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Mai szám unkhoz e g y  fél ív  m ellék let van csatolva.





Inczérty Sámuel, az erdélyi liös.
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fujzhoz и к je öntve, hogy tisztté léteiének 
út ja be van vágva. De szerencsére tiszti kinevez- 
tetése már az az napi nyílt parancsban állott s 
az ifjú zászlótartó a fogdából egyenesen Van der 
Nüllhez rohant, tegezve kérvén őt, hogy kard- 
bojtot kölcsönözzön számára. Így, midőn a leg- 
szomorubb hangulatban épen úti költséget akart 
kérni édes anyjától, egyszerre tiszti rangjáról 
tudósítható.

A várt háború kitörése elmaradván, Inczédy 
7 évig maradt hadnagy; 1839-ben lett főhad- 
nagygyá ; s mint ilyen, anyja- és testvérei (köz- 
tűk a derék László, magát 48—49-ben kitünte
te tt  honvédtörzstiszt) látogatására Kolozsvárra 
jővén, itt megismerkedett Mohai Katalinnal. 
Hogy ezzel nősülhessen, beadta lemondását s 
1840-ben már polgári állásban és nős vala.

Ez időtől 1848. nyaráig Enyedon, vagy ennek 
közelében fekvő birtokán, Szt.-Benedeken élt 
visszavonulva. De akkor a nemzetőrség szervezé
sében s beoktatásában legtöbb része volt s helyben 
Enyeden egy 600 főnyi gyalog és 60—80 főnyi 
lovas csapatot alakított. Az előbbiek nagy részé
ből később a Juhász-féle kitűnő zászlóalj alakult.

Ez év júniusában már megkapta a 4-ik (po
zsonyi) önkéntes zászlóaljhoz kineveztetését szá
zadossá s elhagyva nejét, szülőföldét, barátait, 
sietett rendeltetése helyére.

Zászlóaljával Komáromba, majd Eszék alá 
ment, de ide a honvédeket be nem ereszték. E 
szerint a 4-ik és 8-ik zászlóalj (ez utóbbinál volt 
alkalmazva Inczédy testvére László) Sz.-Tamás 
alá ment s részt vett Mészáros sikertelen táma
dásában. E közben testvére László a XIV-ik 
zászlóalj őrnagyává neveztetvén, ő is szabad
ságot kért, hogy Erdélybe áttéteiét szorgalmazza, 
mit Pesten megnyervén, egészen véletlenül egy
szerre Enyeden termett.

Enyed ez időben a legszorongatottabb hely
zetben vala. A környékbeli falvak s pedig épen 
a legközelebbi szomszédok : Apahida, Osombord, 
Sz.-Király, Mihálcfalva s az Enyeddel majdnem 
összeforrott Fcl-Enyed is móctáborokkal vol
tak tele; benn a városban 2 század kétes maga
tartási! császári katonaság. A nők csakis a tem
plom kastély bástyáiban mertek hálni. Kémhir, fé
lelem és kétségbeesés minden felé.

luczédyt mint védangyalát fogadta a nép s az 
akkori főispán, ifj. b. Kemény István által felszó- 
littatva, ő emberül meg is felelt a közbizalom nyi
latkozatának.

Elébb a kétes viseletű Karl-Ferdinánd-féle ka
tonasággal szövetkezve, a Fel Enyedot fenyegető

oláh tábort robbantó szét; majd b. Bánffy János 
és gr. Mikes Kelemen vezérlete alatt a 11-ik zász
lóalj és Mátyás-huszárok is Enyedre jővén, a 
sz.-királyit robbanták szét s végül épen ők ke
resők fel az ellenséges csoportokat Krakkónál a 
Pl egy alján.

Az Enyed rögtöni elhagyására parancsot ka
pott magyar táborral Inczédy is Kolozsvárra vo
nult s mint disponibilis honvéd százados a b. Bal- 
dacsi által Urbán ellen vezényelt szamosujvári 
csetepatéban ő vezette az előcsapatot. Kolozs
vár megtámadási alkalmával a fellegvár védelme 
és a hajduzászlóalj vezénylete; a körösvölgyi 
táborozáskor a Gyalu és B. Ilunyad közötti kö
zépállomás vala rá bízva. Mint ilyen fedezte 
a Gyalunál megvert Riczkó hátravonulását s az 
ellenséget visszavonulásra bírta.

A Csúcsára vonult magyar táborba érkezett 
Bem, Bánffy Jánost, a 11-ik zászlóalj parancsnokát 
Krasznára magával vivén, a többnyire deákokból 
toborzott zászlóalj őrnagyává Inczédyt nevezte ki.

A csúcsai szorosban Inczédyre a B. Hunyad fe
lőli szoros ú t ; Baumgartenro a krasznaiút védel
me vala bízva. Mindketten derekasan megfelel
tek feladatuknak ; az ellent mind két helyen hátra 
szorítván. A csúcsaink St. Quentin osztrák törzs
tisztet is elejték.

E csaták és Bem hirteleni előnyomulása Déézs 
felől azt eszközlék, hogy a csúcsai tábor kará
cson másodnapján ellenállás nélkül bevonulha
tó tt К olo zs vár г a.

Bem Inczédy zászlóalját azonnal Tordára ren
delte, honnan ellenparancs következtében csak 
utólagosan lehetett a jan. 8-án elpusztított enye- 
diok segélyére.

10-én már Vízaknán volt Inczédy és a 11-ik 
zászlóalj, de a sobes menet által annyira kifárad- 
tan, hogy a Szeben bevételére intézett támadás
nak csak végére ért oda. De ekkor oly tűzzel 
ment a 11. és 31-ik zászlóalj (Inczédy és Dobay) 
e városnak, hogy Bem futárai ellenparancsa nél
kül betörtek volna a vonalakon. Innen Szelin
dekre vonult Inczédy zászlóalja.

A szelindeki megtámadások visszaverésében 
Inczédy és Dobay (11. és 31-ik) zászlóaljaiknak 
legnagyobb részük volt. Ugyanezen két zászlóal
jat érte azon bámulatos vissza és előre nyomulás 
is, melyet Vízakna és Piski nevekkel jelölt meg 
az erdélyi hadjárat történetének múzsája.

Midőn Bem Szelindekről, honnan az öreg szé
kelyeket szülőföldjükre visszaküldő, Vízaknán 
átvonult, Inczédy zászlóalját egy Mátyás huszár
szazaddal Déva fele indította, hogy Веке ezredes
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IX. A bróbi fürdő Máramarosban.

Hol édes hazánk e kopár bérceinek tulnépes 
völgyeiből alig-alig emelkedik más hang, mint az 
orosz vagy oláh pásztor egyhangúan zokogó dal
lama, - - moly magyar népünk népdalaihoz képest 
igen szegény: ott a testnek léleknek jól esik о 
vándorlót egy olyan Olympusára juthatni, milyen 
e fürdő, mely környékét művelni, forgalmat esz
közölni, az egészségre hatni, mulattatni sat. van 
hivatva.

A brébi fürdő a Guttin merész alakú regényes 
csúcsai alatt, a Szatmártól elválasztó orom utol
só völgyében fekszik; vize a hazaszorto (ismert 
páráéinak hasonmása ; völgye kies, kilátása — a 
hegyláncolatok tömbjeire lélekemelő; üde 
s éltető friss levegője pedig úgy özönlik rengete

geiből, valamint ásványvize a bő forrásból, mely 
mintegy 120 négyszög ölnyi téren fakasztható 
napvilágra; épülőiéi, fürdési s kényelmi felszere
lésével végre, tulajdonosa, Szöllősy Balázs, eddig- 
elé hihetőleg többet használt a környéknek és a 
szenvedő emberiségnek, mintsem folüloges felszá
mítás alapján önmagának.

Mig más fürdőkben az egyes vendégek elzár
kózol tságára, magán cella-rendszerére alkalom 
nyujtatik, addig itt az olcsó közös asztal és az 
arrondirozott fürdőszobák társadalmilag feszto 
lenségot és szórakozást, egészségileg gyógyulást, 
politikailag pedig demokrata szellemet eszközöl
nek, mire lényeges szükségünk vau.

Hóin/i tJóxsrJ.
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jén honunkban átalánosan még a körivü román 
építészeti müizlés dívott. — Mint tudva van, az 
első cistercita szerzctboli zárda Franciaországban 
(citeaux nevű apátság) 1113 évben alapíthatott;, 
honnét a szerzet nevezetét is nyerte; továbbá 
a szerzet szabályai 11 Calixtus pápa által 
111 (.)-dik évben orősitettek meg. Feszler szerint 
hazánkban az első cistercita zárda, a nagyváradi, 
а XI 1-dik század elején épült. Ezek szerint bizo
nyos, hogy az említett 1247-dik évből származó 
okmányban megnevezett bártfai cistercita apát
ság csak román ízlésű lehetett; de ezen, jelen
leg fennálló templom — tekintve annak gót épí
tészeti ízlését és beosztását — lehetetlen, hogy 
azon időből való legyen; ízlése szerint Ítélve, csak 
a XlV-dik század közepe táján, Nagy Lajos ki
rályunk idejében épülhetett.

Ezen állításom bebizonyítására csak a követ
kező három pontot említem meg. Es pedig:

Először: A íőhajó északi oldalfalán belül, a 
pilléreket összekötő boltív felett látható ugyan az 
1200-dik év ily formán

\ C1 0 ( \

de ezen évszám köbe vésett régibb évszám helyén 
a múlt században történt meszelés mészrétegére 
mázoltatott fekete festékkel, s e szerint feltehető, 
hogy az illető a régi idomú számok ösmoretébon 
nem igen lóvén jártas, a régi négyest R kettősnek 
nézte, és 140G-ik évszám helyett a hibás 1206-; 
évszámot a mészrétogro festette. Továbbá, hogy 
ha jobban megvizsgáljuk a 2-ös formáját, ez szin
tén bizonyítani látszik a régi négyesből való ere
detét, mert gondoljuk csak, hogy az illető évszám- 
iró a régi négyesnek balrészét nem vette ki tisztán, 
s igy csakugyan ki is hagyta és igy ebből — a 
mellékelt számjegy szerint, — az előbbi hibás 
2-ös származhatott ily formán :

К «
Tekintetbe véve még azon elvitázhatlan, s va

lónak bebizonyult tényt, mely szerint az arab 
számok Európában csak a XLV-dik szazad köze
pe táján jöttek átalános alkalmazásba, e szerint 
az 1206-dik évben az arabszámok még ismeret
lenek lévén, évszámok kijelölésénél még nem al
kalmazhatták, miután a XlV-dik század közepe 
tájáig az alphabet betű, mint M =  ÍOUO. D -  500. 
Г =  100. L =  50. X = 1 0  stb. számjegyekül 
átalánosan használtattak; ezt bizonyítják számta

ni 1

lan régi műemléken lévő évszámok, hol a XlV-dik 
század előtti időkben arabszámok sehol som jön
nek még elő.

Ha az ivezetek — arcaden — szerkezetét te
kintjük, azok párkányzata is bizonyítja, hogy 
a középhajó építése az ivezetekig 1406-dik évben 
végeztetett be.

Másodszor: A középhajó déli oldalfalán felnyú
ló falpillérek egyik fojezetén köböl faragva a vá
ros kettős bárdú, koronás és négy folyamos cimere 
van két angyal által tartva; úgy, de a városi 
levéltárban még meglévő eredeti okmány szerint 
— melyben e városi címer festve van Bártfa 
városa 1453-dik évben V. László atyja halála 
után született királyunk alatt királyi várossá emel
tetett s ez alkalommal nyerte a fentebb említett 
városi címerét. E szerint nem tehető fel, hogy a 
város címere a templomon hamarébb alkalmazta
tott volna, mint a inig a város azt jogosan viselhet
te és bírta. A város címerének a templomon lévő 
alkalmazásáról azt a következést vonhatjuk, hogy 
a tomplom középhajójának főfalai a XV-dik szá
zad közepe táján végeztettek be, s ez alkalommal 
nyerte a templom merészen kivitt gót boltoza
tát is.

Végre harmadszor : A párkányzatok csúcsive«, 
zetü bolthovedorjeinek és oszlopainak szerkezete, 
de leginkább a szentély többszög általi zárása már 
gót ízlésre utalnak, sőt az ablakok inérmüveibeu 
itt-ott már a gót’ müizlés hanyatlását leginkább 
jelző halhólyag forma diszitmény, valamint a 
szamárhátu ivezetek láthatók.

Ezen elősorolt, elvitázhatlan állításokat és ada
tokat együtt véve, bizton állíthatni, hogy ’a bárt
fai sz. Egyednek szentelt templom építési ideje a 
XJV-dik század közepén kezdődött és a XV-dik 
században végeztetett be.

Ha felvesszük, hogy о templom az előbbi év
szám szerint csakugyan 1206 körül épült, úgy 
kétséget som szenved, miszerint az akkori időben 
divó román építészeti ízlésnek legalább nyomaira 
kollone akadnunk', de ily román ízlésű részleteket 
minden szigorú kutatásom dacára о templomnál 
nem találtam. — Végre a templom gót-oltárain, 
székeken és egyéb régi bútorzatain lévő évszá
mok, mint 1483, 1402. 1505 stb. csak az előbbi 
állításomat bizonyítják.

(Folyt. Ic öv.)

J}lys/(óvsz/nj I ihfor.
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A p á p á k  ma i  v á r o s a  l i ajdan.
(V.'g'.)

A circusi játékok már Romulus időjében diva
toztak, do tetőpontjukot Aurelianus alatt érték el.

E játékok majd csupán a nép mulattatására, 
majd az istenek tiszteletére tartattak, s egyik 
ez utóbbi alkalommal tartott circusi játék kö
vetkezőképen ment véghez :

Miután a fő istenek szobrai és képei a Pan- 
theonból a capitoleum-i Jupitor-templomba vitet
tek, itt összegyűlt a játékban résztvevők s a né-

nuk az ifjú patricius fiák jöttek, fel fogy vorkezve, 
teljos díszben, részint lovon, részint gyalog.

Ezeket követték a város tisztviselői, a tanács s 
a lovagok.

Aztán következtek a pályázók, s ezeknek lovaik 
és szekereik, valamint — az ágyékkötön kívül 
— meztelen gladiátorok és öklözök. Ezekhez csat
lakoztak a táncoló nők, férfiak és gyermekek, 
rendesen violaszinii s arany csillagokkal áttört

Jiártfa és vidéke bitképe. (Myskóvszky V. rajzn. Szövege a 310. lapon.)
zők nagyobb része, körülzajongva a vig kedélyű 
néptől.

Az áldozat és ima után megindult a fényes mo- 
net, vezérelve egy római főtisztviselőtől.

Elől vitték a „Fortuna alata“ (szárnyas goron- 
cse) képet, utána Jupiter, Neptun, Apollo, Juno, 
Minerva, Ceres, Diána istenek és istennők, vala
mint több istenitett császár képét, lovak, öszvérek, 
szarvas, őz, elefánt, szolid oroszlán és tigrisektől 
vont díszkocsikon.

Nyomban követték ezeket a circusban pályá
zandó lovakra ügyelő, csillogó öltözet fi fink, utá*

mezbon, a férfiak övvel, dárda, kurta kard és si
sakkal ellátva.

Követte a harcoló csoportot a satyrusoknak 
és sylenusoknak öltözöttek csapatja, kik köszöni 
kát tartva kezükben, tréfás dalokat énekeltek.

A menet ez első részét a roppant szánni zené
szek zárták be.

jb kéz után jött a menet második része, az 
úgynevezett egyházi menet.

Legelői az oltárnál szolgáló gyermekek lépdel 
tok, egyik kezükben a füstölgő töinjénozöt, m á
sikban az áldozó korsót tartva.
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Utánuk az áldozó szolgák, az augurok s a ha- 
ruspexek.

Ezek után jött a poutifex maximus ; valamint 
a főpapság többi tagja, s a quindecemvirek a sy- 
billák könyvével, — fényesen öltözve.

Az alsórendü papságot a hófehérbe öltözött, fe
dett arcú, s kezükben áldozó csészét és olajágat 
tartó Vestaszüzek előzték meg.

A menetet az istenek képeit vivő szolgák s a 
nép beláthatlan tömege zárta be.

Miután a menet a főbb utcákat bejárta, a nfo* 
rum románomra “-on keresztül, betért a circus 
maximusba.

Itt a nép a helyekre sietett, mig a menet há
romszor körüljárta a cirkust.

Aztán a versenyzendők s a főbb urak elfoglal
ták helyeiket.

Miután a főpap áldását elvégzé, megzendült a 
zene, s elkezdődött a játék.

Rendesen a lovon vagy szekeren versenyzők 
léptek ki először, mely játék oly kedvelt és nagy- 
rabecsült volt a rómaiaknál, hogy benne a leg
előkelőbb urak is részt vettek.

A circust rendszerint háromszor futották kö
rül, s a ki a célnál első volt, az nyerte meg a di
jat, mely majd egy egyszerű borostyán koszorú
ból, majd a fogadási és kitűzött díjból állott.

A ló- és kocsi-versenyzők után következett a 
„Certamen gymnasticum“ vagy a küzdés, mely 
csakis az erre főntartott gladiátorok közt folyt le.

Ennek befejezte után a „ludus Trojanno“ — a 
trójai játék következett, melyet Aeneas által hit
tek még alapitva s melyben lovon küzdtek a 
gladiátorok és a műkedvelők.

Ez után újból megszólalt a zone, mignem a 
rendező intésére elhallgatván, hangjait a circusba 
bocsátott fenevadak üvöltése követte.

Ez volt a köznép egyik legkedveltebb s egy
szersmind a rómaiak legbarbárabb circusi mulat
sága, az úgynevezett vad-küzdés.

Néha gladiátorok küzdtek a vadakkal, de leg- 
többnyire egymásra usziták őket.

A circusi mulatságok e neme igényelte a leg
több költséget, mi kitűnik egy — Pompejus által 
tartott ily játéknál, hol ötszáz oroszlán vérzett el, 
részint emberi kezek, részint elefántok, részint 
egymás által.

Divatozott még egy neme a cirkusi játékoknak 
a rómaiaknál, mely csak is oly gazdag s lelemé
nyes nép agyában születhetett, mint ők.

S ez volt az úgynevezett, naumaclna (görög 
szó, értelme hajó-küzdés.)

A circus egyszerre megtelt vízzel, fölemelve a

talajára helyezett hajókat, melyek közt aztán va
lóságos csata fejlődött ki.

Rendszerint oly egyénekkel voltak fölszerelve, 
kik halálra ítéltettek, я kik közül a győztesek 
fölszabadítalak.

E célra eleinte a Circus maximust használták, 
de ez— nem felelvén meg jól о célnak, külön he
lyek készítettek, rendesen a Tiberis partján.

Domitián emelteté az első kő taumachiát, mely 
után egymásra épültek a nagyszerűbbnél nagy
szerűbbek.

Augusztus császáré 1800 láb hosszúságú s 200 
láb szélességű volt, — több kisebb ladikon kívül, 
50 háromsoros evezőjü hajó fért bele.

E kis kitérés után, folytassuk a város nevezete
sebb pontjainak ismertetését.

Roma fórumai (v. terei) közt — milyen 37 volt, 
legnevezetesebb a forum Romanum.

Mint tudjuk, e fórumokon tartattak a vásárok, 
s a közérdekű szónoklatok és tárgyalások, de ki
váltképen a forum Romanum használtatott a szó
nokok előadási s népgyülések és tanácsülések 
helyéül.

Tarquinius Priscus fedett sétálókkal és ülésül 
használt lépcsőkkel diszité, később aztán itt állitat
tak fel, a görögökkel vívott csaták után,az elrablott 
szobrok, ezek közt legkiválóbbak a tizenhét is
ten aranyozott szobrai.

Mai neve „Ситро naccino,“ (tehén mező), rom
jai igen kicsinyek.

Szokás volt a rómaiaknál úgynevezett porticu- 
sokat, vagy oszlop-tornácokat emelni, részint nagy 
emberek , részint történeti momentumok emlé
kezetére.

Legnevezetesebb és legkitűnőbb volt ezek közt 
a p. Argonantarum, mely a Mars mezején boros
tyán liget közepén állott. Egyes oszlopok máig is 
láthatók belőle.

A basilikák — főbbek lakai, melynek tornácán 
ifjabb szónokok kisérlették mogerjüket s a város 
tisztviselősége gyűlt össze néha — közül meg- 
omlitendők Aomiliusé, Cajusé, Julius Caesaré.

A rómaiak nagy kedvelői voltak a fürdésnek s 
e célra fényes kiállítású épületeket emeltek, me
lyek közül csak a Diocletián által épitettet emel
jük  ki, melyben a nép ingyen fürödhetett, s mely
nek hajdani nagyszerűségét hirdető romjai ma is 
ionnál lanak.

A magán-fürdők száma mintegy 1000-re ment.
A számos emlékoszlop közül legkiválóbb volt 

Trajané, mely ma is fennáll.
Magassága: 118 láb , tetején T raján
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szobra helyett — szent Péter 23 láb magas szob
ra áll.

Tetejéig lépcsők vozotnok fel, honnan gyönyö
rű kilátás ősik a csillogó kupolákkal és tornyok
kal tarkázott városra.

Az oszlopon — Traján tottoin kívül —- mint
egy kétozerötszáz alak vehető ki.

A római még a sírboltokat is pazar fény nyel 
látta el, molyok közt legfényesebb Augusztus és 
Septimus Severus mauzóleuma volt.

A diadalívek közt legkitűnőbbek valának: 
Constantinus Drusus és Galienusé.

A gyönyörű kertek közt híresek: Lueullusé? 
Julius Caesaré, Asinius Polioé.

Róma lognovezotoscbb építményei azonban a 
vízvezetékek — aquae ductus-ok — valának, mo
lyok részben ma is egészen épek.

Az utcák, mint tudjuk, Néró idejétől kezdve 
— ki nagyúri passzióból felgyujtatá a várost^ 
nem is gondolva, hogy ez által csak emelni fogja 

igen rendesek voltak.
A házak mind kőből épültek s díszesek valá

nak, — egy szóval: Róma elérte a tökély, s a 
nép a miveltség magasb, pontját, — de lassanként 
bele jővén a pazarlásba, dobzódásba, bele a vi- 
szálkodásba — moly a leghatalmasabb államot is 
megdönti, — eltűntek a föld színéről, és csak 
építményeik romjai hirdetik egykori nagysá
gukat.

A római nép elveszett, a világi hatalom elenyé
szett mint a köd, mígnem egy uj hatalom, az egy
házié lépett helyébe, s a korona helyett a tiara.

S ípos S om a

А/ örültük között.
(A  b u d ai ir g a lm a so k  té b o ly d á já b a n .)  

(Vége.)
Alig haladtunk a negyedik szobáig, midőn egy 

szőke ifjú jön elénk s a legnagyobb illemmel üd
vözölvén, bemutatja magát, mint isten fiát s An
golország királyát, s elkozdé a szent írásnak 
Krisztusra vonatkozó helyeit magára magyarázni, 
ennek végeztével kíváncsian kérdvén:

Tehát ugy-o uram, most ön is elhiszi, hogy 
isten fia vagyok ?

— Igen! de hát mutassa meg erejétV
Az csak 06 hónap múlva lóg megjönni. Ak

kor én leszek úr о földön. Összedőlnek о falak 
s kérdőre vonatik a felügyelő, ki engem itt zárva 
tart. Akkor fogom elfoglalni a trónt és lábaim 
előtt térdre borulva látni hi veimet.

— De hát hogy lohet ön isten fia s Augolor- 
szág királya egy személyben.

Uram ! tehát ön som tudja, hogy Krisztus
nak királyi hivatala is volt V Be csalódtam! s őz
zel szobájába távozott.

Majd azután más egyén jött hozzánk s alázat
tal kérte tőlem [megerősitésitési okmányát, mert 
a nép — mint monda — nem hiszi, hogy ö ge
nerális s engedelmeskedni nem akar neki. Midőn 
pedig biztatám, hogy el fogom küldeni, megnyu
godva távozott.

így folytattuk látogatásainkat, midőn az úgy
nevezett faluba értünk, hol a mulatság javában 
folyt. Beléptünkkor elhallgatott, a zene s a falubi- 
rája elénk jővén, igy üdvözölt:

— Jelentem átosan tekintetes szolgabiró ur, 
hogy a falu népe csak megvan, jól viseli magát.

Nincs senkire sem panasz. A portiót behozzák ; 
csak a pap rátáját nem akarják fizetni. De úgy kell 
neki, miért csukatott be ! Egészségesek mindnyá
jan, mit szolgabiró uramnak is mind közönsége- 
gesen kívánunk.

— Hát kend itt a biró, öreg ?
— Igen is szolgálatjára. Ez meg a kisbiró. Hát 

hogy hívnak ? kérdé a kisbirónak titulálttól.
— En volnék ám a kisbiró, de mit ér az, mi

kor semmit som adnak értté. Néha meg abirógaz- 
da is jól megver.

— Hazudik kend, kiált a biró. — Igaz-e 
Kuki ? Ide állj, a szolgabiró úr elé ! — Ezzel elő
húzta a cigányt, ki hóna alatt tartva hegedűjét, 
szemeit rám meresztő.

— Igen, ott repül a háztetőn! Mind zsivány 
ez ! Adjanak nekik enni! A csizmát, ruhát ide s 
aztán hadd megyok. Nem fizetnek ezek a parasz
tok ! Itt a kutya! A kakas itt kapar; — (itt fejét 
kozdé kopogtatni.) — Hess te ! nem szabad kijön
ni ! Ezoknek a parasztoknak egy pár nótát csinál
hatok, mert különben megölnek a zsidók !

Ezzel kapja hegedűjét és ismét szólnak a va- 
rázshangok még meghatókban, mint előbb; ismét 
hangzik a dal, a kedélyes, szerelmi és vad pusz
tai dalok, melyekben a természet egyszerű gyer
meke kedvese után sóhajt, mig végre a szerelmi 
bú miatt megrepedt szív sóhaja hangjában vég
ződik.

Szomoritólag hatott rám a dallam, ide járult 
azután még a látvány, mit ez intézet nyújtott, —
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kai szegetett; sőt a római színházak Néró paran
csára aranynyal vonattak be.

A római színházak elointe fedetlenek valának, 
s rósz időben menekülésre a színpad mögött egy 
oszloptornác épittotott a nézők számára.

Quintus Catulus volt az első, ki a játékszínt és 
orchestort rósz idő alkalmával posztóval vonatta 
be, mely szokást Görögországban tanulta.

Az erre fordított posztók arányban állottak a 
színház díszeivel, mivol leginkább bíborral festet
tek voltak.

Néró — о dicsvágyó s pazarló zsarnok, egy oly 
szőnyeget fordított e célra, moly aranynyal volt 
áttörve, s a közepén, csillagok közt, a nap sze
kerét igazgatva, az ő alakja volt ezüsttel kihimezve

К tetözotok behozatala által ugyan védve vol
tak a nézők az eső ellen, de a hőség annyival 
kiáll hátin nabb lett.

A rómaik találékony esze azonban önnek eny
hítésére is talált eszközöket.

Pompejus volt az első, ki az utakat s az ülések
hez vezető lépcsőket öntözteté, s a lég hüsitéséro 
nagy kádakban vizet tartatott. Később csövek 
vezettettek a falban, molyokben a legillatosabb 
vizes bor volt, keverve az illatáról hires ciliciai 
sáfrány nyal.

A viz egy nyomó gép által a legfolsöbb helyre 
szökoltotott, honnan a csövek végéni szita alakú 
finom lyukakból permetezett alá, hüssol és illattal 
árasztva el a színházat.

A rómaiak és görögök színházaikat, ha csak 
lehetett, dombos helyre épitélc, mint ogyátalán a 
többi közül kiváló épületeiket.

A színház alakja félkör volt, s az ülések mene
dékesen haladtak fölfelé.

Fő részei valának :
1) A sajátképeni thoatrum v. a nézők helye.
2) Az orchestrum, a szinpad s a nézöholy közt.
8) A scéna vagy a játszók tere.
A görögök nagy figyelmot fordítottak a szin' 

pad gépezetére is, melyek közül a következő 
lényogesboket említjük meg:

1) A balfolőli bemenetnél egy gépezet a scéna 
felett, molylyel a tragédiákban szereplő istenek és 
hősök szállíttattak le és föl.

2) Theologejo n oly m pi istenek ábrázolására, 
szintén a scéna felett.

8) Kötelek a levegőben lebegő istenek és hősök 
fen tartására.

A többi gépezetek a szinpad alatt voltak elhe
lyezve, u. m. a sülyesztök, s a szinpad összeomlá- 
sá ra hasznáItattak.

A darabokhoz való külön díszletek nem voltak 
sem a görögök, sem a rómaiaknál, bármely darab 
előadásakor is változatlan maradt a szinpad.

A római és athénei nagyszerű színházakon kiviij 
jeles színházak valának még: Scgestusban, Syra- 
cuiában, Agyrumban , továbbá a görögöknél: 
Corinthus-, Spartában, melynek egykori nagy- 
szerűségét hirdető romjai máig is láthatók, Epi- 
daurusban s Mogapolisban, Aegina szigetén.

Újabban Herculanum és Pompeji kiásatásakor 
is jöttek nagyszerű színházak nyomára. Ennyit a 
görögök s rómaiak színházairól.

Szóljunk röviden a mai színházakról, melyeket 
tüzetesebben tárgyalni nincs terünk, de nem is 
lenne oly érdekes, mint a régieké.

Hazánkban csak a legújabb időkben alakultak 
állandó szin házak, melyek állítása előtt szinirodal- 
munk igazán csak árva gyermek volt.

Nem kis szégyenkezéssel kell leírnunk, hogy a 
hazánkban lakó német sógorok előbb hajoltak 
mog a színészet múzsája előtt, mint mi, miről a 
temesvári, a mi állandó színházaink előtt jóval 
fönálló színház tanúskodik.

Nálunk legnagyobb akadálya a színészetnek a 
magyar azon rögeszméje volt, mely már hála 
isten, kiment a fejéből, hogy hiszen szép az a 
komédiáskodás, de nem magyarnak való

A korszellem azonban győzött s a magyar Thá- 
liának ma már több temploma van hazánkban, 
ilyenok: a pesti, budai, kolozsvári, debreceni, mis
kolci, aradi, szabadkai, stb.

A mai színházakat ismeri az olvasó, értve belső 
elrendezésüket, melyek díszítésére, mint a régi 
korban, ma is nagy figyelőm fordittatik, kivéve 
a mennyei birodaloméit, hol a színházak még igen 
sok kívánni valót hagynak hátra, bár a görögök 
és rómaiakéval egyidejűleg kezdődtek.

De hát hisz ott az a jelszó: haladjunk — hátra.
Az angolok, olaszok, németek, franciák szin 

házai, majdnem ogyidejülog fejlődtek, s mind
annyi méltó temploma Thaliának.

Az angolországi nagyszerűbbnél nagyszerűbb 
színházak közűi csak a londoni „Princess,“ „Dru
ry lane“ s „Olympic theatert,“ a németországiak 
közül: a müncheni, berlini és bécsit, a franciaor
szágiak közül: a párisi „Theatre Francais“ s a 
bordeaux it, az olaszországiak közül: a nápolyit 
(san Carlo) majlandit (seala) emeljük k i ; melyek 
mindmoganuyi jelei műveltségüknek.

Még az orosz is leteszi Thalia előtt a kancsukát 
s éldelettel hallgatja szavait, miről a szentpéter 
vári s több díszes orosz színház tanúskodik. Egy
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szóval, majdnem minden nemzet belátta azt, hogy 
a színházak nagy behatással vannak a művelt
ség terjesztésére; mert hisz gyermekkorunkból

tudjuk,hogy az édes orvosságot minden tétova nél 
kül vettük be, mig a keserűtől irtóztunk.

S. S.

E g y  h é t  t ö r t é n e t e .
—  M ájus 11. —

(VK.) Vasárnap volt a tavaszi lóversenyek első 
napja. Noha a legtöbb ember csakugyan nem lát 
a lófuttatásban egyebet lófuttatásnál : a rákosi 
napok mégis igen megélénkítik a fővárost. A kit 
nem érdekel maga a verseny — hóbortos nevű 
lovaival és vékonydongájú jockey-ivel: érdekel
heti a keret, mely azt körülveszi. A páholyok elő
kelő hölgyei ilyenkor az alkalmi divat választé
kos ízlését képviselik. Együtt van a szépség, báj 
és elegáncia, melyek ez egyszer nem a szalonok, 
báltermek és szinház csalfa gázfényében, hanem 
a tavaszi nap igaz világításában vehetők szem
ügyre. Egy-ogy páholy két szöglete képviseli 
gyakran a lehunyó és fölkelő .napot : az elvirág- 
zott mamát és a virulni indult hajadont. Az egész 
sor pedig képviseli a pesti „beau mondow-ot, azok
kal egyetemben, kik csak úgy tartoznak a magas 
világhoz, mint a fecskefészkek a palotához, mely
hez tapadtak. Lenn a gyeptéren együtt mozog a 
sportvilág, s ágaskodik a sport fertálymágnássága, 
melyet csupán a gomblyukban zörgő plaque (bá
dog részvényjegy) vékony sinórja köt a kékvérű 
cavaliere-séghez. Mindig vannak érdekes külföl
diek is, simára és különösre borotvált arcok, nagy 
kürtő-kalapok és voncsövü meszszelátók; apró, 
vézna angol lovászok , kik csak a természet 
sajátszerü véletlenéből lehettek szúnyogok he
lyett emberekké, s nagyreményű fiatal mágná
sok , kik bizonyára jobban tudják a hires 
teli vérek, mint az Árpád-ház genealógiáját. A 
pályavonal szegélyénél pedig bámészkodó nép
tömeg, moly elszántan gázolta keresztül a szom
jas homokot, kitörekedve az úri látványért, mely
ről azt hiszi, hogy gyönyörködteti. A födött (és 
bizony épen nem díszes) néző-csarnok mögött pe
dig a szaladó és döcögő jármüvek minden fajtája, 
a fullajtáros hintótul kezdve a nyárspolgár ódon 
egy fogatújáig, a könnyelmű kis homokfutótúl a 
nehézkes társaskocsikig, négyes és kettős jfogatok, 
cifra livréek, árvalány hajas kalapok a bakon, — 
egész hemzsegő tarkaság. S ezúttal több is volt.

Jött a király, fényes kísérettel. Ott volt egyik 
testvére is, Lajos Viktor főherceg, huszár egyenru
hában. Továbbá — a ki minden látcsövet mozgásba 
hozott —• a nápolyi királyné, feketébe öltözve. Ud- 
varhölgyok, főkatonák, előkelő urak kisérték őket.

Éljenzés hangzott, midőn e magas látogatók meg
jelentek, s közfigyelem tárgyai voltak mindvégig. 
A nápolyi királyné sokat beszélgetett gr. Andrássy 
Gyulánéval, ki a szomszéd-páholyban ü lt; a király 
pedig lement a versenygyepro, s vidórán tár
salgóit a gyep uotabilitásaival.

Kellemes idő volt. Másfél óra előtt jószivü fel
hők elvertek minden port, s ez a vcrsony történe
tének egyik fénypontját képezte. A nap som 
sütött, hanem azért a fabódé megrekedt levegője 
mégis elég meleget adott.

Ám a nagy rúdon vigan lobog a zászló, sports- 
man-ek és jockeyk melle erősebben kezd pihegni, 
az indítók talpon állnak, a versenylovak tüszköl- 
nek, az elsők pláne már kiléptek a„dicsőség mezejé
re,“ a csöngetyü megszólal, a sportvilág bábeli 
nyelvzavarából kihallszik a „hajrá!“ — minden 
szem a távolba néz.

Tódig ez csak a Hack-Htakes, tét 25 ft, (baga 
telle !) s csak két paripa indul: gr. Sztáray János 
„Álmosa“ és gr. Fostetich Pál „Blackboy“ a. De 
a mig az egy mérföldnyi pályakört megfutják, s 
a négylábú győztes szikár fojéro kerül a babér : 
szétnézhetünk Pest hátrahagyott holyoin, miután 
ezen a napon nem csak a rákosi gyepnek és sorok
sári útnak állt a világ.

A városliget és keropesi vonal szintén homzsog- 
tok a vasárnapi néptől, moly bámulta és ellepte az 
új — vasútat, a mit szombat-délután adtak át a 
közönségnek. De az a délután csak egy kis elő 
leges nyitány volt, — vasárnap jött az igazi átvé
tel. A ki a nagyvilági népot ismeri, jól tudja róla, 
hogy menyire rajong az — újért. A városligetbe 
vasúton menni ez a gondolat mindenkit neki- 
tüzolt. Senki som akart elmaradni az első nap 
gyönyörűségétől. S mondhatjuk, szép gyönyörű
ség is volt! A tágas, szellös kocsiban ember oin- 
ber hátán ült és állt. Az üléseket ostrommal kellett 
bevenni. S ezek az ülések még korántsem elég 
nyugalmasok. Néha a kerék kizökken, vagy más 
baj akad, s akkor le kell szállni. Máskor hat ko
csi is egymás nyakára szaporodik, mert az első 
nem mohot odább. Várni kell! De ki no várna és 
tűrne a gyönyörért, hogy mindjárt az első nap 
múltán olmondliassa: én már voltam vasúton a 

I  városligetben ! Ilyen ez a fővárosi nép. Két hétig
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paradicsom lesz a városliget, mert vasúton járhat j 
bele. A conducteur-ök búgó sípolása pedig bang' I 
zik örökösen, kocsi kocsit er, mindig jönnek, 
mindig mennek, s ha egyre igy folyna : akkor a 
lövonatú vasút-társaság legszerényebb részvé
nyese is úgy üdvözölhetné magát, mint a közel 
jövendő Croezusát.

De gondoskodva van róla, hogy a fák égig ne 
nőj jenek. El jön az idő, midőn az olcsóbb omni
buszok viseltes üléseire kerül vissza sok azok 
közül, kik ma még szivesen szorongnak, tolong
nak, vesződnek, mivel az élvezet új.

Új kell a kritikának is.
Íme a nemzeti színház egy este előadott két 

kis vígjátékot, az eredeti „Adieut“ s a francia 
„Nyelvtant,“ s ki van mondva az ítélet: amaz 
nem sokat ér, mert nem új, emez sokat ér, mert új.

Jól já rt Shakspoare, hogy az ő korában nem 
ezzel a mértékkel latolgattak a kritikusok ! Tönk
re verték volna ócska tárgyaiért, molyeket olasz 
novellákból, angol balladákból, ismort regékből 
szedett összo. Hanem persze ő azt ta rtá : nem a 
„mi“ a fő, hanem a „hogyan.“

Az „Adieu“ (mondják, hogy Almási Tihamér 
irta volna) épen azért kolthot ügyeimet, mivel 
egy ócska tárgyat, a félreértésen alapuló szerelem- 
féltést, elég ügyesen tudta kidolgozni, s vigjá- 
tékirói styllel lépett elő. Eleje hosszas ugyan, de 
nem unalmas annak, ki az élezett nyelvben, - 
a mi nálunk ritkaság, — élvezetet talál.

A Labriche és dolly „Nyolvtana“ mindenesetre 
eredetibb ötlet, sőt — a mi még többet ér job
ban is van kidolgozva. Egy oly tudóst látunk ben
ne, ki nem tudja az ortographiát, a mi igen való
színű, miután hány tudja a mieink közül is! éln- 
nok a tudósnak leánya ir mindent, s ennélfogva 
о leánytól nem válhatik meg könnyen, mert akkor 
tudós hírnevétől válnék meg. A leányt azonban 
megkérik, s ebből támad a kómikai zavar.

A franciák nagyon iigyosek ily ötletek föltalá
lásában ; kovésbbé volt ügyes a rendezőség, hogy 
e két vígjátékot egy esti előadásra fűzte össze.

A rózsaszín szép szili, de elevensége rögtön oda

van, mihelyt egy piros tunikát öltenek hozzá. 
Így járt az „Adieu“ is. Melléje állítottak egy 
élénkebb, frissebb vígjátékot, párhuzamra hívták 
ki a közönséget és kritikát, s sajnos bár, de igaz 
— ez a párhuzam nem az eredeti vígjáték elő
nyére ütött ki.

Azonban a ki úgy tud dialogizálni, s oly élénk 
helyzeteket alkotni, mint a minő e műben is van 
egy-kettő, az csak fogja meg minél jobban a tol
lat, s előre! A versenyben még diadalmas „Gla- 
diateur“ lehet.

igaz! A Hack Stackesnek azóta vége van, s 
„Blackboy“ a nyertes. Sőt már a nemzeti dij 400 
aranyáért és csinos serlegéért is kiindult egy csa
pat ló, vagy hét. Senki se tudta megmondani: 
melyik lett az első. Egyik a kisbéri ménes „Dan
te “ -ját emlité, a másik mást mondott. Erdekesb 
volta Széchenyi dij (100 arany) versenye. Itt 
három ló közül kettő haladt versenyt: gr. Széche
nyi Kálmán „(Jorneliá“-ja s a kladrubi ménes 
„ Pantaloon “-ja , s pompás verseny után az első 
győzött. Az ezer aranyos császárdijra ismét gr. 
Széchenyi Kálmán és a kladrubi ménes verse
nyeztek, persze más lovakkal. Itt aztán a klad
rubi paripa („Ohallange“) lön a nyertes. Gyönyö
rűen futott, de elérve a célt — megrokkant. Az 
állvány-dij (800 ft sat.) több versenyló közül a 
gr Fostetich Pál „Florican^-jeé lett, mig a hg. 
Eszterházy egyik lovának szomorú balsors jutott 
osztályrészül. Félúton összedőlt és vége lett. S 
következtek ?. „mezei gazdák.“ Számszerint tizen
hármán. Lobogós ing, lobogós gatya, különböző 
szinü mellények, árvalány haj as kalapok - hajrá ! 
Három nyert — nem tudjuk ugyan, de fogadni 
mernénk rá, hogy somogymogyoi gazdák, való
színűleg Aszalóról. Egyjpár nagyon elmaradt, s jó 
hátul kullogott be. Es vae victis ! — a gúnyra 
mindig hajlandó tömeg harsányan megéljonzé 
őket. S következett a kocsi-verseny hazafelé 
Mindenféle jármüvek szakadatlan sora — mint 
egy sárkány — robogott vissza. Az utakon két 
sort képezett a bámész tömeg, mely nézte a foga
tokat, s éljenezte a királyt és nápolyi királynét.

V e g y e s  k ö z l e m é n y e k .
Q  (Hosszú életű magyarok.) 1821. februáriusban 

halt el Hevesmogyo Heves-Batka helységében 
András András a magyar Mathuzsalem. —• 
Egy nemzet so bir az újabb időkből oly hosszú 
életű egyént felmutatni, mint ő volt. Százötvenöt 
évig élt. Neje túlélte, 97 évos volt, férjével 78 
évig élt együtt s nemsokára követte — a sírba.

Különben II.-Batka hosszú életű lakóiról neveze
tes, — nemsokára András elhalta után tértek 
mog egymás után örök nyugalomra: Eröss Mi
hály , Mező András és Horváth Rozália, kik 
csak pár hóval voltak fiatalabbak András 
András-nál. Három évvel később 1824-ben 
szeptember 24-én halt meg Turcsányi György
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107 (íves korában. 1821-bo.. Debrecenben Link t 
Jakab izraelita balt meg 100-clik esztendőjében. 
Ugyanaz évben, ugyanott, Zana György 100-ik 
évébon. E liosszuélotii hazánkfiai mindvégig jól 
érezték magukat, s Zana György életében egy
szer sem volt beteg.

© (Különös gyümölcs.) Egy Mac-Leod nevű 
francia utazó különös gyümölcsre lelt Dahomey- 
beu s belőle Angolországba is küldött — pár év
vel ezelőtt. A gyümölcs sajátsága abban áll, bogy 
a nyelven, ha megizlelik, oly benyomását hagyja 
az édességnek, bogy az azon napon evett ételek 
és italok — legyenek bármily izüok, édesoknok 
tetszenek.

© (Köve vált város.) Egy 1821-ben — a londo
ni afrikai társaságtól megbízott — Afrika belső 
részeibe utazó angol, névre Ritchie, egyik — meg
bízóihoz intézett — levelében ezeket irta egy 
kővé vált városról: „En — úgymond — magam 
a kővé vált várost nem láttam ; de egy oly hitolos 
egyén szavai után közlöm ezt önökkel, kiben 
sohasem csalódtam. A nagy — körben épült — 
város Tripo.istól mintegy 17 karaván állomásnyi- 
ra fekszik, több kiváló kastély van benne, utcái 
rendesek, s pálma és olajfákkal vannak díszítve, 
de ez mind kékes ólomszinü — kő. A kővé válás 
processusa úgy látszik, egy szempillanatban lepte 
meg a város szerencsétlen lakóit, mivel különféle 
állásban láthatni őket. Ittogy anyát láthatni, a mint 
mosolyogva nézi emlőin függő csecsemőjének telt 
arcocskáját, amott egy gyermeket abban a pilla 
natban, a mint egy darab kényért visz szájához, 
másutt munkásokat különféle eszközzel dolgozva, 
őrállókat lándzsákkal, tevéket, ökröket, lovakat, 
szamarakat, juhokat, madarakat, szóval minden 
olyan lényt, mely a kövéválás processusában ott 
volt, mind kőből, s mind ugyanazon kékes zöld 
ólomszinben.“

© (Plinius és Diodorus Sicfus) leírták a halevö 
nemzeteket és kenyereiket, s ép ily halevö nem 
zetre s azoknál oly kenyerekre lelt Humboldt 
Sándor „Az egész felső oronokoi indusok 
úgymond — táplálékukat csupán az ott roppant 
számban tenyésző halakból veszik. Megsütik a
halat, aztán megszólítják a napon... mi meglővén
— mindenestől porrá törik. Láttam ezen porból 

7)0—60 fontos marozákat is. Ha ételre van szük
ségük, vízzel elegyítik s tésztává gyúrják.“

© (Bogár a széniedben.) Brancupethbon 
Angliában — (Dunham mellett) 1822-ben egy 
asszony széttört egy szénkövet, bonne egy veréb- 
tojás nyi üreget talált, mely fehér hártyával volt I

JNlsI,, Ny о múlott, Kmicli (íiis'/lú v,

bevonva, s nyilasánál egy elő állatocska állt, moly 
a szt. János bogárhoz hasonlított legjobban. A 
szénkő egy 12 ölnyi mélységű bányából való volt. 
Hogy jutott az állata szénköbo V Egy özönvíz 
előtti bogár volt-o ez, moly sok ezor évig szunnya
dóit ott, s a töréskor fölébrodi У !

(Az állatok életéből.) A hamburgi grófság
ból Naunburg mellől, kövotkoző jelenségét közlik? 
melyet még a fiilemilék társaságában eddig nem 
lehete észrevenni. Majdnem katonai pontossággal 
térnek meg ide évenkint a derék fülemilék. Min
denbe elfoglalja bokrát. A hím éjjel nappal dalol, 
mig a szülei gondok beállanak, mi június vége 
felé szokott megtörténni. Ekkor minden síp elhalI - 
gatt. A szülök nevelői dolgokkal vannak elfog 
lalva, csak néha-néha hallani valami gyöngédobb 
csipogást, mely az öregek eivakodását elfojtja. 
E szabíilytól eltérőkig, az idén, már april 16-ikan 
megjelentek s majdnem két hétig csoportban ma
radtak, a helyett, hogy mint máskor, szétoszoltak 
volna. Epén úgy, mint a fecskék, ültek sorjában 
a hímek, harminc, negyvenen egy-egy ágon, egy 
csoportban s oly csodálatos szépen daloltak, hogy 
a ílzív dobogni kezdett, a hallgatók ajkai bámulva 
maradtak nyitva. Mintha egy kar lett volna kar
mesterrel, majd az egész chórus, majd egyes han
gok voltak hallhatók. Az erdő zengett hoki. E dal
verseny körülbelül 8 napig tartott. Gyakran vál
toztatók helyüket, mintha a viszhangot akarták 
volna kipróbálni. Semmi zaj el nem fojtható e 
nagy hatású fülemilo concortet, melyben, mint ma- 
dárismorök biztosítanak, egy nőstény sem vesz 
részt. Unstrutgauban is hasonló csoportulásokat 
vettek észre. Különben о bűvös dalu madárkák 
oz évben nagyobb számmal is jelentek meg, mint 
máskor.

— (Az ebek élet-szívóssága.) Egy faluban bizo - 
nyos esti verekedésért kalodába zárták a suhan- 
cot. Másnap délután, a mint kibocsátották, véletle
nül egy szegény juhász kutya került egész ártat
lanul a kellemetlen fogházba. Gazdája koreste 
először, aztán végkép lemondott, hogy még egy - 
szer f’öllolhesso. Tizenhét napig volt az árva állat 
négy szűk fal közé zárva étel, ital s friss levegő 
nélkül. Tizenhetedik nap, mikor ismét valami ve
rekedőt akartak bővítetni s kinyitották a kaloda 
ajtaját, meglepetve látták még életben a 17 nap 
előtt bezárt ebet, A szegény állatot életben meg 
nem tarthatók, mert belei egészen kiszáradtak н 
harmadnapra már nem volt életben ; do az átszeli 
vedett tizenhét nap is eléggé bizonyltja az ebek 
nagy életszivósságát.
m ü ty ü r  u lu u l. iiyo im l/iszn í'il.





roly * £  В Ь Ш 8 1 Ц 0  ? id. Btóimeoiky Ferenc gyitft« novita Kálmán -  2 ft 60; Dáeékál ft ; Kon-
J b w 4 f t í i ^ ^ d i m e c r t y  Fe- смк János - 2  ft 60 ; Ivanioh Sándor — 2 ft 60; Laky Nán 

renc Priflevicg Bé/ Í  4Tft;  i w  f**4*  ~  2 ft 6°5  ***“ »  báwló Gy. Dorong© 2 f. 60;
K s^ os János Ssántot* 4  fk; U ttn otits  Mátyás — 4 f t ; Jer- Kovács Kálmán Percesen 2 f. 60; Gajdosaik János pleb.

~  fRogovits ^ná° Dantova 4 f t ; Thurss- gyűjtő Rakasd 6 f . ; Kerner Endre — 6 f t ; Horváth Antal 
■lh* S 5 ^ r У01*0 1* f t f ~  5 Ä? т а л  Pálné Mihályi gyűjtő 4 ft. ; Ostffy István -r*

' ?  ;t í 4 Ó Du^Ä*K,ir^ e0' * f- 50 ; Barthodeissky Autal — 2 f. 50 ; Szekeres Jóssef
ü y i^ K a t^ K á d a re .ft;  Adám Káfolyífattbeig 6 ft; Pan- Bak 8 ft .; Hunkár Kune Adél Szolgagyör 8 f t ;  Horváth 
mann Nándor —-' 2 ft 60 ; Molitorfsz Baláss — 2 ft 6 0 ; Ко- Antal К. Cserkáta 6 f t .; Román Ferenc Munkács 6 ffc;
▼acsócsy Gyula —  2 ft 60; Billióit Tádé — 2 ft 60 ; Klein Csemez János Tóth 6 f t ; ösv . Fenyvessy Ferenczné Eger
Hermann —  S ft 60; Mnkenschnabel Lipét -  8 ft 60; Far- 4 f t . ; Brettyei Pál Hévis 4 ft.; Bopoli Ferenc pléh. Snur 
kas Ignác —  2 ft 6 0 ; Plan.lt. Mát,á» — 2 ft 50; Toréba 4 f t . ; Bsebéoyi Lqjos Kaposvár 4 f t .; Krem» Jóssef P. 8 м -  
ЗмЛ  —  2 f t  60 : Órabér Jós .o í —  2 ft 50; (Ш а Mikiié —  boles 2 ft. 50; Czimer Vegh Ágnes N. Sári 2 f. 50; Boro«
2 ft 60 у  Tóth Jóssef Siófok 4 ft; Dobner János — 4 ft j Jenői Molnár István Gyulafehérvár 2 f. 60; Vlasies Ignác* 
Bárány Gusztáv — 4 ft; Fodor Albert — 4 ft; Albrecht Kéthely6ft; Flieg József Tapolca 3 péld. 12 ft.; Sebes- 
OdÖn Korpona 8 ft j Balázs Ilma — 4 ft ; Libortiby Guss- tyén Antal H. Nánás 2 f. 60; Bácz János ref. lel. Nyék 6 f;
táv gy4jt6 — 4 f t ; Si molya János 2 ft 60; Eisert Pál r- Kilián György könyvárus Pest 3 pl. 21 ft.; Wittich József
4 f i ; MársovsÚky Lajos 4 pléd. Tárzófalva 10 f t ; Sigmond könyvárus Marosvásárhely 5 f t ; Fraenkel Bernát könyvárus 
István Oroeztony 8 ft 60 j Sényi Balázs Iharos 2 ft 60 ; Csá- Miskolc, 9 péld. 67 ft. 
szát Antal ’— 8 ft 60 ; Major János honv. hadn. 8zemcz 5 f t ;
Keestlet Ede B, Komárom 6 f t ; Takács Kálmáo Borsa 6 ft ; “ T  ' " "
Jnhász János N. Szénás 2 ft 60; Holéczy András Polgárt

A »«»badségharc emléke ele» pénz
nor Károly Koujpolt 8 f t ; P ik  Óin» Vice 8 f t ; Borsodi SAn- a l a p á r a  k ü l ö n  a d a k o z t a k  :
dór Feldebrö 8  f t ; Perlaky Zénó Domoszíó 8 f t ; FÖris
János F. Nána.8 f i ; TÖttössV Sándor Kompolt 8 ft ; König ( V i l i .  Közlemény.) Szerenkay Ferenc Valleboul 2 f t ; Bo-

ШР 4Ы  Vécs 8 ft; Drávecsky Ktimánnó Nyárád 8 ft; Mocsá- da Imre Kálóz 2 ft; Somod! József Besztercebánya 2 ft; 
ry Géza Cfagvár 6 ft: Felfoldy Ödönné Mátyóts 8 ft ; Tabó- Tamáskovits Ferenc Tenke 60 kr. Ebhez adva az utolsó köz- 

jrűjtö Budahása 8 f t ; Göller-Both Matiid leményt 228ft 60 kr s 2 ezüst tallérral, üfVömeg  few = * №  
>inek Károly 8z. Tamás 2 ft 50; Uhlárik ß o i  $ két exütt tátiért. ^ * 4  i

4 f t ; Németh Anitái Ss. Tamás 2 ft 60; — lgaz\td$. A IV. közlefnényben Tértik Károly neve után
ft 50 j Vaszner Lipót —  2 ft 60 ; Gyuri- sajtóhibából 8 ft helyett 4 ft áll.

Ú j d o n s á g o k .

* (Orouhegyi Jóua munkatársunk) Cyprus azi- nyösen ismertette, 8 a közlöt hízelgő dicsőre- 
getőröl hazájába érkezett. 1849-benhegyta el ha- tökkel is illette, a mik ugyan sem az egyik, sem 
záját, в azóta mint a török kormány szolgálatában a másik könyvet jobbá nem tették. Ma ugyan- 
állá orvos, nagy földeket beutazott, s élményeit, azon „РмН Napúi“ újdondásza neki esik ezen 
átázásait szorgalmasan ismertette sok magyar könyveknek, mert közlőjük a baloldallal küzd; у 

»ontlátás nem okos azt hisszük, ez a nekiesés még roszabbá nem 
Síéinek. Nagyon bé- fogja tenni azon könyveket, hanem csak a „Pesti

B Szélhüdés érte, mely Napid* -  hitelét.
itségeit megzavarta. készülnek megindi-

tabár tiz nyelvet be- tani Vitabdry, Szilády Áron és gr. Knun Géza. 
megértetni. Earátai- E folyóirat kizárólag a# ázsiai népek nyelvéi, iro- 
, hasznos szolgálatot dalma, története és egyéb viszonyainak ismerte-, 
(így a Tabánban 544. tésével foglalkoznék, fö tek intettelegy részről

közié a „M. Újság“ földerítésére, érdekes, s hasznos v á lh a t ez, mely 
á. Az egyik a kép- vajha pártolásban részesülne, mert a szaktudomá- 
ele,” melyben a péoei nypk közönyeiben folyvást nagyon szegény in *  

levél á  képviselöház dalműnk, s az eddigi eey-két közlöny részéiül 
t tárgya volt, mert a legmostohább pártfogásban. E folyóirat léte is a 
ta, de a kormánypárt pártfogótól f ö ^  e ahpz mért szám rt teqedelem

rályifislus elkobozta, kötelez, évenkint ß írtnyi előfizetéssel. Az 1868-ik 
' A ináríK'dfeVtfl'á Décsi választókhoz szól, s Kos- évre szóló első előfizetési dij az aláírásokkal együtt 
sóik hátabnas irályával mondja el indokait, mik- jun. ÚMg küldendő Vámbéry Árminhoz, ősz utca

U*  ( A ^ f ^ ‘^ W “) ^ ^ t t e^ v e t t d ^ é t  köny- . * („ÄÄse-eföumra“ Komlósy
vet, a Szokoly V lto r  áltftl közlött z jegyzetekkel Ferenc Béozlföl (Belveder-utoa 12. szám.) Ez nem 
S t i r t  íigy s á l  a óim,) „Aroismét és Phrenolo- irodalmi válMlat: az album-asztalok díszéül vau 

^  szánva. Komlózi 'ügyes festő, Ш А . Wbb ctóm .
Mexikó м;ь.» császárigcim ü  müvét azon rit- festményt lehetett látni a mttegylet kiállításain, s 

L  ««erénMiében részesítette, hogy az elsőt egy most ez albumban a rózsák különféle fajait kö
r té m , a máeodikrtpedig -  art^ isszük  -  há- szül egy díszes bokrétában együvé gyűjteni. Ez 
r o r tM m tV b ^ ^ lm e ^ r c á já b a n , nagyon elő- albumból évenkint négy ízben négy-négy lap je-

'



léíiik megmiüdftddig, míg ал összes 39 csoport portozatok stb. képeznék az előadásokat, világos, 
rózsafaj ki пЩ  Jcsz merítve. Előfizetési ára 5 f t  gyerm ekeknek szánt magyarázatokkal. Ha Kra- 
Az első négy rózsa már megjeleni, mindeniknek tochvil megkapja az engedélyt, azonnal alkalmas 
alá van jegyezve botanikus kneve, hazája és meg- helyiség építéséhez kezd.
honösitója. Külföldön divatosok az ily virág-al- * ( Kecskemét város tanácsa) Asztalos János 
bumok, s a virágok kedvelőinek asztaláról ritkán ügyében azt határozta, hogy az illető, mint ve- 
hiányzanak. szélyes izgató, tekintettel gyanús múltjára is, uta-

* ( Egy román lap) a „Federatiunea“ cimü, már sitassék ki a városból.
több Ízben közlött izgató cikkeket Ennek követ- * (Fölhívás.) Tóth Ferenc, zalamegyei Sormás 
keztében szerkesztőjét, Romanü Sándort, ki egy- község lakosa, 1848-ban a magyar honvédsereg- 
szersmind képviselő is, Ráth Károly királyi ügyész ben a szekerészed karnál szolgálván, /é s z t  vett а 
és közvádló a máj. 7-iki ülésben a képviselőház- Budavár elleni ostromban 1849-ben; itt azonban 
tói kiadatni kérte, hogy sájtópörbe foghassa. Az veszélyesen megsérülvén, az ostrom alatt átvite- 
ügyet a képviselőház a tizes bizottmánynak adta tett a Pesten felállított akkori kórházak valame- 
át vélemény végett. lyikébe ápolás és gyógyítás végett. Minthogy

* (.E lf ogatás izgatásért) Madarász Vilmos, Ma- azonban nevezett Tóth Ferenc azon idő óta csa-
darász László fia , múlt héten a „Fehérhajó" ládja és rokonai közt nem jelent meg, sem hátra- 
vendéglőbén, Pestváros kapitánysága által a kir. hagyott nője minden tudakozásának sem sike- 
tigyek igazgatójának megkeresése folytán, elfő- rtilt tudomást szerezni hollétéről, vagy arról, 
gatött Egyelőre a megyeháznál zárták eh Asz- vájjon nyert sebéből kigyógyult-e, vagy abban 
talossal való összeköttetéssel és izgatással van elhalt, a bizonyságot tudni óhajtó nő, és a roko- 
vádolva. nők kérik azokat, kik fentnevezett Tóth Ferenc

* (A „Magyar Újság“ szerkesztőség ében) é& Hecke- szekerészt netán ismerték, és sorsáról tudomással 
nast nyomdájában kutatás volt. „A félegyházi bírnak, közöljék az adatokat а „P. Napló“ szer- 
vérengzés“ cimü nemrégiben megjelent cikk kéz- kesztőségével, höl a teljes hitelességű tudósítás 
iratát keresték, de nem találták meg. Ugyané cik- jutalmául 20 írt vanjetéve.
kékért a lap újra sajtópört kapott * ( Villámcsapás.) Üllőn f. h. 6-án délután egy

* (A  tankfnypekßt) a pesti városi tanács Gerló- juhász legényt, a mint a közelgő fergeteg elől juh- 
czy városi jegyző indítványára szigorúan meg nyáját haza felé terelte, közel a majorhoz a vil- 
fogja vizsgáltatni. E határozat csak a pesti elemi lám kutyájával együtt a szó szoros értelmében ezer 
tanodákra szól, de jó Volna valamenyi tankönyv darabra szaggatott — még kalapja és csizmája is 
fölött minden iskolában szigorú vizsgálatot tartani, foszlányokba ment szét. A szegény ember 28 éves, 
inert ezek nagy része még mindig gr. Thun Leo nős és egy gyermek atyja volt.
rendszeréből való, s hogy abban az időben mit * {Rózsa Sándor) a hosszú fogságból kiszaba* 
tanítottak iskoláinkban és mit nem, mindnyáj an dúlva, múlt hétfőn érkezett szülőföldjére, Szegedre,
ttídjük. Pest városa példája nagyon utánzandó. Pestről, a hová ő felségének megkegyelmezteté-

* (2>r. Návratil Imre egyetemi tanár) nyári fél- séért köszönetét mondani utazott, de a mit a ki
évi előadásait a gégebajokról e héten kezdé meg. rály távollétében a miniszterelnöknél teljesített 
Ez előadásokkal kapcsolatban a torok- és gége- Szegeden a fekete sas vendéglőbe szállt, s dacára 
betegeknek ingyen rendel naponként 10— 11-ig annak, hogy éjjel érkezett, Jöttének hire mégis 
a Rókus-kórházban, és lakásán (szervita-tér 7-dik oly gyorsan elterjed, hogy kedden már kora reg
szám) kedden, csütörtökön és szombaton este gél nagyszámú néptömeg gyűlt össze a vendéglő 
5á^6-ig, mii az igen gyakran előforduló torok- udvarán. Mindenki látni akarta, s később napköz- 
és gégebajokban szenvedőknek érdekében ezennel ben a tolongás oly nagy lett, hogy ajtaja elé haj- 
közzé teszünk. dukat kellett állítani. A puszták megszenvedett fi-

* {Uj zenemil-kereskedés) nyílik meg a héten a ának szembetünőleg terhére volt a nagy megbá- 
korona-utca 1. számú háza alatt. Táborszfcy és multatás s örömest szabadult volna tőle.Délután bér-.

£  P gíich  nyitják, s díszesen rendezik be. kocsira ült s meglátogatta Osztrovszky József urat,
^^^% srm ^wwádzo<)szándékozikállitáüiPesten kit még 1 8 4 8 -9 - ik i szegedi kormánybiztos ko- 

Ч  Ferenc tanító és zöngoramester. Fo- rából ismer. Beszélgetés közben Rózsa Sándor
I д а Ш “ ár be is nyújtotta a városi tanácshoz, azon hozzáintézett kérdésre, h ogy : tudja-e, kinek  

в 20 évi kizárólagos engedélyt kér, és hogy ez köszönheti kiszabadulását? feleié: „Nagyon tu- 
idö jlatt ha kívánatos lesz — több helyen is dóm, a magyar minisztérium közbenjárása mel- 
áUitháöSon gyérmekszinházat. Egyelőre a Szé- lett ő felsége kegyelm ének; de meg is fogom há- 
ch en ^  t é r ^ v a ^  városerdőben kér alkalmas lálni azzal, hogy becsületes ember leszek és sen- 
h^yett. EldádáSökat magyar, német és francia kinek nem lesz ellenem panasza." Azután a vá- 
nyélyeü tartana. Pártolásra érdemes terv, mely- rosházára ment, a polgármesternél magát bemu- 
nők létesítését óhajtjuk. Minden nagyobb város- tatandó, kit azonban nem talált hivatalában. A 
bán vann^^ ily gyermeksrínházak, s nem- kik azelőtt féltek tőle, barátságosan nyújtanak 
см к  időtöltést; .s z e r e le k ', hanem mulatva is kezet a megtérőnek; de van, a mint mondják, va- 

v>;-° ^ tn a k . - -  Kratochvil is oly előadásokat laki, ki épen most kezd félni Rózsa Sándortól, s 
akárra tartam, « М  a 1̂ rmészet köréből valók, e z : sógora. Mikor Rózsa Sándort elfogták, ez ke 
Érdekes látnivalók, ködképek, panorámák, cső- ■ vés pénzét sógorának adta át, hogy felesége nyo-

F oly tatása a mellékletei


