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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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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
győri ágost. vallásu iskola számára ösztöndíj-alaSzerkesztői mondanivaló.
pul 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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Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szomb.

1 1
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Kntliolikus és Protestáns
naptár
Május—Június
D 1 Sz. Iliir. v. D Sz. Hár.
Nikodem vért. Nikodem
Krasmus. Bland. Erasmus
Klotild, Kornél Olíva
Űrnapja
Quirin,Berta
Vendel, Bonif. Bonifácz
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
: © Tele hold 2-án, 0 óra 45 perez reggel

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

3
4
ó
6
V
9

26
20
26
40
58
16

a

b

c

d
e
f
g
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
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jellemzéséül, megtartván az eredeti helyesírást, a mint az szerzője által sajátkezüleg
írva van :
Édes Ilonni Magyar Nyelvűnk Pártfogóinak
tiszteletekre.
Látást látók. Nem nem test : haszontalan álom
Mit, nagy s szép lelkű Magyarok! Duna és Tisza mentén
Hirdetek. A Menynek felnyílt kárpitja előttem,
S Ilit szárnyán oda, hol nincs semmi idő, felevezvén
Látám Árpádot kegyes Angyali kar közepébe
Hozzá e gyarló földről felszált Unokáit
Mint öleié, fogadá Szögyénit és Klobusitzkit
Kellemes uj vendégit, akik is tiszteletére
Tiszta ezüst hangon mondván Diadalmi Örömdalt
Nemzete sorsáról, fénylő Országa becséről
Hirt vittek, mint Hiv követek s igy szóltak előtte :
„Törzs Magyar, Országot szerzett s Népet telepitett
Szép Nagy Atyánk Árpád! hála Istennek örökké
Bajnoki pályádon ki vezéred volt s Nemes elméd
Szép Intézeteit boldog véggel iioronázá.
Tudd meg, Nemzeted él, még most is Seytha Nemes Vér
S tüz van erébe dicső czéljához igen közelit már.
Bár, mint másodszor választott Népe az Urnák
Már nem azért, hogy más népet gyűlőle Zsidóul.
Nem, de azért, mivel önn testét szaggatta pogányul
Szent s Igaz Ég méltó bosszúját vonta magára.
öldöklő Ángyai ment sokszor rajta keresztül :
Mégis az Ur kezeit nem vette le róla örökre
Százszor sujtolván, százszor fordúla kegyével
Hozzá, s most már mint Szemefényét keble szerelmét
Őrzi veszélyektől s áldásaival veszi környúl.
ízléssel páros Tudománnyal hágdos előre
Több Európa dicső mívelt nagy Nemzeti közzé.
lm Országodnak Nemes és Bölts Nagyjai most is
Tőlled eredt tüztól milly szép Tettekre hevülnek !
Ázsia gyöngyei közt termett, gyöngy Nyelvöket egy hóit
Egy élő idegen Nyelv, már régolta csigázván
Törvén' -> Jztak, hogy rab lántzaiból szabaduljon
Bibor 9 bársonban járjon kényjére alá s fel.
A vékony zsellér Asszonyka becsülje magát meg
Balzsamozott Hóltval sem kell többé bíbelődni.
A ki Magyar, magyarul erezzen szóljon ezentúl.
Follyanak a hasznos Tudományok Nemzeti Nyelven,
Mert lelket táplálnak azok; hát nem szabad éhen
Hagyni csak egy kis lelket se, tőkélletesedjen.
Nézd mint füstölög a Haza szent Oltára, reá fel
Rakván, gazdag ajándékit, nézd Dús Magyar, ah nézd
Szécsényit, Vayt és Andrásit, Károlyi Györgygyei
A Magyar Ég izmos vállú Atlási, mi harsány
Hangon szóllitják szép lelkű Társaikat, „már
Ébredj álmodból (mondván) Magyar! éjjeled elmúlt
A büzhödt Holtak közzül már, jer haza élni,
Használd kintseidet, nem szép idegenre szorulni
Gondolkodj, irj és élő szép Nyelveden olvass."
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Mintegy nyári heves nap után támadt zivatarba
Rettentő szélvész, zápor, jég, égi tüzek közt
És mikor* Kg föld már majd öszve szakadt, neki rémült
Szét szórt nyája felöl virgontz bojtára ha hirt hoz
Hogy még épen van s egy kis bárány se veszett el
Örvend a pásztor, mejjébe repes buzog a sziv
Már kiderült kegyes égre tekint s énekli hatalmát :
Illy édes, de nemesb s tisztább öröm árja hatá át
Árpádunk Lelkét halvan Országa virágzó
Léttét s finom arany poharát tüstént tele töltvén
Mennyei nektárral, ki ivá örömébe, köszöntvén
Szent vendégire, s igy szóllott a Nemzeti Őrző
Angyalhoz : ,,Boldog Társ, Égi Barát, nosza indulj
Menj, menj Országló fiaim bölts Nagyjaihoz le
Mond meg hogy tetszik tűzök és Magyaros viseletjek.
Küldök ajándékul lelkemböl egy bizonyos részt
Hogy bátrak legyenek s feltételeikben erősek,
Kik koztök nemesen gondolkodnak s cselekesznek
Attyokkal fognak velem országolni örökké.
Égi Barátja szavára repült Posonba az Angyal
És mint gerlitze kisdedinek mikor enni visz, a fát
Mellyen fészke vagyon néhányszor repdesi környül,
Nintsen e lesbe vadász vagy tőr el hányva? tekinget :
Ö is az Ország Háza felett kedvére lebegvén
Látá ellenség Seregét hadi rendbe ki állni,
Onn kény, irigység, harag, önn haszon, ördögi bosszú
Nasyra való vágyás, egyenetlenség be akartak
A Karok és Rendek közepébe rohanni erővel,
Legjobb, legnemesebb szándékot, s közbizodalmat
Meg gyengitni; de O valamint alvó Csecsemője
Artzáról, hiv Dajka az éh legyeket le ijeszti,
Szólt, s szent szine elöl őket kergette pokolba.
Ekkor hirtelen a Haza kedvelt Nádora József
Tisztes képe alatt Ország Gyűlésbe teremvén :
..Bátran elő Magyarok! (monda) Árpád Unokái
Most vessétek meg, most Boldogságtok alapját,
Bátran elő! Európa dicső Nagy Nemzeti közzé.
Nincs akadály; mind Föld, mind Ég kedvez, maga Árpád
Mint méltó Unokákra tekint mosolyogva le rátok
S Lelkét adja" — tovább nem folytathatta beszédét,
Harmadik Égi dicső Kény támadt a Palotába,
Függeni látszottak sok arany koronák le felülről
Nem gyöngyök, nem drága kövek; de valódi Tejuti
Apró csillag sor, pompásan pisloga rajtok.
Egy ki nyitott tisztes nagy könyv is volt lebegett ott,
Búzavirág szinü dolmányos kar keze s újjá
(Árpádé vala, rá lehetett ismerni azonnal)
A szent könyv levelit forgatta mutatta elöttök,
S Honnunk minden igaz Fia ezt olvasta belőlle :
„Nyernek örök koronát valakik igazán tusakodnak
Kész Széesényi! (örökvégzet) számodra az első
Sorba utánna Vayt s Andrássit, Károlyi Györgygyei
Ugy Telekit s Illésházit, majd véle Czirákit
Más két Károlyival készen várják koronáik.
Élet könyvében boldog! neve irva kinek van."
Megrendült a Ház, Ámen dördült le az égből
Ekkor, s Kéz, könyv, eltűnvén szem elől koronákkal
A Karok és Rendek felsóhajtának utánnok
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Betelvén minden szeretettel s egygy akarattal
így könyörögtek: Atyánk, MagyarokSegedelme,NagyIsten,
Népedet a ki ezer szövevényeiből ki segítvén
Örzö szárnyad alatt tartod minden gonosz ellen,
Lelkedet töltsd ki reánk s légy nagy Munkánkba Vezérünk!
Terhes Sámuel.

Ti e r i n

v á r a.

(1661—1665.)
Történeti rajz. — Cguthy Zsigmondtól.

A Zrinyiek ezen hajdan oly hatalmas
vára, mely szálka volt a törökök szemében,
Zalavármegyének Horvátország felöl való
szélén épült a Mura vize mellett, 4 órai távolságra Kanizsa várától, melynek parancsnokát Kiuperli nagyvezér, csupán azért
fojtatá meg, mivel — Budai szerint — annak építését meg nem akadályoztatta.
Mióta a török Magyarország földére lépett, egy vár létezése sem adott annyi szóvitára okot, mint Zerin vára a török császár
és magyar király között; természetesen;
mivel a nagy Hunyadiakon kivül, senki
sem tett annyi kárt, s nem okozott annyi
alkalmatlanságot a töröknek, mint a dicső
Zrinyiek, kik neki a szó teljes értelmében
valódi korbácsai valának.
Zrínyi Miklós és Zrínyi Péter, ezen két
hős testvér, a már őseik által megerősített
Ó Zerin várához épitették Uj-Zerin várát,
melynek alapját letették 1661-oen, kemény
nagy négyszögü kövekből, nagyszerű, mély
hosszú és széles földsánczokkal, és védhalmokkal megerősítve, ingoványos mellékét,
vastag erős faczölöpökkel megkeményitve,
köröskörül pedig leggyönyörűbb pázsit, &
zöld legelővel s fenyőfa erdőcskékkel és csinos kutakkal felékesitve. Ezeken kívül védve
volt a vár magasan emelkedő szikla-hegyektől s ezek aljában gázolhatatlan mocsároktól, melyeket mesterségesen összefaragott,
széles és hegyes, sűrű tölgyfa-oszlopzatok
szegtek be.
Egyik részén, alkalmas fekvésénél fogva
a Mura vizétől körülzárva, mutatá kevély
sánczait, a másik felöl pedig hozzá illő távolságban, a Dráva szolgált neki erős tartalékul, egy darab erős földnyelvvel.
Midőn a földből emelkedni kezdett a
testvér Zrinyiek ezen ősfészkének fala, a
kanizsai basa két követet küldött a rettegett urakhoz, megkérdeni :, Vájjon a róm.
császár és magyar király engedelme, meghagyása következtében épül-e ezen vár, vagy
pedig a grófok ön akaratjából? Mire gróf
Zrínyi Miklós igy felelt : „Nem érdemli meg
a fáradságot erre nézve, sem egytől sem
mástól engedelmet kérni, egyébiránt pedig
a császár akarata, hogy a Zrinyiek a maguk
birtokán barmaik számára, minél nagyobb
tanyát építsenek, hogy igy azok a kanizsai
marhákkal össze ne keveredhessenek, és senkinek semmi kárt ne tehessenek, hogy igy a
jó szomszédsági viszony közte és a török császár közt háborithatlanul fönmaradhasson."
Ebből a követség nyíltan megértheté,
miszerint a gróf többé a kanizsai földön
nem fog marhát legeltetni; valamint azt is,
hogy ezután a Zrínyi tanyánál is rettenetes
nagy borzas komondorok fognak őrködni.
Kérdé tovább a követ : „Hát az ágyukat
miért szegezteti ki a gróf?" — ,,Vadászat
végett,feleié ez; mertén — úgymond — nagyon szeretek vadászni, különösen farkasokra és medvékre." Ily és efféle több elmés
és kedélyes felelettel, a basa követét hálóba
kerítve bocsátá el magától a gróf, hozzá tevén : „ne féljenek semmit, ha nem bántják,
ö sem bánt senkit, ellenkező esetben pedig
mint magyar ember, azt fogja mondani: „eddig a határ."
És hogy a vár annál hamarább felépüljön, a gróf naponkint fedetlen hintóba ülve,

kocsikázott ki, hogy uj életet öntsön munkásaiba, kik oly gyorsan is dolgoztak rajta,
nagy számmal, erőben akaratban vetélkedve
egymással, hogy három hét rnulva 40 lakhely, minden szükséges eszközökkel ellátva,
készen volt. Ezután felépült szint oly gyorsan a rendkivül megerősített raktár, melynek
erős falaira 6 ágyút szegeztetett ki, melyek
közöl mindenik egy-egy nagy intöjel volt.
Felesége éjjel nappal ott volt férjével
a várban, kinek kedveért többször hivatott
törököket gróf Zrínyi Kanizsáról, kiktől,
midőn a meghívó katona visszaérkezett
volna, a grófné, drága koralt, és becses
zsebkendőt kapott ajándékban férje iránti
szeretet és tiszteletből.
Elkészülvén a vár, a két testvér Zrínyi
— Budai szerint — megegyezve megesküdött, hogy ezt a várat utolsó lehelletökig
nem hagyják el, és míg egyik benn a várat
őrzi, a másik künn vitézkedjék. És szavát
meg is tartotta mindenik emberül, — mert
a felállított komondorok — mint nevezték
az ágyukat — nem ugatva, hanem dörögve
feleltek azonnal, ha valaki Kanizsa felől hivatlanul közeledett.
A törökök ezen szomszédságot veszedelmesnek látván magukra nézve, mindjárt a
következő augusztus hónapban, egy csauszt
küldöttek Bécsbe, ki panaszképen elöadá,
hogy öt és több társát, kik német követ, dr.
Metzgert, kisérték, a hajdúk megverték, és
Veszprémbe, onnét pedig Pápára foglyul
hurczolták; ezen méltatlan sérelem azonban
— mint neki utasításul van adva — mind
kevés azon kihivó hatalmaskodáshoz képest,
melylyel irányukban viseltetnek a Zrinyiek
uj várukból, melynek visszatorlására ők el
vannak készülve. Zerin várát tűzzel vassal
pusztítani.
Gróf Zrínyi Miklós a törökök ezen panaszára, azzal felelt, hogy várát még jobban
megerősitteté, naponkint 1000 ember dolgozván azon; mire nézve magától a császártól
helyeslése elismerése jeléül sajátkezüleg irt
levelet kapott, melyben saját várát illetőleg
senkitől nem függő parancsnoknak kineveztetve, sok szerencse-kivánás mellett erősittetett meg.
Önzéstől ment nemes bajtársai, Zrínyi
lángesze, kitűnő vezéri tehetsége, s tántoríthatatlan hazafiusága előtt meghajolva, örömüket sietének kijelenteni a megtiszteltetés
felett; csupán csak egy ember kísérte irigy
sziv és kaján szemekkel dicső pályáján, és ez
Montecuculi volt.
A törökök, Zerinvár ellen emelt sérelmüket orvosoltatni nem tapasztalván: megindultak nagy robajjal Zrínyi birtokai, s illetőleg Zerinvár ellen; mindent tűzzel vassal
pusztitva. — Zrínyi ezen rohanó ár ellenében rendületlenül állt hatalmas védsánczaival annál is inkább, mivel maga ö felsége
is lelkesité a vitéz ellentállásra; megígérvén,
miszerint habár az egész török erő menne is
ellene, de ő is gondoskodni fog azon erő ellen súlyozásáról.
E czélból Suse, augusztus 25-én, 1661ben legfelsőbb rendelet következtében, néhány német lovas és gyalog osztálylyal, 6
három fontos ágyúval Komárom és Tata
közti táborából felkerekedvén, útjában egy
csapat huszár-és hajdúkkal csatlakozva, egész
a török határszélig, 4 mérföldre Budához
ment. A jó kedvű huszárokat és hajdúkat
győri alparancsnok Eszterházy és az ifjú
Batthyány gróf vezette, s igy egymással
csatlakozva, négy erősen megrakott török
határszéli erődöt u. m. Vált, Ercsit, Érdet
és Zsámbékot, diadalmasan visszafoglalták.
Vált rohammal vették be, hol többen mint
800-an ezek közt 200 katona, Shaban aga, 2
kapitány, 1 várnagy, egy fő- és altábori pap,

hajtása is később a gyakori földrengések miatt fáA rév-komáromi földrengésekről. ból
egy török adószedő, részint fegyverre hákészíttetett. — A jezsuiták szép kétemeletes;
nyattak, részint pedig tüz által emésztettek (Emlékeztetésül az első földrengés 100-ik évfordulójára.) zárdájának — jelenleg a Benedek rendiek székmeg. A magasabb rangú törökök 60-an, egy
háza — főfalai az alapfalaktól elválván, majd egy
A hazánkat sújtó csapások közt nem ritkán lábra hagyták el eredeti helyzetüket, boltozatai
még Válban most is látható magas toronyba
menekültek, hol midőn őket — a torony emlittetik a földrengés, mely egy század óta kü- pedig beszakadtak. 1768-ban újra épittetett a rélönösen Komárom városát rettegteti. E földrengémeggyuladván — a láng csapdosni kezdte sek indító okául természettudósaink közöl sokan a ginél egy emelettel alacsonyabban. A ferencziek
volna, kétségbeesve hányatthomlok ugráltak vulkánikus természetű Vértes hegységeket hiszik, — most kormányi épület s gabonatárul szolgáló
abból le az izzó parázs közé, mely borzasztó és onnan sugároztatják azokat ki, ámbár nem — egykori templomának beszakadt boltozata alatt
és leomlott tornya alatt még több ember találta
esemény oly rémüléssel töltötte be a törökö- ritkán történik, hogy a komáromi földrengéseket 7,
gyász
temetőhelyét. — Szent János, most romokket, hogy a más három erödbeliek is — sőt Mórott és a Vértes ftegyoldalban nem erezik, ugy ban fekvő templomának tornya, két, egymást
Fehérváron felül a csókái törökök is mind ellenkezőleg a móri rengés sem hat el mindig nyomban követő rendülés folytán szintén leomlott,
Komáromig; hihetőbb azon vélemény, melyet maszétfutottak.
guk a komáromiak tartanak, mikép a tűzanyag és felső része a tetőt s a szentély boltozatát átzuzAz ercsi török parancsnok, szép duna- közvetlen a vár és város alatt van, és azon vidé- ván, az oltárról menekülni akaró áldozárt, Venparti lakása iránti szeretetből — pedig már ken bőven öszpontosuló víztömeg egyes részeinek czel Jánost romjai alá temette; fején és karján
szenvedett öt nehéz sebének daczára sikerült, az
minden katonái, féltükben menekülve a Du- leszivárgása idéz elő gőzt, ez ismét rázkódást; ismételt ingás által mintegy segítve, a romok
nán átkeltek — felesége s gyermekeivel ké- igazolni látszik ezen állítást az is, hogy lágy tél és közt nyilast bontani, hogy lég hiánya miatt a
szebb volt magát foglyul adni, mintsem la- nagy vizáradások után rendesen földrengést vár- megfulás okozta bizonyos haláltól magát megnak az ottani lakosok. Nem szándékom a földrenkását elhagyni. De meg is lakolt vakmerő gést természettanilag elemezni és magyarázni, mentse. — A városház tornya leomlott a piaczon
ellenszegüléseért, mert feje a hajdúktól el- hanem történetileg — a szemtanuk által feljegy- levő árusokra. — A régi vár minden épülete kőüttetvén, többi része felkonczolva, szét- zett egyes adatokból, miként az a helyszinén ész- halommáváltozott, külfalai állottak, de azon része,
mely a Vág és Duna összefolyására nyúlik ki, —
leltetett, összeállítva, — megismertetni.
szóratott.
s hegyes szögöt képez, — elszakadván, vagy háA táborszernagy ezen eredményteljes
1763. június 28-án kedden — tehát épen 100 rom lábnyi mélységre sülyedett; e keletkezett réhadjáratának hire sebes szárnyakon repült évvel ezelőtt — ragyogva kelt fel a nap, midőn a sen lángok, majd kénnel vegyes homok s viztömeg
el a kanizsai táborba, onnét pedig a Zerin hivek nagyrésze, a beállott országos vásár miatt csapott föl, hogy néhány perez alatt a várt körvár alatt már egyre lövöldöző ostromló se- korábban végzendő az isteni szolgálatot, az egy- nyező árkok négy láb magasra vizzel teltek meg.
házakba gyülekezett, sokan már sátraikban áruik
reg sorai közé; melyet ugy megdöbbentett, eladásával foglalkodtak, s a többiek, jelesül az A városban pedig, a kutakból a viz kiapadt s e
helyett kénes szagu homokkal teltek meg. A moshogy ezek Budát és Fehérvárt veszedelemben aggok és gyermekek még reggeli álomban szun- tani Rozália-téren szintén megnyilt a föld, és ezen
forogni gondolván, az ostromot félben hagyva, nyadozának, — reggeli 5% óra táján iszonyú nyilasból kékes láng lövelt ki. — 279 nagyobbkanizsai fészkükbe vonultak vissza sebesen. földrengés rázkódtatá meg a város területét, mely szerü polgári ház ledült, s 785 erős omlást szenA vár hős ura csak azt sajnálta, hogy ezút- csapás ismeretlen lévén még akkor a város lakosai vedett.
tal nem mérkőzhetett meg velők, ugy, mint előtt, már szinte az utolsó ítéletet képzelek eljöttEgyedül a szent András-templomban okoannál is inkább, mert ezen első rázkódásra, zott kár 80,000 forintnál többre tétetik. —
szerette volna. Csak félig meddig kaptak ki! nek,
— mely habár minden épületet erősen megronMit azonban itt el nem érhetett Zerinvár gált, életük megmentésére sokaknak intő jelül Magánosok összes kára pedig 160,465 ft. 35 déhatalmas ura, megnyerte azt hozzá hasonló szolgált, a szabadba kimenekülvén, „a gondviselés nárra becsültetett, miknek némi enyhítésére a kobegyült segélyekből 1742 f. 7'/2 dénár
hős testvére Péter,KoháryIstvánnal ésgr.Bu- különös kegye volt ez előzmény, különben mind- ronkint
osztatott ki 1782-ben.
diánival;jkik itt és amott a vértől gőzölgő haza nyájan veszve valánk," irja Grossinger, ki mint
A halottak számát az azon évben kelt okmány
szent téréin egymással vetélkedve fizették szemtanú jegyzi fel az adatokat. — Alig egy ne- 63-ra teszi, és 102-re, kik különböző tagjaikban
le ezen szomorú időben hazájuk iránti tar- ! gyed múlva, iszonyatosb erővel, borzasztó moraj zúzódtak, sérültek vagy megsebesültek; mi valóközt a föld fölemelkedett, alásülyedt, ismét fortozásaikat. A testben és lélekben oly erős | gott s visszahelyezkedett; s mindez 3—4 perczig ban kevésnek tűnik fel a csapás nagyságához
Zrínyi Péter Horvátországban semisitett tartott, s csoda-e, ha minden ház a hosszú s kü- mérve, s mintegy az Isten keze őrködését szeme vészterhelt város fölött. A holtak közt
meg egy erős török hadosztályt és 80 magas, lönnemü ingás folytán rommá változott?! A tor- léljük
voltak : ,,Kazai János táblabiró, nemes Tóth Istrangú török fővel, magas póznákra szúrva, nyok helyeikből megindulni látszottak; egymás- ván városi tanácsos, nemes Ágerné csecsemőjével;
tért meg bátyjához Zerin várába. Ro- hoz ütődve, keresztjeik föld felé hajlongva, leestek; nemes Szabó István neje; nemes Torkos István
háry István Serényi Pállal a Vértes alatt a falak, gerendázatok iszonyú ropogás közt meg- hitvese; nemes Szombathiné ; Gáli Mészárosnak
nyiladoztak; kémények földre hulltak; a por mint
tett szert nagyszerű csatában nagyszerű köd felszállt és elfedé a várost; a Duna partjain két szép leánya; Szabó János szürszabó nejével,
zsákmányra. Budiani gróf pedig Csikvárt megrepedezvén a föld, abból tűz lövelt elő,s mind és két lánykájával; Holi György neje; ifjú Tredöntötte halomra; hol a törökök a magas és ezt én saját szemeimmel láttam! Vért fagyasztó waltzné."
Az év végéig folyton tartó s iszonyú robotágas templomba futva kerestek menedéket; látvány, melynek iszonyát ott a haldoklók, itt a
gással
ijesztő földrengéstől még mindig remegő
nehéz
sebekkel
borítottak
fájdalomhangjai
növelhonnét azonban a hajdúk hajuknál fogva
lakosok
födél nélkül jajveszékelve bolygának a
húzták ki, és részint felkonczolták, részint ték ! Nyolczvannál többre teszik a romok alatt város körül; nagyobb tereken s mezőségen sáttaláltattak számát; mely növekszik, midőn e sopedig a Sárvizébe hajigálták.
rokat irom — hisz itt-ott még mindig hullákra rakban üték fel ideiglenes tanyájukat. — A vallás
vigasztaló szavai után epekedő kath. népet egy
Es, a mi csodálatos, mindezek megbo- akadnak.
szabad téren, a mostani katonai kórház kertjében,
szulásaért minden török csupán csak Zerin
A sebesülteket még többre tehetni vélték, (a trinitariusok egykori laka és kertje) fából rögvárra, és annak hatalmas urára csikorgatta kik az őrültség csalhatlan jeleit adták. — Szü- tönzött tágas sátorban erősítek a hit igéivel a valfogát; azt hitetvén el magukkal, hogy min- leiket eltévesztett vagy elvesztett gyermekek lás lelkes bajnokai,— kik körüljárván a többszöri,
den büverő annak falai közöl sugárzik szét s férjeik után kiáltozó nők futkostak őrültként a habár csekélyebb rengések miatt utón útfélen
a magyar harczosokra — ily szálka volt bizonyos halált hirdető roncsolt épületek között! összecsoportosult megfélemlett népet, szónoklamig egy Jézus-társulati tagnak sikerült azokat taikkal buzditák! Mily hatással birtak a gondviZerin vára szemeikben!
összeszedni, ezeket figyelmeztetés és kéréseivel selésbeni megnyugvásra intő s bátorító szavak,
Ez ellenszevből önként bekövetkezett, arra birni, hogy menekülnének az ismételt rengé- fényes tanúságot tesz ama magasztos jelenet,
hogy folytonosan ujabb ujabb sötét felhők sek által mindinkább kőhalommá váló épületek midőn a naponkint tartott ájtatos körmenet —
tornyosodtak Zerin vára láthatára felett. közöl a Dunaparton — épen vásár ideje lévén — július 5-kén — visszatért a Mostani nádorvonaEnnek öntudatában a császár dr. Peretz kir. nagy számmal kikötött hajók s fenyőtalpak fedél- lon kivül eső, most már nem létező kálváriától,
biztost 1662-ben apr. 23-án azon utasítással zetére, s példájokat majd az egész város követte. ama kebelrá^ó jelenet daczára, midőn az egész
Azonban rengett újra a föld; fölemelkedének s várost a Duna felé nem annyira megindulni, mint
küldé Konstantinápolyba,hogy fegyvernyug- ismét
kicsaptak a hullámok; a már megriadott s
látták; senki el nem hagyta helyét, de
vást eszközöljön s a béke hosszabbítására most kétségbe esett tömeg a várost elsüíyedni rohanni
hangosabban emelkedett imájok az ég felé : „Kötörekedjék! megígérvén,miszerint, ha Nagy- vélvén, a rémülés eget hasító hangján kiálták nyörülj uram a te népeden!"
Váradot a magyar király részére kiüríti mindnyájan, hogy elhagyják a boszus ég haragA protestánsok ez időben számosan léteztek
és a hozzá tartozó más egyéb megszállt jától -annyiszor látogatott várost, s másutt keres- ugyan a városban, de templom és prédikátor nélnek
menhelyet,
hol
elvesztett
vagyonukat
legalább
helyeket, ez esetben ö is az erdélyi megraily veszélytől távol sirathassák, s csakugyan már kül, földrengéskor azonban két deszkahajlékot
kott várakból kihozza hadoszlopait.
kezdek vagdalni ama járműveket tartó köteleket, épitették, s abban énekeltek, imádkoztak és köMielőtt azonban Konstantinápolyba dr. s csak, mint olvasom, néhány jezsuita kérő s a nyörögtek a lábok alatt dühösködő ítélet megPeretz megérkezett volna, előre bejelenteté gondviselésbeni megnyugvásra intő hathatós szó- szüntetéseért, nem tovább hat hétnél, mert attól
magát a nagyvezérnél, ki midőn megértette, zatának sikerült eme közös óhajtást legyőzni s e eltiltattak (Tud. Gyűjt. 1825. V. k. Holéczy,
komáromi evangg iskolatanitó
Rév-Komárom
o
hogy dr. Peretz mi ügyben utazik, egyked- vándorkész tömeget maradásra birni.
2
l
Esmértetése
24
lapon).
Vüen azt monda : „Szó sem lehet arról; mert
Roppant volt a kár, mit e város akkor szen„Nagy Ínséget szenvedtek volna a városlakosai
a béke csak két feltétel alatt eszközölhető, vedett, mert 9 egyháza közül 7, tornyai-és falaival élelem
hiányában, ha a könyörülő lelkek idejekoúgymint : ha Zrínyi azon sok kárt, és bo- összedőlt, többi között a nagyszerű szent András rán nem segitnek a szükségben. A dicső emlékű
szuságot, melyet a szomszéd kanizsaiaknak templom — melynek alapkövét 1748. aug. 3-án Mária Terézia királynő, városunknak sorsán megokozott, gazdagon fogja kárpótolni, — és ha Sajghó Benedek szentmártoni főapát tette le, indult anyai szivének nemes vonzalmát tanusitá,
ő épitette fel is, — ivezete beszakadt, két nagy mennyiségű élelmi s egyéb szereket kioszZerin várát földig lerontatja." E szerint az ugyan
sugár tornya a szemközt levő egyemeletes gym- tatni rendelvén vagyontalan lakosaink között.
igénybe vett béke, a nagyvezér képtelen ki- násium-épületre zuhant; — ez később földszintre
Országunk hg. prímása Barkóczy 29-kén, tehát
vánságán hajótörést szenvedett.
építtetett, a templom két tornya pedig meghagya- már másnap nagy menyiségü élelmi szerekkel
(Foiyt. kor.)
tott jelenlegi törpe alakjában, ugy a templombolt- sietett enyhitni a köz nyomort. Vázsonköi gróf

20i

200

tf

Zichy Ferencz, győri püspök személyesen járt a
romok közt, vigasztalva a nyomorultakat, az éhezőknek pedig egy hajót rakatott meg kenyérrel és
osztatott ki közöttök; úgyszintén a váczi, szepesi
püspökök s a közelebb fekvő városok lakói sem
késtek segedelmeikkel; szárazon és vizén sereglettek hozzánk, vigaszt és segélyt hozván a gyötrött és kiszenvedett népnek."
A Helytartóságtól 1763. sept. 30-án kiállított
kolduló-levél által a szerencsétlen város felségélését czélzó országos adománygyűjtés eszközöltetett ; (mely okmány a Vasárnapi Újság 1862 évi
45-dik sz.-ban hű fordításban Rovács Albin által
közöltetett).
A megfélemedettek lassankint kezdenek ismét visszatérni, bár szorult kebellel, földult tűzhelyeikhez; de midőn látnák a pusztulást, újból
felébredt a már elfojtott vágy : elhagyni e vészes
lakhelyet; miről értesülvén a m. kormány, külön
rendelet által sietett maradásra birni a sokat szenvedett város lakosait. — S a két hétig tartott s később is megújult ez évi földrengés gyászos emléke
minden keresztyén felekezetnél sz. Péter és Pál
utáni vasárnapon, őseink fogadalmához méltó buzgósággal, a katholikusok-, ugy a protestánsoknál
háromszoros isteni tisztelettel szokott megünnepeltetni.
Ezen földrengést Győrött, Pécsett, Trencsinben, Zágrábban is érezték
habár

kisebb

mértékben;
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A frigyesfalvi vasgyárak.
Hazánk regényes vidékeihez méltán sorozható
az, mely Munkácstól fel a Latorcza mentében a
gallicziai határig terjed s mely regényessége mellett számos történeti emlékkel is bir.
Munkácsról északi irányban a Lengyelországba vivő utón Podheringet érjük, a hol egykor
Rákóczy pénzverdéje volt. Most azon nagyszerű
épületben, nem pénzt vernek, hanem sert főznek; (hogy ki számára? azt nem tudom, mert oly
bortermő vidéken, ha valaki kíváncsiságból nem
kóstolja, másképen nem kel el.) — Podheringen
keresztül ', g óra alatt tul a hidon jut az utas
gr. Schönborn timsógyára épületeihez. — E ponton megállapodván, Bereg legszebb panorámája
tűnik fel.
Észak felől Frigyesfalva, a hova törekszünk,
a háttérben Uj-Klenócz, a Runófalvai ormok,
a regényesen fekvő hegyek közt Koczka-Szállás
helység, bükkös erdejével, ennek irányában kissé
északra Alsó- és Felső-Viznicze, makktermő erdőkkel, majd ismét háttérben a kies völgy közepén
csinosan elnyúló patak mentiben felfelé Szolnocsok
egy kénköves forrással, hol a köznép a földbe vájt
kádforma lyukakban, kövek által melegített vizben, szokott fürödni. Ettől fel Puznyákfalva, utolsó
helysége Beregmegyének. Ott többnyire sürü
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Buda közelében a zsám-

b é k i templom és kolostor ekkor
p u s z t u l t el.
Pesten állítólag igen sok
ház megsérült.
Bécsben is két
gyenge lökést
vettek észre.
Komáromban Holéczy
szerint (Körültekintés a
komáromi várba. Szép-Literaturai Ajándék. — Pest.
1821.1791ap.)
1763. jul. 9-ig
90 földlökés
fordult elő, jul.
23-kán kettő,
24-én és 29-én
pedig egy-egy.
— Grossinger
szerint 1763dik év végéig
160 rázkódás történt, s
majdnem két
é v i g a föld
folytonos rezgésben volt. („duos ferme annos tenuit trepidatio
terrae, dum firma consisteret.")
1764-diki jan. 3., febr. 9., továbbá márt.,
apr., máj., jun., jul., aug., és sept., hónapokban
ismét kisebb nagyobb, — ez évben összesen 280
földrengés remegteté a lakosokat.
1765. év elején ismét gyakori volt e csapás,
többi közt febr. 8-án; mígnem apr. 6-án reggeli
4 órakor, az 1763. június 28-dika után egyik
legerősebb rendüléssel néhány évre szünet állott be.
Különösnek tűnik fel sokak előtt, hogy az
1763-diki, mindenesetre nagy csapás a városi
jegyzőkönyvben nincs bejegyezve; — ennek azonban kielégítő magyarázatát találjuk az akkor
uralgó közzavar — és kétségbeesésben, mely a
kedélyeket fásulttá és közömbössé tévé a közügyek
iránt; midőn a város háza is összeomlott és a tanács üléseit a Csejtey-féle kertben tartá; ezenkívül az erre vonatkozó összes iratok később felküldettek a Helytartósághoz.
Egy, a városi tanácsterem falát dlszitő azon
korbeli nagy olajfestmény emlékeztet bennünket,
a bár nem művészi kéztől festett képben Komárom akkori állapotára; érdekes azon, az
egy századdal ezelőtt szokásban volt magyaros
viselet.
(Folyutít* kOretkezik )
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erdőkkel benőtt hegyek ormai tűnnek föl. — Mit
mondjak a legszebb látványról, gr. Schönborn még
mindig ép majorjáról, mely egy magas ormon áll
s mintegy uralkodik az egész táj fölött? — A másik
oldalon a Latorcza mentében Szent-Miklós tűnik
fel, s ott a régi Telegdi-féle, és utóbb Rákóczy
kastély. A kastély előtt egyengetett sikság terül
el; valaha a kastély kertje volt s most magasra nőtt
jegenyefák állanak; a néprege szerint a kut még
most is ott van a kertben, összeomolva, a belőle
kifolyó viz egy kőszikla tövinél szedi össze magát;
távolabb Paszika, Szuszkó, a Latorczától keletre
Szolyva, jó savanyu vizzel, és virágzó fürdővel,
körüle a békk- és fenyőerdők csúcsai az égig látszanak emelkedni.
A Gallicziába vezető ut mentében pedig Holubinát gyönyörű erdők környezvén, azt felséges
tájképpé varázsolják. — Tovább Polena, FelsőHrabonicza, Putpolócz; ez utóbbi faluban mint
ereklyét őriz egy paraszt saját házánál egy köböl
faragott asztalt, melyen, a hagyomány szerint, lakmározás után még ki is pihente magát, Lengyelföldre menekülés közben Rákóczy Ferencz. Ugyané
tájt, mint a néprege beszéli, Rákóczy, hogy üldözőit tévedésbe hozza, lovára megfordítva veretett
patkót és így északnak menve a lábnyom délre
mutatott. E helyen kezdődnek a fenyves erdők.—
A láthatár szélén a Kárpát bérczei ülnek hosszú
sorban, mint ezüstkoronás királyok, átlátszó kék

trónusokban. Néha hosszú fehér fclhővonal borltja
az eget, s a bérezek felülemelkednek rajta. — E
ponttól balra, eltérve a rendes útról, kevés idő
alatt Zsdenyova talut érünk a hol deszkát és léczet
fűrészelnek, azon tul Zbun helység, e felett magas
fenyüerdőség koszoruzza a tetőket. Itt van azon
roppant fenyűfa, mely szakértő erdészek szerint 600 éves már; s 20 évvel ezelőtt magassága
36 öl volt, de a mennykő a koronájából lecsapott
6 ölet és most nem nőhet magasabbra; átmérője
hét láb; — ezen fenyűs7álat az egész vidék
fenyűkirálynénak nevezi; a mérnöki kiszámítás
szerint, ha levágnák, 35 öl tűzifa lenne belőle.
Innen már csak két óra járás Galliczia határa.
Ki e tájat csak egy század előtt látta, most
nem ismerne rá, mert hiszen mit látott itt a szem
egyebet hosszú keskeny völgynél, melynek közepén
a sovány réten egy girbe-gurbapatakocska lejtett,
a hegy két oldala pedig sürü rengeteg erdőkkel
volt benőve, hol legfeljebb egy-két csőszt, vagy vadászt s olykor fát fuvarozó szekeret lehete látni.
A frigyesfalvi szép tájat most több mint 400
lélek lakja, százezreket érő épületek és gépek állanak itt, melyek nemcsak a szemnek, hanem a léleknek is élvül szolgálnak.
Legelsőben is szükségesnek tartom megemliteni, hogy Frigyesfalva helysége régente a szomszéd Selesztó falvához tartozott, csak 1849-től
kezdve különöztetett el,
~- ~^~~=
és most külön
helység, külön
V __"-=•
birájával, és
iskola-tanítóval.
Ezen gyárbanSelymesi
S á n d o r ur,
mint kitanult
bányász szerencsésen működvén, a dek
rék férfiú 13
•év óta az itteni v a s n a k
hírt nevet
szerzett nemcsak a hazában,
de a
szomszéd lengyel földön
is. — Ittléte
alatt a fáradhatlan kereső
és nemes vizsgáló oly szerencsés volt,
hogy e vidék
több h e l y é n
gazdag vastelepekre akadtak.
A gyár nemcsak ö n t ö t t
vassal foglalkozik, ha.
nem 9 k o h a
és 6 kalapácscsal nyújtott vasat is készít. —
— Az öntött vas mintegy 3000—4000 mázsára
megy fel. Mindenféle nagyob kisebb gépekhez tartozó részletek, kályhák, edények, sirszobrok, templomokba képcsarnokok, rácsozatok, ágyak, asztalok, divánok, stb. legpompásabban készülnek.
Az öntvények,kivált a gép-részletek, többnyire az
országban előre rendeltetnek meg. Nyers vas nem
vitetik-ki, nem is adatik-el, hanem a koha-mühelyekben feldolgoztatik mindenféle gazdálkodási
eszközökre és 4000—5000 mázsa rudvasra.
A frigyesfalvi völgyet tekintve, gyönyörű
tájkép áll előttünk, melynek hátterében, és oldalokon az égbe nyúló roppant trachyt sziklatornyok
a mindenható szobrász és festesz remekmüveit
mutatják fel, s itt a legpompásabb diszitményül
szolgálnak. — Mig az előtérben a frigyesfalvi
buja növényzet sűrű erdeiben, a sötét zöld színű
magashegyekből csergedező patakok ezüstszalaga
kígyózik át s az olvasztó-gép, kohók, és malmok
kerekeit forgatja, a kohók vígan verik a vasat, a
malmok kerepelése ugy zeng, mintha győzelmes
hősök térnének vissza diadalzenével 8 ismét itt
pihennének meg 40 napig, s átalában vidor zsibaj
zengi e tájt körül, hogy szinte a szemlélőnek is jó
kedve kerekedik.
A frigyesfalvi olvasztó egyszerű épülete inkább tartósságra, mint ízléssel van építve, mi a
mellékelt rajzból is kitűnik. — Nem hagyhatom

felemlités nélkül az e gyárban működő hazánkfia
Sossel András szobrász urat, kitől e rajzokat szerencsés vagyok bírni. Ezen ur több éven át külföldi, nevezetesen a bécsi és drezdai akadémiai
egyetemekben szobrászatot tanulmányozott: s beutazott több külföldi nagyvárost, hol idejét nem
csupán szórakozásul, hanem hasznos ismeretek
gyűjtése s átalánvéve művészi tanulmányul használta föl.
Gazdag tapasztalással jővén vissza a kedves
honba, most lankadatlan munkássággal folytatja
a munkácsi vasgyárban működését s itt készülnek
az ő kompositiói után a legszebb minták. Volt
alkalmam egyet látni művei közöl, mely Zrínyi halálát ábrázolja gipszből, s ez nagyobb művészi
igényeknek is megfelel. Legyen szabad nekünk is
őt a művészetpártolók figyelmébe ajánlani. G. S.

keleti missionarius, kivel e képet közöltük, le. A következő nap ragyogó verőfénye köszöntött
azt állítja, hogy a szent sir mai környezetét be üde szellő kíséretében, s ennek éltető lehe a sima
fölszint fölfodrozá, a habok a toronyhoz verődtek
igen hiven találva ábrázolja.

A „kemény gyerek" elpusztulása.

Még emlékeznek olvasóink, midőn a termetes
Merrimacot fenékbe fúró Monitort, a „kemény
gyereket" mutatók be e lapokban. A német költővel mondhatjuk : „Gyűlölik az elemek az emberi kéz műveit."
Ama monstruosus, az egész világ érdekét
magára vont tengeri párbaj hőseinek másodika is,
az első halála után, melynek innen-onnan egy éve
lesz már, szintén nedves hideg sirba temetkezett.
A Merrimacot, mint tudjuk, saját emberei verték
tönkre, nem látván magukat elég erőseknek a rajok törőunio-csapatoknak ellenállhatni; a Monitor
A szent sir Jeruzsálemben.
azonban ádáz téli viharnak esett áldozatul, az elemek elleni csatában esett el, jobban mondva, bukott
Jeruzsálem egy részének képe áll előt- alá. Az 1862-iki év decemberének 29-ik napján
tünk s keleti jellegű épületei között a szent volt, midőn a Monitor odahagyá a monroe-i erőssir temploma, melyért egykor nemzetek séget, a „Rhode-Island" hadihajó által remorquiroztatva. — A „Passaic" a Monitornak vértes
vére folyt.

A

j e r u z s á l e m i

s z e n t

s i r

k ö r n y e z e t e .

(ScWfc m i n t á j a

Mint küzdöttek fölszabaditásán Európa öcscse, mint amaz, szintén toronynyal ellátva s
keresztes hadai; — mint érte századok előtt óriási ágyukat rejtegetve ménében, ugyanazon
s hasonló irányban vontatva a „State of
hazánkat azon megtiszteltetés, hogy az ösz- napon
Georgia" gőzös által, megindult, de mintegy 10
szes keresztyén sereg fölött a fővezérséggel mérfoldnyi előnynyel birt bátyjánál. A Monitor
királyunkat sz. Lászlót kínálták meg; — födélzeten vagy 63-an voltak. A tenger tükörsima,
továbbá hogy minő sikerrel vezetett a sz. sir az idő meleg és derült volt. Hatalmasan úszott a
védelmére magyar hadakat II. Endre király: pompás hajó és teljes gyorsasággal haladt előre;
sokkal ismeretesebb dolgok, semhogy azok- járása ép oly elegáns volt, mint kellemes, mert
ról e helyen szólani akarnánk. Ez alkalom- sokkal kevésbbé hánykolódott, mint más hajó.
A nappali órákban mindenki jól érzé magát,
mal csak e történeti nagy emlékű hely képét a födélzeten
is igen jó hangulatnak örvendett.
kívánjuk bemutatni olvasóinknak, hogy reá Midőn azonban az éj leszállt, a rekedt légnek
egy pillantást vetve, megláthassák azok is, rósz hatását megérezék. A Monitor szerkezetének
kik nem voltak s talán nem is lesznek azon leírásából emlékezni fognak olvasóink még arra,
áhitatos zarándokok sorában, melyek a szent hogy gépek, katlanok stb.a hajó hátrészében, még
földet évenkint ezren meg ezren látogat- pedig a kürtőtől a kormányig terjedő irányban
voltak alkalmazva. — Az őrség háló- és lakoszják meg.
A szent város egyes részeiről nem rég
egy nürnbergi születésű művész, Schick
Konrád, gyönyörű modellt készített, mely
most a würtembergi király tulajdona.
E modell után készüllt képünk, - s
egy a múlt hetekben Pesten keresztülutazott

a 'míg permetezve ismét aláhulltak, a nap sugarai megtörtek bennök s gyönyörű szivárványkát
képezének. Az idő délig kedvező maradt. Délután
már sötét felhők tornyosultak a láthatáron, melyeknek vonulása esőt jövendölt. Esti hat óra tájt
mérges dél-keleti szél emelkedett a hatterasi világitó-torony irányában; hanem ezen, máskor oly
daczos s alattomos fok barátságos képet mutatott,
mert egy lehelletke köd sem úszott rajta. Nem lehetett közel viharra következtetni. Mintegy 7
órakor vevék észre hátul a 3—4 mérföldnyire távol Passaicot.
Midőn a Passaicot, mely a Monitor elindulásakor tiz mérfölddel volt előre, most ennyire elhagyák : nagy örömrivalgás támadt a födélzeten s
minden ajk nagyhangosan magasztala a fényes sikert. Büszkeséggel emlegetek, miszerint a Monitor,
nemében első Tevén, egy sokkal hatalmasabb ellent legyűrt, most is helytállt magáért, a menynyiben a sok nehézséggel körülhajózható hatterasi
fokkal is megbirkózott, azzal, melytől minden hajós rettegett s melynek körületében csaknem minden hajó szenvedett eddigelé törést. Vidám be-

tálya a hajó előrészében volt; világosságot a torony csövén át nyertek, annyit a mennyit. Külön
szerkezetű szelepek a tornyon át fris levegőt juttattak volna a lakott hajórészekbe, a szelepek
azonban elégteleneknek bizonyultak e fontos
tisztre nézve, mert a romlott légkörben való tartózkodás időnkint elviselhetlenné vált. E kellemetlenségtől eltekintve az első éj tiirhetőleg folyt

után)

szélgetés és dal között dicsőséges jövőjére ittak a
Monitornak. Dönthetlennek tárták azon állításukat, hogy e vas-ficzkó még a legdühösb szélvészt
is megállhatja s ez okból elmulaszták a Hatteras
vidékén mindig szükséges elővigyázatot, miről
különben sohasem felejtkezének meg.
A szellő ezalatt széllé s mérgessége mind nagyobbá növekedett, de a nyugati láthatáron oly
jelek mutatkozának, mik a támadó veszedelem
közel lecsillapodását kilátásba helyezek. Ez előjelek azonban hamis prófétáknak bizonyultak, mert 8
óra tájt az idő még kedvezőtlenebbé lőn; sűrű, a
szélvésztől korbácsolt eső esett; a hullámok oly
erővel verődtek a toronyhoz, hogy tajtékuk
40—50 lábnyira szökött fel s mindent elborított.
Már senkisem kételkedett benne, hogy gonosz éj
fog bekövetkezni. Mennél közelebb volt ez, annál
nagyobbakat lökött a bőszülő szélvész a hajón 8
minden egyes hullám egyik végétől a másikig
végigsöpré a fódélzetet, minek következtében a
szellőzésnek szánt nyílásokon viz tolult be, a fris
lég beáramlását megakadályozva ezáltal. A jármű
födélzete csaknem szünet nélkül vizben úszott, s a
gép bömböléseit, a hajó hánytorgatását a leggyakorlottabb s legedzettebb tengerészek sem voltak képesek megbénítani vagy legalább mérsékelni.
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Az eső kissé aláhagyott, a szélvész azonban nincs semmi tdomásunk, még mindig helyt adha- met it Beszpremben az vitezleö Beszpremi János
kettőzött erővel dühöngött; itt-ott már is réseket tunk ama reménynek, hogy egyik vagy másik még Uram eö l'ölsege Beszpremi Vice Capitannija elöt,
vert a hajó oldalán; a Washington-szivattyúk az élők között van. A Monitor odaveszésének oka Garády Péter, Laskoi András eö fölsege lovas
hatalmasan dolgoztak, melyek a berohant vizet erős meggyőződésem szerint abban keresendő, hadnagy elöt, Posa György, Beszpremi István,
csakhamar el is távoliták, de csak rövid időre, mert hogy előrészének valamelyik pontján repedés tá- Gsayaghi Mathe etc. Uraim elöt. Ugyan azon ö
alig egy óra lefolyása után a bezúduló áradatnak madt, valószinüleg ott, hol a hajótest a pánczélhoz kegmek petsettyevel es kezek irassaval is megh
nem lehettek már uraivá; minden, nagy erőfeszí- van erősítve, ugyannyira, hogy e kárositás egyút- erössetven. Actum Weszpremy die 13. Novembris
téssel kiküzdött hüvelyknyi ür, a következő percz- tal amaz erős lökések nek is volt indoka, melyeknek Anno 1647. — Coram me Martin© Hegedűs Jur.
Notar. Sedis Exer. Psidy Weszprem m. p. — Coben ismét elveszett. Most azon parancs jött, hogy végnapjaiban a hajó annyira ki volt téve."
az Adams-féle centrifugai-szivattyú helyeztessék
A vitéz Monitor szebb, jobb sorsot érdemelt ram me Joannes Weszperemy s. k. (P. H.) Petrus
működésbe, gép, mely minden perezben 3000 gal- volna; azonban, ha nem jutott is osztályrészéül Gerup s. k. (P. H.) Coram me Georgyo Lasko s. k.
lon vizet dob ki; de már e segély is későnek lát- az unió dicsőséges ügyét ki vivni, vagy ha- (P. H.) — Eredetije után közli : Karácson János.
szott, nem használt.
sonló derekasságu ellenfél elleni harezban elesni,
A szélvész ezalatt orkánná növekedett. Rövid de azért mégis, magasra föntartva szeretett csillaidőközökben egész zuhanytavak zúgtuk el a fedél- gos lobogóját a halálhozó viharban, kötelessége
zeten; benn a hajó üregeiben mindmagasbra emel- teljesítésében hősi halállal halt meg. Requiescat
Egyveleg.
kedett a vízállás s végre a szivatytyukat is elérte. in pace
Boghay Aladár.
— (Tclephonia vagy táv-hangoztatás.) A terE perezben arról tettek jelentést, hogy a tüzek
mészeti erők fölfedezése és fölhasználása körül
elalvással fenyegetőznek s nemsokára máris szájmindig szebb eredményeket mutat fel az emberi ész
ról-szájra járt e nyilatkozat : A Monitor élete
!A kaliforniai növényzet óriása.
és tudomány. Mindenki tudja, minő tökélyre vitmég csak néhány óra. E végszükségben a vészjeték már mai napig a villany-telegráfot, vagy is
lekhez folyamodának; a levegőbe kék, vörös és
Ki nem hallotta az ujabbkori Kolehis — az bizonyos jeleknek villany általi gyors tovaszállifehér tűzgolyókat eresztének föl, mikre a RhodeIsland felelt is. Uj jeladás :„A veszély oly fokban aranydus Kaliforniának hirét, mely az ujabb idő- tását, a távirást. S itt nincs megállapodás, most
növekedik, hogy legfölebb még egy óráig képesek ben majd minden miveltebb nemzet fiait össze- ismét egy nagy lépéssel tovább mentek a kísérlecsőditet, de egyszersmind a betegségek seregének tek. Megpróbálták, nem lehetne-e a hangokat vilfönntartani magukat!"
uj nemét nemzette, — t. i. az aranyláztf — Az
A viz szünet nélkül emelkedett a hajóban. igaz, hogy a régi világ írói is az aranyról nem lany utján épen ugy tovább szállítani, mint az
A vészjeleket megkettőztették, egyúttal azonban igen kedvezőleg nyilatkoztak, mint például Ovid, írásjegyeket, s az első próba nem maradt egészen
meg is győződének róla, hogy a Monitor fönntar- — a ki az átváltoztatások (metamorphoseon) egyik sikereden. E kisérlet még 1861 okt. 26-án történt
tása lehetlenné vált, s hogy ezen percztől kezdve könyvében azt — ártalmasabbnak állítja a vasnál, Frankfurtban nagyszámú művelt közönség jelenlétében Reis természettanár által. Egy igen egycsakis a legénység megmentéséről lehet szó.
s mint az emberek közti agyarkodások egyik fő- szerű készlet érthetően elénekelt itt bizonyos
Ugyanezen időben a vontató-kötelek egyike okát kárhoztatja.
dallamokat, melyeket egy 300 lábnyi távolban
kettészakadt, melyek a Monitort a Rhode-IslandMindamellett ezen országban az ujabb időben levő épületben egy énekes, egy, ama készlettel vilhoz csatolák, miáltal ujabb zavar támadt s a hely- egy kincsre akadtak, — mely az emberiségnek
zet mind veszélyesbbé lőn. E perczig hollósötét éj nagyobb hasznot igér, mint a csillogó arany! A lanyos összeköttetésben álló más gépezetbe beleboritá az eget, melyet csak elvétve s pillanatnyira természet-vizsgálók t. i. a kik nemcsak arra for- énekelt. Ennélfogva a dologgal közelebb érintkevilágítanak be a fölrepülő szines tűzgolyók. Egy- dították figyelmöket, a mit a föld elrejt — hanem zésben állók kijelentik, hogy ámbár a czéltól még
ezerre azonban szétfbszlott a sűrű felhőfátyol, a növényzetet is észlelésök tárgyául tették, — igen távol állanak, de nem látszik többé lehetetmögüle előbukkant a hold kerek ábrázata s fé- ezen ország Kalavera nevű tartományának ma- lennek, hogy maholnap oda fejlik ez ügy, mikép
nyes világot vete a megrázó jelenetre. Mintha gaslatain óriás élőfákra akadtak, melyeket a egy tőlünk 100 mérföldnyi távolban élő jó baráa magasb régiók lakói is érdekkel viseltetnének ,fenyveL" (Abietinák) közé soroztak, s ,, Welling- tunkkal valósággal beszédbe fogunk ereszkede borzasztó látvány iránt, és szemtanúi akarná- tonia gigantea" nevezete alatt a növények hetni, s ha válaszol, hangjára épen ugy rá fogunk
ismerhetni, mintha ott ülne mellettünk.
nak lenni!
rendezett seregébe bevezettek. Ezen csoda-élőfá** (A természet csodái.) A természet mily
Már a második vontató kötél is kettészakadt, nak egyik ép példányát levágták, — melynek
8 hogy a segélyfogyottság mértéke teljes legyen, körzete egy pár lábnyira tövétől száz angol lábnyi csodás játékot űz néha szülötteivel, a következő
egyik darabja a Rhode-Island csavarába szorult, volt, ugy hogy húsz ember alig karolhatta át. példák mutatják, melyek régi krónikákban följeugyannyira, hogy e gőzös nem manövrirozhatott. Magassága 360—400 1. Belső szerkezeténél fogva gyezve vannak. Krisztus urunk születése után
Tehetlenségében az óriási hajót vész és hullámok ezen fa valószinüleg K. u. születésekor 6 — 800 123-ik évben, Rómában született egy 4 szemű
a béna Monitor felé korbácsolák. Minden perezben éves lehetett s következőleg már a harmadik év- gyermek; 131-ik évben, ugyanott egy 4 lábú;
szűkebb lett a két hajót egymástól elkülönző tér ezredben daczolt a zord viharokkal. Ezen fa méltó j 308-ban, Antiochia külvárosában egy két szájú,
s az összeütközés kikerülhetlennek látszott. Oly vetélytársa az „Adansonia digitata-'n&k (majom- • négy szemű, két fogú, szakálas gyermek; 578-ban,
hajó azonban, minta Rhode-Island, s ezt mindenki kenyérfa), mely az afrikai égető pusztákon tere- i Thrácziában, has és láb nélküli, köldökétől lefelé,
tudá, képtelen volt kiállani oly vastömeghezi bélyes árnyékával s kellemes izü gyümölcseivel j s igy a has helyét is oda értve, halalaku (syren);
verődést, mint a milyennel a Monitor volt körül- vigasztalja, — s frissiti a lankadt utazót — s 914-ben kutyafejü; 1234-ben, Bononiában, felsőpánczélozva; amannak kellett volna először is áldo- belsejében — imitt-amott a fétiseket — a pogány j részen összenőtt ikrek, alsó-részben ép emberi
zatul esni.
szerecsenek csodálatos istenkéit — rejtegeti. szerkezettel; 1290-ben, a konstánczi mezőn oroszDe im, a Rhode-Island csavarja egyszerre Hanem ennél sokkal érdekesebb ránk nézve a lánfejü; 1393-ban, a bergi villában bivalyfejü;
csak kibontakozik a köréje fonódott kötélvégből kaliforniai Wellingtonia gigantea, miután Euró- 1493-ban, egy leány, felső-részben ember, alól
8 egy másodperczczel később a Rhode-Island biz- pának mérsékelt égalju tartományaiban is szabad kutyaalaku gyermeket szült; 1496-ban, a Tibeég alatt tenyészthető. — Ezen fának egy da- risben találtatott egy gyermek, kinek szamárfeje,
tosságban van.
Ugyanazon perezben, melyben visszavonult, rabja — vagy is inkább forgácsa, az utolsó londoni emberi jobbkeze, a balkéz elefánt lábához hasonló
volt, jobblába sasé, ballába bivalyé, női hasszera Monitornak néhány tengerészemegkapá a mene- világkiállításban is látható vala.
kezet, a mellén kinőtt emlők; 1503-ban Sveiczban,
külő hajóról lefüggő kötélvégeket s a hátráló gőA növényzet ápolóit — a kik hazánkban a egy pár, köldöküknél fogva összekötött gyermek;
zös magával ragadá őket. Eg és viz között lebe- távol-vidéki növényeket meghonosítani törekszegének! Néhányat meg lehetett menteni még, nek — figyelmeztetjük, hogy Bécsben — Land- 1511-ben, Ravennában egy gyermek, szarvval fején, kezek helyett szárnyakkal, egy lábbal, a mell
mások a tengerbe estek s alámerültek.
strasse nevű külváros — fő-utján (Hauptstrasse felső részén X, a két emlők helyén V Y betűk;
A vértes hajó őrségének többi része jobbadán Nro. 105) Ábel ur ezen fának magvából növelt 2'
1543-ban Krakóban, egy sugárzó szemekkel, baa toronyba menekült.
magasságú csemetéket, 5 '/, frton árulgat; s a rom-orr- és szájjal, szarvakkal irtózatos gyermek,
A Rhode-Island, csak két csolnakot küldött, kertészetéről ismeretes bajorhoni Frauendorfban
hasán szőrös, rucza-tenyerek és talpak, az emlők
hogy a veszendőket magukba fogadják.
Fürst Eugénnél ezen fának 25 magsaemo két uj helyén majom-képek, a köldökön macskafő, mindE baleset további folyamáról olvassuk a Mo- forintért kapható.
Kp.
két térden és kézhajláson egy-egy kutyafő, felfelé
nitor parancsnokának, Bankhead kapitánynak hihajlott farkkal; 1577-ben febr. 12-én Budán, egy,
vatalos jelentését, mely itt következik :
négykezü, emberarczu, szamárfülü, a csípőkből ki„Megparancsolám embereimnek, hogy a hanőtt szárnyakkal, vágott körmü tehénlábakkal;
Régi magyar iratok.
jót elhagyják s a Rhode-Island csolnakaiba menebajuszos kort ért; kedvencz mulatsága volt a
küljenek. Még akkor 35 embert olvastunk a
hajigálás. —- B. S.
II.
Monitoron. A magasan hullámzó tenger, mely
folytonosan át-átzúgott tajtékjával födélzetünkön,
** (Ajándékok a szultán számára.) Régi udJobbágyi hitlevél 1647-ből.
a csolnakba-szállást fölötte megnehezité ugy, hogy
vari szokás volt a törököknél, hogy midőn a szultöbb matróz határozottan megtagadá a menekvési
Enllalass Matyas, mostan Kovatsiban lakozó, tán valami hosszabb utjából hazatért, a hárem és
kísérletet; minden unszolás dsiczára a toror.yban ki annak előtte az Nemzetes vitezlő Radováni a birodalom előkelői különféle ajándékokkal kedmaradtak s igy semmi kétség, hogy a hajóval István Uram iószagaban Berhidan laktam, de ne- veskedtek neki; milyenek neme3 lovak, diszfegyegyütt elvesztek. Tisztában voltam magammal, minemü magam gondolatlansaga miat az eö kegme verek, drága csibukok stb. Az idén a szultán
hogy mindazt, mi hatalmamban állott, megtevém hire s akarattya nélkül oda Kovácsiba, az Nem- hazatértekor édes anyja, ki a nagyúr után legs csak azután, midőn a már sülyedező hajóni to- zetes Batka Ferencz Uram Falujába szökve men- előkelőbb személy a birodalomban, a hárem
vábbmaradásom hasztalannak és sikertelennek bi- tem, Mely tseleködetömest eö kegme Radováni nevében 3000 puskát ajándékozott neki, s mintzonyult, ereszkedem magam is a csolnakok egyi- Uram, mint földes Uram meg fogatvan, it a Besz- hogy a férfiak sem mutathattak kevésbbé harkébe. Nem zárhatom be e jelentést anélkül, hogy premi tömlöczben fogságban tartót. Mely fogság- czias szellemet, ezek is ugyanannyi darab fegybizonyságot ne tegyek ama föláldozó magavise- ból emberséges fö uraim töreködesek által illyen vert ajándékoztak uroknak, amivel két ezredet
letről, melyet a Rhode-Idand őrsége e katasztró- formán szabadultam megh, kötvén ü kegmének lehet fölszerelni. Egyébiránt a nagyúr már nem
fánál tanusitott. Kötelességemet teljesítem ezúttal, Radováni Uramnak arra magamat, hogy onnét annyira harczias mint kezdetben volt, s tétmidőn e helyett saját embereim bátorságáról s ki- Kovatsibol migh elek, mind magam es marade- lenségben tölti idejét az édes vizek mellett kedtűnő fegyelméről megemlékszem. Mihelyt a Rhode- kinak, mint mikor Berhidan laktam. Ha penigh vencz görög hölgye karjai közt; a pénzt sem szórja
Island födélzetén valék, szemlét tarték legénysé- onnét Kovatsibol el szökném, valahol eö kegme oly bőkezüleg, mint akkor, midőn őrültnek targem fölött; 4 tiszt s 22 matróz hiányzott. Miután találtat, szabadon meg foghasson, es rabbá tehestották.
azonban a segélyünkre jött csolnakok egyike felől sen. Melynek bizoniságara adtam ez kötés levele-
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ezimü értekezését, s különösen azon kérdést tár•# (A pest-miskolczi vasútvonal) előmunkágyalta, hogy mi különbség van az ember és ma- lataira a Gyöngyösön m. hó 19-én tartott nép** (Árva-leány képezde) alakul fővárosunk- jom között. Hogy a nagy majom boneztanilag ^yülés 5000 ftot szavazott meg. A pest-losoncziban. E czélra a pesti gazdasszonyok egylete már egyenlő az emberrel, épen a szellem létére mutat, ioz pedig szintén annyival járulnak, ha kiindulási
engedélyt is kapott. A szükséges összeg beszer- mert azt mutatja, hogy két lény szervileg lehet pontul Gyöngyös fogadtatik el. Egyúttal hatázését sorsjáték-rendezés utján vélik elérhetőnek. egyenlő vagy nagyon hasonló, de miután látjuk a rozatba ment, miszerint a pest-miskolczi vasút
** (Alapítvány, beteg lelkészek számára.) különbséget, azt bizonynyal a szellem okozza. 'vözponti választmányát felkérik, hogy a vasút
Gürtler Mihály esperes ur, 4000 ftból álló alapít- Eltér-e az ember a majomtól annyira, hogy külön Gyöngyös városát közvetlenül s nem közvetve
ványt tett egy székesfehérvári beteg pap részére, rendet képezzen? erre némelyek nemmel, mások mellékvonal által érintse.
még pedig ez alapítvány igénybevételére semmi igennel felelnek; értekező is ez utóbbiakhoz csatnagy utánjárás nem szükséges, hanem ha ürese- lakozik. — Az ülést Pászthory Endre hazánkfia
Mi újság?
désben van, a magát reá először bejelentő feher- Philipopolisból kelt levelének felolvasása fe** (A dunapart szabályozásának tervét) mely
jezte be, melyben több régi magyar arany feltamegyei beteg pap azonnal elfoglalhatja.
** (A miskolezi evang. templom tornyának lálásáról tudósít. Ez ügyet az archologiai bizott- szerint a görög templomig rakpart lesz állitandó,
a helytartótanács helybenhagyta. Eszerint, mint
alapkőletétele) május 26-ikán fényes ür.nepélylyel sághoz tették át.
ment végbe. Az ünnepély mindenekelőtt isteni** (A budapesti zene-egylet) múlt hó 28-án már emiitettük, az aldunasoron még egy sor ház
tisztelettel kezdődött; azután a toronynak még tartott gyűlésében, igazgatóvá Mátray Gábor, — fog emelkedni. E telkek egyike országos nemzeti
1826-ban fölépült alapzatáról Ft. Máday Károly aligazgatóvá Bráuer Ferencz, — főpénztári fő- magyar színház számára lesz fenntartva, másikán
superintendensen és Zsedányi Ede egyházkerületi nökké Weisz Bernát, — pénztárnokká Barabás pedig, az angol királyné előtt, a nemzeti kaszinó
felügyelőn kivül többen tartottak alkalomszerű Antal urakat választották. Választmányi tagokká meltet díszes épületet, melynek tervét Ybl épíbeszedeket. Azután nagyszerű diszebéd követke- lettek : Beregszászi Lajos, Blaskovics Sándor, tész már el is készítette.
** (Hollóssy Kornélia) diadalteljes művészi
zett, mely alkalommal a jeles toasztok között Zse- Czanyuga József, gróf Festetits Leo, Fleschl Dádényi a többi közt a protestánsokat kitartásra vid, Figdor Zsigmond, Göndöcs Benedek, Hu- kőrútjából fővárosunkba jött, hogy pár jótékonyinté, mondván : „az eredményt minden remény nyady János, Hupf Ágoston, gróf Karácsonyi czélu hangversenyben nyújtson élvet a közönnélkül koczkáztatni vakmerőség, sőt sokszor hm- Guido, Kár Mátyás, Kléh István, Klözel Jakab, ségnek.
** (Szerb előadások a btidai népszínházban.)
ság, de midőn az elhatározó pillanatban, a közügy Kubinyi Ágost, Meszner József, Mildner Ferencz,
kivánja, akkor mindenre készen lenni polgári Neuhofer János, Patachich Károly, Deutsch Já- Knezevics színigazgató engedélyt nyert, hogy a
kötelesség. Jelenleg megint a türelem minden nos, báró Podmaniczky Lajos, Ráth József, Re- budai népszínházban 12 szerb előadást tarthasson.
iskolái tárva állanak előttünk; tűrni fogunk, hogy ményi Ede, báró Révay Simon, Rock Konstantin,
— (A makói dísz-csizma további története).,
azután teljes foganattal szólhassunk — es ha Rosti Pál, Szabó Béla, Szabó József, Szekré- Maholnap meg fogjuk írhatni olvasóinknak, hogy
vallásos szabadságaink ellenei az 1790 : 26 t. ez. nyessy József, Thill Ferdinánd és Wrchovszky azon disz-ajándék, melylyel a makói csizmadiahelyébe a jogtalanságot, és az örökös gyámatyas- Mihály urak.
czéh Pájer Antal költőnket az e lapokban megjekodást szabály gyanánt állítanák fel, mi állandó,
** (A magyarországi zenész-segély egylet) lent költeménye következtében meg akarja tiszs bátor türelmüek, meg fognók mutatni, hogy múlt hó 21-én tartá megaiakulási közgyűlését. Á telni, végre elkészül s rendeltetése helyére el is
egyházi életünk ezernyi műkerekei nem oly gé- megjelent tagok — kik átalán pest-budai működő fog küldetni. A dolog azért késett eddig, mert.
pezetnek alkatrészei, a melynek igazgatása őreá- zenészek voltak — rövid tanácskozás után Bartay Lendvay, kit a makói ezéh, mint okleveles tagját,
iok de törvényszerint önmagunkra van bízva, Ede ideiglenes elnöklete mellett egy bizottmányt a csizma Pesten leendő elkészíttetésével megbízott,
hooT saját lábainkon járni tanultunk. Valamint
neveztek ki, mely a megalakulandó egylet alap- azon időtájban Erdélyben vendégszerepelt s az
eo-yesek, ugy nemzetek, fejekezetek életében is
utasítást csak néhány hét múlva vehette kezéhez,
vannak leverő korszakok, kinos pillanatok, a me- szabályait kidolgozván, azokat a közelebbi gyűlés midőn haza érkezett. A mint most Makóról értelyekben soha elfelejteni nem kell, hogy a mai nap ( elé terjeszsze megvitatás s illetőleg felsőbb helyréi sülünk, Lendvay a makói cséhnek iránta nyilatkoa holnapinak magvát rejti méhében, és midőn | felterjesztés végett. A kinevezett bizottmány el- zott bizalmát egy szép levélben megköszönte s
megnehezül az idők súlya vállaink felett, meg- nökéül : Bartay Ede, s tagokul : Thill Nándor, örömmel vállalta el a rábízott kötelességet. Ennek,
birjuk terhét, mivel buzgalmas erő és férfias ki- Engeszer Mátyás, Bartalus István s Ábrányi folytán a Jászapátiban lakó költőtől már megszetűrés csatlakoznak mindenünnen azon irányhoz, a Kornél választattak.
rezte a „lábmértéket", s a pesti „kollega" Pa** (A dunagözhajózási társulatnak) múlt hó ezona Imre derék csizmadiamester közreműködése
melyet mi tiszta protestáns elveink szerint vá30-án Bécsben tartott közgyűlésében, a jövő sept. mellett hozzá fogott a „legdíszesebb és a ezéh belasztánk."
elsejével lejáró részvény-szelvényeknek 23 ft. 50 csületére válandó" csizma szabásához elkészítésé-,
krral leendő beváltását határoztak el.
hez. Eddig már talán készen is van.
Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (Göllnitz bányán takarékpénztárt) akarnak
** (Végetért úrbéri pör) Geszt községe és
J (A jószág és hazai termények adásvevési felállitani. A „Sz. É." szerint e czélból 500 db.
Tisza
Kálmán közt, a több évvel ezelőtt megindíötven
ftos
részvényt
fognak
kibocsátani.
A
május
Ügynöksége) a nála bejelentett ügyek gyorsabb
tott úrbéri rendezési pör, örök egyezség utján ör23-án
tartott
gyűlésen
egy
ideiglenes
bizottmányt
eíintézhetése végett azon helyes módhoz folyamovendetes véget ért. A község, érette földesurának
dott hogy állandó hirdetési táblákat készíttetve, neveztek ki az alapszabályok kidolgozására.
küldöttségileg köszönetet mondott. Közbenjáró a
** (A szatmári kiházasitó egylet) alakulóban községet képviselő ügyvéd volt.
azokat fővárosunk több közhelyén fölállittatá s a
,,P. N." és ,,G. L." hasábjain folyvást hirdetteti. van. A ,,T-ó" közli annak alapszabályait, melyek
— (Nyilvános köszönet.) Midőn a miskolezi
így nemcsak méltányossága, hanem ügyessége a következők : 1. Tagja lehet ezen egyeletnek
által is megérdemli, hogy az adni-venni kivano minden nőtelen férfiú, hajadon és özvegy. — 2. reformált egyház, az általa építendő torony javára,
Minden tag a névaláíráskor köteles 5 o. é. forin- egy sorsjátékkal egybekötött tánczvigalom rendeközönség hozzáforduljon.
f (Kiállitásra szánt borok.) A hamburgi tot fizetni. — 3. Ha az egyletnek egy tagja meg- zését elhatárzá : a kedvező süker reményét főleg
kiállításra a két testvérhaza minden részéből ed- házasodik vagy férjhez megy, minden tag fizet azon magasztos keblü hölgyek buzgó áldozatdig 2500 palaczkot küldtek az orsz. magyar gazd. 5 o. é. ftot. — 4. Minden tag a ki négy hónapig készségére alapította, kik, tul emelkedve az élet
egyesülethez. A borokat arra kinevezett szak-bi- az egylethez tartozik, ha megházasodik, vagy aprólékos tekintetein, a magasabb eszmék iránt
zottmány birálja. Az erdélyi fehér borokatkülö- férjhez megy, 2000 o. é. forintot kap készpénz- őszinte,munkás rokonszenvvel viseltetni soha meg
nösen dicsérik. A kiállitásra elfogadottak hivata- ben. _ 5. A ki egy illetéket nem fizet, az egylet nem szűnnek. — Hála-szózatunknál hangosabban
losan közzé lesznek téve.
^ f jótéteményeihez többé igényt nem tarthat. — 6. hirdeti immár a meglepőleg szép eredmény, menyx* (A neszmélyi borkereskedő-társulat), oáro A tagok száma az 500-at tul nem haladhatja. — nyire nem csalt meg bennünket hölgyeink eme
Baldacci indítványára, lépéseket tesz, hogy Né- 7. A házasságok alkalmával történendő befizeté- buzgóságára épített reményünk és bizodalmunk.
metországgal és Svédországgal kereskedelmi ösz- seknél fennmaradó 500 forintnyi összeg a ta- — Mert_ főleg az ő gyöngéd kezök működésének
szeköttetésbe lépjen. A báró egy oda küldendő karékpénztárba tétetik tőkésítés végett. — 8. tulajdonítandó, hogy f. é. május 5-kén végbement
egyén útiköltségeire 200 ftot sajátjából ajánlott f pl. Minden tag ha megházasodik vagy férjhez megy, tánczvigalmunkon, a nagy számmal beküldött diJ (Óvszer a birkák kergesége ellen.) A bir- az egyletből kilép. — 9. Az egylet ügyeinek ve- szes és értékes nyereménytárgyak s műdarabok
kák kergeségét belgiumi gazdák annak tulajdonít- zetésével, egy elnök és pénztárnok bizatik meg. által oly mértékben fordult felénk a közönség
ják, hogy a birka-színekben egy légyfaj tanyázik, — Nem tudjuk ugyan, hogy a havi illeték meny- részvéte, mely szerint e sorsjátékkal egybekötött
nyire van határozva, — valamint azt sem, hogy tánczestély több mint két. ezer forint tiszta jövea mely "tojásait az alvó birkák orr-lyukaiba rakja
a május 27-én tartott alakuló gyűlésre elég részle, s ezekből táraadnának a kergeségét okozó ku- vényes jelentkezett-e : de ez egyletnek, azon delemmel gazdagitá torony-épitési pénztárunkat.
kaczok. Akár helyes ezen nézet, akár helyesebb esetre, ha csakugyan létrejő, több rendbeli haszna — Ujabb jele ez a női szivek gyöngéd, de jóságamaz, miként a kérdéses kukaczok tojását legel- tagadhatatlan; azért hozzá mi is szerencsét kí- ban oly erős és kiapadhatlan érzelmeinek s ujabb
dicsőítése általunk az ő csendes, de oly üdvösen
tetés közben szedik fel a birkák : mint bizonyos vánunk.
áldó erényeiknek. — Örömmel ragadjuk meg
óvszer ajánlható, hogy az alomba és a birkaszinbe
azért ez alkalmat, nyilvánosan is kifejezni legforszerteszéjjel puszpáng- és gyalog- fenyő galyak
Közlekedés.
róbb hálánk és köszönetünket mindazon lelkes és
szórassanak, mire a kergeség terjedése megszűnik,
x*
(A
Pest
és
Buda
közötti
közlekedés)
könybuzgó hölgyek iránt, kik bennünket, jótékony czélu
sőt sok, még kevésbbé beteg állat meggyógyul.
Ajánljuk ezen egyszerű szert birkás gazdáink fi- nyebbitésére a lánczhid-társulat, a mostani csol- vállalatunkban, becses küldeményeikkel szerencsélnakok helyett három kis gőzöst szándékozik ké- tetni méltóztattik. — Fogadják ama legnemesebb
gyelmébe.
szíttetni, mely intézkedés a közönség kényelme jutalmon kivül, melyet a jó tettek önérzete láttatKözintézetek, egyletek.
és biztonsága érdekében egyaránt kívánatos volna. lanul is nyújtani szokott, a mi elismerő nagyra
x* (A pesti pályaudvar gázzal lesz világítva.) becsülésünk és tiszteletünk kifejezését, melylyel
** (A magyar tudományos akadémia) bölcséA
költség
40,000 ftra rug. A csöveket Belgium- vagyunk Miskolczon 1863 június 1. — A ref. egyszeti és törvénytudományi osz'ályainak jun. 1-jen
ból
rendelték
meg, s nagy részök már meg is ház toronyépitö választmánya.
tartott ülésében először is a titkár jelentette, hogy
** (Névmagyaritás.) Eisenkorb Károly pesti
a Nádasdy-féle 100 aranyos pályadíjra 12 költői érkezett. Az államvaspálya a gáztársulatnak kőelbeszélés érkezett be. Azután Greguss Ágost szénnel fog fizetni az oraviczai bányából, mely az joghallgató, felsőbb engedély folytán vezetékneolvasta föl „Az ember helye a természetben" állam tulajdona.
vét „Szigetire"-re változtatta.
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** (Lisznyai-album.) A Lisznyai árvák javára
Németh János albumot szándékozik szerkeszteni,
s már az előfizetési tölhivásokat szétbocsátotta. A
mű szép velin papiron jelenik meg, 15 ivnyi tartalommal, jelesebb Íróink munkáiból, Lisznyai
Kálmán arczképével. Hiszszük, hogy a közönség,
már jótékony czéljánál fogva is, illő pártolásban
részesitendi, annyival inkább, mert előfizetési ára,
a tartalom bőségét és a kiállítás szépségét tekintve, nem tulcsigázott; ugyanis a fűzött példány
1 f't. 60 kr., a diszkötésü pedig 2 ft. Az előfizetési
összegek június végéig a szerkesztőhöz, ujtér, 4
sz. alá küldendők.
** (Az erdöpusztitásj szomorú következményt
vont a napokban maga után. A temesmegyei in.
nádasi erdőt a b — i lakosság egy része annyira
pusztította, hogy az erdőkerülő már nem volt képes visszatartani. Jelentést tett erről földesurának.
Ez egy rokona kíséretében estefelé kisétált az erdőbe, azon hitben, hogy jelenléte majd visszariasztja a garázdálkodókat. Azonban csalódott. A
mint megjelent, az erdőpusztitók megrohanták,
s csak fegyvere menté meg az agyonüttetéstől. —
Két garázdálkodó halva maradt.
** (Rendelet a kuruzslók ellen) Utóbbi időkben előfordult kuruzslási esetek és az úgynevezett
titkos óv- és gyógyszereknek jogositlan hirdetése
és árulásának meggátlása tekintetéből, — mely
által a közönség akár egészségében, akár pedig
ámítás folytán vagyonában megkárosodhatik —• a
hatóságoknak ismét figyelmébe ajánltatik azon
rendszabály, mely a titkos vagy ismeretlen összetételű szerek árulását vagy hirdetését tiltja, hacsak azok az országos kormányszéktől engedélyezve nincsenek. Utasittatnak továbbá a hatóságok, hogy a kuruzslók és jogositlan gyógyitgatók
irányában lehető legnagyobb szigorral járjanak el.
Fennebbi rendelet értelmében Morzsányi Sándor
által újságokban hirdetett keleti marhavész elleni
úgynevezett óv és gyógyszerek árulása is, mely a
m. kir. állatgyógyintézet véleménye szerint a közönség ámítására és kizsákmányolására van számítva, betiltatott.
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** (Felhöesés.J Bugyiról a m. hó 29-ről a következő tudósitást vettük : Pesten alól á óra járásnyira, Délegyházán máj. 27-kén délután terhes
felhők tolultak az égre, melyekből — mielőtt csak
hamar középszerű futó zápor hullott volna alá,
egy darab a földre pottyant, s s mezei munkások
bámulatára, mint egy sűrű sötét füstgomolyokba
burkolt ház, melyből kúp alakú láng nyúlt fel,
hegyével — mi már csak tömörebb napsugaraknak látszott — a felhőket érintve, nagy gyorsasággal höinpölygött, mindent, mit a földön talált,
magával forgatva több szász ölnyi távolságra és
vissza, mig végre félórai időköz után minden robaj nélkül elenyészett. Bugyin, a helyszínétől
8
/ 4 óra járásnyira azon hiedelemben valánk,
hogy Délegyházán a majorsági épület gyuladt ki.
Szűcs István, r. k. lelkész. — Bizonyára hatalmas
forgószél lehetett az, a mely némelyek képzelődését annyira fölcsigázta.

le a figyelmet. Ez est a tapsnak estéje volt. A vendégművész énekét is nem egyszer szakasztá félbe
az elragadt közönség. Első jnagándala után Stéger egy szép koszorút is kapott. Operáinknál a
tenorhiány annyira érezhető lévén, hiszszük, hogy
az igazgatóság két kézzel kap az alkalmon e jeles
művész szerződtetésére. Stéger mellett K. Voggenhuber Vilmát kell kiemelnünk, ki ez estén
is a művészet oly magas fokán mutatta be magát,
mint jelen énekesnőink között talánsenki. Sajnáljuk
és egyúttal kárhoztatjuk az igazgatóság azon gondatlan eljárását, mely e derék művésznőnket színházunktól megválni kényszeríti. Pauliné szintén
kielégitőleg oldá meg feladatát. De ügyelt a gondos igazgatóság, hogy ez estnek is meg legyenek
keserű perczei; gondolván, nem jó a közönséget
nagyon elkényeztetni, Gara szerepében Bodorfit
léptette föl, kit a zsúfolt szinház közönsége mosolyogva hallgatott végig.

Június

6617. Cs. Szerdahely. Dr. B. A közlött eseményre
nézve biztosabb adatokat kell kérnünk; puszta gyanúsítást itt kimondanunk nem lehet. Mi csak a törvényes vizsgálat eredményére, vagy bebizonyult tényre szorítkozhatunk.
6618. A. Hrabóez. K. E. A jó szivü adományért
köszönetet mondunk az árvák nevében, annyival inkább,
mert kegyed nem a gazdagság feleslegéből nyújtotta azt,
hanem az élet első szükségeit kellett szűkebbre szoritania,
hogy adhasson. Az ily adományok kétszeres áldást érdemelnek meg.
6619. N.-Várad. R. L. A küldeményből egy-kettót
használni fogunk.
6620. Két angyal. Igen tökéletlen angyalok. Sok
víznek kell még addig lefolyni a Gyöngyösön, mig ön kedvezőbbre hangolja ítéletünket versei felett. Jó lesz, egy
darabig még nem is álmodni a nyilvános fellépésről.
6621. Bécs. K. T. Napóleon nem tűrhette e szót :
„lehetetlen!" Ez is eléggé bebizonyíthatná, hogy nem volt
magyar lapszerkesztő. Mi épen ezt a szót tudjuk hangzatosán elszavalni.
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Katholtkus és Protestáns
naptár

180-ik sz. feladvány. Vész A l b e r t t ő l (Pesten).
Sötét.

Máj. 29. „A csikós." Népsz. 3 szakaszban.
Irta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi. A czimszei
b
e
d
e
f
g
repben Tamássy lépett Tói mint vendég. J ó színVilágos.
padi alak, erőteljes hang, jellemző játék azon tuVilágos indul, s 2-ik lépesre matot mond.
lajdonok, melyek e vendég hasznavehetőségét
eléggé mutatják^
41-ik sz. játszma (Evans-csel).
Máj. 30. „Alarczo8 menet" (La mascharetta)
vagy „Tárgyalás a színpadon." Bohózatos olasz Z. ZS. és PAP DEZSŐ között. Pesten, 1861. május 13-án.
operetté tánczczal, 1 felv. Zenéjét szerzé Cozzi.
Világos (Z.).
Sötét (P.).
Ezt követte „Choufieuri ur otthon lesz." Víg ope1.
e 2 — e4
e 7—e6
retté 1 felv. A két operetté közt „A korista."
2. H g 1 - f 3
H b 8 — c6
Énekes jelenet Dapreztől, előadta Zádor. Végül
3. F e 1 — c 4
F f 8 — cö
4.
0 —0
d 7 — d6
„La fanfarade"
uj cancantáncz, betanitottaPerrei.
5.
b2 — b 4
F c 5 —b4:
Máj. 31. „Alarczos menet" vagy „Tárgyalás
6. c 2 — c 3
Fb4-a5
a szinbadon" Ezt követte „A világ végbomlása,"
7.
d2-d4
eö — d 4 :
Bohózat 3 felv.
8. V d l — b 3
Vd 8 - f 6
9.
c3 — d 4 :
F a5 —b6
Június 1. „Leányvásár Debreczenben." Nép10.
e 4 —e5
d 6 — e 5:
szinmü 3 szakaszban.
11.
d 4 — e 5:
V
f
6 — g6
Június 2. „A rokkant huszár." Énekes nép12.
e 5 —e6
F c 8 — e 6:
színmű 3 felv. magyar színre alkalmazta és zené13. F c 4 — e 6:
f 7 —e6:
jét irta Szerdahelyi.
14. B f 1 — e 1
0-0-0
15. F c 1 — b 2
Hg8 — f 6
Június 3. „Parlagi Jancsi" Népszínmű 3 fel16. H b 1 — a 3
H f 6 — e4
vonásban.
17. B e 1 — e 2
H e 4 - f 2:
Június 4. A szinház zárva volt.
18. B e 2 — f 2 :
Bd 8—d3
19. V b 3 — c 2
B d 3 — f 8:
20. V c 2 — g 6 :
h7-g6:
Szerkesztői mondanivaló.
21.
g2 - f 3:
F b 6 — f 2 : f ós nyer.

• Péntek, május 29, „A menekültek." Dráma 5
felv. SandGyörgy Meurice Pál után fordította Feleki Miklós.
Szombat,május 30. „Hunyady László." Opera
4 szak. Zenéjét irta Erkel. Ez estén nagy vendég,
Stéger kezdte meg vendégszereplését a nemzeti
színháznál. Erczhangja most is a régi erővel, — s
hibátlan éneke megragadó kedvességgel bilincselé

Hóés íetinap

SAKKJÁTÉK.

Budai népszínház*

Nemzeti színház.

!í

6622. Töri remények. Fel azzal a lecsüng* fővel!
Mi marad majd az öregeknek, ha már ti is igy énekeltek,
fiatal emberek? Sursum corda!
6623. Miskolcz. F. B. Az irodalmi újdonságokat
rendesen fcavi mellékletünkbe gyűjtjük össze. Ez az oka,
semmi más.
6624. Egy anya utolsó szaval stb. Becsüljük a jó
igyekezetet, de a nyelv további tanulmányozását ajánljuk.
A ki igy kezdi levelét: „Vagyok oly s z a b a d , az ide mellékelt költeményeket stb. beküldeni", — azon még nagyon
meglátszik, hogy más nyelven gondolkodik, s gondolatait
ugy fordítja le magyarra. Ez pedig versben, a hol önnél
szintén hemzseg az ily rósz szokás, kétszeres baj és veszedelem — „Vagyok oly szabad!" roppant germanismus.
A magyar nem oly szabad, — legfölebb is oly bátor.

Vasárnap, május 3. „Tamásbátya
kunyhója."
Dráma 5 felv. Francziából fordította Ország
Antal.
Hétfő, június 1. „A völgy lilioma." Dráma 5
felv. Barriére után forditotta Feleki M.
Kedd, június 2. „Troubadour." Opera 4 felv.
Zenéjét szerzetté Verdi.
Szerda, június 3. „Richelieu."
Történeti
dráma 5 felv. Bulwer után forditotta Tóth. A
szerző e szinmüve koránsem versenyezhet világszerte ismert regényeivel. A fordító azonban a
czimszerepben ismét uj tért nyert jeles alakitó
tehetségének kitüntetésére.
Csütörtök, június 4. Az ünnep miatt nem volt
előadás.

— (Adakozások.) A Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez a múlt héten beküldetett :
A Lisznyai-árvák
számára : A. Hraboczról
(Zemplén) K
Etelka 4 ft.
Széplak és Kisháza biharmegyei magyar népiskolák számára : Budáról Seeler Nándor 2 ft.
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Görög-oross
naptár

Izraeliták
naptára

k él

TARTALOM.

)
»• I> delel nyűg.

Június (ó) Szivan R. ó. P- P- m. ó. P-

D 2 Vazul 2 F 3 Nicephor 27
7 Vasár. D 3 Vazul p.
g Hétfő
Vita, Modest.
Krescentia
3 Luczillián
28
4 Metrophus 29
Justina, Benno. Justina
9 Kedd
5 Dorotheus
30
10 Szerda Adolf, Reiner Rainer
Marczellián
6 Visarion
Csötört. Marczellián
1 Thamuz
7 Theodotus
2
12 Péntek Protáz, Gyárfás Gyárfás
8 Theodor vér. 3 39.Sabb
13 Szomb. Silverius pápa Flóra
1Xoldnegyed d Utolsó negyed 8-án 3 óra í

4 5
4 5
4 5
4 4
4 4
4 4
4 4
perez

58 26
58 37
58 49
59 0
59 12
59 24
59 37
este.

A 175-dik eaámu feladvány megfejtése.
(Grimshawtól Londonban.)
Világos.
Sötét.
1. V b 1 - b 6
B c 2 — e5
;
2. V b 6 — c 7 :
B-c7:
3. H g 7 — e 8
tetszés szerint.
4. H e 8 - £
Helyesen fejtették meg. Veszprémben .• Fülöp József.
K-Ktirtösön-.Csemiczky Károly — K.-Sz.-Miklóson: Bankos
Károly. — Felső-Penczen: Endrődy Géza. — Pécsett: Ritkay
János. — Sárospatakon : Róth Kálmán. — Debreczenben:
Sperber F. — Pesten: Cselkó György. — M.-Verebélyen:
Glesinger Mór. — Fehéregyházán : BelkeTódor.— Egerbem:
Tilkovszky F. — Bajmakon : Weisz Fülöp (a 174-et is).
Rövid értesítések. Bajmak : W. és Eger : T. —
1. Vf2—e2 Sötét 1. Bh2-e2 : 2. Fh7—g6 lépések után
Sötét 2. e5—d4 : lépés a matot gátolja.— Miskolcz : P. D.
Hosszú hallgatás után a régi ígéret beváltását óhajtva
várjuk.

7
7
7
7
7
7
7

kél

ó. p52 11 46
52 * -ft
53 0 12
54 0 36
55 1 2
56 1 30
56 2 2

ol
delel nyűg.
ó.
4
5
6
7
8
8
9

P51
41
29
16
3
51
39

ó.
10
11
12
2
3
4
5

p33
46
58
8
15
21
24

Terhes Sámuel (arczkép). — Zerin vára. Osuthy Zsigmond. — A rév-komáromi földrengésekről. — A frigyesfalvi vasgyárak (képpel). O. S. — A szent sir Jeruzsálemben (képpel). — A „kemény gyerek" elpusztulása.
Boghay Aladár. — A kaliforniai növényzet óriása. Kp. —
Régi magyar iratok. II. Karácson János. — Egyveleg. —
Tárház : Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés.
— Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Mi újság' —
Nemzetiszinházi napló.— Budai népszínház.— Szerkesztői
modanivnaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.— Melléklet:
Horovitz E. gázvezetési készülete (képpel), x. —A magyar
ref. papok öltözete. Szél Farkas. — Irodalmi újdonságok.
— Művészeti hírek. — Vidéki közlemények.

A Vasárnapi Újság Ü -ik számához 1863.
1. Horovitz E. gázvezetési készülete.
Az ujabb kor sok egyéb közhasznú_s czélszerü találmányai közé tartozik a gáz is (rósz
magyar elnevezéssel : légszesz) melynek jótéknyságában hazánkban eddig főleg csak néhány
nagyobb város részesül. Mig ezelőtt az olajlámpa
silány és homályos fénye világitá utczáinkat és
lakosztályainkat, most nagyobb városainkat a
föld alatt csövek futják keresztül, melyekből
tetszésszerinti mennyiségben ömleszthetjük az utczák s lakosztályok megvilágítására szolgáló gázt.
E részben nagy figyelmet érdemel a gázcsövek készitése s vezetése, s a gáz-világitás
mindinkábbi terjedése mellett érdekében áll a
közönségnek, tudomással birni oly gépészről, ki
az efféle munkát jól és czélszerüen tudja készíteni.
Mint ilyent nevezzük ezúttal Horovitz E. gépészt
Pesten, ki már több ily vállalatokat legjobb sikerrel vitt véghez.
Meg kell emlitnünk azt is, hogy ő egyes felek
részére a vidékre külön is készit gáz-világítást,
bizonyos folyadéKOS gáz-anyaggal, (flüssiger Gasstoff) mely czélra a tartalék-gáz-tartót oly
nagyságban készitheti, hogy az a lángok
használata szerint egy hónapig is eltarthat; magától értetvén, hogy ezen gáz-világításhoz mindenféle alakú lámpák, lángtartók, vagy lángcsillár eszközöket készit;
épen ugy, mint más olaj- vagyphotogénvilágitásra is.
S minthogy már ezen tevékeny hazai
iparos műveiről szólunk, meg kell még említenünk, hogy Horovitz E. gyárában különös figyelmet érdemelnek a kertek díszítésére szolgáló .,kéjlakok" (Lusthauser),
melyek finom, Ízletes és csinos, kerekded
vagy szögletes alakban ugy vannak készítve vasból és rostélyzattal, hogy azok
mindig s akár mikor tetszés szerint egy
helyről a másikra szállíthatók.
Figyelmet érdemelnek angol módon
készült lakatjai, külön külön kulcscombinátióval, melyek oly szilárdak s erősek, hogy
azok semmiféle eszközzel szét nem feszithetők vagy törhetők.
Kertészeknek s kerttulajdonosoknak
ajánlandók kerti főeskendői, melyek taliga-alakuak, 2 akó vizet tartalmaznak,
csak egy ember által kezeltetnek és csö9___10 ölre rúgják a v i z e t . — Kerti
vei
s egyéb vasbutorai, nemcsak igen szépek és csinosak, hanem aránylag jutányosak is.
Végre a lapok hirdetései között gyakran olvastunk az itt készülő t. i. javított
Cahoon-féle amerikai szórva-vető kézi-gépről, mely a próbatételnél egy egy iteze magot 10—12 D ölre igen szépen egyenlően
vetett el.
A közönségnek érdekében áll, ismerni
az ipar mindenféle nagyobb és kisebb ujabb
haladásait.
Z. A rétöntözés és a rétöntöző-szivattyusfecskendők.
A jelenleg uralkodó országos szárazságban
nem lesz érdektelen, ennek némi ovosszereiről
elmélkedni.
Az 1862-iki londoni világkiállítás más okokon kívül hasznos volt reánk nézve már azért is,
mivel azt nemcsak hazánk iparosai, gépészei, hanem nagy számú földbirtokosai és értelmesei látogaták meg; sok egyéb tárgy közt olyanokra is
bukkantunk, melyek, ha átalános használatra jutnának, nálunk is ugy mint Angol- és Francziaországban, igen nagy fontossággal birnának jövőre hazánk mezei gazdaságában. I t t főleg a rétek
és kaszálók czélszerü öntözését értjük, melylyel
összefüggőben van azon gép, a mivel az öntözést
eszközlik, s ez az úgynevezett: rétöntözö-szivattyus-fecskendö, mely angol rendszer szerint kéBzitve, minden eddigi ily modorú gépeket ^ túlszárnyal hasznossága és munkaeredmény tekintetében.
Ezen gép két hosszú guttapercha csővel van
ellátva, melynek egyike a réthez (vagy megöntözendő helyhez) közel levő vizmederbe, t. i. kútba,

p;iíakba, folyóba vagy tóba eresztve, felhúzza a
vizet, a másik csöve pedig 6—10° s több távolságnyira a vizet kibocsátja azon helyre, hol a viznek további vezetésére a készületek, árkocskák
által megtörténtek.
Készítője ilyen gépnek Hoffmann J . P .
Pesten.
Ezen gépet más czélokra is lehet használni,
1-ször mint fecskendőt tűzvész alkalmával olyformán, hogy mig a szivattyu-csővet a közel
levő kútba bocsátjuk s folytonosan vizet húzunk, a másik csőből szünetnélkül kieresztjük,
s ekkor ez utóbbira egy rövidebb csővet is lehet alkalmazni, mi által a gép a vizet 10—12
ölriyi távolságra löki; 2-szor a szántóföldek trágyalével való öntözésére, melyre nézve egy külön
készület van alkalmazva; 3-szor a trágyalét a
lajtba szivattyúzni, vagy a trágyagödör fenekéről
a trágyatető öntözésére, hogy t. i. a trágya mielőbb megérjen; 4-szer a szükségtelen vízállások,
tócsák felszivattyuzására s elvezetésére; és 5-ször
öntözésre átalában, nemcsak a íennemlitett czélra,
hanem más szükségletre is.
Megjegyzendő, hogy ezen szivattyu-fecs-

G á z v e z e t é s i

készület.

1 magyar ref. papok öltözete.
(A reformátiótól kezdve a legújabb ideig.) *)
A magyar mindig szerette papjait; szent kegyelettel emlegeti most is elhunyt jeles lelkészeit;
s ragaszkodással öleli körül az élőt.
Nemcsak a buzgó hivőt, vagy az egyszerű
föld népét fogja érdekelni, a magyar ref. papok
öltözetbeli viselete a reformátiótól kezdve, a mai
időkig; hanem különösen a költőt, művészt, történetbuvárt és történetkedvelőt, de érdekel átalában véve minden magyar embert; mert a ref.
papok öltözete kezdettől fogva magyar volt s csak
századok multán engedett az, a kívülről befelé
hatni kezdő idegen divatnak. Az öltözet-változást,
mindenkor a kor ízlése hozta és hozza magával.
A magyar ref. papok öltözetéről még eddig
nem igen jelent meg részletes leírás, mely bemutatta volna a mai kornak a rég elfelejtett papi
ruhákat, a süvegtől kezdve egész a vaspatkós csizmáig. Igaz is, hogy nagyon bajos dolog most már
ezen öltözeteket világosan, hiven és részletesen
leirni; mert a leirás csak festmények után létesithető. Magyar ref. papokat ábrázoló festményünk pedig igen kevés van, a mi van
is, az csak leginkább mellkép; melyeken az
öltözeteket csak félig lehet némileg meghatározni.
Azonban van még egy mód, mely által Jiií értesítést meríthetünk; ez a synodusoknak azon több pontja, melyben tilalmas öltözetek tárgyalvák. S e tekintetben
a nem rég elhunyt, tudós Kis Bálint esperes hátragyott kézirati müvében igen becses adatokra találunk, melyeket itt felhasználunk.
Ami az öltözetek színét illeti, ez
eleitől kezdve fekete vagy setétkék volt. A
zöld és vasszin tógát tiltja- a debreczeni
1630-ki synodus; „Pastoribus tóga viridis
vei ferrei colorís (vulgo Mayszer
köpönyeg interdicitur)."
Ozorai Imre pedig
kikel a Prupianköntös vagy veres skarlát
papi dolmány ellen.
Alacsony kerek tetejű kalapjuk volt,
melynek kis karimáját elsőben két oldalról,
későbben három oldalon akasztották fel a
tetején levő gombhoz, fekete zsinórral.
1571-ben a Wittenbergában tanuló magyar ifjak, törvényeket szabván, megtiltották : hogy senki közölök arany zsinóros és
arany gombos, tollas kalapot ne viseljen.
Ha oda kinn nem látták ezt illendőnek, mennyivel inkább idehaza.
Viseltek olyan forma sapkát is, mint a
milyen a kath. papoké; de béllelt volt és
körül prémes. Ebben csak a ház körül jártak ; közhelyen ebben járni nem volt
szabad.
J á r t a k fekete posztó-süvegben is , de
azon „csákót vágni" még a diákoknak sem
volt szabad : („dissectos pileos
usurpálni")
— a felső-magyar-országi, 1667-ik évben
hozott törvény szerint.
A süveget később bevonták fekete
bárány-,
vagy nyest-, vagy nyuszt-bb'rrel. Ezt hívták sinkónak; s ebben jártak télen-át 1790-ig; amikor
kiment a szokásból, hanem 1825-ben ismét kezdették némelyek viselni. Ezen sinkóban szoktak
járni a debreczeni deákok is 1700-tól fogva
1750-ig; amikor a helyett a hálom szegletre felakasztott kalap jött szokásba. A papok pedig egészen 1860-ig, a nemzeti viselet uj fölelevenedéseig
magas tetejű (czilinder), kerek karimáju kalapban
jártak mind télen, mind. nyáron; ekkor azonban
lassankint kezdték a széles karimáju, lapos tetejű
kalapokat, nemkülönben a fővegeket, kucsmákat
viselni, s azt viselik mind e mai napig.
A hajukat vallókra leeresztve viselték, de
hosszabbra illetlennek tartották; csimbókba kötözni pedig nem volt szabad, törökösen megnyirni sem, mely : Turcica rusurának neveztetett.
(1667 Canon 27 Artik.J.
Parókát csak a kopaszoknak volt szabad
viselni, egyebektől eltiltatott; hanem 1700-tól
fogva a külföldi papok — professorok közt divatba

kendő egy óra alatt több mint 100—200 akó
vizet felszivattyuzhat, az egész gépkészület pedig két kerékre alkalmazva talyiga-alaku s
egy lóval könnyen ide oda szállítható a szükség
szerint.
Hoffmann J . P . kisebb targoncza-alaku kerti
fecskendőket is készit, melyek igen csinosak,
s könnyen kezelhetők, egy-egy állásból 30—
60 ü ° tértbefecskendnek; ezek főleg a mostani
szárazságban kimondhatlan hasznosak lehetnének ; ilyféle gépecskéket mások is készítenek
Pesten.
Hoffmann neve a gépészet ezen terén mintegy 14 év óta ismeretes, s ez irányú gépei mechanikailag alaposan készülnek, a legcsekélyebb
ón (Zinn)-forrázás nélkül, ugy hogy javítás esetében a gép részei egészen és könnyen szétvehetők.
Az emiitett gépész ur mindennemű kisebbnagyobb tíízfecskendőt és oltóeszközöket is készit; különben szándéka, a mostani Medárd vásár
alatt egy rétöntözö-szivattyu-fecskendöt
a Köztelekre közszemlére és megtekintésre kiállítani.
*) Ily czimü, kéziratban maradt munka nyomán : „A belv
hitv. békés-bánáti egyházvidék földje, lakosai, vallás, tudoAjánljuk az illetők figyelmébe.
x.
mány és polgári történeteinek emléke. Irta Kis Bálint,
akad. lev. tag és esperes." (III. köt. 83—100 kp.)
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jővén a paróka, a mi ifjú papjaink is levágatván gombolták be, ameddig a kezük ért. Ennek a dol- tát foglalandja magában, — toldalékul a dicsőszép hajukat, parókásan conpáreáltak, még pedig mánynak könyökig igen bő ujja volt; onnan pedig ültnek több kiadatlan irata is felvétetik, künémelyek oly nagyokban és sok fodoritásuakban : a kezek fejéig szűkebb, ahol aztán hajtókája volt lönönösen azok, melyek sorsteljes döblingi véghogy itthon maradt szerelmeseik alig ismertek reá- a kezek szárához álló. *) Későbben e dolmány napjainak kegyeletes emlékéül szolgálnak. A
jok! „Nem is igen diszes módi volt ez, — irja a ujja jobban a karhoz álló volt; de az ujja végén munka nagy nyolczadrétben igen szép papíron kitűnő betűkkel van nyomtatva, s az első kötet 386
jó öreg Kis Bálint — „kivált mikor a paróka levő hajtóka igen bő volt és lefityegett. **)
lapra terjed. Egy kötet bolti ára 2 forint 50
A
dolmányon
felül
mentét
viseltek.
Ez
leginmegkopott és arra feltették a nagy piros képű,
kövér lelkipásztorok, a kis háromszegletü kala- kább rókabőrrel volt béllelve és prémezve. Ennek krajczár.
•— „Tompa Mihály költeményei" Vl-ik kötete.
eleinte nem volt ujja, hanem csak hasiték yolt a
pocskát."
vállaknál hagyva, s azon öltötték ki dolmányos Nagy költőnk múzsájának legújabb müveit találja
A paróka-viselet a békés-bánáti egyházmekarjaikat. Azonban már 1700 körül a kezük fejéig itt együtt az olvasó. A költői szép gondolatok ez
gyében 1808-ig tartott, amikor Öcsödön az utolsó érő bő ujja volt, mely fehér rókatorokkal volt aranybányáját, hiszszük örömmel fogadja a köparókás esperes, Kuti Ádám, meghalván : paró- megprémezve.
zönség, tudván, hogy abból temérdek szellemi
káját is mellé temették.
Ezt a mentét nevezték sttiá-nak is. Miután kincset aknázhat ki.
1750-től kezdve némely fiatal pap nem viselt 1770-ben a németes rokk lett közönségessé; télen
— Horváth Mihály „Magyarország történelugyan parókát, de haját felfodorittatván, erősen a mente helyett báránybőrrel vagy rókamájjal bél- mének" ujonan dolgozott 5-dik kötete, mely 29
bepuderezte. 1762-ben azonban már e szokás el- lelt kaputtrokkban jártak. Voltak azonban, kik ivén III. Károly trónraléptétől II. József haláláig
tiltatott.
hosszú, fekete báránybőrrel vagy rókamájjal vagy terjed. A kiadó-tálajdonos jelenti egyszersmind az
Szakáinkat és bajuszukat prédikátoraink a farkasbőrrel prémezett bő bundában jártak. A előfizetőknek, miszerint eddig lehetlen volt a háta reformácziótól kezdve a szatmári békekötésig róka-torkos hosszú mente mindazáltal némely ralevő V. és VI. kötetet szétküldenie; egyébiránt
meghagyták.
idősebb papoknál szinte 1800-ig megmaradt. ***) reméli, hogy azon nehézségek, melyek a kiadást, sa1680-bsin kezdették a szakált letenni és csak
Nyáron a mente helyett közönséges isteni ját hibája nélkül, eddig is hátráltatták, pár hét
a bajuszt hagyták meg. A paróka bejöttével azon- tiszteletre palástot hordoztak, tógát. Ez igen alatt el lesznek hárítva.
** „A részvét könyve." A magyar irók seban mind a szakái, mind a bajusz elpusztittatott olyanforma volt, mint a mente, csakhogy prém
és azóta lábra sem kaphatott; bár az ujabb idők- helyett más anyagból volt a hajtókája. Ez 1600 gélyegylete megbízásából, annak alaptőkéje jaben ismét sok lelkipásztor viselt bajuszt éa sza- táján olyanforma szabású volt, mintha a mostani vára szerkesztette Gyulai Pál. A diszes album,
kált; — de ugylátszik, hogy leginkább csak a magyar szűrnek csak egy tenyérnyi szélességű mely özv. gr. Batthyány Lajosné arczképével jevolna a galléra, az ujjának pedig csak fele volna lent meg jeles összeállításban következő Íróinktól
fiatalok.
Nyakravalót némelyek semmit sem viseltek, meg, az is felül ki volna hasitva, és igy összegom- hoz kitűnő műveket : Arany János. Balogh Zolnem lévén arra szükség : minthogy elől a szakái, bolva. Készült angol fekete posztóból; „egygyei tán. Bérczy Károly. Berecz Károly. Cserényi
Imre. Dalmady Győző. Degré Alajos. Eötvös Jóhátul s oldalt a hosszú haj befedezte nyakukat; egész életében megérte a pap."
hanem ingük alacsony gallérát fekete galandba
A XVIII-ik század elején már nincs ujja a zsef, báró. Erdélyi János. Fejes István. Flóra.
szegve viselték, mely elől ugyancsak galanddal palástnak; hanem olyanforma, mint egy magyar Gyulai Pál. Izidora. Jókai Mór. Jósika Miklós.
volt összekötve. Mások fekete fátyol nyakravalót köpönyeg. Némelyiknek a galléra kerek, néme- Kriza János. Lévay József. Madách Imre. Petőfi
viseltek, melyet elől kötöttek meg, ugy hogy a lyiké szegletes, vagy kikanyargatott és csipkés. Sándor. Sárosy Gyula. Szász Károly. Szász Béla.
két vége, melyre némelyek arany csipkét varrtak, Készült vagy szőrféle anyagból, vagy pedig se- Székács József. Szemere Miklós. Szendrey Júlia.
Szigligeti. Tompa Mihály. Tolnai Lajos. Tóth
egy arasznyira csüngött le a mellükön; de 1630- lyemből.
Kálmán. Wohl Janka.
ban a Dcbreczenben tartott synoduson eltiltatott.
1730-tól kezdve lett közönségessé az a szo** „Amerikai utam" czim alatt gr. Széchenyi
Mások ismét fehér vagy fekete nyakkendőt visel- kás, hogy az akadémiákról visszatért ifjú papok
tek, melyet bojtos selyem zsinórral kötöttek össze; egészen német ruhában jöttek haza, t. i. három- Bélától kedves irodalmi újdonság jelent meg.
melynek a felsőszélét két vagy három ujjnyira le- szegletes kalapban, nagy parókában, bajusz és Az igen csinosan kiállított könyvet a szerző,
Gyulának
hajtották; de némelyek szélesre meghagyták ezen szakáll nélkül; a melleken nagy fodrok; a dol- amerikai útitársának, gr. Káro'yi
lehajtást és a szélére arany csipkét varrtak. Ez is mány helyett hátravágó, elől csak egy-két gomb- ajánlja.
** „Budapesti Szemle," szerkeszti és kiadja
eltiltatott a most emiitett synoduson. (Collarium bal bekapcsolható; de azért egyik eleje végig volt
Csengery
Antal. Tizenhetedik kötet. A jelen LIV
•akva
nagy
gombokkal;
két
oldalról
fedeles
két
habena latam versionem interdicitur.)
1762-ben megtiltották, hogy senki keskeny ió nagy zseb; az ujja könyökig bő, melyből a és LV. füzet tartalma. Két eposz; második közlemény. A Niebelungenlied, Szász Károlytól. A két
fekete bársonynyal vagy szalaggal nyakát át ne fodros ing-ujj kilógott.
A német ruhában való járás az 1762-ik esz- kaluger. Történelmi rajz gr. Teleki Domonkostól.
kösse.
tendei
sup. consistoriumban eltiltatott, mert : Az angol alkotmány története 1760 — 1860-ig ToAlsóruhájok : ing, lábravaló vagy gatya. Az
mas Erskine után Barsi József. Tud. Akadémia.
ing böujju volt, melynek a vége nem huzatott „mindentől nem telhetik, hogy abban járhasson, Irodalmi szemle. Hazai könyvészet.
össze; de szabadon volt mint a gatya szár. Az mesterembert sem kap, a ki azt elkészitse, és
** „Naqy-Enyednek és vidékének veszedelme
ingre vették a derékra való ruhát, a mellényt többnyire csak maguk mutogatására vagyon ez a 1848— 49-ben." Történeti vázlat, irta báró Keprédikátoroknak.
Innen
esik
meg,
hogy
sokan
fele
(bijbli); ennek az alja czombfélig ért; elől be volt
német, fele magyar ruhában járnak, czudarul és mény Gábor. A 251 lapnyi kötet következő szakagombolva vagy kapocscsal összeaggatva.
szokra oszlik : I. Előzmények, viszonyok. I I . A
A nadrágjuk bokáig érő, melyet csatos szijjal rongyosán, mely farsangosokat illet s botránko- vidék I I I . Nagy-Enyed 1848 végén. IV. Nagykötöttek fel, alul pedig kapcsokkal vagy gombok- iásul vagyon."
Meghagyatott, hogy minden pap hosszú ma- Enyed 184-9 elején; pusztulása. V. Az oláhok
kal szoritottak lábuk szárához. A reformátió ele849 elején. Abrudbánya veszedelme (1849. májén szokás volt a németeknél rövid, sok ránczu, gyar dolmányban járjon; azonfelül, mikor pré- jusban.) A mű előszóval is el van látva. Ara 2 ft.
gombos, bő nadrágot viselni, melynek szára csak dikál, a ki akadémiákon nem volt is, fekete pa- 40 kr. Kapható Osterlamm Károly könyvkeresczombfélig ért. Ezt a rövid nadrágot kitoldották lástotvegyen, és igy ékesitse meg a szent szol- kedésében. Nyomatott Kecskeméten, Szilády Kágálatot.
e gy olyan hosszuszáru posztó strimnivel, melyet
Ilyen szigorú ragaszkodás sem volt képes roly nyomdájában.
felhúzván, egész a rövid nadrág aljáig ért és azt
** „B. Kemény Zsigmond beszélyei" három
megtartani a magyar ruhát papjaink testén; mert
ahhoz hozzá gombolták.
kötetben.
Uj olcsó kiadásban kiadta Emich GuszII. József uralkodása alatt szigorúan eltiltattak
Ezt a szokást a magyarok is követték.
táv. A három kötet jeles tartalmát teszik: I. Ködannak
viselésétől
:
hogy
népeik
előtt
jó
példával
A rövid nadrágot nevezték pulidernek, a
képek a kedély-láthatárán. II. Szerelem és hiúság.
hosszú strimnit salavárinak; a pulidért azonban menjenek előre.
III. A sziv örvényei. Erény és illem.
A kor hozta magával, hogy nemzeti viseleők nem varratták bugyogósan, hanem feszesen, a
** „Keresztyén magvető," szerk. és kiadják
testhez állva szabatták Ez az öltözet, nem még tünk újra feltámadjon halottaiból. Papjaink ter- Kriza János és nagy Lajos. I I . kötet János Zsig1750. táján szokásban volt, kivált a vásárhelyi és metén is ott látjuk most már ismét magyar ru- mond arczképével. Bolti árá 1 ft. 80 kr. Kolozsháinkat. Ök, mint népatyák, ebben is követésre
a szentesi pusztákon lakó csikósoknál.
vártt Demjén László bizománya. A folyóiratban
A csizmájuk bő szárú, alacsony, vas pat- méltó példával mentek előre, látván, hogy igy és „János Zsigmond, választott magyar király élete"
nem máskép cselekesznek okosan.
kóju volt.
Jakab Elektől, valamint a 138-ik lapon kezdődő
Közli Szél Farkas.
A sala várihoz czipöt viseltek, melynek az
megnyitó beszéd kitűnő szépséggel írott művek.
orra kerek volt, mint a borjú orra, és a lábujjak
Az egész könyv olvasása a nem unitaria vallásbeszerint gerézdes és csak annyi volt : hogy a láb
lieknek is épületére és oktatására szolgál.
ujjakon, a láb éleit, a sarkot lepte el.
** „A kereszténység bölcsészeti tanulmányoirodalmi újdonságok.
Ezt a kerek czipőt boczika vagy boczika orzása," irta Nicolas Ágost, francziából a második
— Megjelent uj könyvek :
rúnak és bocskornak nevezték.
kiadás után forditotta Mayer Károly, a Sz.-István
Azonban nem minden pap viselt ekkor czi** (Heckenast Gusztáv kiadásában) közelebb- társulat alapító tagja. Harmadik kötet. Ára 1 ft.
pőt, mert voltak olyanok is, kik czipő helyett ről ismét a következő örökbecsü müvek jelentek 30 kr.
hosszú szárú csizmát viseltek. 1570 táján e csiz- meg :
** „A megszabadított Jeruzsálem^ Torquato
máknak magas sarkuk volt, mely állott egy te„Gróf Széchenyi István politikai iskolája." Tasso remekműve. Az eredetiből fordította Bálint
nyérnyi magasságú vaspatkóból.
Saját müveiből összeállítva. Az első kötet a „Hi- Gyula. Hartleben bizománya. Ara 3 ft.
A csizma olyanforma volt, mint a Zrínyi tel", „Világ" és „Stádium/1 e három úttörő neve** „Egy bretagnai nemes kalandjai a PhilipMiklós *) festett képén láthatni.
zetes munka gyöngyeiből, s a 42-ki hires akadé- pini szigeteken" Regény Dumas Sándortól. Az
Az eddig emiitett ruhákra, hosszú magyarEmich Gusztáv uj olcsó kiadásában megjelent két
dolmányt öltöttek; mely rendesen bokáig ért; miai beszéd kivonatából áll. A második kötetben,
mely
Széchenyi
egyéb
kiadott
munkáinak
kivonakötet ára 1 ft.
(taláris volt). Ezt eleinte két ujjnyi széles posztó** „Margit". Regény, irta Litkay Adolf. 14
gombokkal akasztották össze; amelyeken alól sza•) Láthatni ezt a Szegedi Kis István dolmányán. Szeív.
Ára
1 ft. 50 kr.
badon volt elölről két felé nyilva. Későbben végig gedit veje, Szkaricza Máté rajzolta le, s képe munkái elébe
**
„Klári
és Klárika." Józsika Miklós legszőrgombbal kapcsolták össze és szőrzsinórból van nyomva.
**) A rektorok viseltek rövid czombig érő dolmányt újabb regénye, két kötetben. Kiadta Hartleben
készült övvel szoritottak magukhoz. 1680 táján
már az övet kezdték elhagyni és elől csak addig is; de mikor templomba mentek, hosszú mentét kellett fel- K. A. Ára 2 ft.
venniök.
""Külföldi regény csarnok : „A három testőr."
a9
*) Melyik Zrínyi ez? és hol van most az a kép, melyr
* ) Az 176'2-diki sup. constitutióban meg van tiltva,
Kis Bálint hivatkozik, vagy hol látta ő? Erre nézve nem hogy a hosszú mente alól is prémes légyen, mint haszonta- Irta Dumas Sándor. Ford. Hang Ferencz. Kiadta
Lauffer és Stolp. A három kötet ára 3 ft.
nyerhetünk felvilágosítást
Közlő.
lan vesztegetéi.
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E város, mely fölött hosszú időn át szakadat** „Magyar olasz nyelvtan," irta Okruczky a magyar ifjúságnál rendes olvasmánynyá váljalan szenvedés s óhajok, tömegéből nőtt felleg tornak.
Egyegy
füzet
ára
30
kr.
Mint
halljuk,
a
Dab
Jusztinian. Kadta Heckenast Gusztáv. Ára 1 ft.
nyosult — az anyagi levertségben alázatosan
** „A magyar korona országainak rövid reczen vidéki ifjúság között már nagyon el van elterülő Miskolcz, a benne élő hitfelekezetek buzterjedve
e
könyvecske.
földrajza", népiskolák s átalában elemi osztályok
gósága emlékéül megtornyosodni indult. Láthatja
használatára. Irta T. Szabó Sámuel tanár. Másoebből az egész világ, hogy az építkezés nem
dik javított kiadás. M.-Vásárhelytt 1863. Ara
mindig vagyonosodás eredménye, hanem szűk
térképpel együtt 70 uj kr.
Művészeti Mrek.
időben s még szűkebbek előérzetében ájtatos is•* „Ifjúsági iratok" a magyarhoni mindkét
tenhez-térés symbolicus müve is lehet. Nem is
**
(Uj
zenemüvek
:)
nembeli izraeliták számára. Szerkeszti 1 íscher
azért
építünk, mintha megerőltetés nélkül tehet— Treichlinger mükereskedésében a követNáthán, győri izraelita elemi főtanitó. I. kötet 3.
nők,
de
azért, mert meggyőződtünk, hogy ha álés 4. füzete. Kiadja Hennicke Rezső, Győrött. kező uj zenemüvek jelentek meg : 1) „Kilenczet dozatok hozásában az eddigi kor fösvénykedék —
ütött
az
óra"
népdal,
és
„Egri
csárdás",
zongorára
Ara a 4 füzetnek 2 ft.
.
iparkodnunk kell az áldozatot meghozni, míg ahhoz
** „Az ifjúság küzdelmei". Dramatizált alle- alkalmazta Konkoly-Thege Miklós. Ára 60 kr. 2) képességet találhatunk. Tornyokra pedig több
„Pöngetyüs csárdás", zongorára szerkeszté Német
gória, 6 képben, irta Torkos László. E művet
szentélyes és szépészi okokon kivül szükség van
János. Ára szintén 60 kr.
annak idején a Kisf. társ. dicséretre méltatta.
azért is, hogy kártékony fellegek torlását ércz— Rózsavölgyi mükereskedésében: 1),,Vörös- nyelvük nagyobb öszhangzattal törhessék meg
Verses mű. Lauffer Vilmos tulajdona.
** „Bimbófüzér" czim alatt Vanyolai egy marty-emlék". Eredeti magyar; zongorára szerzé jövőben. — E tornyok létesitése nemcsak a munés Deák Ferencznek ajánlja Zámpf Antal. E má- kások izzadásával, hanem a közönség, kivált
füzet költeményt adott ki Ára 70 kr.
_ Miskolczon Fraenkelnél megjelent: „Köz- sodik kiadás ára 1 ft. 4 kr. — 2) „Kis bokréta," ifjabbak verejtéke árán gyarapodva jövend tömagyar népdalokból. Növendék zongorázóknak kélyre.
napi imák" négy hétre, templomi használatul. Irta
nyújtja Szénffy Gusztáv. Ára 54 kr.— 3) „Flóra
Filep Mihály, geleji ref. lelkipásztor." — A pro- négyes." Zongorára szerzé s F. Munkácsi Flóra
Mindenesetre kedvező alkalomszerzés volt a
testáns hitfelekezetek tagjai örömmel veendik e színművésznőnek ajánlja Ellenbogen Adolf. Ára buzgóság átalánossá tételére.
mély, vallási érzülettől áthatott s egyszerű, de gO kr. — 4) „Sarolta négyes", Erkel operája daHirdette már a Vas. UJ3ág, mikép máj. hó
erőteljes szép nyelven irt uj ima könyvet, melynek laiból szerkesztette Ellenbogen Adolf. Ára 60 kr. 5-én a színház teremében nagyszámú — vendég
csinos kiállítása s a gyengébb szemek iránt is tekényelmére is jól rendezett helyiségben minden
** (A nemzeti színházi arczképcsarnok) máso- elfoglalható tért betöltött — diszes lejtő és lejtnéző
kintettel levő szép nagy betűi is egyaránt ajánlatossá teszik azt. Minél nagyobb elterjedést óhaj- dik képe is megjelent, s Marasztoni gondos rajza közönség gyűlt össze az úgynevezett uj s 58 év
tunk e lelket emelő s megvigasztaló szép imáknak. után Jókai Rózát ábrázolja. A főképet nyolcz jel- óta e nevet viselő helv. hitv. templom tornyának
mezábra veszi körül Jókainé ismeretesb szerepei- létesítési tőkéje gyarapításának czéljából. — E
Ára e könyvnek 2 ft.
** (Változások a lapirodalom körül.) A „JNo- ből, u. m. Anna a „Szigetvári vértanuk"-ból, — tánczvigalom a szó teljes értelmében sikerült volt.
világ szerkesztését jul. 1-től kezdve Dalmady Dalma, — Róma leánya, — Stuart Mária, — Sikerült, mert osztálykülönözés kizárásával válGyőző veszi át, főmunkatársa azonban továbbra Gemea a „ Kártyavetőnő "-bői, — Machbeth takozott társalgásban elégité ki a derült résztveis Bajza Jenő leend. — Az „Egri Posta" jul. 1-től n e j e _ Béldiné „Béldi Pál"-ból, - s Violáné vők mulatságvágyát. Sikerült, mert a czélnak
„Heves" czim alatt fog megjelenni, s szerkesztője „Violá"-ból. A jövő műlap Egressy Gábor arcz- megfelelő szép jövedelemmel gyarapitá az alaplapunk egykori derék belmunkatársa Vida József képét hozza.
tőkét.
** (Bulyovszky Lilla), Németországi babérleend. Az „Arad" czimű napilap ezután hetenkint
Szóval, mindenki elégedetten távozott, még
csak] háromszor jelenik meg, szerkesztője s kia- koszorújával fején, Pestre érkezett s pár hetet fog azok is, kik kihuzatlan sorsjegyek nem nyerő tudója azonban az előbbiek maradnak.
családja körében tölteni. Ez idő alatt kétszer lép lajdonosai voltak — bár némi lázzal epedtek egy
** („Erdély történelmének") Hl-ik kötete, föl a nemzeti színpadon. Először az írói segély- két szép kis ajándék elnyeréseért.
Köváry László jeles történészünk müve, nemso- egylet és a joghallgatók segélyegylete javára. MáMáj. 26-án az ágostai hitfelekezetüek egykára elhagyja a sajtót s ezt a IV-ik kötet is nyom- sodszor 75 éves atyja Szilágyi Pál színészi jubi- ház tornyának építése kezdetett meg — előre boban követi, melyben Erdély történelme egész az laeumában vesz részt, kínok, mint a nemz. színé- csátott templomi isteni tisztelet s szent beszéd,
utolsó külön fejedelemig be lesz foglalva. Benne, szet 50 éven át buzgó mivelőjének, e pályáni azután a templom előtti téren gyűlt sokasághoz a
krónikákban nem szegény, de összeállított törté- érdemeit a nemz. színház igazgatósága jubliaeumi kerület superintendense által erős hangon mondott
neti munkákban nem gazdag irodalmunk, érdekes előadással akarja méltányolni.
magasztos szónoklat után — ez ünnepélyes alkalművel fog gyarapodni.
** (Milló, a bukaresti nemzeti színház igaz- mat magas megjelenésével diszitett világi fel** („Kelet tündér-világa") czimmel Kolozs- gatója,) több magyar népszínművet szándékozik ügyelője e kerületnek, Zsedényi Eduárd tévé le
várit egy igen érdekes mű jelenik meg Orbán a jövő idényre román nyelvre forditattni. Ezek az első követ, utána járultak egy-egy kő letételéBalázstól, Stein János könyvárusnál. Ez a mos- között a „Vén bakancsos," „Szökött katona," vel az ev. ágost. és testvér helv. superintendentani török nagyvezér Ali basa „Zultan Zaik Zü- „Csikós" és „Két pisztoly czimü népszínműveket sek, helybeli világi-, egyházi- és iskolai-felügyelők,
liazan" czimü török regénye magyar fordításban, említik.
nyíregyházi esperes, görög n. e. és helv. hitv.
a mű hőseinekés hősnőinek arczképével.Az egész,
lelkészek, az izraelita egyház világi előjárója,
összefüggésben álló s a keleti költészet dús viráVecsey építész, és az ifjú hölgyek választottja
gaival ékeskedő eposzszerü regény, az eredetiben
Mayer Ilma kisasszony.
Vidéki közlemények.
is csak kéziratképen van kiadva, s így az európai
Az ünnepélyt a „korona" vendéglőben a jó
nemzetek irodalmában sem ismeretes, ami érdeMiskolcz, máj. 28. (Hivatalvadászat. Igaza magyar fogadós Szombaty Samu Ízletes konyhákét annyival inkább növeli.
van a Hírnöknek. Toronyépítési ünnepélyek. Kál- járól és hüs pinczéjéből merített étel ital elköltésé— (Pálya-müvek.) A m. tud. akadémiához vária. Masíroznak a katonák.) Nem kételkedve ben fárasztó közebéd elevenité. Az átalán derült
május 31-ig, mint határnapig, a néhai gróf Ná- miskolczi rendes levelezője szorgalmas pontossá- kedély tanúság által tettek bizonyságot a magyar
dasdy Tamás nevére ifj. gróf Nádasdy Ferencz gában, gyakorlott tollától sem tagadva meg az nép ősi szokásáhozi hűségről a résztvevők, érdeáltal alapitott eposzi dijra — „egy, a magyar elismerést, — mégis a már régen igért s óhajtott kesitvén az együttlétet Máday superintendens éltörténetből vagy magyar monda-világból vett szerepkörömbe lépésemet — hogyhabár nem egé- czes, Zsedényi főkurátor velős és hazafias zamatu,
tárgynak költői elbeszéléssé feldolgozása kiván- szen lapjának, e széles terjedelemnél fogva, de Lévay szívhez szóló, Zsarnay superintendens fértatván", — tizenkét pálya-mű érkezett be ily gyakori s szeretetteljes emlékezéskép, saját szemé- fias, Török Sándor érzéstolmácsoló, Lippay tanár
sorban : 1) A nagyváradi torna és Tököli. 2) lyének tudósitásnyujtással — ezen levelemben vágykifejező, a g. n. e. lelkész nemes, Kun B. lelBerta. Költői elbeszélés. 3) Kálmán király. Köl- kezdem meg. Már csak azért is, hogy bebizonyít- kész vallásos, Markusovszkí iparos házias, mégis
tői beszély. 4) Buda halála. Hun rege. 5) Ós sam — mennyire igaz bizonyos „Hirnökbeli" mia- hazafias szállomáikkal. (A száüoma szót toast heidők. Regényes eposz tiz énekben. 6) Költői be- kolczi diplomata azon állítása, hogy itt a képzet- lyett azért mertem ide irni, mert ősi szokás szeszély. I. rész. 7) A hontámasztó király. Hős köl- tebb néposztály oly számos tagja telek el hivatal- rint majd mindenki, beszéde kezdetén „szállott
temény. 8) Apa és fiú. Költői elbeszélés. 9) Jagjel vágygyal, mikép „e szám a létező megyehivatalok valakihez.")
király. Költői elbeszélés. 10) Rozgonyi Erzsébet. számát felülmúlná; tehát én is — bár e mély titok
Ugyanazon teremben este vidám kedélyesKöltői elbeszélés XIV. énekben. 11) Kinizsi bal tekintetében, Miskolczon lakván sem tudok sem- ségü tánczvigalom kerekedett.
mit, — aspiransok sokasága miatt hely nem kaphakarja. Költői beszély. 12) Emléktelen múlt. Költástól remegve, jókor iparkodom biztosítani magaA mai délután a csabai országúira dűlő szőtői beszély XI. énekben. Ezek közöl a 8. szám mat eképen, hogy számfeletti tiszteletbeli vidéki
lők
aljában
kivezető nagyon is falusias sétányon
alatti, mint prózai mű, pályázatra nem bocsát- levelezői állomásra szert tegyek ön lapja presidiuhaladva
a
„Veres
rák" bor- és sörcsarnokig, —
tatván, miután „a versbeli technika szigorú, tiszta mánál, már annyival inkább js, mert azon lap
ezen
ut
kezdeténél
egy, Márjássy egri kanonok ur
és szabályos megalkotása" is tüzetett ki a pálya- pénzügyi tekintetben a kiadó jó szándékainak s a
által
építtetett
s
mig
ez évben befejezendő góth
művek egyik kellékéül, — a többiek mellett volt közönség részvétének szabadalmánál fogva váltostylü
Kálvária
szemlélgetésében
töltöttük el;
jeligés levelek az akadémia és Kubinyi Ágoston zékonyságnak kitéve sincs, sőt még ábrázatja sem
szépségeiről
elkészülte
után
nem
mulasztandom
el
io-. g t. tag pecsétéivel borítékba zárva a levél- változott 1860 óta. Azon reménytől táplálva,
tárba adattak, a pálya-művek pedig megbirálta- hogy cenzurázatlan kadétságon kezdjem bar ezen a szerkesztő urat tudósítani.
Most még csak annyit kívánok mondám,
tás végett a nyelv- és széptudományi osztályhoz szolgálatomat, idővel még tizedessé is léphetek
hogy
holnap sok gyöngéd szemnek nedvesedésétől
tétettek át. A jutalom a legközelebbi nagy elő, ha Isten igen sokáig tart bennünket életben,
tartok,
mert az itt szállásolt vadász zászlóalj mingyűlésből adatik ki.
nem gyakran ugyan, de annál nagyobb kitartással
— (Történelmi beszélyek.) A lapjainkból is és huzamosabb Írásban egyszer-egyszer szorgal- den tisztével s több jó trombitást számláló zenekarával együtt a vaspálya felé marsirozand, onnan
ismeretes nevű Bocskai Papp Lajos által irt „Tör- mam eredményeit előmutatandom.
bizony nem is tudom, mely tájon concentrálódó
téneti elbeszélések az ifjúság számára" czimii
Ily hosszú élőbeszéd után sajátképi tárgyam- tábori gyakorlathoz vasutazik. Adja Isten, hogy
munkából megjelent Debreczenben Telegdi Lahoz
is
láthatok már, mentekezésül azt hozva fel, azon kebelfohászokból, melyek e panaszra okot
josnál a Hl-ik füzet is, mely által az egész munka
hogy
ez
ép oly hosszú tárgyam minősége s menyi- nem adott hadfiak után indul, a szemek harmabe van fejezve. Ez elbeszélések, melyek hazánk
taiból bőséges tavaszi esőt árasztó felleg csomúltjának egyes fénypontjait beszélik el népszerű ségéhez: mint a vágy és készülődés volt évtizede- portosuljon elszintelenedett vidékünk felett. —
ken
át
a
miskolczi
tornyok
épitésénél
eddig
—
a
előadással, igen alkalmasak arra, hogy népiskoK.
lákban, gymnáziumi alsó osztályokban s átalában következő s már hála égnek, felfogott kivitelhez.
Felelős szerkesztő Pákh Albert (lakása : magyar-utcza 1. szám alatt.)
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24-ik szám.
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Tizedik évi folyam.

legújabb magyar könyveknek
HECKENASTGUSZTÁV

kiadó-hivatalában Pesten,
egyetem-utcza 4-ik szám alatt megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók:
, M a r g i t . Nyolczadrét (219 lap). Borítékba fűzve ára

1 ft. 50 kr.

kötet. 8-r. (210, 164 lap.)
2ft.

Jókai M. Szélcsend alatt.

;. 16-rét. (210 lap.) Bori1 ft. 60 kr.
2 ft.

Dalmady Gyözö. Szerelem.
Diszkötésben

Remek-irók. Gyémánt-kiadás.

morrvar
agyar
Am

amliPP l r n n w t á r a

4 ft.

m a f f V f l r n P m y p t plíl<SS:ÍíMl« \rái
Harmadik évi folyam. 4—7
« l " g j « l I l d i i v e l L/ld»»lLUS> II U l . k ö t e t A 1 0 k ö t e tböl álló teljes évi folyamának ára
5 ft.
Tartalom : Virág B. munkái 1—5. — Bajza J. munkái 3—4.
Az első két évi folyam ugyanazon áron még folyvást kapható.

Lauka Gusztáv. Szellemi szikrák.

^

zései és élezés mondatai. 8-rét. (XVIII. 304 lap.) Borítékba fűzve ára

2 ft.

^

e s

Jó tanácsok világba lépő fiatal leányok
számára. Kis nyolczadrét. (432 lap.) Bo2ft.

rítékba fűzve

fűzve

A

Pákh Albert, a Vasárnapi Újság szer-

e m o e r Könyvtara, keltője felügyelete aiatt. i. kötet.

Előfizetési ár 4 kötetre 2 ft., postán bérmentesen küldve 2 ft. 50 kr.

í k ö n w t á r 11 ^ y
Mari. A kis konyhakertészné, vagyis alapo*
'*• **-*Jllj » •<*! • *•*•• -oktatás a zöldség-termesztésben. Metzger müve után
magyaritá István bácsi. 8-rét (128 lap) fűzve
50 kr.

Dr. Zlamál Vilmos. A marhavész s annak oltása,

mint az egyedül biztos szer a marhavész szeliditésére s végképeni kiirtására. 8-rét.
(140 lap) tűzve
80 kr.

a magyar királyi tudom.
egyetem jogtanára s a t.
kézikönyve. Különös tekintettel a magyar szent korona tartományaira. I. kötet.
8-rét (368 lap_). A második körülbelül hasonterjedelmü füzet külön előszóval,
tartalomjegyzékkel és részletes tárgymutatóval folyó évi május hóban fog megjelenni. — Ára e két füzetnek fűzve
4 ft. 50 kr.

Dr. Kőnek Sándor,

Nemzeti színház. Kiadja

I. kötet : Béldi Pál. A gróf Teleki-féle alapitványból száz arany pályadíjjá
jutalmazott eredeti szomorujáték 5 felvonásban. Irta Szigligeti Ede
8-rét. (179 lap.)
II. kötet : A jó barátok. Színmű 4 felvonásban. Irta Sardou Viktor. Fordította
Szerdahelyi Kálmán. 8-rét. (171 lap.)
Ára egy-egy kötetnek 80 kr.
M
í i o - V í i1r lt uö lr vv éC 1n1 x rl tt áU r
Ti A z i d e i S l e n e s törvénykezési szabályok,
i T l t I
&J"
J
• " • a hivatalos szöveg szerint összehasonlitó, kiegészítő , a kétes helyeket fejtegető és megvilágositó jegyzetekkel, példákkal
s azon ideiglenes törvénykezési szabályok életbeléptetése óta jogrendszerünkre
vonatkozólag érkezett királyi leiratokkal kisérve, Lövészy György köz- és váltóKét rész egy kötetben. Kis 8-rét
ügyvéd által (16-rét, 192 lap) fűzve
60 kr.
Jókai Mór. Felfordult világ. (180, 116 lap) fűzve 1 ft. 50 kr.

Jósika Miklós. A két mostoha, ffffgjg
ffffgjg

r

Jósika Júlia.
fűzve

képével.

Novellák és vázlatok gyűjteménye.
Három kötet. K.-8-r. (230, 222, 2071.)
3ft.

és
Tiónlr l i á n
. D d l l ü VAU.

(Remekírók VII.) Dráma öt szakaszban
Gyémántkiadas. 242 lap. A szerző arczFűzve 70 kr. Diszkötésben 1 ft.
F

Tompa M. Regék és népregék.
E l s ő N a p ó l e o n császár é l e t e .
((504 lap)
p fűzve
Diszkötésben

Külön kiadás. — Diszkötésben
3 ft. 50 kr.

~ harmadik

kepe

_czi«.

k i a d á s Kig 8 rét

2 ft.
3ft.

Irodalmi kincstár. Gyémánt-kiadás.

V.—VI. Külföldi lant. Magyar költők műfordításai külföldi remekírókból.
VII. Emlékkönyv. A legjelesebb magyar költők szemenszedett mondatai.
VIII. Epigrammák.
Ara egy füzetnek fűzve 70 krajczár. Diszkötésben 1 ft.

él
és gyakorlati
Szász K. A vers-szavalás S5
8-rét.
(316 lap) fűzve
t ?si

kézi-könyve.
1 ft.
1 8 4 8 k i
é s
""
*849-ki magyarországi
LidJUS
hadjáratból. Második kiadás. Két kötet.
8-rét. (I. 288, II. 160 lap.) Borítékba fűzve ára
3 ft.

Jósika Miklós m u n k á i , uj folyam.

Ili

Pest, junius 14-én 1863.

^Y^f

1

VIII. Kölcsey Ferencz versei. — A szerző arczképével.
IX—X. Zrínyi Miklós, Szigeti veszedelme. — A költő arczképével.
Ára egy- egy kötetnek 70 kr.
fllliíl
JUlia.

Jósika Miklós. Második Rákóczi Ferencz.

52 kötet

Egyeg y
8 0

S

te

Függelék az ideigl. törvénykezési

szabályokhoz.

Az uj törvénykezési rendszer behozatala óta kibocsátott szabályrendeleteknek,
hiteles adatok nyomán összeállitott teljes gyűjteménye. Nagy 8-rét (124 lap)
fűzve
80 kr.

Ökröss

Bálint. Átalános

törvénykezési

eljárás

peres és perenküli ügyekben, a legújabb törvényhozás szerint. Felvilágosító jegyzetekkel és kimerítő irománypéldákkal, birák, ügyvédek s a közélet használatára.
1863. Fűzve
5 ft.

Ökröss Bálint. Magyar polgári magánjog

év

törvényhozás és az országbíróii tanáeskozmány modositásai
ii nyomán, átdolgozott
bővített második kiadás. Fűzve
5 ft.

A szerző saját kéziratából életrajzi értekezéssel, közli Toldy Ferencé. Két kötet. (I. 224, II. 246 lap, 8-rét) fűzve1 ft. 50 kr. Velinpapiron diszkötésben
8 ft.

Mikes Kelemen törökországi levelei.

Kautz Gyula, jogtudor. Politika vagy országászattan,

tekintettel a két művelt világrész államintézményeire és törvényhozására rendszeres kézikönyvül. Nagy-8-rét. Két kötet, fűzve
4 ft.

Kautz Gyula. Nemzetgazdaság- és pénzügytan.

Rendszeres tan- és kézikönyvül. Fűzve két kötet
4ft.
Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb
tudományok és művészet köréből lehetőleg minél több érd kes tárgyat és egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet. I—IX. kötet. (A—Szard
nyelv.) Ára egy kötetnek
1 ft
Az egész munka tiz kötetben teljesen meg fog jelenni.

1—4. Jft a tatár. Regény. Négy kötetben. (192, 170, 193, 184 lap, 8-rét)
fűzve
3 ft. 20 kr.
6—6. Pygmaleon, vagy egy magyar család Parisban. Két kötet. (232,
208 lap 8-rét) fűzve
1 ft. 60 kr.
7—10. Régiebb, és ujabb novellák. Négy kötet. (231, 243, 242, 247 lap, 8-rét)
fűzve
'
3 ft. 20 kr.
11—13. A tudós leánya. Három kötet. (1.279,248,250 1., 8-rét) fűzve 2 ft. 40 kr.
OllendorffH.G.eredeti angol nyelvtani uj tanrendé,
14—16. A gordiusi csomó. Regény. Három kötetben (224, 220, 196 lap)
melyet követve, néhány hónap alatt lehet olvasni, irni és beszélni tanulni.
fűzve
2 ft. 40 kr.
A magyar tanulók használatára átdolgozta Egan James, r. tanár a pesti kir.
17—19. Regényes képletek. Három kötet. (223, 240, 212) fűzve 2 ft. 40 kr.
egyetem, városi főreál és kereskedelmi akadémiánál stb. Nyolczadrét (384 lap)
20 - 22. A rejtett seb. Regény. 3 kötet. (207,191, 220 1., 8-r.) fűzve 2 ft. 40 kr.
fűzve
1 ft. 50 kr.
23. Egy kétemeletes ház Pesten. Novella egy kötetben. Nyolczadrét.
(195 lap) fűzve
80 kr.
24—26. A szegedi boszorkányok. Regény. Három kötet. 8-rét (213, 208, 184 1.) Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan. (364 lap, 8-rét>
1 ft. 50 kr.
2 ft. 40 kr.
fűzve
fűzve
Figyelmeztetés
a
t.
ez.
vidéki
közönség
számára,
különösen
oly
helyekre
nézve,
a
hol
könyvkereskedés
nincsen.
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Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen a fennevezett kiadó-hivatalhoz intézhetők, a mely a szétküldést
pontosan posta
ita-uton eszközlendi, és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 ítot tesz, hérmentesen. Az illető összeg
vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.

Ileckeoa&t Gusztáv

könyvkiadó-hivatala.

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

E l ő f i z e t é s i
f ö l t é t e l e k
l § 6 3 - i k
é v r e :
a Vasárnapi UJ81»S és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten hizhoz hordva :
Egész évre (január—december)
10 ft.
.
Fél évre (január-június)
Csupán Vasárnapi UjsáR :
j
Csupán Politikai Újdonságok :
I
Egész
évre
(január—december)
-deoember)
6
It.
Egész évre (január
Fél évre (január-június)
3 ft.
Fél évre (január-június)

5 ft.
6 ft.
3 ft.

Kazinczy laka és emléke Széphalmon.
Nyelvében él a nemzet, — mondja a ta- tetést, melyet avatott tollal Matolay Viktor rontva látjuk azt, s csak két szobát belőle
meghagyva, nem tudjuk azt sem, miért törpasztalás, s hogy nyelvünk újjá teremtöje, irt, s a „Felvidék" hasábjain közlött :
„Az akadémiai elnök ur megkeresése foly- tént ez ? azt sem, mi fog ezután történni?
megváltója Kazinczy volt, kell-e mondanunk?
Legtöbben azt óhajtottuk, hogy halhatNégy évvel ezelőtt,midőn az országKazinczy tán megyénk néhány buzgó fia, kissé szövenagy nevétől viszhangzott, tudta ezt min- vényes jogi nehézségek, s más nem csekély lan Kazinczynk laka, melyet a nagy küzdő
denki, s az unokák, nagyapáik mulasztását akadályok megoldása s leküzdése után, a annyiban be nem végezhetett, hogy annak
helyrehozva, hatvanezer forintot hordtak széphalmi kis birtokot terheitől megszaba- sem a külső csint, sem a belső elrendezést
össze idegen kézen levő szent földünknek, ditá, s a nemzet köztulajdonául megszerzé. meg nem adhatta, akként végeztessék be, a
Széphalomnak visszaváltására, hol Kazinczy A Széphalmon teendő újítások s építések mint azt ö maga szándékozott bevégezni.
ügyében pedig ugyanazon időben, de mások Mondhatnék itt melegebo szavakat ezen eszélt, küzdött és pihen.
mének védelA magyar_==__
mére, hogy a
nak még nincs
Pantheonja,
jpi?^jfiaBbp^.
nemzet oly
=
z
hol nemze~~±-jz-r= z^Jr~^yis^£=sokkal tartoz0
te nagyjai- -- - __~---_-~- s-~-~~^ Kazinnak hamvait
v^-V^f-".^^
cz y n a k, ki
e g y ü t t tisz~""-1 --^zf-- _"- z^_z.l~^^: m i n d e n é t ,
r
telhetné , de
_I:-^:-~=V:L£i\~?r még a maga s
meglesz azon
-_J.~- családja jóllévigasztalása,
tét is a nemhogy ha a nazetnek áldozgyok legnata fel, s hogy
gyobbjának,
tartozását ez
Kazinczynak
legillöbben
sirjához zaazzal róhatta
rándokol, legvolna le, hogy
alább saját
unokáit segéföldére lép, s
lyezze, s hogy
d i s z e s csarezenkívül lanokot t a l á l
kát ugy feannak kevésjezze be, mint
sel e z e l ő t t
ezt ö maga
puszta, elhaszándékozott,
gyatott laks igy lett volhelyén.
na Kazinczy
Az
ügy
emléke legvezetését a
természetemagyar Akasebben és legdémia vállalszebben megta magára, s
örökítve. De
inig a begy ült
most már erösszeg egy réről szólani készéből nagy
ső, mert a lak
Kazinczy F dicscsarnoka Széphalmon.I—K Ybl M. térre szerint.)
Kazinczynk
minden egyéb
szegény sorssal küzdő unokáit évi segélylyel által kezdett intézkedni az akadémiai elnök része lebontatott, csupán a nagy hazafi irógyámolitja; a másik rész a széphalmi birtok gróf ur, az ekkori intézkedések azonban ké- s alvószobája hagyattak meg. Ugy értesülmegvételére s a lak és sírkő feldiszitésére sőbb másoknak adtak helyet.
tem, s láttam is, miszerint a falak nem volvan határozva.
Mióta ez ügyben az első lépések történ- tak eléggé szilárdak arra, hogy egy uj tetőt
K dicscsarnok rajzát mutatjuk be most tek, majd három év telt el már, s nemcsak melyre hitem szerint is szükség volt, elbírolvasóinknak, melynek tervét Ybl építész a nagy közönség, de mi zempléniek is, kik hattak volna, s azt is tudom, miszerint a
készítette; s az ügy mostani állásáról fölvi- ez alatt egy ideig a széphalmi lakot ugy lát- begyült alapból a birtokot megszerezni,
lágositásul közöljük azon terjedelmes ismer- tuk állani, mint azelőtt, fél év óta pedig le- minden tekintetben rendezni, hogy jövedel-
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