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Redsid l»;»sa. 

Legnevezetesebb török férfiú az ujabb időkben,ki megérdemli, I Redsid müve, hogy a Fényes Kapu kül udvaroknál követek által 
hogy hazája reformátorának neveztessék. képviselteti magát s e pályára ö lépett legelőször 1834-ben, követ-

Született 1801-ben Konstantinápolyban, hol atyja a jótékony kép Parisba, 1835-ben pedig Londonba menvén. Ez időt az euró
intézetek igazgatója (vakuf) volt, még mint gyermek nagybátyjával, j pai állam-és társalom-szerkezet tanulmányozására használta fel. 

— Illy készülten tért 
vissza 1837-ben, mint 
külügyminiszter Kon-
stantinápolyba, hol az 
ó-török párt cselszövé-
nyei ellenére is egy
mást követé az általa 
tervezett reformok ki
vitele. Ugyanez évben 
Pertev basa nagyvezér 
megzsinegeltetvén, ez 
alkalommal a zultán 
Redsid ösztönzésére Ígé
retet tett, alattvalói 
közöl többé senkinek 
nem küldeni zsinórt, és 
magát nem tekinteni 
ollyannak, ki a törvény 
fölött Í3 annak kivüle 
áll. — 

A Mehetned Ali 
egyptus i basa ellen 
folytatott háború nagy 
zavarba hozta Törökor
szág pénzügyeit; Red
sid basa e téren is uj i-
tólag lépett fel, szabá
lyozván a bevételek s 
kiadások kezelését, egy
szersmind az igazgatási 
s adóztatási ügyekben 
fönállott egyedárusá
got eltörölte, vámházat 
emeltetett és az akkori 
viszonyok közt lehető 
legszabadabb kereske
désnek megfelelő vám
árszabást hozott be. — 

Ali basával, Morea kor
mányzójával, Görögor
szágba ment és ott 
maradt Athén ostroma 
alatt. Itt tanult igaz
gatni, kormányozni s 
megnyerni a görögök 
hajlamát — és ez időtől 
mindvégig megmaradt 
azon vé l eményben , 
hogy a görög nép leg
értelmesebb, legéletre
valóbb eleme a török 
birodalomnak. Nagyve
zérré lett nagybátyjá
val Konstantinápolyba 
ment, hol egy irodába 
alkalmaztatván, isme
retei, különösen pedig 
nyelvtudománya által 
csakhamar kitünteté 
magát. Nagybátyjának 
utóda, Isset basa és a 
külügyminiszter, Per
tev effendi pártfogása 
folytán nemsokára iro
dafőnökké lön. 182.9-
ben adunaihadseregnél 
és Sumlában és Dri-
nápolyban a békealku
dozások körül volt el
foglalva. 

Ezután a divan 
(országtanács) előadója 
lett, vagyis közvetítő 
a zultán és országtaná
csa közt. Ekkor jött 
Mahmud zultánnal aze-

R e d s i d b a s a . 

mélyes érintkezésbe legelőször. 1833-ban Khatil basát Egyptusba! Mindezeknek eredménye lett, hogy a kereskedés kivált az Angol-
kisérte és Kutriga-ban Ibrahim basától fegyverszünetet eszközölt ki. | országgal űzött, háromszorosan emelkedett; az állam-jövedelem pe-

Ura, a nemesgondolkozásu és erélyes Mahmud zultán, korán dig az akkori 20 millióról máig 50 millió tallérra emelkedett. Az 
fölismerte benne a reformátort és a nagy tehetséget. Ez időtől fogva ó-török párt ez újításokra annyira felbőszült, hogy még a zultánt 
nem nélkülözheté, noha az ó-tőrök párt sokszor eltávolitá köréből, fis elrémítette, ki tőlük megóvandó kedvenczét követül ismét Lon-



minőségben B zultánnak 1838-ban történt donba küldte, hol az 
haláláig működött. 

A jelenleg is uralkodó, akkor még fiatal zultán Redsidet azon
nal visszarendelé külügyminiszteri székébe, hol nemsokára a neve
zetes gtúkani hattiserifei eszközölte ki, melly Törökország uj szer
vezetének alaptörvényekint tekintetik. Kitartó erélyének az itt fel-
állitott rendszabások legnagyobb részét sikerült is kivinnie. Győ
zelmének eredménye volt az 1845 ben általa alkotott minisztérium 
és egy Tamsimat, melly szerint az uj szervezetnek az igazgatás egyes 
ágaiban kivitele íelsöbbteg elrendeltetett. Zugolódással fogadták 
ezt, kiváltkép pedig azon pontját, melly minden nemzetbeli alattva
lóknak vallási és polgári szabadságot adott. 

Redsid ez uj szervezetű államnak 1846-tól 1852-ig, csekély fél
beszak asztással, folytonosan feje és lelke volt, mert még hivatalon 
kivül is fönállt tekintélye ós ura maradt a helyzeteknek. Leghatal
masabb ellene volt Riza basa, az ó-török párt feje, de ki később a 
zultán kegyét egészen elvesztette. Az által pedig, hogy 1853-ban 
Redsid fia a zuhan egyik leányát, egészen európai módon egyetlen 
nejéül vette, ugy a zultánhoz íüződött, hogy ezután annak még, hi
vatalon kivül is folyton személyes minisztere maradt. 

Kora elhunytát ismételt vértorlódás okozta.£z év jan.3-án ha
sonló baj támadta meg, de hathatós orvosi segély veszélyen kivül 
helyezé, ugy hogy már ismét dolgozott. Jan. 7-én délelőtt, midőn 
az előteremben számosan épen elfogadására várakoztak, egyszer 
csak nagy lárma, sirás támadt benn a a rémülve kifutó szolgák a 
nagy vezir halálát jelentették. 

Másnap már eltemették Törökország nagy fértíának földi ma
radványait az Eyub temetőbe, minden fény és pompa nélkül, mert 
iIlyesmi csak a zultán családtagjai temetésekor van megengedve. 

Halálát bizonyára legjobban fájlalja maga a zultán, kinek 
jobbkeze volt uralkodása kezdetétől fogva — és Stratford lord a 

Hullt a piros harmat 
Tikkadó erembe : 
Vértül áradtam meg 
SzUaj örömembe . . . 
S végig nyargaltam az 
Arnyéktalan rónát — 
Hirdetve a népnek 
Győzedelmes voltát! — ' 

— Hónaljig guggolván 
Némi kardos sásba, 
Elméláz a mesén 
Az a boglyos csárda . . . 
Hangos mint a puszta: 
Mélyes-mélyen hallgat -
Ha tenger az alföld, 
Beillik czethalnak. 

Hosszú asztalán egy 
Hosszú nyakú üveg; 
Ütött-kopott csákány. 
Kurta viselt süveg; 
Mellette, egyedül, 
Komoran, setéten, 
Bizonytalan voltu 
Ember a faszéken . . . 

Tornáczoszlopának 
Kifitult végében 
Vércsederes lova 
Szunnyadozik féken. 
Akkor ébred fel, ha 
Ura rája pattan . . . 
Megdöbben a puszta. 
Felcsörren a kattan . . . 

Mintha oldalánál 
Ott csattogna kardja : 
Daliás termetét 
Most is ugyan tartja . . 
Mintha siri árnya 
Volna a mesének 
Mit a Bágy habjai 
Csöndesen mesélnek . . j 

Mese volna ő is, 
Ha köztünk nem volna, 
Ha kisikkadhatna 
A puszta alóla . .1 
Melly hiába olly nagy, 
Hiába temérdek : 
Bujdosó vágyai 
Még abba Be férnek!! — 

Tóth Endre. 

volt angol követ Konstantinápolyban, kinek őszinte barátja volt s 
ki róla azt monda : Törökországban ez as egyetlen becsületes ember. 
E viszonynál fogva sokan Redsidet csak Redcliffe eszközének akar
nák tartani, kinek segélyével ez Törökországot európailag ren
dezte. De ha ez igaz lehetne, Redsid ínég akkor is olly férfiúként 
áll előttünk, mint kinek mindenható befolyása tehette csak lehe
tővé amaz újítások kivitelét. — ö azonban más szempontból ité-
tendö -meg. Törökországnak, a betegembernek, korhadt állam- és 
társalmi szerkezetében van a baj legfőbb oka s régibb időtől több 
férfiak fáradoztak azon, hogy korszerű reformokkal támogassák 
körül a roskadozó épületet. E reformátorok közt kétség kivül Red
sid basa a legnagyobb, ki tervei létesítésében olly merészséggel és 
erélylyel járt el a zultán körül, hogy e miatt élete is többször 
koczkán állott. — Harmincz év óta az ö élete Törökország élete 
volt s most az a kérdés, ki fogja újításait fenntartani, vagy foly
tatni? Emlegetik, hogy utóbbi időkben ö és Redcliffe lord voltak 
Törökország. Mindkettő letűnt; az egyik sirba szállt, a másik haza 
ment. Ki fogja a keleti kérdést utánuk megoldani? 

Magán életéről, még eddig kevés van följegyezve, a minthogy 
oz a török nevezetesebb férfiaknál többnyire igy szokott lenni. Pa
risban, Londonban mint ügyes államférfit, barátságos embert is
merték. Egyidöben Paris minden termeinek arszlána volt. Mindig 
nagy házat tartott, ugy hogy Redcliffe lord nem egyszer panasz
kodott, miszerint valahányszor nála látogatást tesz, ajándékkép 
mindig 5 0 0 piasztert kell kiosztania a nagy szolgaszemélyzet közt. 

Hortobágy. 
Csöndesen foly a Bágy 
Hortobágyon által. 
Mulat a ragyogó 
Nyári napsugárral. — 
Mint könnyű hajóval 
Bánnak a tengerek: 
Messziről a csárda 
Délibábon lebeg. 

A folyam mentében 
Hallgatja a róna : 
A susogó habok 
Mit mesélnek róla? . . 
Partjára ülnek az 
Ingovány-virágok, 
Ezek a halovány 
Ábrándos leányok . 

Hallgatják a mesét 
A hnboktulmondva : 
„ N e m illy élet volt itt 
Régi j o b b napokba! 
Nem illyen volt a táj. 
Nem illy siketnéma; 
En sem illyen b á g y a d t , 
Tétovázó, léha! " 

..Keleti pompától 
Ragyogó nép jára 
Az én kebelemnek 
Hüsitő habjáral 
Tomboló paripák 
Harczos leventékkel 
Betölték a pusztát 
Fényes dicsőséggel." 

Arczképek 
a R a g t i z a i b e r e z e g e m l é k i r a t a i b ó l . 

Marmont tábornagy, Raguza herczege, kilencz kötetből álló 
műben hagyta fenn, hosszura terjedt s rendkívül nevezetes életének 
emlékeit. Az európai társadalom arczát megváltoztató nagy fran-
ezia forradalom, legelső bajnokainak egyikét üdvözlé ő benne Ta
nuja, sőt kitűnő szerepvivője volt az emberiség emez örök emlékű 
drámájának mindvégig, mignem a sors intésére legördült a függöny 
s a játéknak véget vetett, véget a nagy csalódásnak, mellyben sze
replők és nézők olly sokáig ringatták magokat, Bonaparte Napóle
onnak, a harezok mesés óriásának oldala mellett küzde Marmont 
teljes odaadással; de midőn a játszi szerencse sorba sujtá az elbiza 
kodott óriást s Paris utczáin ellenség paripái dübögtek, Marmont 
nem osztozék a balsorsban, hanem megalkuvék a körülményekkel 
és fölszinén maradt a haboknak, mellyek körülte a nemrég terem
tett világot eltemetek. 

Fölötte nevezetesek és tanulságosak az események, mellyeket 
ő, mint hiteles szemtanú, 1792-től 1841-ig terjedő emlékirataiban 
följegyzett. A franczia nyelven irott mü a mult év folytán jelen 
meg Parisban « róla nálunk is tettek némi említést nagyobb poli
tikai lapjaink. „Egyedül élvén már azok közöl — igy szól az iró 
— kik pályafutásában környezek ama rendkívüli embert, a ki olly. 
hatalommal nehézkedett vala századjára s miután azok közöl, kik 
az ö oldala mellett velem hasotdó állomást foglaltak,senki sem irt: 
ugy hiszem nem vonják kétségbe szavaimat. Remélem, hogy az 
igazság szelleme, melly engem lelkesít, az utókor előtt érdemlett 
hitelt fog szerezni irataimnak. Cselekvő részt vettem én ama me
sés időszak legnagyobb eseményeiben, midőn szinte hihetlen cso
dák történtének; mignem eljöttek a még sokkal nagyobb szeren
csétlenségek s bevégezek a mesés időszakot. Sokat láttam, s tapasz
taltam, mind a körülményekhez, mind az emberekhez volt viszo
nyaimban. Fő emlékező tehetséggel bírva s szerencsére egyetlen 
fontos irományt sem veszítve el, megújíthatom emlékemben az 
elmúlt tetteket. Minden esemény olly elevenen áll még lelken^ 
előtt!" 

Azt hiszem, nem lesz talán érdektelen a magyar olvasókra 
nézve, ha e nevezetes műnek némelly feltűnőbb részleteit, egy egy 
arczképpé alakitva, közölni fogom. Ha nem bírnának is ezek az új
donság fris színével, tegye kedvessé az igazság ereje, melly belölök 
a szívhez beszél. 

I. A nagy Napóleon. 

Nem lehet czélunk csak egy vonással is tulmenniazon korlát 
kon, mellyeket a föntnevezett emlékirat elénk szab. Napóleon 
pályafutását, e világeseményekkel teljes pályafutást terjedelmesen 
rajzolni, nem lehet e soroknak föladata. Roppant könyvhalmazt 
Írogattak mér e lángelme működéséről, a.nélkül, hogy jellemzését 
bevégezték volna. S mig az emberi lélek az események lánczolatát 
kutatni s azok fölött eszmélkedni meg nem szűnik, hihetőleg komoly 
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vizsgálódások tárgya lesz Napóleon élete s az ő roppant hatása. 
Emlegetni fogják öt, mint az ó világ legnagyobb hőseit, Nagy Sán
dort, Caesart és a többieket. Valóban sok volt benne, a mi amaz ó 
világ hőseire emlékeztetett s lágyságát bűbájos színben tüntette 
föl. Ugy tetszett, mintha újra fii akarná ö elevenitni a régi mesés 
időket. „De, mint egy franczia müitész e napokban megjcgyzé, ép 
ez bonyolitá össze működéseit igen gyakran s képtelenné tette őt 
arra, bogy saját kora viszonyait helyesen fölfogja. Nem láta egye
bet a világon mint bősöket és néptömeget. Minden, a ki nem bős, 
nem császár vagy fejedelem, a tömeghez tartozott ő előtte s ki a 
sokaságból ki akart emelkedni, egy föltét alatt tehette csak : ha 
szolgává szegődött. Napóleonnak nem volt s nem is akarta, hogy 
legyen fogalma azon számtalan árnyalatról, melly az embereket 
egymástól elválasztja, saját osztályukban rendezi s különböző jo
gokkal látja el. Semmikép nem engedé a hatalom megosztását : a 
tömegé a leghatártalanabb egyenlőség, a hősöké a tanács és ellen
mondás nélküli kétségtelen hatalom. Á rendszernek ezen classi-
cismusát növelte nála a rendkivüli képzelödés : nemcsak hatalmat 
keresett hanem dicsőséget is; nemcsak kormányozni akart, hanem 
vakítani is. A dicsőség épen ugy bálványa neki, mint bálványa volt 
a: régi világ hőseinek. Napóleon az uj idők nagy emberei közt leg
főbb mértékben birt a régi világ eme tiszteletével s leginkább tüze 
aat élete czéljául s cselekvési főelvéül. S végre Napóleon, bár 
fráncziává lett is, alapjában mindig megtartá olasz természetét s 
Európa mostani népei között, szerencsétlenségre az olasz nép az, 
mellynél a régi világ hibái közöl legtöbbet találhatni; a nagyszerű
nek, a pompának szeretetét; kedvelését a politikának, melyről azt 
gondolják, hogy az kedves gyakorlás az értelemre s érdekes küzdő 
játék a jellemre nézve." 

Szándékosan idézők e jellemző sorokat, mert fölötte megköze
lítik ama véleményt, mellyet Napóleonról, a szóban forgó emlékira
tok elolvasta után, magunknak formálunk. — Marmont serdülő if
júsága óta határtalan ragaszkodással s csodálattal viseltetett Na
póleon iránt. Még Toulon ostroma előtt szoros ismeretség szövő
dött vala közöttök. De a mint nö/ekedett az ifju harcz-óriásnak 
szerencséje s azzal együtt zsarnoki uralma és szertelen vágya: ugy 
hidegült* és bomladozott eme benső vonzalom, mígnem utóbb ki 
mért, hivatalos érintkezéssé s végre kölcsönös kárhoztatássá vál
tozott. 

Marmont, mint Illyria kormányzója szabadságot nyerve, 1810-
ben látogatá meg az uj császári udvart, mellyre ekkor Mária Luiza, 
ujabb fényt áraszt vala. Mártius elsőbb napjaiban érkezett Parisba, 
a melly hónap olly termékeny vala politikai eseményekben, 8 mi
dőn egymást fölváltva követék a császárság reményei s rendületei. 

Az öröm és diadal e szakában — úgymond Marmont — min
den sikerült Napóleonnak. Ugy tetszett, mintha keskenyek volná
nak előtte e világ határai. Minden ott hevert lábainál; minden hó
dolt vágyainak, mint a természeti törvények ellenállhatlan hatal
mának. Fia vala születendő. És e fiu, mint e föld béke- és nyu
galomzáloga, mint a nemzetek politikai szivárványa, arra látszék 
rendeltetve, hogy e borostyánokkal árnyékolt koronát viselje fején 
s a mindenség kormánypálczáját kapja örökségül. Azt hivék, hogy 
annyi munka után végre biztosítva van a fölséges építmény a viha
rok ellen s bár némelly jelenségek már a kezdeményt is megzava-
rák, mégsem gondolt arra senki, hogy e fáklya, mellynek fénye, 
ugy szólván, mennyei volt, olly hamar elhalványul s kialszik De 
annyi eszély, számítás és mélyre ható gondolat után a legdörébb 
tervek következének. A büszkeség vastag tévelygéssé fajult, a 
szellem ihlettsége eltűnt, vagy a szenvedélyek hízelgőjévé lett s egy 
;t tömegből kiemelkedett ember, önmüveinek gyermeke, — túlszár
nyalta álmodozásban a trónon született fejedelmeket, kiknek a hí
zelgők megronták jellemüket s elhomályositálc józan értelmüket. 
Három év alig folyt le és im a kolossz elenyészel 

Napóleon nagysága részben saját müve volt; de a körülmé
nyek is különösen kedveztek emelkedésének. Hatalomra jutása a 
társadalom akkori szükségeinek kifejezése vala; de bukását egyedül 
önmaga okozá. Sokkal nagyobbfeokkai állandóbb esélyt fejte ki ön-
megbuktatásában, mint emelkedésében. Soha senkire nem alkalmaz
ható méltóbban ama megjegyzés, hogy a megalapított kormányok csu
pán önhibájok miatt bukhatnak s mindig bizonyos Öngyilkosság által 
múlnak ki. ^^Wlianva vitte öt saját rosz szelleme azon örvény 
fele, honnan nem vala többé visszalépés. 

leon, a lipcsei csatát megelőző napon tárta Mannonttul. Szokátu 
volt ez időtájban gyakran küldeni Marmontért s beszélni előtte U T 
veiről s egyéb dolgokról. Ha táborkarának mozdulutai engedték,, 
mindjárt esti 6—7 órakor lefeküdt, s éjfélkor vugy egy órakor 
fölkelt és rögtön hivatá egyik vagy másik főtisztjét, ki a nup fer-
heitől fárudtun, taláu épeo akkor bocsátá fejét a nyugtató álom 
kebelére. Illy időben hivatá Murmont-ot is. A nap teendőiről be
szélgetőnek. Marmout véleménye volt : elvonulni a csatatérről; 
de Napóleon sehogy sem bírta magát arra határozni, hogy Lipcsét 
önszántából elhagyja. Nyolcz nap múlva gyászosan kellett onnan 
kivonulnia. M. részletesen mutogatta előtte a csatatér rendkívül 
czélellenes választását s hiányait; de N. a legvastagabb önámitás-
sal igy felelt : „annyit fogok harczolni, a mennyit tetszik; az ellen
ség nem mer engem megtámadni 1" Tollal kezében bizonyította be, 
M , hogy a szükséges ellátásos élelmezés hiánya s a kórházak rend
kívüli fogyatkozásai okozzák a sereg legnagyobb veszteségét, s hogy 
ha Drezdában mindezekről, néhány millió frank feláldozásával, jól 
gondoskodva lenne, legalább is 50,000 emberrel erősödnék a had
sereg. Es N. egykedvüleg ennyit válaszolt : „ha e néhány milliói 
kiadnám, elfecsérelném azt s ügyeink egy állapotban maradnának!'1 

Csak egyet lehetett volna válaszolni e feleletre — folytatja Mar-
mont — azt, hogy igy tehát le kellene mondani a kormányzás és 
közigazgatásról. Napóleonnak szokása volt, mindig pazarolni aa 
eszközöket uj erők teremtésére; de Boha sem akart legkisebb áldo
zatot tenni arra, hogy a már létezőket megtartsa. 

E találkozás ideje alatt többször változtatá N. a beszéd tár
gyait. Panaszkodott szövetségeseire, kik tőle elpártoltak s ez alka
lommal különbséget tett a „becsület embere" ós a „lelkiismeret 
embere" közt s az elsőbbséget határozottan amannak adta; mert 

- ugy mond — arra, ki tisztán s föltétlen megtartja adott szavát 
s igéretét, bizton számithatni; mig a másiknál az ö saját egyéni 
fölvilágosultságától s ítéletétől függünk. „Ha például öu — monda 
Napóleon — midőn az ellenség Francziaországba törve a Mont-
raartre tetőjén megjelenne, azt hinné — bár helyes okon, — hogy 
a haza jólléte parancsolja önnek, hogy engem elhagyjon s ezt meg 
is tenné : ön jó franczia, derék ember, lelkiismeretes ember lenne, 
de nem lenne a „becsület férnal-' S maga Marmont hozzá teszi : e 
beszéd Napóleontól hozzám intézve, nemde nem rendkivüli jellem 
bélyegét viseli-e magán? nincs-e ebben valami természet fölötti, va
lami jóslatszerü? — Mert minden ugy lön, mint ama szavakban 
példázva volt és Marmont valóban elfordula Napóleontól." 

A csapás megtörtént. A szövetséges hadak Lipcsénél porba 
dönték Napóleon hatalmát. A sereg töredék maradványainak ez
után már csak az önfenntartásért kellé küzdeniök. Felényinél is 
kevesebbre olvadva, hadi szerekből kimerítve, reménytelenül hú
zódtak Francziaország határa felé. S mig Marmont Paris falai 
közé szorítva, fegyverszünetet kötött az előnyomuló ellenséggel 
s utat egyengetett a következő békére : Napóleon Fontaineblauban 
kénytelen volt aláírni a gyászos oklevelet, mellyben a császári 
koronáról, fia részére, ünnepélyesen lemondott. De bár, mint a 
hálóba esett oroszlán, érezte szorongató helyzetét, még sem 
monda le minden reményről. Még mindig bízott, mindig remélt 

Ámd e a 

É r d e k e s és j e l l é huzamos beszélgetés, mellyet Na; 

valami csodát, melly annyiszor történt vele életében, 
csoda, ha szintén közelgetni látszott is, nem jöve el többé snem hozá 
vissza az elrepült szerencsét. 

Napóleon önmagában horda romlása magvát. Jelleme, látha
tólag s kikerülhetlenül vonta bukása felé. Még szenvedett nagy 
veszteségei után sem tudott megállni önmaga előtt a nélkül, hogy 
ne próbáljon újra fölemelkedni azon tetőre, mellyröl lebukott. 
Azonban e hatalom visszanyerése sem elégítette volna őt ki. Képes
ségei, mellyek fölemelkedésének hatalmas tényezői vol tak , vak
merősége, hajlama a nagyszerű változások iránt, szokása sokat 
tenni koczkára, hogy minél többet nyerjen s végre a határtalan 
becsvágy bizonyosan vesztét okozták volna, annyivalinkább, mivel 
már ekkor nagyrészt múlófélben voltak azon tehetségei, mellyek 
előbb heves szenvedélyeit némileg mérsékelték. Számításait, eszé-
lyességét, előrelátását s ércz-akaratát, némi hanyagság, föl sem 
vevés, gondatlanság s szeszélyes elbizakodás váltotta föL 

Két egészen különböző természet volt egyesülve az Ő egyéni
ségében; mondhatni két különböző ember. Az egyik alak sovány, 
józan lény a csoda-tevékenységű. Érzéketlen a nélkülözések 
iránt; semmibe vevő a jólét s testi gyönyör élveit. Vállalatainak 

foglalta el egészen. Előrelátó, bölcs és eszélyes mindig, ki-po- sikere 



véve a szenvedélyesség pillanatait. Nem bízott többet a véletlenre, 
mint mennyit a józan ész megengedett. Elhatározott vala s határo
zataiban kitartó. Ismerte az embereket s az erkölcsöt, melly olly 
nagy szerepet játszik a hadviselésben. Jó, és méltányos 8 ellenségei 
iránt nemes, őszinte érzelmekre fogékony. — A másik alak, elhízott 
nehézkes, érzéki s kényelme keresésével elfoglalt; gondatlan és a 
fáradalmaktól irtózó. Mindent megunt, közönyös volt minden iránt. 
Nem hitt az igazságba, ha meg nem egyezett az érdekeivel, szen 

ott termett az ifjú herczeg Marmont oldalánál. „Tábornagy ur! — 
ugy mond — ön egyike atyám legrégibb bajtársainak; igen nagy 
szerencsének tartom, önnel megismerkedhetni!" S azonnal élénk 
beszélgetést kezdenek Napóleon hadjáratairól. Az ifjú kíváncsisága 
egyre nőtt, s a beszélő öreg bajnok ügyesen tudá azt fölebb fölebb 
fokozni. Szenvedélyes ragaszkodást mutatott a katonai foglalkozá
sokhoz s többször nyilvánitá, hogy szerencsésnek tartaná magát, 
ha a tábornagy vezénylete alatt tanulhatná a hadfolytatást. „Fran-

vedélye- vagy szeszélyeivel. Semmibe sem vette az emberiség I cziaország és Ausztria — úgymond — szövetségesek lehetnek egy-
érdekeit; nem figyelt hadviselésében az eszély legegyszerűbb sza- kor a egymás oldalán harczolhatnak. Mert nekem Francziaország 
bályaira Számított szerencséjére,mellyet táját csillagának nevezett, ellen nem lehet, nem szabad harczolnom. Atyám egy rendelete 
számított úgyszólván egy külön isteni pártfogásra. Fájlalva tiltja azt s ezt én soha meg nem szegem. De szivem is tiltja s szint-
monda dicsősége napjaiban, hogy elmúlt a jó világ, midőn az em- ugy a józan és helyes politika." 
berek fölött uralkodni lehetett; mert már ma senki sem hiszi, hogy 
valaki Istentől eredett legyen. A régi kor vak hódolata kellett volna 
neki. Lobbanó érzései ragadták, a nélkül hogy roszszá tették 
volna; de jósága nem vala már tevékeny, hanem csupán szenve
dőleges. Szelleme mindig ugyanaz maradt; a legnagyszerűbb, leg-
terjedtebb, legmélyebb s legtermékenyebb; de hiányzott az akarat, 
az elhatározás és mozgékonyság s ez állapot már a gyöngeség 
szomszédja vala. 

Napóleon az első alakban ragyogott a tilsiti béke megkötéséig. 
Ez az ő nagyságának s 
legdicsöbb fényének 
kora. A második alak 
ez után következett s 
teljessége volt a büsz
keségszülte tévelygé
seknek, eredménye a 
Mária Limával kötött 
házasságnak. 

Illyen nek Iátta,illyen-
nek ítélte Napóleont az 
emlékiratok szerzője, 
hosszú együttlét és ta
nulmánya után. S mi
dőn a bős n 8 g y nevétől 
bucsut vesz, hogy a kö
vetkező idők csekélyes 
viszonyaira térjen át, 
még egyszer fölmele
gíti szivét a hires na
pokemléke. „Elhagyom 
— ugy mond — a di
csőség és nyomor ez 
időszakát, midőn olly 
nagy dolgok történtek 
s népeket fölforgató 
események jegyzék a 
napokat, hogy egy uj 
világot alakítsanak. Most minden olly kicsiny, olly aprólékos gyak
ran egész az alacsonyságig. Elhagyom a harczok emlegetését, 
mellyek gyulasztják s emelik a lelket, hogy beszéljek cselszövé-
nyekről s olly sokszor elvetemült emberek működéséről." 

II. A kis Napóleon. 

Érdekes vonásokkal rajzolja az emlékiratok szerzője Napóleon 
egyetlen fiának, a Reichstadti herczegnek arczképét. Hiszen szüle
tése pillanatának is tanuja volt az Öreg tábornagy s örömriadva hallá 
a huszonkettedik ágyúszót, melly által a csecsemő fiuvolta hirdet
tetek (1811 mart. 20.) és nyíltan kimondja, hogy „sohasem volt 
kevésbbé alapos s gonoszabban rágalmazó hir, mint a mellyet, né
melly rosz akarók ama pillanatokban a gyermekcserélés felől ter-
jesztgetének." 

A júliusi forradalom után Bécsben huzamosabb ideig tartóz-
kodék Marmont tábornagy. Óhajtva várta a pillanatot, hogy Napó
leon fiát láthassa s vele megismerkedhessek. Az angol követ (Cow-
ley lord) fényes báljában vala első találkozásuk. Egészen atyja 
tekintetével birt az ifjú herczeg. Szemei kisebbek és mélyebben 
ülök ugyan, mint Napóleonéi, de ép olly átható nézésüek. Homloka 
is egészen atyjáé. Arczulata, mint Napóleoné fiatal korában; ugyan
azon halványság, ugyanazon bőr-szin. Ezenkívül mindenben anyja-

-iai háznak vonásait viselé alakján. — Könnyedén 

Ó n o d v á r a . — (I .áad a s zö t i -ge t 186 . o ld tU .n ) 

Ezen első rövid beszélgetésnek az lett eredménye, hogy Met
ternich herczeg engedelmével s az ifjú Napóleon nevelője gróf Die-
trichstein Móricz beleegyeztével alkalom nyílt az öreg tábornagy 
előtt, teljesít ni a Reichstadti herczeg azon sürgető kívánságát, hogy 
öt az elmúlt emlékezetes idők eseményeivel részletesen megismer
tette. — Három hónapon keresztül, kétszer-háromszor hetenkint, 
egy-egyórát beszélgetett Marmont a nagyreményű sarjadék előtt 
atyja történeteiről, a közel mult esztendők harczairól, fejtegetvén 
közben közben a hadviselés főelveit. Az ifjúnak minden eszméje 

dicső atyjára vala irá
nyozva, s lángoló szive 

•-• - ' ! § • . . . szintén <:ultussá ma-
j ^ ' f g j ^ S ^ g ^ gasztositá az ő nevét. 

Leirhatlan figyelemmel 
s kíváncsisággal csügge 
Marmont előadásán. — 

• :' : Mintha egy bűbájos kö
vetet hallgatott volna, 
kit hozzá édes atyja 
külde a túlvilágról, 
hogy bajnoki tetteiről 
mint hiteles szemtanú, 
beszéljen. Különös meg
indulást mutatott a pá* 
risi csata részletes raj
zolásakor. — Helyesen 
fogta föl s a legjózanab
bul ítélte meg az ese
ményeket. Fölismeréaz 
elkövetett hibákat s 
végre e határozott és 
sok igazsággal biró sza
vakat ejté : „atyámnak 
s anyámnak soha nem 
kellett volna elhagy
niuk Parist, egyiköknek 
a háború — másikok-

Három hónap múlva bevégződtek a fonák a béke miatt nem!" 
lőtte érdekes előadások. 

Az iiju herczeg gyöngéden öleié meg az öreg tábornagyot s kö
szönettel nyilvánitá, hogy ezek voltak életében a legeslegédesebb 
pillanatok. A látogatások azonban ezután sem szakadtak félbe. 
Marmont minden két hétben fölkeresé egyszer a herczeget s igye
kezett neki, tapasztalás által érlelt jó tanácsokat adni. „Soha, semmi 
esetben nem harczolnék Francziaország ellen; — monda többek 
közt az ifjú — atyám meghagyása az, mellyhez mindig hü mara
dok, és ha az európai hatalmak politikája engem arra akarna ren
delni, ünnepélyesen tiltakoznám ellene. Napóleon fia sokkal több 
nagysággal bir, semhogy eszközül szolgálhatna. S hasonló ter
mészetű eseményeknél én nem akarok előcsapat lenni, hanem tar
talék, a ki fedezetül érkezik, nagy emlékekre hivatkozván 1" 

A Reichstadti herczeg alezredesi rangot viselt a Gyulai-ezred
ben. Kitűnő hévvel vitte a reábízott zászlóalj parancsnokságát. Reg
geli 5 órakor már mindig gyakorlaton volt, s éjjel gyakran igen 
sokáig fenn dolgozott. E rendkívüli tevékenység, mert erőit túlha
ladta s ehhez még a gyönge mell, a fejlődésével elfoglalt testszer
kezet a atyjától örökölt vérmérséki gyengeség ; együttvéve oko-
zák ama betegséget, mellynek végre áldozatja lön. Talán huzamos 
ideig tartó békés magány, talán valamelly szelidebb éghajlat s a 
legcsekélyebb körülményre is figyelő gondos ápolás, megerösithet-
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ték volna még az ifju herczeg ingadozó egészségét. Azonban némelly 
körében levő emberek gyanúsításai, kik öt erélytelennek, elpu-
hultnak mondogaták, annyira sebzék szivét, hogy elkeseredésből 
önként a legnagyobb erőfeszítéseknek tette ki magát. Résztvett a 
katonai szolgálatokban; fárasztó vadászatokban zaklatta erejét; s 
daczolt az idő zordonságaival. Ennyi tulhajtás végképen kimerité s 
gyors léptekkel vitte sirja felé. — Július hóban, halála előtt neT 

hány nappal akará öt meglátogatni az emlékiratok szerzője. Beje
lentető magát s a rendkívül gyenge és szenvedő ifju válasza volt : 
„mondjátok a tábornagynak, hogy alszom; nem akarom, hogy Ín
ségemben lásson!" S pár nap múlva (1832 jul. 22.) csakugyan ki
aludt a fáklya, mellynek lobogásához a multak annyi dicső emléke 
s a jövőnek olly sok reménye vala kötve. 

Egy magas és hatalmas trón zsámolyán születve, ugy látszott, 
hogy népek kormányzására leszen hivatva. De csillaga, mert feljöt-

mint katonává lenni s háborút folytatni. Kevés örömét találta a 
nagy világ gyönyöreiben, hol pedig igen szivesen fogadtatok. Ké
sőbb, midőn kifejlődése bevégződött, bizonyosan máskép lett 
volna az; de néminemű stoicus magatartás és eszély sokáig elvonta 
volna őt a nők társaságától. 

Ügyes és könnyű vala a testgyakorlatokban. Jól és sok kel
lemmel lovagolt. Alakján valami kedvesség, komolyság és mélabú 
ömlött el; tekintete némellykor átható és kemény, melly atyjára 
emlékeztetett, midőn ez ingerült vala. Nevelése és különös helyzete 
bizonyos tettetés megszokására utasitá. Hogy ravasz és hazug is 
lett volna, ezt M. sohasem vevé észre. De rendkívüli tartózkodása 
s korát meghaladó eszélyessége sohasem engedé, hogy tovább ra
gadtassák, mint önmaga akart. Tartózkodását s eszélyét bizonyítja 
e következő esemény. Marmontnak egyik hajdani segédje De la Rue 
épen Parisba akart visszatérni Bécsből. Az ifju herczeg közelről 
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tekor olly ragyogó vala, mindegyre halványodott. Mindennap 
homályosbulni látta jövendőjét s rövid huszonegy óv véget vetett 
csalódásokkal, ellentételekkel, és fájdalmakkal teljes életének. Már 
természettől gyönge testet kapott. Rendkivüli növése, melly szintén 
angolbetegséggel vala határos, méginkább elgyöngité. Legnagyobb 
fontossággal bíró életmüvei nemis fejlődtek ki teljesen, mig a töb
biek éltének minden erejét elnyelni látszottak. Gyomra fölötte ki
csiny, agya rendkívül nagy. — Nevelését gr. Dietrichstein Móricz 
vezeté. Tanulmányainak középszerű eredménye lőn. Az élő nyel
veket jól tudta, de kevés hajlamot mutatott az exact tudomá
nyokhoz. Hiv emlékező tehetsége könnyité neki a történelem 
tanulását a abban nagy készséggel is birt. Katonai tanulmányok
hoz vala legtöbb vonzalma. A katonai szolgálat, mondhatni, szen
vedélye volt. Atyjának fényes hadi dicsősége vala a tüzpont, melly 
örökké hevitgeté. Semmit sem tárta e földön nagyobb szerencsének, 

ismeré az elutazandó fruueziát; ki ez okért bátor vala ajánlani a 
h erez égnek, hogy ha megbizásai volnának Parisba, szivesen elviszi 
és teljesiti. És a herczeg élénken s nyomatékkal felele : „Parisba? 
ott én senkit sem ismerek. Nem ismerek mást csak az oszlopot a 
Yendome-téren.'- S midőn a hadsegéd harmadnap múlva indulóban 
vala, egy papírszeletet külde hozzá a herczeg, melylyen e szavak ál
lottak; „ha meglátja ön az oszlopot, adja át neki tiszteletemeti" 

Szelleme világos és élénk, fölfogása könnyű, észrevételei talá
lók, következtetései helyesek valának. De minden képessége és 
kellemes volta mellett is igen kétséges, ha vájjon birt- e elég ma
gas tehetségekkel első rendű szerep játszására emez időszak szöve
vényes viszonyai közt. — Nem szenved kétséget, hogy a júliusi 
forradalom rendkivüli benyomást tett lelkére. Felkölté szunnyadozó 
vágyakozásait. Folytonos harcz keletkezett szivében, kinos zűrzavar, 
mellyet az alaposaknak és jogosaknak tetsző, de ki nem elégített 



vágyak szülnek. Nem kedveié a Bourbonokat, de föl birta fogni 
jogaikat éa nagyságukat. Gyakran mondogatta, hogy neki is meg
vannak saját jogai 8 azok még világosabbak 8 jobban egyezők a 
kor szellemével, mint Lajos Fülöpéi. E szerint se politikai, se kato
nai tekintetben nem biztosíthatta magát süker reményével. Jogai
ból ki vala ütve, s nem harczolhatott se Franeziaországért, se Fran
cziaország ellen. Kétségei között olly véleményt is nyilvánitá, hogy 
Európában csak olly háborúnak lehet helye, melly Francziaország 
és a többi szárazföldi hatalmak közt indíttatik. S ez alkalommal e 
kérdést szalasztá ki ajkán i „de vájjon a nyert dicsőség, ha szinte 
a francziák kárával nyerném is azt, nem tenné- e majd nagyobbá 
elöttök nevemet, s ha egykor majd kormányukra hívnának, nem 
lennék- e arra méltóbb, ha tetteim által bizonyítottam be tehetsége
met?" Csakhamar visszatért aztán azon első eszméjére, hogy a 
franczia vér mindig szent lesz előtte s mint a szerencsétleneknél 
gyakran történik, átengedé magát ama hiu reményeknek, mellyek, 
mivel való alappal nem bírnak, nem egyebek, mint a Gondviselés 
által a végett küldött álmodozások, hogy a szív fájdalmait s a lé
lek szenvedéseit megkönnyebbítsék. Az ő halála az akkori viszonyok 
között, fontos politikai esemény volt. A bonapartisták reményeinek 
végső szálát hitték elszakadni általa. S igy sokan, azok között az 
emlékiratok szerzője is, a nevezett egész pártot immár csak név-
szerint létezőnek 8 a mult emlékeihez tartozandónak gondolák. Alig 
folyt el husz év 8 ime a végkép elenyészettnek hitt főnix hamvaiból 
uj ragyogással emelkedék ki a franczia császári sas. — Lérai József. 

• (•>•«! ' I l i . , i 

Ó n o d v á r . 
Ónod vár — melly rajzunkon az északi oldalról legépebb részéről van 

felvéve — Borsod vármegyében, Ónod város keleti részén, Miskolcztól egy 
állomáenyira, sík rónaságon fekszik. Keletről erdőség által környezett, 
északról a gömöri hegyek, nyugotról a Mátra kékellő csúcsai e pontról a 
szemnek kellemes nyugpontul szolgálnak, mig a vár északi oldalán a hirtelen 
áradó, s történeti nevezetességű Sajó habjai törnek meg. Építtetése idejét 
sötét homály borítja, s erre nézve elágazók a vélemények. De annyi bizo
nyos, hogy az már Ulászló idejében fennállott. — 1492-ben László király 
foglalá azt el; bár Ónodi Zudar Jakab örökösei, mint illetékes tulajdono
sok, a vár ezen elfoglalásának ellene mondottak. 1582-ben a törökök itt ke
ményen megverettek. 1585-ik év Báthory István birtokában találta. 1616-
ban főparancsnoka a várnak felső-vadászi Rákóczy György volt. Azonban 
már az 1710-ik évben Rákóczy Ferencz birta. A vár hajdan négyszeg alak
ban nagy pompával, lénynyel épült. H o g y a még fennálló rész kellő fogalmat 
nem adhat annak hajdani nagyságáról, annyi bizonyos; de hogy a még lát
ható omladékok csak mintegy magvát képezek egy terjedelmesb egésznek — 
ezt gyanitni engedik a városnak egyharmad részén keresztül vonuló s bizo
nyos szegleteket képző mélyedések; továbbá, hogy a város több helyén tett 
ásások alkalmával terjedelmes kőalapokra akadtak; végre az, hogy a Sajó 
és Hernád egy beszakadásánál, a vártól mintegy ezer ölnyire állott egy őrto
rony, melly a nép ajkain máig is Kakaspár nevet visel. Ennek romjai most 
már alig kivehetők. 1707-ben május Hl-kén nevezetes események színhelye 
volt e vár, midőn Rákóczy Ferencz, hogy nagyratörekvéseinek — szövetsé
gesei elhidegülése miatti kétségei közt — ujabb erűt nyerjen, kijött Erdély
ből s Ónodra orazággv ülést hirdetett. Szándéka volt a rendeket saját czél-
jainak teljesen megnyerni. Azonban több vármegye, a sok harczot s unnak 
nyomorait már megunván, I. József császárral békére lépni óhajtottak. T u -
rócz vármegye követei, Rakovscky Menyhért és Okolicaányi Kristóf e kíván
ságokat iratba is tették, s azt Ónodon a gyűlésnek be is nyújtották. Ezen a 
gyűlés tagjai liaragra lobbanván,Bercsényi Miklós és Károlyi Sándor kardot 
rántottak, s Rakovszky Menyhértet a gyűlés szemeláttára összevagdalták. 
Okolicsányi Kristófot pedig tetemesen megsebesítették. A gyűlés Turócz 
vármegyét vétkesnek Ítélvén, a vármegyék sorzatából kitörölte, pecsétjét el
vette, zászlóját összeszaggatta, s területét több vármegye közt felosztotta, 

1845-ben a Sajó teljes erejével a vár északi végének feküdvén, azt 
romba dönté. A leomlott rész, a még most is fennálló nyugoti szöglet ki
egészítő része volt, s szintúgy mint ez, lőrésekkel s tömörfallal birt. A vár 
homlokzatán & felső emelet már az ujabb .időben épült, akkor midőn azt, 
birtokosaik magtárnak átidomítani jónak látták. 1855 ben sikerült a Sajó 
vizének, közepe táján is annak falát lerontani. Uly elhagyatott állapotban lé
vén az, G r ó f Erdődy György — ki mint a Rákóczy család örököse birja a 
várat — megengedte hogy a keleti éa nyugoti oldaláról a városban építendő 
kath. templom építésére köveket (fejtsenek. Most már mint elaggott öreg, 
kiről az idő . . . letépte öltönyét, mellyet megújítani nem tud — áll még — 
vég elpusztulásának előestéjén. 

Ónod város nevezetes ama szomorú emlékű csatáról, mellyet I V . Béla 
király alatt 1241 évben a magyarok a mongolok ellen vívtak. E csatában 
nyolczvani'.tezer magyar veszté életét. Székhelye most a járásbirói hivatal
nak. A lakosok hajdani jólétének tanújele! a ref. egyház gazdagon kiállított 
több rendbeli arany és esüst szent edényei, remek dombor müveikkel s fel
irataikkal. Egy esek kőzöl 1587-ik évből való A z egyház ezeket részint Rá 

kóczy György Erdély fejedelmének — valóban fejedelmi ajándékai ól — ré
szint az uradalom régibb tulajdonosainak s az egyház buzgó híveinek ailo-
mányozásából bírja. Édes Vincze. 

kanton bevétele és a vasgyurok futása. 
Kanton ostroma és bevétele csak olly hadtani tény, millyent a történet 

majd minden lapján találunk följegyezve; ámde néha a magukban véve cse
kély fontosságú események, nevezetesekké lesznek részint a helyzet és körül
mények, részint az utókövetkezmények ál'al, mellyek azokból eredhetnek. És 
illy szempontból tekintve, Kanton ostroma és bevétele is megérdemli, hogy 
kissé foglalkozzunk vele. Nevezetes az egyrészt az által, hogy mintegy még-
eddig kevéssé ismert néppel folytatott harcz és érintkezés ez utolsót több 
oldalról tanitja közelebbről megismerni, másrészt az által, bogy szerencsés 
kezdete egy hadjáratnak , melly az európai polgárisodásnak, miveltségnek 
utat nyithat egy 300 milliónyi néptömeg kebelébe és viszont ez elzárkózott 
népnek sajátos miveltségét kitárhatja a világ szeme előtt, hogy ez eltanulja 
mindazt, a mi abban tanulni való található. 

Kanton a chinai földképeken többnyire Kwangtuag Sang Tsing néven 
van fbijegyezve, mi annyit tesz, hogy Kwangtung tartomány városa. A város 
igen nagy tért foglal el, mert lakosainak száma másfél millióra rug; de nem 
ezért, hanem azon okból egyik legnevezetesebb városa Chinának, mert mind 
bel-, mind külkereskedése igen tetemes. 

Természeti fekvésénél fogva igen erős hadtani pont, s azt a chinaiak 
egy ázsiai sereg által bevehetlen erődítményekkel vették körül, dc mellyek 
az európai hadtudomány előtt csakhamar leomlottak. 

A bombázást az egyesült angol-franczia hojósereg dec. 28-án reggeli t> 
órakor kezdte meg s folytatá minden félbeszakítás nélkül egész másnap reg
geli 8 óráig. Milly nagy lehetett c tüzelés, kitűnik abból is, hogy csak két 
hajó — a Nimród és Surprise— 600 bombát bocsátott ez idő alatt a városra. 

Mihelyt a nagy ágyuk elnémultak, a 6000 főre menő egyesült angol-
franczia sereg a szárazon támadta meg a várost. A bal szárnyon 900 franczia, 
a középen az angol hajókatonák, a j o b b szárnyon az angol hajóslegények (mat
rózok) álltak. A chinaiak már a csatározók elöl mindenütt visszavonultak, 
sőt egy fekvésénél fogva fontos erődöt is oda hagytak, mellyben egy angol 
mérnök tiszt és egy franczia hajóslegény nyomult be legelőször, kiket a fran
czia tengernagy vitézségük általi elragadtatásában ölelésével, csókjával s a 
becsületrend keresztjével jutalmazott. 

Az előnyomulás olly szerencsével járt, hogy az európaiak közöl nem
csak el nem esett, de még sebet sem kapott csak egyetlen is. Ezt annak kö
szönhetek, hogy a chinai önkénytesek 2000 főre menő serege állt ellenükben, 
melly attól tartván, hogy még emberhalál is eshetik, az európaiakat sehol 
sem várta be puskalövésnyi közelségre, hanem visszahúzódott vad futás köz
ben s magával ragadta a város megrémült lakóit is. E zavar ecsetelése helyett 
képünkre utalunk, melly Kanton lakosai s a vasggmók futását ábrázolja. Ez 
önkényteseket az angolok nevezték el vasgyuróknok, hogy mi okból, azt ők 
tudják. A futamodó lakosoknak szokása volt eleinte ha európai katonát lát
tak, földre bukni s magukat halottnak színlelni, melly helyzetben még az ütést, 
rugdalást is minden mozdulat nélkül kiállták s csak akkor ugrottak fel s ira
modtak tova, midőn a hajóslegények késeikkel kezdték őket csiklandozni. 

A következő éjen a bombázás nagyobb tűzzel folyt, a tűz a városban 
mind tovaharapódzott, s hallani lehetett egyes házak leomlását. A város fölött 
hullámzó lángtenger, a légben röpkedő bombák, röppentyűk, az égő váro3 
ropogása, az ágyuk durrogása, a lakosság jaj veszéklése — borzasztó jelenetet 
tüntettek fel a szemlélő előtt. 

Másnap, dec. 29 én a város falait támadták meg, először a keleti kapu
nál, hol az elöl rohanó francziák csak lanyha ellenállásra találtak. Nem igy'az 
északi kapunál, mellynek őrsége, a mandsu csapat vitézül ellenszegült, ágyúit jó l 
kezelte, a szuronytámadás előtt azonban nem birt megállani. Ez által a győ
zelem az európaiak részére dőlt el. Egymás után vették azok most be f az erő
döket, mellyek egyike légberöpült, s tűzték fel azokra zászlóikat. És igy 8 
órai barczolás után, 20 halott s 100 sebesült veszteség mellett, birtokukba 
vették a kosok városát, mellyet csak két nappal előbb is nagy áldozattal vél
tek elfoglalhatni. 

Másnap reggel a mandsu tábornok békét ajánlott, de feltételei elfo-
gadhatatlanoknak találtatták. E közben a város vagyonos lakossága a tatár 
katonaság és a városi csőcselék által a legdurvább fosztogatásnak s rablásnak 
volt kitéve, ugy hogy az angolnk csak több tetten kapott kivégezése által 
birták a rendet helyre állítani. 

Dec. 30-án már megszüntettek minden ellenségeskedést a város ellen; 
31-én vonnltak be lord Eígin és b. Gros követek ünnepélyesen a városba. & 
napon fogták el Yeh alkirályt, Tseang Kiung tatártábornokot és Pihkwei tar-
tomány kormányzót, ki rangban mindjárt az alkirály után következett. E, 
két utolsót ján. 9-én ünnepélyesen visszahelyezek hivatalába, a város s a tar
tomány hivatalnokai gyűlésében, hol is lord Elgin kinyilatkoztatá, hogy az 
angolok a várost megszállva tartják mindaddig, mig a császárral egyezség 
nem jön létre, s felkérte a jelentevőket addig is mindent elkövetni a rend 
fenntartására. , : ; lö i JÍÍJÍOV 

Alakítsunk dalárdákat. 
Üssük fel a történetkönyv legrégibb lapját, le nem törölhető 

betűkkel olvashatjuk azokon ama fontosságot, mellyet a legrégibb 
nemzetek kormányai az éneknek tulajdonítanak, s a nagyszerű in-' 
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tézkedéseket, mellyeket a végre tőnek, Logy az éneklés egyik leg
fontosabb tantárgya legyen ember s polgárképző intézeteiknek. — 
Ezredéves tapasztalaton alapul amaz államigazgatási alapelv, hogy 
a népnek erkölcsi hajlamát, linóm érzületét, semmi sem képes any-
nyira kiművelni, mint az ének. 
|öj Egyiptomban törvény parancsolta a gyermekek énekbeni ok ; 

tatását. — A hébereknél az ének a vallásos szertartások egyik lé
nyeges része levén, az ama hires profétatanodákban a költészettel 
összekapcsolva taníttatott — A sinaiaknál a legrégibb időkben 
voltak iskolák, mellyekben az éneklés gonddal taníttatott, sőt jelen
leg is gond van ott erre, mert Pekingben állandóul két főrangú 
mandarin székel, kik az énekiskolákra ügyelnek föl. — A görögök
nél az orákulumok énekszóval hirdetek jóslataikat, tehát márcsak 
ezért sem mellőzhették az énektanítást. Pythagoras tanítványainak 
este lefekvés előtt és karán reggel énekelniök kellett, hogy a dal 
magasztos szárnyain fölemelkedve, s a földi salakot mintegy le
vetve : lelkük képesebb legyen a nagy eszmék fölfogására. Apolló 
tiszteletére több rendbeli dalok léteztek, mellyeket a görögöknél 
gyermekkorban taníttattak, sőt a görög történelem bizonyítása sze
rint, ünnepély dal nélkül nem is történhetett. 

A rómaiaknál is fontos szerepet kellett az éneklésnek játszani, 
mert még császárokról is olvassuk, hogy magukat az éneklésben 
művészileg kiképezték. A gallusoknál druidák és bárdok müvelék s 
taniták az éneklést; általuk vitetett az be Britanniába is, hol azt 
annyira tökélyesiték, hogy brit és skót énekesek nagy hírre tettek 
szert. — A druidismus onnan lett kiűzetése után pedig Walesben 
minslrel (angol szó, teszen énekest,) név alatt honosultak meg. — 
Igy terjedt el az minden, de fóleg a harczkedvelö nemzeteknél. — 
Szokásban volt ez harczias Őseinknél is, kiknél az úgynevezett hege
dősök ének kíséretében mondák el a nevezetesebb csaták történetét 
s dallal buzditák őket csatára. 

Énekiskolák azonban csak a keresztyénség első századaiban 
állíttattak föl, mikor a dal aztán vallásos alakot öltött magára. — 
Római Kelemen, Pál apostol kísérője volt az első, ki a modort és 
rendet meghatározta, mellyszerint a zsoltárok éneklendök. — A 
legelső rendszeres énektanodát Syhesler pápa alapitá Romában és 
benne maga is buzgalommal tauitá a növendékeket. A Xl-ik szá-
zadtól az úgynevezett Iroubadourok terjesztek az éneklést, kiktől a 
szerelmi dalnok-iskolák származtak, mellyek a XlII-ik században 
legmagasb fokon állottak. 

A dallamok, mellyek az ekkori iskolákban taníttattak, csupán 
népkarénekek voltak, mellyekben négy főhang uralkodott. Dc nem
sokára Frank- és Némethonban, különösen Augsburgban, világi 
ének és zene is taníttatott. — Állandó hazát azonban az ének 
Olaszhon kedvező éghajlata alatt talált, hol olly ápolója akadt, mint 
Durante Ferenci, ki egy egész uj iskolát alakított. — Innen terjedt 
el az Európa minden müveit országaiba, s ma már minden müveit 
államban, minden városban, sőt faluban is énekiskolák vannak. 

De legyen ebből ennyi elég; e czikk körén kivül esik az ének 
történetét közleni, s e rövid vázlat elegendő annak l>ebizonyitására, 
hogy az éneknek mindenütt és mindig nagy fontosságot tulajdoní
tanak azok, kikre a népnevelés szent ügye bízatott. - Nálunk 
azonban, ugy a régibb mint ujabb időkben, az énektanítás isko
láinkban és nevelőintézeteinkben csak mint mellékes dolog tekin
tetett. — Ki nem hiszi, tekintsen körül jelenleg is hazánkban. — 
Iskoláinkban alig taníttatik egyéb az egyházi szertartásokhoz szük
séges énekeknél, az is minden alap- és hangjegy-ismeret nélkül. Ne 
értsen félre senki, mert ezzel nem akarom mondani, hogy seholsem 
taníttatik ennél több. Sőt igenis vannak kivételek, hol már is több 
gond fordittatik erre, de én átalánosságban értem ezt sértem min
dig a nagyobb részről. — Hajdan protestáns főiskoláinkban, vala
mivel több tannittatott ennél, de ma sok helyt ott is el van hanya
golva, s a hajdani jó énekkarok már csak emlékben élnek. — Ének
iskoláink, conservatoriumaink pedig nem is voltak. — A nemzeti 
zene egyik hő pártolója és tudományosan képzett művelője Barlay 
Endre volt pestvárosi tanácsnok s egy időben nemzeti szinházi 
igazgató volt az első, ki 1830 ban több lelkes honfi áldozataiból 
állított fel egy illyenforma intézetet. — De ez illy bizonytalan alap
ból fenn nem állhatván, csakhamar megszűnt. • 

Később részvények utján csakugyan alakult Pesten egy han
gászegylet s ennek fokonkénti kifejlése s tökélyesülésc által támadt 
ama virágzó hangászegyleti zenede, mellynek működéséről, növen-

tanárainak siikeréröl naponkint olvasunk örvendetes 

tudósításokat. Az általa előidézett szellem egyik kifolyása a pesti 
két nagy dalegylet virágzása. - De működjék bár ez elismert je-
lességü intézet bármilly fényes sikerrel, nem elegendő még arra, 
hogy a magyar zenében s főleg énekbeni képzet tséget útalánositaa. 
- E végre minden városban illy intézetnek kellene léteznie. 

Mig hát idő s körülmény meghozandják, hogy ének iskoláink 
lesznek, s iskoláinkban is nem mellékesen, hanem rendszeresen és 
alaposan taníttatni fog az ének, mint ez minden müveit állumban 
történik : addig is ez ügynek, s ez által nemzetiségünk szent ügyé
nek nem tesz egy-egy jobb szolgálatot, mint azon énekbarát, ki te
hetségéhez képest arra működik, bogy hazánknak nemcsak f ő b b , 
de kisebb városaiban is dalárdák alakuljanak. — Pest e tekintetben 
is j ó példával ment elő, mert ott már alakult egy hatalmas férfi 
dalárda, melly nemcsak betanulja és szépen elénekli a magyar da-
lokat, de jutalmakat is tüz ki eredeti magyar dalok szerzésére. 

Es kérdem, kicsiben miért ne utánozhatnék mi is ezt a vidé
ken? Nincsenek-e vidéken is zeneértő és zenekedvelő emberek? 

Csak egy kis jóakarat s mindenütt lehet dalárdákat alakítani. 
— Bármi foglalkozású egyénnek is van egy üres órácskája, mit illy 
kedvderítő foglalkozásnak szentelhet. — De hol is volna ez már 
csak szórakozásból is kivánatosb, mint kisebb városainkban, hol 
szinház s hangverseny hiányában az emberek legtöbbnyire kártyá
val kénytelenek üres, söt sokszor nem is üres óráikat eltölteni? 
Falukon földmives polgártársainknak is vasárnaponként, söt télen 
köznapon is, elég üres idejük van, mit iHy dalárdákban minden
esetre hasznosabban tölthetnének c l , mint pénz- és egészség-ron
gáló dorbézolások közt korcsmákban. 

Néhány év alatt ezen dalárdák által a szabályos öszhang-
zatos éneklés átmenne a naptömegre, s nyáron át a mezők vig 
munkásai öszhangzatos dalokkal mulatnák magukat az est és pihe
nés óráiban. — Ki tudja, nem lenne-e köztünk is nagyobb harmó
nia, mint eddig volt?! 

Egy nemzet sem bir Európaiján olly gyönyörű népdalokkal 
mint mi; milly hatást képesek azok még az idegeneknél is eszkö
zölni, értem négy hangra jól betanulva, mutat ja azon fényes siker, 
mit néhány évvel ez e lő t t Havi és Szabó színigazgató urak vezény
l e te alatt a külföld nevezetesebb városait beutazott daltársulat 
Európa legelső színpadain, magában az ének hazájában Olaszhon
ban is kivívni szerencsés volt. 

Alakítsunk tehát dalárdákat s tegyük a zok föczéljavá főleg 
régi dalaink n é g y h a B g r a leendő betanulása által dalaink finomítá
sát, müvelését. — E czél elérését nagyon könnyíti nemzeti színhá
zunk kartanitója Bognár Ignácz ur szorgalmas működése, ki nem
csak zongorára dolgozza dalainkat, hanem négy hangra is elkezdte 
azokat füzetekben kiadni. — Énekelni ne szégyeneijen senki, főleg 
az, kit a gondviselés j ó hanggal áldott meg. — Ha a szépművészet 
egyéb ágait művelni nem szégyen, a szépművészet legrégibb ágával 
foglalkozni miért volna szégyen? — Mindenki tudja, hogy a régiek
nél eredetileg csak három múzsa v o l t u. m. ének, z ene és táncz. 

Az emberi hangnál, melly az öröm s fájdalom érzetét a szív-
rejtekéből legmeginditóbban csalja ki, hatalmasbb zene nem léte
zik. — A görög mythologia szerint, Amphion Thébe városa felépíté
sét azzal segité, hogy dallamaival építési köveket mozdított el 
helyökről. — Ha mi szőszerint városokat nem építünk is dalaink 
kai,általuk mégis olly köveket hozhatunk nemzetiségünk templomá
hoz, mellyek annak fennállását szintén hatalmasan gyámolitandják. 

Körösi Sándor. 

A drágakövekről. 

Megkülönböztetjük továbbá : 
2. A rózsagot (Rosette). Ezen alak akkor szokott használtatni, 

ha a k ő csak tartalmának nagy veszteségével alakittat hátik csil-
lorrá. Csupán egy gulaalaku föl részszel bír, melly két so r laptól 
környeltetik; azok, mellyek a csúcsnál végződnek, csillaglapoknak, 
az alsók keresztlapoknak mondatnak. A csillaglapok mindig három-
oldaluak, többnyire a keresztlapok is, mellyek csak akkor négyol-
daluak, ha a csillaglapokkal egyenlő számban vannak j e l en . 

L ó i s a g o k . 



3. A táblaköret. Ezen metszés csak csekély vastagságú kövek
nél alkalmaztatik. Föl- és alrész nem magas, és azért az alak lapos, 
a mennyiben a tábla és tárcsa meglehetős terjedelmű.Néha a tábla 
onnói leköszörültetnek, s helyettük 4 lap áll elő. 

T í b l a k ö v e k . 

4. A vaslagkövel. Föl-, alrészböl és szélből] áll. A tábla és tár
csa mellett is 4 négyoldalú lap foglal helyet, mellyeken a szélhöz 
vezető ormok néha leköszörültetnek. 

5. A lépc8Őmel8set jelesül szines köveknél alkalmaztatik. Föl-, 
alrészböl és szélből áll. A lapok hosszas négyszögeket képeznek, 
mellyek a széltől a tábla és tárcsa felé mind inkább kisebbednek. 
A fölrészen két, ritkábban három sor lap találtatik, mialatt azok 
száma az alrészen nagyobb. Szines köveknél az alrész lépcsömet-
szetét átalában minden más alaknak eleibe teszik, legyen a fölrész 
bárminő metszetű. A kő alakja ezen metszetnél egyébiránt 4—6— 
8—12 oldalú vagy hosszudad. 

^ ^ ^ ^ 

6. A vegyes metszetnél a fölrész csillor-, az alrész lépcsömet-
szet. Legszokásosabb alakja a szines köveknek, a mennyiben ezál
tal a fény különösen kiemeltetik. 

7. A hosszú csillorlapu metszet hasonló az élőbbemhez, csak 
hogy a fölrész lapjai igen megnyúltak. A nem igen vastag, vagy 
hosszúkás köveknél alkalmaztatik. 

8. A kettóslapu metszet. A fölrész két sor lappal bir, mialatt az 
alrész a lépcsömetszetet mutatja. 

9. A kagylós metszet. A köveknél vagy mindakét oldal (tábla 
és tárcsa, 1-sö ábra), vagy csak a tábla metszetik boltozatosán, melly 
esetben a tárcsa lapos marad (2-ik ábra). Ezen alak különösen oly-
lyan köveknél használtatik, mellyek szinváltás, opálozás, szivárvá-
nyozás vagy saját csillogás által tűnnek ki. A kagylós metszet vagy 
egyszerű (1-sö ábra), vagy pedig két, három, négy sor lap van a 
szélre illesztve (2-ik ábra). 

ü t . . _ , L . . . . . 

: - = ó » b r a . 9 -d ik Á b r a . 

Ha már a drágakövek a kidolgozás által kelb. alakot nyertek, 
ugy éktárgyakuL gyürü-, tükövekül, fűlfüggőkül, nyaklánczokul, 
pecsetnyonjok.nl stb. használtatnak fel. Hogy pedig illyettn czé-
lpjtrftjiíkaimaaak legyenek, vagy át kell furatniok, mint a fülfüg-
fföknek. vagy pedig Bzélökön megerősittetniök, mi az úgynevezett 

Hibátlan, átlátszó köveknél legjobb az 

abroncsba való foglalás, midőn az alrész nem takartatik el, mert 
Igy annak szépsége leginkább kitűnik. — A szekrénykébe való 
foglalásnak azon előnye van, hogy az átlátszó kövek alá mások té
tethetnek, mellyek által fény és szin emeltetik, a hiba pedig többé 
kevesbbé eltakartatik. Régi, de még most is divatozó mód, misze
rint a drágakövek olly szekrénykébe foglaltatnak, mellyek belől 
égetett elefántcsontból és rágmányból (mastix) álló fekete festékkel 
bemázoltatnak. Az illyen befoglalás által a kőnek foltjai eltakar-
tatnak, mert a szekrénykének azon helyei, melly ékkel a foltok 
érintkezésbe jönek, mázolatlan hagyatnak, s igy a szin egyenlősége 
eszközöltetik. 

Minthogy a nemeskövek becsét a hibák igen alászállitják, a 
vételnél nagyon fontos azoknak megvizsgálása, annyival inkább, 
mert némelly hibákat a durva köveken is nehéz föllelni, s a müsza-
bályos metszés által pedig még jobban eltakartathatnak. Nagyobb 
és becsesebb drágaköveket azért sohasem kell befoglalva venni. 
Illyen hibák 

1. a repedékek a kö beljében, mellyek bágyadt vagy ál fényt 
okoznak és mindennemű köveken találtatnak; 

2. a felhók, szürkés, tisztátlan helyek, mellyeket sohasem lehet 
fénylökké köszörülni. A gyémánton és halvány rubinokon gya
koriak; 

3. a föveny, fejér, barna vagy vereses szemcsék a kö beljében; 
4. a por, hasonló szemcsék, csakhogy nagyobb mennyiségben 

és finomul eloszolva. 
A három utóbbi hiba fölfedezésére a jó górcső elegendő, de a 

repedékeket nem mindig mutatja meg, mellyektöl pedig a drága-
kömetszök nagyon félnek. Ezek néha megmelegitik a követ, és az
tán hirtelen hideg vizbe mártják, miáltal a repedékek előtűnnek. 

Drágakövek vásárlásánál óvakodni kell a meghamisítástól, mert 
1. Néha kevesebb becscsel birok adatnak el becsesebbek helyett. 

Az előbbiek már vagy természetnél fogva hasonlitnak az utóbbi
akhoz, vagy művészileg alakittatnak ollyakká Ezen esetben a ke
ménység és fajsúly fog dönteni. 

2. Néha a kövek kettőzése lel helyet. Két különböző kő ugyanis, 
mellyeknek egyike a föl-, másika az alrészt képezi, szélükön rág-
mánynyal összeenyveztetnek, hogy ezen egyesités által színezet és 
fény emelkedjék. — A kettőzéseket fölfedezhetni, ha a kő forró 
vizbe tétetik, miáltal a rágmány megpuhul, s a két kő egymástól 
elvá.'ik. Néha a csalás a szél vizsgálásából is kisül, a mennyiben a 
föl- és alrész nem áll ugy egymáshoz, hogy ott valamit észrevenni 
ne lehetne. 

3. A drágakövek meghamisításánál az üvegoldák (Glasflüsse) í# 
szerepelnek, azaz, mesterséges üvegösszetételekkel a drágakövek 
utáncsináltatnak. Ezen hamisítás nagyon gyakran előfordul, s igen 
sokra vitték; de keménység és fajsúly helyes meghatározásra vezet. 
A drágakövek ára jelesül a szin szépségétől és egyenlő voltától, a 
kitűnő színjátéktól, a fény erősségétől, a tisztaság- és hibátlanság
tól, a metszés nemétül és tökéletességétől, továbbá a kö ritkaságá
tól és nagyságától függ. Az utolsó tulajdon igen emeli a kö becsét, 
mert épen a legkeresettebb nemeskövek igen kicsinyek szoktak 
lenni, s világért sem lehet az aprókat egyesíteni vagy épen össze
olvasztani. A fél nemeskövek árának meghatározásánál különösen 
a szin, nagyság és a kidolgozás jő tekintetbe, s némellyik csak a 
a kidolgozás által nyer értéket. Átalában a drágakövekkeli keres
kedés nem olly jelentékeny, mint régebben volt, ámbár a szép kö
vek mindig találnak vevőkre. A drágakövek súlyát karatok szerint 
számitják. A durva kő körülbelöl félannyi áru, mint a kidolgozott. 

Dr. Soltész János. 

Mutassunk Jó példát a biztosításra. 
A Vasárnapi Újság szerkesztősége, melly mindig meleg részvétet tanú

sított minden közhasznú hazai intézet iránt, hazafiúi kötelességét teljesítve 
néhány, buzgó lelkesedéssel irt sorral ajánlotta nagy közönsége figyelmébe a 
nem rég keletkezett első magyar átalános biztosító-társaságot. — Illy hely
ről jött ajánlás kétségtelenül tetemesen fog használni a zsenge honi inté
zetnek, s mivel szilárdul hiszem, hogy annak minél nagyobb mérvénybeni 
felvirágzását szive mélyéből óhajtja a t. szerkesztőség, elvei szerint vélek 
cselekedni, ha felkérem a lelkész, tanító s különösen a községi előljáró ura
kat is, hogy meg levén ezen uj intézet minden szempontboli üdvös s hasznos 
volta felöl győződve, ügye felkarolására, előmozdítására nézve tettleges jó 
példával menjenek elő. 

A hazai intézet az egyház-alapítvány, iskola-, község a árva-vagyon-
nak tetemes kedvezményeket nyújt, s igy ha van még hazánkban olly hely, 

http://pecsetnyonjok.nl


hol az egyház, iskola, paplak s község-épületek, a az árvák vagyonát képző 
házak nincsenek biztosítva, kötelességüket mulasztanák el a tisztelt lelkész s 
községi előljáró urak, ha nem használnák fel egész befolyásukat arra, hogy 
mind ezen épületek, minélelőbb biztosíttassanak a tetemes kedvezményeket 
nynjtő hazai intézetnél, * ) 

E tekintetben fölötte sokat tehetnek a lelkész, tanitó s előljáró nrak, s 
ha illykép megtörtént a példaadás s a nép figyelmeztetik s felvilágosittatik 
a tüz s jégkár biztosítási eszme egész lényegére, s nagyszerű üdvös voltára 
nézve, kétségtelen, hogy a falusi gazdák többsége örömest félre fog tenni 
néhány forintot arra, hogy se tűz se jég ne juttassa koldusbotra, vagy csak 
ínségre is. 

Egy tűzvész, egy jégverés kell csak, hogy roppant kár történjék, a biz
tosítatlan ház s föld birtokosának minden széltől, minden pipázó embertől, 
minden gondatlan asszonytól 8 játszó gyermektől, minden fekete felhő folttól 
remegnie kell, mig az, kinek laka, s földje biztosítva van, nyugodt lehet, 
mert ha netalán szerencsétlenség éri, kárpótlást kap. 

Valóban önmaga s családja ellen egyiránt vétkezik azon gazda, ki nem 
siet igénybe venni a biztosítás jótékonyságát; s ha ezt teszi, járulhat-e más
hova mint a hazai intézethez ? 

Ennek jövőjére nézve fölötte sokat tehetnek a nagyobb birtokú főurak 
is, az által, ha olly esetekben, midőn valamelly bérlő köteles a bérbevett 
épületeket biztosítani, szerződésileg kötelességévé tétetik, hogy a biztosítást 
hazai intézetünknél tegye. Kétségtelen, hogy hazánk lelkes fő birtokosai már 
csak azért is, mert a hazai intézet minden honfi meleg részvétét megérdemli, 
részvétükkel pártolásokra fogják azt méltatni, s pedig annyival inkább, mert 
a honi intézet mindenben elvül tűzvén ki a méltányosságot, tetemes kedvez
ményt ad olly eseteknél, midőn az uradalmak részéről egyszerre nagyobb-
szerű biztosítás történik. 

Mint hallotam, illy módon sok nagy birtoka főúr fog eljárni, s ez nem 
is lehet máskép; s igy bizton hiszem, hogy mire az évi biztosítók jegyzékét 
be fogja fejezni a hazai társulat, annak soraiban találkozni fog mind azon 
fényes ősi nevekkel, mellyek viselői hazánk szép részét bírják. 

E példa ismét nagy mértékben fog hatni, mert ha a nép látandja, hogy 
az összes értelmiség igénybe veszi a hazai biztosító-intézet jótékonyságát, 
azon befolyásnál fogva, melylyel az értelmiség mindenkor birni szokott a 
tömegekre, ezek is sietni fognak épületeik, földjeik biztosítása által önmagok
nak s a közügynek használni. 

Ennyit ez alkalommal elmondva, ha a szerkesztőség megengedi, néha-
néha fel fogom melegíteni ezen ügyet, e nagy körű lap hasábjain. * • ) 

L — nyi Lajos. 

Egy barkó család beszélgetése. 
(Víf..) 

Vő. Szeep szó! de mi haszna, mikó a taneetó uronk sürgetéséére is sok 
szüle kemény fejű marad; s arany mag fiát, leányát szeevesebben látja teelbe 
bubosná, tavaszko me libáná, mint az eskolába. 

Apa. Ugyan mire is neezi a napot azon szüle, mej több gondot fordeet, 
— követem átossan marhája, mint magzata neveleeseere. Szerencseetlenek fő 
nem gondojják : mennyire nem eleeg, ha a szüle a magzatát csak táplálja, 
ruházza, hogy mellette mint gyökeerhajtás a fája mellett főnyöjjön; hanem 
arra is kéne (kellene) vigyázni, hogy a gyermek ne csak dörgölődzeek az es-
kola-faláho, ha bele is járjon, — A ruháná, a vagyonná, drágább fődi kincs 
a nevelees; azé csekeely eszem szerint a szüléének fő kötelesseege azon ügye-
kezni, hogy a gyermek inkább több neveleest örököjjön, mint vagyont; mer 
a nevelees azon mebecsülhetlen örökös kincs, mejet a moly, a rozsda me nem 
emeeszt, a tóvajok ő nem lopnak, mint minden más tődi kincset. 

Vő. E be szentű szóllott apóm! 

* ) Mint hitelesen értesültünk, a lelkész, tanitó s kösség elöljáró arak. országszerte 
a legnagyobb lelkesedéssel pártolják a hazai biztosító-intézet ügyét, s igy tökéletesen 
megfelelnek a bizalomnak, mellyet, mind a társalat, mind a hon buzgalmakba helyezett. 
— S z e r k . 

**) Szívesen elfogadjuk. — S s e r k . 

Menyecske. Bion szentű; hanem •lósep öcseem is szentű lesz Kozsivó 
együtt, ha igaz lesz, hegy niemeg eskolába fogják <• kemeeket. 

Jússef. Ne hógassa anyám pelenka (pletyka) bcszegyeet. 
Anya. Me is üthetné a patvar minden dogot a húzná, ha memeg esko

lába fognának benneteket. 
Vő. Má pegyig ugy lesz; mer a pap szószeekró peredikát valami vasár

napi eskoláró. 
Apa. Dehogy lesz; im a szó is mutatja, hogy nem dogozó heetköznap, 

hanem vasárnapra keeszül a taneetás, hát mit teleseltek, ha nem eertyitek a 
dogot? 

Anya. Igy má szeretem. Peeldakeep kie is fordójjon be heebehóba hó-
gatnyi a leczkeet. 

Apa. Má ugyan mitő nem? A tanólás so se szeegyen, osztáng. ha a j ó 
pap is hótyig tanó (tanul), hát a szegeeny falusi gazda mé ne tanóna? memeg 
nem is akarok ugy járnyi, mint azon veen muzsikus, mej mindennap egy nótát 
felejt; hanem ha csak va okulom (alkalom) mindenkó szeevesen tanólok, s 
bárkitő is ő-fogadom a j ó tanácsot. 

Vő. Apóm! azt ugyan keetszer se mondgya; mert im ollyan tanácsot 
vágok, hogy a feje is beleszeedő. 

Apa. Hat csak ki veele. 
Vő. Okulom ide, ókalom oda; az va (van) annyi, mint csillag az eegen ; 

hanem a födmivelő emberre neezve alig va jobb , mint a vnsárnap, me ünnep
nap, mikó is regvő a templomba az Isten igeeje hirdetéseebő — deelután 
pegyig idehaza u hasznos könyvek, me a különfeele újságok óvasásábó sokat 
okóhat. 

Anya. Okóhat bion — okoó is sok — de mibe? az ördög párnáján he-
nyeeni, vagy az ördögatta kocsmába a peenzt kőtenyi. 

Apa. Anyok! táng mecsábútá (megtébolyodtál), hogy ma örökkee kö-
tözködő veelem? 

Vő. Ne haragudgyeek apóm! nem mi rólonk vót (volt) a szó. De ni 
mirő is akartam beszényi ? 

József. Hát eedes apómtó akart kie valami tanácsot keernyi, Ferkó 
sógor! 

Vő. Ahá . . . tudom má . . . azt akartam mondanyi apómnak, hogy j ó 
vóna (volna), ha nem csak az István Bácsi kalendáriumot, hanem azon újsá
got is hordatná, mellyet egyszer, mikó urasági kepeeeek vótunk, a kasznár 
urónk memutogatott. Ugy-e , a sok eerdekes arcz, tájkeep s gazdasági rainta-
geepen, mej diszeetyi, szemünk szánk meállott? 

Apa. Táng a Vasárnapi Újságot beszeelled? mejbe a paraszt is, a mü-
veltseeg is le va irva? • ) 

VŐ. Azaz a . . . apóm!' 
Apa. Melesz az is, csak egy kis béketüreesvő legyeel. — Anyok! de ho 

va Rózsi lyányónk, mee ma se láttam ? 
Anya. A gyisznók étetéseevő vajlógyik (bajlódik). 
Apa. Kiálts neki, hagy gyöjjeek be. 
Anya. Im, tÁng itt jő — gyöjjbe, gyöjjbe szí szerelmem, im apjok szóni 

akar veeled. 
Apa. Vedd fö magadra puruszlikodat (téli ködmönke) eedes leányom, 

itt a tyizmám, vidd firíssen keresztapádhó, s mond szí neki, hogy keerem : 
mee ma igazijja me a topát (talpát); mer hónap hónaiba (hajnalba) vasvó 
(vassal) mének fuvarba. — Anyok! mit szólsz hozzá? 

Anya. Im, ne bosszantson. Ferkó is mejárhatya annak útját; klednek is 
akad dóga itthon. Im, szecskának vághattya a szórna (szalma i keeveeket. 

Apa. Ferkó me anyok! ha cen ő-menek, fűreeszőhetyi tyüzi fának a 
gófát. 

Anya. Isten vele, csak menjeek hát — szanaszeet isszogassa is me a fu-
varpeenzt! —Szerencscetlen torok! Szomszeedonk ökreet, lovát kótyavetyeere 
juttasztá; má me hallom a házát dobra üttetyi a zsidó. Mi teevő lesz má a 
szegény szomszeed asszony; nyakán a sok rongyos eehező gyermek. Má he
lyi se marad a jámbornak, hoá lehajtsa bós fejét. Föséges Isten! segeelyj, -
őrizz me minnyájonkot ez átkozott veetektő, mej olly sok gyilkosság, vee-
rengzés, gyújtogatás, botrányszülő anyja, s egeesz családoknak kódos (kol
dus) bot-osztogatójaü Mintái. 

• i 1857-ki Vasárnapi Újság 23., 24., 2a. szám. 

T Á R H Á Z . 
Kakas Márton a színházban. 

L X V I I L Levél. Utolsó Zách, dráma Tóth Kálmántól. Második előadás. 
No hiszen, megbántam én nagyon, hogy ollyan igen földicsértelek téged 

— tisztelt közönség; azért a te szorgalmas drámalátogatásodért! A napok
ban egy ismerősöm azt kérdezé tőlem, hol találkozhatnánk egymással valami 
magányos helyen, a hol kevés ember van, egy kis bizalmas beszélgetésre? 
„ H a csak magányos hely kell, a hol kevés ember van; akkor tessék eljönni 
ma a nemzeti színházba : eredeti drámát aduak, ott egyedül lehetünk." Pe
dig bizony elég élvezhető van ebben a darabban. Nem ismétlem szerzőnek 
azt a köszönetlen bókot, hogy biz ennél igen sok roszabb darabot láttunk 
már; hanem azt mondom, hogy hibái mellett is annyi erő és költészet van 
ebben, a mennyi elég ennek fentartására e több mint elég arra, hogy a fiatal 
szerzőt buzdító szavakkal fogadjuk. Ax előjátékban a királyi bálba vagyunk 
híva, a hol megismerkedünk Bobért Károlylyal, Kopjaival, ennek menyasz-

szonyával Klárával, Klára apjával az öreg Záchchal, és Dezsővel a király 
hívével, s Kopjai barátjával, meg valami hiábavaló lengyel herczeggel, a kit 
Mancseszternek, vagy Doszkinnak, vagy minek hinak, azt tudom,hogy valami 
posztó neve van. Hát ez a Szatingló herczeg valami rosz embertől azt a ta
nácsot veszi fel, hogy adjon be Klárának valami bódító italt, s akkor csábítsa 
e l ; a mi meg is történik rendén. A mig Kopjai a vőlegény szaporítja a szót 
Dezső barátjával, az alatt Everlasztin herczeg belekontárkodik a házassá
gába; tanulság belőle az, hogy ha vőlegény vagy, ne légy hülye; a mátkádon 
legyen a szemed, éa ne politizálj. Dühbe jön erre az öreg Zách s rohan kifelé 
keresni Flanell herczeget, hogy mindjárt mentét szab belőle; nem találván 
azonban ebből a kelméből többet, a királynénak esik s mint egy harezos 
Gyulai Pál en gros utoljára az asszonyokon tölti boazuját, levágván a király
nénak azt a négy ujját, a melylyel valaha még novellát, avagy verseket ír
hatna, melly véleménynyilatkozatáért azonban ott helyben legyilkoltatik, ax 
antikritikának áldozatul esvén egész famíliája, az ifju Kopjai kivételével, ki 

» 



ha azon perczben a megjelenő királynak fájdalmában szenvedélyes dolgokat 
mondana, Bókkal jobban beleillenek szerepe további részeibe; mint igy,midőn 
az egész katastrophot csendes költői kedélylyel engedi maga mellett elmúlni, 
s végre erőszakkal szabadittatik meg Dezső barátja által; ki mint fő ember 
az udvarnál, passust szerez neki s elküldi Oláhországba, a hova Kopjai öreg 
szolgájával Mihálylyal egyetemben meg is érkezik. Épen jókor talált oda, 
mert Bazarád fejedelem leányát abban a perczben ragadja el a ló, s Kopjai 
megmenti a leányt, elfogván a megBzilajuit lovat (bizonyosan ismerte már 
Rarey lószeliditési titkát). A fejedelemleánynyal az történik, a mi történt 
lord Ellenborougb leányával, a ki a tengerbe esvén és kiszabadittatván, azt kí
vánta atyjától, hogy élete megmentőjéhez mehessen nőül; a mit azonban a 
lord semmiképen meg nem engedett, minthogy a nemes lelkű megszabadító 
nem volt más, mint egy — hosszúszőrű newfoundlandi kutya. Itt azonban 
másként van az eset, a szabadító deli ifjú és hozzá magyar nemes; a megsza
badított leány belészeret s hozzá is adnák; de — nem kell neki. ó még most 
is megholt menyasszonyára gondol s a holtakhozi hűség ollyan szép dolog, 
hogy nem merek belőle tréfát űzni: ugy sem fordul elő másutt, mint a szín
padon. Kopjai csak Kláráért akar bo-zut állni minden áron, s nem sajnálja 
annak ártatlanul kiontott véreért egész nemzete kihulló vérét látni. Ez elég 
nagy hün, de szerző bünteti is őt érte minden nyomban. Nincs szépítve nem
zet gyűlölő szenvedélye; mint kétségbeesett ember hal meg boszuja sikere 
után. Egyébiránt az oláhok haragját motiválva találom a két adóbehajtó fér
fiú megjelenése által s nem találok semmi bámulni valót azon, hogy e két 
kellemetlen koczogtatót kilökik az ajtón s az utánuk jövő bracchiumot vité
zül repellálják. Kellemetlenül hatott ugyan rám, hogy a havasalföldiek a ma
gyarokat megverték, s ha a színpadon dühöngő oláhság nagy számát a néző-
helyen elszórt magyarsággal összehasonlítani, szinte félni kezdek az életem 
felől; azonban vigasztalást cseppentett belém az a gondolat, hogy az is ma
gyar volt, a ki őket győzelemre vezette s e hibájáért meglakolt, megöletett 
és megtért; czélt pedig épen nem ért, mert a király megszabadult, s a király 
fegyverzetében épen legkedvesebb barátját, Dezsőt fogták el, azt hordozzák 
másfél felvonáson keresztül leeresztett aranysisakkal és hermelin palásttal. 
Csak azt csodálom, hogy maradhatott meg rajta annyi időn át és ennyi vitéz 
havasalföldi bajnok kezei közt az a bársony kantus és az az arany sisak? 
hagyján a sárga csizma! Ez mind a históriai valószínűség rovására a színpadi 
meglepetés kedveért történik. A darab hasonlít egy szép arczu és szépen öl
tözött, de rosz termetű és hibás indulatú kisasszonyhoz: költői szépségek el
takarják a szerkezet hibáit, drámai erő a szenvedély tévedéseit; a gazda 
tetteit helyreüti az inas beszéde s egyik ellenszenv egyensúlyt tart a másik
nak. Majd ir még ennél a szerző jobbat! Kakas Márton. 

Egy becses kis röpirat. 

Az elemi biztosítás Magyarországon. Irta Osztrovszky József (az első m. 
át. biztosító-társaság főfelügyelője). Pest, 1858. Mtiller Emilnél. Nyo'aadrét, 
j-1 lap. 

Ezen jeles kis könyvet, mellyből a biztosítás legjobb módját mindenki 
könnyen megtanulhatja, szívesen ajánljuk mindenkinek, ugy a mindnyájunk 
szivén fekvő hazai biztosítási ügy, mint saját érdekében. A biztosítási ügyet 
ekkorig bizonyos gőz és titok fátyolába burkolva láttuk, melly igen kedvező 
légkör volt a visszaéléseknek. Itt a legnyíltabb s egyenesebb magyar őszin
teséggel van előterjesztve az egész biztosítási ü g y ; levonva arról a csalások 
s visszaélések seregét tápláló gőzkör; mindenki olvashatja s tudhatja belőle, 
hogyan intézze el a biztosítást, hogy se magát meg ne rövidítse, se pedig 
olly alaptalan, tul vérmes várakozásokat ne tápláljon, melly ékből azután ke
serű a felébredés. A kis talpraesett munka előadása, nyelvezete világos, kris
tálytiszta, a nélkül, hogy a népiesség azon fokára szálljon alá, melly értelmi 
kiskorúságot feltételez az olvasóban. A kinek józan esze s felfogása van, és a 
ki magyarul tud : minden sorát könnyen megértheti s alkalmazhatja. E mel
lett az előadás épen nem száraz, sőt érdekes, hogy ugy mondjuk jó izü. A 
szerző, kinek a biztosítási ügyben irt jeles czikkeit a lapokban ismételve is 
olvastuk, mint a biztosítási ügyben gyakorlati ismeretekkel 8 tapasztalások
kal bíró egyéniség, akkint szól, mint gyakorlati embertől várhatni, ki a tár
gyalt ügyet fenékig áthatotta, s egyszersmind, magasb írói képzettségénél 
fogva, az egészséges eszméknek megfelelő hangot, szint s kifejezést bir adni. 
A kis, de tartalmas munka első részében, mellynek felirata : „ A z első m. áta-
lános biztosító-társaság alaprajza" rajzolván ezen társasáé czélját, szellemét, 
sok alaptalan nézetet kiigazít, aggodalmakat eloszlat, s táv tan okát megezá-
fol ; kimutatja azon óvatosság szükségét, melylyel ezen ügyben eljárni kell; 
kijelöli a becsületes ügynökök teendőit, a lelkiismeretes és szilárd jellemű 
ügynökök alkalmazásának gyakorlati becsét, s az első magyar bizt.-társaság
nak e téreni előnyeit; baráti felszólítást intéz a többi társulatokhoz, s a ma
gyar közönség hazafias érzelmeihez, a község elöljárókhoz, egyházi férfiakhoz 
stb. A második részt képezi a „Biztosítási kalauz 1 , gyakorlati útmutatás a 
biztosítani akarók számára a biztosítás minden felvett ágában, u. m. a tűz, a 
szárazon s viieni szállítmány, és jégkárok veszélye ellen. — Hogy e hasznos 
és érdekes könyvecske minél inkább elterjedhessen, ára 6 krra van szabva, s 
maga a magyar biztositó-társaság 2000 példányt vett meg belőle, ügynökei ál
tal Teendő terjesztés végett, — miután föfeladataultekinti, hogy a népet a biz
tosítás üdvös eszméjével megbarátkoztassa, s az ügy körül csoportozó előíté
leteket, nevezetesen pedig a „magyar biztosítás- önző ellenei által terjesztett 
rágalmakat megexáfolja. — Olvassátok el azért ez őszinte beszédeket, — az 
öaainteség becsületességnek, szilárdságnak s önbizalomnak jele — gondol-

odjatok s akkint cselekedjetek, mint a józan ész és hazaszeretet sugalja. : j - \ 

Irodalom és művészet. 
+ (A „Családi lapok ') első kötetének második füzete megjelent. Tar

talma : Tanulmányok a hindu és chinai népek vallása, különösen a budhais-
mus fölött. Szentek élete : V. V I . Atya és leánya, költemény. A sírkereszt. 
Hitkételyek. Algir (történeti vázlat.) Lovagrendek (a szent Tóidon és Er
délyben átalában. Bodzán és a Barcán különösen). Pápa szabadalmas város 
története. A konsuláris ágya. Rögtönzött vers. 

+ (Megjelent a „Nemzeti lant.") Ujabb költőink válogatott verseiből 
öszszeállitotta Vajda János. E két kötetből álló antbologia, Vörösmartytól 
kezdve a legifjabb költői nemzedékig, összesen 3 5 költőtől hoz verseket. A z 
első kötetet Vörösmarty uczélmetczetü arczképe disziti. A kiállítás, mint áta
lában IIeckenust kiadásai, igen csinos, s hasonló „ A r a n y János kisebb költe
ményei" alakjához. 

+ (Toldy Ferencz), irodalmunk fáradhatlan munkása, ismét egy be
cses vállalattal gazdagitá irodalmunkat, melly vállalat czime : „Magyar pró
zaírók a X V I és X V I I . századból." Régi magyar mesék, beszélyek és erköl
csi mondákkal kezdé azt meg. A z első kötet tartalma : Pesti Gábor meséi 
( 1 5 3 6 - b a n jelentek meg először.) „ G ö r ö g bölcsek jeles mondásai," P. Syrus 
mimusai. — „ C a t o . " A z első kötethez kiadott szótár az elavult szavak ér
telmét magyarázza. A csinos kiállítású kötetnek ára 1 ft. 1 2 kr. — A máso
dik kötet következőket hozza : „Heltai Gáspár meséi." „Erkölcsiratok." A 
II I kötetben : „Poncianus." A IV-ben : „ A szép Magellona." A z V és V I -
ban : „Római Gesták" fognak megjelenni. E vállalat fontosságát irodalom
történeti szempontból, a puszta megemlítés is eléggé tanusitja. 

+ (Humboldt Sándor Kosmoszának) II . füzete, Miksics Imre által for
dítva megjelent. Szerző, ugy látszik, az első tűzetnek a P . Napló által tör
tént megrovását szivére vette, mert jónak látta arra a második füzet boritékán 
válaszolni. E g y idő óta igen divatba kezd jőni azon szokás, hogy az írók sa
sát müveik védelmére ugyancsak csinálják a hatvágást a kritika ellen. Ezt 
tenni joga is, kötelessége is a szerzőknek, a hol elvekről és alapnézetekről van 
szó. D e hányszor szerepel itt csupán a megbántott hiúság! Közelebb egyik 
veterán írónk saját lapjában közölt egy győri levelet, mellyben a győri szín
padon nem rég előadott uj színmüvét erősen dicsérteti; sőt mitöbb, szerző 
e levelet megcsillagozta, mellyben nagy kihívással kel ki a Győri Közlöny 
szini referense ellen, hogy darabját meg merte róni, erőnek erejével követeli, 
hogy nz a referens fölfedezteztessék a peiengérre állittassék! Minő fiatal poétái 
eljárás. 

— Megjelent a „Sárospataki füzetek*11857—8 második félévi I V füzete, 
vagy is az első évi folyam 5 0 — 5 5 ive. Tartalma : Szeremiey Gábor : A z 
evangyeliomi szövetséggyülés II. — Pálkord Antal : Egyházi és világi főha
talom fölötti liarcz. — Jakab fal cay András : Voluntarizmus, alamizsna
rendszer és még valami. Szentpétery Sámuel : Történelmi adatok és irányesz
mék. — Protestáns világkrónika. A sárospataki tanítóképezde. Orbán Mihály : 
Szózat. — Még 5 ív, vagy is egy füzet van hátra s azzal a „Sárospataki 
füzetek" első évi folyama be lesz fejezve. Mint múltkor is örömmel jelentők, 
e derék vállalat olly részvétnek örvend, hogy annak további folyamaira is 
biztos kilátásunk van. E pontra nézve a legközelebbi füzetben a szerkesztőség 
igy nyilatkozik : 

„ Igen is! a körülmények „Füzete ink" folytatását szükségesnek mutat
ják. Egy az, hogy Sárospatakon már eddig egy kis irodalmi kör van bennök 
egyesülve, mellynek tagjai közŐl némellyik vagy ritkán vagy sohasem is fogott 
volna írni, holott nem írnia szellemi és erkölcsi tekintetben szűnő haszon, 
azaz kár; más az, hogy prot. életünk újjá alakítása körül, ugy látszik, azon 
módnak és iránynak is jut némi szerep, melly Sárospatakról tudományos és 
egyháztörténeti érdekek által képviseltetik; harmadik elvégre s a mi leg
főbb, hogy törekvéseinket az irodalom és tudományos ítészét részéről majd-
majd remény fölött kedvező vélemény fogadta és kiséré folyvást; s ha igy 
fog fel bennünket igen tisztelt közönségünk, csak annál inkább lekötelez, 
hogy vele a legerősebb frigybe lépni törekedjünk." 

+ (Megjelent: „A jó mggyar gazdasszony.") Közhasznú házikönyv a 
műveltebb nők és leányok számára. A házi jólét és kényelem előmozdítása 
tekintetéből, több jeles író után, a mi viszonyainkhoz alkalmazva kidolgozta 
Kömyei János. Második kiadás. Számos képpel és ábrával. Ara 1 ft. 30 kr. 
Tartalma főrovatai : Család. Házikör. Lakásról átalánosan. Szinöszhangzat 
a szoba ékítményeinél. Ház tisztántartása. Házi férgek. A lak külön részei. 
Hálószoba. Fürdőszoba. Gyermekszoba. Betegszoba. Ruhatár. Konyhn. Fő
zés. Fűtés. Világítás. Mosás. Cselédség. Házi számvitel. — A könyv czime 
és tartalom jegyzéke eléggé kimutatja, hogy ez az élet mindennapi szüksé
geire vonatkozó igen hasznos kézikönyv s fiatal nők és háziasszonyok kezébe 
egyaránt ajánlható olvasmány. Kiadta Magyar Mihály. 

+ Vj folyóirat.) Mentovich Ferencz költő és tanár „Marosvásárhelyi 
füzetek" czim alatt uj folyóiratot fog megindítani, melly kiválólag ismeret
terjesztő, de egyszersmind szépirodalmi csikkeket is hozand. E vállalatból 
minden két hónapban egy-egy füzet fog megjelenni. 

+ (KempeUn Rita) férje, előfizetést nyit az elhunyt írónő „Kibékülés" 
czimü regényére, melly egy kötetben tavaszutó közepén fog megjelenni. 
Előfizetési ár 1 p. ft. s az előfizetési pénzek bérmentes levelekben Kempelen 
Győző, jászberényi tanárhoz, Jászberénybe küldendők. A tiszta jövedelem az 
irónő sírjára állítandó emlék szebbé és nagyobbá tételére lesz szánva. 

-f- (Dózsa Dánieltől) a „Zandirhám" czimü s közelebb megjelent szé
kely hősköltemény szerzőjétől, a pesti nemzeti színház drámabiráló választ
mánya e napokban egy 3 felvonásos vigátékot fogadott el, mellynek 
„Bajusz és koldustarisznya." 



- 4 - (li. Eötvös Jiiittf) „ X l X - i k század uralkodó eszmél" czimü mun
kája, melly német fordításban már rég megjelent, mindinkább fölébreszti a 
müveit Európa figyelmét. Jelenleg franczia fordításával foglalkoznak. 

+ („Lendvay hattyúdala") Doppler Ferencz által zongorára alkalmazva, 
megjelent. E hangjegyfüret czimlapjat igen szép rajz ékesíti az elhunyt nagy 
művész sikerült arczképével. Kiadta ifj. Lendvay. E szép emléket ajánljuk 
olvasóink szives figyelmébe. 

+ (Erdélyi János) mint kiadó, előfizetést nyitSsofokieta két színmüvére 
Ajáaz és Filokteteszre. Megjelenik e két szinmű Finkei J. sárospataki gym-
nasiumi tanár fordítása szerint egy 10 ívnyi 12-ed rétű kötetben július hó 
elejére. A z előfizetések (1 pftjával) a kiadóhoz Sárospatakra küldendők. 

+ (Török János) publicistikai és nemzetgazdászati dolgozatai a napok
ban kikerültek a sajtó alól. E hazai jelen viszonyainkat fejtegető terjedelmes 
és jelentékeny műről jövőre többet mondhatunk. 

+ (Szigeti, a ,, Vénbakancsos" szerzője) egy uj eredeti vígjátékot irt, 
mellynek czime : ., A falusiak." E darab hir szerint csak a jövő őszszel fogna 
színre kerülni. 

+ (Hegedűs Lajos színtársulata) Pozsonyban Szigligetinek „Csikós" 
czimü jeles népszínművével kezdé meg vendégelőadását, s bár a lakosság 
nagyobb része nem magyar ajkú, a szinliui egészen megtelt, s nagy tetszéssel 
fogadta a magyar előadást. 

-f- (Jótékony czélu szini előadás és hangverseny.) Pozsonyban húsvét 
másodnapján, az ottani keresztyén kereskedőlegény-gyámolitó egylet javára 
a Pálffy teremben szini előadás és hangverseny tartatott. Többek közt dicsé
rettel említik Forgách Mária fiatal grófnő szívességét, ki egy német és egy 
magyar dallal bájolá el a közönséget. 

Ipar. gazdaság, kereskedés. 
/ (Rarey, amerikai lószeliditőről) utólagosan megjegyezzük, misze

rint ujabban többen akadtak amerikai honosai közöl, kik titkát szintén bírni 
állítják és azt olcsó pénzért árulgatják. Átalános azon hiedelem, hogy e lósze-
liditők következő szert használnak, mellyet a V . V . lap is k ö z ö l : „ A lovak 
lábain közönséges a békavar vagy csüdsömör, melly könnyen levehető és 
sajátságos penészes szaggal bir. E szag olly éles, átható, mintha a lóvizelet 
amoniak részei különösen itt öszpontosulnának — s e bűz minden állatra, de 
különösen a kutyára és magára a lóra is nagy vonzerőt gyakorol. E csüdsö
mör porrá reszelten az első szer; a második rőteny (rhodium) olaj; a harma
dik köményolaj. E két utóbbi, de különösen a köményolaj szagát a ló ösztön
szerűleg kedveli. Mind a három szer külön jól eldugaszolt üvegcsékbe teendő. 
Dörgölj el tenyereden egy kis köményolajt s szélmentében közelegj a lóhoz, 
hogy ez a köményt megszagolja. Ha ez megtörtént, a ló nyugton fog bevárni. 
Tenyereddel akkor gyöngéden dörgöld meg a ló orrát a ebbe kis köményola
jat ceempészsz. Bárhová elvezetheted. Ekkor nyújts neki csüdsömörport 
darab ezukron vagy burgonyán. Tégy nyolez csepp rőtenyolajat egy ezüst 
gyüszübe, fogd a gyüszüt hüvelyk- és középujjad közé, bedugván mutató uj-
jaddal a gyüszü száját, hogy ki ne folyjon az olaj, mialatt a ló száját felnyi
tod. Mihelyt ezt felnyitottad, öntsd a gyüszű tartalmát a ló nyelvére s a ló 
rögtön alázatos szolgád leend. ö l e b gyanánt fog követni. Barátoddá éa nö
vendékeddé válik. Mindenre taníthatod — j ó és szelíd bánásmóddal." 

/ (A méhészet és erdészetről) a „Falusi Gazdá"-ban Félegyházáról 
következőket olvasunk. „ J ó l jegyzé meg egy gazdászati író, miszerint az al
földi gazdának a piszkafa is kész pénzébe kerül:ha nem akarnánk is átalános 
igazságot adni e mondat jelentőségének, részben indokolja mégis erdőszetünk 
háttérbe szorulása, s az e miatt bekövetkezett faszuké. Itt az idő tehát hogy 
valahára ezen hátrányunkat megismervén, segítsünk magunkon, azaz ültes
sünk és növeljünk erdőt, magunkról és utódainkról gondoskodva; ezt igényli 
a kor, ezt az épületet- és tűzifának naprul napra növekedő drágasága, a trá
gya becsülése, a méhészet előbbrehaladása, stb. — Mindaddig mig erdeink 
nem lesznek s fával nem bővelkedünk, a trágya teljes kímélését a legjobb 
akarat mellett sem eszközölhetjük, mert a szalmát és tőzeget mint tüzelő 
anyagot egészen nem nélkülözhetjük; pedig ha ezt mind trágyaképen adhat
nánk vissza a földnek, már ebből is jelentékeny haszon hárulna a föld termő 
ereje biztosítására, s következéskép a mezőgazda vagyonosodására. A z er
dők gyarapodása a méhészetre is igen jótékony, mellyet szintén érdekünkben 
áll előmozdítani; mire nézve ha tekintjük Lengyel- és Oroszországot, melly
nek a mellett hogy égalja zordonabb, de vidéke bokros és erdős, méhészete 
sokkal nagyobb virágzásnak örvend, mint a mi szelídebb levegőü sík és esőt
len alföldünké. 

m u J * a ff ? 
+ (Telekiné-Bickersteth Janka) grófné, ki a magyar nemzet és szép 

nyelve iránt olly kitűnő előszeretettel ragaszkodik, mint a Hölgyfutárnak 
írják, rövid nap alatt fővárosunkba érkezik, hol huzamosb ideig szándéko
zik lakni. Tiszteletére a magyar irók egy része hír szerint Albumot fog 
szerkeszteni. 

+ (Adelaideból Australiából) írják febr. 11-ről : „Majd megsülünk, 
olly rendkivüli hőség uralkodik 10 nap óta. Délben a hévmérő 136—138 F. 
fokot mutat árnyékban. Ezenkívül szakadatlan forró szél fa s igen sokan 
halnak a szokatlan hőség miatt. Most tudják a nők, mit tesz az : hogy az 
almát fáján lássa megsülni az ember." 

+ (Prágába) mult hó 31-én egy férfiak, asszonyok és gyermekekből 
álló hannoverai karaván érkezett a vaspályán. E jámbor emberek Magyaror
szágba indultak, hogy a pesti kerületben valahol letelepedjenek. Tehát ök is 

hallottak valamit a „tejjel mézzel folyó országról," s azt hiszik, hogy Ma
gyarország minden szöge-zuga egy-egy Eldorádó a javából. Á m hadd pró
bálják meg. 

+ (A tatai műkedvelők) Reviczky Anna assz. buzgó részvéte folytán, 
nem régiben egy hangversenyt rendeztek, melly alkalommal igen szép Ősz-
szeg folyt be a tatai tüzkárvallottak javára. 

+ (Ira Aldridge) folyó hó 6-án lépett föl először Temesvárott Othello 
szerepében. A T. Z. aziui referense nem tud mindenben megbarátkozni a nagy 
néger színész játékával. 

+ < Különös Isten áldása.) Egy portugál városban közelebb egy nő öt 
gyermeket szült egyszerre. Ez apró istenáldások mindegyike ollyan egész
séges, mint a makk; de a szegény anya, midőn magzatainak életet adott, a 
a magáét elvesztette. 

•4- (Az idén a budaiak) nem lesznek kénytelenek Pestre jönni , ha a 
Dunában fürödni akarnak. Walther pesti ácsmester engedélyt nyert, hogy a 
budai Dunaparton uszodát építhessen, melly a budai takarékpénztárral szem
közt fog fölállittatni. Úszhatunk tehát a nyáron eleget. 

— (Vad házasság botrányos példája.) Gömörmegyében, a Rimavölgy 
egyik csinos helységében, mult őszszel az uraság egy erdőkerülőt fogadott, 
ki azelőtt úmármester-ember volt, de feleségével! rosz viszonya miatt szülő
helyét , mesterségét elhagyta, több helyen szolgált, s ekképen került a Ri
ma völgyére is. Télen át megismerkedvén egy nem legjobb birben álló mint
egy 35 éves leánynyal, ezzel egyesülve akarta tölteni élete napjait. Több-
ízben hozzá való csatlakozásra szólitá fel: az emiitett nőszemély azonban 
lekötelezés, biztositek nélkül nem akart kívánságára hajolni, hanem kívánta, 
hogy őt a feleséget illető jogokkal nyilvánosan ruházza fel. A vallásunk 
értelme szerinti törvényparancsolta rendes házassági kötés, a kerülő törvé
nyes felesége által megindított válóper, bevégezve még nem levén, kivihe
tetlen volt. H o g y mégis a szerelmes pár e nehézségek daczára czélt érjen, egy 
egészen uj divatú házassági kötést tervezett s egy előleges lakodalom meg
tartásán, a mellyen több tanú jelenlétében magukat egymás irányában lekö
telezzék, állapodtak meg. 

A kitűzött lakadalom határideje előtt néhány nappal az itt divatozó 
szokás szerint meghívták a násznépet. A vendégkoszoru böjt harmadik vasár
napján egy gazdaember házahoz gyük össze, s meg kell vallani, hogy a nász
nép épen nem állott a helység színéből. Elkezdődött nagy vígan a lakoma, 
több pohár bor kiürítése s néhány felköszöntés után a násznagy tányérját 
megütögetve, csendet parancsolt, előhivatá a házasulandókat s illy beszédet 
tartott : „ T . násznép! Gondolom, mindenki előtt tudva van összejövetelünk 
czélja, hogy becsületes R . ur K. leánynyali egybekelésének tanúi legyünk, 
én tehát mint e pár megbízottja jelentem, hogy becsületes R . ur házasságra 
lépni szándékozik, eljegyzé magának becsületes K. leányt. A kinek a meg
nevezett, előttünk álló személyek egybekelése ellen kifogása van, azt velem 
közölni azonnal el ne mulaszBza." A násznagy ezen hirdetését ismét néhány 
toaszt és átalános megelégedés követte. 

Nem levén senkinek kifogása az összegyűltek közöl, násznagyunk tiszt
jét teljesítendő a vőlegényhez e következő kérdéseket intézte : vőlegény! 
nyilatkozzál ünnepélyesen az összegyűlt vendégek jelenlétében és lelkiisme
retesen, szereted-e e leányt?" — Felelet: Szeretem. — „ J ó akaratodból vá
lasztod-e hitves társaddá?" — Fel. : Igenis. — „Igéred-e, hogy hűséggel, 
kímélettel, segítséggel fogsz viseltetni iránta, ápolni fogod és el nem hagyod 
mind halálig?" — Fel. : ígérem. — A z elősorolt kérdéseket a leány elé is 
terjesztette a násznagy, ki is mindegyikére kész igennel felelt. Összeadván 
kezeiket a megbízott, néhány bibliai szóval megerősité a kötést. A z uj pár 
háta mögött álló vén ember, fejeikre tevén reszkető kezeit, áldással fejezé 
be a szertartást. — Ezen ujdivatu törvényellenes házassági kötésnek, az 
elmondott beszédek s több pohár bor lenyelése által lelkesült vendégsereg 
szerencsekivánatának csak az evés-ivás szakasztott vége t , s néhány, 
eddig csendesen ülő vendég is megszólalt, sok a szertartásra vonatkozó bot
rányos észrevételeket lehetett hallani, mellyek a jelenlevők törvénytelen, 
féktelen hajlamairól tettek tanúságot. 

A lakoma végeztével levették a koszorút a menyasszony homlokáról, 
egy veres szalaggal díszített fekete főkötőt illesztettek a fejére, kocsikra 
ülvén, a szomszéd helységekben is mutogatta magát az uj pár, s szemérmet 
sértő dalok, beszédek, sőt tények közt, este felé a kerülő szállására ért a tár
saság, hol is a nap hátralevő és a következett uj nagyobb részét duda mellett 
tánczczal, dőzsöléssel töltötték, a midőn más ájtatos keresztek Krisztus 
Urunk szenvedéseiről elmélkednek. 

Ezen vallási botrány az illető cs. k. hatóságnak az illetők által feljelen
tetvén, ez már is a kellő intézkedéseket megtette. U g y látszik, hogy a mézes 
hetek helyett a keserűség napjai következnek, és a vig böjtöt szomorú húsvét 
váltandja föl az előadott lakadalom részvényesei részéről. — Különben ez — 
írja tudósítónk — a Rimavölgyén nem olly ritkaság, most egy fél mérföldnyi 
területen mintegy háromnegyed év óta ez már a harmadik illyen eset, csak
hogy az előbbiek nem is tartottak esküvést, beérték csak a lakodalommal. 
De őrködik felettök a törvény karja. g- g. 

— (Buzgalomhiány) Kossuthról (Pozsonymegyéből) april 12-ről e so
rokat veszszük : Sajnálattal kell említenem, hogy nálunk a nemzett művelt
ség előmozdítására nem igen törekesznek. — Vannak ugyan.áldozat-s tettre 
kész férfiak is. kik már községi könyvtár megalapításán is fáradoztak, azon
ban szavaik siker nélkül hangzottak el. — Nem volna e részvétlenség an
nyira fölróhatfVha a lakosság nem volna anyagilag ellátva, azonban több 
olly birtokú egyén találkozik a faluban, kik maguk megérő te tése nélkül is 



áldozhatnának az irodalomra; de ugy látszik, hogy a birtokosok amaz isme
retes elvet tartják szemük előt t : „ a z apám sem tette, mégis becsületes em
ber vo l t . " Eddig a mit nem tettek, most pedig azt mondom el, a mit tettek. 
A z itteni érdemdús lelkész ur, különben a magyar Sz. István társulat tagja, 
jónak látta, a tősgyökeres magyar faluba, néhány bevándorlóit tót béres 
kedvéért, tót olvasóegyletet alapitani. (Ez magában még dicséretes volna 
Sterk.) A z egyház falai, honnét eddig hazánk nyelvén hatott a dicsének és 
ima a mindenek Urához, most tót éneket hangoznak vissza. — Ennek sajnos 
következménye az lesz, hogy a törzsökös magyar falu végre eltótoeodík, mint 
azt a szomszéd helységek sorsa is mutatja. Van t. i. környékünkben több falu, 
mellyeket évek előtt tiszta magyarság lakott, de a bevándorlóit tótok iránti 
különös kedvezés olly sorsra juttatá őket, hogy most lámpával is alig lehetne 
a faluban magyar embert találni. Eddig a falunkba bevándorolt tótok ipar
kodtak a magyar nyelvet sajátjukká tenni, s gyermekeiket tökéletes magya
rokká nevelték; most látván a kedvezést, még többen vándorlandnak be a 
faluba, s kiszorítván a magyar cselédeket, a birtokosok is, hogy velők közle
kedhessenek, a tót nyelvet fogják tanulni. — Mindnyájan vigasztalhatlanok 
vagyunk, mert nem tudjuk, miként lehetne falunkat a reá tornyosuló veszély
től megóvni. — Ha megengedi szerkesztő ur! utólagosan értesitendem önt a 
történtekről. (Kérjük. Sterk.) Keret vén yi G. 

+ (Liszt Ferencz tiszteletére a dalárda) f. hó 10-én este ünnepélyt 
rendezett,melly alkalommal ígéretet tőn a,,világnak hírhedett zenésze,"hogy 
egy év múlva ismét körünkbe jő , s elhozza magával azon müvét, melylyel 
nemzeti zenénk oltárán áldozni kivan. 

+ (A nemzeti színház tagjai) a „Pesti Napló" kimutatása szerint 1857. 
évben következőleg voltak elfoglalva : Szilágyi föllépett egy év alatt 159szer, 
Udvarhelyi Miklós 142, Lendvai 126, Szerdahelyi 117, Tóth József 107, 
Réthi 105, Feleki 100, Szigeti 93, Kőszeghi 90, Füredi 88, Eötvös Borcsa 72, 
Fancsy Ilka és Jekelfalnsi 70, Benza 63, Hollósy L.-né 61, Munkácsy 
Flóra 60, Német Iii 58 , Bulyovszkyné, Ellinger és Száthmári L.-né 48, 
Egressy 46, Jókainé 45, Komlóssy K.-né 44, Aranyvári Emília 39, Ellin-

gerné 30, Campilli 28, Latkócziné 25-ször. Ezenkívül Kaiser-Ernstnó fél év 
alatt 34-szer, Fridrikné szintén azon idő alatt 9-szer. E kimutatás fölött 
mindenkinek szabad elmélkedni és combinálni. 

f (Ersektartományi zsinat Esztergomban.) A „ R e l i g i o " a2on örven
detes jelentést hozza, hogy Magyarország herczegprimása bibornok c eminen-
tiája mint esztergomi érsek mult hó 25-én tartományi zsinatot hirdetett jöv6 
september havára. 

— (Tűzvész.) Vadkert, Pestmegyében. Rövid idő alatt kétszer kellett 
félreverni a harangokat. Alig mult két hete, hogy a helység déli részét érő 
urasági erdő égni kezdett, melly azonban szerencsésen elnyomatott. De apr. 
8-kán közelebb hozzánk tolakodott a vész. A z evang. paplak tőszomszédsá
gában fekvő iskolaház udvarán levő fűteni való szalma reggel 9 és 10 óra 
közt lánggal égni kezdett, de jókor észrevétetvén csendes idő levén, a ve
szély helyére tóduló segítő emberek által hamar eloltatott. Nagy szerencse, 
hogy ez nappal vagy azt megelőző napon nem történt, az akkor dühöngő 
szél miatt, a tűznek határt tenni alig lehetett volna. 

+ (A pesti jótékony nőegylet) bevételei a mult egyleti évben 1858 márt. 
3 l - i g Összesen 19,881 ft. 46 krra, a kiadások 10,702 ft. 24 krra rúgtak. E 
szerint maradt a jelen évi kiadások fedezésére 9149 ft. 22 kr. 

/ (A magyar nyelv Prágában.) A cseh ifjak nagy szorgalommal láto
gatják az ottani egyetem magyar irodalom tanárának, Riedl Szende szepesi 
hazánkfiának előadásait. 

i (A földtehermentesitési kötelezvényeknek) második sorsolása, a n.-vá
rad i kerületben e hó 30-án fog végbemenni N.-Váradon. 

— (Halálozás.) Tisza-Igaron (Szolnok) april 2-án szenderült át örök 
nyugalomra hosszas betegség után Kesaeleőkeői Majthényi Mária asszony 
Okoticsányi Gusztáv közbirtokos ur neje, életének 49. évében, szeretett férje, 
édes anyja őzv. Majthényi Gáborné, gyermekei, unokái s számos rokonságá
nak mély bánatára s minden ösmerősének sajnálatára. Béke hamvaira 1 

— H e l y r e i g a z í t á s . Lapunk mult számának 171 -ik hasábján, a 17. sorban, hibásan 
áll : „ a S z a m o s k r i s t á l y v i z é b e n " ; „ a S z t r i g y k r i s t á l y v i z é b e n " kelyett 

Színházi napló. 
Péntek, april 9. Roger második felléptéül „Hugonották," opera 4 felv., 

zenéjét irta Meyerbeer, A színház tömve. Roger nagy hatással működött, 
egy dalt ismét magyar nyelven énekelt, a többit most is francziául. 

Szombat, april 10. „Utolsó Zách,1 dráma 4 felv. Irta Tóth Kálmán. 
Vasárnap, april 11. Roger harmadik follépteül: „Lammermoori Lucia," 

Opera 3 fi-! v., zenéjét irta Donizetti, Ez olasz operában Roger olasz nyelven 
énekli szerepét. A tetszés különösen a második felvonás végjelenetében vi
haros volt. 

Hétfő, april 12. „Czámő," vigj. 4 felv., irta Seribe, ford. Huszár Imre. 
Jókainé művészetének egész fényében ragyogott a czimszerepben. 

Kedd, april 13. Roger negyedik follépleül „Lammermoori Lucia," opera 
3 felv., zenéjét irta Donizetti. 

Szerda, april 14. „Ránk bán." Dráma 5 felv., irta Katona József. 
Csütörtök, april 15. Roger utolsóelőtti follépteül: „Zsidónő." Opera 

5 felvonás. Irta Seribe. Francziából fordította Jakab István. Zenéjét szerzé 
fíalevy. 

Szerkesztői mondanivaló. 
1878. B a j m ó c á r a S i . A. - A kérdéses müvet a kívánt feltételek mellett meg fogja 

ön kapni. ( K i a d ó h i v a t a l . ) 
1879. G y ö n g y ö s r e — thy . Ajánlatának igen örvendünk. 
1880. N a g y - K e r e k l . A l i éves tlu levelét j ó l esett olvasnunk; egyik bizonysága ez 

is az ujabb nemzedék elfojthstlan tanulást ragyának. Kívánjuk, hogy ápoló kéz hiányát 
sohase érezze. 

1881. V - D r m r e . Köszönjük a megemlékezést. Az egyházi beszédeket valódi mély 
buzgalom lengi át s a kidolgozás sok szónoki eróre matat. Megtartjuk emlékül. 

1882. R i m a s z o m b a t S S . . . . M a r t o n . — Hazai iparosaink értelmiségét s képe
zés! vágyait igen kedvezd színben állítja elénk ön derék levele is, mellyet örömmel olvas
tunk. M i ez érdekeknek ezentnl is, a mennyire itt lehetséges, figyelmet szentelendunk. 
Olvasta Ön azóta Beregszászi ur nyilatkozatát % jelentését mait számunkban ? 

1883. L a n e r L a j o s u r n á k . A példány iránt rendelkeztünk. A x ígért közlemények 
szive* fogadtatásra számolhatnak. • 

1 8 8 4 . H ó n a i r a . Csúnya dolog biz az, a mit ön közöl, — de ebból még nem követ
kezik, hogy az De lett legyen elég érdekes c n r i o s u m , a mit mi köz lőttünk, a a mi azóta 
lapunk nyomán bejárta egész Európa hírlapjait. Ismételjük azonban, hogy cnriosum az 
egész — egyéb semmi. 

1886 . X e p d a l . Remekmű. 
„Csiribelnek a fán a kis madárkák. 
Az lantomat nem fűzfából csinálták. 
Tündér hozta á z t a t messze országból, 
A szép tündérországból." Ar ta t el nem hiszszuk. 

1886. H o z t a m lebeg . Tehetségről tanúskodik. Iparkodjék ön elszokni a czifra-
saavak keresésétói, különben dagályossága eaik. Ajánljuk Aranyt, Petőfit, Tompát. 

18*7. R e m e g a h a r m a t c s e p p Bizony még friss idók járnak. 
1888. S s e r e t s s - r m é g ? Igenis — nem. 
1889. I I . -BaBdra . Múltkori értesítésünket meg kell igazítanunk. A Magyar Mih. 

által kiadott s Kerékgyártó Árpád által szerkesztett „Magyarok életrajzai" czimü munká
ból, melly csakugyan Budai polg. Lex-iconának uj átdolgozása, e napokban jelent meg az 
V . füzet- Tartalma : a Báthori család. Egyegy 6 ive* füzet ára csak 4 0 kr. Igen kívánatos 
volna, hogy s vállalkozók számos pártolás által a mü sikeres folytatására képesüljenek. 

1890. T I s z a - F o l d v a r r a . Tehát a t-furedi cséplogéproli tudósítás, mellyet t.-igari 
levelezőnktől közlénk, annyiban valótlan, hogy amaz u. n. „vállalat" még csak terv volt s 
igy a v*U»hrt sem bukott meg, hanem a terv nem sikerült. A dologban mindenesetre van 
különbség, de azért engedje meg ön levelezőnknek, hogy e „nem sikerűiért" afféle j ó 

akaratú magyar ember szempontjából és módja szerint továbbra is sajnálhassa. Megbán
tani és gyanúsítani pedig senkit sem akar vele — arról jót mernénk állani. 

1691. Ó n o d y B e r t a l a n urnák Bécsbe. — A 14 darab régi pénzt vettük s óhajtás* 
szerint a múzeum igazgatóságának átadtuk. Köszönet érte. — A többiről személyesen. 

1 8 9 2 . K a p o s v á r E . Z . C . — Tréfának s o k . Komoly szándéknak erősen kevés. 

0 ( 0 - H E T I 1VAPTAB. 
H ó -

cs be t lnap 

K a t l i u l i k . és Pro féu l , 

n a p t á r 

Gör . -orosz , 

n a p t á r 

© N a p - Izrae l i t . S H o l d , •, H ó -

cs be t lnap 

K a t l i u l i k . és Pro féu l , 

n a p t á r 

Gör . -orosz , 

n a p t á r kelet '>> 
n a p t a r kt:lt-L ii y * 

April i a Április ( Ó ) Lt. ['• 6. P Igar R. ó. !>• á. 

1 8 V a s á r n . C i E d u a x d v . C 2 A p . B l i K Í Eut . 5 9 6 50 4 Nik&n. 7 40 0 i 
19 Hétfő Tódor .Emma T é d . W . 7 Georg M S 7 6 51 fi Böj t 8 50 I 4 
2 0 Kedd Vict . Oda se. Ahsalon 8 Thomas o 6 G 53 6 Böjt 10 L2 1 62 
31 Szerda A.nst:lm püsp. Anselii) 9 Frochorns 5 i 6 5-1 7 T . sz. 11 32 •> L>5 
2 2 Csütört. Caius és Sot. Cajus S. 10 Herod. í s 56 8 Böjt 0 51 2 43 
2 3 Péntek Adalbert p. Béla 11 Antipas 5 0 6 57 9 2 7 3 4 
24 Szombat György v. György 12 Terűn ti us 1 § 8 S 18 1 0 S . 3 P . 9 19 3 tf 

U o l d n e g y e d : ® Első negyed 20-án 3 óra 4 3 perczkor délután 

T A R T A L O M . 
Redsid basa (arczkép). — Hortobágy. T ó t h Endre. — Arczképek a Raguzai ber

ezeg emlékirataiból. L é v a i J . — Ónod vár (képpel). É d e s V . — Kanton b e v é t e l é é n 
vHügyurók futása (képpel). — Alakítsunk dalárdákat. K ö r ö s i S. — A drágakövekről 
(vége , rajzokkal). D r . S o l t é s z J. — Mutassunk j ó példát a biztosításra. L — n y i L . — 
E g y barkó család beszélgetése (vége) . M i n t á i . — T á r h á z : Kakas Márton a színházban. 
E g y becses kis röpirat. Irodalom és művészet. Ipar, gazdaság, kereskedés. M i újság? 
Színházi uapló. Szerkesztői mondanivaló. Heti naptár. 

KIólU* U hí felhívás a 

VASÁRNAPI ÜJSÁG 
P O L I T I K A I Ü J D O I S Í C O I 

egymást kiegészítő testvér lapokra, 
a következő feltételek alatt fogadtatik el az előfizetés, u. m B u d « - P f * t c n házhoz bordvs 

vagy vidékre p o s t á n k n l d v c : 

évnegyedre, azaz (április—juniusra) 2 3 ft* 

báromnegyedévre , azaz (április—decemberre) . 4B*> ft* 
cy Tls előfizetett p é l d á n y r a e g y t h i t p l e t p e l d a n y n y a l k e d v e s k e d ü n k . -

A pénzrslevelek küldését bérmentesitni kérjük. 

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala 
(egyetem-utcza 4 . sz.) 

Felelős szerkesztő : Pákh A l b e r t . 

Kiadó-tulajdonos H e c k e n a s t G t a x t a v . - Nyomtatja L a n d e r e r és H e c k e a a s t , egyetem-utca 4. szám alatt P « t * o . 




