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** (A huszárezredek egyenruháján), hirsze-
rint, változtatásokat tesznek. Csákó helyett kucs-
mát, — fehér köpeny helyett pedig barnát fognak
kapni. A csákók volt szinit ezután tarsolyaikon
fogják viselni.

** (Különös folyamodvány.) Krasznamegyé-
ben, az egyik kerületi jegyzőséggel a járási szol-
gabiró egy izraelitát bizott meg, ki is ezen hiva-
talát egy hónap óta pontosan vitte. Most több
román lelkész folyamodott a foispáni helytartóhoz,
hogy az izr. jegyzőt, ha ki nem keresztelkedik,
mozdítsa el hivatalából.

** (Ritka vendég az alföldön.) Szabadka és
Almás közt a napokban egy fiatal himszarvast
vettek észre barangolni. A Bácskaság sik vidékén
e szokatlan vad üldözésére hat legény kapott lóra
s agarakkal üldözni kezdek a vadat. Két órai haj-
tás után el is érték, de ekkor agancsait az üldö-
zőknek szegezve, oly kétségbeeséssel védte magát,
hogy csak nehezen lehetett elejteni.

Nemzeti színház.
Péntek, jun. 5. Stéger fölléptével „Ernáni."

Opera 4 felv. Zenéjét szerz. Verdi.
Szombat, jun. 6. „A nő-uralom." Eredeti vigj.

3 felv. Irta Szigligeti.
Vasárnap, jun. 7. „IV. László" Eredeti tra-

goedia 5 felv. Irta Dobsa Lajos.
Hétfő, jun. 8. „A csacska nők." Franczia

vigj. 3 felv.
Kedd jun. 9. „Lammermoori Luczia." Opera

3 felv. Zenéje Donizettitől
Szerdán, máj. 10. „Gaidhier Margit", Dráma

5 felv. Irta ifj. Dumas. — Bulyovszky Lilla
asszony, a drezdai udvari szinház tagja vendég-
játéka, az írói segélypénztár és a jogászsegélyző
egylet javára. — Feljegyzésre méltó előadás.
Színházunk egykori derék tagja, Bulyovszkyné,
több évi távollét után ma lépett fel ismét azon
deszkákon, melyek első kísérleteit látták. A fogad-
tatás és részvét zajosan nyilatkozott; a szinház
minden zugában megtelt, a koszorúknak, virág-
dobálásoknak, kihívásoknak vége hossza nem
volt. Örvendünk, hogy ez így történt, s hogy
vendégszeretetünk fényes bizonyságairól tehetünk
tanúságot. — Bulyovszkyné játéka, alakja nem
sokat változott; teljes mértékben birja régi jó
tulajdonait, a hatás kiszámításában még nagyobb
az ügyessége, művészi biztossága, öntudata is
tetemesen növekedett, magyarul még mindig igen
szépen és zengzetesen beszél, bár itt-ott már
némi idegenszerü hanghordozással. Szerettük
volna ugyan, ha kissé magasabb röptü műben és
szerepben találkozhattunk volna vele ismét először
s nem az unalmas, beteges Gauthier Margitban —
— azonban ezt és minden más netaláni észrevé-
telünket szivesen elhallgatjuk most. Teljes elis-
meréssel fogadjuk nemes megemlékezését az irói
segélypénztár és jogász-segélyző egyletről, me-
lyek a művésznő föllépése által szép összeggel
gyarapodtak. E gyöngéd figyelem élénken hivja
föl udvariasságunkat, s a hosszú vándorlás után
hazatért művésznőnknek örömmel kiáltjuk eléje
magyaros őszinteséggel : „Isten hozta" — hoz-
záadván, — mint a külföldi német szinházakban
kiabálni szokás : „Hier bleiben.'"

Csütörtök, jan. 11. „Róbert és Bertrán." Vig
ballet 3 felv.

Budai népszínház.
Jun. 5- „Fidibusz" népszínmű 3 szakaszban'

irta Szigligeti.
Jun. 6—y. Négyszer egymásután „Dunanan

apó és fia utazása" Vig operetté 3 felv. Offen-
bachtól. E darabot közkívánatra vették elő újra,
8 két első előadásán csakugyan szépszánmai jelent
meg a vássárra beérkezett vidéki közönség.
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Jun. 10 „Alarezos menet." Operetté 1 felv.
Ezt követte „Szerelmes kántor." Eredeti operetté
1 felvonásban. Zenéjét Aliágától, örültünk, hogy
a sok idegen elem után végre sajátunkkal is ta-
lálkozhattunk a budai színpadon. Ugy tapasztaltuk,
hogy e magyar szerzemény, hatására ugy, mint
helylyel-közzel zenéjének kedvességére épen nem
áll a népszínház operette-jei háta mögött. Több-
ször is elő lehetne venni. Vasvári Kovács pedig, a
rektorok és kántorok páratlan személyesitője, jeles
játéka által sokszorosan megérdemli benne a di-
cséretet.

Jun. 11. „Alarezos menet." és „Férj az ajtó
előtt." Operettek 1 felvonásban.

SAKKJÁTÉK.
181. sz. f. — Lloyd Sámueltől (Amerikában).

Sötét.

\ b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 176-dik számú feladvány megfejtése.
(Pavittöl Londonban.)

Világos. Sötét.
1. V e 7 — a 3 H c 3 — e 2 : A)
2. V a 3 - f 3 f K tetszés szerint.
3. V-d5:

A)

2. V a 3 - c 3
3. II d 1 - f 2

K e 4
K d 4

d 4 :

Helyesen fejtették meg. Veszprémben .-Fülöp József.
Váczon : Nicaky Pál. — Tályán : H. Nagy Lajos. —
Pécsett : Ritkay János. — Debreczenben : Sperber F. —
Zagyva Imre. — Pesten : Cselkó György. — Fehéregy-
házán : Belke Tódor. — Egerben : Tilkovszky F. — Baj-
makon • Weisz Fülöp. — Felső-Penczen : Endrődy Géza.
— Sárospatakon : Roth Kálmán. — Kun-Sz.-Miklóson :
Bankos Károly. — Kis-Kürtb'sön : Csemiczky Károly.

Rövid értesítés. Mióta sakkrovatunk fennáll, még
egyik feladvány sem adott annyi különböző találgatásra
és kétségre okot, mint 171-ik számú feladványunk No-
votnytól. Örülünk a több oldalról jött felszólalásnak, mert
ezeket a sakk iránti érdekeltség jelének tekintjük; hogy
azonban e szép és hibátlan feladványnál minden további
kétséget eloszlassunk, jónak látjuk megfejtésének elem-
zésébe mélyebben bocsátkozni. Helyes megfejtése a fövál-
tozatokban következő :

Viiagos.
1. Vf 2 — c2
2. B f 1 — a l
3. F h 7 — e 4
i. Fe4 — v.gyd4—

Sötét.
H b 4 — c 2 : A)
H c 2 - a 1 : B)
tetszés szerint.

A)
1.
2. F h 7 - g 6
3. F g 6 - f 7 :
4 F f 7 - e 8 £

B h 2 — c 2 :
H h 6 — f 7
tetszés szerint.

B)
2
3. F h 7 - d 3
4. B — a 6 v. F — b 5

H e 2 - b 4
tetszés szerint.

Látnivaló tehát, hogy e megfejtést Sötét semmiféle
lépése nem gátolhatja. Ellenben 1. V f 2 — e 2 lépésre
Sötét B h 2 — e 2 : 2 . F h 7 — g 6 Sötét e 5 — d 4 :
következik, s igy a mat meg nem adható. — Világosnak
1. F d 6 — f 8 lépése szintén nem vezet ezélhoz, mert
utána Sötét 1 F f 6 — d 7 lépése következik, s ekkor már
hiában jön 2. F h7 — g 6 többé, mert Sötét 2. e 5 — d 4 :
lépéssel Királyának c 5-re helyet készit, vagy más táma-
dásra a matot számtalan egyéb lépéssel gátolja. — Világos
egyéb kisérletei alig jöhetnek tekintetbe; egyébiránt, ha
e nagy érdeket gerjesztett feladványban valakinek más
matolási mód fölött, még némi kétségei volnának : magya-
rázó sorainkkal továbbra is szivesen szolgálunk. Átalában,
az eszmecserének barátai lévén, a hozzánk érkező meg-
jegyzések szíves fogadtatásban részesülnek.

Szerkesztői mondanivaló.
6625. Hanva. Múltkor nem szólottunk, mert akkor

épen útban volt a kézzelfogható felvilágosítás. Eddig ott
lesz, s a mi utánjárásunk feleslegessé vált. A másik is kész;
e napokban láttuk, s valóban ez is igen csinos könyv lesz.
A további kiadás, ha létesül, díszes képkiadás lesz. De tán
már eziránt is oda ért az illető értesítés.

6626. München. I. S. A „Nyilttér"-ben sok dolgot el
lehet mondani, a mi szorosan nem tartozik a lap mondan-
dói közé; hanem arra még sem való még a „Nyilttér"
sem, hogy benne más szegény embert az ő magán adósságai
kifizetésére szólitgassuk. Más utón kell azt elintézni.

6627. B. Gyarmat. P. I. Sajnálkozva mondjuk, hogy
kivánata szerint fogunk cselekedni. Még tán szoríthatunk
egyet a dolgon.

6628. Eger. V. J . Rövid válaszunkat útnak indítottuk.
De azért elég hosszú benne a gratulátió az uj „Eger"-hez.

6629. B. Füred. Sz. F. A kivánt levelet eddig már
kézbesitheté önnek a füredi postás. Ha nem : egy pár sor-
nyi reclamatiót kérünk.

6630. H. M. Vásárhely. F. Ö. A 30 ft. kezünkhöz
érkezett. Kívánsága szerint járandunk el a dologban.

6631. Orosháza. Gy. V. A legörvendetesebb megle-
petés volt ránk nézve a becses küldemény. A közelebbi kö-
tetre nézve, mely már készen van, elkésett ugyan, de annál
jobb lesz a következőbe. Erről is, meg több más tárgyról
is bővebben a személyes találkozáskor, melyet kérünk s
óhajtva várunk.

6632. Kőszeg. Sch. V. A bizományban, a mennyire
időnk engedi, pontosan el fogunk járni. A képet kiadjuk
mi is, de a szöveg, ugy a mint meg van írva, csak ama
szakközlönyben jelenhetik meg. Oda fogjuk adni, s a mi
czéljainkra nézve felhasználandjuk mi is. Vallási buzgalom
dolgában, mint magán ember, megmérkőzünk bárkivel, de
gondolják meg jó barátaink, kik gyakran fordulnak hoz-
zánk e tárgyú igényekkel, hogy a Vas. Újság — universa-
lis jelleménél fogva — sem egyik, sem másik részre nem
lehet felekezetességi színezetű. A viszonttalálkozásnak lel-
künk mélyéből örvendettünk.

6633. N. Oroszi. S. E. A. A küldemények szerencsé-
sen megérkeztek. Óhajtás* szerint fogunk elbánni vele.
Addig is fogadja ön szives köszönetünket s örvendeztessen
meg hasznos munkálódásának minél gyakoribb eredmé-
nyeivel.

6634. Népdalok. I. II. Sem nem rósz az, sem nem jó
— de épen azért nem lesz baj, ha jobbak reményében,
ezúttal még félreteszszük.

6635. Zajtalan kies . . . Nem használható. — A leve-
lek csak bérmentve fogadtatnak el.

6636. Végsohaj (lengyelből). Igen gyarló verselés.
6637. A föld legnagyobb titka. Felségesen megéne-

kelte ezt Berzsenyi. Szíveskedjék ön betanulni azokat »
kebel mélyéből ömlő hangokat :

„Isten, kit a bölcs lángesze föl nem ér." stb. stb.
6638. ígérek édesemnek. Ritka gyöngeségü mü.
6639. Bécs. D. I. Köszönjük a becses küldeményt.

Azon vagyunk, hogy a térrajz mellé még egy átalános át-
nézeti képet is szerezzünk, ha lehet, madártáv-rajzot.

6640. Béldilié keserve. — Tört virágok. A tó part-
ján. Nem adhatók.

6641. X. Y. Z. Az ajánlatot örömmel fogadjuk, s igé-
reténok szives beváltására kérjük.

Melléklet : Fél iv hirdetések.

H E T I N A P T A R.
Be-

és hetiuap
Katholikus és ProteHtnii*

naptár
Görög-oruHZ

naptar

14
15
16
17
18
19
20

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csötört.
Péntek
Szomb.

Június
I) 3 Vazul p.
Vita, Modest
Justina, Benno.
Adolf, Keiner
Marezellián
Protáz, Gyárfás
Silverius pápa

D 2 Vazul
Krescentia
Justina
Rainer
Marezellián
Gyárfás
Flóra
Holdnegyed

Június (ó)
2 V 3 Nicephor
3 Lucillian
4 Metrophus
5 Dorotheus
6 Visarion
7 Theodotus
8 Theodor vért.

Izraeliták
naptára

Szíván R.
27
28
29
80

1 Thamuz
2
3 39.Sabb.

© Nap
kél | delel | nyűg.

59 49
ó.

H o l

kél | delel | nyűg.

ó.

I Ujhold 16-án, 8 óra 53 perez reggel.

TARTALOM.
Kazinczy laka és emléke Széphalmon (képpel). -

A vándornak. Tompa Mihály- — Zerin vára (folytatás).
Csuthy Zs. — A komáromi földrengésekről (folytatás). - ;
Bártfa vára és a bártfai fürdő (két képpel). - Gazdasági
szomorú állapotok a vidéken — A selmeczi bányász-
akadémikusok köréből. Káinoki B. Albert. — Egyveleg.
— Tárház : Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, keres;
kedés. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elem?
csapások.— Mi újság? — Nemzeti színházi napló. — Buda'
népszínház. — Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló. —
Heti naptár.

Felelős sierkesztó Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza !.«•>

Heck*B.*t fi.«lit. - Nyomtatja L.ud.rer * H*cke»a*t, e g y e t e k * 4-ik szám alatt Peaten 1863.

Melléklet: Előfizetési fölhívás A ma-
gyar szent korona országai uj térképei. II. Ili-
kiadására.

Melléklet : Elöüzetési fölhívás azok
számára, kik csupán a Vasárnapi Újságra
vannak elöüzetve.

Melléklet: Előfizetési fölhivás a „NŐ*
világ*' és „Falusi Gazda4' 1863. évi második
félévi folyamára.

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 :

, v. \ 10 ft. I Fél évre (január-június) 5 ft.
Egész évre (január-december) l u I u

Csupán Vasárnapi Ujsag :
Egész évre (január—december) g f t

Fél é ( j á j ú n i u s )

Eg j
Fél évre (január—június)

Csupán Politikai Újdonságok :
Egész évre (január—december) 6 ft.
Fél évre (január—június) 3 ft.

Mint kertnek a virág, családi szentély-
nek az ép gyermek : ugy a színpadnak leg-
hóditóbb varázsát képezi a bájos hölgy-alak.
S nemzeti színházunknak, mindazon viszon-
tagságok daczára, melyekkel folytonosan
küzdenie kell, mindig voltak és vannak ily
bájos alakjai. A természet ugyan nem min-
dig szokta adományait oly pazarul oszto-
gatni, hogy a testileg bájos alak, egyszers-
mind szép lélekkel is bírjon, de ezen esetek
sem tartoznak a ritkaságok közé,
s a mi sokat rágalmazott színhá-
zunk is beszélhet ily szerencsés
harmóniákról. Ezek közé tartozik
többi között jelenleg Feleki-Mun-
kácsy Flóra asszony is, kiről leg-
kisebb nagyítás nélkül el lehet
mondani, hogy a közönség min-
den árnyéklatának osztatlan ro-
konszenvét birja, s ellensége tán
még azon körökben sincs, me-
lyeknek szeretetreméltó emberei
a nemzeti szinház épületére fog-
csikorgatás nélkül rágondolni
sem tudnak. Mert ritkaságképen
ily emberek is akadnak közöt-
tünk.

Munkácsy Flóra mintegy 25
évvel ezelőtt Baján született, te-
hát hazánk leánya. S mégis, hin-
né-e valaki, a ki e testestől lel-
kestől magyar művésznő nyilvá-
nos és magánjellemét ismeri, hogy
az ö családja is idegen földről
átültetett növény, s hogy csak az
ö saját lelke sugallatának és szive
vonzalmának köszönhetjük, ha
most nem távol a hazától, a nagy
német világ deszkáin aratja a ko-
szorúkat? E sok nyelvű hazában
nem ritkák az ily tünemények,
és gyakran van alkalmunk ta-
pasztalni, hogy hazai közügyeink,
nemzetiségünk kertje igen tisz-
teletreméltó nyereményekhez jutott efféle át-
ültetések által.

Munkácsy Flóra nagy atyja Gaidler nevet
viselt, s Németországból, az akkori Wolffen-
bütteli herczegségböl származott, osztrák ka-
tona volt, s mint alezredes nyugalmaztatván,
Magyarországon maradt s Munkács városá-
ban telepedett meg. Még atyja is, ki már Mun-

Feleki-Munkácsy Flóra.
kacson született, s később az akkori vidéki
színészet egyik jelesebb tagja lett, fölvett
neve mellett, rendesen régi családnevét is
használta, s igy irta magát: Munkácsy Gaid-
ler Pál. Anyja, Mészáros Anna, szintén so-
káig volt a vidéki színpadok egyik szivesen
látott tagja.

Színészek körében születvén és neveked-
vén Flóra, a sokat igérő, csinos gyermek
már korán érezhetett hajlamot a szinmüvé-

F E L E K I-M U N K Á C S Y F L Ó R A .

szet iránt, s e rokonszenvének és képességé-
nek már jókor adta fényes tanujeleit. Szülei
által képeztetve, 13—14 éves korában Ara-
don s Nagyváradon már elsőrangú szende
szerepeket a legszebb sikerrel játszott. Ekkor
ezen pályát abbanhagyva, nagyobb kiké-
peztetés végett egy bécsi nevelőintézetbe
adatott, hol nagy mértékben volt kitéve az

élénk szellemű fiatal leány azon kísértések-
nek, hogy a szűkebb körű magyar művé-
szetről megfeledkezve, nagyobb világ piaczán
keressen lelke vágyainak, ábrándjainak tért
és hatáskört. A nevelőintézetben ugyanis,
melyben Munkácsy Flóra nevekedett, szo-
kásban volt, hogy a növendék-leányok oly-
kor német szinielőadásokat rendezzenek, s
ily alkalmakkor nem egyszer tűnt fel a re-
ményteljes és kedvező külsejű magyar nö-

vendék, kit sokszor bécsi művész-
tekintélyek is elhalmoztak dicsé-
reteikkel s édesgettek a német
színpadokon számára viruló szép
reményekkel, fényes jövővel. De
— hogy röviden mondjuk el a
dolgot, a csinos kis magyar leány
zsebre rakta a sok szép dicséretet
s ígéretet, és — haza jött azon
boldogitó hitben és reményben,
hogy számára itt kedvesebb virá-
gok fognak illatozni.

A hit meg lön jutalmazva,
Munkácsy Flóra nem csalatkozott
meg várakozásaiban. 1855-ben lé-
pett föl először a pesti nemzeti
színházban, s vendégszereplése
oly osztatlan tetszést vívott ki,
hogy azonnal szerződtették is, és
azóta színházunk állandó, rendes
tagja. De neki is meg kellé küz-
deni az akadályokkal és megvárni,
mig a sor reá kerül. Eleinte csak
kis szerepekben s igen csekély
fizetéssel léphetett föl, egy egész
évig 8 forintnyi fellépti díj mel-
lett. Az akkori lapok valamelyike
hozta napfényre a szinház havi
költségeinek számadásából ama
rendesen egymásután következett
két furcsa rovatot: „Szinház macs-
kái 12 ft. — Munkácsy Flóra 8
ft." Tehát az egerek és patkányok
pusztítására rendelt macskák tar-

tása havonkint többe került akkor, mint
azon művésznő, kit most büszkén emlegetünk.

Mindamellett az ifjú hölgy lelkében meg-
volt az önérzet és magasabbra törekvés s a
hit, hogy előbb utóbb győzelmet kell kivív-
nia; a háttérbe szorittatás csak serkentésül
szolgált neki arra, hogy magát kitartó szor-
galommal képezze. Végre Szigligeti „Czi- ^

l í l
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25-ik szám. Tizedik évi folyam.

Pest, junius 21-én 1863.
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gány"-ában Rózsi szerepét kapván meg,
drámai tehetségeinek ez alkalommal fényes
bizonyságait adta. A közönség elragadtatása
ép oly nagy volt, mint a fiatal szinésznö
öröme e siker felett. Ekkor tört magának
utiit nagyobb hatáskör felé. E naptól fogva
kedvencze lett a közönségnek, mely tapsai-
val folyvást bátoritá. Az igazgatóság is
mindinkább nagyobb drámai szerepekkel
bizta meg, s mai nap nemzeti szinházunk
első rangú tagjai között a legdíszesebb he-
lyet foglalja el.

1858-ban nőül ment Feleki Miklóshoz,
szinházunk egyik szintén derék tagjához, s
ezóta művészetében férje által is támogatva,
még gyorsabb és örvendetesebb előmenetele-
ket tett. A Feleki-pár a két magyar haza
színpadain mindenütt igen szívesen látott
vendég, s szerepléseiket mindig a legszebb
siker és elismerés szokta követni. Munkácsy
Flóra kitünőbb szerepei : Rutland grófnő
(Essex), Melinda (Bánkbán), Ophelia (Ham-
let) , Júlia (Romeo és Júlia), Hermance
(Tiindérujjak), Margit (Egy szegény ifjú tör-
ténete), Adél (Báró és Bankár), Ilon (Nöura-
lom), Henriette (A völgy lilioma), Ayda
(IV. László), Hermance (Szerencse gyer-
meke), Rózsi (Czigány) s számtalan más;
de sokoldalúságát már a jelen sorozat is
tanúsítja,

Munkácsy Flóra még korán sem érte el
művészetében azon fokot, melyen tul a ha-
nyatlás szokott bekövetkezni; ifjú erejének,
testi-lelki bájainak teljes birtokában napon-
kint halad s emelkedik. A mi az ö játékának
ellenállhatlan, hóditó varázst kölcsönöz, az
ama szerénység és igénytelenség, melylyel
föllép, s azon gyöngéd, igazi, nőiség, mely
egész lényén elömlik, s mely mindig biztos
hatásra számolhat a férfinemnél, de egyúttal
mindig örvendetesen hat a nőnem gyöngéd
érzésű tagjaira is. Szeretjük hinni, hogy Fe- I
leki-Munkáesy Flóra még igen sokáig lesz
nemzeti színházunk kitűnő csillaga s a ma-
gyar közönség méltó kedveneze.

Itt szőtte néha csendes hajnalon
Keményét, e szép himes tarka leplet,
És elfeledte — igy gondolta ő —
A but, a gondot kedves ifja mellett.

— De oh! a boldogságnak vége lőn . . .
A lányka elment messze, messze . . . távol..
Fején mily szép volt a virágfüzér!
Elment, de nem tért vissza uj hónából.
Ki halt az élet a kis ház körül,
A hajnal többé nem mosolyga raja.
Csak a nagy ákácz lombja suttogott . . .
— A jó szülők is mentek nemsokára — —

— Látjátok itt e rozzant kis lakot?
A fergeteg, mint rontja, dúlja, tépi . . .
A gólya nem mer fészket rakni rá,
A vándor retteg közelébe lépni . . .
De a nagy ákácz lombos ágait
Fölébe hajtja, a vihartól védvén.
Suttog, miként ha titkot mondana . . .
S én elmerengek suttogó beszédén!

Komáromi P. Kálmán.

Z e r i n v á r a.
(1661 — 1665.)

Történeti rajz. — Csuthy Zsigmondtól.

(Folytatás.)

Az öreg ákác/if'a.
Kis ház előtt egy vén ákáczfa áll,
A házra hajlik rengő lombos ága.
Az esti szellő meg-meglengeti,
A földre hull le hófehér virága . . .
Suttog magában halkan , csendesen,
Mikéntha rémes titkokat beszélne . . .
— En elmerengve hallgatok reá,
És lelkemig hat suttogó beszéde :

— Látjátok itt e rozzant kis lakot?
A boldogságnak volt ez fészke hajdan.
Együtt valának szerelem, remény,
De végre elmúlt mély nehéz sóhajban . . .
Egy kis család volt boldog egykor itt,
•— Zengő madárka enyh-adó bokorban —
Még akkor a lég illatosb vala . . .
A hajnal fényesb . . . a család most hol van?

Ha jött az alkony, a kis ház előtt
Itt gyűltek össze vidám körbe, sorba . . .
A lányka anyjával beszéle . . . és
A gyermek játszott vigan ott a porba'. . .
Majd jött az agg ősz jó szomszédival,
A múlt időket emlegetve épen,
S ha vége lőn, a fürge gyermek im,
Mesélne egyet, arra kérte szépen.

Közeli) siinula hozzá, a mesén
Tündérvilágot járt be képzeletje . . .
Az ősz beszédét némán hallgaták,
Csak a nagy ákácz suttogott felette.
S midőn az éjfél gyorsan megjelent :
Nyugodni tértek álmodozni szépet — —
Csak a leányka, ő nem alhatott,
Mert szive táján valami ugy égett . . .

A lombos ákácz hányszor láthatá.
Mily boldog volt a lányka ifja karján . . .
Mily boldog érzés lepte meg szivét,
Az ifjú csókját híven visszaadván.

Montecuculi és társai torzsalkodása a
magyar vezérek ellen, a vallásbeli villongás-
ból eredt benső ineghasonlása a rendeknek
— mely legnagyobb szerencsétlensége volt
ezen szomorú időben Magyaroszágnak —
csak nevelte a törökök terjeszkedési vágyát.
Nagyon tudták ezek, hogy a pozsonyi or-
szággyűlésen mik történnek a meghasonlás
miatt; tudták nevezetesen, hogy gr. Kegle-
vics néhány barátjával, —barátságos körben
mulatva, jó kedvvel ment este későn az
ország háza előtt, hol Montecuculi katonái
őrködtek, kik Keglevieset barátival megtá-
madták és közölök egyet megsebesítve, bör-
tönbe hurczoltak; mire Keglevics vagy 100
magyart maga mellé vett és Montecuculi
katonáit szétverette. Tudták, hogy gróf
Brandeis, gróf Lamberget párviadalban
szúrta keresztül, — tudták, hogy gr. Esz-
terházi Pál és gróf Batthyányi, a pártviszály
következtében, mint hivták egymást ki egy
szál kardra, mi egyébiránt a többi mágnás
közbenjárása folytán elmaradt, -- tudták
továbbá, miszerint a nádori lakomán gr. Ba-
lassa, Budiani és Pálfy ugy összevesztek,
hogy Balassa Pálfyt párviadalra indulatosan
hívta ki, melytől azonban —a köztiszteletben
levő nádor szívélyes kérelme következtében
— mindkettő visszalépett. — A törökök,
mindezt jól tudták, hogy tehát a zava-
rosban minél kedvezőbb sikerrel halászhas-
sanak, mindenfelé, mint sűrű fellegek kez-
denek csoportosulnia magyar határszéleken.

Épen ez okból, az esztendő végén Budán
át Temesvárra utazva küldetett Gois osztrák
biztos Ali basához; kitől, miután kihallgatást
nyert, azt kérdé Ali basa : fel van-e hatal-
mazva arra nézve alkudozni, hogy a néme-
tek, mi utón és módon fognak kimenni
Erdélyből — és hogy a gróf Zrínyi által
okozott károk meg lesznek-e térítve, — to-
vábbá le fog-e ron'tatni földig Zerin vára?!
— mely kérdésre, midőn nemmel felelt
volna Gois, azt monda neki Ali basa : „Ugy
hát innét mehet a hová akar, Isten hírével."

A magyar rendek ezen felette megbo-
szankodtak, hogy a bécsi kormány — az ő
tudtok nélkül, Gois-sal alkudoztat, holott ez
ügy, eleitől fogva az országgyűlést illette,
tehát egyező akarattal óvást téve az eljárás
ellen, Bécsbe követeket küldtek fel.

Az országgyűlés emiatti izgatottságá-
hoz, hozzájárult azon kedvetlen körülmény
is, a készülődő törökök nagy előnyére, hogy
a megállapított rend meg nem tartása miatt,
a magukat öntetszésük szerint elszállásolni

akaró német katonák, és a magyarok közt
Zemplénmegyében és NagyJ3ányán valósá-
gos csata fejlődött ki. Nagy-Bányán neveze-
tesen oly erős összeütközés történt, hogy
miután a polgárok, a tiszántúli megyékből
1500 főből álló segítséget kaptak, 200 ember
veszteséggel a zsaroló német katonákat visz-
szaverték. Ugyané végett a Strozzi és Ka- i
raffa-féle ezredek is kiparancsoltatának Po- 1
zsonyvármegyéből, kik a rettenetes nagy
hidegség miatt, többen mint 30()-an fagytak
meg útközben, sokakat pedig az éhes farka- ;
sok téptek szét, melyek nem férhettek pusz- '
ták és falukhoz préda után a nagy hó miatt,
mely sok helyen egész házakat s emetett el,
tetőket és födeleket zúzott össze.

Ily körülmények közt február havában, i
a törökök 100 erős és nagy szánon, folytono- •
san szállították a hadieszközöket, élelmi-
czikkeket Kanizsára, hogy igy jól elkészülve,
a tavasz felderültével Zerin várát megtá-
madhassák, evégett a vizeken hidat verve,
egyengették Zerin vára felé mindenütt az
utat.

De Zrínyi Miklós is vitéz katonáit a tö-
résre állította, hős kebellel és erős vállak-
kal, kedves vára megvédésére szintén nagy
készületet téve. — Mielőtt azonban vára
alá érkeztek volna a törökök, Zrínyi Miklós
Varasdra hivta össze a horvátokat, hol 1663.
július utolsó napjaiban nagy hadiszemlét tar-
tott felettük, mint bán és fővezér. A két hős
testvér itt esküdött meg, a sereg szine előtt,
utolsó csepp vérig Zerin váráért harczolni. Ez
egyik kulcsa — úgymond a sereg előtt — a
dicső Magyarországnak, melyet minden áron
ki akarnak kezünkből venni az erőszakos
törökök. Akarjátok-e azt velem együtt meg-
tartani? Akarjuk! — e lelkesült kiáltásoktól
rezgett a levegő. Ezután csakhamar, mint
villámcsapás, Legrádból kivágtatva, az erdőn
keresztül, nem messze Kanizsától, egy török
hadosztályt megleptek és 34 fejjel és 60 fo-
goly lyal Csáktornyára visszatértek.

A kanizsai törökök ezt megboszulandók,
aug. 15-én észrevétlenül — azt hívén, nincs
a várban a rettegett várur — 10,000-en
Zerin vár alá nyomultak, kiket aztán embe-
rül fogadott Zrínyi Miklós, mert míg test-
vére Péter Rackensburgba utazott tábornok
Lesszbe-hez segítségért : addig a hős gr., vá-
rából, — melynek egész kapujáig nyomultak
a törökök — kitört, s gránát és kartácsok-
kal oly erősen lövette hivatlan vendégeit,
hogy ezek részint a sürüen repkedő golyó-
kat, részint az erős kar és éles kard súlyos
csapásait ki nem állhatván, nyakrafőre fu-
tottak vissza Kanizsára. A 600 halottat a
golyók sűrűsége, a hid melletti sánczról,
mind a Mura vizébe sodorta, — nem szá-
mítva ide a csatamezön maradiakat és a
nagyszámú foglyokat! — Eszerint, ha más-
felöl elvették is a törökök Érsekújvárt,
Nyitrát, Lévát Nógrádot, de Zerin vára alól
rútul megveretve távoztak el.

Ezen szerencse, de a sokkal több szeren-
csétlenség következtében, a császár, számta-
lan hős tetteért és rendithetlen hazafiságaért,
Magyarországon vezénylő főparancsnoknak
nevezte ki Zrínyi Miklóst. Fájdalom azon-
ban, érdemeinek ily elismerése csak ellen-
ségeinek számát nevelte; mert csakhamar
szomorúan kellett tapasztalni ezen nagy
embernek, s még nagyobb hadvezérnek,
hogy neki sok nehézséggel kell megküzdeni;
mert mig egyfelől a főpapok, mint a vallás-
szabadság védelmezőjét nem szerették látni
dicsősége legfényesb pályáján : addig más-
felől, azon méltóságra számított vezértár-
sai, de leginkább esküdt ellensége Monte-
cuculi, a hazai érdekek nagy kárával is, nem
akartak vele közreműködni. Midőn ugyanis
felszólította volna a haza szentnevében Mon-

tecueulit Érsekújvár visszafoglalására, ez a
császár udvarmestere és legfőbb minisztere
herczeg Porziától, egy levelet mutatott elő,
melynek tartalmánál fogva egymásra ugyan
ügyelni tartoznak, de egyesülni nem.

DeZrinyi nemes lelke öntudatában mind-
ezekkel nem gondolva, Győr és Komárom
körül összeszedte magát, és a Morvából te-
mérdek prédával haza jött török és tatár
rabló-sereget Érsekújvár alatt megtámadta,
megverte, és a rablott prédát, a mi pedig
legdicsöbb volt, a foglyul magukkal hozott
nagyszámú szép nőket, mind visszafoglalva,
a nőket önköltségén hazájukba visszaszál-
lította. Ezután a vár ellen nagy lármával
küldött 800 vitéz huszárja által, a várból
kicsalt ellenséget keményen megverte, 400
maradván a csatatéren 200 pedig foglyul
esett, egy basával s az egész divánnal
együtt, kik mind kedves emberei valának a
nagyvezérnek.

És ha ekkor segítséget kapott volna
irigy tábornok társaitól — mint ezt^Katona
és Budai bizonyítják — bizonyára Érsekúj-
várt, melynek elvesztését Nagy-Váraddal
együtt az egész haza gyászolta, visszakeri-
tette volna a magyar király birtokába, de a
nagyvezér karsegéde, az Aleppói basa, nagy
és túlnyomó számmal ment ellene, s igy Zri- i
nyi keserűséggel eltelve, a komáromi ágyuk !
fedezése alatt Komáromba visszavonult, J

Nem remélhetvén ezért Zrínyi Miklós —
mint Katona és Budai irja. - hogy a nagy j
török táborral megharczolhasson : mind
maca, mind Öcscse Zrínyi Péter, apróbb csa-
tázások által vesztegették a törököt.

Csengics basa ugyanis, — ki Ali basának
volt helytartója Bosznia- és Dalmatiában —-
azon tudatban, hogy Zrínyi távol van, 10,000
embert összeszedvén, egyenesen ment Otto-
sáczba, Likkánál a magyar koronához tar-
tozó tartományokat tűzzel, vassal pusztítani,
török kegyetlenséggel akarván magának a
beütésre utat nyitni.

Ezt Zrínyi Péter megtudván, 4000 jól
felszerelt horváttal, egy erdő mellett nagy
csendesen várta őket. A törökök reggeli 6 — 7
óra közt, szintén nagy csendességben vo-
nulva, azon reményben voltak, hogy most
Zrínyi birtokait egészen üresen fogják ta-
lálni. Midőn azonban a török seregnek fele
az erdőn tul lett volna, a gróf azt mindkét
felöl megrohanta, ugy, hogy a törökök többé
semmi rendet nem tarthatván, két órai üt-
közet után vadul futván, 1000 holtat hagy-
tak maguk után a csatatéren. — 300 ember
— 8 zászlóval és 100 lóval — melyek közt
14 aranyozott szerszámú ló igen nagy ér-
tékű volt, maradt zsákmányul Zrínyi Péter
kezei közt. — A nevezetesebb elestek valá-
nak : Csengics basa fia, — Ali bég Hercze-
govinából, — Musztata bég Viddinböl, —
Ibrahim aga, — Musztafa aga, — Anion aga
stb. stb. Ez történt október 20-án 1663-ban.

Következő hónap 4-kén pedig éjszaka
15,000 főből álló török-tatár sereg lepte
meg Zrínyi Miklóst várában, hová ezelőtt
csak három nappal ment haza. Az őrök
riadó lármájára azonnal talpon volt a gróf,
és kevés népét, tul a Murán, nem legalkal-
masabb pontokra állitá szét, maga pedig
300, érte élni s- halni kész huszárjával, egész
éjjel fel s alá lovagolt, a törökök működé-
sére ügyelve s őket napfelkelte előtt támadá
meg. A gróftól bizonyos távolságra álló őr
egy kis mozsárral jelt adva, az őrséget tá-
madásra hivta fel, elöl lovagolván minde-
nütt maga a gróf. E pillanatban 2000 tatár
a Murán átúszott. A gróf ezen nem várt je-
lenet folytán, mind magának, mind szigeté
nek veszedelmes helyzetét látván — miutái
visszavonulás nem lehetett többé, -- lelkesi-
töleg szólt katonáihoz, mondván : „Minden

veszve van, ha csak az Isten szent nevében
meg nem rohanjuk az ellenséget, előre hát
vitéz katonák! meg vagyunk győződve, hogy
rohamunkat Isten segedelme jó eredmény-
nyel koronázza meg!" A roham zúgó mora-
jában az ellenség oly sűrűn lőtt, hogy nyilai,
mint a hópehe'y szálltak a földre — de min-
den kár nélkül, Zrínyi után és előtte estek
le. Ezt látván az ellenség, melynek babonás
legénysége azt hitte, hogy a két Zrínyinek,
se golyó, se nyíl, se puskapor nem árt,
eszeveszetten futott vissza keresztül a Mu-
rán, mit látván a többi tatárok, nagy ren-
detlenségben futottak embereik segítségére,
kiknek egyrésze már a vizbe vetette magát,
másrész pedig ahhoz készült. A segitségül
jöttek pedig íánezszemként álliták egymást
a futók és úszók elibe, ezeket visszatartóz-
tatni akarván; miből borzasztó tolongás
fejlődött ki a vizben, mely megakasztott fo-
lyásában áradva, embert, lovat egyaránt ma-
gával ragadt, ugy, hogy a vízfelületet,
emberek és lovaktól alig lehetett megkülön-
böztetni. (V(:g<? következik.)

A rév-koiiiáromi földrengésekről.
(VCge.)

Egyes ingások történtek még apr. 23-án
esti 7 órakor (Grossinger); — máj. 1.2., 18., s 19.
(Eph. Vind. XLV.); — 31-én (Grossinger 34.
1.); — jun. 10.-én két lökés volt minden kár
nélkül; — úgyszintén június és július hónapokban;
dec. 4-én reggeli 5 óra után lassú zugássaljött
kisebb rázkódás észleltetett, mely ugyanazon hó
19-én már erősebben ismétlődött, ugyannyira,
aogy a már kijavított falak repedései ismét kiujul-
;ak, sőt ujabb repedések is támadtak. (Hírmondó
1783. 10(i. Levél 799.1.)

Az azon évi földrengés ha nem is volt oly ret
tenetes és káros, mint az 1763-diki, minthogy seír
emberhalál nem eaett, sem az épületeket halomrs
nem döntötte, de azon 75,000 forintra becsül
kárnál fogva, melyet az egyedül a magánosok
épületében okozott, nem ok nélkül nevezetes he-
lyet foglal el ezen város szomorú krónikájának
] 783. april 26-án II . József császár meglátogat*
Komáromot s a város pusztulását nagy szivbel
fájdalommal nézé, s unszolta a városi tanácsot
hogy a lakosokkal egyetértőleg változtassa meg
jelenlegi lakhelyét, mely annyira ki van téve a
veszedelemnek, s költözzék át a Duna túlsó
partjára. De a város ezt a felséges-ajánlást több
ok miatt el nem fogadhatta. — Távolabb levő he-
lyeken is, u. m. Pesten, Budán, Sopronban, Nagy-
Szombatban is, de csekélyebb mértékben érezték
ezen földrengést,

Ennvi, s ily gyakran történt károk elviselé-
sére, a szerencsétlen város alig lévén képes; a fe-
lebaráti segély gyűjtése birodalomszerte elren-
deltett, s legfelsőbb parancs következtében a hadi
pénztárból 6888 t't. 33 % dénár a szerencsétlen
károsultak számára kiosztatott. — Ez idő után az
ingások ereje Mórhoz ment át Fejérmegyébe, s
Komáromban csak kis mértékben mutatkozott.

Katona Mihály tanár, a komáromi ref. gym-
nasiumbiin saját tapasztalatit feljegyezve, ezeket
irja,,Természeti földleírásában" a következő kisebb
földrengésekről : A szerző maga is hetedfél esz- J
tendeig lakván Komáromban, azon idő alatt, ugy- ;
mint 1796—1803, három földindulásra emlékezik, j
egyre tavaszszal reggeli 3 óra tájban, a mikor a j
földalatt való zörgésre, mint valamely nyargaló I
kocsi zörgésére serkent fel és majd kilökődött a '
nyoszolyából; reggel mindenki a földindulásról
beszélt és a házakat vizsgálták; másikra egy ke-
mény télen vasárnap délután, épen szánkázás köz-
ben, de a melyet a szánkázók nem vettek észre,
csak az utczákon kinn álló, és a rajok kiabáló em-
berektől értették meg. Harmadikra is egy télen
karácsony táján este, mikor épen a szerző a fel-
szobában sétált, egy akadémikus pedig a meleg
kemencze mellett fűtőzött. A ház vagy a nagy épü-
let, a gymnasium, ugy imbolygóit, hogy a szerző
majd leesett a lábáról, az akadémikus pedig valami
három lépésnyire lökődött a kemencéétől.

,,1806. sept. 22-éu este 9 órakor s az éjjel,
ugy a következő napokban többször, egész nov.
28-ig, mely délután fél 5-re esett, — történtek
földrengések Komáromban; a falak megrepedez-
tek és sok kémény lehullott. Ez nemcsak a város-

ian, hanem országszerte, sőt külföldön is érezte-
tett. — Félelmes volt az 1807-díki is, mely nagy
morajjal jött, és erős rázást okozott; ismét 1810-
len jan. 21-én este; ez évi volt egyszersmind
822-ig utolsó, mely említést érdemel, mert az
izután következők, gyenge és alig érezhető ráz-
kodások voltak. — (Katón i Mihály : Természeti
Földleírása. Pest, 1824. 122. 1. — Holéczy : Tud.
Gyűjt. 1824. V. K. 58.1.)

1822.január 26-án 5 órakor reggel szokat-
.anul keményen megdördült az ég Komárom
felett, nem képzelték még akkor a város lakosi,
hogy alattuk is meg fog rendülni még azon évben
a föld; a mi febr. 6. reggeli 9 órakor — a lakosok
közt nem kis félelmet okozott — rengéssel elkez-
iődött; hétfőn febr. 18. nagy sürü büdös köddel
virradt meg, mely délfelé egészen eloszlott, a
utána különösen langy és fényes nap támadt. így
rontott ki este egy negyed 6-ra ez évben a leg-
nagyobb földrengés, mely egy egész perczig tar-
tott, sok kémény lehullott, a falak igen megrepe-
deztek, kutakban a viz néhol egészen elapadt,
másutt kicsordulásig feldagadt. Különösen szen-
vedett a Sz.-András temploma, a Benedek-rendiek
kolostora és a várbeli épületek. Azon éjen még
nyolezszor újult meg a rengés,és pedig hat órától
9-ig (5-szoi, a hetedik 3 negyed 11-re, a nyolcza-
dik fél l-re — szélcsendes időben — volt. Febr.
19. és 20. nappal sok zor, éjjel még többször; 21-
én néhány apró; 22-én délután 3 negyed 3-ra
elég nagy s utána sok kisebb; 23. reggel 8 és 9
órá között egy kicsiny, este 3 negyed 9-re s
utána is ; 24-én reggel 3 negyed 8-ra nem nagy;
ekkor .,nyilvános isteni tiszteletek rendeltettek,
hogy a Mindenható ezen ostorát nagy könyörüle-
tességével a mi városunkról kegyesen eltávoz-
tassa.'- 2(!-kán este 3 negyed 7-re igen lassú; 27-
ikén reggel 7 órakor alig érezhető, ehhez hasonló
egy negyed 10-re; 28-án délben egy negyed l-re
erősen morgó; ezen két utolsó napon folyvást igen
erős szelek fújtak. — Márcz. 1. virradóra csekély;
9 órakor este nagy; 3-kán este 3 negyed 10-re
középszerű; 5-én 3 órakor d. u. érezhető; több-
nyire egész mártiusban sok apró rendülések estek.
A mi az időjárást illeti, e hó 7-ig folyvást tiszta
nap volt, 7-én behomályosodott, mely azonban
pár napig tartott, azután tiszta idő; mindig meleg
volt, valamint egész télen át. — Apr. 8-án húsvét
másodnapja, reggel 9 órakor jól érzett; 23-án d. u.
3 óra 30 perez ismét jól érezhető; a hó folytán e
kettőn kivül volt több apró is. —Máj. 3-án reggel
10 perczczel 7 óra előtt nagy rengés volt, mely a
febr. 18-k-it megközelité és azóta a legnagyobb.
Ezen napon, ugy az előtte és utána való napokon
bő esőzés; — 22-én reggel 9 órakor ismét félelmes
rengés történt, de kár nélkül; febr. 18-ka óta már
50 földrengés észleltetett. Jun. 29-én délelőtt egy
negyed 11-re erős, emlékeztetett az 1763-ki nagy
földindulásra, a visszaemlékezel1 nagyon élénk
volt s a másnap tartott vezeklési ünnep igen
buzgó. — Jul. 1. reggel 5 óra 30 perez szokott;
15-én éjjel 1 órakor morgóbb mintsem rázós; 22.
reggel fél 3-ra és 4 órakor középszerű; 25-en d.
u. 3 negyed hatra elég ingó, ismét este 8'/a óra-
kor kicsiny. — Aug. 9-én éjjel 11 órakor nem
nagy; 12-én reggel 7% órakor, mint május 3-kán
nagy zugással és elég sebes rázással; 21-én haj-
nalban 3 óra 30 perez egymásután kétszer, először
hosszabban tartó és erősebben is; 22-én délben fél

1 órakor rázó, de még morgóbb és különösen
hosszú; 25-én hajnalban 3 negyed 3-ra kicsiny.—
Sept. 13-án este 7 " a órakor kevésbbé zúgó mint
rázós. — October egészen csendes volt. — Nov.
5. reggel 4 órakor erős rengés nevelte a lakosok
félelmét s utána parányi. — Decz. 24. éjjel egy
negyed kettőre derék zugással, még erősebb rá-
zással fejezte be a rengések ez évi sorát és „szi-
veinknek megdöbbenését és vérhülését." — Egész
nyáron át nagy szárazság uralkodott Komárom
vidékén. (Amtmann József Komárom városa ak-
kori érdemdús főbírójának ,,Variae adnotationes'-
czimű kézirata. — líoléczy Mihály : T. Gy. 1824.,.
V. k. 56 1.) — 1832. febr. 21. érezhető földrengés
volt Komáromban. (Hunfalvy János : M. Terin.
Tud. társ. Évkönyvei. IV. K. 219.1. Pest 1861.)

1841. apr. 1. délelőtt 11 óra 30 perczkor
érezhető földrengés nem kis félelmet okozott:
ugyanazon év oct. 24-kén délután 1 óra 30 percz-
kor oly erős rázkódás történt, hogy sok kémény
és tűzfal ledőlt, s nem volt ház, melyen kisebb
nagyobb repedések ne támadtak volnak. — 1843.
marcz. 3. esti 8 órakor gyenge rengés észleltetett.
— 1845 máj. 9. délután kevéssel 2 óra előtt érez-
hető rázkódás történt, mely azonban néhány fal-
repedést kivevén, nagyobb károkat nem okozott.
(Amtman József főbiró naplójegyzeteiből.)

\



220

! I

Ezen időre esik az eperjesi delejes álomban
levő nőnek 1844. őszén mondott jövendölése, mely
szerint Komárom városának földrengés által tör-
ténendő elsülyedését 1845. május 25-ikén esti 10
órára jelenté; ezen prófétiátaz akkori lapok sürün
emlegették, de épen Komáromban legkisebb re-
megést sem okozott.

1851. kedden, július 1-én esti tiz óra 15
perczkor a tűz, viz, és a harcz sanyaruságait csak
nemrég kiszenvedett város lakosit rendkívüli nagy
földrengés látogatta meg, melyhez hasonlót 1822
óta nem éreztek; — saját tapasztalásom után —
8 — 9 másodperczig tartott s különös földalatti
zugással robogott el alattunk. A lakosok méltán
megfélemlének és az éjét sokan a szabadban töl-
tötték; éjfél után 2 órakor tartós moraj közt egy
gyengébb rázás követte az elsőt. Sok tűzfal, ké-
mény hullott le, minden ház kisebb nagyobb sé-
rülést szenvedett; az óvárban 29 kémény omlott
le. A sz. Benedekiek székházának majdnem öles
vastagságú falain 3—4 lábnyi repedések támad-
tak. Emberhalál szerencsére csak egy történt a
szomszéd Uj-Szőny helységben, ott egy alvó sze-
rencsétlen agyát egy leesett tégladarab zúzta szét.
Hibásan tétetik ezen földrengés jul. 2-ra a komá-
romi algymn. 1860-ki programmjában és az 185S.
évi komáromi kalendáriumban.

1857.jun. 2., 5., 6., 9.-én kisebbszerü föld-
rengések vol-
tak Komárom-
ban; jul. 27-
kén ismét, s
végre dec. 10-
kén reggeli 6
és 8 órakor
két ízben érez-
tek földren-
gést, melyek
azonban egy
izben sem tar-
tottak szeren-
csére tovább
egy másod-
p e r c z n é l s
akkor is csak
gyenge ráz-
k ó d t a t á s t
okoztak. (Ma-
gyar Termé-
szettudomá-
nyi tá r su la t
É v k ö n y v e .
Pes t . 1861.
IV. köt. 220.
1. Hunfalvy
János czikke.
Szépirod.közl.
Pest 1857. sz.
554. 1.)

1862. apr.
18. hajnalban
%4 órakor
csekély föld-
rengést érez-
tek Komárom-
ban , mely 4
órakor ha-

kább szláv ajkú népek laknak, és minthogy
e vidék földje sok helyen sovány és kopár,
a fbldmiveléssel csak csekély mértékben fog-
lalkozhatnak. Itt van az ipar hazája, s a füs-
tölgő gyárak számtalan kezet hoznak moz-
gásba. De azonkivül a szegényebb lakosság
között a kézműipar különféle nemei is virá-
goznak s adnak élelmet száz meg ezer em-
bernek. Mig p. o. a liptóiak és mármarosiak
jó izü sajttal és túróval; a sárosiak és gö-
möriek tartós cserépedényekkel látják el a
távol vidékeket; más helyeken baromtenyész-
téssel és kereskedéssel foglalkozik e nép:
addig a zemplénmegyei tótok ügyesen font
szép kosarakkal és különnemü faedények-
kel járják be az egész Magyarországot.

Jelen képünkön a zemplénmegyei tótok
egy pár példányát látjuk, midőn önkészitett
áruczikkeik eladásával foglalkoznak. Porté-
káik ezek : fatálak, medenczék, furulyák, sze-
lenczék, fakanalakés különféle alakba font ko-
sarak ; százféleképen tudják ők a fát felhasz-
nálni, mely némikép pótolni látszik azt, a mit
a vidék éghajlata a föld termékenységéből el-

leg
inunk

Zempléni tótok (Sztropko vidékéről). — (Myskovazky Gy. rajza után.)

sonló minőségben ismétlődött; az ágyak megmoz-
dultak és a madarak ülővesszőikről lepotyogtak.
Ezen földrengést is a tavaszi nagy árviz követ-
kezményének tartják az ottani lakosok. — (Pesti
Napló. 1862. 92—3658 sz.) — Legutolsó gyenge
földingást f. é. 1863. márt. 29. és 30-a közötti éjjel
érezték Komáromban.— (Pesti Napló 1863. 86 —
3951. sz.)

Az 1763-diki legnagyobb földrengés után,
mely Komárom városát végpusztulással fenyegeté,
az 1783. 1822., és 1851. éviek a legjelentékenyeb-
bek, de egyszersmind fonkonkint gyengébbek és
kevésbbé pusztítók voltak; mi vigaszul szolgál a
város lakosainak is, hogy az ég, talán megelégel-
vén e nép sokszerü szenvedéseit, elvonja róla ha-
ragos kezét. Már is kipihenve az átélt viszontag-
ságokat, évről évre szépül s gyarapszik Rév-
Komárom városa, s nagy költőnk szavait e város
népére alkalmazva :

„Megfogyva bár, de tórve nem, élnek ók e hazán!"
Szinnyei József.

Képek a hazai népélctbol.
XXVIII. Felsö-zemplénmegyei tótok.

Magyarország északi részén, tehát köz-
vetlen a Kárpát-bérczek vonalában legin-

von. A faedényeket és kosarakat nagy szor-
galommal, ügyességgel és gyakran némi iz-
léssel készítik, s portékáikat szekerekre
rakva többnyire társaságban indulnak út-
nak. Ilyenkor családjuk tagjainál s roko-
naiknál még az elindulás előtti napon kez-
dik a búcsuzást, mely különféle szerencse-
kivánatokból s pálinka-ivásból áll, és az el-
indulási napon az első állomásig tart, hol
a közelfekvő helységekből többen összejő-
nek és közösen indulnak el. Ez alkalom-
mal régi szokás szerint az anya fiának, a nő
férjének egy a forgalomban levő legkisebb
értékű pénzdarabot ad át, mit ők szerencse-
krajczárnak neveznek.

Ezen bizonytalan kereskedelmi körut-
jokat ők világ-utazásnak (do szveta) nevezik.
Megemlitendö még az is, hogy midőn árui-
kat vásár alkalmával kirakják, ilyenkor
(meglehet azért, hogy jobban figyelmeztesse
az eladó a vevőket), a faedények és furulyák
tulajdonosa vagy ennek fia, igen szép dalla-
mokat szokott elfurulyázni egyszerű hang-
szerén, mint ez képünkön is látható. — M. V.

Vasúti hid a Tiszán Tokaj mellett.
Alig múlt két évtizede, hogy hazánkban

a gőzzeli utazás meghonosult, s már is, a
merre csak széttekintünk, csaknem, minden
irányban találunk vasutvonalakat, melyek a
nevezetesebb vidékeket és azok jelesebb vá-
rosait az ország szivével, a fővárossal, kötik
össze s lehetővé teszik, hogy a mi azelőtt
3—4 napi útba s számtalan akadályba ke-
rült, azt most a legtávolabbról is 12 —16
óra alatt megtehetjük, nem tekintve többé a
hajdani számos akadályt,mint vizet, sártstb.,
s alig robog a szélgyorsasággal vetélkedő
gözkocsi hazánk egyik szélétől a másikig,
összekötvén a Duna és Tisza vidékein levő
városokat egymással, már is, a merre jár,
szemlátomást fejleszti az ipart, kereskedést
és műveltséget és azelőtt nem képzelt nagy-
szerű müvek, épitmények jönek létre, me-
lyek nemcsak a hatalmas folyamok partjait
kötik össze,hanem egyszersmind megnyitják
hazánkban az utat a nagy világ kereskedel-
métől, haladásától és műveltségétől eddig

elzárt egyes
vidékek- és
városoknak.

Egy ily
nagyfontos-
ságu közle-
kedési pon-
tot van jelen-

a 1 k a 1-
be-

mutatni.
A tiszai

vasúttársa-
ság által né-
hány év előtt
épített va-
súti hid raj-
zát veszi itt
az olvasó,
mely a déli-
bábosalföldi
rónákat To-
k a j n á l a
Hegyaljával
és Felső-Ma-
gyarország
regényes vi-
dékeivelköti
össze.

E vörös
fenyőből re-
mek készi-
téssel épült
vasúti hid

hasonló a szolnokihoz, mely szintén mint
emez, csak ideiglenes és körülbelül 8 —10
évi használatra van szánva. — Ilyen nagy-
szerű közlekedési eszközt már hármat mu-
tathatunk fel hazánkban, melyek mind a
Tiszán épitvék, u. m. a jelen képünkben
bemutatott „tokaji," azután a „szolnoki és a
szegedi hidak." Vannak ugyan ennél már
sokkal szebb vasúti hidaink is, mint például
az államvasut-társulat pest-bécsi vonalán
gyönyörű terméskőből és tiszta vasból épült
hidakat látunk az lpolyon át Szobbnál,
a Garamon át Esztergom mellett, és a Vágh
folyón épültek, melyek nemcsak müépité-
szeti tekintetben, de tartósságra nézve is
felülmúlják emezeket, de nagyságra, vagyis
hosszúságra nézve sokkal hátrább állanak.

Reméljük, hogy néhány év múlva már a
Tiszán is ilyen, az örökkévalósággal daczoló
művészeti épitmények fognak pompázni.

Sebes vágtatva viszi az utast az egyhangú
rónán a gőzvonat, s a vándor már beleunván
az örökös sikföld untató nézésébe, ki sem te-
kint, mig egyszerre Szabolcsmegye széléhez
érve, érzi, hogy a mozdonyvezető, tüzes lo
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vának sebes vágtatását, lassú léptekre vál-
toztatja át, s
tompa moraj

a nemsokára reá következő
azonnal észrevéteti velünk,

hogy valami mélység felett lebegünk. Az
ablakon tekintve borzadva látjuk alattunk
széditö mélységben a Bodroggal épen itt
egyesült Tisza zavaros hullámait^ s a rop-
pant fa alkotmányt, mely néha néha a vas
kerék által előidézett morajba vegyiti re-
csegésben nyilvánuló jajveszékelését, mintha
ama roppant teher miatti fájdalmát akarná
kifejezni, melyet ilyenkor kénytelen hor-
dozni, de azért erős és áll, ingadozás nél-
kül. Bár igen jól ki van számitva, meny-
nyit birhat°el egy ilyen hid, de azért bár-
mily erős legyen is összeállítása, a gőzvonat
áthaladásakor mégis ropog, recseg a geren-
dázat.

E mintegy 80—90 öl hosszúságú vasúti
hid, mint már fentebb is említettük, ideigle-
nesen csak-vörös fenyőfából készíttetett, mes-
terségesen összeállított roppant gerendáza-
tokkal s keményen ellátva vaspántokkal és
erősítésekkel. Azt gondolná az ember, hogy
örök időkig
fog tartani, s _ ^ - ^ -_ -_-—
m é g i s ne- - " = " " ~ ~ ~-r-j==" ^
hány é v r e f- - "~_~
van szánva £
(közönsége- f^_
sen 8 — 10 L~>~=
évi időre van E-V̂ ~~
h a t á r o z v a j -
sz o l g á l a t i
idejök),mely
idő alatt fel-
adatának tö-
k é l e t e s e n
m e g f e l e l ;
azonban itt,
hol a Tisza a
felvidékből
jövő hegy i
folyókat ma-
gába fogad-
ja, melyek
— kivált ta-
vaszkor —
sebes roha-
n á s u k k a l
m i n d e n t
rombolni ké-
pesek, kívá-
natos volna
minélelébb
egy szilárd
anyagokból
készült át-
kelési hid; miről

nyát kisebb nagyobb dombok teszik, melyek a
határ széle felé mindig meredekebb hegyekké
magasulnak: mig végre, égbe nyúló sziklaszálak
örök hóval fedett csúcsai zárják be szemeink előtt
a láthatárt.

Északkeletről a természeti ritkaságai és szép-
ségeiről nevezetes Tátra hegye képezi a nagy-
szerű kerítést, melynek felhőkig érő ágai közöl,
mint sugár torony a házak sorából, ugy válik ki
8000 lábnyi magas vállaival a hatalmas Kriván.
Ettől délnek ágazik a szepesi országutban eső
Hochwald, a lejebb a Mátyás király vadászatairól
nevezetes, 5000 láb magas Királyhegy. Nyugatra
terül a Liptót Gömör és Zólyomtól elválasztó, s
nyaktörő útjáról elhirhedt ördöglakodalma, a 6000
lábat meghaladó Gyömbérhegy, s a jóval alacso-
nyabb Cserni, Kamen, Klak, stb. és a jó úttal di-
csekvő Sturecz. A Vág jobb partja fölött eső he-
gyek gránit-bérczekből állanak, melyek teteje
kopár kőszikla, oldalaikat pedig gyönyörű feny-
vesek boritják, mig a bal parton nyúló hegysor
mészköves ásványokban gazdag.

Van e megyének aranya és ezüstje, a magur-
kai, bóczai, szmrekoviczai bányákban; — van reze
és vasa, amaz Eosenberg és Bocza, ez Maluzsina
mellett; és van több más ásványa. De van — és
ez bennünket ezúttal leginkább érdekel, — igen
számos ásványvize is, melyek közöl elég legyen

— ha a tiszavidéki vasut-

Flittnert ugyanis a viz sajátságos ize arra ösz-
tönzé, hogy azt bővebb visgálat alá vegye, s tar-
talmát felismervén, sietett találmányáról ugy a
táj birtokosának a kir. kincstárnak uradalmi fe-
lügyelőjét, mint a pesti orvosi kart és budai hely-
tartótanácsot is értesiteni.

Emellett a forrás múltját is tanulmánya tár-
gyává tette a főorvos, s a levéltárak aktái közt
egy ódon irásra akadt, mely szerint Illésházy Ist-
ván, e vidéknek 1587 —1609 földes ura, a luzsnai
lakosokat bizonyos szabadalmak fejében arra kö-
telezi, hogy likavai várába, mindennap szállitsa-
nak bizonyos mennyiségű „ medokist" (igy neve-
zek az ottani lakosok a savanyuvizet) Koritniczáról.

Ez időtől fogva több mint két századon ke-
resztül semmi nyoma a forrás használatának, s
bizonyosan csak szorultságból itta azt ember és
állat egész a Flittner ujabbkori tölfedezéseig, a
midőn az ő ösztönzésére, a hradeki és likavai
kincstári uradalmak Kolinázi nevű prefektusa,
a forrás közelében, fából egy fürdőházat és ven-
déglőt építtetett, de még 1825-ben az orvoson
kivül alig volt két három vendég.

Később a nevezett uradalmi tiszt a maga
számára is emelt a fürdőnél egy lakházat, s ron-
gált egészségét helyre is állította, de annál keve-
sebbet gondolt a közönséggel, ugy hogy csak a
legújabb időben sikerült Koch Venczel kerületi

pénzügyi igaz-
gató fölter-
jesztéseinek
oda emelni e
fürdőt, hogy
ma már ha-
zánk e nemű
gyógyintéze-
tei közt méltán
helyet foghat.
Mert a helyi-
séget tekintve
1862-ben már
534 ál landó
vendégnek tu-
dott szállást
adni (1857-
ben még 198,
1858-ban145,
1859-ben 200,
1860-ban234,
1861-ben 240
vendége volt)
hatására néz-
ve pedig a
kissipgenivel
ál l i t ják egy
sorba, mely-
nek Rákóczy
f o r r á s á t ó l
üdült fel leg-
közelebb a
császárné, Er-
zsébet Ö Fel-
sége.

Koritniczá-
nak több for-

Tokaji v isirti hid a Tiszán. — (Myskovszky Gy. rajza után.) r a s a v a n :

1. A Zsófia-
forrás, a szabad ég alatt, egy 5—6 ölnyi átmé-

társaság saját érdekeit is tekintetbe veendi
nem is szabad kételkednünk.
Hogy mily nagyjelentőségű e tokaji át-

kelés, az, ugyhiszem, mindenki előtt ismere-
tes, miután ez a termékeny alföld rónáit,
Felső-Magyarország iparával, szorgalmával
köti össze, és ezáltal a közlekedés könnyíté-
sére, kiszámithatlan hasznos következmé-
nyekkel bír,' kivált ha a kassa-gallicziai vo-
nal is létesül! Zombory Gusztáv.

Koritnicza.
Ezen fürdőhely neve, melyet napjainkban

*S e n gyakran hallunk emlegettetni, olvasóink
nagy része előtt bizonyára ismeretlen; pedig azon
áldásnál fogva, mely gyógyforrásaiból a szenvedő
emberiség számára oly gazdagon árad, megér-
demli, hogy hazaszerte ismeretessé váljék.

E czélból irjuk e sorokat:
Liptómegye, hazánk felvidékének egyik leg-

rcgényesebb részét képezi. A 42 négyszeg mér-
fóldnyi területen fekvő megyének, közepén egy
széles völgy homorúi, melyet a sebesen rohanó
Vág folyam zúgó habjai szelnek át. E völgy párká-

ezuttal megemliteni a szelmeczit, mely különös
gyógyerővel bir a köszvényben, a magyarfalvit,
melyet a száraz beregségben sinlődők nagy siker-
rel használnak, továbbá a besenyöfalvit, mely a
máj és lépdaganatban rendkivüli hatásáról hires,
és végre a koritniczait, melyről itt bővebben aka-
runk szólani.

Koritnicza, (igazabban Korytnicza, korytó tót
szótól, mely teknőt 'jelent; Koritnicza = teknő-
völgyj a szép vidékü megyének legszebb tájékán
fekszik, Rózsahegytől (Rosenberg) — hol jeles
történetírónk Pálma született, — egy pár órá-
nyira, a tenger szine fölött 2600 lábnyi magasság-
ban. Azonban ily emelkedett s északi fekvése da-
czára is, levegője nem oly hives, mint egyelőre
gondolná az ember, mert a körülötte emelkedő
magas hegyek paizs gyanánt védik az északi sze-
lektől.

A koritniczai gyógyforrás e század második
tizedében fedeztetett föl, — véletlenül, mint ta-
lán valamennyi.

A megyének egykori derék főorvosa dr.
Flittner, hivatalos foglalkozásaitól üres idejében
botanizálgatni szeretvén, e czélból nyáron át be-
kalandozta a regényes hegyek és völgyek minden
zugát. Egy ilyen útjában, egy juhászbojtár ka-
lauzolása mellett, 1821-ben a prasivai kopáron
mászkálván, vezetője azon forráshoz vitte szomju-
ságát oltani, mely ma már annyiaknak ad üdülést.

rőjü korlát közepén buzogja a nagy mennyiségű
erős vizet, melyből a mellette levő fürdőt ellátják.

2-ik. Egy szép egyenes árnyas fasor végén,
nyolczszögü magas kupozat alatt pezseg a Ferencz
József forrás, melyet a körüle futó lóczákon ülve
szoktak a betegek iszogatni; ize igen kellemes,
használják borral vegyítve is.

3-ik. Az j4^er<-forrás, egy csinos pavillon
alatt buzog, hol esős időben sétálva szokták ada-
gaikat meginni a vendégek.

4-ík. A vaséleggel gazdagon ellátott //tó-
forrás.

A források vize frisen merítve átlátszó
tiszta, szintelen, csípős savanyu, egy kissé sós.

Hőmérséke télen nyáron egyaránt + 8. R.
Czukorral erősen habzik; borban egy kissé

megbarnul.
A viz használata egy idő óta igen terjed.

1857-ben 1.0,000, — 1858-ban 15,000, — 1859-
ben 20,000, — 1860-ban 25,000, — 1861-ben
30,000, — 1862-ben 35,000 palaczkkal küldetett
szét az országba. Nagyobb raktárai vannak : Pes-
ten, Pozsonyban, Puchón, Rózsahegyen, Szegeden,
Szolnokon, Liptó-Szent-Miklóson, Komáromban,
Váczon stb. s bizonyosan még nagyobb elterjedés-
nek örvendene e viz, ha l)nem törékeny üvegekbe,
hanem mint az ilyen erős vizeket szokták, kőkor-
sókba töltetnének, 2) jobban és czélszerübben du-
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gaszoltatnának,s hegy semmi erő szét ne repüljön
czinlemezekkel borittatnának le a dugók és korsó
szája; végre pedig 3) ha nem árulnák oly méreg
drágán, mert huszonnyolcz krajczár egy itczéért
mégis egy kissé igen sok. De ugy vagyunk érte-
sülve, hogy e tekintetben is a legczélszerübb in-
tézkedések is megtétettek már.

Azon észrevétel, a mi majd minden fürdőre
nézve áll, hogy a mennyit használ a betegnek az
ivás és fürdés, ugyanannyit javít a lég és táj :
Koritniczára is illik; sőt talán ide inkább mint
máshová, mert e vidék, kopár szikláival, rengeteg
erdeivel, paradicsomi völgyeivel, s ezek közt a
kristály-patakok és éltető hegyi levegő, már ma-

f ukban is oly üditőleg hatnak testre és leiekre,
ogy ha nem mondanék is, miszerint e fürdőnek,

kivált az emésztő szervek elgyengülésénél, a lég-
zési műszerek hibáiban, vér-ideg-, és bőrbajokban
különös gyógyereje és hatása van : már csak szép
és egészséges fekvésénél fogva is bátran ajánlhat-
nók azt főkép a szobaélet négyfalközti levegőjé-
ben szorongó tüdők, és kifáradt agyvelők felfris-
sítésére, s az ellágyult idegek megedzésére.

A szomszéd Szliács fürdővendégei, bár ők
sincsenek szép vidék Injával, gyakran rendeznek
kirándulást Koritniczára, mit aztán a koritniczaiak
szintén viszonozni szoktak; s ilyenkor a két fürdő
vendége mint egy család olvad össze, és engedi
át magát a természet szépségeiben való ártatlan
gyönyöröknek és kedélyes mulatozásnak.

A ki Rózsahegyen át jő Koritniczára, Fejér-
patakon át Oszadát elhagyva, egy balra nyiló
műúton szép nyársfasor vezeti egy diszkapuhoz,
melyről e latin felirás üdvözli az utast: „Aegro-
tis salute))), sanis laetitiam!"

E kapun átjőve, a legkellemesebb táj mo-
solyg az utas elébe. Festői modorban épült szép-
nél szebb nyaralók, regényes nevekkel integetnek
felé és csalogatják a betérésre, ugy hogy igazi
megerőltetésbe kerül mellettök anélkül haladni
el, hogy az ember szíves gazdáikhoz be ne te-
kintsen. A Concordia, Svajczi kunyhó, Senectus,
Omnibus, Reslna, Tusculum, Castor és Pollux,
Portici alig bocsátanak Pompéji-hoz, mely a
fürdő fogadója s mely mellett van a fürdőház és
gyógyforrások.

A fürdő orvosa dr. Sefranka Gusztáv ur, ki
a mint tudjuk, Koritnicza monographiaját legkö-
zelebb magyar nyelven is szándékozik kiadni, s
ezáltal az ott javulást keresőknek biztos kalauzt
fog kezébe szolgáltatni, mely után tökéletes tájé-
kozást és ismeretet fog szerezhetni a közönség e
források gyógyerejéről és hatásáról.

Ha mindehhez hozzáveszszük azon örvende-
tes tényt, miszerint tavaly e fürdőt jeles hazánkfia
Somssich Pál, Blaskoviis és több barátaik vették
ki haszonbérbe, kik ezáltal bizonyosan nem
anyagi nyereségre számoltak, hanem az ott üdü-
lést keresőknek akarnak a minél jobb berendezés
és minél több csín és kényelem által minél na-
gyobb élvezetet nyújtani; — s végre ha megem-
lítjük, hogy ez idén is több politikai notabilitása-
ink szándékoznak e gyógyforrások körében szó-
rakozást keresni : azt hiszszük, hogy Koritnicza e
nyáron a legkedvesebb mulatóhelyül kínálkozik
mindazoknak, kik egészségük javulása végett az
idényt ott töltendik.

Reményünk van, hogy a fürdő festőileg szép
tájait, nemsokára képekben is bemutathatjuk ol-
vasóinknak. Kp.

Bécsi levél.
B é c s , június 15-én.

(Tartalom : Színház leégése. A lengyel kérdés
a bécsi községtanácsban. Az uj állatkert. Bécsi
lapok kedves enyelgése a magyarokkal stb,)

A bécsiek kedvencz szinháza, a „Treumann-
Theater" leégett, de füstölgő romjain „bankó"
szelleme ül; mi annyit jelent, hogy nemsokára
fölépül ismét hamvaiból és nagyobb, látogatottabb,
és ragyogóbb lesz mint valaha. Az ember nem
hiában szerződtet csinos énekesnőket, az ember
nem hiában engedékeny a frivolitás iránt, az
ember nem hiában dicsekszik bankár-barát ok-
kal, az ember végre maga is, veszteségének da-
czára, nem hiában gazdag ember, hogy sokáig
koplaltassa az operetté-éhes és cancan-szomjas
közönséget. A „Treumann-színháznak" ez utolsó
előadása kétségkívül a legfényesebb volt. A bol-
dogult színház égése egész Bécs fölött borzasztón
szép világot öntött el. A Komus háza tragédiával
végződött. Fekete silhouettek gyanánt váltak ki

' a belváposi házóriások körrajzai a vakítón meg-

világított háttérből, mig a külvárosok fénytenger-
ben fürödtek; a lángok viszfénye egész a szt.
István toronyig hatott föl, mely e szokatlan bűvös
világításban csodálkozva nézett alá felhős magas-
ságából, az első álomból fölriadt székvárosra. A
csendes, tiszta légbe szikrázó tüzoszlopok kanya-
rodtak föl, a Duna hig aranyhoz hasonlított, a csil-
lagok elhalványodtak, a rendőrség megpuskatu-
sozott, a zsebtolvajok megloptak bennünket; szóval,
leirhatlan szép látvány volt. — Ha az ember egy
negyedóráig állt a tömegben, meggyőződhetett
róla, hogy e szerencsétlenség voltakép valóságos
szerencse volt. „Hátha tegnap történt volna, mi-
kor az a rettenetes szélvész volt!" monda az egyik.
Első szerencse! „Négy helyütt volt biztosítva!"
Második szerencse. „Előadás után történt!" Har-
madik szerencse. „Egy tuczat ezudar kétértelmű-
ségü vigjáték bennveszett!" Ezt én mondtam; ne-
gyedik szerencse. És igy egyik szerencséből a
másikba botlottunk.

Hallotta ön hirét e bécsi gemeinde-rathnak?
Nevezetes testület! Merő jóérzelmü férfiakból
áll, hatalmas gazdákból; valóságos apái ők a vá-
rosnak. Méltó megelégedéssel emliték föl a minap,
hogy Bécs városának, mig Paris, London stb. fü-
lig van az adósságban, 20 milló körül van acti-
vuma. Igaz ugyan, hogy megfulnak a porban, de
a bécsieknek 20 milliójuk van; igaz ugyan, hogy
hidja kevés, és kettő-három kivételével mind rósz,
de Bécsnek van 20 milliója ; igaz ugyan, hogy a
távolabb külvárosok kövezetlenek, öntözetlenek
és szemetesek; de hisz a községtanács 20 milliót
takarított meg. Ritkán adakozik ugyan, hanem
aztán jól tudja, kineír ad. Valahol Németország-
ban a nem tudom hányadik „Germánia" fölállí-
tásához bőkezőleg járul. A Bécsben élt és tündök-
lött Beethovenek, Mozartok, Wildek, Schubertek
stb. emlékszobrai pedig, magán emberek lelke-
sültségéből kerültek ki. Minap történt, hogy a
londoni city-előljáróság fölszólítja a bécsi city-fő-
ket, gyűjtsenek a derék lengyelek számára. Erre
Bécs apái azt felelték, hogy már minek? Hogyan te-
hetik föl rólok azok a kisvárosi, meggyőződés
nélküli londoniak, hogy majd ők „rendbolygató-
kat" fognak segélyezni? Jut eszükbe!—Azonban,
hogy, hogy nem, e tiszta corporátióba mindamel-
lett békezavaró elemek is szivárogtak be. Néhány
nappal rá, hogy a lordmayornak ily talpraesett,
jellemző választ adtak, történt; hogy magának a
gemcinderathnak keblében akadt egy bolond em-
ber, ki fönszóval hirdeté, hogy ő szereti és csodálja
a lengyeleket, és sajnálja a lengyel sebesülteket.
„Küldjünk nekik egy kis pénzt, fejezzük ki nekik
részvétünket. A részvét is jó orvosság a sebekre,
a pénz is jó balzsam!" Ennek a bolond embernek
a neve Kuhn, hogy az Isten éltesse sokáig. A
város vénei pedig erre azt felelték, hogy az
indítványba hozott segélyezés nem bír elég indok-
kal; erre nézve nincs elég „miichtiger Anlass!" —

Ott van az uj állatkert. Eltekintve attól, hogy a
práter legszebb részeinek egyikéből van kihasítva,
gyönyörű belső fölosztással, sok és érdekes állat
példány nyal bir, daczára annak, hogy az egésznek
helyreállításához alig kellett egy év. A sziklacso-
portozatok, vízesések, tavak és medenezék, mű-
vészi fogalmazásról és kivitelről tanúskodnak.
Már most persze ön azt hiszi, hogy Bécs ezt a
szép helyet az ő község-tanácsának köszönheti?
Annak ám! Még meg sem akarta engedni. Hisz,
a ki vadállatokat akar látni, elmehet a gem —
elmehet a schönbrunni állatkertbe, meg Kreutz-
berg ur menazseriajába Aztán minek az a sok
medve, teve, róka, flamingó, czebra stb.? Egyik
sem tehén, sem szamár, vagy birka, hogy hasznát
lehetne venni. Es bölcsen elhatározta, hogy ha
már a| város szégyenfoltjának néhány derék
birtokos, nagylelkű főurak és jeles tudósok oda
plántálták azt az állatkertet, sajnálják, de nem
tehetnek róla, már megvan; de tőkéjét gyarapítani,
vagy évenkint segélyezni ez ép oly tanulságos,
mint mulattató intézetet, nem fogja.

„Örvendetes tudomásul vettem," hogy Pes-
ten szintén van keletkezőben egy állatkert. —
Fölteszem a pesti községtanács komolyságáról,
hogy telhetőleg pártolandja ez ép oly üdvös, mint
szép vállalatot. Másrészt pedig reménylem, nem
kellend várnunk, mig a város pénztára 20 milliót
fog magába zárni, hogy söprött kövezeten sétál-
hassunk Pesten és bele ne fűljünk a városliget
porába. Elég oda 10 millió is. Rézből öntött Hun-
líari.i azonban egyelőre nem kell nekünk, csak az
élőt becsüljük meg és szeressük; ennek adjunk és
erre adakozzunk.

Hazánk sovány esztendeje ide is elvété bús
| árnyékát. Ausztria éléskamarája ez idén üres ma-

rad, és bárhogy henczegjen is a „Hans Jörgel,"

hogy,mint csúfosan jegyzi meg, majd most a,,svá-
bok" küldenek le kenyeret Magyarországba, Bécs
népe kissé szorongva néz mégis a Kárpátok felé.
Nagy bajban vagyunk, igaz. De voltunk mi már
nagyobb calamitásban is, és még sem ettük a
„Hans Jörgel" kenyerét; nem is kell. Ez a „Hans
Jörgel" aféle „Presse," hanem daróczos kiadás-
ban. Ez sem győz kígyót, békát kiáltani Magyar-
országra és „desolált" jogállapotára. „Lám,"
monda, „a magyar rablók még Deákot sem kimé-
lék meg. Már most képzelhetitek, szeretett öster-
reicherjeim az Úrban, hogy más ember fiának
személy- és vagyonbátorsága mily lábon áll a
Lajthán tul!" En ugyan esküdt ellensége vagyok
a rabló-romantikának, és óhajtom, hogy vala-
mennyi utonállót mind akaszszák (öl. De na-
gyot nevetnék, hogy ha „Hans Jörgel'' va-
lamikép közébe kerülne egyik vagy másik Pat-
kónak, hogy porolná ki azt a bő bugyogót,
melyben meg nem tud férni. Arról azonban egy
kukkot sem szól a sógor, hogy a birodalom szék-
városában esti tiz óra után már nem biztos az
ember, hogy naponkint hoznak a lapok gyilkossági
híreket, melyeknek legnagyobb contingense Bécs-
ből és a német Ausztriából kerül ki, hogy néhány
nap előtt, Bécsnek legélénkebb utczáján, a „Kohl-
markton" fényes délben, valami német betyár két
arasztos, élesre fent késsel akart leszúrni egy urat.
Bizony sógor, nagy a kend szemében a gerenda!

— Egy másik bécsi heti lap meg, a „grader
Michl" múlt számában hűséges fametszetü rajzát
adta annak. Deákot hogyan támadja meg a két
rabló. Deák — t. i. az a bajuszos, köpezös ember,
kinek ijedtében a tajtékpipa kiesik szájából, Deák
— ott ül a kanapén, és a „Pesti Naplót" ejti ki
jobbjából, inig másik kezével az arany órát nyújtja
oda a haramiáknak. Ezek pedig éktelen bajuszu,
torzonborz szakállu emberek, hónaljig érő övben,
bocskorban és szűk gatyában, mérgesen ráfogják
a puskát Deákra. Megható, gyönyörű kép; kár
hogy meg nem küldhetem. A bécsi ember aztán a
trafikában megveszi a „grader Michlt," megmu-
tatja a képet szörnyüködő feleségének és bámuló
gyermekeinek, kik aztán, mire megnőnek, majd
,,Pressé-"ket fognak szerkeszteni és „Donau Zei-
tungo-"kat, s írnak hatalmas vezérezíkkeket a
magyarországi állapotokról. Ugy-e hogy derék?

Bécsben, az angol példa titán megindult pesti
„csolnakda" mintájára, hasonlólag alakult ilyen
testület. Még eddig csak lubiczkolnak.

Néhány nap óta Bécs egy vendégfogadóval
gazdagabb. Az „Oesterreichische Hof-"ot értem,
mely fényben, ezéiszerüségben, kétségkívül vala-
mennyi fölött áll. Megnyílása napján birtokosa 50
ftot ígért azon fiakkernek, ki az első vendéget
szállítja hozza. Esti 7-kor megérkezik a prágai
vonat; 7 óra után 10 porczczel az északi vaspálya-
főtől Nác/1 beröpité az első vendéget. Náczl meg-
kapta az 50 ftot. — A szobák világosak s mond-
hatom, ritka ízléssel s kényelemmel vannak búto-
rozva. Az ebédlőterem igazán királyi. A főpinezér
azonban, ugylátszik csak báró. K. T.
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^ _ ]\[apoleon kanonok.) Ugyanis öröklé
elődeinek, a f'ranczia királyoknak, a „római late-
ráni sz. Jánosról nevezett káptalani tiszteletbeli
kanonok" czimet, és mint ilyen, be van jegyezve a
káptalan aranykönyvébe. A császár, nyolez kano-
nok társa iránti jóindulatát tanúsítandó, mind-
egyiknek 3000 franknyi évpénzt utalványozott.

** (Szomorú vadászkaland.) Bengaliábanegy
vakmerő angol vadász, Harris, szokás szerint gya-
log indult tigris-vadászatra; néhány társa azonban
elefántokon követte. Hasonló vadászat alkalmá-
val nem rég egy hatalmas tigrist lőtt, de ez neki
rohant, s bár ugrás közben meg egyszer reá lőtt
s találta, a sebesült vad nem esett el. Iszonyú
küzdés fejlődött ki, miközben Harris kétszer is
kiáltott az elefánton levő társaira, hogy a vadat
lőjék le; de ezek lélekjelenlétöket teljesen elvesztve,
moczezanni sem tudtak. A küzdelem majdnem egy
negyedóráig tartott, s a vad, miután a vadászt
össze marczangolta, lerogyott. Harrisnak mindkét
lábát le kellett vágni, minek következtében más-
nap meghalt. — Angol lapok írják, hogy Singa-
pur tájékán most több tigris van mint valaha » az
ottani chinaí munkások közöl igen sokan esnek e
vadállatoknak áldozatul; ezért minden elejtett
tigrisre 100 tallér jutalom van kitűzve. A tigrisek
Malaccá félszigetről az ott alig egy negyed mér-
fóldnyi földszoroson úsznak át.

Egyház és iskola.
** (Uj papi lak és elemi iskolaépület) állítá-

sát határozta el Pestváros tanácsa a Lipótváros
számára. A költségek 109,000 forintban vannak
megállapítva.

.** (A kaposvári gymnasium) épitését 27,368
ftért vállalta el Heindelhofer odavaló épitész; kap
még 50;0()0 téglát, a jelenlegi épület egészen az
övé, s az elbontáshoz a hatóság rabokat enged át
segitségül. Az épület még ez évben tető alá jő, s
1864-ik évi sept. l-re kell készen lennie.

** (Uj nönövelde nyilt Miskolczon.) Az inté-
zet tulajdonosnője Baumann Nina, programmjá-
ban jelenti, hogy növeldéjében a társalgási nyelv
német lesz, a tantárgyakat azonban magyarul
adják elő. A magyar leánykákból talán csak nem
akar német családanyákat faragni? A németek
pedig a magyar előadásokból fognak keveset ér-
teni, így azt hiszszük, hogy ily két malmu intézet
mind a magyar, mind a német leánykákra nézve
czélszerütlen.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (A pesti kereskedelmi bank') részvényesei,

ez évi közgyülésöket e hó 13-kán tartották meg.
A magyar kereskedelmi bank ez évben az 52,500
forintot tevő 5% kamat, 13,673 ft. 66 kr. jöve-
delmi adó, — és 18,280 ft. 85 kr., kezelési költ-
ség levonásával, még 61,279 ft. 20 kr. tiszta nye-
reményt mutat fel. Az igazgatóság ennélfogva
elhatározta, hogy minden részvény után, a 25 ftra
rugó kamatszelvényeken kivül még 25 ft. 50 kr.
osztalék adassék; — és igy a tiszta nyeremény
több mint 10°/0 kamatozással egyenlő. Az egész
évi forgalom, 1862. május 31-től 1863. május 31-
ig tett összesen 44,595,032 ft. 92 krt.

** (A kukoriczát eke. után vetni tanácsosabb.)
Ezt bizonyítja azon csapás is, mely hazánk több
vidékét e hó 4-kén éjjel érte. Ekkor ugyanis több
helyen a fagy nemcsak a gyengébb kerti vetemé-
nyeket tette tönkre, hanem a kukoricza és bur-
gonya is el fagyott; s mig a kapával ültetett
kukoricza áldozatul esett, ugyanazon dűlőben az
eke után vetett, minden baj nélkül megmenekült.
A tapasztalás e tanúságát jövőre gazdáink figyel-
mébe ajánljuk.

** (Az efrfák szaporításáról.) A. selyemte-
nyésztést nem kissé gátolja hazánkban a szeder-
fák hiánya, pedig e szükségen épen most, midőn
ideje van, nagyon könnyen lehetne segíteni. E
tárgyban egy műkertész azon gyakarlati indít-
ványt teszi, hogy a magától lehullott érett epret
összeseperve, azon nyersen, vagy pedig árnyékban
szárítva, négy lábnyi távolságú nedves barázdákba
el kell vetni, mint a borsót szokás; azután könnyű
földdel egy hüvelyknyi vastagon be kell hinteni,
s kissé megnyomkodni, hogy az elvetés után
azonnal következő öntözés ki ne mossa. Így tehát
a kellemetlen magtisztitás teljesen fölösleges, és
mégis az elvetett magból még e nyáron minden
szem kikel s négy-öt ujjnyi magasságra nő. He-
tenkint kétszeri öntözés a legnagyobb szárazság-
ban is elegendő. Ily kevés gond mellett, miután a
csemeték kétszer kiteleltek, a második tavaszon
faiskolába ritkábban szétültetendők. — E tanács
adója egyuttai valami kertészeti állomásra is
ajánlkozik.

** (A selyemtenyésztés előmozdítására Há-
romszéken, gr. Kálnoky Dénes elnöklete alatt
egylet alakult.

x* (A Marczal vizének szabályozása) végett
Pápán, a jövő hó l-jén értekezletet fognak tartani,
Dobrzanszky helytartósági tanácsos elnöklete alatt.
Ez értekezletben Győr-, Veszprém- és Vasmegyék
küldöttségei, valamint az érdekelt községek és
uradalmak képviselői vesznek részt.

Köziiitézetek, egyletek.
**(A magyar tud. akadémia) bölcsészeti, tör-

téneti és törvénytudományi osztályának e hó ló-
kén tartott ülésében Wenzel Gusztáv tartott
emlékbeszédet Chlumeczky Péter morva tudós
fölött, ki Morvaország és Magyarország sok helyén
találkozó történetének kritikai terén sok sikerrel
fáradozott, s hazánkra vonatkozó munkálataiért a
magyar tud. Akadémia 1858-ban szintén tagjai
sorába választotta. Chlumeczky 1825-ben született,
s iez év márcziusában halt meg. — Ezután Torma
Károly újonnan választott levelező tag érteke-
zését olvasták fel, melyben Dacia történetére vo-
natkozó sok uj adat van fölhozva. A levelező tag

T Á R H Á Z.
1858-ban a Szamos mentén egy, 1859-ben pedig
Erdélyben nyolez római telep nyomára akadt;
ezekből közli a talált feliratokat,s bemutatja azon
római utak rajzát, melyek Erdélyt egykor behá-
lózták. Az akadémia elhatározta, hogy e köz-
érdekű értekezést ,,Evkönyvei"-ben a disz-nyom-
tatványok között fogja kiadni. — Végül Rómer
Floris mutatta be archaeologiai kutatások végett
a napokban tett kirándulásának eredményét. Ma-
róthon Heckenast Gusztáv ur birtokán egy római
kastély nyomát, Esztergom és Vácz mellett pedig
nyolez római hídfőt talált. Egyszersmind alapta-
lannak állítja azon elnevezést,mely szerint a vise-
grádi vár alatt levő romot,,Salamon tornyának"
hívják. Ez elnevezés csak népmondán, de nem a
történeten alapul.

— (A pestludai hangászegyleli zenedénél)
legközelebb e következő ajándékok folytak be, u.
m. : 1) Kray Amália bárónő által 44 darab zon-
gorazenemű. — 2) A szavalattanszaki növendé-
kek által kéziratban és bekötve „Angolosan"
és „Becsületszó" vigjátékok a magyar szavalati
könyvtár részére. — 3) Engeszer Mátyás zenedéi
tanár ur által legújabb szerzeményei nyomattásban
— a) „Evezzünk" karének — és b) „Az élet
aranykora" zongorára. — 4) Kinszky Iphigenia
grófnő által 100 ftnyi alapítvány. — 5) A pesti
takarékpénztár által : A szavalati tanszék alapjá-
hoz 200 ftnyi összeg alapítványul.

** (Az erdélyi uj biztosító-társaság) terveze-
tét az erd. udv. kanczellária a főkormányszékhez
küldte le, melynek négy tagja bizottmányilag tár-
gyalja ez ügyet. E társaság három millió alaptő-
kével kezdi működését, és kiterjeszkedik a bizto-
sítás minden ágára. Ezen kivül uj ágat is nyit,
mely valószínűleg nagy részvétet fog számára biz-
tositani: ugyanis a tűz által károsodottaknak
nemcsak kárukat téríti meg, hanem jelzálog-biz-
tosítás mellett ujonnani építésekre pénzt is köl-
csönöz. A kiknek biztosított terményeit elverte a
jég, hasonló feltétel mellett szintén előlegezést

| kophatnak.
"* (A triesti „Azienda assicuratrice" bizto-

sitó-társiihd államcsinyja.) Egy berlini német lap
az trieszti említett biztosító-társulat végszámadá-
saiból kisütötte, hogy ez intézet, tavalyi 127,420
ftnyi veszteségét azáltal igyekezett elpalástolni,
hogy azt nyereményi tartalékából fedezte, minek
következtében az intézet tartaléka tetemesen csök-
kent. Az ,.Azienda" ily eljárás mellett kérkedett
54,146 ftnyi nyereséggel, jóllehet rendes számadás
utján a múlt 1862-ik évet is 73,273 ft. veszteség-
gel fejezte be. Ha ez intézet tartalékát kioszto-
gatja, azáltal szilárdságán ejt csorbát, már pedig
a közönség bizalmának alapját egyedül ez képez-
heti. — Evvel ellentétben, mi csak örvendhetünk,
hogy hazai biztosító-intézetünk, tetemes jótékony
kiadásai daczára is, a szilárdság azon fokán áll,
hogy helyes intézkedései által, saját magánál ő
maga van legjobban biztosítva.

Balesetek, elemi csapások.
** (Az „Üstökös" egyik szorgalmas munka-

társa) Boczenhard, e hó 14-én, amint a Dunán át
akart evezni, kis csolnaka fölfordulván, a vízbe
fűlt. Jó úszó létére, parthoz jutását, a rajta volt
téli öltöny akadályozta.

** (Jégverések.) E hó 9-én N.-Bencsek, N.-
Becskerek, — 10-én Apat^lek, — 11-én O.-Ka-
nizsa, N.-Kőrös, Vecsés, Horth, — 12-én Tolmács,
Orosháza, Nyíregyháza, Mutsfa, F.-Szátok , is-
mét Ó.-Kanizsa, — 13-án Monor, — 14-én P.-
Iváncsa, A.-Baracs helységek határaiban okozott
a jég nevezetesebb károkat.

** (Tűzvész.) Rimóczuti, Gömörmegyében a na-
pokban 25 ház hamvadt el, minden gazdasági
épülettel együtt. A lángoknak egy emberélet is
áldozatul esett.

Mi iijság?
** (Nemes adomány.) A budai irgalmas szer-

zet 1000 fürdői ingyenjegyet küldött az ó-budai
izraelita község szegény sorsú betegeinek. Az
emberbaráti jótékonyság e szép példája méltó a
följegyzésre.

** (A finn tudományos társaság Helsingfors-
ban) dr. Riedl Szende és Fábián István nyelvész
hazánkfiait a társulat tagjaivá választotta.

** (A kenyérmezei emlék végkép elpusztult.)
Azon kápolnának, melyet Báthori István vajda a
kenyérmezei diadal emlékére emeltetett, s me-
lyet 1849-ben szétromboltak, most már utolsó

kovét is széthordták, s a szentelt omladékokból
korcsmát építettek. Sajnáljuk, hogy nem akadt
egy honfi kéz, mely nagyságunk s dicsőségünk e
szent emlékét újra emelte volna. Ha már ez egyen
segítenünk többé nem lehet, őrizzük legalább ke-
gyelettel a még meglevőket, mert semmi sincs, mi
a jövő kort nagy tettekre jobban serkentené, mint
a dicső múltnak folytonosan éber emlékezete.

— (Földrengés K. Kun-Majsán.) Jun. 15-ről
írják e helyről : Egy rendkivüli physicai tüne-
ményt kell megemlítenem, mely minden tekintet-
ben figyelemre méltó. Országszerte köztudomású
dolog, a jelen évi nagy szárazság, mely vidékün-
kön is a kétségbeesésig fokozza az aggodalmakat,
retteg a máskor munkát adható birtokos osztály,
— zúg az éhhalással küzdő napszámos sereg, mely
városunkban oly nagy, hogy innen napszámos a
nagy kiterjedésű pusztákra a legboldogabb idő-
ben is telik. Ily aggasztó körülmények közt f. hó
12-én d. u. nehéz koválygó felhők emelkedtek a
délnyugati láthatáron, melyekből nehéz cseppek-
ben, kemény széllel, szenvedhető jéggel, sürü, de
rövid ideig tartó zápor ömlött le szomjas homok
határunkra, másnap 13-án kétszer jó esőnk volt,
mig este ismét neki borult, esett, s vigasztaló-
dással ment kiki nyugalomhelyére. 14-kén reggel
3 órakor tartós s hatalmas rázás 8 ezt nyomban
követő keményen dörgő recsegés a város lakosait
egy pillanat alatt mind talpra állította, szomszéd
szomszédhoz futott a szokatlan eseményről tuda-
kozódni. — En, ki az előtti éjét távolról jött ven-
dégeimmel töltöttem, mély álmomból a kemény
rázásra s borzasztó recsegésre szintén felriadtam,
a mikor fali óráim sodronyai, hát- s gépezeteihez
verődve, valamennyien egyszerre csörömpölve
hangzottak. — Az utczára futva, rendkivüli lát-
ványt nyújtott a szürkülni kezdő hajnal, s a vala-
menyi ház végére fekhelyéről mezitláb, fedetlen
fővel kiugrasztott család. — Künn a lég hűs, a
szobaablak izzadt, az égboltozat tiszta, és csilla-
gos volt. E rázkódás határunkban egyforma erő-
vel mutatkozott, sőt az ide egy mérföldre eső
Szent-Lászlón is hasonló rázkódást, és recsegést
vettek észre; a kalitkákba zárt madárkák sivitva
repdestek, a falon a tányérok összeverődtek, s le-
hullottak; több ház megrepedezett, néhány ké-
mény, s két kemencze összedőlt. Délelőtt meg
ragy mennydörgés és sürü záporesőnk volt. Meg-
említendő, miszerint kaszálóink s szélrsós terüle-
teink alja különösen a város körül, lábátmérőjü
kőréteget termő kifogyhatlan bánya. — Révfi Imre.

** (A kitűnő szép diszcnizmát,) — azon meg-
tisztelő emléket, melylyel a makói csizmadia-ezéh
Pájer Antal költőnket kitüntette, — Lendvay Már-
ton már elküldötte Jász-Apátiba, Pájer Antal
urnák a „Tisztelem a csizmád!a-ezéhet" czimii
költemény szerzőjének. Sajnáljuk, hogy az emlék
mellé csatolt ékes versezetet nagy terjedelme
miatt rem közölhetjük : de mi isohajtjuk e kisérő
vers soraival, hogy derék költőnk továbbra is

Lelkesítsen szép dalával;
S kérjen áldást imájával

A hazára s népére :
Értsen egyet végtére !

** (Az egyetemi orvostanárok arczképcso-
portjji) igen díszes kiállításban már kikerült sajtó
alól s a megrendelt példányok szétküldését a na-
pokban megkezdik, addig is e képre a megrende-
lések 4 ftjával az orvostan-hallgatók segélyegy-
letéhez küldendők.

''"' (A pesti állatkert fölállítására) helyiségül
a városligeti nagy tó közelében 30 holdat már ki-
mértek.

** (Nemes ajánlkozás.) A duna-gőzhajózási
társulat, a mostoha aratás által sújtott megyék
sorsának könnyebbitésére elhatározta, hogy azon
vidékekre a gabona szállítását rendkívüli jutá-
nyosárakon fogja eszközölni, azért fölhívja a köz-
ségek elöljáróit s a kereskedelmi világot, hogy
e tekintetben hozzá forduljanak.

** (Halálozás.) Radó János diószegi ügyvéd,
munkás életét bevégezvén, végrendeletében több
ezer forint értékű vagyonának átalános örökösévé
az „Orsz. magyar gazdasági egyesület" szölőszeti
és borászati osztályát tette: egyéb jótékony
czélokra is nem jelentéktelen összegeket hagyo-
mányozott. A végrendelet végrehajtójául Ivánka
Imre van kijelölve.

** („Magyar kertész") czimmel az országos
magyar kertészeti társulat heti közlönyt indított
meg, mely azonkívül, hogy a társulat munkássá-
gát tolmácsolja, egyszersmind a hazai kertészet
és gyümölcsészet felvirágoztatását tűzi feladatul.



A lap szerkesztője, báró Podmaniczky Lajos ve-
zénylete mellett, Kodolányi Antal. Előfizetési ár,
a lap megindulásától —e hó közepétől — kezdve f.
év végéig 2 ft. 70 kr. — félévre 2 ft. 50 kr.

** („Lelenczház" czim alatt) egy közérdekű
munkát irt Vasvári Kovács Ferencz, s azt előfize-
tés utján szándékozik kiadni. A mii, mely nálunk
első e tárgyban, elején a lelenczház elméleti elő-
készületeit, azután gyakorlati kivitelét, annak bei-
szerkezetét fejtegeti, s később pedig, midőn a
benne növekedő gyermekek neveléséről szól, áta-
lános érdekűvé is válik s a nevelés barátainak kü-
lönösen ajánlható. Följegyzendő azon körülmény
is, hogy a tiszta haszonnak kétharmada az építendő
pesti lelenczházra van szentelve. A 10 ivre terjedő
munkájúi. 8-án és aug. 20-án két füzetben jelenik
meg, s előfizetési ára, 1 ft, Demjén és Sebes pesti
könyvárusokhoz a pesti takarékpénztár épületébe
mielőbb beküldendő.

** (Névmagy aritások.) Felsőbb engedély foly-
tán Zwikl János^ huszti vendéglős és János nevű
nagykorú fia „Ekesi"-re, — Vavrus Károly ko-
sóczi uradalmi kasznár „Várhegyi"-re, — Smerha
János pesti magánzó „Mérhai"-ra, — Sprach
Constantia pesti lakos pedig „Szarvassi"-r& vál-
toztatták vezetékneveiket.

** (Pályadíjak színmüvekre.) A nemzeti szín-
ház ügyeit vezető bizottmány, első pályadíjul 50,
második pályadíjul pedig 30 darab aranyat tüz ki,
egy vagy két felvonásos eredeti kisebb vígjáté-
kokra, több felvonásos vigjátékokat sem zárván
ki, melyek egész estét betöltenek. — Továbbá a
jelen vagy a régibb magyar életből veendő eredeti
népszínműre első dijul 80, második dijul 40 arany
tűzetik ki. — A darabok birálására öt tagból álló
bizottmány lesz kinevezve, s a darabok előadatása
után a dijakat az aránylag legjobb müveknek ok-
vetlen ki fogják adni. Ezenkívül a pályanyertes
müvek szerzői a rendes jövedelmi részeket és száz-
tóliakat is kapják. Erre a népszinmüvek szerzői, ha
darabjok előadásra méltónak Ítéltetik, palyadijnye-
rés nélkül is számolhatnak. A pályamüvek, idegen
kézzel írva, bekötve, lapozva, a szerző nevét rejtő
jeligés levél kiséretében f. év október 1-sö napjáig
Benkő Kálmán nemzeti színházi könyvtárnokhoz
küldendők. E pályázatnak sikert óhajtunk, bár az
akadémiai nagyobb dijak után itélve, nem re-
mélünk.

** (Stéger szerződtetése nem sikerült,) mert
föltételei oly túlzók voltak, hogy azokat teljesitni
legjobb akarat mellett sem lehet. Kert ugyanÍ3
évenkint 12,000 ftot, két havi szabadságidőt, két
jutalomjátékot átalános bérletszünettel, minden
előadásra 4 zártszéket és 10 bementi jegyet stb.
Summa summarum : mind maga vinné el azon
jövedelmet, a mit behozna, eőt még annál sokkal
többet is.

** (A nemzeti színház arczképcsarnokából a
harmadik kép) is megjelent, s Egressy Gábort
ábrázolja, arczképe körül a következő szerepek
jelmezábráival : Hamlet, Lear király, Coriolán,
Gritti, Péter czár, a Bankár, Krum Éliás, és
Brankovics György. — A két első képen a jel-
mezábrák alatt az illető szerepek neve nem volt
följegyezve, ezen azonban már mindegyik ábra
alatt olvasható. E módositást a gyengébbek ked-
veért helyeseljük.

** (Halálozás.) Nemzeti színházunk egyik
ujabb tagja, Barrach József, volt tenorista, jun.
16-án éjjel, 32 éves korában jobb létre költözött.
Hamvait e hó 18-án takarították el.

— (Sorshúzás.) A hg. Eszterházy-féle sors-
jegyek jun. 15-én Bécsben történt húzása alkal-
mával a következő számok lőnek a főnyertesek :
174,166 szám nyer 40,000 ftot-, 96,859 sz. 8000
ftot; 46,071 és 166,143 sz. ny. 1000 ftot; 7422
és 33,624 sz. 500 ftot; 113,396, 116,156, 123,334
és 174,403 sz. nyernek 400 ftot: (Bővebben a P.
U.-ban.)

224

Nemzeti színház.
Péntek, jun. 12. „Tévedések vígjátéka." Sha-

kespearetől. 3 felvonásban.
Szombat, jun. 13. „Lalla Roukh.-1 Regényes

opera 2 felv. Zenéjét szerzé Dávid Feliczián. A
czimszerepet ezúttal K. Voggenhuber Vilma éne-
kelte ; a többi szereposztás a régi maradt.

Vasárnap, jun. 14. „A tündér ujjak." Szinmíí
5 felv. Irta Seribe és Legouvé. Ezután F.-Mun-
kácsi Flóra és Prielle Kornélia jeles játékát ko-
szorúkkal s szűnni nem akaró s újra megújuló
tapsviharral jutalmazta a közönség. Örülünk, va-
lahányszor a hazai színpadon önerőnkből kifejlett
művészetet ily fokon, s a közönség által igy
méltányolva latjuk.

Hétfő, jun. 15. „XI. Lajos." Tragédia 5 felv.
Irta Delavigne Kázmér.

Kedd, jun. 16. „Országgyűlési szállás." Vig-
játék 4 felv. Irta Vahot Imre.

&ere?a, jun. 17. „A felolvas óné." Szinmű 2
felv. Ezt megelőzte „Robin orvos.'- vigj. 1 felv.

Csütörtök, jun. 18. A bécsi operaház egyik
tagjának, Dalffi Lőrincznek föllépteül „A. Huge-
nották" Opera 4 felv. Zenéjét szerz. Meyerbeer

Budai népszínház.
Június 12. „Szökött katona." Népszínmű 3

felv. Irta Szigligeti.
Június 13. „A dajka" és „Férj az ajtó előtt"

1 felvonásos operettek Offenbachtól. Harmath
Emma hosszas betegsége után a ,,Dajká"-ban ma
lépett fel először. Hosszantartó volt a taps, mely-
lyel kedvenozét a közönség üdvözölte, s a koszo-
rúk nemcsak a viszontalálkozás örömét, hanem
azon elismerést is fejezték ki, mely Harmath Em-
mát ez egyik legsikerültebb szerepében "megilleti.
Örömmel jegyezzük még föl, hogy betegsége által
mitsem vesztett azon eleven játékból és erőteljes
csengő hangból, mely a népszínház színmű énekes-
női sorában^számára az első helyet biztosítja.

Június 14. „A dajka" és „Choufleuri ur ott-
hon lesz." 1 felvonásos operettek Offenbachtól.

Június 15. „Egy éji kaland" vigj. 1 felvonás-
ban. Fordította Kvassay. Ezt követte „A molná-
rok találkozása a lábtón'1 némajáték 1 felv.

Június 16. „A nyomorultak." Dráma két
részben, elő és utójátékkal. Hugó Viktor hason-
czimü regénye után irta Hugó Károly.

Június 17. „Don Jüan paródiája" 3 felv.
Június 18. Az építkezési adósságok fedezé-

sére : „Álarczos menet" operetté 1 felv. ,,Orestes
és Pilades" vigj. 1 felv. s „A dajka" operetté 1
felvonásban.

tér.
— (Kérelem Párili (üyula úrhoz.) Többen

a pozsonyi kir. jogakademia hallgatói közöl, még
múlt évi márt. hóban előfizettünk, Teleki Ede gr.
ur ívén, az ön által hirdetett „Adatok a jogász
életből" czimű műre, melynek szintén még m. évi
július hó folytán kellett volna megjelenni.

Később öntől nem függő akadályok közbejötte
miatt, előfizetőit november hónapig türelemre
kérte.

Miután azonban nevezett munkája még ez
ideig sem jutott el kezeinkhez, felkérjük önt,
szíveskedjék előfizetőit értesíteni a felől, vájjon
elhárittattak-e már azon, a mű megjelenését gátló
akadályok, vagy ellenkező esetben, — miután
előfizetéseinket főleg a ezégül használt czél érde-
kében tevők— minket, pénzeinknek a pesti jogász
segélyző-egylet részére történt átadásáról bizto-
sitani. — Pozsony, június 16-án. Többek nevében
Rovács Albin.

Szerkesztői mondanivaló.
6642. Pohorella. Sz. Pál urnák. A legnagyobb szives-

séggel teljesitettük volna a megbízást már régen, ha annak
tárgya annyira körünkön kivül nem esnék. Mi, fájdalom,
annyira el vagyunk foglalva saját szerkesztési ügyeinkkel,
hogy előfizetéseink számára „megbízások tárát'' nem állít-
hatunk. Mindazáltal várjuk az alkalmat, hogy a magyar
irodalom oly régi hívének és nekünk kedves személyes
barátunknak kívánságát teljesíthessük. Ha rövid idó alatt
nem tehetjük, jelentést fogunk róla tenni.

6643. A Tisza-Szamoshát. líem lehetünk barátai az
oly önkéntes szószármaztatásoknak, melyek ismét nagyon
divatba kezdenek jőni helyneveink magyarázóinál. Ilyenek
e czikkben : Ugornya = ugorj na! Namény = na menj!
Vitka = vidd ki! Matolcs = ma tölts! Tunyog = tul
nyögj! Mérk = mérj ki! Vállaj = vállalj stb. Az effélék
tréfának megjárják, de komolyan irni a tetejébe, hogy
„történelmi ismertetés" — az nem szabad.

6644. Darány. M. I. Röviden csak annyit, hogy a
ritka megtiszteltetésnek nagyon megörvendettünk. Éljen
a komaság • Éljen a keresztfiu! — Más utón többet.

6645. H.-M.-Vásárhely. K. Márton. Bizony kedves
polgártárs, ha a fejünk tetejére állunk, sem értjük mi azt
a „Viszont Értesítést.1' Azért nem is felelhetünk rá.

6646. Miskolcz. A. I. A gyüjtő-dija — a mint rég-
óta gyakorlatban van — minden tizedik példány.

6647. D.-Egyháza. V. I. Köszönettel vettük. A ké-
pet használhatni reméljük. A régibb czikket elküldtük. A
kérdésre ugyanazon az utón válaszoltunk.

6648 Rozsnyó. S. M. A küldemények megérkeztek
s nemsokára következni fognak. A múltkorinak az a baja,
hogy a milyen megragadó s gyönyörű az eleje, ép oly lan-
kadt második fele. Nem lehetne azon segíteni ?

6649. Bnda. Chenteborough. Igaza van önnek. El-
mondtuk az illető rajzolónak.

6650. B.-Füred. Sz. F. Az igért közleményeknek
hasznát vehetjük.

6651. H.-M.-Vásárhely. B. L. A jó kivánatokat szé-
pen köszönjük, s jobb időket kívánunk mindnyájunknak
mind közönségesen.

6652. A Ganges partjára. D. T. A nagybecsü külde-
mény megérkezett — köszönet a szíves megemlékezésért!
A múzeum, tudtunkra még eddig nem kapta a neki szánt
ládát. A levél egyéb pontjai nagyon megörvendeztettek.
Amaz ideig bizonyosan meg fog szűnni minden akadály
s mi már is örvendünk a viszontlátásnak. Ölelő karok fog-
ják itt várni a haza visszatérő fiait.

SAKKJÁTÉK.
182. sz. feladv. — Dósa Gábortól (Pesten).

Sötét.

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóható-
ság irányában vállal felelősséget a szerk.
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Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 177-dik számú feladvány megfejtése.
(Sperber F.-töl Debreczenben.)

Világos. Sötét.
1. H f 5 — g 7 K e ö - e 4
2. F g 4 — c 8 K e 4 — e 5
3. F c 8 — b 7 K e ö — e 4
4. K c 6 - (1 6 ^
Helyesen fejtették meg. Veszprémben;Fülöp József.

— Kis-Kürtösön : Csemíczky Károly. — Kun-Sz.-Miklóson:
Bankos Károly. — Sárospatakon : Roth Kálmán.— Felsö-
Penczen : Endrödy Géza. — Tályán : H. Nagy Lajos. —
Bajmakon • Weisz Fülöp. — Pesten : Cselkó György.
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TARTALOM.

Feleki-Munkácsy Flóra (arczkép). — Az öreg akáczfa.
Komáromi P. Kálmán. — Zerin vára (folyt.). Csuthy Zs. —
A rév-komáromi földrengésekről (folyt, és vége). Szinnyey J.
— Felső-zemplénmegyei tótok (képpel). — Vasúti híd a
Tiszán Tokaj mellett (képpel). — Koritnicza. — Béesi
levél. — Egyveleg. — Tárház: Egyház és iskola.— Ipar,
gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Bal-
esetek, elemi csapások. — Mi újság? — Nemzeti színházi
napló. — Budai népszínház. — Nyílt tér. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak.magyar-utczal. sz.)

Pest, junius 28-án 1863.

E l ő f i z e t é s i f A l t é t e l e k 1 3 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) \(i íi. Fél évre (január-június) fi ft.
C'snpan Vasárnapi U.JKag : < wupan Politikai

Egész évre (január—december) *> ft • ... Egész évre (január—december)
Fél évre (január-június) S ft Fél é (j ift.

g ( j ) g ft.
Fél évre (január június) 9 ft.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Guszfár. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4-ik szám alatt Pesten 1868.

Ki ne ismerné ama magyar példabeszé-
det : „Nem Csáky szalmája'-! Ezen példa-
beszéd — Budai Ézsaiás szerint (Polgári
Lexicon I. D. b. 493. lap.) Csáky Lászlóról
kelt, kinek képét itt bemutatjuk.

A Csáky-család hírneves család; a ve-
gyesházbeli királyok alatt Máté nádor, Ugrin
tárnokmester, Miklós erdélyi vajda, György
székelyek főispánja, Ferencz
Ulászló alatt bihari főispán,
Miklós 1500-ban csanádi püs- ;
pök volt.

Zsigmond királynak egy le-
vele, mely 1422-ben Debreczen-
ben Csáky Miklós és György
részére kelt, érinti, hogy e csa-
lád már Sz.-István király idejé-
ben virágzó és nagybirtoku csa-
lád volt. Thuróczy szerint Sza-
bolcs vezér vére van ereiben.

Régiségtárunkból örömmel
vonjuk elő e család tagját, Lász-
lót, ki Csáky István (e kereszt-
néven VH-dik) és Wesselényi
Anna gyermeke volt. Nincs meg-
irva, mikor született, de miután
bátyja, István, 1603-ban jött
világra, és apja 1605-ben halt
el, igen valószínű, hogy ö 1 604-
ben köszöntött be az életbe.

1615-ben Szád vár és Sárosra
nézve, melyeket atyja Rudolf
császártól kapott, és anyja elide-
genitni szándékozott, ellenmon-
dott, illetőleg még ekkor „sui
juris" nem lévén., gyámja s
gondnoka lépett fel nevében.
Ekkor fordult meg neve először.

Lászlónak könnyű volt hir-
nevét megalapítani, mert már
atyja István, családja nevét nagy
fényre emelte; róla szól az 1600. i
okt. 25-ki törvény (Art. 4),
mely Erdély megmentőjének ne-
vezi. Másrészről azonban fivére István, a
bibornok, ki csupán Brandenburgi Kata er-
délyi fejedelemnö körüli udvarlásban tölté
idejét, a család hitelét és pénztárát veszé-
lyeztette. •

László magtalan lévén, birtokaiban job-
bágyai felett gyakorolta az apaságot; lágyan

Régi magyarok régi arczképei.
V I I . <' s á k y L á s z l ó .

fogta őket, teljesítette kivánataikat, a mi-
ben csak lehetett. Igy történt, hogy azok
nagy része jóságával visszaélt. Léva várá-
hoz tartozó faluiban való szérűiről annyi
polyvát és szalmát vihettek, a mennyit
akartak. Midőn később Léva az Eszterháziak
alá került, szintén folytatták a jobbágyok
ez eljárást, mígnem a gazdatisztek érthető

C S Á K Y L A S A L Ó.

módon magyarázták meg, hogy „nem Csáky
szalmája ez!" — Innen ered a inai napig is
fennmaradt közmondás.

László : már fiatal korában Léva, Tata,
Pápa örökös kapitánya volt, Lévának külö-
nösen örökös ura. Hogy római kath. hiten
volt, azon tettéből is látjuk, hogy 1638-ban

ő telepitette meg Pápán a pálos szerzete-
seket. Különben a vallási súrlódásokat nem
szerette. — Midőn a nevezett évben a ma-
gyarok a spanyol származású Mária királynő
koronázásában, minden vallási viszály nél-
kül, az alsóbb rend a felsőbb renddel meg-
egyezett, a február 14-i ünnepélyen, mint
főnemes, szintén résztvett, és azután közre-

működött, hogy a kedélyek, me-
lyek a protestáns ügyben feliz-
gatva voltak, továbbra is csen-
dességben tartassanak.

Azon 1646-i oklevélen, mely-
lyel Ferdinánd Fyricz Mihályt
megnemesiti, Csáky Lászlót, mint
kir. udv. ajtónállót találjuk alá-
jegyezve. E minőségben járt, el
1647. jun. 16-án, midőn IV. Fer-
dinánd koronázásán Pozsony-
ban, Sz. Márton egyházában 100
fényes testőrrel jelent meg, és
egy hónapra reá többekkel arany-
sarkantyús vitézzé üttetett. Ek-
kor tájban már a római szent
birodalmi lovag czimet is viselte
s királyi tanácsos és kamarás
lett.

164 7 j ulius 17-én a pozsonyi
. országgyűlésen hozott 155 czik-

kely megerősítésére is meg volt
hiva; épen igy 1649 jun. Á-é,n.

Csáky László azon sok czi-
met s rangot, melyet viselt,,
nem érdemetlenül nyerte; bátor,
előretörő jóltevő ember és • b*-

, zafi volt.
Hogy szép törvénytúdomá-

nyi ismeretekkel bírt, kitűnik
abból, hogy az 1649. április hó-
ban tartott pozsonyi prszággyü-

! lésen Magyarország birájává vá-
1 lasztatott. A királyi felség sze-

mélyében ítélte el a fölebb ho-
zott ügyeket, közbirája volt a

hétszemélyes táblának -, országgyűlésen a
második hely illette s a nádor távollétében
elnökösködött.

1651-ben a Sz. Jánosrend szerzetesei
részére kiadott adománylevélen is előfordul
neve, országbírói czimmel alájegyezve. JNem
csak az országban, hanem annak határain
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26-ik szám. Tizedik évi folyam.


