (A jászói premontrei kanonok rend kassai
fögymnasiumának) tudósitványa a múlt 1862/3.
tanévről megjelent. E főgymnaziumban 13 tanár
működése mellett 433 tanuló részesült oktatásban.

— (A szarvasi főiskolában a tanév) a szokott
módon és erőkkel, september hó 1-én nyílik meg.
Az első 2—3 napon a fölvételek fognak tör-
ténni. A szilárdabb anyagi szervezet, melylyel e
tanoda bir, ennek mind bel-, mind kül-állapotára
nézve jelen viszonyok közt is kizár minden aggo-
dalmat. Az alumneum, koszt és szállás föltételei
egészben véve az eddigiek maradnak; a tanulók
tartására nézve is szépszámú alkalmas és jutányos
hely van már hivatalosan összeírva. — A tanodái
igazgatóság.

** (A komáromi ágost. hitv. egyház) mely alig
300 tagból áll, a nevelés terén közelebbről szép ál-
dozatot hozott, a mennyiben kis iskolájához egy
felsőbb osztályt állított föl, s azt a soproni prae-
parandiától egy jól készült tanítóval ellátta, a ki
tapintatos eljárásával már a legközelebbi vizsgán
is szép eredményt mutatott föl. Ez iskolában a
jövő tanév szept. 1-én fog kezdődni.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
x* (Az idei termés) mily gyarlón fizet némely

vidéken, mutatja azon körülmény, hogy Derets-
kén 24 ezer holdnyi határon csak 8000 köböl
búza termett, ami a vetőmagot és a helyi szük-
ségletet csak alig egy negyedrészben fedezi.

x* (Az uralgó hőség a szőlőre is kártékonyán
hat,) minek következtében Győrökön, mint az
„Arad"-ot tndósitják, nemcsak a szőlőszemek
kezdenek összesülni, hanem a vessző is annyira
fonnyad, hogy e miatt a jövő évi termésre is igen
aggasztó a kilátás.

x* (Gazdag szölötö.) Mint a mai szűk időben
ritka gazdag termést emiitjük meg, hogy Buda-
örsön egy szőlőtő 652 fürtöt termett.

x* (Ajánlkozás marhateleltetésre.) Breuer
Ármin, Szilasról (u. p. Nagy-Megyer) a „Hong-
hoz irt levelében minden haszonkeresés nélkül,
ingyen közbenjárását ajánlja föl azon alföldi
gazdáknak, kik juhaikat vagy marháikat a szá-
razság által okozott takarmányhiány következté-
ben maguk ki nem teleltethetvén, azokat más vi-
dékre téli ellátás végett kiadni szándékoznak. A
Csallóköz határa az idén, más tájakhoz mérve,
takarmánynyal elég bőven el van látva; azért kik
marháikat e vidékre, méltányos föltételek mellett
kiadni akarják, hozzá fordulhatnak. Levelében
tájékozásul azt is megjegyzi, hogy a Csallóköz-
ben a teleltetésre csak kisebb gazdák vállalkoz-
hatván, marháikat oda csak olyan gazdák küld-
hetik, kik körülbelül 20—50 marhánál vagy 50—
300 juhnál egy helyre többet adni nem szándé-
koznak.

y* (A keleti marhavész,) mely már három év
óta garázdálkodik hazánkban, rövid látszólages
megszűnés után, az ország legnagyobb részében
újra egész erővel kitört. Legújabban ismét Pest, He-
ves, Borsod, Abauj, Gömör, Szabolcs, Bihar, Kö-
zép-Szolnok, Fehér, Zala, Vas, Pozsony, Nyitra,
Bars, Szepes,Liptó, Sáros, és Komáromegyék, úgy-
szintén a Jászkun- és Hajdúkerület területét lepte
meg. Sajnos, hogy a sokszoros csapások által kö-
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zönyössé vált nép a czélszerü óvóintézkedések-
kel mitsem gondol, s igy a vész annál inkább ter-
jed. Ennek meggátlása tekintetéből a helytartó
tanács a törvényhatóságokhoz folszólitást intézett,
hogy a járvány elfojtására a szükséges óvóintéz-
kedéseket mielőbb megtenni el ne mulaszszák.

Kőzintézetek, egyletek.
** (A magyar orvosok és természetvizsgálók)

közelebbi nagygyűlése tárgyában a természettani
szakra vonatkozólag, Stoczek József, a műegye-
tem igazgatója, mint e szaknak előkészítő veze-
tésével megbízott, fólhivja az illető szaktudósokat,
hogy a netalán tartandó értekezések czimét és
terjedelmét, nála Budán, a jövő hó 10-kéig beje-
lenteni sziveskedjenek.

** (A „Magyar képzőművészeti társulat" és a
„Müegylet.") Roszakarat, vagy tudatlanság azon
hirt terjeszti, mintha a „magyar képzőművészeti
társulat" a„müegylet"megbuktatásán dolgoznék.
Hogy ez ráfogás, mutatja azon körülmény, hogy
a „m. k. t." a müegylet tagja lőn s a mint kinyi-
latkoztatja , a viszonosság elvénél fogva min-
dig pártolója volt s marad a műegyletnek. E két
egylet bár egy irányban, a hazai művészet folvi-
rágoztatásán működik: munkássága körénél fogva
némileg mégis különbözik egymástól, mert mig a
,,m. k. t." csupán hazai művészektől került mű-
veket állít ki csarnokában, addig a müegylet más
európai művészek munkáit is bemutatja a közön-
ségnek, s igy mindkét egylet szépen megfér egy-
más mellett és mindkettő szükséges. Óhajtjuk is,
hogy a közönség részéről mindkettő egyenlő párt-
fogásnak örvendjen.

** (A „Hunnia" nevet viselő magyar egylet
Bukarestben) legközelebb 54 ft. áru könyvet ho-
zatott magának Pestről, melynek szállítása és
vámilletéke 25 ftba került. Ily drágán jutnak ott
a magyar könyvekhez. A „Hunnia" három magyar
lapot járat, mert a nagy postabér miatt többet
hordatni nem képes.

** (Az ungmegyei gazdasági egylet) kebeléből
bizottmányt nevezett ki az alföldi szükölködők ré-
szére vetőmag gyűjtésére. Az összegyűlendő ve-
tőmag elszállítására szükséges pénzösszeget az
egylet jótékony szavalati és hangversenyek utján
akarja előteremteni. — Az ily czéluelső hangver-
seny f. h. 30-án leend Ungvárit, s a megye legki-
tűnőbb hölgyei és ifjai veendnek benne részt.

Közlekedés.
x* (A budai és pesti indóházakat összekötő

vasút) tervezete már elkészült. Eszerint a Dunán
még egy lánczhid lenne épitendő. Az egész terv
kivitele 4,500,000 ftba kerülne.

x* (A posta-közlekedés a Dunafejedelemsé-
gekben) mint tudjuk, még mostanig igen rósz lá-
bon áll. E baj orvoslása végett a Dunafejedelemsé-
gek kormánya most 280,000 piaszternyirendkivüli
kölcsönt vesz fel, hogy a postaügy átalakítását
eszközölje; mely intézkedés után Ausztriával ugy
mint Oroszországgal postaegyezményre fog lépni.

x* (A Csaba és Szabadka közötti vasútvonal-
hoz,) melyre az engedély már régebben megada-
tott, a terv is elkészült, s valószínű, hogy e rész-
vonalon a földmunkálatokat nemsokára meg
fogják kezdeni. Hogy ez lehetséges legyen, a
kereskedelmi minisztérium, egyetértésben a magy.
kir. kanczelláriával, elrendelte, hogy a vonalat
az illető bizottmány megtekintés végett járja be.
E munkálatok is, ha megkezdődnek, több ezer
munkásnak adnak foglalkozást és kenyeret.

x* (A németországi vaspályák hossza) a múlt
év végén 2029 mérföld volt. Ott a múlt évben
112 mérföldnyi uj pályavonalat nyitottak meg a
közlekedésnek, mely uj vonalokból Ausztriára 32
és fél mérföld esett.

Mi újság?
** (A Petőfi-szoborra begyült pénzösszegek

tárgyában) a „Magyar Sajtó" inditványnyal áll
elő, mely a mi nézetünkkel is teljesen egyezvén,
azt magunkévá tenni el nem mulasztjuk. Az em-
lékszoborra önkéntes adakozások utján, s amint
tudva van, leginkább Reményi Ede hazánkfiának
buzgalma által, különböző helyeken mintegy 10000
ft. gyűlt össze. Az időviszonyok azonban nem le-
vén kedvezők a czél valósítására, s talán a be-
gyült összeg sem lévén még elegendő egy oly
emlékmű költségeinek fedezésére, mely a költő ér-

demeinek s a nemzet tiszteletének megfelelő le-
gyen : a begyült összegek most szétszórva he-
vernek. S bár az egyes gyűjtők hazafisága és
lelkiismeretessége jelenleg némi biztosítékot nyújt
is azoknak tiszta kezeléséről: minthogy azonban
alig van rá kilátás, hogy az emlék ügye a közel
jelenben komoly s végleges tárgyalás alákerüljön,
az adakozók még nagyobb megnyugtatására czél-
szerü volna a bejött de jelenleg szerteszét heverő
pénzeket összesitve, egy kézbe központosítani, még
pedig — miután nyilvános pénzekről van szó —
nem egyes halandó magán ember kezébe, hanem
elismert, rendezett társulat pénztárába, mely foly-
tonos hivatalos ellenőrzés alatt van a melynek ál-
lásáról időszakonkint a közönség is értesittetni
szokott. S miután a fennálló társulatok között a
Kisfaludy-társaság az, melynek, mint szépirodalmi
intézetnek s a Kisfaludy Károly emlékére begyült
pénzek kezelőjének, czéljaival a jelen ügy legin-
kább megegyeznék: az emiitett lap helyesen indít-
ványozza, hogy a Petőfi-emlék felállítására egy-
pár izben összehivott ideiglenes bizottság minéle-
lébb üljön össze, s határozza el, hogy a különféle
kezek gondviselése alatt levő összegek átvételére
a Kisfaludy-társaság kéressék meg, mely azokat
rendes pénztárnoki kezelés mellett mindaddig
tartsa meg, mig idő és viszonyok a kitűzött czél
valósítását megengedik.

** (Vörösmarty-sir emlékének finom márvány-
mintájával) kedveskedett Sutherland herczegnő-
nek Londonban Gerenday Antal pesti kőfaragó
és szobrász. A herczegnő a szobrász figyelmét sa-
ját maga által fogalmazott szép magyar levélben
köszönte meg, mely következő sorokkal végződik:
„Legyen meggyőződve, hogy a magyar nemzet
boldogságát nálam jobban senki sem óhajtja. Még
jőni fog . . . . egy jobb kor, mely után buzgó
imádság epedez százezrek ajakán."

— (Égy régiségbuvár meglepetése). Minap
egyik vasárnapon, midőn a pilisi járásban fekvő
pilisi apátság nagyszerű romjainak vizsgálására
Pómázon ment keresztül Rómer Flóris régészünk
csakhamar elterjedt a reform, község között azon
hir, hogy az uj káplán megjött, és seregesen tó-
dultak a templomba, a beköszönő beszéd hallga-
tására. Bizony nem vesztene a pómázi ref. község
semmit, ha olyan Rómerféle káplánra szert te-
hetne; a ki különben igen tiszteletre gerjesztő
külsejű sz. benedekrendi áldozár.

** (Sáskák Pesten.) E hó 18-án reggel a fő-
város közelében sáskák mutatkoztak, s belőlök
néhány eltévedt darab Pest több utczáján is lát-
ható volt, sőt a nyitva talált ablakokon a szobákba
is beröpültek. E hirről különben a „P. N." áll jót.

** (A pesti-losonczi pályaudvar) és vonalhoz
megkivántató terület árát Pest város tanácsa,
holdankint 341 ftban állapította meg, s a vételár-
nak csak felét kívánja készpénzben, a másik felét
részvényekben is elfogadja.

** (Molnár szellemalakjai Bécsben) a közön-
ség roppant tetszésével találkoztak. Az akadályok
elhárítása után, mutatványaival e hó 19-én lépett
fel először a Fürst-féle dalcsarnokban, még pedig
egy napon kétszer, zsúfolt haz előtt. A nagy
közönség Molnárt az előadás után hatszor kihívta.

** (A székes-fehérvári ásatások) szépen meg-
szűntek, de nem annyira a pénz-segély megapa-
dása, mint a püspök tiltakozása miatt, kinek palo-
tája e buvárlatokat — állítólag — már ismegsin-
lette, mivel azok a püspöki kertfal tövében
kezdődvén, a palotát —• ismét csak állítólag —
idővel egészen fölborítanák. — Hogy a palota
összeomlásától félni nem lehet, arról már az a kö-
rülmény is teljes biztosságot nyújt, hogy az ása-
tásokat tapasztalt épitész, Henszlmann ur vezette.
Az eddig napvilágra hozott maradványokat a szél
s az emberek telehordák már szeméttel s dudvá-
val. Sajnos, hogy országos érdekű, s régiségtani
és történeti szempontból egyaránt fontos vállalat,
magánérdekeknek eshetik áldozatul.

** (A debreczeni magyar zenészek Szent-Pé-
tervárott) annyira elhajolták az ottani közönséget,
hogy egy alkalommal a banda főnökét. Balázs
Kálmánt, vállaikra emelve hordozták körül.

*• (Halálozás.) Ismét egy szép virágot tépett
ki közölünk a halál. Nemzeti színházunk egyik
kitűnő tagja, Szilágyi Béláné, szül. Harmath Idaf
e hó 19-én reggel, hosszas szenvedés után, a földi
létet örök élettel cserélte föl. Hűlt tetemeit aug.
21-én délután a résztvevők és tisztelők nagy soka-
sága kisérte a kerepesi ut melletti temetőbe, s a
honiThália szomorúan ejt könyeket sírjára. Áldás
emlékezetére!
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— {Kisdedóvodai ünnep.) Pesten Boér Ignácz
ur uri-utczai kisdedóvó-intézetében e hó 19-ken
ment véghez ez idei próbaünnepély, nagy számu
vendégek és ügybarátok jelenlétében. Ez alka-
lommal az illető szülők és nevelés ügy barátai is
mét ujabb meggyőződést szerezhettek Boér ur
sikeres alapnevelési rendszeréről, és gyermekba-
ráti gyöngéd bánásmódjáról.

** (Olcsó kenyér előállítására Pesten) egy
nagy gőzsütőházat szándékoznak állítani.

** (Munka az alföldieknek )A Temes vizének
szabályozási munkálatai az üjlak és Dragsina kö-
zötti átmetszés által megkezdődtek. Sok ezer
munkás jelentkezett, ugy annyira, hogy mind fog-
lalkoztatni huzamos ideig alig lesz lehetséges. A
debreczen-nagykárolyi országút terve is készen
van már, s ennek kiépítése tavaszig 2000 munkást
vesz igénybe.

** (A miskolczi kereskedősegédek,) kikről a
minap említettük, mintha a Leányvár omladékait
kincskeresés végett látogatták volna meg : e hirt
oda módosítják, hogy e látogatás csupán mulat-
ságból, egyszerű magyaros kirándulás volt a sza-
badba, s hogy ők minden olyas babonás hittől tá-
vol állanak. Ezt már nem titokban, hanem öröm-
mel mondjuk el. Csodáltuk volna is, hogy ily múlt
századi balfogalmak a jelen fölvilágosodottabb
korban épen a műveltebb kereskedelmi osztály
ifjaiban vernének gyökeret.

** (Névváltoztatás.) Preczelm;iyer Henrik,
pesti joghallgató, vezetéknevét felsőbb engedély
mellett „Pereszlényi"-re változtatta.

** (Rabló-gyilkosság.) Magyar-Kanizsaköze-
lében,mint a „M.S." értesül, Pasztl Ferencz fiatal
gazda tanyájára e hó 7-én éjjel 13 fegyveres pa-
raszt tört be. A gazda a zsiványok közé lőtt, mire
azok az épületbe rohanva, először is a gazdát egy
golyóval leteritették, azután a béreseket megkö-
tözték, a szép háziasszony fejét három helyen be-
ütötték, s a meggyilkoltnak ősz atyját arczul üt-
vén, hogy rajok ne ismerjen, szemeit bekötötték,
s a szekrényben talált jelentékeny összeg pénzt s
két vég vásznat magukhoz véve, három kocsin, a
melyen érkeztek, Csantavér felé elhajtottak. A
szomorú eset átalános részvétet költött, 8 a ka-
nizsai ifjúság, ezáltal indíttatva, most „személy-
es vagyonbátorságot védő egyletet" szándékozik
alapítani.

** (Csodálatos tünemény) ragadta bámulatra
Szatmárt és környékét e hó 14-én. Mint az „I.T."-
nak irják, este 5 óra táján a lég megtelt füsttel és
hamuval annyira, hogy a tornyokban félrererték
a harangokat, a katonaság is tüz-riadót dobolt és
trombitáit, a város népe rémülten futkosott az ut-
czákon, mindenki tűzvészt kiabált, de senki sem
tudta megmondani, hogy hol ég. S ugyanaz tör-
tént Szatmár vidékén 10 mérföldnyire hosszában
s 6—7 mérföldnyire székében, minden helységben
félreverték a harangokat, s miután meggyőződött
a nép, hogy az ő helysége nem ég, a szomszéd
falukba siettek segítségre, hol hasonló jelenetnek
valának szemtanúi. A hőség ezen tünemény után
jelentékenyen csökkent. A csodálatos tünemény
okát s eredetét még senkisem fedezte föl.

** (Az ínséggel küzdők fölsegélésére) a pesti
polgári kereskedelmi társulat 2000 ftot szavazott
meg a társulat péztárából; azonkivül a tagok közt
adakozási ivek kibocsátását határozták ei. Ez ín-
ség közepeit mégis némi vigasztalás, hogy a ne-
meekeblüség példáival oly gyakran találkozunk.

** (Adatok az ínséghez.) Zentán a hivatalos
összeírás szerint a városban lakók között, a tanyai
lakosokat ide nem számítva, 1050-ig menő, merő-
ben kézimunkakeresetre utalt családfő van, to-
vábbá van 200 teljesen munkaképtelen, és a köz-
segélyre utalt család, valamint 400 oly család, a
melyek egyelőre ugyan képesek magukat ellátni,
de rövid nap alatt szintén ínségre jutnak a jelen
szűk időben.
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** (Halálozás.) Ecsedy Sámuel, fiatal festesz
e hó 14-én Nagyváradon meghalt. Egyike volt ő
azon elhagyott nagy tehetségeknek, kiknek száma
oly nagy e hazában, s ki ha szelleméhez méltó ki-
képeztetést talál, honi festészetünknek talán büsz-
kesége leendett. Béke legyen hamvai fölött.

** (Adakozások az Ínséggel küzdők fólsegélé-
sére.) Id. Pázmándy Dénes köztiszteletben álló
özvegye 100 ftot adományozott a hevesmegyei
szükölködők számára.

Nemzeti színház.
Péntek, aug. 14. „A nyolczadik pont:" Vigj.

1 felv. Ezt követte „Egy csésze théa." Vigj. 1 fel-
vonásban.

Szombat, aug. 15. „Rigoletto." Opera 4 felv.
Zenéjét szerzetté Verdi. Ormai mint RigoUtto
tőle kitelhető módon igyekezett.

Vasárnap, aug. 16. „Szökött katona." Nép-
színmű 3 szakaszban. Irta Szigligeti. Tamásy Jó-
zsef vidéki színész ,,Gergely" szerepében mint
vendég lépett fel, s egyhangúságát leszámitva,
elég tetszésben részesült.

Hétfő, aug. 17. O Felsége születésnapja előes-
téjének megünneplésére Mercadante 4 felvonásos
operája „Az eskü" került színre. A színház telje-
sen ki volt világítva. Az előadás elején a színházi
személyzet a néphymnust énekelte. Közönség
szép számmal.

Kedd, aug. 18. Pauliné föllépteül, .,.4 kol-
dusnö." Rémdráma 5 felv.

Szerda, aug. 19. ,,Bánk bán." Opera 3 felv.
Zenéjét szerz. Erkel F. Stéger mint Bánk bán.
Pauliné mint Melinda.

Csütörtök, aug. 20. Az ünnep miatt a színház
zárva volt.

Budai népszínház.
Aug. 14. „Dunanan apó és fia utazása."

Operetté 3 felv. Zenéjét szerzetté Offenbach.
Aug. 15. „Tiz leány és egy férj sem." Ope-

retté 1 felv. Zenéjét irta Souppé. Ezt követte :
,,A kis ördög és a szerelmes török." Némajáték
1 felvonásban.

Aug. 16. „Dunanan apó és fia utazása."
Operetté 3 felv.

Auff. 17. „Tiz leány és egy férj sem." Ope-
retté 1 felv. Ezt megelőzte : „Az utolsó eszköz."
Vigj. 1 felv. Irta Seribe.

Aug. 18. „Dajka." Operetté 1 felv. Ezt meg-
előzte : „Szerelem és örökség." Vigj. 2 felv. Irta
Szigeti. Ö Felsége születésnapjának ünnepére a
színház teljesen ki volt világítva s a néphymnust
az összes személyzet elénekelte.

Aug. 19. „Okos bolond." Vigj. 3 felv.
Aug. 20. Az ünnep miatt nem volt előadás.

Szerkesztői mondanivaló.
6708. Déés. P. F. A fürdói levél igen becses; neveli

érdekét, hogy nöi kéz irta. Az elhunyt fiatal költő hagyo-
mányait is közölni fogjuk.

6709. Dcbreczen. .A Minap magán utón küldött
képviselőnk, reméljük, szíves fogadtatásban részesült.
Egyúttal azt akarjuk mondani, hogy régen nem volt már
szerencsénk.

6710. Szepes-Olaszi. K. K. A magyarázó czikk telje-
sen megfelel óhajtásunknak; fogadja ön legszivesb köszö-
netünket, s engedje, hogye gyakorlott toll szüleményeivel
minél gyakrabban találkozhassak olvasó-közönségünk.

6711. N.-Korös. Sz. S. A régebben irt baráti felhi-
vásra még most sem adhatunk kedvező választ. Irodalmi
vállalkozásokra most legkedvezőtlenebb idők járnak, s az
országos szárazságot kiadóink is érzik, annálfogva inkább
csendes contemplativ életre, »int uj kezdeményezésekre
hajlandók.

6712. Nógrád. V. M. A budai császárfürdő ismerte-
tését lapunk múlt félévi folyamában adtuk. Az ön által
ismertetett részletek ott mind bővebben vannak elmondva.
Az ottani orvos urak ügyességén pedig senki nem kétel-
kedvén, a magán hála kinyilatkoztatása legfölebb „hirde-
téseink" rovatában foglalhatna helyet. E rovat pedig kia-
dóhivatalunk kezelése alatt mindenkinek nyitva áll,a meg-
határozott feltételek mellett.

6713 Árpád sirja mellett. S. F. Ha nekünk oly szép
mesterségünk volna, mint az ön ácsmestersége : régen
felhagytunk volna a czélhoz nem vezető versfaragással.

6714. Palánka. II. K. A lap innen rendesen küldetik.
Másutt lesz a biba, főkép miután, mint ön irja, kiadóhiva-
talunk egyéb küldeményei ugyanazon czim alatt pontosan
oda érnek. Sziveskedjék ön az illető postán utánanézni. —
Az egyes tudósításokat szívesen veszszük.

6715. Bonyhád. M. V. A képek külön lenyomatait
majd csak akkor fogjuk kieszközölhetni, ha ön októberben
ismét körünkben lesz. Addig reméljük, valamennyi közölve
lesz lapunkban. A névre nézve gondoskodva van.

6716. Versszüretünk a múlt héten ismét bőséges
volt. A számtalan ismeretlen tó müvei között alig akad-
tunk egy két használhatóra — ezek annak idejében napvi-
lágra is fognak bontakozni — a többiek tisztességes elta-
karításban részesültek. Béke hamvaikra!

SAKKJÁTÉK.
191. sz. f. —Vekerle Lászlótól (Pesten).

Sötét.

a b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

45-ik számu játszma. (Evans-csel).
STEINITZ és B. között Londonban. Világos a Vezér-

bástyát előnyül adja.
Világos (S.). Sötét (B.).

2. Hgl—f3
3. Ffl-c4
4. b2-b4
5. c2—c3
6. d2-d4
7. 0—0
8. Fel—a8

(
e7—e5

Hb8-c6
Ff8-c5
Fc5-b4:
Fb4-a5

e5—d4:
Hg8-f6
Fa5-b6

Sötét részéről e lépés ok-
nélhüli idővesztés. Helyes
húzása dl—d6 lett volna.

9. Vdl-b3 d7-dö
10. e4-d5: Hc6—aö

Világos (S.). Sötét (B.).
11. B f i—elt Fc8—e6
12. dö—e6: Haö—b8:

Világosnak itt kezdődő
szép terve noha nem eredeti,
mégis igen meglepő. Bitka
eset, hogy játszmában ily
szép végjáték jönne elő.
13. e6—f7:f Ke8—d7
14. Fc4—e6t
15. Hf3-e5t
16. Fe6—c4+
17.

Kd7-c6
Kc6—bö
Kb5-a5
Ka5-a4

18. a2—b3:+mat.

A 186-dik számu feladvány megfejtése.
(Bayer Konrádtól )

Világos.

2. Kfl- f2f
3. g2-g3tmat.

Sötét.
tetsz. sz.
tetsz. sz.

Világos. Sötét.
1. Va3-c5 Kf4-g3A)
2. Vc5-f2-r Kg3—h2
3. Vf2—W-i-mat.

Helyesen fejtettek meg. Veszprémben: Fülöp József.
Váczon : NiczkyPál. — Pesten: Cselkó György. — Kővágó-

Őrsön : Gold Samu. — Debreczenben : Zagyva Imre. —
Rimaszombaton : Roth Kálmán. — Tályán : H. Nagy L. —
Bajmakon : Weisz Fülöp. — Egerben : Tilkovszky F. —
Nagy-Kikindán : Wolsinger Izidor.

Rövid értesítés. Hogy múltkori feladványunk, —
melyet az „Illustrated-London-News" mint négy lépésest
közlött, — három lépésre megfejthető, azt az angolok is
észrevették, de az emiitett lap nem mondja, mikép lehetne
azt a 3 lépéses mellék-megfejtéstől megszabadítani. Mi
azonban, azok kedveért, kik szerző négy lépéses matjára
netalán kíváncsiak, megemlitjük, hogy ha a7-en Sötét
Bástya állana, akkor csak szerző négy lépése vezetne
czélhoz.

Ho-
és hetinap

Katholikiis és Protestáns
naptar

23
24
25

Vasár
Hétfő
Kedd

26 Szerda
27 i Csőt.
28 Péntek
29 Szóm.

Augusztus
D 13 Ben. Fülöp
Bertalan
Lajos király
Sámuel prof.
Kalaz, József hv.
Ágoston püsp.
Ker. Ján. fejv
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Bertalan
Lajos király
Samu
Gebhard
Ágoston
János fejvét.
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naptár
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15 B. A. menny
16 üiomédes
17 Miron

Izraeliták
naptára

Elul
sí1

9
10
11
12
13
14 49.Sabb.

0 N a p -
kel | delel | nyűg.

<g H o l d -

kel I delel | nyűg1

P
58

6|56
6J54
52
50
48

6J46

ó.

6 24|

P-

57

Holdnegyed : © Tele hold 28-án, 10 óra 11 perez este.

TARTALOM.
Lemény János püspök (arczkép). — Bucsu Vörös-

berénytól. Dalmady Oy. — A szerelmes levél. Bonyhay B.
— Az inség krónikája (vége). Ctuthy Zt. — A gyufa vegy-
tani tekintetben. — A Simor-kápolna Győrött (képpel)
R. Károly. — Szepesvár és Szepesváralja (képpel). — A
csavargőzösökről (vége). Kenessey A. — Történelmi ka-
lászatok. Lehoczky T. — Egyveleg. — Tárház: Egyház
és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek,
egyletek. —Közlekedés. — Mi újság? — Nemzeti szin-
ház. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló.
— Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza l.iz.)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja LaBderer és Heekínast, egyetem-»teza 4. szám alatt Pesten, 1863.

Tizedik évi folyam.35-ik szám.

Pest, augusztus 30-án 1863

Előfizetési föltételek 1863-dik évre : a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. Fél évre 5 ft, - Csupán Vasárnapi Uisa* •
Egész évre 6 ft. Fél óvro 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. '

Régi m a g y a r o k r é g i a r c z k é p e i .

Az Eszterházyak fényes nemzetsége,
melyet sokan a Salamon ös nemből (genus)
származtatnak, régi nemesi, de szerény köré-
ből a XVI. század vége felé kezdett kiemel-
kedni, és nem telt belé egy félszázad, Ma-
gyarország legelső dynastái között foglalt
helyet.

Galantai Eszterházy I. Ferencz 1584—
1595-ben Pozsonyvármegyének alispánja,
hitvesétől, Illésházy Tamásnak Zsófia nevű
leányától, tizenhárom gyermeket nemzett,
kiket vagyonszerzési igyekezete mellett ugy
nevelt, hogy azoknak egyike I Miklós jeles
tehetségei és szerencséje mellett
az ország legfőbb méltóságára
a nádorságra emeltetett. Mik-
lósnak a nádornak legifjabb öcs-
cse, nemzékrendileg a tizenket-
tedik szülött, I. Pál volt, kinek
arczképét itt látja az olvasó, és
kinek ivadéka az Eszterházyak
zólyomi ágát képezi.

Eszterházy /. Pál 1590. tá-
ján született. II. Mátyás király
uralkodása elején 1613-ban Gá-
bor, Miklós és Dániel testvéré-
vel együtt őt is a nagyságosok
rendjébe, azaz báróságra emelte.
1619-ben ő is egyike volt azok-
nak, kiket — mint bátyja Mik-
lós följegyzé — a kénytelenség
vitt reá, hogy Bethlen Gáborral
tartsanak. Nemsokára azonban
H. Ferdinánd király szilárd
híve s Nógrád vára főkapitánya
lett. Itt mindjárt 1626-ban lett
alkalma szilárdságát és hűségét
kimutatni; mert a szönyi békét
megelőzőleg, melyre nézve azon:

ban az alkudozások már megin-
dultak, Bethlen hadai ismét síkra
szálltak, sőt ezalatt augusztus-
ban a budai basa Nógrád vára
ostromához fogott Az ostrom
dühös volt, a vár erősen löve-
tett, noha a várkapitány Eszter-
házy Pál is erősen válaszolga-
tott és hősiesen tartotta magát;
mindamellett a bástyák igen
megromlottak és alig lehetett a vár megtar-
tásához alapos remény. Pálnak bátyja, Mik-
lós a nádor, a boszantó támadás és Nógrád
ostroma végett kemény levelet irt Bethlen-
nek, ki csakugyan a kötendő béke érde-
kében reá birta a budai basát, hogy Nó-

IX. Báró Eszterházy Pál.

grád ostromát abba hagyva, az alól elvo-
nuljon.

Már september 29-dikén Palánkon irt
levelében tudósítja Bethlen Eszterházy Mik-
lóst, hogy Nógrád ostroma megszüntetett
és hogy az nap a török tábor onnan,
felszedve lövő szerszámait, Vácz felé meg-
indult.

Eszterházy Pál a szilárdul kiállott ost-
rom után a megrongált várat helyre igazit-
tatá, és bástyáit megerősitteté. Ennek emlé-
kezetét a vár rövid történetével együtt egy
felirat mutatá Nógrád várában egész 177 l-ig,

BÁRÓ E S Z T E R H Á Z Y P Á L .

midőn a feliratos követ az akkori váczi püs-
pök gróf Eszterházy Károly, és mint váczi
püspök a nógrádi várnak tulajdonosa, onnan
saját pápai (Veszprém vm.) uradalmába
szállittatá.

A főlirat igy hangzott :

Deo. O. M. Auspice.
Aedificata. arx. haec. Ao. MCDLVII.

A. Turcis. capta. Ao. MDXLIV.
Recuperata. Ao. MDXLIV.

Rursus. a. Turcis. frustra. Oppugnata. MDCXXVI.
Propugnante.

et. Propugnaculura. hoc. fieri curante
Magnif. D. Paulo. Eszterházy de Galanta.

Sacrae. et R. Majestatis hujus loci
Supremo. Capitaneo. Ao. MDCXXVII.

Eszterházy Pál az 1635. évi országgyű-
lésen a rendek részéről a Győr és Komárom
vári sánezok megvizsgálására rendelt bizto •
sok közé neveztetett, és valószínűleg már
ekkor kir. tanácsos, kamarás, Érsekújvár s

a hozzá tartozó végvárak pa-
rancsnoka és altábornoka volt,
mely méltóságban haláláig meg-
maradt.

Arczképe — mint körirata
is mutatja, — 1644 évből való,
mely tehát az izmos, vállas fér-
fiút életének mintegy 54 éves
korában tünteti fel. Magas hom-
loka, komoly, határozott tekin-
tete, szabályos, kissé tömött
orra felé hirtelen lefutó szemől-
dei voltak arczának jellegzöbb
részei. Jelszava : „Sincere etfor-
titer" (őszintén és bátran.) Ö
szerzetté ágának a zólyomi birto-
kot, azonban e zólyomi birtokok
alatt nem érthetjük Zólyom és
Dobronyiva várát és tartozékait,
mert ezeket bátyja Eszterházy
Miklós kapta nejével Dersffy
Orsolyával. Igaz, hogy e két vár
felét Miklós zálogba adta Lip-
thay Imrének, de kiváltási jog-
gal. Lehet tehát, hogy másik
felét meg Eszterházy Pál vette
zálogba, mert annyi bizonyos,
hogy 1633. midőn Lipthaylmre
végrendeletének végreha j tó ja
volt, Pál is Zólyomban lakott,
vagy csak ott időzött. Halálát
Lehoczky hibásan 1641. évre te-
szi, de arczképének fölirata mu-
tatja, hogy 1644-ben még élt;
és valószínűleg ez'évben halt is
meg. Házasságra kétszer lépett,

első neje Károlyi Zsuzsanna, Forgách László
özvegye volt, ki 1629-ben halt meg; a má-
sodik lósi ViczayÉva, ki mint özvegy 1659-
ben múlt ki. E két feleségétől 12 gyermeke
született, kik közöl Sándor nevű fia mai
napig terjedő ágnak lett alapitója. N. I.


