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** (A „Szegedi Híradó" húsz példánya.) A
szegedi tanyai iskolák számára eddig a város az
ottani lapból 20 példányt járatott; most azonban
jelen anyagi körülményei között e kiadást tovább
nem viselhetvén, az emiitett lap kiadója húsz
tiszteletpéldányt saját jószántából küld a tanyai
növendékek oktatásával foglalkozó tanítóknak.
Mig egyrészről Burger kiadó ur szép eljárását
teljes elismeréssel emiitjük meg, másrészről kissé
különösnek találjuk, hogy Szeged városának különben érdemes tanácsa épen a szellemi emeltyűk
elvonásával kezdi a gazdálkodást.
** (Mérges gombák.) A napokban a kolozsvári
piaczon egy czigányasszony nagymennyiségű gombát árult, melyből többen vásároltak s ettek, de
az majdnem komoly következményeket vont maga
után. Többi közt egy három tagból álló család
mindhárom tagja, evés után pár órával elkezdett
gáppadni; azután iszonyú gyomorrágás, később
hányás következett be. A család egyik tagja észrevette ugyan, hogy a gomba a tűznél megfeketedett, de rósz következményre nem gondolt. Fájdalmuk tetőpontján egy látogató hirtelen orvosért
szaladt s csak alapos gyógyítás és édes tej használása vette elejét a bajnak. Ugyanaz nap ott
több hasonló eset fordult elő.
** (A „Magyar nök évkönyvének") 1864-ik
évi folyamára Emilia előfizetést hirdet. Ez ujabb
évkönyv, a szerkesztőnő ígérete szerint, az eddigieket mind tartalom, mind kiállítás tekintetében
fölülmúlja. Az albumot 16 honleány kőnyomatu
arczképe fogja disziteni, s ezek : Bohus-Szögyéni
Antónia, Balogh László Antónia, Detrich Vilma,
Dókus Rátkai Borbála, Hollán Ernőné. Hollósy
Kornélia, Báró Inczédi Pálné, szül. gróf Haller
Zsófia, Kralovánszky Istvánné, Mudry Pálkuty
Janka, Pálfi Stelzer Eliza, Riza korán elhunyt
költőnőnk, Simig Istvánné, Gróf Szapári Gézáné,
Tisza Lajosné, Thurn Erzsébet, és gróf Zichy
Pálné. Előfizetési dij : fűzött példányra 1 ft. 50
kr., kemény borítékban 2 ft., díszpéldányban 2 ft.
50, kr. Előfizetési határidő : július 15-dike. Az
,,Évkönyv" f. év. augusztus havában okvetlenül
szét fog küldetni. Az előfizetési pénzek Emíliához a „Családi Kör" szerkesztőjéhez küldendők
(Pest, Kalap-utcza, 17. sz.).
** (Halálozás.) Gaizágó László, ki Turpásztói László és Turpásztói Túzok név alatt több sikerült beszélyt és kedélyes költeményt irt, e hó
12-én Ráczkeviben meghalt, élte 32-ik évében.
Béke legyen hamvaival!
— (Halálozás.) Erdélyből a következő szomorú jelentést veszszük : Nagy-szalontai grót
Toldi Karolina, s ürmösi Maurer Károly, mély
fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj s illetőleg páratlan édes atya : ürmösi Maurer Károly,
erdélyi királyi táblai rendes ülnök, april hó 14-én
87 éves korában, négy napig tartott súlyos betegség következtében, jobb létre szenderült. Az idvezült földi részei, april hó 17-én, d. u. ó órakor
rövid isteni tisztelet után, M.-Vásárhelyről Ürmösre vitettek s ott e folyó hó 23-án, d. u. 3
órakor, viszont vallásos ünnepélylyel, a családi
kertben, a dicsőült néhai testvére Maurer László
porai mellé elhelyeztettek. Béke lebegjen siralma felett!
— (Jótékonyczélu sorsjáték). A miskolezi
ref. egyház által épitendő torony javára május
5-én Miskolczon tartott tánczestély alkalmával
rendezett sorsjáték eredménye mintegy 2000 ft.
volt. Az ekkor kihúzott nyerő és nyeremény számok teljes jegyzékét lapunk mai számának hirdetési melléklete hozza, mire az illetőket figyelmeztetjük.
— (Adakozások). A Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez múlt héten beküldetett :
Farkas László lltí éves agg szániára: üebreczenből özvegy Auer Andrásné a gyámoltalan
öregnek a pünkösdi ünnepekre 5 ft.
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Hoéa hetinap

24 Vasár. D púnk. vas.
2 5 Ilétl'ft
Pünkösd hetf.
26 Kedd
Ágoston püsp.
27 Szerda Jez. sz. v. k. T
28 Csötort. Vilmos
20 Péntek Maximin
t
30 Szomb. Ferdinánd kir.-f

Péntek, május 15. ,,A család öröme." Franvígjáték 3 felv. Bourgeois és Decourcelle
után forditotta Feleki.
Szombat,

május 1<>. „A

bubagyáros.'1

Vig

opera 1 felv. zenéjét szerzetté Ádám, szövegét
Leuven és Beauplan után forditotta Havi. Ezt
megelőzte : ,,Az ajtó tárva vagy zárva legyen."
Közmondás 1 felv. Musset után fbrd. Tisza K.
Vasárnap, május 17. ,,Szerelem és örökség."
Vigj. 2 felv. Szigetitől. Utána másodszor: ,,A bubagyáros.''
Hétfő, május 18. „A család öröme." Vigj. 3
felv. Másodszor. Ismét egy külföldi növény, melynek átültetését sem iránya sem nagyszerűsége által nem látjuk indokolva. Ideje volna e fordításoknak határt szabni, hogy ezekből legalább is
csak a külföld remekei kerülhessenek színre; mert
ha a nemzeti színháznak továbbra is ily franczia
férezdarabok lesznek kegyenczei, azáltal a honi
múzsát, szinmüvészetünk ez édes gyermekét kedvetlenitjük el.
Kedd. május 19. „A Hug'nották." Opera 4
SAKKJATEK.
felv. Zenéjét szerzetté Meyerbeer.
Szerda , május 20. „Richelieu." Történeti 178. sz. feladvány. Dósa Gábortól (Pesten).
dráma 5 felv. Irta Bulwer, angolból forditotta
Sötét.
Tóth József.
Csütörtök, május. 21. ,,Fortunio dala.1' és
„EUzondoi leány.." 1 felvonásos operettek.

Budai népszínház.
Május 15. „Lázár a pásztor.1' Rémdráma 3
felvonásban. Az ilynemü darabokban, ha a közönség nem kap is magasabb lelki élvezetet, legalább
a színésznek tér nyilik a szenvedély egész hatalmát kifejteni s ezáltal hatni a nézőkre. A szerepek csaknem maguktól játszanak, s annyivalinkább
csodáljuk, hogy Dósát és Bődit kivéve, a többiek
egyátalán nem tudtak szerepeikbe bemelegedni, s
csak mozgó bábok voltak élet és érzés nélkül.
Dósát és Bődit az alig néhány emberből álló közönség hihetetlen zajjal megtapsolta.
Május. 16. „Choufleuri ur otthon lesz" vig
operetté 1 felv. Offenbachtól. Ezt megelőzte „A
szerelem politikája" vigj. 1 felv.
Május 17. és 18. „Dunanan apó és fia utazása" operetté Offenbachtól. Ez alkalommal 40edszer, s mint ígérve van, a jövő őszig utolszor
került színre.
Május 19. ,,A párisi udvari tánezosnö"
életkép 3 szakaszban. Az est koszorúja Takácsé
volt, ki Bimboche szerepét hű jellemzéssel, a modorosság, keresettség legkisebb nyoma nélkül, s
mégis finom árnyalással adta. Nem csalatkozunk,
ha azt hiszszük, hogy több sikerült szerepe közt a
maiban volt legnagyobb, mert kevésbbé hálás
szerepben igen nagy mértékben elégített ki.
Május 20. „Az utolsó eszköz" vigj. 1 felvonásban. Utána ,,Titi" „Ördög Róbert" operának
énekes paródiái jelenete. Végül „Szerelem politikája" vigj. 1 felv.
Május 21. „Fidibiís'' vigj. 3 felv.
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Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 173-dik számú feladvány

megfejtése.

(Bankos Károlytól K.-Sz.-Miklóson.)
Világos.
Sötét.
1) V c 1 - g ő
K e 6 - e 5 : A)
2) B d 1 — d 4
tetszés szerint.
3) V - v. B - ^
A)

Görög-orosz
- naptár

Izraeliták
naptára

Május (ó)

Szíván R.

D pfluk. vas. 12 V Exaudi
Punk. hétfő 13 Gliceria
Ágoston
14 Izidor
Gyula
15 Pacomius
Emil, Vilmos 16 Tiyador
Maximin
17 Adronik
Ferdinánd
18 Thcodotus
Holdnegyed : "S Első negyed

6 Heti ilnn.
7 Heti 2. ű.
8

9
10
11

12 36. Sabb

25-én 10 óra !

TARTALOM.

<s delel

N aj -

kei

nyűg.

kél

a

H ol ddelel ny

p- P- m. 6. P- 6. p- 6. P- ó. P16 56 32 7 38 10 14 5 14 • *
15 56 37 7 40 11 17
5 75 0 4
14 56 43
7 41 12 22 6 41 0 27
13 56 49 7 42 1 26 7 25 0 50
12 56 56 7 43 2 86 8 12 1 13
11 66 3 7 44 3 48 9 2 1 88
10 57 11 7 45 5 2 9 56 2 7
perez este.

6.
4
4
4
4
4
4
4

Elófizetési
föltételek
18fi.t-ik
é v r e :
a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :
Egész évre (január—december)
Csupán Vasárnapi Újság;:
Egész évre (január—december)
Fél évre (január—június)

1 0

ft

"

'•

VI. E r d ö d y

Szerkesztői mondanivaló.

-^

Pest, május 31-én 1863.

Fél évre (január—június)

6 ft.

Csupán Politikai Újdonságok :
Egész évre (január—december)
Fél évre (január—június)

6 ft.
3 ft.

Régi magyarok régi arczképei.

F f 5 - g 6 t
1)
F b 8 - d 6 f
2) K e 8 — f 8
3) B d 1 — d
Helyesen fejtették meg. Veszprémben:Fülöp József.
K-Kürtösön : Csemiczky Károly — Váczon : Niczky Pál.—
Debreczenben : SperberF. — Zagyva Imre. — Bócsón : Kispál
Ábris. — Felső-Penczen : Endródy Géza. — Egerben : Til9596. B.-Követsd. B. J. A tudósítást a beküldött kovszky F. — Bajmakon : Weisz Fülöp. — Pécsett : Ritkay
alakban közölnünk nem lehet. Az ily magánpanaszok, János. — Sárospatakon : Róth Kálmán. — Tályán : Nagy
melyeket teljesen méltánylunk ugyan, de alaposságukat a Lajos.
távolból megítélni képesek nem vagyunk, inkább az illető
Rövid értesítések. Fehéregyháza : B. Szivesen látott
hatóságok körébe tartoznak, mint hírlapba.
vendégünk leend. — Debreczen : Sp. Sötét F b 4 — d 2
9597. Pozsony. Sz. F. J . A czikket a kívánt időre lépésére 2)V— e 6fs a következő lépésre mat következik.
fogunk iparkodni kiadni, de ugy, hogy még a jelen félévi Az említett két lépéses mat elől pedig a Király d 5-re
folyamban bevégezhessük, s folytatása ne menjen át a menekül. — Pécs : R. I. A 171. sz. feladv. teljesen hibátlan,
jövőre. Fogadja a becses közleményért köszönetünket; s igy csak az általunk közölt módon fejthető meg. Ha
óhajtva várjuk a többit is, s ön elismerésre érdemes, szor- Sötét a Bástyát a második lépésben nem üti, hanem b 4-re
galmas búvárkodásának minden további eredményeit. Ki- visszamegy : 3) F h 7 — d 3 következik, s B vagy F matot
vánatát a jövő félévre nézve örömest teljesítjük.
mond. — A 159 sz. f. megfejtésében sajtó-hibából maradt
9598. Debrec-zeu. R. S. Az adomány még az ünne- benn a lehetetlen lépés, mely valósággal 2) V h 6 — e 6
pek előtt adatott át a szegény öregnek, ki megindulással és 3) H d 3 — c 5 i f lenne, a mit az ön felszólalására
fogadta azt, áldva a jótékony adakozó asszonyság jószí- szivesen kijavítunk. — Tálya : N. L. A 175. sz. f.-ban az
első lépés helyes, de a folytatás ellen kifogásunk van.
vűségét.
A 173. feladvány hibátlan.
9599. Gyanta. R. I. és

II E T 1 N A P T Á B,

Kathollkus és Protestáns
naptár

Május

Nemzeti színház.

Tizedik évi folyam.

22-ik szám

9600. Jánosi (Szathmár).A ref. egyház gondnokának.
Mindkét helyre lapunkhoz beküldött adakozási összegeket
küldtünk a lefolyt héten.
9601. Virány. V. Az adóügyet illető tudósítást nem
közölhetjük.
9602. Bécs. Dr. E. A. Az uj czikket köszönettel vettük. E hét [folytán magán-levelünkkel fogunk önnél beszólani.
9603. !Wi üldöz engem! Mi nem; hanem ön verseitől
is hasonló figyelmet kérünk számunkra.
9604. Maróth. Biz az kissé nagyon prózai hangon van
e'mondva.
9605. K.-Sz.-Miklós. K. G. Minden jó akaratunk
mellett sem találtunk még eddig a czikkeknek kedvező
tért és alkalmat. Kiadás esetén a feltételeket azonnal teljesítjük. A kérdezett czikk a V. U. 1854. évi folyamában
jelent meg, s ha jól emlékszünk, egy későbbi évfolyamban
még bővebben van tárgyalva. Lavatert nem kérjük: tanát
a mai tudomány legnagyobb részében alaptalan nyegleségnek tartja.
9606 Álom és való. Más fajtát kérünk; telik onnan
több is. Nem értené azt a világ, hogy Nepomuk sz. Jánoít
megénekli — Tilinkós Pista. Pedig a vers egészen komoly.
9607 Szilsárkány. K. E. A M. E. Könyvtara 2 példányban meg van rendelve; a többi is rendben lesz. Az uj
küldeményt szivesen elvárjuk.

Koháry István (arczkép). Szathmáry Károly. — Pünkösd napján. Dömötör Pál. — Abdul Azis hazatérte. Dr. J.
— A győri „Isten báránya" nevű kószobor (képpel). R. —
A császárfürdő Budán (képpel).
Respublica Zingarica.
— Aranylakodalom. Bonyhay B. — Zsákoló- és tisztitócséplógép (rajzzal). — A kutforrás-kutatás titka. Rovvány
György.— Tárház : Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság,
kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi
csapások. — Mi újság? — Nemzeti szinh.napló. — Budai
népszinház. — Szerk. mondanivaló. Sakkjáték. Heti naptár.

Melléklet : Egy fél iv hirdetések.
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. az.)

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

A hagyomány szerint az Árpádházbóli
királyok alatt virágzott Erdélyben egy „Erdőd" nevet viselő család, és ebből támadt
volna a máig virágzó Erdödy nemzetség.
E nemzetség magas rangra emelkedett,
s fény lik ma is; főispánok, főkamarások,
bánok, vitézek, püspökök, s egyéb méltóságok, nagy számmal kerültek ki soraikból.
Emlittetik e család Bakács
néven is, a hires Bakács Tamásról, Magyarországra oly nagy
és későre terjedt befolyású férfiúról, ki 1496-ban Vasmegyében Monyorőkereket
szerezte
meg több uradalommal együtt.
— Bakács is nevezte magát Erdödi-nek, mert Szatmármegyében Erdődön született. Rokonai
„Monyorókereki Erdődy" nevet

György.

megkoronáztatott, a koronázási diszmenetnél
Magyarország zászlóját hordozta; ugyanez alkalomból a királyi diszebédoélmint asztalnok
szerepelt, és jul. 16-án aranysarkantyús vitézzé üttetett. Jul. 17-én a kir. szentesítést
nyert 155 czikkely megerősítésére a szokott
aláírást tevők között volt ö is.
Igaz, hogy ez időben aránylag békés volt

vettek fel.
Arczképünk Erdödy Györgyöt tünteti fel, I-sö Kristófnak,
Thurzó Borbálától született fiát,
ki, mivel atyja Rudolf király
embere, s nagy római kath. hitü
volt, maga is udvari emberré
nevekedett.
Hogy Erdődy György a szó
teljes értelmében udvari ember
volt, tettei b i z o n y í t j á k ; igy
1638-ban febr. 13-án, mint ifjúról emlittetik, hogy III. Ferdinánd neje Mária koronázásán
Pozsonyban diszmenettevö volt,
de hogy az akkori közügyekbe,
vallási vitákba, törvények alkotásába is befolyt volna, nincs
megírva.
1646-ban egy oklevélben,
mely által Ferdinánd Fyricz
Mihályt magyar nemessé emelte, mint kamarás jő elő, — e körülmény is azt tanúsítja, hogy
•
az udvar körül volt alkalmazásban. 1647-ben, midőn Magyarország rendéi
Pozsonyba voltak összehiva s ott Draskovics János illyr bán, nádori hivatalra emeltetett s a vallásügyek legnagyobb ingerültséggel folytak, az ő fellépéséről nincs adat,
— ellenben a június 16-diki ünnepélyben,
midőn Ferdinánd, a király fia, ünnepélyesen

ERDŐDY

GYÖRGY.

a Magyarország fölötti uralkodás — mert
ha a törökök nem elég hiven tárták is meg
a fegyverszünet feltételeit, a mieink által
többnyire szerencsésen verettek vissza : de
az egyházi és politikai ügyek tisztulását elömozditani való törekvés mégis fennmaradt,
s mi e téren hiában keressük Erdödy György

nevét.— 1649-ben Magyarország rendéi Pozsonyban 102. törv.-czikket hozván, jun. 5-én
a Ferdinánd által megerősített törvényeket
ismét ö is aláirta. 1653-ban IV. Ferdinánd
római császárrá koronázásakor, mint kamarás Regensburgban járt. 1655-ben, midőn a
15 éves Leopold koronáztatott, és ugyanaz
évi országyülésen Lippai érsek a királynét,
mantuai Eleonórát koronázta
meg, a diszmenetnél Erdődy
György vitte a kir. pálezát. A
vallás ügyében hogy résztvett,
egy adat tanúsítja, mely szerint
a róm. kath. párt mellett erősen
fogott — jóllehet a király maga
a katholikusoktól 90 templomot
szakított el s adott át a protestánsoknak, kiknek szabad vallási
gyakorlatot engedett.
Az 1647. s 1649-ik évi törvények záradékai mint fökomornokot emiitik. 1662-ben viselte
a főtárnokmesterséget. 1655-től
1662-ig az országgyűlések több
választmánya s bizottmánynak volt tagja.
1669-ben a nagy-szombati
nyomdából került ki ily czimü
könyv „Két égő lámpás," mely
neki van ajánlva, és ebben az
Erdödy czimer is látható.
Ezen czimer egy kerékből
kinövő szarvas. Erről írja Sambucus, hogy Bakács Tamás atyja
Erdődön kerékgyártó volt; ennek felesége, Tamás fiával viselös lévén, hogy szülő feleségének
tűzifát hozzon, az erdőre kiment; mig ott a fát vágta, egy
szarvas a szekérnek kerekébe
keverözvén, a kereket összetörte; — előjővén Bakács, a
szarvast megölte, s a rakás
fára tevén, haza vitte épen a
keresztelésre. Innen eredt volna Bakács Tamás s az Erdődyek czimere.
Erdődy Györgynek két neje volt: először
Keglevich Erzse, utána Batthyány Erzse. Fia
Sándor nevet viselt.
Erdödy György a század szokása sze
rint, szintén jelszavat tartott, mely cs Volt

190
Juste et sincere, azaz : igazán és őszintén
— — Az arczképét keritö körirat tanú
sitja, hogy a Bakács Tamás bibornoktó
1493-ban szerzett varasdmegyei Monoszlo
helyröli czimzetet, s e megye örökös főis
páni hivatala mellett a főkomornoki s ka
marási méltóságot is viselte.
Ezen Erdödy György össze nem tévesz
tendő a testvérétül, Gábortól született Er
dődy György gyei, a ki 1645. után kezdet
csak szerepelni és sokáig Rákóczy pártjár
állott.
Ifj. R. E. S.

A nagyenyedi három szűz.
(1658.)

Vér a földön, láng az égen;
Kin, rabszij az árva népen.
Tiz felől tiz falu tűzben,
Rabló válogat a szűzben . . .
,,Hej Rákóczy, jobb lett volna
Ott maradni fenn Ónodba'
Most nem várnánk a halálra
Rút halálra, rabigára! . . ."
De mi haszna a sóhajtás ? . . .
Fel a falra ifjú pajtás!
Itt, az egyház-keritésben
Várjuk be, ha jő az ellen . . .
Botra, hogyha puska nincsen;
Szakit az is a bilincsen,
S hadd hangozzék o t t benn a zsolozsma
„TE benned biztunk eleitől fogva!"
Itt a szűcsök, ott a vargák
A bástyákat elfoglalják ;
Asszonyok vizet hevitnek,
Lányok szurkot melegitnek;
A kapukra hajdúk állnak,
A tatárra ónnal várnak.
„Bethlen Gábor palotája"
Nemes urak oltalmába';
Agg toronyban őrök ülnek
Gyors postái a rósz hirnek.
A gerinczen leoge zászló
Végső elszánásról szóló;
Benn, az egyház szószékében
A lelkész áll ihletében
S százak ajkán kél a szent zsolozsma :
„TE benned biztunk eleitől fogva!"
A tatár jő . . . Ég a város,
Láng csapódik a kis várhoz,
Nyil röpül 8 golyó, — nyomába'
Hull a nép a vár árkába.
S mint midőn a sáska serge
Ráterül a zöld vetésre :
Letarolva, égve minden, —
Csak a vár áll sérthetetlen.
S mert a féltő mind a várban,
Boszuvágy kél a tatárban :
„Adjatok ki minden kincset —
— Mond — s elviszszük a bilincset!"
„„Hát adjuk ki szent edényünk'
Zug a nép, hadd mentse vérünk;
S halleluja zengjen a zsolozsma :
TE benned biztunk eleitől fogva!""
S drága tányér, czifra kelyhek
Szent helyökről felszedetnek . . .
Könyü rezg a pap szemében,
Hogy érje ily szörnyű szégyen,
Szörnyű szégyen, szörnyű bánat
Hogy jusson az vad tatárnak,
Melyből annyi század óta
A keresztyén üdvét itta!
De legyen, hisz! vára gyenge,
Legyen a hűk élte mentve . . .
„Megbocsáss uram, TE látod
Hű szolgád mivel mit váltott;
Adjátok ki, az érez veszszen
Mert a hit nem áll edényben!"
S kiadatnak; kapzsi vágygyal
Megy a tar a dús zsákmánynyal
S fenn a várban zeng a szent zsolozsma :
„TE benned biztunk eleitől fogva!"
Vissza zúg a rút pogányhad
S körülönti a kis várat,
Röpke nyila újra röppen
Paripája harezra szökken.
„Árulók! — kiált a khánfi.
Még nem m i n d e n t adtatok ki."

„„Kincsünk nincs, már mind kiadtuk,
Jézus szent nevére mondjuk!""
„Három szüzet adjatok ki,
S nem jő váratokra senki!"
„„Nem; soha! . . . . Azt meg nem éred!
Ily áron nem kell az élet,
Küzd ki kard! . . . Haljunk meg egyig.
Vívjunk most, ha vivtunk eddig! . . .
S hangozzék mind jobban a zsolozsma :
„TE benned biztunk eleitől fogva;"
Fogy a nép; a várfal omlik,
Fegyver romlik, bástya bomlik;
Benn a pap cserép-edényből
Részesít az üdvösségből,
Mert ki halni megy a falra
Itt vesz üdvöt a nagy útra . . .
Most a nép hulámzik hátul,
Minden szem a neszre bámul;
Három szűz kivált a sorból . . .
S inni kér a szentelt borból . . .
S egyszer függ még ajk az ajkon
Szülecsók a gyermek arezon . . .
A kapuhoz ér a három,
S most megáll k i v ü l a váron . . .
Oh, érettök zengjen a zsolozsma :
„TE benned biztunk eleitől fogva!"
Áll a három szűz, még gyermek,
Közepén a nép-tengernek
Mit tudják, mi vár reájok ?
Azt hiszik, hogy c s a k halálok, —
Oh, pedig, mi rajok ott vár
Sokkal szörnyűbb a halálnál.
Leborulnak föld poráig
Szöghajok a hantra omlik, —
Es imájok mint madárdal
A viharban, fölkel . . . elhal. . .
S mig a khán kéjjel néz rajok
Zúg a várban szörnyű átok
S végkeservben hangzik a zsolozsma :
„TE benned biztunk eleitől fogva;"
„Szent atyánk! te menny királya,
Hozzád száll szivünk imája, —
Hárman jöttünk halni m i n d é r t
Vedd, fogadd az ártatlan vért;
Add, halálunk légyen szelid,
Távoztasd el fájdalmait,
Vidd a mennybe lelkeinket
Hadd lássuk meg kedvesinket
S ha elég hármunknak vére
Legyenek ők értté védve;
Enyhüljön e rablók szive
Irgalomra, kegyelemre
S legyen boldog, e kis haza
Melyért éltünk feláldozva!
Hasson hozzád Isten a zsolozsma :
„TE benned biztunk eleitől fogva !"
A három szűz szent imája
Hatna bérezre, kősziklára,
De a csordák vad vezére
Nem hallgat jobb érzetére . . .
int a népnek : víjjon, öljön,
A szűznek : karjába dőljön . . .
S már repül a nyil az ívről
Már lehull a mez a szűzről;
Már haláljaj zúg a várban;
Már sikoltás a sátorban :
A midőn az ég azúrja
Arczát fellegekbe vonja;
A mennydörgés trombitája
Belebődül a csatába . . •
S vad vihar közt elhal a zsolozsma :
„TE benned biztunk eleitől fogva !"
Az ISTEN int; s a föld meging
Villám czikáz megint, megint . . .
Felfordul a khán sátora
Feljajdul rá vad tábora
S alant a khán, mint rémüszög,
Mennykőütötten "hömpölyög . . .
A vész rohan : tovább-tovább
Sodorva visz embert s lovát.
Fut, mint felvert hollócsapat
Az I s t e n v e r t e ronda had . . .
Üvölt a vész; seper, seper
Mig puszta, néma lesz a hely . . .
Csak a rémült három leány
Marad meg épen a tanyán;
S benn örömmel zeng a szent zsolozsma :
„TE benned biztunk eleitől fogva!"
P. Szathmáry Károly.

191

A londoni alag-vasut.
London, mint a szerelem, régi dolog ugynn,
de azért mindig uj marad. Én részemről a földalatti, földfeletti és közönséges Londonból sokat
láttam már s róla sokat olvastam s irtam is, de
alig gyakorolt rám valami oly élénk és maradandó
benyomást, mint azon néhány perczig tartó utazásom, melyet London beleiben,annak házai alatt,
tettem. Az első próba-utazás volt ez a fölvilági
közönséges halandókkal, kik nemcsak ingyen tehették meg ezen utat, de még azon esetre, ha életünkkel találtuk volna megfizetni e merényletet,
ingyen temetéssel is biztattak bennünket. Ezenkívül az életben maradtakat finom és választékos
pezsgős reggeli várta a földalatti vasút nyugati
végpontján.
Az volt föladatunk, hogy London lakóinak
bizalmát keltsük fel e sokszor gyanusitott vállalat
iránt. Mint minden újnak, ugy az alag-vasutnak is
sok és elkeseredett ellene akadt. Bár az emberek
mindig „haladást!" kiáltanak, a nagyobb rész
mégis ordit dühében, ha lényeges haladást, m<;ly
nyárspolgári mindennapiságukból fölrázza őt, teszünk föl róla. Az uj vasút, hogy mily rósz hírben
állott, akkor tapasztalam leginkább, midőn omnibuszon annak West-endje felé koezogtam, hogy
az első utazásban résztvegyek.
Midőn Oxford-streetben az újonnan épült
tornyok mellett haladánk el, egy vidéki ember ezt
j kérdezé :
„Ugyan kérem, bocsásson meg, mit jelentsen
e különös épület ?"
A megszólított, ki kétszer ment arra napjában, anélkül, hogy megfordult volna, igy válaszolt:
„Drainage, uram, drainage; uj csatornák."
„Engedje meg," elleaveti szomszédja, „nem
drainage hanem „levels."
Levél : vízmérleg, nívellirozó torony és sok
egyéb.
,,Levels? Bocsánat, micsoda levels?"
„Semmi levels hanem shafts."
Uj magyarázat, tíhafts szintén sokfélekép
magyarázható; jelenti ezt hogy : csúcs, tengely,
továbbá : akna, törzs stb.
„Shafts ?" csiripolá egy hölgy. „Isten ments !
Nekem azt mondák, hogy Albert herczegnek emlékszobra !"
„Százezer fontnál több gyűlt be már, akár
egy tuczat Albert-emlékszobrot állítsanak ez öszszegből! De neki erre nincs már szüksége. Száznál több jótékony-, mű- és nevelő-intézetnek tette
már le alapját s az első iparmű-kiállitás is az ő eszméje volt, és ott — kivül — látta már ön ? — az
uj kiállítás szintén az ő indítványára létesült.
Megmondom önöknek, mit jelentenek e tornyok.
Hát biz ezek városi posta- és távirdai állomások."
„Nagyon szépen köszönöm, gentlemen,"
mondja a vidéki tökfilkó, „de egyik sem. Sokat
hallottam a földalatti vasútról. Ennek itt valahol
kell átvonulnia. így következtetem azt tervrajzomból. Es igy véleményem szerint, e tornyok
valami viszonyban állanak az alag-vasuthoz."
„Eltalálta, ugy van!" tört ki végre belőlem.
„Szelelő- és világitó-tornyai, vagy aknái ezek az
alag-vasutnak!"
„Szelelő-aknák! világító-tornyok! Nevetséges! Ott lenn se levegő, se világosság nincs; csak
gőz és halál!"
,,És viz, tengernyi viz !"
„Meghiszem azt. A munkások odalenn mind
dugaszfa-kabátban járnak!"
„Dugaszfa-kabátban? Én istenem! — ugyan
mivégből?"
Egy komoly ünnepélyes gentleman fehér
nyakkendővel, kenetteljesen vágott most közbe :
„Az én erős meggyőződésem az, hogy azért
kaptunk földet és vizet, miszerint ne alatta, hanem rajta utazzunk s hogy minden istentelen kisérlet, az ég által meg fog büntettetni !"
„Épen odaindulok, hogy az első próbautazásban résztvegyek," mondám, csaknem kiáltva mér*
gémben a fehér nyakkendő istentelen ájtatossága
miatt.
Nem tudom már, mit mondtak; csak arra
emlékszem, hogy folyvást nevettek és gúnyoltak,
mig Paddingtonban kiszálltam, hogy itt a mély
fekvésű városnyi nagyságú nyugati pálya-udvarban kérdezősködjem és eligazodjam.
Az alag-vasut, mint egy korábbi közleményemben már megjegyzem, négy város-rész alatt,
két nagy főpálya-udvart — a nyugatit t. i. s az
északit — kapcsolja össze egymással. E perczben más ujabb alag-vasuti összeköttetéseken is
dolgoznak, ugy, hogy London, egyes pontjain,
olyan mint egy kiásott Herculanuin és Pompeji.

Milyenek voltunk, midőn világosságnál nézAz első pályafő a paddíngtoni városnegyedben kiszállni s egy shafts-tornyon ismét a fölvilágra
tük
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néhány
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Hátul, a perronnak észak-keleti sarkában fó pést gyalogolva a kövezeten, egy másik ponton is- nem akarom azonban tagadni, hogy valami ritka
döztem fel egy kis, fekete, ásitozó kerek nyilast. mét alászálljunk.Ez nem mindnyájunkra nézve volt látvány lehettünk; mert midőn később felöltőEz az alag-vasut, ugy mondák. Alig látszott könnyen eszközölhető. A komor alvilágban, ingó, inkkel napfényre kerültünk az alvilágból, az emelégségesnek, hogy megtermett köcsögös férfiú, vékony deszka-talajra léptünk; innen ismét mere- berek megálltak és kannibál örömet tanúsítottak
vagy krinolinos hölgy beférjen rajta s ez is csak dek vas hágcsón kellett még mélyebbre lemász- rajtunk gnómokon vagy földalatti szellemeken.
éllel. Egész közelről nézve persze nagyobb volt, nunk. Többen azonnal kijelenték, hogy ilyesmire Sőt a „suvikszoló-dandár" vörös liberiás, számomindenesetre azonban mindig sokkal kisebb, sem- nem vállalkozhatnak, hisz nem ettek bolond gom- zott tagjai sem siettek felénk rendese* előzékeny
hogy közönséges nagyságú mozdonyokat bocsát- bát, nem öngyilkosok stb. stb. A vashágcsót keféikkel, hogy ruhánkat és csizmáinkat ez ősvihasson ki — vagy be. Ugy van, csakugyan. És ez végre a „bölcsőre" álliták,az az két czölöp között lági mocsokból kivegyék.
Végre elértük a ránk várakozó vonatot, isokból rendkívülieket szerkesztettek e vakand- ingó, csigákon járó állványra, melyen jövendőben
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kis földalatti utazást tettünk, a függőleges
turások számára. Ott látok egyet a bejárat előtt;
kétszer oly hosszú, mint azok miket mi ismerünk; szállittatni az utazók minden egyes állomásnál. nyilaton, aztán újból a földszinre másztunk, a könincs, vagy csak alig van kürtője, de aztán két- A „bölcső" azonban ugylátszik nem volt még vetkező aknáig masíroztunk, mig lebocsátkozánk
szer oly vékony s karcsú, és mint később tapasz- egészen elkészitve. Az egyszerű, csak „álló he- a föld gyomrába s végre tisztességéé gőzerővel,
talam, rendkivüli erővel löki ki magából a gőzt, lyekkel ellátott deszkatalajnak legalább korlátok- sima síneken, s ragyogón kivilágitott tunnelben
vagy, ha meg ugy tetszik, akár egy morzsányit se kal kell vala birni avégre, hogy a közönség, ha a czélunkhoz, a Kings-Crossi nagyszerű, északi vasbocsásson ki magából, anélkül azonban, hogy va- bölcső megtelik, a gyors emelkedés vagy zuhanás pálya-főhöz elértünk, anélkül, hogy ez utunkat kalamit vesztene erélyéből. És csakugyan, amint az által ne surlódjék az akna falazatához, mit nem landok vagy halottak tették volna érdekessé. Haalagutban van, zsebre teszi pipáját és pipaszó, csak a kabát, de még érzékeny bőrünk is meg ta- nem útközben elég tárgy akadt, min elbámulhattunk. Ámbár nem vagyok sem építész, sem kőmives,
azaz : füst nélkül dolgozik, még pedig hatalma- lálna keserülni.
mégis szerezhettem magamnak fogalmat ezen több
Egyszerre elkiáltja magát valaki :
san, mi az ily erős munkánál csak annál dicséremérföldnyi
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ről.
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Mintegy félóra múlva valami ötvenen állottuk
ivhajlatok, csúcsok, boltozatok, melyek mint mondkörül e csodás monstrumot és kiváncsi szemmel bölcsőbe lépni!"
A társaság egyik tagja azonban azt paran- ják, fölfelé három lábnyi magasságra vannak beévizsgálgattuk ezt.
csolá,
hogy néhány perczet várakozzunk, hogy ha pitve — a föld egyenetlenségeivel aránylag — mig
„Bár a pezsgős reggeli mellettt ülnénk már,
már
itt
vagyunk, néhány osztályát mutassák meg vízszintes irányban haladva, sokszor 10 —14 lábig
a nagy északi hotelben," jegyzé meg az urak
nekünk az alag-vasut egyik állomásának. Először mélyednek, — ezen a föld gyomrába erőszakolt,
egyike.
is tehát szemügyre vevők az ide- s oda-utazásra London alatt elsikló vállalkozó szellem heroismusa,
„Tehát mindenesetre iszunk champagneit ?" szánt személy-perront, aztán a mozdony-és reserv- nagyobb csodálatra ragadt, mint a bécsi arsenál
kérdé egy másik, ki szörnyen aggódva nézett az waggon-fészereket, az „underground-tornyot," vagy a woolwichi hajógyár.
előtte tátongó lyukba.
melynek belsejében csiga-lépcső fog alkalmaztatni,
Oly pontokon, hol a falazatnak roppant ter„Kétségkívül, lesz ott még több is, mint a továbbá az őrök, fölvigyázók, távirdák stb. szá- het kell hordania az utczai közlekedés miatt, átmennyit meggyőzünk."
mára simára vakolt lyukakat. S minden kemény fúrt alma formájával bír; köröskörül, alant is tíz„Hogy hogy ?"
kövezet alatt kivájva, maga fölött házakkal és szeres téglaréteg, a legvékonyabb hatszoros. A
„Ugy, hogy mindnyájunknak van terítve, zajgó utczákkal, vízhatlan falakkal s „örök lángok" hat — vagy tízszeres rétegek kivülről vízhatlan
pedig azt csak nem hiszi, hogy valamennyien élve által fényesen kivilágitva!
anyaggal s még e fölé sürü aszfalt-réteggel vanérkezünk oda?"
A bölcsőben ismét fölvonatva, de ez egyszer nak bevonva, ugy, hogy egy csöppecske viz sem
Az aggodalmas ur elképedt, de az átalános két szakaszban, néhány száz lépésnyi távolban hathat be rajtuk. Szemen szedett munkások műve
kaczagás között csakhamar mélyen elpirult ismét, gy másik vas hágcsóhoz vezettek, hol megkéret- ez, kiknek mindegyike legalább 3 fontot, (30 ft.)
ugy hogy a sajátszerü, hosszúkás mozdony elleni tünk mentül gyorsabban lesietni, mivel itt érjük keres meg hetenkint. Az ívezés- és bolthajlásokbizalmatlankodásával fölhagyott, mi annál köny- az alant várakozó vonathoz vezető egyetlen ak- nál alkalmazott kőmivesek a legmagasb aristonyebbé lőn rá nézve, mivel a névről ezüstös fejű, nát. Meredek, határozott egyenességgel a mélybe cratiát képviselik s méltóságukon alólinak tartják
ismeretes édes és metsző folyadékot tartalmazó vivő lajtorján tenni „pokoli" utazást : ezt sokunk- oly munkában résztvenni, hol csak rendesen együvegek biztatólag intettek feléje.
tól méltánytalanság leendett követelni. De nem másfölé rakják a téglákat.
E közben az elénk tolt, födetlen kocsikba
Az egész épület legparányibb részeiben is,
használt itt semmi Aut-aut! S igy csakugyan,
szálltunk.
tökéletesen száraz, tiszta, világos és jó ventilatió
gyík
a
másik
után,
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az
alvilág
ijedelmeiCsak négy kereken nyugvó, zsupszalmával
által mindig üde lég áramlik ez üregbe. Azon ropbélelt ládák voltak ezek. Hogy bátorságunkat, nek tartottunk, talpunkkal az alattunk levő feje pant költségekről, nehézségekről, fáradalmakról
mely kissé hüledezni kezdett, ismét fölhevítsék, fölött, fejünk fölött a fölöttünk való talpszögeitől és genialitásról, melyek által e földalatti útban a
arról tudósítanak bennünket, hogy először csakis csiklándoztatva s mindig attól tartva, hogy ke- nagy és apró csatornákat, gáz- és vízvezetékeket,
az első állomásig, mely Edgewar-Road alatt van, zekre lépünk, s hogy a mi kezünkre lépnek, mely- távirdai sodronyokat és egyéb f olalatti ereket aláfogunk gurulni s onnan azonnal visszatérni. Va- lyel görcsösen kapaszkodánk a korlátba. Szeren- kötötték, félretolták, fönnt- vagy alant ismét
kandok-mozdonyunk egyszerre fölhagyott a prüsz- csésen leérkeztünk végre Dante uj alvilágába, — helyreállították, az igazgatók mesés dolgokat beköléssel és köpdöséssel, érzelmeit elfojtá, gőzlehét négykézláb. A fölöttemi szomszéd, szájában hozta széltek. Eddig minden a legnagyobb szerencsével,
visszatartóztatá és telhető gyöngédséggel és ját- az esernyőt, mint valami uszkár.
Több emeleten folyamatban voltak még a sikerült.
szian tolt be bennünket néhány száz lábnyira az
Az ut végén állottunk, de egy még nagyobbbejárat körüli munkálatok s az állványokról kőmiüregbe, a feszengő mélységbe.
szerü
folytatásba pillantottunk, melyet épen most
Mélység! Oly borzasztóan hangzik e szó. És vesek és napszámosok gúnyoló morgással nézték kezdettek meg. Á most foganatba vett vonal a
ez a tátongva feszengő mélység mindamellett is gymnastikai erőlködéseinket. Egyes helyek elany- „legvastagabb s legsűrűbb" London alatt, csak
oly takaros az örökös, ragyogó gázvilágitásban, nyira szűkek voltak, hogy a fölöttem kapálózó sekélyes helyeken a fóldszínen, fogja a nyugati
melyben a remek boltozatnak minden egyes kö- köpezös brit férfiú vízszintesen tartott esernyőjé- vasút Victoria-állomását a nagy északi vaspályávét megbámulhatjuk. S aztán ez a hosszú, szűk, vel fönnakadt és hosszas ránczigálás s huzavonás val a Themse alatt összekötni s igy a délkeleti
világos torkolat! A sima tovasikiás minden kocz- után elvégre is kénytelen volt, kedves parapliját pályafőnél véget érve, a kristály-palotába, Doczanás, puffogás, prüszkölés, süvöltés és köhögés fogai közöl kibocsátani s a mélységbe ejteni.
verbe, szóval mindenhova röpiteni a közönséget.
Ott lenn pedig borzalmak ásitoztak felénk!
nélkül történt. Sajátszerü érzés volt, melyet le
Azon sürü vasut-hálózat, mely most már
Néhány pislogó gyertyaszál segítségével, Londont a házak fölött- között- és alatt körülnem birok irni. Néhány perez múlva czélnál voltunk már ugyan, de ekkor uj érzemények szálltak csak félig beboltozott, alant agyagos, szivós, po- fonja, nemcsak kört képez, hanem mint a nap az ő
belénk a deszka-födözte állomásról.
csolyákkal felénk csülámló torkolaton kellett a sugarait, ugy ez is, minden irányban rázsa gyaA fölvilágnak bömbölését láttuk és hallot- ránk várakozó vonathoz lesietni, még pedig si- nánt küldi ki szálait ezer és ezer állomás és város
tuk a réseken át,melyek a napvilágot bocsátot- kos, csuszamós deszkaszálon. Egy vastag gentle- felé, le egész a tengerig, föl egészen Skóczia
ták be, s miken emberi szemek nagykiváncsian men, ki előttünk megcsúszott és nagy robajjal orom-lánczolatáig, ki egészen a szigetvilágig s
kukucsáltak le ránk, Kétségkívül fölötte bámulva pottyant az alvilági iszapba, mialatt egész elejét, még azon tul is.
rajta, hogy itt alant vakandokok gőzzel kocsikáz- csucsos hasát és széles képét, éktelenül bemocsA mi pezsgős reggelink pedig, melyet délunak a földön keresztül.
kolá, az utána következőktől menten el lőn te„Visszafelé," monda a vezető, „sárkányom metve ez ingoványba. A most következő jelenet táni háromkor — természetesen felső kabátaink
közönséges mozdony módjára fog szaladni."
a legborzasztóbb s legsárosabb vegyülete volt az levetése után — „magunkhoz vettünk," hatalmas
És e perezben éktelen sivitás harsogott végig irtóztatónak és nevetségesnek. „Á fönségestől a volt. Csakhogy, nem ajánlanám senkinek, kinek
az alaguton, élesebb 30 asszonyi toroknak metsző nevetségesig csak egy a lépés!" Itt igazán ugy ilyesmiben gyakorlata nincs, hogy délutáni három
discantjánál. Gőz és forró hamu perzselve, fojto- volt; mintha csak valami vegyész bontott volna órakor reggelizzen, mert megeshetik rajta, ugy
gatva kavargott körülöttünk, ádáz, dühödt őrü- föl bennünket, egymásba olvasztva részeinket, mint rajtam is megesett, hogy a következő 24
lettel mint valami vulkán. Egynémely félénk sziv föltéve, hogy e mélységben létezhetik még fön- órában nem igen tudja, hányat ütött az óra.
Dr. Tőkés.
szörnyen jajveszékelt, a mérnök s az itt járatosak séges. E sokhangu éktelen rémület-orditás, és
nevettek — s mielőtt jóformán magunkhoz tér- gyuratásunk, a feltápászkodás, saját és idegen tatünk volna még, már a ragyogó verőfényre röpül- gok kiásásának egyes stádiumaiban, melyhez még
M e z ő-T ur.
tünk ki, hogy megtudjuk, miszerint igazgatóság az alattunk dübörgő, tomboló mozdony riadása is
és mérnök e tréfát azért engedé meg magának, járult — nem tudva, előttünk vagy mögöttünk
A pest-aradi vasútvonal mellett. Heves
hogy hathatós érvekkel győzzön meg bennünket jön-e — — — az iszonynak e perezét nem kísérés
Külső-Szolnok
egyesült vármegyékben,
az „underground-locomotiv" nagyszerű voltáról, lem lerajzolni. Szerencsénkre elől valaki elkiáltá
mely, ha akarja, zajtalan simasággal ragadja
magát, hogy a rendes vonat, mely a földet hordja termékeny sikon fekszik gazdag Mezö-Tur
maga után, vagy tolja maga előtt a vonatot.
mezővárosa. Mikor alapittatott, azt nem leinnen, idáig el sem juthat!
Most már az egész útról volt szó, melyet a
h£t meghatározni; hanem Lampe történész
nesztelen mozdonynyal fogunk megtenni. Szép
*) Hogy e sorokat irom, az alagút ünnepélyesen meg a reformatio előtti időben már mint népes
csendesen mentünk ismét egy jó darabon, mig egy is nyilt már,' fényesen meghazudtolva a tagadókat s megvárost emliti a Berettyó partján. A reforrnamég átjárhatlan pont előtt állapodtunk meg. Itt téritve a kételkedőket. Dr. T.
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tio csakhamar elhatott hazánk magyar ajkú
lakosai közé s igy Mezö-Tur 1526-ban már
bevette a reformált vallást, Lampe története szerint.
1630-ig használtatott a régi egyház, a
mely időig a törökök, s más ezekkel járt
Zápolya idejébeni pártharczokban résztvett
csapatok is megkirnélték a dulástól, de ezen
évben a Berettyón malmot építtetvén, az
egyház szilárd épületanyagait erre s az ahhoz
szükséges gáthoz használták föl.
A nép ezen idö tájban oly ínségre jutott,
hogy még vályogból sem volt képes egyházat építtetni, a réginél maradni pedig nem
akarván, nádból emelt imaházat, hanem a
kóborló rabló csapatok által
ez is hamuvá égettetett.
1692-ben a Buda felöl
lenyomott törökök az egész
várost elpusztították; lakosai az ellenség elől a várkonyi és tószegi pusztákra menekültek, a hol 1699-kig
laktak.
1699-ben a karloviezi
békekötés után nagy-kállai
Kallay s Iiákóczy családok,
mint a város földesurai, különös s kedvező föltételek
mellett hívták vissza a menekült lakosokat, midőn ezek
1685-ben a szolnoki basától
nyert, még most is meglevő
engedélyirat folytán építeni
kezdett templomukat tovább
építették, de a Rákóezy-harczok által félbe szakittattak. Mezö-Tur mint
Rákóczy egyik birtoka, ezen időben sokat
szenvedett s a lakosok elhagyva a várost
ismét menekülni kényszerültek 8 a Tisza
partján Roffal szemben földkunyhókban
laktak.
A tizennyolczadik század elején az egyházat fölépítek s 1725-ben tornyot emeltek,
melyet csak 1734. fódeleztek be.
1743-ban a népesség annyira szaporodott, hogy még egy lelkészről kellett gondoskodni.
1752-ben Polgári Mihály

1788-ban a reformátusok létező egyháza hajója helyett hidat építtetett. 1823-ban pedig a.
nem volt elég tágas a megszaporodott hivek | városnak nagy része a tűz martaléka lett. Évenbefogadására, és igy ujat kezdenek épiteni, i kint négyszeri országos vásárjait I. Ferencz ki| rálynak 1807-ik évi július 31-ről kelt kiváltságmely 1792-ben készült el.
I levelénél fogva február 14 én május 22-én, augus1843-ban a régi szilárd falak tíz lábnyi tus 22-én, és nov. 11-én, mindenkor egy napig
fölemelése által elkezdek a mostani, rajzun- tartja. — Heti vásárjait minden szerdán.
kon látható egyház építését, mely 1845 ben
Lakosainak száma volt 1800-ban 4016 lélek,
teljesen elkészült huszonnyolcz és fél öl ma- 1852-ben pedig 7485 lélekszám; 1677 családfő.
gas tornyával, melynek gombjába rejtett Ebből férfi 3724, nő 3761, (=7485.) Magyar :
irat, az egyház történetét magában foglalja. 7386, czígány 89, héber 10, (=7485)
Vallásukra nézve mindnyájan római kathoMezö-Tur lakosai tisztán magyarok ; szálikusok, kiknek itt a képünkön is látható jeles
muk 18,000 körül van, kik közöl 16,800 re- és nagy templomuk van, mely 1719 évben épült
formátus, a többi r. kath. és izraelita.
sz.-Márton főangyal tiszteletére s anyakönyvei
Mezö-Tur az alföld leggazdagabb városai is 1719ben veszik kezdetüket. Egyház védője a
közé tartozik, mit a gazdagon termő sok község maga. Fiók egyháza Mesterszállás puszta,

másfél órányi távolságra. A lelkész két segéddel az egri érsek
kormánya alatt teljesiti hivatását
, - ^
A római katholikusoknak
ijs
itteni tanoda-ügyük dicséretes
^J:
virágzásnak örvend, ugyanis a
=
tágas és igen jó korban levő
iskolaépület, három elemi-s egy
leányosztályu iskolát foglal magában, melyekben négy tanitó
alatt 1852-"ben 427 fiu. s 406
leány, összesen 833 tanuló nyert
oktatást.
A lelkészek és tanítók évi
ellátásáról is szépen gondoskodott a község.
A lakosok csaknem kirekesztőleg fóklmiveléssel s marhatenyésztéssel
foglalkozván,
gyárak itten nem igen vannak,
sőt a kevés számú mesteremberek is, nyáron inkább mezei
M e z ó -;t u r i r e f. t e m p 1 o ui
munkával foglalkoznak.
Kereskedésről
szintén nem igen sokat mondföld s ablakosok szorgalmának tulajdonithatunk,
mert
a
lakosok
termesztményeiket, gabohatni. — Négy országos vására van, nevezenájukat és marháikat maguk viszik vásárra; ha
tes vásárok, kivált marhára nézve.
csak a néhány fűszer- és rőfös-kereskedőt meg
Luppa Péter.
nem emiitjük.
Főiparága tehát a lakosságnak a földmivelés
és a marhatenyésztés, jelesen termeszt : búzát,
árpát, kölest, kukoriezát, zabot. MarhatenyésztéKiin-Szent-Míírton.
sének állapota 1852-ben következő eredményt
A Nagy-Kunság egyik nevezetes városát mutatott : u m. lovak : 327 egy, 196 két, 94 három éves csikó; 29 mén, 1051 kancza, 557 pamutatjuk be jelen képünkkel.
Fekszik ez a Körös folyó partján Karczagtól ripa, összesen 2254 ló, — 70 öszvér és szamár,
— 1846 ökör és bika, 2347 tehén — 17,716 juh.
-= - —,.
Csekély iparüzlete pedig
- ^~
J*_
így állott : szűcs 54, áo.8 34, ta^--^r
kacs 32, csizmadia 33, kőmives,

lelkész, a református vallás
elnyomói ellen, több r. kath
zászlós ur jelenlétében, kikelvén, Egerbe hurczoltatott
s tömlöczbe vettetett, a honnan, szökését barátai elősegélvén, Belgiumba menekült,
a hol irogatással tengette
végig életét.
Az elszöktetés bűnét
a mező-turi elöljáróságnak tulajdoniták 8 e
gyanú következtében ezek
közöl egyik 100 korbácsütéssel, négyen pedig nagy
lábujjok és egyik lábuknak
hóhér általi lecsigáztatásával kinoztattak, a mely eljárás eléggé tanúskodik a kor szelleméről.
— A római kath vallást ez időben terjeszteni minden eszközöket fölhasználtak; igy
1776-ban Kállay Mihály nyugalmazott kapitány, mintTur részes földesura, a birtokában levő korcsmát és czédulaházat külső
illetőségeikkel együtt a róm. kath. vallás
alapjául adományozta, mely utóbbi megigazitva 1822-ig szolgált egyházul, a midőn a
mostani templom épült helyébe, amaz pedig
kiigazítva még most is paplakul használtatik. Azonban mily kevesen lehettek akkor
Mezö-Turon a római katholikusok, bizonyítja,
hogy számuk, a reájok nézve kedvező körülmények mellett 1789-ig az ide költözőitekkel együtt 173-ra ment.
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gyaí"tó 17, azután néhány bodnár, kalapos, szíjgyártó és lakatos.
Határának nagysága l 1 5 / 3 2
L) mérföld; mely területet a
község következő számadatokban mutatja fel = 26732 hold;
ebből szántóföld 8779 hold. —
rét 4906 h., — legelő 12914 h.,
•— szőlő 115 hold.
Földbirtokosa 1194 van, s
a helyrajzi szám 5168. Házak
száma 1800-ban még csak 440
volt, 1852-ben már összesen
1058. Ebből telkesház 536, keresztyén zsellér 509, lelkész és
tanító-lak 2, községház 7, kerületi ház 1, egy telken két ház 3.
A város háza csinos emeletes épület a piaczon,
rendezett tanácscsal. Községi pénztára jó karban,
összes bevétele 1852-ben volt 12,445 ft. 32 kr.
Kiadása 10,241 ft. 36 kr. Pénztári maradvány
2 203 ft. 56 kr. Arvaügy : 25 atyától származott
56 árvának összes vagyonértéke 8,200 ft. 48 pkr.
_v^?
^=?t?i

lO^mérfóldnyire, s a Jászkunság fővárosától jászberénytől 12 mérfóldnyire, termékeny nagy rónaságon, mely, kevés szikes helyeket kivéve, átalában
a legjobb fekete agyag ; nyílt fekvése miatt, a szeleknek, s a szárazságnak ki van téve ugyan, de
rendes időjárással mindennemű gabonanemet, különösen szép tisztabuzát gazdagon terem, mely
Van továbbá postája helyben, azelőtt Jászaczélosságáért, sikerességeért a debreczeni sütő- apáti volt utolsó posta; gyógyszertára, és építendő
nők által nagyon kerestetik.
kórházra szánt pénzalapja 16,092 ft. 16 k r t tesz,
A mai Kun-Szent-Márton 1719-ben telepít- melynek kamatai, egyéb e czélra szánt jövedeltetett meg a Jász-Apátiból ide költözött lakosok mekkel együtt addig, míg a kórház építése megáltal; miután a hajdani hasonnevű, 8 ettől fél- kezdetik, szegények ápolására, és a városi orvos
órányi távolra létezett helység 1083-ban a török fizetésére fbrdittatik.
A nagykunsági kerületnek törvényhatósági
iga alatt végkép elpusztulván, mintegy 36 évig
vidéke egészen lakatlan volt. Az uj telepitők szá- háza itt van Kun-szent-Mártü.nban, és képünkön ia
mát is 1737-ben a pestis igen megapasztotta; a Körös partján látható. E kerületi ház a nagy1807-ben mezővárossá emeltetett; s ugyanezen kunsági tisztikar hivatalos székhelye 8 alkotmányévben a Földváry családdal közös jövedelmű rév- szerüleg 1 kerületi kapitány, 1 nádori ülnök,

egy esküdt és két biztos igazgatta a Nagykunkerületet, megfelelő csendbiztos, pandúr, hajdú s
egyéb szolga-személyzettel. A nádori főkapitány
kinek hatósága mind a három kerületre, vagyis az
egész Jászkunságra kiterjedt, Jászberényben székelt mindig, és ezt maga a nádor, — mint a jászok
és kunok örökös grófja, birája és főkapitánya, —
választhatta, ennek elnöksége alatt azután választották a lakosok kerületi tisztviselőiket.
Z. G.

Sobieski sírja Krakóban.
Most, midőn a lengyel ügyek Európa
színpadán ismét előtérbe léptek, alkalomszerűnek tartjuk a lengyel nemzet múltjába
egy futó pillantást vetni. Sok nagy név van
ott ragyogó betűkkel följegyezve, de bizonyára a nagyok legnagyobbjai között áll
Sobieski János, a lengyel nemzet fia és
választott királya.
Saját népök boldogitásán kívül idegen
népek millióinak jólétét is előmozdítani, a
koronás fők közöl sem
mindegyiknek j u t o t t
osztályrészül: de e választottak között volt
Sobieski János is.
Győzelmei, melyeket a törökök és tatárok fölött oly nagy
számmal aratott, megmutatták, hogy nála
bátrabb harezost s nagyobb hadvezért alig
tüntet föl százada, s
choszimi diadala után,
melyben 28,000 török
hullott el, 1674-ben
koronát tőnek az egyszerű krakói várparancsnok fiának fejére.
Midőn Mohamed
roppant táborával körülfogta Bécset, hogy
török holdat tűzzön
szent István templomának tornyára, s azután egy hatalmas csapással messze földekig kiirtsa Krisztusnak vallását : lengyel
hadsereggel Sobieski
jött el megmentőnek s
a szorongatott város
alatt 1683. sept. 12-én
kemény csatában megverte a pogányt, s diadalával megszabaditója
lön a keresztyénségnek.
A világ a nagy emberek szivjóságát s
magán erényeit, hamar
feledni szokta, a történet múzsája is leginkább vérrel ir, s csak
a tetteket jegyzi föl, minél több életbe kerültek, annál gondosabban : Sobieskiről
mégis meg van irva, hogy nemcsak mint
vezér, hanem mint ember is nagy volt.
Jósága boldogitá környezetét, habár ez öt
viszont nem boldogitá. Főbb emberei és
neje a szomszéd szobában vigan lakomáztak,
midőn a nagy király haldoklott.
A hős és nagy fejedelem 1696-ban jun.
17-én halt meg, születésének és királylyá
választatásának napján. Hamvai PonyatovsMval és Kosciuskóval egy és ugyanazon
sírboltban nyugszanak Krakóban, a székes
egyház alatt. Képünkön e sírboltot mutatjuk be olvasóinknak.
Nagy érczlap csukja el a földalatti házat, melynek bejárásánál a Szréniavit hős
nemzetség végső sarjadéka áll, az egyik kezében levő lándsára támaszkodva, míg má-

sik kezében tőrt fog, mintha őrködnék a
nagy hamvak felett.
A sírbolt hátterében van a fekete márványból készült egyszerű ravatal, rajta a
korona és királyi páleza. Középen áll még
két aranyozott érczkoporsó, melyek IV.
László és neje Cecília osztrák herczegnő
hamvait takarják.
A lengyel nép e sírboltban szebb napjait
látja eltemetve, s mostani balsorsában is kegyeletes emlékezettel, áhitatosan zarándokolja körül nagy királya koporsóját.
Koporsó a halál jelképe. Vájjon e nagy
sir, közelgő nagy temetést is nem jelent-e?
**

De valóban a természetre is alkalmazható
lenne e szó : halál ? — kétség kivül minden nyelvnek legkomolyabb szava; — a természet, e nemzője annyi csodának, ne táplálna keblén némi
szép és közelebb figyelemre méltó életet egész titokban?

Kit e kérdés megoldása némileg érdekel, az
kövessen bennünket kissé a téli erdőbe, és nem
sokára elég nyomát fogja találni a továbbtartó
növényéletnek. Ha az erdő sűrűjébe benyomul,
bámulni fog, ha egyszerre a legnagyobb téli fagy
daczára egy hamvas szederbokor mosolyg elébe
egészen friss, zöld levelekkel. Ha a havat eltávolítja ottan, hol ez kis domboruságot képez, majdnem ugy, mintha elhavazott nyulat takarna, akkor
mutatkozik a hanga (calluna vulgáris) egészséges
és a virágzáshoz közeli állapotban. Ha tovább fáradunk, megtaláljuk a gubóvirág (globularia) és
a német nőszirom (iris garmanica) leveleit, és a
Növény élet télen.
ki elég kitartással bír, hogy egyideig keressen,
Téli időben szomorú és puszta a vidék. A fák az száz növénynél többet találhat, melyek a hó
a rideg levegőbe terjesztik fekete, meztelen ága- alatt mind frissen és egészségesen maradnak, és
ikat; a sövények lombtalanok, a mezők ki vannak az ő oltalma alatt vidáman várják húsvéti, feltámadási ünnepélyüket. —
A hideg hó, melyet mi
alig szeretünk érinteni, az
ő jóltevőjük, mert eltakarja őket a nagy ártalmas hidegtől.
Mily meleget tart különben a hó, ezt tapasztalta Hugi, a merész helvét természetbúvár, ki
magának egy jegesen kőből kunyhót épített, melynek fekvését — midőn tél
közepén fölkereste, —
<isak sajátságos kidomborodásáról ismerte meg.
Eltávolíttatta a havat a
bejárásig és tüzet rakatott
a kunyhóban; de csakhamar el is oltatta megint,
miután a hőség kiállhatatlan lett. — Az egészen
műveletlen fóldmivelő is
csak aggodalommal tekint mezejére, ha az a
fagyos idő belépte előtt
nincsen hóval ellepve.

S o b i e s k i

íirja

K r a k ó b a n .

halva, a szőlőkben a venyige bütykös tönkjei merednek föl, és csak a téli vetések s rétek mutatnak
még kis zöldet, de ez is sápadt, és a füvek le vannak hajolva és összezsugorodva a fagytól, mely
egész hatalmával uralg a világ északi része fölött.
Mily nagy a különbség a nyár és a tél napjai
között! — Mig az év közepén mindenütt csak élet,
világosság, melegség, szín és illat terjed el, — téli
időben, a merre szem lát, csak egyhangúság, mezítelenség, meredség, hidegség és — haláV.
Halál ? — Igenis, mert a természetben minden kihaltnak látszik. Nem mozdul semmi; száraz
időben az egész tájék csak két színnel látszik
festve lenni, mert a hegyek, az erdők és az előtér
nem mutatnak egyebet, mint szürke s barna szint,
csupán különféle árnyalatokban; ha pedig a hó
esik, és végtelen számú fehér csillagokból összefont hálóját a földre terjeszté, akkor önkénytelenül a természet halottas külsejére kell gondolnunk, — és mivel felületesen figyelő szemünkkel
mitsem veszünk észre a nyár dus zöld életéből,
akaratlanul támad bennünk fogalma a halálnak,
mely a növényvilágot eltüntette.

Ugylátszik, mintha
ama növények, melyek
általában kibírják a telet, ez időben aránylag
több melegséget terjesztenének mint nyáron; mert
a miként a meleg időszakban — különösen estve —
harmattal vannak bevonva : ugy télen, — már egykét nappal a hóesés után
— az egész növény körül kis, hónélküli tért találunk, mely ugyan a növénynek a hóra való hatására, de nem a hónak a
növényre való befolyására
gyanittat. Hasonló jelenet tűnik fel a jégben is;
ama vízinövények körül,
melyek a viz szine föléterjednek, az őket környező
jégben még egy, cseppfolyós vízből álló szabad tér
marad, mely még akkor sem tűnik el, ha a jég
már oly erős, hogy az embert megbirja. — Epén
ugy leggyorsabban olvad a hó élő növények közelében, mig elrothadt fákon sokkal tovább megmarad, minthogy ezek mint rósz vezetők, a föld melegségét át nem eresztik.
Ha a hó ártalmas befolyást gyakorolna a
növényekre, hogy volna akkor lehetséges, hogy
az Alpeseken nemcsak zöldülő, hanem teljesen
virágzó növényeket is találunk közel oly hórétegekhez, melyek csak néhány nap óta annyira
elolvadtak, hogy ama növények napfényre jöhettek ; hogy búvhatnék akkor — hogy ^ átalánosan
ismert növénynél maradjunk — a hóvirág (galanthus nivalis) kedves, lehajló virágával épen a
hóból elő, ha ez, mint rósz melegvezetö, nem tartaná fel a föld-gőzöket, és ezáltal lehetségessé
nem tenné n növény fejlődését ?
Tehát a téli természetben nincs halál, és azon
kétévi vagy kitartó növények, melyek nem bírnak
elég erővel a téli fagynak ellentállani, csak
úgyszólván, visszahúzódnak gyökereikre, melyek
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a téli álomnak egy nemébe esnek, mint ez némileg a fáknál is előfordul, melyeknek nedvei hasonlólag a télben alvó állatok vérével — sokkal
lassabban forognak mint nyáron, vagy épen
megakadnak.
Említésre méltók e tekintetben azon jelenetek, melyeket valamely bokornak egy és ugyanazon ágán észlelhetni. — Egy kis üvegház szögletében évek óta, egészen elhanyagolva egy
repkény egész a boltozatig indásodott föl. Ott, a
boltozaton egy pár nyilasra talált, — a ház régi
már, és csak téli menhelyül szolgál egy csoport
chrysanthemának és pelargoniának — és kifelé
búvott. Miután ezen indák nyáron meghosszabbodtak, őszkor más nyilasokhoz értek és ismét
befelé csúsztak. S igy télen az indáknak azon helyei, melyek a szabad levegőnek ki voltak téve,
vékonyak és majdnem lombtalanok valának, mig
az egész bokor, ugy mint a befelé jött indák, tökéletesen épek maradtak, és nagy, nedodus leveleket mutattak.
E véletlen észrevétel további kisérletre serkentett. Egy ismerősöm ablaka előtt legalább
harmincz éves szőlősövény áll, melynek tövei
szabályszerint a falon föl vannak húzva, s mely
évenkint nagy számú fekete-szőlőt terem. Február
hó vége felé a hosszabb venyigék egyikét a szobába vezettük akképen, hogy az ablak-fába egy
lyukat fúrtunk és a venyigét azon keresztül húztuk. A venyige és a véslyuk közti tért gyantával
elragasztottuk, — és lám, néhány hét múlva, mialatt a szőlőtövek künn még mindig meztelenek
maradtak, a meleg szobában a venyige bimbókat
hajtott, és nemcsak leveleket, hanem még kis
virágfürtöket is fejlesztett. — E jelenetek bizonyitják tehát, hogy a nedvek téli megakadása a
melegség befolyása által meggátoltatik.
De térjünk vissza az erdőbe, melyből emlékeink majdnem egészen elcsaltak. Mig eddig csak
a földre tekintettünk, vessünk most egy pillantatot fölfelé a fákra, s vizsgáljuk meg az ágakat.
Nem látni azokon semmi nyomát az életnek, semmi
jelét a növekedésnek? — I)e látjuk, hogy az ágak
rügyeket mutatnak, s ezek nem egyebek, mint a
levelek, a virágok és a gyümölcsnek előhírnökei,
nemzői. Tehát itt fönn sincs megállapodás, hanem
ellenkezőleg várakozást veszünk észre a jövőre,
folytonos készületet a fejlődés alkalmas pillanatára. — De most még az a kérdés forog fenn, hogy
nem fejlődhetik-e semmi növény tökéletesen a
téli fagyban ? — Ha a patak szélére fáradunk,
ott találunk sürü bokrok közt — egy virágzó
növényt! A fekete hunyor (helleborus niger) az,
mely épen a legnagyobb hidegben ünnepli virágzását; és mily szépek nagy fehér virágai,
melyek fagy, jég és téli viharok daczára fejlődtek,
és épen ezáltal a természet télies tétlenségéről
való fogalmakat megsemmisítik!
Dr. E—r.

Bécsi levél.
Bécs, május végén.

(Kirándulás a zöldbe — Lenau sírján. —
Mennyországban. — A bö'cs nagybátya. — Lóaristocratia. — A bécsi fiakker ek.)
A múlt héten nyolezvanan indultunk a hegyek közé. Valóságos népvándorlás! Vizén indultunk meg, s bár omnibuszon tértünk haza, még
sem merném mondani, hogy valamennyien szárazon értük el az otthont — pedig eső nem esett,
(körülmény, mely által a mi ,,landpartink" a ritkák közé tartozik.) Oly meredek hegyeket másztunk meg, hogy csaknem négykézláb kellett fölfelé törekednünk. De bennünk meg volt ,,a
magasbra vivó szenvedelem," amint ezt fiatal
emberektől méltán meg is lehet várni. A greifensteini várban egy öreg remete hurczolt meg bennünket a mélységes „burgverliesztől" kezdve, föl
egész a messzelátó toronyig, honnan a vitéílő ritter Kunz von Waiblingen szende feleségét, ki
szorgalmasan fonta pergő rokkáján a finom szálakat és még finomabbul szőtte férjem uram elleni
ármányait, lelökte a vár tövénél csöndesen elhömpölygő Dunábi rokkástul, kontyostul. Megmutatták nekünk az érzékeny delnő vasfőkötéjét s a
délezeg lovagnak pánczél-üngét, megemeltették
velünk hatalmas kardját, aztán kiültünk az erkélyre 8 elmerülve a hajdankor s a vidék regényességébe, vékony kuglófszeleteket mártogattunk a távol hegyekkel versenyben kékellő tejbe,
és ujkrajezárkákat dobtunk le a széles szájú és
vörösfülü parasztfiucskák ódon sipkáiba, mely
idylli jelenet még e perezben is édes örömmel
rezgi át fogékony keblemet. Mi szép a természet!
Ezt legjobban éreztük, midőn Kirlingbe érve,

előre megrendelt s megmagyarázott gulyásossal
laktunk jól, — a magyar ember sehol sem feledkezik meg kedves hazájáról.
Innen Weidlingba ment az ut hűs völgyeken
s árnyas erdőkön keresztül. A weidlingi temetőben
nyugszik Lenau Miklós, kiről oly szépen emlékezett meg a „V. U." A temetőcsősz távol lévén, a
drága hamvakat magába záró sirkerten kivül
akartuk épen a nagy szellem emlékének leróni
kegyeletünket, midőn a temetővel szemben lakó
nővére Lenaunak meghallotta, hogy magyar ifjak
kívánnák látni bátyjának síremlékét, s a kulcsot
szeretetreméltó előzékenységgel leküldé nekünk.
— Elénekeltük a „Szózatot," Jósa barátom igen
talpraesett rövid szavakkal élteté emlékét a bár
német ajkú, de magyar szivü poétának s egyikünk
elszavalva ennek „három czigányát," tovább masíroztunk. Deputatióban megköszöntük a derék
asszony szívességét, ki a szentély rostélyát megnyitotta előttünk. „Er war mit ganzer Seele ein
Ungar," monda s megmutatá nekünk hegedűjét
is, melyen mesterileg húzta bánatos népdalainkat.
— Végre elértük a mennyországot, már mint a
„Himmelt." Csakugyan nem könnyű dolog advenire ad Parnassum, ha még oly alant van is, mint
Sothen trafikánsnak e kies tulajdona. A „himmel"-en földi örömek vártak bennünket, t. i. paprikás hus, túrós csusza s hasonló szellemdús combinatiók, nemkülönben a német tudományosságnak legnépszerűbb vivmánya, a sör. Érték aztán
egymást a felköszöntések, melyek tán máig is
eltartanának, ha egyszerre rá nem kezdték volna,
saját czigányaink a „Rákóczyt" s hegyébe csárdásokat, mely argumentumok igen természetesen
nem tűrtek semmi ellenvetést. Megforgattuk aztán a korcsmárosnét, csakúgy lihegett bele, meg
egymást is; aztán elérzékenyültünk és fölkiáltánk
a költővel — hanem jobb ezt elhallgatni.
De azért Bécsben magában is él még és uralkodik a regényesség, csakhogy természetesen divatos kiadásban.
Két fiatal ember, állásra és korra egyenlők,
úgyszintén a külső tetszetősségben és neveltségben, közösen bírnak egy nagybácsit is. A sors
azonban ugylátszik, nem érte még be e körülmények identitásával, hanem még azt is megtette
malitiájában, hogy a két ifjat ugyanegy leány
iránt gyulasztá lánggal égő szerelemre. Ily azonosság, tudva levő dolog, a meghasonlást hordja méhében. A két szerelmes között, mint várható volt,
csakhamar megbomlott az édes egyetértés, családjuk mély sajnálkozására. Azon perezben, hogy a
kölcsönös gyűlölet párbajjá akarta magát kinőni,
a két versenytársat a gazdag nagybácsi meghivja
magához „garcon"-ebédre. A bácsi iránt regárddal kell lenni, s nála csakugyan találkoznak is. —
Ebéd fölött csak hárman vannak; az étkezés,az általa nyújtott gyönyörökkel ellenkezőleg, némán
foly le a két epedő lovag részéről. Csak asztal
végén, midőn finom pezsgő s havannah szivar
került sorra, a bácsi megsokalva a hosszas szótlanságot, egyik öcscséhez fordul, kit értelmesebbnek tartott a másiknál, és elmondatja magának
szerelmi bánatukat s ennek okát. Még e perczig
azt sem tudja megmondani az imádók egyike, kinek hijják a kisasszonyt, ki igy zavarja meg barátságukat, nyugalmukat. Ekkor a nagybátya igy
szólalt meg nagybölcsen :
„Amint látom, halálos gyülölségteknek még
azon bizonyosság sem szolgál alapul, kettőtök
közöl voltakép ki a szerencsés. Egyikőtök sem
valló' t még neki szerelmet, a mi igen nagyon jól
van, mert az imádott hölgyecskére nézve nehéz
föladat, határozottan nyilatkozni, miután azt gondolhatá magában, hogy az egyiknek boldogsága
a másik vesztét tételezi föl. Közbenjáróra van
szükségtek, kiben minden tartózkodás nélkül
megbízhattok. Tanácsom oda menne hát ki, hogy
a „vergnügungszuggal" Konstantinápolyba kéjutazzatok — keleten tapasztalást fogtok gyűjteni,
nyugalmatokat visszanyeritek, más szemmel nézitek a világot 8 ki is békültök egymással — s ha
három hét múlva visszatértek, azalatt kipuhatoltam, kettőtök közöl ki a szerencsés. A másik addig tud ott annyi erőt szerezni, hogy egy kosarat
elbírjon. Elutazástok ezen kivűl még arra való
nézve is jó, hogy a kis lány elfogulatlanabbul válaszolhat s választhat, mire, mig itt vagytok, zavara miatt képtelen."
És igy történt. A fiatalok Triesztben fölültek
az „Amerikára" szivük baját a jó és bölcs nagybácsi kezeibe téve le.
Nem tudom, a békeszerető muzulmánok között kibékültek-e egymással; annyi azonban bizonyos, hogy keletnek pálmái s kék ege alatt sem
feledkezének meg a kedves leány pálmatermetéről

s égszin szemeiről, ugy hogy alig várták azon
perczet, mely őket visszaröpítse szülővárosuk szűk
utczáiba. A közös nagybátya már falun volt. A
szép, imádott hölgy pt dig — — meg volt irva a
csillagokban, hogy ifjainkra nézve ez is közös legyen, az imádott angyal ezalatt, hogy odavoltak,
közös nagynénijükké lett s urambátyámmal Bécs
vidékének egyik legszeb nyaralójában tölti a
mézes heteket. Igenis. Tagadhatlan, hogy a kéjutazóknak is megvan a maguk praktikus oldala.
A futtatások idénye is lejárt, — a nóbel práterben már csak lézengnek az emberek. A gyep
örömeit ha nem is műértőleg, mint az angol vagy
magyar, de műérzőleg tudja már élvezni a bécsi.
A méltóságos lóurak és nagyságos lókisasszonyok igen gyorsan futottak, ép ugy mint tavaly,
mint ez, családfájuk meghazudtolása nélkül, nem
is történhetett máskép. Egy bécsi tárczairó beszéli,
hogy futtatás után, egy ökölnyi tót zatyafiucska
szólitá meg egy kis valamiért. —„Minek hínak?"
kérdé a journalista. — „Nye znám" válaszolá az
egérfogók növendék fonója. — „Hányéves vagy?"
„Nye znám.'- — ,Apád, anyád kicsoda?' „Nye
znám." Pedig alig volt néző a bécsi gyepen, a
„Freudenauban ," ki ujjain ne tudta volna elszámlálni „Don Cossaknak" ki volt dédapja, dédanyja,
nevelője, „Brahmin" hol született, „Snapshotnak"
ki volt a gouvernanteja, „Whitenose," hányadik
tavaszát érte el az idén és „Fidget," „Swallow,"
„Esperance," melyik ménesnek neveltjei. — A
fiakker-verseny ezúttal ismét fényesen sikerült.
A bécsi fiakker oly species, melynek igazi
hazája épen csak Bécs, s lényegesen különbözik
Európa nagy városainak „jármüvészeitől." A
bérkocsi másutt csak oly vehiculum, mely arra
szolgál, hogy fáradság nélkül érjük el czélunkat.
Az északnémetországi „droschke," azon igények
legszerényebb mértékét képviseli, miket comfort
tekintetében a bérkocsi iránt átalában formálhatunk; de a londoni cab s a párisi „voiture de remise" sem az, mivel egy bécsi fiakkert szabad
összehasonlítani. A bécsi fiakker, az olyan t. i. ki a
közönséggel és pajtásaival szemben igazi fiakker
akar lenni, nemcsak elegáns hintóval s gyorslábú
lovakkal bír; hanem a „zeugl" összeállításában
styl van; kocsi és ló választékossága, szabása öszhangzásban áll; szerszám, ostor ama bizonyos
francziás ,,fiont" mutatja; szűk sikátorok és a sebes hajtást szigorúan invigiláló policzáj-katonák
között nyil gyorsaságával tud elrobogni. Mindez
együvé foglalva képezi a „fesh" fiakkert.
Végül egy kis hibaigazítást. Nem Sárközy,
hanem Farkas húzta itt a minap. Szolgáljon ez
vigaszul az elsőnek és kétségbe ne essék miatta
az utóbbi.
K. T.

Egyveleg.
— (Shakespeare-nek,) a nagy angol költőnek
3 százados születésnapját jövő évben szándékoznak az angolok nagy ünnepélylyel megülni. Már
most is, ez ünnep részleteivel foglalkoznak — reméljük, hogy annak idejében a költészet barátai
Magyarországon is jelét adandják, hogy ama költő óriásról hallottak valamit. Angliában a Shakespeare-imádók egy része már azon furcsa gondolatra jött, hogy jó volna azon alkalommal a
stratfordi főtemplomban levő sirt felnyitni, s
abból a költő tetemeit előszedni, hogy koponyájának alkata megvizsgáltassák, és csontjai szerint
termetét, nagyságát meg lehessen határozni. De
máris emelkednek hangok, melyek e szándékot
roszalják s szentségtelenitésnck tartják, hivatkozván Shakespeare sírkövének feliratára, melyet
állítólag maga a költő készitett, s mely azt mondja:
„Átkozott legyen, a ki csontjaimat háborgatja!"
(And curst be he thatmoves my bones.) Különben
is azt hiszik, hogy 300 év múlva nem sok maradványát találnák már ama csontoknak.
** (Az emberiség statistikája.) Osszeszámitás
szerint az egész földön 1,288 millió ember lakik.
Ebből 369 millió a kaukázusi, — 552 millió a
mongol, — 190 millió az ethiopiai, — 1 millió az
amerikai, — s 200 millió a malayi fajhoz tartozik.
Összesen 3604 nyelvet beszélnek, s 1000 féle valláshoz tartoznak. Évenkint 333 millió hal meg s
körülbelül ugyanannyi születik. A közép életkor
33 év. Tízezer közöl csak egy lesz 100 éves, ötszáz
közöl csak egy lesz 80 éves, és száz közöl 1 lesz
65 éves. A fegyverviselésre képesek a népesség
nyolezadát teszik. Összesen van 335 millió keresztyén, 5 millió zsidó, 600 millió ázsiai vallásu, 160
millió mubamedán, és 200 millió pogány. A keresztyének közöl 170 millió róm. kath., 76 millió
a görög, 8 80 millió a prot. egyházhoz tartozik.

Egyház és iskola.
** (Nevezetes kápolna.) Az Orsova melletti
fogadalmi kápolnát, a magyar sz. korona megtalál tatásának emlékhelyén, meg fogják ujitani. E
kápolna közvetlenül az oláh határ mellett van és
igen rövid idő alatt építtetett fel bécsi terv szerint
ílauptmann karansebesi épitész felügyelete alatt.
A kápolna stylje a bizanty s a divatos styl vegyüléke. Kupolája ólommal van fedve, s talán
még e napokban be lesz szentelve.
** (Kegyes adomány.) Ft. Kelemen József
pécsi nagyprépost, a faddi r. kath. templom, paplak és iskola épitésére 6000 ftot ajándékozott.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
J (Szomorú hirek.) Dsbreczenből panaszkodnak, hogy legelőhiány miatt a gulyákat szétverni kezdik. A barmok rakásra hullanak, a juhok a földben levő gyökeret földestől kénytelenek
enni. A vetéseken sipoly rágódik, s a debreczeniek
legátalánosabb gyümölcse, a dinnye sem igen akar
kelni. Ha egyhamar tartós esőt nem kapnak,
Debreczen vidékén nagy szerencsétlenségnek néznek eléje.
„* (Szükség előjelei.) A Maros bal partján
Zádorlak és Nagyfalu között a földnépe már fölszántja vetéseit és muhart vet bele. Közelebbről
volt ugyan eső, de már későn, mert a gabnaszár
elszáradt. A ménesi hegyek tájáról azon hir hallik, hogy ott felhőszakadás volt, mely nem csekély
kárt okozott.
** (Aggasztó időjárás a Kárpátok aljában.)
A hőség és szárazság miatt a felvidéken is oda
minden°remény. Szénát, takarmányt, pénzért sem
lehet kapni. A kutakban nincs már víz. Ha még
tovább is igy tart, a marhák nagy része oda vész.
Szabolcsból s több vidékről hasonló tudósítások
jőnek. Az „Idők Tanuja" mindezt a romlottságnak (!) tulajdonítja s igy sóhajt föl : „Isten büntető kezét érzik a jók is a gonoszok miatt. Nincs
kétség, hooy hasztalanul tartunk természettudományi értekezéseket az esőről, mig Isten s minden
szentnek káromlása mindig rettentőbb mérvben
divatozik közöttünk/'

Közintézetek, egyletek.
** (A nemzeti múzeum könyvtárában) a „Széchenyiterem" már elkészült, s néhány nap múlva
megnyitják. A termet „gróf Széchenyi Ferencz"
— a nagy Széchenyi István atyjának — arczképe fogja diszesiteni.
** (A magyar földhitelintézet krassóvidéki
bizottmánya) következőleg alakult meg : elnöke
Joannovics György, tagjai pedig Szende Zsigmond, Patyánszky György és Schmidt Jenő urak
lőnek. Továbbá, hogy Facsád vidéke is képviselve
legyen, Gyika Szilárdot az intézet igazgatósága
elé kinevezés végett fólterjesztették.
** (A földhitelintézet ungmegyei bizottmánya)
következőleg alakult meg : elnök : Kandó Kálmán, tagok : id. Horváth Gábor, Ibrányi Lajos,
Orosz Márton, Petrovay Ákos. Az ez alkalommal
tartott értekezleten javaslatba hozatott : hogy a
földhitelintézet igazgatósába ezen bizottmánynál
egy fizetéses állandó jegyzőséget állitson föl.
** (A nagyszebeni tébolyda) személyzete és
szerkezete iránt az erd. udv. kanczellária által
tett javaslatok, a legfelsőbb helybenhagyást már
megnyerték.

Közlekedés.

x" (Uj postabélyegek.) A kereskedelmi minisztérium rendeleténél fogva uj levél- és hirlapbélye^ek fognak kiadatni, melyek O Felsége arczképe helyett a császári sassal lesznek ellátva. Az
uj levéljegyek közöl az 5 krajezárosok rózsaszinüek, a 10 krosak kék, a 15 krosak világos barna
színűek lesznek. A régi levéljegyek és bélyeges
borítékok f. é. november végéig lesznek használhatók.
x* (Uj postahivatal Biharban.) Kristyor helységben uj posta kiadó-hivatalt állítottak föl, s ez
június 1-én már megkezdi működését.
x* (A pest.-miskolczi vasútvonal) előmunkálatai erélyesen folynak, s terv szerint, jun. 4-én be
lesznek fejezve. A méréseket Eger alatt e hó
18-án kezdték meg.
/ (Figyelmet érdemlő kéjutazás.) Pestről
Sveiczba jun. 28-án reggeli 6 órakor kéjvonat indul. Bécsen, Münchenen át Lindauig gőzkocsin, az-
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utána Boden taván át Constanzba,s innét a Rajnán
Schafhausenbe, a Eajna-zuhatag megszemlélésére,
gőzhajón történik a kirándulás. Július 1-én gőzkocsin Luzernbe, jul. 2-án a vierwaldstíitti tó
megszemlélésére megy a társaság, s miután Sveicz
történeti emlékű s természettől gyönyörű helyeit
megszemlélte, jul. 5-én este érkezik Pestre vissza.
Sveicz elragadó szépségeiről annyiszor szóltunk
már, hogy azoknak megtekintésére bizonyára nem
egf ember keblében támadt vágy. íme az alkalom itt van e vágyakat valóvá testesíteni. Az utazási ár oda és vissza, teljes, kényelmes ellátással
72 ft. A vállalat C3ak 300 résztvevő jelentkezése
mellett létesül, s 500-náI többen nem vehetnek
benne részt. Befizetések csak jun. 10-ig fogadtatnak el, Pesten, az államvaspálya Józseftér 4. sz.
alatti irodájában, s levélben bérmentesen. A rendező : Bignio József.

Balesetek, elemi csapások.
** (Égések.) Szegeden máj. 22-kén reggeli 2
órakor az izr. imaház mellett fekvő ház égett le. A
szél az üszköket a színházig hordta, a szomszéd
házakba is átharapózott, de ezeket sikerült megmenteni. A lángba borult ház előtt fasor áll, s ez
akadályozta meg a lángok átcsapását az utcza
másik részén fekvő épületekre. — Erdélyben
Szász-Zulathnín tiz szegény ember összes vagyona
lett hamuvá. Kolozsvárit a monostori uradalmi
sörház égett le.
— (Jégeső). Folyó hó 21, s 22-én, Nyüved
(Bihar), 23-án Forró (Abauj), 24-én N.-Atány
(Tolna), 25-én Kuvin (Arad), 26-án Száján (Torontál) helységek határai érezték a jégverés
súlyát.

Mi újság?

** (Gr. Andrássy György országbíró ünnepélyes beiktatása) e hó 28-án ment végbe. A kúria
épületében nagyszámú díszes közönség gyűlt
egybe s küldöttség ment ő excja meghívására. Az
jrszágbiró megjelenvén, az aranypecsétes diploma
olőmutatása után székfoglaló-beszédét megtartotta; mire a hétszemélyes tábla részéről Lonovics
érsek — a kúria részéről Melczer István kir. személynök — a váltótörvényszék részéről Kiss elnök tartottak ékes üdvözlő-beszédeket.
— (Rablók Deák Ferencznél.) A napokban
egy valóban botrányos eset történt, melyről a „P.
N." a következő tudósitást hozza : JNrem hívők,
hogy volna széles ez országban oly hely, kunyhó,
csak egy zug is, hol hazánk ez idő szerint legnagyobb embere, a mindenektől egyaránt tisztelt
Deák Ferencz, a nemzet legbensőbb kegyeletének
tárgya, a legteljesebb biztossággal meg ne pihenhetne, sőt a jelenléte által megtisztelt vidék legutolsó lakója által is tiszteletteljes előzékenységgel ne halmoztatnék el; s ime, honfiúi mély bánattal vagyunk kénytelenek följegyezni azon nagy
erkölcsi sülyedésre mutató, elszomorító tényt,
hogy akadt néhány elvetemült gonosztevő — még
pedig a nagy férfiú saját szülőföldén — a ki a
haza bölcsének nyugalmát a magányban, hová
országos gondjai után kissé elvonult, háborítani
nem átalotta, de sőt drága életét is több óra hoszszant a bizonytalanságnak kitenni elég istentelen
vala. A tényállás, mint értesülünk, a következő :
Zalamegyében fekvő Puszta-Szent-Lászlóra —
hová, mint irtuk volt, Deák Ferencz, sógorához
nyárára elvonult -- f. hó 23-án este kilencz óra
tájban a háziur távollétében — ki is egyik távolabb eső majorjába kocsizott — négy fegyveres
rabló rontott be. Az ajtók még nem voltak bezárva ; a haramiák a cselédséget összehajtván, a
cselédszobában fegyverrel őrizték; kettő pedig
közölök bement azon szobába, melyben Deák Ferencz olvasott, kiről azt hivék, hogy ő a háziur.
puskát emeltek reá, kérdezték vallja meg kilétét,
mert ha igazán meg nem mondja : tüstént keresztilllövik (!) Nagy hazánkfia a rettentő állapotban
sem veszté el nagy lelkét mindig jellemző nyugalmát, s ily nyugalommal feleié, hogy fenyegetésre
nincs szükség ; ő neki nincs oka nevét eltagadni;
ő Deák Ferencz, sógora a háziurnak, kinél jelenleg látogatóban van. Ezt a rablók kezdetben
nem hitték, s a szobaleányoktól szintén tudakolózni kezdettek hasonló fenyegetések mellett;
midőn ezektől is ugyanazon választ kapták, Deákhoz fordulva — a kinek országosan ünnepelt neve
még az ő gazlelkökre is bizonyos mérséklő hatást
gyakorolt — mondották neki : No az ur ne féljen
semmitől. Ezalatt a háziur, semmit sem sejtve, meg-

érkezett; őt is fegyver között ugyanazon szobába
kisérték, hol Deák Ferencz volt,'s felszólították,
liogy élete egész keresményét adja át nekik, ő
előadta készpénzét, de azzal a rablók meg nem
elégedtek, s elsőbben fenyegetésekkel akarták
kényszeríteni több pénz előadására, majd a kamarából elő hurczolt vasbélyeggel ütni kezdették a tisztes, élemedett korú férfiút, kinek kezeit hátra kötötték. — A rablók Deáktól semmit sem kértek, azt sem kérdezték : van-e
pénze ? — Ö azonban, — sógorán azáltal is
segítendő, mivel folytonosan azt emlegették,
hogy a háziur által előadott pénz ő nekik
még nem elég, önként monda nekik, hogy
ime átadja magával hozott uti pénzét 220 ftot,
de sógorát ne bántsák! A főrabló erre kérdé :
hol van tehát pénze? és fegyveresen saját szobájába kisérte Deákot; ez a pénzt átadta neki,
s újra felszólitá, hogy sógorát ne bántsák,
hisz borát, gyapjúját még el nem adta, gabonájának ára elkölt a gazdaságra s adóra —
több pénze tehát most nem is lehet, mint a már
átadott 800 ft. Erre a rablóvezér felelte : „No,
az ur derék ember; az ur kedvéért megteszek, a
init lehet!" S elmondá, hogy őt Hajnal Jánosnak hijják. Deák kérte : hogy adja szavát, hogy
a házi urat többé nem bántják ! Ö azt válaszolta,
hogy még most nem teheti, de talán a másik szobában. Végre azonban a nagy hazafinak ismeretes
őszinte nyugodt modorával sikerült a haramiát
oda capacitálni, hogy sógorát többé nem kínozták.
Még ezüst pénzt kértek tőle, de miután nem kaphattak, asztali és házi ezüstneműit szedték össze,
s vették el, Deák Ferencz néhány darab ruhájával, átadott pénzével, saját és sógora aranyórájával s egy aranytollával együtt. Mindez másfél óra
hosszant tartott, a mely idő alatt az egyik rabló
kétcsövü felvont puskáját folyvást Deákra és sógorára irányozva tartotta. Elvégezvén gaz munkájukat, a háziur kezét feloldották, s felszóliták
őket : „jól szemünk közé nézzenek az urak, hogy
más ártatlant mi helyettünk fel ne akasztassanak!"
Ezzel búcsúzni kezdettek. Deák ekkor azt monda a
vezérnek : „János, én pénzemet, anélkül hogy kérték volna, magam átadtam, csak sógoromat ne
bántsák: átadtam órámat is, de ezt sajnálom, mert
kedves portékám, s ha volna pénzem, szívesen visszaváltanám." Erre a rabló — a gyöngédségnek, vagy
tiszteTetnek némi árnya a nagy hazafi iránt még az
ő megromlott lelkében is élvén — az órát kivette
tarisznyájából s ezt mondva : „No uram, nekem
ugy is van arany órám, meg a pajtásaimnak is,
ime vegye vissza az óráját, mivel olyan kedves jószága!" Deáknak visszaadta. Ezután azt mondva:
hogy egy negyedóráig a házból kilépni ne merjenek, sógorának kocsijára — melylyel a majorból
hazaérkezett volt, s melyből a lovakat addig ki
sem engedték fogni — felültek és elhajtattak. A
kocsit félóra múlva visszaküldöttek.
Megjegyzendő, hogy a rablókra Deák Ferenczn;k akár neve, akár egész lényén tükröző
lelki fensősége, annyi hatást mégis gyakoroltak,
hogy őt az egész idő alatt csak egy illetlen szóval
sem illették. Szegény öreg sógorán ejtett ütések
fájdalmasak voltak, és daganatokat okoztak : de
szerencsére sem csontot nem törtek, sem vérzést
nem idéztek elő. Azonban az, hogy őt tovább nem
kinozták, egyedül Deák Ferencz neve, személye,
s váltig nyugodt viselete és közbelépésének köszönhető. — Mi pedig az istentelen rablói tett fölött legmélyebb indignatiónkat fejezvén ki, adjunk hálát az égnek, hogy Deákot saját 'lelki
nyugodtsága által veszélytől megóvá!
** (A „pesti unió'' Margitszigeti ünnepélyének bevétele) 2100 ft. volt. Ebből a költségek levonása után, a tiszta jövedelem fele, 105 ft., a lipótvárosi templom épitésére szenteltetett.
** (Uj keserüviz-forrás.) Heinrich János, a
budai ráczfürdő tulajdonosa.uj keserüviz-forrásra
bukkant, melynek vizét a többieknél 5 kajczárral
olcsóbban árulják.
** (Névváltoztatások.) Felsőbb engedély folytán Faszter Ferencz debreczeni kereskedő „BoeZ«"-ra, — Dietrich Antal palotai postakiadó
„Zárai"-ra, Brandstetter István fehérvári lakos
„Bárándi"-ra,, — Lakner József sátoralja-ujhelyi
gyógyszerész-segéd „ Hidassi"-ra, változtatták vezetékneveiket.
— (A daruvári fürdő Slavoniában) ez idén
is május l-jén nyilt meg. Ezen 32 —37° R. meleg
vas tartalmú források a legsikeresebb gyógyvizeknek bizonyultak be : elévült CSUZOB- S köszvényes bántalmakban, a legmakacsabb nőibeteg-
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ségekben, gÖrvélysenyv-, g angolkórban, és a legtöbb bőrbetegségekben. A fürdő kedvező fekvése,
éghajlata, gyönyörű vidéke, kiterjedt árnyékos
sétányai, zene, tánczvigalmak, könyvtár, politikai
8 szépirodalmi lapok, napi levél és szekérposta, a
közelfekvő sziszeki vasútvonal, valamint a jól
épült terezovácz-daruvári ut által kiváló előnynyel
bir; és az uradalom a fürdők, s lakszobák átalakításánál, és egy nagyszerű vendéglő ujonnani felépítésénél, mely kiváló jó konyhával s kényelmesen bútorozott szobákkal bir, s faültetvényekkel
van körülvéve, semmi áldozatot sem kémeit, hogy
e fürdőhelyet a lcgvonzóbbá, s kellemesebbé varázsolja. A gyógy- és fürdési felügyeletet az uradalmi fürdőorvos kezeli. A tudakozások és mindennemű megrendelések levél által a fürdő-felügyelőséghez intézendők.
** (A Kólcsey-ünnep Szatmáron.) május 5-én
nagy ünnepélylyel ment végbe. A „T—ó" szerint
az ünnepélyt a gymnasium énekkara alkalmi énekkel kezdé meg, mire Gyem Károly, mint az egyház és iskola gondnoka, meleg szavakban érinté
a megye nagy férfiának, Kölcseynek, államférfiul,
költői, rokoni és baráti érdemeit. — Utána Zombori Gedő tanár, mint a dicsőitett nevét viselő kis
társulat elnöke, alkalmi költeményével emelé az
ünnepélyt; s miután a szatmári dalárda Kölcseynek hymnusát elzengé, ugyancsak Zombori Gedő
tanár rövid szavakban előadá a kis társulat évi
működését. Tagjai közöl három növendéket mutatott fel, kik részint szavalás, részint önkészitett
művök által nyerek meg a hallgatóság tetszését.
A kitüntetett három fiu közöl : Bozsó Ferencz és
Rácz István két nagy becsü s diszesen kötött magyar könyvvel, Gyene Gusztáv pesti joghallgató
ajándékával jutalmaztattak; Szabó Lajos pedig
Kölcsey hiven talált arczképét, Kisa Jánosné úrhölgy ajándékát nyerte jutalmul. — Az ünnepélyt
gymnasiumi igazgató-tanár, Bartók Gábor velős
beszéddel zárta be.

** (A vasul áldozata.) A Karczagról Püspökladány felé jött vonat e hó 21 és 22-ike között,
sebes mozgása közben egy odatévedt bikába ütközött. Jókcdélyü utazók azt mondják, hogy a bika,
a mozdony veres szemeire megharagudván, fejét
neki szegezte. — A mozdony természetesen
földre tiporta a nagy állatot, s több kocsi — bár
veszély közt — szerencsésen keresztül ment izreporrá szaggatott testén, mig végre egy kocsi, az
éllel álló szarvakba akadván, kiesett a sinekből
Nagy baj azonban nem történt.
** (Büntetésre méltó garázdálkodás.) Mint a
„H-gy" irja, a múlt napok egyikén Debreczen
társasköreit azon hir foglalkoztatta, mintha a parasztok összebeszéltek volna az urak ellen, s közölök többet agyon is vertek. — Ha volt is egykor
ócska századok előtt oly szomorú korszak történetünkben, midőn a föllázadt népár rombolására
vérző sebekkel mutatott hazánk : azóta népünk
sokkal érettebb, semhogy ily rágalmakkal a jelenben csak távolról is gyanusitani lehessen. Az
egészben annyi volt igaz, hogy néhány suhancz,
csupa garázdaságból, este elindult az utczán járókelőket megütögetni, s a szemközt jövőkből többeket megszalasztottak, egyet könnyedén, egyet
pedig életveszélyesen megvertek. E garázdálkodók többnyire kondások voltak, egyébbiránt közölök már 12 el van fogva, s várják a megérdemlett példás büntetést.
I

Nemzeti színház.
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SAKKJÁTÉK.

Péntek május 22. „Richelieu" dráma 5 felv.
Irta Bulwer, fordította Tóth József.
179-ik számú feladvány. — N o v o t n y A n t a l t ó l
Szombat május 23. „Rigoletto" opera 4 felv.
(Varasdon).
Zenéjét szerzetté Verdi.
(A Londonban pályadijat nyert feladványok közöl.)
Vasárnap május 24. Az ünnep miatt a szinSötét.
ház zárva volt.
Hétfő május 25. „A peleskei nótárius" Bohózat 4 felv. Irta Gaal.
Kedd, május 26. „Norma'* opera 2 felv.
Szerda, május 27. ,,A kísértés" színmű 5 felvonásban. Francziául irta Feuillet Octave.
Csütörtök, május 28. „A szerelmes ördög"
Ballet 4 felv. színre alkalmazta Campilli.

** (Mármarosból) a következő hírekről értesülünk : Mint hírlik, üolha mezővárosban rendes
postaállomás fog létesülni, mi a közel vidékre
nézve igen kivánatos volna. — Zádnya helységben
a szőlőmivelést nagy erélylyel és szép sikerrel
megkezdte az ottani népség, s azon remény tápBudai népszínház.
lálja, hogy itt igen jó bor fog teremni. Az őszi
vetések szépen biztatnak, csakhogy itt ÍH több eső
Május 22. „Mátyás diák'' énekes népszínmű.
kellene. Ugyanezen Zádnya helységben május Irta Balogh, zenéjét szerzetté Egressy Béni.
10-én szomorú nap volt; mert e napon temettetett
Május 23. „A világ végbomlása." Bohózat 3
el nagy ünnepélylyel és az egész vidék népségé- felv. Magyar színre alkalmazta — — aki arra
nek fájdalmas részvéte között a helység g. kath. alkalmazta, nagyon roszul cselekedte. Egyike ez
lelkészének Papp János urnák, köztiszteletben ama legalantabb járó német posséknak, melyek
állott, művelt lelkű neje. A temetés ép oly népes, azon kivül hogy a léleknek épen semmi tápot sem
mint megható volt; a halotti szertartást és gyász- nyújtanak, telvék a legvadabb sületlenségekkel,
beszédeket több ismert derék lelkész végezé. — •nyelve pedig annyira ékesen szóló, hogy egyik
Azt is irják innen, hogy a sz. Bazil rendének szereplője, a szó szoros értelmében ugat is. Ilyesmi
tagjai pünkösd után összejövetelt fognak tartani a németeknek talán tetszik, de a magyarban kea munkácsi zárdában; e gyűlésre eperjesi püspök vesebb a bohózat iránti fogékonyság. SziniroGaganecz József ő mlga is váratik.
dalmunknak mi nemesebb irányban müvelését
** (Nemes végrendelkező.) Zmeskál József, óhajtjuk.
Május 24. Nem volt előadás.
győri ügyvéd, irásos végrendeletet nem készítMájus 25. és 26. „Az álarezos menet" vagy
hetvén, végakarata teljesítését halottas ágyát körülálló családja tagjaira bizta, s emlékét a követ- „Tárgyalás a színpadon" Bohózatos olasz operetté
kező nemes alapítványokban örökitémeg; ugyanis 1 felv. tánczczal. Ezt megelőzte „A dajka" opea magyar akadémiának 3000, a pesti nemzeti szín- retté 1 felv. és „Titi" paródia.
ház nyugdíj-intézetének 1000, a nemzeti múzeumMájus 27 és 28. „Az álarezos menet." Utána
nak 1000 ftot hagyományozott Zmeskál-töke czim „A korista" és „Chouffleuri ur otthon lesz!' opealatt, mely összegeknek csak kamatjai lesznek a retté 1 felv.
nevezett intézetek által elköltendők. Ezenkivül a
Szerkesztői mondanivaló.
győri ágost. vallásu iskola számára ösztöndíj-alapul 1000 ft., ugyanezen vallási gyülekezet szegé6608. Bécs. D. I. A kívánt számokat még eddig nem
nyeinek 1000 ft.; a győri zene-egyletnek 100 ft. szerezhettük
meg. Kiadó-hivatalunkban elfogytak azok;
alapítványt; özvegy Vas Andrásnénak végre azon de más utón van kilátásunk, hogy ön óhajtását teljesitgondos ápolásért, melylycl a boldogult hosszas hetjük.
6609. II. B. Kezdetnek elég csinos, de még csak kezbetegségében ápolta, 400 ftot hagyományozott;
mely összegek kifizetését az elhunyt családja f.év det. Később bizonyosan nagyobb sikerre számithat ön, ha
és szorgalom nem marad el.
deczember végéig teljesitendi. Csöndes legyen a a tanulmány
6610. A. Szclistye. O. Gy. A válasz annak idejében
sír a derék honfi hamvainak!
megérkezett,de, a polémiát hosszura nyújtani nem akarván,
-
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Kntliolikus és Protestáns
naptár

Május—Június
Vasár. D 1 Sz. Iliir. v. D Sz. Hár.
Hétfő Nikodem vért. Nikodem
Kedd Krasmus. Bland. Erasmus
Szerda Klotild, Kornél Olíva
Csőt. Űrnapja
Quirin,Berta
Péntek Vendel, Bonif. Bonifácz
Szomb. Norbert, Paula Pál kft
Holdnegyi'd

TI NA P T Á
Görög-orosz
naptár

kiadását nem tartottuk szükségesnek, annyival inkább,
mert az ön ellen intézett megtámadások nagy része önmagában hordta a czáfolatot és tompa nyílként pattant
vissza.
6611- Torcla (Bihar). T. K. A küldemény annak idejében megjött, s a szeszben őrzött csodaállatot megkaptuk,
de nem lévén mellette semmi irás, mely megmondta volna,
kitől jó és kinek? eddig nem válaszolhattunk a küldőnek.
Most már át fogjuk adni a természeti ritkaságot az illető
tudományos intézetnek.
6612. A juhász temetése. Bizony a „mértéket nem
üti meg." Nem jól van kitalálva a juhász kedvesének
„megörülése" a sírnál. Nincs is költőileg elmondva.
6613. Aba. L. S. Az az akkor igért „adandó alkalom"
még mindig nem érkezett meg. Majd ha a napi események
ismét azon tárgy körül forognak. Nem kell ugy békétlenkedni; jöhet az a czikk akármikor; nincs az időhöz kötve.
Az ujabb küldemény pedig elkésett; húsvét előtt kellett
volna azt beküldeni, nem pünkösdre. Az ily apró körülményre is jó figyelmezni.
6614. Hajós. Cs Ugyan az ég szerelmeért! ne polemizálgassunk ok nélkül. Hát ártott önnek, ön szavai sulyának az a czáfolat? . . . Hadd beszéljen más is, mondja
el a magáét; csak azt ne higyjük, hogy minden hozzánk
intézett, vagy rólunk elmondott szóra azonnal válaszolni
is kell, még pedig bőven és mérgesen. A többi jó tulajdonság mellé egy kis phlegmát ajánlunk — különösen a journalistikai pályán, s különösen ott, a hol ugy sem főbejáró
dolgokról van szó.
6615. . . ki A. Bécs. Óhajtva várjuk az igért adatokat
mielébb; s átalában igen szívesen fogadunk minden e nálunk meglehetősen elhanyagolt szakba vágó közleményt.
Igen örvendünk a viszontlátásnak.
6616. Uj-Kigyós. K. A. Azt a levélszállitási viszálkodást jó lesz egymás között békés utón kiegyenlíteni. Nem
a nagy közönség elé valók az ily magán-surlódások.

Izraeliták
naptára
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Május (ó) Szivan R. ó. P- P- m. ó. P- ó. p- ó. P- ó. P4 9 bl 19 7 46 6 16 10 54 2 42
lOFIMink.vas. 13
•>O I»uiik. lietfö 14

4

??

9 57 27

21 Konstantin 15 Makabeus 4 8 57 36
22 Basilis Kánt. 16
[győz. 4 8 57 45
4 V 57 55
23 Mihály püsp. 17
18
4 'i 58 5
24 Simon
25 János feje l<J37.Sabb 4 « 58 16
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7
7
7
7
7
7

47 7 28 11 5b
48 8 33
48 9 28 0 59
49 10 13 2 2
50 10 49 3 2
51 11 20 3 58
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40
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Világos.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 174-dik számú feladvány megfejtése.
(Zagyva Imrétől Debreczenbnn.)
Sötét.
Világos.
tetszés szerint,
1) V f 3 — d 3
a 7 — b 6:
2) H c 4 - b 6 t
3) ? d 3 - a ö i j :
Helyesen fejtették meg. Veszprémben .-Fülöp József.
K-Kiírtösön : Csemiczky Károly. — Pesten : Engel Imre.
Cselkó György. — K.-Sz.-Miklóson : Bankos Károly. —
Böcsön : Kispál Ábris.— Felső-Penczen : Endrődy Géza.—
Egerben : TilkovszkyF. — Pécsett : HitkayJános.— Sárospatakon : Róth Kálmán. — Tályán : H. Nagy Lajos. —
Debreczenben : Sperber F. — Fehér-Egyházán, : Belke T.

(Lehetetlen meg nem említenünk, hogy e csinos kis
feladvány, hazai termékeink egyik szebbiké, sakk-kedvelóink részéről átalános tetszéssel találkozott.)
A Vacárnapi Újság inai számával
küldetik szét az ,,<>lsö magyar átaláuos biztosító-társaság" kártérítési jegyzéke.

TARTALOM.
Regi magyarok arczképei. Erdódi György (arczkép).
Ifj. R. E. S. A nngv-enyedi három szűz. t. Szathmáry
Károly '—' A londoni aíag-vasut. Dr. Tőkés. Mezőtúr
(képpel). Luppa Péter. - Kun-Szent-Márton (képpel).
Zombory O. — Sobieski sírja Krakóban (képpel). —
Növény-élet télen. Dr. E. B. — Bécsi levél. Dr. Tőkés. —
En-vveleg. — Tárház : Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság kereskedés.— Közintézetek, egyletek.— Közlekedés.
—"Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? — Nemzeti
szinházi napló. — Budai népszínház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sukkjáték. — Heti naptár.
Pakh Albert.(Lak.magyar-uteza l.sz.)

Kiadó-tulajdonos Deckenatt Gusztáv. — Nyomtatja Landerer ét Heekenast, egyetem-uteza 4-ik szám alatt Pesten 1863.

23-ik s z á m .

Tizedik évi folyam.

Pest, junius 7-én 1863.
E l ő f i z e t é s i
f ö l t é t e l e k
1 8 6 3 - i k
é v r e :
a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :
Egész évre (január—december)
10
ft.
j
Fél évre (január—június)
Csupán Vasárnapi Újság :
Csupán Politikai Ujdousagok :
Egész évre (január—december)
6 ft.
Egész évre (január—december)
Fél évre (január—június)
3 ft.
Fél évre (január—június)

Terhes

5 ft.
6 ft.
3 ft.

Sámuel.

(1788-1863.)
Olv név mely 30—35 évvel ezelőtt oly
ismeretes volt irodalmunkban, mint jelenleg
legnépszerűbb íróinké. Alig volt akkor hirlap, folyóirat s átalában irodalmi vállalat,
melynek munkásai között Terhes Sámuellel
is ne találkozott volna az akkori magyar
olvasó-közönség. Hogy e név irodalmi népszerűsége nem szállott át a mai korra, annak
oka talán a költői erö kisebbszerüségében,
talán a szórványos, dilettánsszerü
működésben is, de bizonyosan
leginkább Terhes Sámuel vidéki
elvonultságában s hivatalos állása általi elfoglaltságában rejlett.
A jelen év elején hozták lapjaink azon tudósitást, hogy a köztiszteletben állott, 80 éves agg
rimaszombati ref. lelkész, Terhes
Sámuel jobb létre költözött. Ekkor ébredtek fel ismét e név
iránti megemlékezések, s elmondták többi között, hogy ö volt az,
ki ezelőtt, nem tudjuk, hány évtizeddel megírta ama népdallá
vált, sok ezer sziv vigasztalására
szolgált szép szavakat :
„Nem lesz mindig éjszaka,
Megvirrad még valaha!" stb.
Bármennyire iparkodtunk azonban e hosszú, munkás élet egyes
részleteit megtudni, czélunk csak
kevéssé sikerült, miután, mint
hallottuk, a boldog-ult felette fukar, azaz : szerény volt élete eseményeinek elbeszélésében, anynyira, hogy családja tagjai is
csak töredékekből ismerik korábbi életkora viszonyait. A mit
megtudhattunk, ime itt közöljük,
azon reményben, hogy ez illetékesebb kéz által még ki fog pótoltatni.
Terhes Sámuel született Sályban (Borsodm.) 1783. nov. 25. Atyja Terhes
István sályi ref. lelkész, anyja Rácz Zsuzsanna. A szülői háznál gondos nevelésben
részesült. Már mint elemi iskola növendéke,
szép reményekre jogositó észtehetségének
adván jeleit, szülői által a miskolezi középiskolába^ küldetett, hol a gymnasiumot Szép
sikerrel bevégezvén, a sárospataki főiskolá-

I ban folytatta tanpályáját. Itt a papi tudományokból s átalában az akadémiai tanfolyam tanulmányaiból a szigorlatot 1807-dik
évben letevén, az eskütt diákok sorába felvétetett.
Mint eskütt diák, május 29-kén 1809ben Szabolcsmegye rendéi által a felkelő
lovasezred tábori papjává választatott meg.
Ezt elfogadván s a szabolcsi egyházmegye
j.

TERHES

v

v

XX

SÁMUEL.

előtt a papi szigorlatot kiállván, bekebleztetett.
1810-ben Nagyfalu (Szabolcsm.) lelkészének hivta meg. Itt irta „Ziza vagy az én
tüzem" czimü népies költeményeit, valamint
innen felelt meg Ungvári Tóthnak költői
képzettségét kétségbevont görög epigrammáira, héber epigrammáiban. Ez utóbbiakra

tette egy a keleti nyelvekben kitűnő tudós
rabbi amaz észrevételét, hogy „ezeknél már
Jeremiás próféta sem tudott volna különbeket irni." — Nagy faluban 11 évet töltött,
midőn 1821-ben Pelsőcz (Gömörm.) hivta
meg papjának, honnan 6 év múlva Kassára
ment. Kilencz évi itteni hivataloskodása idejében a „Felsömagyarországi Minerva" dolgozó társa volt. Ugyancsak Terhes volt
egyike az Alkorán első magyar
f o r d í t ó i n a k . — Összeköttetése
volt Kazinczyval, levelezésben
állott Dessewffy Józseffel és Auréllel. Müveinek egy része az „Athenaeum"-ban látott n a p v i l á g o t
azon önálló munkákon kivül, melyeket mint lelkész az egyházi
téren bocsátott közre. Kassán
vette nőül 1831-ben Sándi Jo^
hannát, kivel 31 évig boldog há-^, ^
zasságban élt.
^1''
1836-ban a rimaszombati ref.
"í?
egyház hivta meg lelkészéül, hol
közkedvességben élt, megosztva
közhasznú munkásságát egyháza,
egyházmegyéje s egyh.-kerületének közügyei körül. P>demei
méltánylása abban tűnt ki, hogy
a gömöri egyházmegye előbb
ülnökének, 1846-ban pedig esperesének választotta meg, mely hivatalt 13 évig viselvén, 1859-ben
nyugalomba lépett. Ugyanaz év
apr. havának 28-kán t a r t á meg a
rimaszombati ref. egyház nagyszerű ünnepélylyel a lelkes pap
hivatalkodása 50 éves jubilaeumát. A legutóbbi években végkép
elgyengülve szobáját többé el
nemhagyhatá, mig 1863. jan. 7-én
önmagát felemésztő l á n g k é n t
csendesen elhunyt. Három fi- s 5
leánygyermeket hagyott hátra.
Ennyi, mit összeszerezhettünk. Munkáiról bajosabb tüzetesebben szólni, mert azoknak
összegyűjtése
hosszabb időt venne
igénybe, s egyelőre csak nagy fáradsággal
eszközölhető. Közöljük azonban egyik költeményét, az 1825—Í830-ki korból, részint az
akkori köz- és irodalmi hangulat ismertetéséül, részint magának az akkori költőnek

