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A Vasárnapi Ujság tizedik évfolyama!
A szerkesztő

JUTALOMÉVE,
szerződésileg

biztositva.

Elöfizetési fölhívás

Szebb papiros,

megnagyobbított alak,
csinosabb kiállitás,

elés nélkül.

VASÁRNAPI UJSÁG
és

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

Szerkesztő :

PÁKH ALBERT.

1863-ik évi folyamára.
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AVasárn. Ujság 10-ik évfolyamának jövedelme a szerkesztőt illeti.

alakban, szebb papiroson, disze* kiállításban
megjelenni.

fog

Természetes, hogy testvérlapja, a Politikai Ujdonstsiok szintén amazéhoz hasontó nagyságban látand napvilágot.
'•*&•
A szerkesztőség feladata leend oda törekedni, hogy a tartalom is, mind a SíÖvegre, mind a képekre nézve, a lap diszesebb, nagyobb alakjának megfelelő legyen s
egyes részleteiben szintén oly haladást s tökélyesülést tanúsitson.
Ez azon kötelezettség, mely a szerkesztőt s kiadót közösen illeti.
De hogy végre ezen évtizedi örömünnep tökéletes és bevégzett legyen, igen kivánatos, hogy nyilt keblekre és szivekre találjon azon kérelem, melyet a jutalomjáték
sajátságában részesülendő szerkesztő intéz a közönséghez. S ezt lehető legkevesebb szavakkal, de érhetően kivánná elmondani.
Minden lap maga magát ajánlja legjobban. Rábeszéléseknek nem voltunk barátja
soha, s nem akarunk az lenni „tiz évben egyszer" sem. De „néma gyereknek az anyja
sem érti szavát."
Annakokáért teljes tisztelettel és bizalommal felkérjük azt a derék nagy közönséget minden rang- vallás- és nemi különbség nélkül, melynek rokonszenvével oly nagy
mértékben dicsekedhettünk; kérjük a Vasárnapi Ujság törzsökös, régi és ujabb barátait;
személyes és névszerinti ismerőseinket közelben és távolban; — kérjük mindazokat,
kiknek egy-egy kellemes visszaemlékezésök van a lapra, mindazokat, kik valaha olvasóink voltak vagy azokká lenni akartak, — sőt kérjük minden ellenségeinket is, tegyék
félre legalább erre az egy jubiláris esztendőre a haragot, — és jelenjenek meg mindnyájan, karjaikra füzve még egy csomó jó barátaikat, jelenjenek meg azon ritka és nevezetes
szerkesztői jntalonijátékon, mely kezdetét veszi

1863. január 1-én a Vasára. Ujság szerkesztő-hivatalában.

Ezen fontos változást lehetlen volt, kirivóbb betükkel nem adni tudára a t. cz. olvasóközönségnek. A lap históriájához tartozik.
Az eddig előadottakból mindenekfelett két dolog következik : egy kötelezettA belépti dijak — daczára a fentebb igért nagyobbszerü uj változásoknak — maradség, mely a szerkesztőt s kiadót illeti, s egy hathatós tüntetés, melyet a szerkesztő nak a régiek s alább olvashatók.
ez egyszer saját érdekében fog kikérni a közönségtől.
S valamint a szinész a szinlap végén még egyszer ismétli vastagabb betükkel a
fennt véknyabban elmondottakat : engedjék meg nékünk is még egyszer ide irni, hogy
A közönség iránti hálás érzelmünknek mindig t e t t e k b e n , lapunk külső,
„A t. cz. közönség kegyébe ajánlja magát a jutalmazandó."
belsö tökélyesitésében szerettük bizonyságait adni. Igy teszünk most is, s örömünkre
szolgál nyilváníthatni, hogy eredeti régi óhajtásunk, melynek valósítását mindenkor egy
megállapodott biztos közönségtől föltételeztük, most végié tetté válik.
k

PÁKH ALBERT, ,«, e««.

Elöfizetési föltételek 1863-dik évre:

(a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva)
Egész évre (január—december)

10 forint.

Csupán Vasárnapi Ujság:

Egész évre (január—december)
Fél évre (január—junius)

6 forint.
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Fél évre (január—junius)

Csupán Politikai Újdonságok:

Egész évre (január—december)
Fél évre (január—junius)

5 forint.

6 forint.
3

Tiz elöfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal szolgálunk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala.
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)
Kiadó-tálajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten, 1863.

10 ft.
6 ft.
3 ft.

Báro

Kiadó :

A Vasárnapi Ujság 1863-ik évi tizedik folyama

uagyobbitott

Elöfizetési
f ö l t é t e l e k f§G3-Ík
évre:
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :

Csupán Vasárnapi Ujság :
Egész évre (január—december)
Fél évre (január—junius)

Az egész évfolyam, januártól decemberig, mind a két lapra 10 forint.

Ha egy lapnak annyira vitte Isten a dolgát, hogy elég kedvezö viszonyok között,
még pedig ugyanazon egy szerkesztő alatt, tizedik születési napjának megüneplésére hivhatja össze közel s távol jó barátit : akkor az ily esményt legyen szabad Magyar
országon legalább is ijsen ritka madárnak elnevezni. Azután pedig legyen szabad a
nagy érdemti közönségtől azon szabadalmat, vagy kegyelmet kikérnünk, hogy ne legyünk
kénytelenek ily ünnepélyes alkalommal, midőn a veteránusi pléhfallért épen mellünkre
tűzzük, hosszu, kennetteljes programmban elmondani : mit akarunk? kik leszünk?
Nem erről kell most szólanunk. Mert hiszen mióta egy évtizeddel ezelött — abban
a szomoru, hangtalan és színtelen időben — kiléptünk az elhagyott térre, elmondva vidámon, hangosan és nagy vörös betükkel, hogy mi azért állunk elő, hogy legyünk itt,
egy életre érdemes nagy nemzet középpontjában, a i Igazi miveltség, polgárisodás, a tudományok és ismeretek népszerü terjesztői;a munkásság,ipar,tehetség
és szorgalom bnzditói; a jó izlés, az érzület és erkölcsök neincsitói — azóta,
mondjuk, igen megszaporodott azok száma, kik saját pénzök árán, és saját észleléseik
nyomán győződhettek meg, menyiben Ígértünk olyat, a mit az évek változó folyamában
meg is akartunk, meg is tudtunk tartani. Lelkiismeretünk nyugottan várja a ránk kimondandó igazságos itéletet.
Tiz év egy halandó magyar lap s mi több, egy még halandóbb szerkesztő életében
— rengeteg idő!
A „Vasárnapi Ujság" kiadótulajdonosának megvan azon jó szokása, hogy minden
előfizetett tiz pélJányra ad egy tiszteletpéldányt. A szerkesztő is ugy szerződött vele,
hogy — ha addig megél alap — a tizedik esztendőt engedje át neki mint tisztelet-esztendőt.
Az alku meg lőn kötve s a mit az akkori szomoru irodalmi viszonyok közt inkább
csak szerény jámbor óhajtásként penditettünk meg, azt a jóságos ég meghagyta érnünk, t. i.

Pest, január 11-én 1863
Egész évre (január—december)

HECKENAST GUSZTÁV.

A magyar közönséghez!

Tizedik évi folyam.

2-ik szám.

Az októberi diploma utáni elsö erdélyi
udvari kanczellár arczképével régóta tartozunk olvasóinknak.
Magyar-gyerö-monostori báró Kemény
Ferencz, vál. belső titkos tanácsos és volt
erdélyi udvari kanczellár, Erdély azon ősi
családainak egyikéből származik, mely a hős
Kemény Simontól kezdve mai napig több
na
g y é s jeles hazafit, s köztök egy fejedelmet
is adott Erdélynek. A honszeretet, a közügyek iránti meleg
részvét és tevékenység, a küzdés
és önfeláldozás mintegy vérében
rejlik e családnak,melynek majd
minden tagja érző sziv mellett kitünő észszel is meg van áldva.
Elődeinek méltó ivadéka, báró
Kemény Ferencz, a mult század
végső tizedében Erdélyben Bükkösön született s tanulását a
nagy-enyedi főiskolában végezve,
csakhamar, mint a Kemények
tenni szokták, közpályára lépett.
>- .Ha módunkban volna is teljes
- •"*
életrajzot adni, nem érezhetnök
alkalmasnak az időt, hogy Keménynevezetes befolyását Erdély
-.v
állapotjára, most fejtegessük. Más
idö és hosszasb tanulmány kivántatnék ahhoz, hogy Erdély
ezen egyik legjelesb államférfiunak, elvei és tettei szerint, a történelemben őt megillető hely kimutattassék. De nem lehet mindjárt elsö helyre nem tennünk
azon kitüntetését, mely már az
alig 40 éves férfiut érte, midőn
az erdélyi országos rendek elnökül választák. E magas hivatásnak pedig, az 1848 előtti időszakban, négy egymásutáni országgyülésen, s a l e g v á l s á g o s a b b
időkben, sok tapintattal, ügyességgel s mély belátással felelt meg, a mi
által fényes bizonyságait adta államférfiul
tehetségének.
Országszerte örvendetes hatást szült
1 8
h
0-ban az októberi diploma kiadása után
f2011
hir, minélfogva az e r d é l y i udvari
Kanezellári méltóság betöltésénél Ö Felsége
választása b. Kemény Ferenczre esett. Nenez idők, nehéz körülmények tornyosultak

Kemény

Fél évre (január—junius)

5 lt.

Csupán Politikai Újdonságok
Egész évre (január—december)
Fél évre (január—junius)

:

6 ft.
3 ft.

Ferencz.

össze minden oldalról, de a legmagasb bizalommal megtisztelt férfiu, gyöngült egészségi állapota daczára, engedett a felhivásnak, s falusi magányát odahagyva, hazája
ügyeinek vezetését átvette. Nem feladatunk,
az akkori események lefolyását rajzolni, melyek nagyobb része még ugy is mindnyájunk friss emlékezetében van. Atalánosan
el van ismerve, hogy b. Kemény Ferencz a

Miklós távozása után nehány hónap mulva,
1861 őszén, ö is oda hagyta Bécset s ismét
erdélyi magányába vonult.
Van ezeken kivül báró Kemény Ferencznek egy kevésbbé ragyogó, de nem kevésbé
nemes s nem kevesebb érdemekben gazdag
pályája. Az erdélyi református egyház ügyeinek kormányzatát értjük, melynek élén régóta a báró áll, még pedig annyi ügyszeretettel, hogy különösen az utóbbi
évtizedbeu, midőn a politikai élet
előtte is bezáródott, csaknem
minden munkásságát ennek szentelte. A tanügy, az iskolák, tanárok anyagi helyzete, az egyházak
pénzviszonyainak rendezése, s az
autonomia melletti küzdelmek
egyaránt hirdetik, hogy ö egyházának munkás és hü fia.
Báró Kemény Ferencz a magánéletben jó rokon s igaz barát,
bölcs tanácsadó, szellemdus és
érdekes társalgó, s nem leereszkedő, mint mondani szokták, hanem magához emelő azokat, kik
hozzá fordulnak.
Most ujra visszatért a magánéletbe. Meg van gyözödve hazája
jövőjéről s győzelméről azon
ügynek, melynek egész életét
szentelé. Kivánjuk, hogy ennek
látásában vele együtt minél hamarább gyönyörködhessünk!

A haladás egyes jelei
Magyarországban.
IL
BÁRÓ

K E M É N Y

F E R E N C Z.

magas polczon is, az udvar légkörében, s
minisztertársai sorában, tömérdek akadály
között, szilárdul állotta meg helyét, s a
mellett, hogy egyéni tulajdonai által a legmagasb körökben is rokonszenvet ébresztett, régi meggyőződései s elvei szellemében
hatott és munkált. Hogy eredményt fel nem
mutathatott, nem az ö erélyének hiánya,
hanem a viszonyok hibája volt. Báró Vay

Azt mondják : hogy tekintve
azj olvasók számát, több lappal
birunk, mint a mennyire szükségünk van.
Ez igaz; de az innen folyó kárt mindenekelőtt a könynyelmüleg vállalkozó kiadók
fogják viselni. Kevesebb is megjárná a jóból
sa közönség inkább szeretné, ha az irodalmi
erők korlátoltabb téren öszpontosulva, nehány oly szépirodalmi, müvészeti és tudományos szaklapot állítanának elő, mik a méltányos kivánatokat teljes inertekben kielé-

í !
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githetnék. Ezen idö elébb-utóbb be fog következni; az üdvös válság, mely a buzaszemet a pelyvától külön választandja, tán közelebb van már, mint sokan vélik. A politikai
lapokról nem szólunk ; ezek többé kevésbbé
a külön párt-árnyalatok napi közlönyeiül
szolgálnak, vagy legalább mint ilyenek igyekeznek a sorozatban megjelenni; sajnos
u£van az is, hojjy a régibb ismertebb nevek,
a mindennapi szükség parancsoló szavától
ösztönöztetve, egymásután hagyják el a
szépirodalmi pályát, s hogy szellemi tehetségeik gyümölcsözővé tételére oly mezőket
kénytelenek felkeresni, a hol a munka, kevesebb erőfeszítés mellett is, bövebb anyagi
hasznot igér : azonban legyünk meggyőződve, hogy ez igy sokáig nem tarthat; a
jelenben létezö lapok sokasága, vagy egy
egészen uj olvasó-közönséget lesz képes elővarázsolni, vagy megfizeti azon tapasztalásának árát, hogy egy pár közölök kissé jókor
talált érkezni.

i

boritá; széles e hazában még a legigénytelenebb helyeken is, mindenki tartozó kötelességének ismeré, leróni hálaadóját a,.legnagyobb magyar" emléke iránt.
Kevéssel ezután, mint valami ihlet következtében azt láttuk, hogy nemzetünk eltérve az Európában átalánosan behozott öltözéktől, nehány hó alatt, az elsőtől az utolsóig felvéve a magyar ruhát. Az egyetértést,
amint a sajátszerü változás létrejött, itthonn
és a külföldön egyiránt csodálták és méltányolták. Pedig jól emlékezhetünk rá, hogy
azon időkben, a lapoknak épen nem volt
módjukban, olyas valamit ajánlgatni, a mi
az akkor divatos „demonstratiók"-hoz csak
némi tekintetben is hasonlithatott. A nemzetiségnek ezen külsö jelek általi elötüntetésé
ben a sikeres példát közelebblakó kisebb
szomszédnemzetek is követték. Legyünk
meggyőződve, hogy szomszédaink más, még
inkább az életszükséghez tartozó dolgokban
is örömmel indulandnak utánunk, a hányszor
csak észreveszik, hogy törekvéseink helyesek, és mindnyájunk közös érdekeinek egyiránt megfelelnek. Ezen irányadó szerep,
1
mái magában egy neme az erőnek, hatalomnak és befolyásnak. Ismerjük fel e kicsinységben is hivatásunk egyik jelét, s erősítsük
meg szivünket azon szószátyárkodók vészjóslatai ellenében, a kik feketevérüségükben okosabbak akarván lenni az összes nemzetnél, csak kicsinyleni tudják azt, a minek
ellenkezőjét előidézni soha képesek nem

Bármely eset közetkezzék be e kettő közöl, bizonyos az, hogy a kik lapjaink elszaporodását az irodalom hitelét veszélyeztető
kórjelnek nevezik, az ellenkező tulságba esnek. A nemzet irodalmát a jó müvek, s az
azokat élvező olvasók képezik. Annyira már
vagyunk, hogy közönségünk ismeri jeleneinket; tud különbséget tenni a jobb hangzásu
nevek között; éles belátással szemeli ki azon
tehetségeket, a kik a jövöre nézve a siker
reményével biztatnak. Hogy ily szabad, s
(vege következik.)
—rt.
korlátot nem ismerő versenytéren néha a lesznek.
nem hivattak is szerepelni próbálnak, oly
baj, mely önmagában hordja gyógyszerét.
Igen szomoru volna, ha e szent ügyben a köAz erdei forrás.
zönség oly gyengeséget tanúsítana, hogy
— 1859. —
egyszer vagy másszor rászedetvén valamely
nyegle által, az irodalom átalános elhanya- Ott buzog magában, cserfák árnyokában.
Fölötte lombernyő magaslik az égre;
golásában fejezné ki boszuját.
S ha az őszi szellő végig zeng a fákon :

í
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E sorok irója a lapok ily eddig nem ta- Megsárgult levélkék hullanak vizébe.
pasztalt elszaporodását a haladás egyik biÖblét jó emberek kemény tölgydongákkal
zonyitó erövel biró jelének tekinti. Nem Vették körül, hogy a vihartól megójják.
mintha hinné, hogy e pillanatban már oly Hosszu zöld mohszakái verte ki azóta
számos közönséggel birunk, mely 70 lapot Belülről a hordót : a f o r r á s g u n y h ó j á t .
eltarthat; nem mintha képzelődnék, hogy
ily aránytalanul nagy tér betöltésére telje- Itt lakik ő ezen ódon kis gunyhóban,
Kristály fenekéről buzognak a habok :
sen megfelelő erők állnak rendelkezésünkre : Mint
költő szivéből a fel-felbuggyanó
hanem örvend a szabad verseny ezen töme- Szellemhabocskák : a szépen zengő dalok . . .
ges feltűnésének; nem kételkedik, hogy a mi
a sok közöl igazán jó, a mi ápolásra érdemes, Ámde mint a költő nem dalol magának —
az elöbb utóbb kiemelkedik a többi közöl De ihlett éneke elszáll a világba :
a kis forrás is csörgő csermelyével
s meghozandja azon gyümölcsöt, melyre a Ugy
Pázsitos völgyeknek virányit táplálja.
„termelő" számol, melyet a „fogyasztó"
S ezer virág fakad a csermely partinál —
igényel.
Mint a dalok nyomán ezer szép érzemény:
III.
S mellette, mentében kizöldül a mező :

15
S ott, hol vándorutjok két oldalra válik :
Édes suttogással bucsuzik el tőle, —
Mintha mondaná : hogy az Isten áldjon meg! . . .
Lépteidnek legyen az ég vezetője!"
— Este van. Forrásnál madárszó nem hallik.
Harkály, csíz, gerliczék elültek mind körül.
Csak a madárnépnek ez iparlovagja :
A más fészkén háló kakuk szól messzirül . . . .
Majd minden néma lesz; csendesen, csendesen
Nyugalomra válik a nappali élet;
Fenn halvány felhőknek, lenn halvány árnyaknak
Ingó lebbenése tölti be az éjet . . .
Éjfélkor a forrás mormoló vizénél
A szomszéd romvárnak tündére mcgjelen :
Midőn a holdsugár rezgő lombok fodrán
Atragyog — meg eltün, halványan, nesztelen.
Halkan meriti meg kis fehér korsóját
A tündér a meg-megcsillanó habokba, —
Majd elszáll; nyomában titkos suttogással
Lendül meg a várhegy berke, lombja, bokra.
Ott fenn álmodik a tündér szeretője :
Szép karcsu ifju hős, kard, kopja mellette;
Vad harcz romba dönté a kemény kővárat —
Urát meg az ifjut lágy sirba temette.
Ott szunnyad ő most is szép aranyhajával,
Lobogós kopjáját keblére ölelvén;
Sirján a dicsőség rózsája virágzik,
S szerelem liljoma — fakadván hő keblén.
Ide jár kedvese minden
Virágit a forrás vizéből
Hogy mint dicsősége, s
Viruljon sirja is, sokáig

éjfelenkint,
öntözve :
szerelme virágzik :
— örökre! . . .

És a sir virul is; áldásthozó a viz,
Minden kis cseppje : egy virágnak élete;
Mert az ifju hősnek sirját feldiszitni —
Ez a kis erdei forrás k ö l t é s z e t e ! —
Thaly Kálmán.

Miranda.
Elbeszélés, irta JÓKAI MÓR.

I.

Csak hat hónapja mult, hogy Diaz de
Solis telepitvényeit leölték a rézszinüek, s a
rioterioi váracs omladékait ugy benőtte fü és
folyondár, mintha ezen a vidéken még a természet is vissza akarná foglalni, a mit töle.
az óvilág lakói elvettek.
Pedig Solis valódi égetett téglákból rakatta a kastély falait, erős czölöpzetet veretve a földbe alapzatnak; két oldalt a Rioterio folyam kerité el, harmadikon a tenger.
A folyam keskenyebb alján dobogó-hid vezetett keresztül, felvonó csapdával a kapu
felől; a bástyák lőrésekkel voltak ellátva,
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az árkok sánczkarókkal kitüzködve, a hid
Hasonlókép, a haladás egyik biztos jelévédelmére két ágyu szolgált; a falakat hánek vehetjük azon örvendetes tapasztalásun- — Jő a tikkadt vándor, rekkenő hévségben,
romszáz pánczélos vitéz védte : és a. meztekat, hogy Magyarországban, a haza szellemi Jót iszik a forrás enyhe-hűs vizébül,
len barbárok mégis leölték öket, felgyujták
és anyagi kérdései tekintetében, bizonyos S fáradt tagjait, hogy megpihentethesse —
a várat, éjjel, zivatarban megnyiták a folyahatározott, s az egyeseket tévutra vezetni szán- Gyepnőtte dombjára bágyadtan mellé dül . . .
mot, felmásztak a csupasz falon, orozva vedékozó törekvések ellenére is, erih, ingat- S lelkét édesdeden álomba meriti
tek magukat az alvókra s ott elnyomták
hatlan,megromolhatlcm és megvesztegcthetlen Csörgeteg haboknak játszi suttogása, —
öket tengersokaságukkal.
kihszellem uralkodik. A magyar ember sok- Fenn a lombon barna babukák beszéde,
kal jobban van értesülve a hazájabeli dol- Füttyös rigó dala, harkály csattogása . . .
Es azután ott hagyták a puszta romokat
gok állásáról, mint sokan vélik, a kik egy Majd vadméhek jőnek virágok kelyhéről —
a három viz között, s hat hónap mulva vad
idő óta a fehéret, erőnek erejével feketének Harmatban fürödni, fűvön száritkozni,
bozót volt az egész telep helyén; utat, kertet
akarják bebizonyítani. Nagyon kiveszett kö- RÖpkedő szárnyuknak lassu zsongásával
ismét benőtt a vadnövényzet, csupán azt a
zölünk azon faj, mely a szép szavakat, a A vándor szemére könnyü szendert hozni.
különbséget tévé, hogy a hol az ásó felforkézzélíbghat(') dolgoktól nem tudja megkü- S ő a méhzsongásban, habok csörgésében
gatta, vagy a lópatkó letaposta a földet, ott
lönböztetni. A ki értelmes népünk között Távol kedvesének suttogását hallja,
egy addig ismeretlen vereshátu tövislapu
megfordult, élvezettel és lelki megelégedéssel S álmában sóhajt, és arcza felmosolyog,
burjánzott fel. A fehérek, az idegenek lábnyoemlékezik vissza tapasztalásáról, miket a nép S forró ölelésre tárul ki hó' karja.
mán nőtt az.
háztüze mellett szerzett. A midőn az AkaHat hónap mulva a véres éj után egy uj
FÖlébred . . . körülnéz . • • körülte vad erdő . . .
démia palotájának ügye megpendült : egy- Almát, tévedését mostan általlátja,
hajó érkezek Paraguai partjaihoz, mely a rioszerre mint varázsszóra az egész nemzet S megáldván a forrást ujultan siet, hogy
terioi öböltől egy mértföldnyi távolban, épen
figyelme e tárgyra fordult, s a lelkesedés Mielébb dűlhessen kedvese karjába.
a kastély rommal szemközt horgonyt vetett.
oly sikert hozott létre, melyhez hasonlót, a
Miért nem jött közelebb? Miért maradt
pénzözönben uszó Angliát kivéve, másutt De mint a jó gazda hiven elkíséri,
oly
messze láttávolban? Arra tán igen jó
| Távozó vendégét egész kapujáig :
hiában keresnénk. Széchenyi István halálá- i Ugy a kis kutfőnek ere is követi
okai voltak.
nak megrázó hire az egész országot gyászba ! Az utast, le a mély völgynek odújáig
Rögtön két dereglye közelitett a hajó fe-

,:

..- L

löl, mindegyiken husz-husz férfi ült, mell- hátratekingetés mellett a rom egyik tört Őseink szigornsága a káromkodás
vértes, muskétás alakok, oldalt felcsatolt bástyáján át eltünt vele. A másik fia ott maellen.
széles karamu kalapokkal, mikről nagy fehér radt. Azt a katonák el ekarták taposni. Nunjo
(Kivonatok „Deés városa története" czimü dolgozatomból,)
tollak lengtek alá; öveikben pisztolyok, ol- nem engedte. Minek bántanák meg azt az
A szitkozódás és káromkodás annyira szodalukon széles egyenes kard.
állatot, mely öket kikerülte; anyja bizonyokássá vált az alsóbb néposztálynál, sőt néhol még
A dereglyék közeledtére a Rioterio san vissza fog jöni az itt maradt kölykeért; a középosztály előbbkelő tagjainál is, hogy még
bokros partjai mentében hosszu keskeny pi- tegyék ki neki a kapuba, hadd találjon rá. botránykozást sem okoz, sőt a műveletlenebb előtt
S valóban ugy lett. A jaguár az elsö az Isten- és ember-káromlás a férfiúi erő és bátorrogok sikamlottak tova : leskelődő indiánok
kölykével
átúszta a folyót, azután ismét ság jelének tartatik; minek oka az, hogy a szitcsónakjai, hasonlatosok azokhoz a kajmánokvisszauszott : ordítva, szökellve a várfalig kozódok, káromkodók büntetés alá nem vonatnak,
hoz, mik előlük a viz alá bukdosnak.
jött, ott meglelte porontyát, szkjába vette s az ilyes, bünnek nem is nézetvén. Pedig e tekinA megölt fehérek testvérei jöttek!
tetben szigoru büntetőtörvényeink vannak, nemcsak a hazai átalános büntetőtörvényekben, haA dereglyék földet érnek, két férfi lép azt is átvitte a tulsó partra.
— Látod, hogy még az sem bánt, ha te nem egyes helységek helyi törvényei s statútulegelőször a partra, kiknek vállukon átkötött
mai közt is. Hogy mily szigorúak voltak Deés
széles kék szalagja rangot tanusit; az egyik nem bántod.
város régi büntetőtörvényei, annak bizonysápiros, telt arczu férfi, vidám, derült homloAzonban jött mindjárt valaki, a ki nem gául, s azon idő szelleme ismertetéséül ide igtatom
káról hátra csapva a tollas kalap; lépései, birt ily nemes elismeréssel a békeajánló a megye gyülésén 1669-ben márcz. 30-án hozott
fejhordozása, mintha csak otthon, ismert vá- jövevények iránt. A nád közt recsegő léptek Deés városa törvényes ügyei ellátására s a perleros utczáin járna. A másik férfi sokkal ifjabb, egy nagy fekete kígyót riasztottak fel fekté- kedésre vonatkozó constitutio 12-dik pontját :
szép, szabályos, de sötét szellemü arcz, sürü ből. A kígyónak nagy pápaszeme volt, ,,12-ör, A kik az Istennek parancsolatjával, sem
szemöldökkel, s még alig hamvadzó bajusz- mintha ö foglalkoznék legtöbb tudomány- világ tövényével semmit sem gondolván, amaz Isten ellen való rut szitkoknak nemével, „ördög atta
szal és szakállal.
nyal; csunya nagy fejét magasra emelte, ka- teremtette," és ezekhez hasonló több Isten ellen
Az elsö Nunjo de Lara, Cabot Sebestyén rikába tekert farkán aként forogva, mint való káromkodással szitkozódnának, homály nélvállalatának kapitánya, az utóbbi Hurtado egy eleven gyertyatartó. Két méreg foga kül megbizonyosodván, az olyanok halállal megSebestyén, elsö hadnagy, és a spanyol lova- messzire kinyúlt felső állkapcsából s szemei büntettessenek az árticulus szerint. A kik pedig
lelkeződnek, az olyanok toties quoties huszonöt
zöld tüzszikrákat löveltek Hurtado felé.
sok vezetője.
pénzzel büntettessenek, vagy ha fizetni nem akarUtánuk a többi vitézek is kiszálltak a
— Nem mérges az, sietett de Lara hadna- nak, kalodába vagy nyakvasba tétessenek, és pipartra, kik közöl tiz a dereglyék fedezetére gyát megnyugtatni, de már későn jött be- ronkodjanak."
hagyatott, harmincz a két főnököt követé a avatkozása, mert Hurtado a rárohanó ki— 1742-ben nagy pestis dühöngött Erdélyben,
romok felé.
gyóhoz csapott kardjával s a jó toledói oly Deés sem kerülheté annak sujtoló csapását; any— Kedves öcsém, szólt nevetésrehajló szerencsés volt, hogy a ezudar cobra feje a nyi volt a halottak száma, hogy koporsó nélkül
hangon Nunjo : ugy látszik, hogy a te táv- földre esett; a kigyó dereka azonban roha- temettettek el. Talán ezen körülmény idézte elő
csövednek volt igaza; az csakugyan rom.
mában fel nem tartva,a lovag lábaira teker- az alább irt szigoru büntetőtörvények hozását, a
— Ugy-e ? Te erövel pompás tetőt akar- gőzött, azokat összefonódó gyűrűivel egy- melyeket a jegyzőkönyvből szorul szóra kiirni
azon siralmas korszak rajzául érdekesnek gontál rajta felfedezni.
máshoz szoritva, s fekete vérét szerteszét dolok. 1742-ben oktober14-kén szerkezettjegyző— Az ám S utoljára azt akartam veled fecskendve; mig a levágott fő mérges fogai- könyv 156. száma alatt ez áll :
elhitetni, hogy itt az az építészi rend, hogy a val a szájába akadt nádszálakat harapdálta
„Siralommal szemléljük minden nap az Istenházaknak ne legyen teteje. Hanem biz ez le ketté, s ókuláros szemeivel most is dühösen nek a mi bűneinkért ellenünk fclgerjedt, és sebes
lánggal égő haragjának tüzet, és minden reggel
van égve. És igy nagyon jó gondolat volt pislogott fel megölöjére.
ujabb-ujabb ábrázatba megjelenni szokott keserves
tőled, hogy a hajóval ne jöjünk közelebb;
Hurtado lehányta magáról a halála után kemény itéletét, a midőn akármely felé forditjuk a
nehogy a nők is meglássák, mi van itt előt- is erőszakoskodó dögöt, s nem is beszéltek mi szemeinket, nem látunk egyebet a sürü gyászos
tük? mi elött mindent rendbehozhatnánk.
róla többet.
koporsónál,és akármely felé hajtsuk ami fejeinket,
— Mindent ?
nem
hallunk egyebet a mi utczáinkon, és házainkba
Most a vár üres szobáiba felvezető nyía
keserves
jajszónál, ugy hogy ha csak az Isten
— No természetesen, a mit lehet. Innen lást kellé megtalálni.
kegyelemmel nem fordul hozzánk, netalán egészen
ugylátszik, hogy azokat, kiknek bennünket
A lépcső le volt égve; hanem kötélhág- megemésztetünk, — hogy még emlékezetünk is
vendégül kellene elfogadni, egy lábig kiöl- csót hoztak magukkal, elővigyázatból. Azon eltöröltessék e földről, és mégis az Istennek ilyen
ték. Nem is csudálkozom rajta. Diaz bolond Hurtado ment fel legelőször.
sujjos, és nehéz Ítéleti kozott is, nem hogy magunk meghunyászkodásával az Istennek ellenünk
volt. Mindjárt mondtam neki, a hogy hajóra
A mint feljutott és egy pillantást vetett égő haragjának tüzet kivánnók megengesztelni,
ült, hogy igy fog járni : hüvelykszoritóval,
maga elé : félrefordult és eltakarta szemeit. sőt minden tartózkodás nélkül nagyobb mértékbe
meg forró olajjal akarod te a vadakat megEgy korommá égett csontváz hevert cselekeszszük a gonoszt, és iszszuk az álnokságot,
hódítani? vigy nekik üvegklárisokat, tarka
mint a vizet, a melylyel nem hogy az Istennek elszalagokat; bánjál velük szépen s a tieid előtte. Mellette voltak sarkantyúi és ércz- lenünk felhúzott karjait megfognók, sőt mintegy
lesznek. De nem! neki más eszméi voltak, ö olvasója, annak bizonyítványául, hogy spa- megkötjük az Istent ezen itéletének helységünkbe
a bálványimádást akarta kipusztitani. Sze- nyol volt.
tovább való gyakorlására.
Azután
üszkök,
szenesült
gerendák,
öszgény, nyugodjék békével a másvilágon. Mi
„Ezekért, hogy az Isten ő szent Felsége
azon leszünk, hogy ezen a világon nyugod- szetört alabárdok vasveretes nyelei. A falak megelégitvén már egyszer a maga itéletét, kegyeegészen feketék a füsttől. Ez lehetett az őr- lemmel forduljon hozzánk, és szűnjék meg helyhassunk békével.
ségünkben ezen keserves kemény itéletének to— Igen. Karddal a kezünkben és félig tanya, mely gerendázatra levén épitve, be- vább való gyakorlásától, — ezen mi istenünknek
égett : a többi szobák boltozatosak voltak,
nyitott szemmel, mikor alszunk.
megharagudott orczájának megengesztelésére,
azokat
nem pusztitá el a tüz, hogy annál mintegy áldozatunk jeléül concludáltuk de voto
Eközben a váracs kapujáig ért a kis
unanimi :
fegyveres csapat, melynek udvarát ugy tele szomorubb látványul hagyja meg.
1-ör. A kik Isten és haza törvényeivel ellen
Épen állt a nagy közös ebédterem, melynőtte már valami magas czikkes nádalaku
való
szitkokkal élnek.
növény, hogy a férfiaknak karddal kellett nek falait Diaz szent képekkel festeté tele;
2-or,
Büntetés után is halállal büntettessenek.
azoknak a Timbuctok mind elcsufiták armaguk elött utat nyitni.
3-or, Az ünnep és vasárnapok megtartassaHurtado elől ment, nyomában de Lara. czaikat; a padlat fekete volt a vértől, s a ki nak, a midőn semmi munkát tenni, az idegeneknek
A mint az udvar közepéig haladtak, hir- az ablakokból letekintett, az ott alant fehérlő a városon keresztülutazni, a korcsmákon részeelszórt csontokból kitalálhatá, hogy a leöl- gitő italt árulni nem szabad.
telen gyanus morgás üté meg füleiket.
teket itt ez ablakokon hányták alá : a fene4-er, A ki három vasárnap templomba nem
— Ez itten fenevadak tanyája is lehet :
vadaknak volt dolguk, mig széthordták megy, nyakvasba vettesse a hadnagy, akár férfi,
szólt de Lara könnyüvérű kedélylyel.
akár asszonyember."
Közli : Pataki Ferencz.
öket.
Hurtado egyet lépett a morgás helye
Legszomorubb látvány volt egy kisded
felé, s a szétváló nád között egy jaguár ott- kamara egy ablakkal a tenger felé. Ez lehehonos fészkére bukkant, hol a nőstény fene- tett Diaz nejének hálószobája ; a fal világos Hol és mikép terem a Vasárnapi Ujság.
vad épen két kis vak kölykét szoptatá.
(Vége.)
kékre festve, s égszin-alapon (bizonyosan
Hurtado kirántá övéből egyik pisztolyát, atyjának ágya felett) két piczi gyermekkéz
A szerkesztői irodában hagytuk olvasóde Nunjo visszatartá kezét.
tiz ujjának véres nyoma.
inkat, s itt fogjuk fel ujra az elejtett fonal
— Ne löjj kérlek, a hajón meghallanák
A padlón kitépett szőke fürtök, mezte- szálát. Ezen második emeleti helyiségben
s a
z asszonyok megrémülnének. Nem bánt len indián sarkak vérfoltjaiba tapadva.
egészen más dolgok folynak, mint a földez
**• vad, ha te meg nem támadod, hagyd Hurtado Sebestyén nagyot sóhajtott. Ö szinti kiadóhivatalban. Mig ez utóbbiban
•futni.
pénzolvasó-asztalokat, vasas pénztárt, egy
is magával hozta ifju nejét. (Folytlltá
p a jaguár valóban, a helyett, hogy a jö, halmaz névjegyzőkönyvet stb. látunk, addig
s<l M v e t k o z i k
vevényekre rohanna, hirtelen fogai közé
ezek helyén a szerkesztői irodában Íróaszta'kapta az egyik kölykét s nagy morgás és
lokat, hirlap- és könyvtartó polezokat, kéz-
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iratokkal, képekkel és rajzokkal telt fiókokat
és mindenfele Íróeszközöket találunk. A két
hivatal teendője egészen különvált, s egyik
a másik dolgaiba nem avatkozik. A szerkesztőségi tagok nem látják az előfizetők jegyzékeit, a pénzes, reclamáló és hirdetéseket tartalmazó leveleket; a kiadóhivatal emberei
pedig sejtelemmel sem birnak arról, mi készül oda fenn a lap tartalmára nézve. Azért
emiitjük ezt, mert még mindig sokan vannak,
kik a kettőt összezavarják.
A szerkesztőségi irodában pontosul össze
minden a lap szellemi részére vonatkozó érdek. Ide érkezik minden közlemény, mely a
lap főrészébe, kiadásra van szánva; itt irják
a szerkesztői tagok czikkeiket, kiszabott rovataikat. Minden beküldött munka és tudósitás itt megy keresztül a szerkesztői bírálaton s vagy elfogadtatik vagy azonnal megsemmisül. S ez nem a legkisebb, gyakran
nem is a legmulatságosabb foglalkozás. Mert
ha igaz, hogy a lefolyandó tiz év alatt tiz
vastag kötetet adtunk át a közönségnek,

kot hasábjain. A legfiatalabb szedöinasokat
rendesen futkározásra használják, ezek járnak örökké ki s be a szerkesztői szobákba
kéziratért; ezek keresik fel még otthon is
kora hajnalban a munkatársakat, csakhogy
a többiek munkájokban, mely élelmöket
adja, fenn ne akadjanak. A Vasárnapi Ujság
és Politikai Újdonságok szövegének kiszedésévél 8 szedő foglalkozik (köztök 4 inas) —
a nagy napilapok 12 —16 szedővel dolgoznak. A hosszu teremben ott állanak külön
szedőszekrényeik, melyekben az e lapokban
használtatni szokott ón betük elkülönzött
fiókjai foglaltatnak.
A mily nagy haladásokat tett a typographia a nyomtatás csinja, gyorsasága és
könnyítése dolgában : majdnem épen oly
kevéssé ment előre a szedés mesterségében,
s ereszben — a betük csinosságát s változatosságát kivéve — csaknem ott áll most is,
a hol Guttenberg idejében. A szedő oda áll a
betüszekrény elé, oda szúrja a tartót (tenaculum), beleilleszti a rábízott, gyakran ol-

munkát tovább folytathassa. Természetesen
a szedés, a kéziratok természeténél fogva és
a szerkesztői meghatározás szerint, különböző fajta betükből történik. Lapjainknál
következő betük használtatnak : ciceró (a főbb
czikkek nagyobb betüi), garmond (a többi
czikkek kisebb betüi) és petit (a szerkesztői
mondanivalók apróbb betüi). Ezek között-vannak másféle betük is, mint a czikkek czimbetüi (compact), az újdonságok, apróbb hirek
czimsorainál használt dűlő betük (cursiv) s
ezek kisebb-nagyobb változatai.
Mihelyt egy czikk ki van szedve, előáll a levonó, ki egy nyomdai festékkel bevont ruganyos hengerrel a kiszedett betühasábokat nehányszor végig simítja, hogy
a festék rájok ragadjon, azután ráilleszt
egy-egy megfelelő nagyságu, megnedvesitett, durvább, de tiszta papirost, elövesz
egy kemény sörtéjü nagy kefét, s ezzel végig veregeti a papirost; majd hirtelen leveszi a betűkről s ime rajta már a czikk
olvasható; ez az ugynevezett kefelenyomat
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melynek minden sorát s betüjét kétszerháromszor elolvasta a szerkesztő : ugy az
sem tagadható, hogy ezen tiz kötet mellett
legalább kétszer annyi kötetre rúgna azon
kéziratok száma, melyeket a fentebbiek mellett szintén el kellett olvasnia és — különféle okok miatt — félretennie.
A kiadásra szánt kéziratok rendbehozva,
kijavítva, kellő alakba öntve a szerkesztő kezéböl a szedőkhöz vándorolnak. Ezek szintén a
második emelet egy más szárnyán tanyáznak
egy két oldalról (utcza és udvar) világított
tágas teremben. (Lásd itt közlött rajzát)
Ezeket nem igen kell kínálni a czikkekkel s
inkább az a bajuk, hogy sohasem kapnak
eleget. A szedő örökké éhes, mint a hernyó,
s örökké zaklat a „kéziratért," még akkor
is, midőn azt hiszed, már annyit adtál neki,
hogy még a szomszédjának is juttathat belőle. De azok az öntött betük nagyon soványak s tengernyi kéziratot nyelnek el; azután a szedő inkább szereti, hogy maradjon
fenn egy darab a jövö számra, mint hogy
utolsó perczben fedezze fel a nagy vakabla-
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vashatlan, összevissza - igazított kéziratot,
melyre (a kiszedett sorok megfigyelése végett) ráteszi a jelzőt (divisorium) s azután
roppant türelmet, nagy figyelmet és kézbeli
ügyességet igénylő munkával kapkodja ki
innen is, onnan is a betüket, pontokat, nyughelyeket s minden irási jelt egyenkint, darabonkint, hogy azokból szavak, mondatok,
czikkek, hasábok, columnák legyenek, s
végre egy egész hirlapi szám megteljék. Ha
szorgalmasan intézi dolgát, egy óra alatt
legfölebb 1000 betüt rakhat össze a szedő.
Hányszor kell megemlékeznünk a meg nem
születhetett Kliegl-gépröl!
A szedő elött fekszik egy hosszudad
deszka-eszköz, melynek hajó (Schiff) a neve,
ezen van azon hasábnak formája, szögmértéke (Winkelhaken), mely a kiszedendő sö.
rok szélességét jelöli meg. A kiszedett betüket
ide rakja egymás mellé, a melyek azután
hosszu hasábokká (S^alten) nőnek keze alatt.
A kész hasábot madzaggal körülfüzi, hogy
szét ne hulljanak a betük s kiemeli nagyobb
asztalokra, hogy megürült szögmértékében a
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(Bürstenabzug),mely, minthogy nem egyenlő
nyomásu sajtó alatt történt, rendesen tökéletlen nyomat. Nem is a közönség számára
készül ez.
Ezen l e n y o m o t t hasábok azonnal a
szomszéd szobában müködő nyomdai javítók (correctorok) gondjára bízatnak az illető
kéziratokkal együtt; itt a szedés összehasonlittatik az irott czikkei, a benntalált hemzsegő hibák kijelöltetnek s a papir üres szélein kiigazittatnak. Ezen kiigazitott correcturák majd ismét visszakerülnek a szedőkhöz, kik a kijelölt hibákat a szedésben kijavítják.
Szépen folyik napokig a munka; a szerkesztőség küldi a kéziratokat, a szedők és
javítók cserélgetik egymással szedett és javított hasábjaikat; a rajzolók és fametszők is
elkészülnek munkáikkal; — azalatt megérkezik az összeállítás, a revisio napja — kedden délután a Politikai Ujdonság, csütörtökön a Vasárnapi Ujság számára. A szerkesztő
megjelöli az összeállítandó czikkeket, képeket s azoknak rendsorát, s a szedők elseje, a

tördelő *) hozzá fog a nagy figyelmet és levén, s az"alatt a szükséges papiroskész- nő a tiszta papirost, az alant ülő a nyomtaügyességet igénylő munkához, a tördeléshez, let is elkészíttetvén a nedvesítő konyhá- tott ivet kezeli. Egy másik sajtón azután
a mi abból áll, hogy a kiszedett és kijavított ban, a müködő gőzgéppel összeköttetésbe szintén ily eljárással az ivtullapjára a másik
hosszu hasábokat kolumnákká (oldalakba) hozzák a sajtót, egynehány próbanyomást négy oldal nyomatik. Gőzgéppel e munka
rakja össze, vagyis azon alakba, a mint azok tesznek, a hol hibát találnak, ott rögtön iga- igen szapora és gyors; s egy óra alatt 1000
más- vagy harmadnap a közönség kezébe zitnak rajta(s ez különösen a képeket nyomó példánynál több készülhet el, anélkül, hogy,
fognak jutni. Az illető helyekre beilleszti formátummal gyakran igen sok időt vesz mint egyéb kézi- vagy gyorssajtóknál, ema fametszeteket is s
beri erő vétetnék
a soroknak apróra
igénybe.
tördelése ezek köMeg kell itt jerül, jár legtöbb bajgyeznünk , hogy a
jal és idövesztéssel.
legelső kész nyomAz összeállitott kotatott p é l d á n y a
luninákról ismét keszerkesztő saját aláfelenyomatok vétetirásával —• a fennnek, s ezek kerülálló rendeletek érnek azután revisio
telmében — a rendvégett a szerkesztő
őrségi sajtóhatóságelé, ki a bennfelejtett
nak k ü l d e t i k be,
hibákat szintén kihogy a netaláni észjelöli, s ha szüksérevételek innen még
gesnek látja, most
jjókor
k
h
megtétethes
még a czikkeken
senek.
igazithat, a rendet
A nyomtatott
megváltoztathatja
ivek a sajtóteremből
stb., mindenesetre
csakhamar egy uj
czélszerü, hogy vahelyiségbe, uj kelamennyi kolumnán
zekbe kerülnek : a
betűről betűre
második
emelet
vegig menjen
udvari
részén
levő,
a revideált Végre
csomagolási
és
szétkat aláírja, a•oldalaszedő
küldési t e r e m b e .
a kijelölt igazításo(Lásd a mellékelt
kat megteszi, s ezrajzot). Itt megint
zel a szerkesztő és
uj m u n k á s publiS z e d ő k
t e r m e .
( Z o m b o r y
G . r a j z a
után).
szedő munkája ezen
kummal
találkoszámra be van végezve. Ök már a jövö szám igénybe). Ha mindent rendbehoztak a nyorn- zunk. Itt vannak az expeditio hivatalnokellékein jártatják eszöket.
dászférfiak, megindul a nyomtatás, s itt, kai, kik a lapok czimszelvényeit (adresDe a működésnek ismét uj tere nyilik mint képünkön látjuk, már a munka egy ré- seket) rendezik, melyek, mint rajzunk mumeg. Elöjönek a gépterem emberei, egyes szét nöi kezek veszik át. Minden sajtónál két tatja, külön hosszu állványokon a föpostadeszkákra rakják a
vonalak s az egyes
kiszedett kolumnáelőfizetők l a k á s a i
kat s viszik le a
szerint vannak felközbenső mellékléposztva s ugy rakva
csökön a földszinti
egymás mellé, hogy
sajtógépekhez.(Ezen
össze ne tévesztetgépterem igen érthessenek. Minden
hető rajzát mutatja
előfizetőnek az előmellékelt képünk.)
fizetési időre előre
Itt már egészen uj
nyomatnak ki czimkezekbe, a nyomtaszalagjai s az egyes
tók, gépészek birtopostanapokon mind
kába kerül a szeraddig szedetnek le a
kesztők által kigonpolczokról, mig el
dolt és megrendelt,
nem fogynak, vagya szedők által elis mig az előfizetési
készített szellemi
idö le nem jár. —
táplálék; most azok
E terembe hozzák a
Veszik át, a kik meg
nyomdából a nyomfogják főzni és süttatott iveket s az
ni. Most elöször is a
itt müködő, többsajtó alá rendezik a
nyire nöi munkások
kész szedést, azaz
veszik végső kezenégy-négy o l d a l t
lés alá. Az ö dolegymás mellé rakguk a nagy iveket
nak (ennyit tesz az
összehajtogatni, az
ivnek egyik fele),
expeditio segédeitől
ezt czövekekkel jól
nekik átadott czimmege re sitik, hogy a
szalagokat az egyes
betük szorosan, fecsomagokra ölteni
szesen álljanak, s
s a czimszalagokra
a nyomtatás alatt
külön-külön a bémeg ne mozduljalyeg -jegyeket ranak.
Ezután az
gasztani. Az egy
ivnek mind a két
postavonal felé tarn a
A Vasárnapi Ujság szállitási terme. (Zombory G. rajza után).
g y formátumát
tozó példányok azután
külön
csomagokba
köttetnek s igy a
jol megmossák, hogy a betűkre tapaadt
regi nő van alkalmazva; az egyik, a ki fent áll, a már reájok váró házi szolgák karjaiba kerülestek lekopjék s azok tisztán, élesen ke- megnedvesitett tiszta papiros-ivet illeszti kellő
ul
.l<*nek nyomás alá, |majd beleillesztik a vigyázattal a formára; s alig telt be egy pil- nek, kik azokat evégre készen tartott, s eső
alsó lemezére. — Minden rendben lanat, a gép már elvitte onnan, ráfektette az ellen biztositó négykerekű kocsijaikon a posivet a betűkre, a sajtó is megtette reá a tahivatalba szállitják, a mi végül a legtöbb
műnyelven metrompázt, a mi a fran- szükséges nyomást, s már az alantabb ülő testi erőt igénybe vevő foglalkozás, miután
szírmazik
~" *
" (habokba rakó) e'nevezéstól
kezébe adja a kész nyomtatást. A fent álló egy-egy szám példányainak összes sulya —az
p
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előfizetők száma szerint — a 10—15 mázsa
között változik. Mig a szerkesztő-hivatalból
ide kerültek a czikkek, s mig ily tekintélyes
súlyra vergődhettek, mennyi kézen, munkán
és változáson kellett keresztülmenniok, s
hány embernek nyujtnak foglalkozást s becsületes keresetet! S egy előfizető, évenkinti
10 ftjával hány embert s mily szép ipart hoz
mozgásba !
Bevégezzük itt ismertetésünket, mely
koránsem akart kimeritő és részletes elöadása lenni a nyomdai munkálatoknak, mert
ezen esetben még sok, itt betöltetlenül hagyott hézagot kellene kipótolnunk s az itteni technikai eljárás bövebb magyarázatát
adnunk. Kitüzött czélunkat talán mégis elértük, a mi nem volt egyéb, mint az, hogy
pályánk tizedik évének kezdetén végre közelebbről megismertessük tisztelt olvasóinkat az ö megszokott régi házi barátjok házi
ügyeivel is, és röviden elbeszéljük : hol és
mikép terem a Vasárnapi Ujság. Bár még
soká teremne mindnyájunk örömére és meg
elégedésére.
P. A.

vel együtt több ezer ilyen tojást képes felemészteni részletesebb tudomást szerezhetnek, mint a melyek
egy nap alatt. A czinegékkel ezen munkásait AZ i nehány év alatt már gyakrabban jutalmazottakul
ökörszemek versenyeznek, ugy szinte a kurtaka- j hozták fel a bérnök ur gazdasági állatait és terlapácsok és fakúszók is, melyek gondosan vizsgál- ! ményczikkeit. Ez alkalommal tehát, csak a mon- |
ják meg a fákat, s igen ügyesen tudják a kéreg ! dott napon tapasztalt különösebb esemény felől
repedékei közöl, az ágakon és a leveleken levő j akarok emlitést tenni.
fészkekből a rovarokat és tojásokat kiszedegetni.
Az agarakkali rókafogatás egyike a vadászat
A ezinegék főleg a kertekben tesznek megbecsüllegmulatságosabb
nemének. S e részben is sok
hetlen szolgálatot. Gróf Wodzicki Kázmér beszéli:
előnynyel
birván
a
Biliéi puszta számos egyéb vi,,az 1848. évben a „bombyx dispar" nevü ismeretes
dék
fölött,
ismeretes
ó magyar szokásu vendégszekertpusztitó rovar hernyói fáimról minden lombot
retetéhez
képest,
a
lehető
legszivélyesebb szavakfelemésztettek, és azokat egészen megkoppasztotkal
hivta
meg
Wiener
Fer.
ur a nála összegyüleketák. Öszszel millió meg millió tojást vettem észre,
zett
névnapi
látogatókat.
A
kitüzött czélnak konymelyek bizonyos szőrös burokba foglalva százannyebbszerü
megközelitése
végett
saját cselédeinek
kint függtek a fák törzsökén és ágain. Roppant
személyzetéből
rögtönzött
mintegy
negyven hajtó
költséggel szedettem le e pusztitó elemet áfákról, és
által
hajtatta
meg
a
lakóháza
előtti
terjedelmes
csakhamar meg kellé győződnöm afelől, hgy emberi
nádas
tavakat
—
nyolcz
urlovas
által
pedig,
kitünő
kéz nem képes a már közelgő csapásnak ellenállni.
Már elkészültem arra, hogy szomoru szivvel néz- nyerges lovakon formáltatott háziurunk a tavak
zem legszebb fáim elpusztulását. És lám, a bekö- körül olyan karikát, hogy egymástól mintegy száz
vetkezett télen seregestől kezdek a ezinegék és ölnyi távolságban egy-egy agárral foglaltak álloökörszemek fáimat naponkint meglátogatni; a to- mást. Kedvderitésül az uri helységbeli ismeretes
jásfészkek pedig szemlátomást fogyni kezdettek. czigánybanda harsogtatá zeneszereit, és az egész
Tavaszszal husz czinege pár fészkelt kertemben; s a társaság a régi ősmagyarok táborzási szokásainak
jövő nyáron a hernyó-csapás már sokkaljelentékte- képét tünteté föl; — a patak közepén fennálló tetelenebb lőn, annyira, hogy 1850-ben oly szépen rebélyes fűzfa is nemzeti lobogókkal levén fölmegtisztitották kedves fáimat a kis tollas kertészek, ékesitve.
hogy kertem az ő barátságos segitségök folytán,
A rókahajtásnak fáradalmait, ami mintegy
egész nyáron át a legszebb zöld színben diszes- mas
lás félóráig tartott, négy igen szép róka jutalkedett".
mazá
Ez bármely körülmények között is igen
A madarak és a mezei gnzdaság.
Tschudi a verebeket is a hasznos madarak
szép
eredmény.
De különösebben kell hogy kiemelközé sorolja, azon megjegyzéssel, hogy egyetlen
Tschudi ur a melonenhofi gazdasági egylet- egy pár 2000 darab férget hoz haza hetenkint jem a vadászatot rendező háziur lovászának bámunek, a madarak jelentőségéről a mezei gazdászatra kicsinyeinek, a mit egy maroknyi cseresnye, vagy latos ügyességét. A legnagyobb kan-róka ugyanis
vonatkozólag, egy jeles beszédet tartott, mely néhány buzakalász nehezen fogna lenyomni. A lapálymentén futván, a magoslatokon felállítva
valóban megérdemli, hogy tovább terjeszszük. £ rovarpusztitók közé tartoznak a baglyok is, melyek volt lovasok mellett előőrsön álló agarak által észjeles beszéd lényege a következő :
reg- és esthajnali vadászataikon megszámlálhatlan re nem vétethetvén, már már tökéletesen megmeneA madarak nélkül sem mezei gazdászat, sem erdei rovart fogdosnak össze és czipelnek haza külendő vala. De ezen bátor lovász, mint kiszolnövénytenyésztés nem volna lehetséges. A madarak kicsinyeiknek. Némely bagolyfajok, ugyszintén a gált magyar huszár, messze vidékeken ösmeretes
oly munkát végeznek el a természetben, melyet seregélyek, csókák, varjúk, szarkák, gébicsek stb. a nyerges lovában bizva, a rókának utána nyargalt,
millió meg millió emberi kéz, felényíre oly jól vagy cserebogár pusztítása által vannak szolgálatunkra és mintegy kétezer lépésnyi távolságból azt csaktökéletesen nem volna képes véghezvinni. Ezt és hasznunkra. White, az angol természetbúvár, ugyan beérvén, futásában annyira meglankaszleginkább az erdei rovarok pusztításánál vehetjük huzamosb időn át szemmel kisért egy bagolypárt, totta, hogy a két legközelebb álló agárnak ideje
észre. Már gyakran megtörtént, hogy bizottmányok és ugy találta, hogy az minden öt percz alatt egy lett azt kellőkép megtörni, és meg is fogni. — Es
ültek össze, e rovarok kipusztítása végett intézke- egeret vitt a fészekbe kicsinyeinek. Egy közönsé- ezen forcirozott sebes futást látva, valóban borzadéseket tettek, száz meg száz embert a munka ges csuvikpár egy juniusi estén l l egeret vitt lom fogta el egész valónkat, mert a ravasz róka
élére állitottak, árkokat huzattak, disznókat haza kisdedeinek. Lehet-e már most nagyobb fo- pályáját minden lehető alkalommal változtatva, oly
hajtottak ki, és végre is vagy nem tudták mega- nákságotképzelni, mintáz ily kitünő hasznos állatok helyekre csalta a merész lovászt, hogy a tehetős
kadályozni a rovarpusztitást, vagy nagyon töké- üldözése és pusztítása, melyeket a tudatlan nép derék lónak egyetlen egy megbotlása embernek
és lónak azonnal nyakát szeghette volna ; és ezen
letlenül. Nehány tuczat madár az egész munkát gyakran csüre kapujára szegez fel?!
egy esetről is biztosan ki merem mondani, hogy e
kényelmesen elvégezte ! Minden gondos gazdának
A legtöbb apró madár vagy egész éven át, magyar lovászt a legelső angol sportmannak is
arra kellene fordítani figyelmét, hogy az annyira
hasznos fecskék, pintyőkék, ezinegék, veresbegyek vagy legalább a költés ideje alatt, egészen vagy méltó vetélytársául lehetne oda állitani.
stb. lakása körül szállást találjanak. Ha a fák legalább részben férgekből, hernyókból, pókokból
A rókavadászat befejezte után, szintén zeneüregeiből a bennök található szemetet kitisztogat- s effélékből él. Ilyenek kivétel nélkül az őrgébi- kiséret mellett, az ez évben épült uj virágházat
csek,
billegények,
rigók,
seregélyek,
légyfogók,
nók, és a hol épen szükséges, egy az eső ellen
vettük szemle alá, s ezen három nemzeti lobogó
védelmül szolgáló darab deszkát szegeznénk az lombárok, csalogányok, ökörszemek, ezinegék, által fölékesitett jeles épitmény a tisztelt háziur
nádi
zenészek,
pacsirták,
verebek,
pintyek,
sárüreg fölé; ezek majd megnépesednének és csekély
és asszonyságnak nemes ízléséről tőn előttünk
fáradságunkat sokszorosan visszaszolgálnák. Né- mányok, fecskék, fa- és falkuszók sat. Mindezek kétségbevonhatlan tanuságot.
metországban a hivatalnokok, néptanitók és a milliárdra menő rovartojást, rovart, legyet, szúnyoHonnét nemsokára az uri lakba térvén, ebéd
belátással biró földbirtokosok útmutatásai nyomán, got, hangyát, levéltetüt, éjpillét, hernyót s több
efféle
alkalmatlan
férgeket
pusztítanak
el;
és
pemellé
ültünk, és ügyes szakács által készitett jósokat tesznek már a tekintetben, hogy ezen hasznos madarak elegendő szállással elláttassanak, dig csodálatra méltó bölcs beosztással. Egyik u izü étkek élvezése mellett, kellemes italu szőlőkicsinyeik az ellenséges pusztitások ellen megvé- férgek emez osztályát keresi, a másik amazt ül- nedvvel is emelvén a társaság jókedvét, több renddessenek, és a mennyiben lehet, tanyájokon há- dözi; az egyik zsákmányát a fa leveleiről és ágai beli szives jókivánataink kijelentése mellett, azon
boritás és üldözés nélkül éljenek : és naponkint ról szedi össze, a másik a fakéreg repedékei köző, tanusághoz jutottunk, hogy egy elszigetelten állani
tapasztalják, hogy talán semmiféle tőke sem hozza keresi azt ki, a levegőből fogdossa össze, vagy a látszó pusztában is meg lehet a nemesebb comforgyorsabban és gazdagabban a kamatokat, mint földből és korhadt fákból kaparja ki. — Minden tot találni, hahogy az illetők, anyagi tehetséggel
mezei gazdánnk azon kellene igyekezni, hogy ezen együtt, a műveltség és jó izlés tapintatával is diépen ezen csekély kiadások.
hasznos madarak, melyek az ő természetes, leghi- csekedhetnek.
R . . . . M... ly.
Mily nagyszerü munkát végeznek el a mada- ve*bb és legszorgalmasabb szövetségesei, azon
rak az ártalmas férgek pusztítása által; mennyire ótalomban részesüljenek, melyre, ha saját anyagi
tulhaladják e kis munkások az ember minden érdekünknél nem akarunk is egyebet tekintetbe
kitelhető igyekezetét és munkájok által egyenesen venni, tanusitott kitünő szolgálatukért méltók és
Egyveleg.
Dr. B. L.
az ő jólétét mozdítják elő, sőt életének képezik érdemesek.
feltételét : arra nézve Tschudi több példát hoz
A bagoly mint ragadozó madár. Orosz- Lenfel. Egy növényházban három magas rózsafa
gyelországban, Plock mellett, a sűrű nádas erdőlevéltetvekkcl volt belepve, melyek számát mintegy
ben, a viztől nem messzire, egy pár fiiles bagoly
2000-re lehete tenni. Egy czinegét bocsátottak be
fészkel. Nagy lapos fészkök a letördelt nádon
llókavadászat a Biliéi pusztán.
az üvegházba, és alig telt bele egy pár óra, a
fekszik, mely agy különféle anyagból összerakott
nagy sereg féreg fel volt emésztve és a rózsafák
'(lomtalan nagy csomót képez. A fészek körül tolszépen megtisztogatva. Egy másik czinege egy a kező A vadászat barátait érdekelni fogja a követ- akból, csontokból, bőrdarabokból s egyéb állati
ző tudósitás, mely bár kissé elkésett, de azért hulladékokból egy valóságos raktár terül el, oly
legyektől nagyon megszállt szobába bocsáttatott
be, és az, ki az ő munkáját szemmel kisérte, ugy érdekét nem vesztette. Abonyi t. tudósitónk irja : kiállhatlan bűzzel körülvéve, hogy ember alig kéAz 1862. évi december 3-án Ferencz napját pes a fészekhez közeledni. Az élelemmaradványok
találta, hogy a kis vendég egy óra alatt 900 legyet
fogdosott össze. Egy pár éji fecske egy este egy unneplendők. — számosabban gyülekeztünk e<>T- között még tövisesdisznó-bőrök is feltalálhatók.
negyed óra alatt roppant mennyiségü szúnyogot be Wiener Ferencz urnáira Pestmegye kebelé- Kzen bagoly-pár, már régóta e helyen tanyáz,
pusztitott el. Egy pár ökörszem óránkint husz- ben tekvo Biliéi pusztán. Ezen ur egyike a megye- ;alán itt is öregedett meg, és kisdedeinek annyi
hanninezszor hoz haza rovarokat kicsinyeinek. A beli legnagyobb bérlő gazdáknak; s valóban szép nyulat, kacsát, szárcsát, tövisesdisznót, patkányt,
gyümölcsfákra és erdőkre nézve a ezinegék kiszá- sikerrel követé már eddigelé is az Angolhonban egeret, s több effélét hord haza, hogy egy paraszt
mithatlan fontossággal birnak azáltal, hogy kü- oly nagy tiszteletben részesülő farmerek példáját. ember az élvezhető készletet minden reggel haza
lönösen a veszélyes fenyő-selymészek tojásait De ezen a Cserhát kies táján létező pusztában oly hordja, és belőle egész családjával együtt megél.
emésztik fel ; holott az azokból kifejlődő szőrös összevágó rendtartást lát az ember, ho^-y e<*y Persze neki annyi belátása is van, hogy nem öli meg
hernyókhoz hozzá nem férhetnek. Egy nőstény Esterházy vagy Koháry herczeg uradalmi "minta- a szegény baglyokat és nem szegezi azokat csüre
selymész nyaranta gyakran kétszer tojik és (! — 800- gazdasagának sem válhatnék szégyenére. Erről kapujára.
. . B. L.
nál nem igen kevesebbet; és egy czinege kisdedei- azonban most nem is szándékom szólni. E részben
olvasóim a magyar gazdasági lapok hasábjaiból

Egyház és iskola.
** (A temesvári uj főrabbi) Hirschfeld lesz,
ki ezelőtt egy morvaországi község közkedvességü
papja volt. A „ F — n " ezt azt azon megjegyzéssel
közli, hogy az uj rabbi uj hazája nyelvét aligha
fogja valaha oly mértékben megtanulhatni, hogy
azt a szószéken is használhassa.
** (A hódmezővásárhelyi gymnasium tornyába) Etédi József, egykor ottani köztekintetű
polgár, végrendeletében egy mázsás harangot hagyományozott.
— (Rágalmi iratok terjesztése). Nyiregyháról irják : A Vasárnapi Ujság 1862-dik évi utolsó
száma szerint „A protestáns egyházfőnökök közelebbi kihallgatása alkalmával Geduly superintendens egy pasquillt nyujtott át O Felségének, mely
Bécsben nyomatott s Német-Lipcsén — Liptómegyében — terjesztetik, s melyben Gedulyról
az mondatik, hogy a szent háromságot tagadja."
stb. — Ha ezen pasquil alatt — amint valószinü,
— Hodzsa „Dohovorját" kell érteni, ugy az nem
csak Nemet-Lipcsében, hanem Nyíregyházán is
terjesztetik — bár minden eredmény nélkül. —
Egy példány „Dohovor dvaty" (második beszélgetés) czim alatt az én kezembe is eljutván, abban
a 37-dik lapon, szorul szóra ez olvasható : „2.
Arra kell törekednünk, hogy Geduly, illetőleg
Székács és Máday uraknak, s a kerületi és egyetemes gyűléseknek ünnepélyesen hatályosan és törvényesen, minden engedelmességet felmondjunk."
Ha ez nem „pasquill" magára a legfelsőbb hatalomra is, a mely Geduly, Székács, és Máday urak
megválasztását legfelsőbb felügyelői jogánál fogva
szentesitette, — ugy többé semmi sem az. —th.-~

Ipar, gazdaság, kereskedés.
— (Bebizonyult biztos szer a marhavész ellen). Czinkotáróljan. 3-ról irják : A „Vas. Ujs."
52. számában közlött „Biztos szer a marhavész
ellen" értekezésre és ennek üdvös hatására vonatkozólag alkalmat veszek megjegyezni: hogy Czinkotán, Pest mellett, mult hónapban ütött ki a marhavész és csakugyan kezdett dühöngni a falunak
egyik végén annyira, hogy 2 hét alatt valami 17
darab elesett. A helység elöljárói által kiadatott
a parancs, hogy a lakosok különítsek el a marháikat, főképen az itatásnál; e parancs szigorún
megtartatott és a marhavész eddig tökéletesen
megszünt. — M. M. ev. lelkész.
** (Rózsa-gyertya). Egy kolozsvári szappanos,
Boér Sándor, uj anyagú, növény-viasz vegyitékü
gyertyát fedezett föl, melyről állitják, hogy fénye,
a közönséges faggyú gyertyáénál sokkal erősebb,
ára pedig semmivel sem nagyobb amazénál. Nevét
a szemnek is tetsző szép rózsaszínétől kapta.
** (A magyaróvári gazdasági intézet) fönnállásának huszonötödik féléve emlékére többen azt
tervezik, hogy egy albumot állítsanak össze, mely
azon bel s külföldi 1006 növendék arczképeit tartalmazza, kik Magyaróvárott nyerték kiképeztetésüket.
** (Uj érez váltópénz vereteséről) tanácskoznak a pénzügyminisztériumban, mely a külföldi
váltó-pénzek mintájára az ezüstnél olcsóbb anyagból készülne. Ha értéktelen lesz is, a forgalomban
könnyen szakadó papir tizkrajezárosokat czélszerüségre n,ézve mindenesetre fölülmulja.
— (A magyar iparosok panaszai). Bécsből,
jan. 1-ről veszszük a következő sorokat: Oly dolgokról kivánom önt tudósitani, miket talán nem
is képzel. Igyanis, a hazai lapokban igen sokszor
olvasom magyar földbirtokosaink egekig magasztalását, hazafiuságukat illetőleg; igaz, hogy annyiban még is nagyobb hazafiak sok másnál, mert
legalább Pesten laknak : de nem arra nézve, a mi
szorosabb értelemben a magyar ipar pártolását
illeti. —- Ezen állításom talán balgatag állitásnak
látszik, mindazáltal beszéljenek a tények. —
Bécsben igen sok műhely és műterein létezik,
melyben mondhatni, kizárólagosan, Pesten lakó
magyar főurak számára dolgoznak, s a mi több,
egy szálig magyar emberek. — A multkor egy
llv
műhelyben
levén,
megkérdeztem aa derék
derék mamay
evén, megkérdeztem
y munkásokat, nem tudnák-e ugyanazon műveket Pesten előállítani ? mire azt felelék, hogy
»em, mivel Pesten azon árt meg nem fizetnék, a
m
JÍ 1 * t J z o nélkül megfizetnek, s ugyanazért nem
méltó Pesten megtelepedni. Ha neveket akarnék
megemliteni, a legünnepeltebb nevekkel találkoznánk.
Igy történt a napokban is, hogy itteni

TÁRHÁZ.

herczeg L
egy olasz szivarhoz való szipkát
** (A mult évi vizáradások) a magyar korona
mutatott egy tajték-pipa-faragónál, azonmegjegy- ; területén 3 millió, az egész birodalomban pedig
zéssel, hogy olyan nincs sehol, de hogy is lehetne, összesen 10 millió forint kárt okoztak.
miután azt senki itt, t. i. Bécsben előállítani nem i
** (Különös betegség.) A napokban egyik
képes! — Megjegyzendő, hogy a darab valóban ' köztiszteletben álló orvosunk levelet kap, melyben
müvészi faragásu volt. — Az üzlet tulajdonosa | irják, hogy rögtön siessen Budára, bizonyos venmegnézvén a műdarabot, oda nyilatkozott, hogy déglőbe, hol gyors segélyre van szükség. Az oregy hasonlónak elkészítését magára vállalja. Elég vos bérkocsiba ül s benyit a nevezett szobába. A
az hozzá, miután a kiállitott darab L . . . . her- liatiens, egy fiatal ember, betegségét az ágyban
czeg teljes megelégedését kinyeré, cz utóbbi az következőleg adta elő : „Uram, én tegnap este a
illető munkást látni kivánta, ki is előhivatván — Sáros fürdőben a közfürdőt használván, kijövetenem is irom tovább — kisült, hogy magyar volt. lemkor megdöbbenve tapasztaltam, hogy az alatt
A herczeg kezet szoritott vele. Ezen müvész is minden ruhámat ellopták. Azért önhöz folyamodom,
azt hiszi, hogy Pesten meg nem élhetne, mig itt adjon nekem kabátot, nadrágot, csizmát, mert kütöbbnyire magyar mágnásoknak dolgozik, egy lönben el nem hagyhatom az ágyat." Hogy e fontos
német főnök alatt. — Adja Isten, hogy lassankint betegség megtalálta-e gyógyszerét, arról hallgat a
ez is máskép legyen. — Gy.
krónika.
** (Névváltoztatások.) Felsőbb engedély folytán Helfer Béla miskolczi irnok „Bercsényi''-ve, —
Közintézetek, egyletek.
Maister Gellért kegyesrendü növendékpap „Vá** (il magyar tudományos Akadémia) mathe- ri"-ra,, — Daubrova Ignácz egri orvos „Dobrámatikai és természettudományi osztályának e hó nyi"-v& változtatták vezetékneveiket.
5-ikén tartott ülésében Kubinyi Ferencz olvasta
** (A „Györi történelmi és régészeti füzetek")
föl Petkó János selmeczi tanár és lev. tag szék- IL kötetének 2-ik füzete megjelent. A Simor Jáfoglaló értekezését. ,,Az őslénytani és földtani nos győri püspök pártfogása mellett megjelenő
főkorszakok alapokáról."E sejtelmeken alapuló ér- művet szerkesztették Ráth Károly és Rómer Flótekezést Nagy Károly Párisban élő rendes tag ris, a magy. akad. tagjai. E füzet, több közérdekü
„Memoire sur le systeme solaire" czimü franczia czikken kivül, Lippai György esztergomi érsek
nyelven megjelent értekezésének ismertetése kö- magyar leveleit is tartalmazza.
vette, melynek tartalmát, szerző kéziratából, Sto** (Az európai uralkodó házak statistikája.)
czek József tag olvasta föl. — Martin Lajos beA 48 Souverain között — a brasiliai császárt, a
küldte a „Madár-szárny felületének erőszete" czimonacói s a 4 elűzött olasz herczeget s Ottó kimü értekezésének folytatását bírálat alá adás s
rályt is ideszámítva — nő 2 van. Legidősebb a
az „Ertesitö^-hen közlés végett. — Xántus Jáwürtenbergi király, 81 éves, — legifjabb a pármai
nos ismét két köteg könyvet köldött az A kadeherczeg, 14 éves. Leghosszabb . idő, 59 év óta
miának.
uralkodik a szász-meiningeni herczeg. Az uralko** (Nagyváradon olvasó-egylet alakult) a dó családok a mult évben l l tagjukat vesztették
„Zöldfa" czimü vendéglőben. Az alapszabályok cl, •— 3 férfit és 8 nőt. Születtek 16-an, és pedig
egyik szakasza szerint, a társulat részvényesei, 9 herczeg, 7 herczegnő. Tavaly egybekelés történt
katonatisztek, katonai vagy polgári tisztviselők, s 7. A bibornokok összes száma 60. Közölök a mult
tekintélyes magánzók lehetnek. Az egylet levele- évben kettő halt meg.
zései a 22 §. szerint magyar vagy német nyelven
** (Román nemzeti kongresszus) összehívását,
viendők.
melyre engedélyért a napokban Sulutin érsek és
** (A pesti takarékpénztar-egylet jótékonysá- Saguna püspök egyetértve folyamodtak, épen a
gának) legközelebb ismét egy szép jelét adta; ne- román értelmiség politikusabb része, maga is korvezetesen a Buda melletti Solymár helység tüzká- szerűtlen dolognak tartja. Mint a ,,K. K." irja, e
rosult lakosai közöl a legszegényebbek számára dolog a kir. főkormányszék egyik közelebbi ülé300 ftot adományozott ingyen kiosztás végett.
sében tárgyalás alá kerülvén, épen a legtekinté** (Ó-Budán takarék-pénztár alakul) Már a lyesebb állásu román hivatalnok nyilvánitá azon
mult évben 80,000 ft. aláirás történt e czélra, s nézetét, miszerint a jelen viszonyok között román
igy, a fölterjesztett alapszabályok megerősitése nemzeti kongresszusra semmi szükség. A guberután, e közhasznu intézet mielőbbi létrejötte re- niumnál szép számmal levő román hivatalnokok
mélhető.
szintén e nézethez csatlakoztak.
**'(A jogászsegélyző egylet javára) bált ren** (A „Szegedi Hiradó" uj szerkesztője) Szadező bizottmány, már küldi meghivó-leveleit, a bados János, ifju költőnklesz, ki, mint főmunkatárs,
Lloyd termében f. hó 24-ikén tartandó zártkörű az „Uj nemzedék"-et ügyesen kezelte. Az „Uj
tánczvigalomra. E meghívó-levelek, elfogadás ese- nemzedék'' pedig, korunk betegsége, s részvéttében, jegyekkel beváltandók az egyetem épület hiány miatt megszűnvén, a „Divatcsarnokís-ba ol2-ik emeletén az egylet irodájában e hó 8-tól 21- vadt be.
ig, d. c 8-11 és d. u. 2-4 óráig. Családi jegy ára
** (Az uj élczlapok) Ez év elején a régi jók
10 ft., egyes jegy 4 ft., karzati jegy 2 ft.
mellett több uj élezlap volt megindulandó, melyek
közt mindenesetre első helyet foglal el a ,,Handabanda" melyet Kákay Aranyos hihetőleg életreMi ujság?
valóan fog szerkeszteni. Verekedései itt aztán in** (Afhg. Albrecht-féle alapítványból),-A leg- kább helyökön is lesznek, mint a komoly napilautóbbi választmányi gyülés alkalmával, a helybeli pok tárczáiban. „Diogenes" is beköszöntött, Szini
iparosok között 5000 fra menő kamat nélküli köl- Károly szerkesztáse alatt, de ennek már csakugyan
csönt osztottak ki.
lámpát kell kezébe venni, hogy előfizetőt találjon.
** (A bibornokprimás) e hó <">-én ünnepet A „Tatár Péter1-1 első száma egyszersmind utolsó
ült. E nap volt 13-ik évfordulója esztergáim' ér- is volt.
sekké s primássá kineveztetésének, s beigtatásávw
(A károlyváros-zengi vasútvonal) előmunnak. A szintén e napon, megindult ,,Esztergami \
Ujság" a hivek hódoló érzelmeit élénken toímá- :kálatai, a kedvezőtlen téli idő daczára, folyvást és
csolja. Ez uj lap Pongrácz Lajos szerkesztése mel- j gyorsan haladnak előre. A zengi indóház közvetlett hetenkint egyszer jelenik meg, s egy példá- lenül a kikötő mellett leend, ugy, hogy a hajókról
nyára a bibornok-primás 100 fttal fizetett elő.
! pár lépéssel a vaggonokba szállni lehessen.
** (Gemiában Horváth Mihály) ,.Magyar
— (Adakozás). A Vasárnapi Ujság szerPlutarchi'ot szerkeszt, melynek első kötete a „M.
S." szerint Martinovics — összeesküvés adathü ' kesztőségéhez mult héten bcküldetett :
A magyar irók segélyegylete számára Berhileirását fogja tartalmazni.
',
** (,,A népszinház védasszonya") szép czimet dán egy baráti kis körben Kasenczky János ur
kapta nemrég Batthyányi Julia grófné, midőn inditványára összegyűlt öszveg, 6 ftújévre a népszinház tagjai, az összes személyzet
arczképét tartalmazó diszes albummal tisztelték
A in. akadémia palotája.
meg. A nemes grófné oly sok áldozatot hozott
már ez intézet javára, hogy » fönnebbi czimet va— (Ujabb adakozások), melyek a magyar Akalóban megérdemelte. Többször járult nagy össze- démia palotája számára a Vasárnapi Ujság szergekkel a bukás szélén álló közintézet, megmenté- kesztőségéhez beküldettck : (az utóbbi közlést 1sére ; most legközelebb pedig 40 zártszéket bérelt V. U. 1862 : 35 sz.)
ki három hónapra, oly czélból, hogy ezen székeket
LXVIIL közlés : A kiskunhalasi szabó-ezéh
budai idegen ajkuak között, az igazgató ingyen Nagy Antal ezéhjegyző által 20 ftot (ebből 10 frt
oszsza ki. Minél több ily derék védőt adjon az ég az alaptőkére.)
e színháznak!
Az eddigi I—LXVII. közlésekkel együtt a
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V. U. szcrk.-ncl begyült összesen 14,937 ft. 1 kr.
Szerkesztői mondanivaló.
1 régi római arany, 1 huszfrankos arany, 112 db.
6380. Kadarkut. N. S. Hagyjuk nyugodni a holtakat.
cs. arany, 21 kétpftos tallér, 27 porosz tallér, 1
az már valódi theologiai lapba raló értekezés volna
orosz tallér, 4 ujftos, 146 huszas, 18 negyedftos, 1 Hiszen
és sorainkat héber és görög betükkel diszesitené. Hadd
db. 100 pftos és 10 db. 10 pftos nemzeti államköl- legyen a tárgy részünkről bt-fejezve.
csönkötelezvény és 1 db. 100 pftos erdélyi urbéri
6381. Körösnagyrév. B. L. Nem a mi akaratunkon
mult, hogy a tudósitás ki nem jöhetett. Kiadása lehetetlen.
kötelezvény.

Nemzeti szinház.
Péntek, jan. 2. „Pajtáskodás" vigj. 5 felv.
Irta Scribe, ford. Feleki.
Szombat, jan. 3. „Férj an ajtó elött" és ,,Fortunio dala." 1 felvonásos operettek Offenbachtól.
Vasárnap jan. 4. „A zsidó". Népszinmü 4
szak. népdalokkal. Irta Szigligeti, zenéjét Erkel F.
Hétfő, jan. 5. Dráguss Károly vidéki színigazgató föllépteül : „Könyves Kálmán". Dráma 5
felv. Jókaitól. A vendégszinész a beteges, de jóságban, nagylelkűségben fölülmulhatlan királyt lielyes felfogással tüntette elő. Látszik, liogy nemcsak szerepe betűit, hanem annak jellemét is
tanulmányozni szokta. Szavalata szép, tiszta, minden vidéki álpáthosztól ment. Kiejtése jó magyaros. Számára a jövő igen biztató.
Kedd, jan. 6. „A peleskei notárius" Eredeti
énekes bohózat 4 felv. Irta Gaal József, zenéjét
Thern K. E régi jó magyar bohózatot a nemzeti
szinházban is régi jó eredeti alakjában szeretnök
látni. Az uj átdolgozás sokat rontott rajta, anélkül
hogy csak valamit is javított volna.
Szerda, jan. 7. „Pajtáskodás" vigj. 5 felv.
Irta Scribe, ford. Feleki.
Csötörtök, jan. S. Marchetti 3-ik föllépteül :
„Norma" opera 2 felv. zenéjét irta Bellini.

Budai népszinház.
Jan. 2. ,,Angolosan." Vigjáték 2 felv. Ezt
követte : ,,Férj az ajtó elött." Operette Offenbachtól.
Jan. 3. „Stern Izsák." Énekes vigjáték 3 felvonásban. E rég nem látott darabra a szinház
egészen megtelt.
Jan. 4. „Csörgő sapka." Bohózat 3 felv.
Jan. 5. „27. Rákóczy Ferencz fogsága." Dráma
4 felv. Irta Szigligeti.
Jan. 6. „A csikós." Eredeti népszinmü 3 szak.
Irta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi. A főszerepben Mészáros Károly, a debreczeni „Dongó" volt
szerkesztője lépett föl.
Jan. 7. „Egy kis hazugság." Vigjáték 3 felv.
Benedix után magyarította Tarnay Pál. E csinos
kis vígjátékot a közönség másszor is örömmel
nézi végig.
Jan. 8. „Eljegyzés lámpafénynél." Operette,
és „Tüz a zárdában." Vigjáték 1 felvonásban.
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Katholikus és Protestáns
naptár

6l82. Klagenfurt. S. K. Nem tudjuk, miféle „magyar
dalok kiadását" emliti on. Mi semmiféle ily vállalattal kapcsolatban nem állunk.
6383. Tornallya. H. B. és II. G. Fogadják a szives
megemlékezésért köszönetünket.
6Ü84. Buda. E. Zs. Az arczkép elkészült s nemsokára
meg fog jelenni.
6385. Vésztő. E. B. A régi okmány nyal meg fogunk
kinálni egy régiségbuvárt, ki azt bizonyosan meg fogja
becsülni.
6386. Sz. Földvár. O. M. A harangfelirat igen jó
lesz harangbuvár-tudósunknak. Átadjuk.
6387. Kisújszállás. Dr. F. A kézirat nincs többé
birtokunkban, a mit nagyon sajnálunk. Az enyészet szele
azóta régen elseperte.
6388. M. Sziget. Sz. L. Kénytelenek vagyunk előbbi
kijelentésünk mellett megmaradni, — a mit, lehetetlen,
hogy ón is teljesen ne méltányoljon- A hirdetések és mellékletek ügye nem a mi rovatunkba tartozván, kérnünk
kell önt, hogy eziránt kiadónkkal sziveskedjék magát
összeköttetésbe tenni.
6389. Kimágota. I. L. A kivánt statistikai adatok
igen érdekesek volnának, de oly terjedelemben, források
hiányában szenvedünk.
6390. \. Zerind. B. I. A küldeményt szives köszönettel fogadtuk. A kivánt könyvet az antiquariusoknál eddig
hiában kerestettük. Körülményesebb czimét kérjük.
6391. Velejte. Sz. Gy. Örvendünk a viszonttalálkozásnak.
6392. Sz—z M—ly. r. kath. lelkész urnak (nem tudjuk, hol? mert a hozzánk czimzett levelen megemlitve
nincs, az elöfizetési megrendelés pedig a kiadóhivatalban
maradt). A szivességet hálásan fogadtuk. A kitüzött feltételre gondunk lesz, — ereszben biztosíthatjuk önt. A kivánt arczkép, hogy hova küldendő, a fentebbi oknál fogva
nem tudjuk.
6393. Szötiy. M. G. Elöbb is küldtünk, s most ujra
utnak inditottunk egy példányt. De hát szüksége van-e
barátságnak és jó akaratnak ily nyomtatott példányokra,
s nem alkalmatos-e minden tiszta iv papiros nevek és számok följegyzésére? Oh practical man!
„.>, 6394. Korhány. Sz. M. A jó indulat nyilatkozatát hasonlóval viszonozzuk. A tudósításokat szivesen veszszük.
6395. Temetöben. Nem adható.
6396. Zöld erdőben. Egy szikra nyoma sincs ebben
költöi léleknek. Ne bántsa on ezt a mesterséget A másik
czikk annak idejében megjelent lapunkban.
6397. Felvincz. F. M. A kiadó-hivatalba a kellő ö s szegnél több nem érkezett. A tévedésnek más oka lesz.
6398. Debreczen. K. K. Az ajánlatot köszönettel veszszük s abba szives örömest beleegyezünk. A vállalkozó
tudós hazafiakat üdvözöljük nemes szándékaikban. Az
igért szöveget várjuk.
6399. Enyészet képe. Valóban még igen „ifju fáradozás." Majd öregebbet kérünk.
6400. Csanád. B. S. Fájdalom, hogy minden, a mit e
részben tehetünk, abból áll, hogy a czikket ugy, ahogy van,
okulás és javulás végett az illető baklövésznek in natura
elküldjük. De ne kivánja ön, hogy mi is nyeljük a kortyot.
Mi megadjuk magunkat.

í>ö>Ö£-orosz
naptár

Izraeliták
naptára
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N aF delel nyüg.

Január
ó. p- P- m.
Decemb. (ó) Tebet
D 1 Ep Matild DlVizk.ut. 30 F Aniz Z.
7 48 8 7
20 .
Ernest püspök Jámbor
31 Melánia
7 48 8 30
21
7 47 8 53
Veronika, Vidor Vidorka
1 Jan. 1863. 22
Bódog (Felix) Szépike
7 46 9 15
2 Silvestír
23
Mór
24
Pál elsö rem.
3 Malahias
7 46 9 37
Marczell, Géza Gyözö
4 70 tanitv.
25
7 45 9 58
Antal rem. Leon Magányka
5 Theophant
26 17.Sabb 7 45 10 18
HoldiM'tfyt'tl : Utolsó negyed 13-án, 1 óra 23 ;lercz regg el.

SAKKJÁTÉK.
159-ik számu feladvány. — B a y e r K o n r á d t ó l
(Olmiitzban).
(Sietünk olvasóinkkal is közölni, a mit a londoni legközelebbi feladvány-versenyről tudunk. E pályázás körül az
angolok átalában roppant hanyagul jártak el annyira, hogy
még azt sem lehetett megtudni, ha vajjon a beküldött feladványok megérkeztek-e? Most, londoni tudósitások után
annyira rájöttünk hogy az elsö dijat Bayer Konrád nyert©
el, — s addig is, mig kimeritöbb tudósításokat hozhatnánk :
e nehéz és gyönyörü egyik első pályanyertes feladványt
olvasóink figyelmébe ajánljuk.)
Sötét.
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Csupán Vasárnapi Ujság :
Egész évre (január—december)
Fel évre (január—junius)

b

d
e
f
g
Világos.
Világos indul, s 5-ik lépésre matot mond.

154-dik számu feladvány megfejtése.
(Grosdemange-tól.)
Világos.
Sötét.
1) F c 1 — g 5
B a 1 — g 1 : A)
2) B e 7 — c 5 t
b 6— c 5 :
3) F g 5 - d 8 .j;
A)
Ph6 — g ö :
b 6 - b 5
2) B g 1 - g 5 : t
3) H d 6 — c 4 £
Helyesen fejteitek meg. Veszprémben: Fülöp József.
Nagyváradon : báró Meszéna István. — Gyepesen : Kun
Sándor.— Vátzon : Niczky Pál. — Tisza-Tarjártban: Nyilas
Alajos. — Moóron : Mendi Félix. — Buzsákon : N. N. —
Derecskén : Krenosz Rudolf.— Kún-Szent-Miklóson : Bankos Károly. — Kassán : Skvór Antal (a 153-at is). — Pa~
rabutyban : Rothfeld József. — Tordán : Szentpétery Antal.
— Bajmakon : Weisz Fülöp. — Kis-Ujszállásról . Tompái ak.

)

Báro Kemény Ferencz (arczkép). — A haladás egyes
jelei Magyarországban. II. I I I . —rt. — Az erdei forrás.
Thaly K. — Miranda. Jókai Mór. — Őseink szigorúsága a
káromkodás ellen. Pataki Ferencz. — Hol és mikép terem
a Vas. Ujság. (Vége). P. A. — A madarak és a mezei gazdaság. Dr. B. L. — Rókavadászat a Biliéi pusztán. Egyveleg. — Tárház : Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság,
kereskedés. — Közintezetek, egyletek. — Mi ujság? —
Adakozásain Akadémia palotájára.— Nemzeti szinház.—
Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Hetinaptár.
Felelős szerkesztő Pakli Albert (lak. magyar-uteza 1. sz. a.)

föltételek:

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt félévre, azaz : január-június 5 ft. — Egész évre, azaz : január—december 10 ft
Csupán Vasárnapi Ujság félévre 3 ft, — Csupán Politikai Újdonságok félévre 3 ft.

Érintett lapok megnagyobbított alakban és tiszta finom papiron jelennek meg.
egy t i s z t e l e t - p é l d á n y

j á r . — A pénzes-levelek

bér mentes

küldése

kéretik.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala Pesten.
(Egyetemutcza 4. szám alatt.)
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4-ik szám alatt Pesten 1863.

10 ft.

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

6 ft.
g ft

:

g ft
3 ft

P é t e r.

Bod

IÍ

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok 1863 évi folyamából teljes számu példányokkal
még folyvást szolgálhatunk.

Tiz elöfizetett p é l d á n y r a

E l ő f i z e t é s i
f ö l t é t e l e k
1863-ik
é v r e :
a Vasárnapi Ujság; és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva

Egész évre (január -december)

Figyelmeztetés!
Elöfizetési

Pest, január 18-án 1863.

í

TARTALO M.

NA P T AR. ^S*—')

Tizedik évi folyam.

3-ik szám.

(1712-1769.)

Dod Péter a legnevezetesebb magyar él csupán, vagy kiválóan az irodalomból. Bod
irók közé tartozik. 56 könyvet irt, melyek Péter az ily ferde fogalmuak szemében igen
közöl 20 megjelent nyomtatásban. Mindenik furcsa tünemény lehet. Életét egészen félrenagy szolgálatot tön, s ma, száz év mulva eső kis helységekben tölté, mint lelkész, kölis tanulságos. Kiadatlan müvei közöl sok teményeket soha sem irt, s müveiből nemma is teljesen megérdemlené a kiadást.
hogy jövedelmet huzott volna, hanem a maga
Megszoktuk, Kazinczyn kezdeni a ma- költségén adta ki. Legfeljebb annyiból álgyar irodalom valódi fejlése történetét, a lott üzérkedése, hogy a mit egyik munkájamagyar nyelv újjászületését. E
fényes név, részrehajló, bár kiérdemlett tiszteletünkben, elhomályositá a korábban élteket. Bod
Péter, kinek halálakor 1769-ben,
K a z i n c z y csak tizedik évében
járó fiucska volt, s z o m o r u b b
korban élt Kazinczy nál. III. Ká
roly és Mária Terézia uralkodása
alatt a magyar nemzeti szellem
téli álmát látszott aludni; az alkotmányosság, kivált Erdélyben
odajutott, hogy vallásos hitökért
főurakat vetettek börtönbe s ki
nem bocsátották, mig kötelezvényt nem adtak magukról, hoo-v
elhagyják vallásukat; — mig Kazinczy pályájának nagy része a
politikai és nemzeti újraéledés
korába esik. Bod Péter a magyarság legnagyobb hanyatlása korában, mintegy huszonöt éven át
csaknem társak nélkül, egymaga'
egész irodalmat tartott fenn A
latinság amaz idejében magyar
könyveket irt, még pedig idegen
szavakkal nem nagyon kevert
nyelven. Ha nem volt nyelvújító :
tartalmas, világos, könnyü és izléssel párosult elöadása által nevezetes müvelője volt az irodalmi
nyelvnek.

u

Azonban nemcsak nyelve által szolgál átmenetül a régi magyar irodalomból az újkoriba, hanem müvu tárgya által Í 8 . Müveinek nagyobb és
legbecsesebb része az előtte való korszakok irpdalmának történetét foglalja ma-

gában

várának

B O

D

PÉTER.

ből bevett, egy következendő kinyomatását
forditotta. Az erdélyi helvét hitvallásu aristokratia, mely ugylátszik, közönsége és valódi tisztelőinek roppant többségét tette s
7
m a ÍS
forrá8ul
szol ál
melynek
valódi müveltsége már azon korí™
™
g "
r e s z b e n a z
irodalomtörténet bu- ban is elismerést érdemel, segitette őt kisebb
nagyobb mértékben e kiadásokra : egyik 5,
, í p J Í n k b a n s o k s z o r csak azon másik 20, harmadik 50 forintot, egy negye,k, verseket,novellákat ir, Pesten dik papirost adott a nyomtatásra; de a költ-

ségek nagyát, maga az iró, a szegény református pap viselte.
Bod Péternek kéziratban meg van eoy
önéletleirása és magánjegyzetei, melyekből
látni, hogy renkivül pontos és gazdálkodó
ember volt. Bevételeit, kiadásait följegyezte
az utotsó krajczárig. Tiz év alatt "összesen
elköltött 4687 forintot 58 denárt. Igy egy
évre közép számítással ötödfél
száz forint esik. (Értendő pedig
nem mai, hanem magyar forint,
azaz ezüst huszas.) Egy-egy
könyv nyomására, (s majd minden évre esik egy) 200—300 forintot ad ki — előre.
Nem kis bajjal járt akkor a
könyvkiadás. Félreeső helységéből Bod Péter külföldre, vagy
Szebenbe, Pestre küldi kéziratait s a könyvnyomtató magának a szerzőnek küldi vissza a
példányok nagy részét. Az iró
osztja ki a főurak közt, kik egymásnak eladják, vagy a „compactorok"-nak, kik országos vásárokon sátor alatt árulják —
rendes könyvárusok kevés helyen lehettek. Egy kis részét elajándékozza.
Azonban könyvei nem kis
kelendőségben részesülhettek. —
Több munkáját nyomatta 1000
példányban,
Bod P é t e r munkái pedig
többnyire a vallást és magyar
irodalom történetét tárgyazók, s
még a mi mulattató olvasmány
is, czime „Sz. Hilarius" és erkölcsi oktatásokat foglal magában.
Ha Bod Péter más iró volt,
mint a mostaniak, közönsége is
más vala. Bod Péter kedvencz
irója lehetett az akkori intelligentiának, —
midőn 1000 példány elkeltére számit, Ma
oly könyv, minő az „Athénás," (irodalomtörténeti mü) „Smirnai sz. Polycarpus élete"
(egyháztörténeti mü) már czimökkel elijesztenék a csak könnyü olvasmányt kivánó
közönséget, mig az akkorit ilyes tárgyak
érdekelték legjobban.
Nem is csoda egyébiránt, hogy a protes

