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** (Katonai körökben) bizonyosnak mondják
azon közelelebb életpelépendő változást, hogy a
gyalogság 100 ezredbe íog fölosztatni. Ezen uj
felosztás a tiszti karban igen sok áttételt fogna
előidézni, minthogy a tisztek beosztásánál mindig
főfigyelem fordittatik nyelvismereteikre. Azt i*
beszélik, hogy a tábori vadászzászlóaljak száma
30-ról 40-re fog szaporittatni.
** (Elrejtett kincsek.) A Bánságban régi levelek nyomán, templomok omladékai között kincset hajhásznak. K levelet Kerecsényi Márton,
tatár rabságba került 120 éves agg irta volna, s
benne öcscsét az elásott kincsek hollétéről tudósitja, hogy azok a földben ne veszszenek. A különös levélből mi is közlünk néhány sort curiosum
gyanánt. ,,A Királyi Érsek Apáti templomába, —
akinek én Fő Komornyikja voltam, — Nap Nyugot felől valló Kapuján mihelyest belépsz, tégy
két lépést, job felöl való oldalra ászt megásván,
tanálsz Ezsüst és Aranyból álló szerszámokat. A
két Torony közöl béliül a Templomon lépj Hármat, a falatul a közepe Talyán találsz,, 10 killa
pénzt, minden fele tezüstből álókat. . . Északnak
találsz egy Kriptatt, a mely Kriptába Halottak
Tannak, otis eleget találsz; a Templomnak a Fekete
Fő felől valló oldalon ugy mint a két Torony közöl a faltul mintegy lépés formára ássál és találsz egy kis Killas hordóba telerakva Aranyal,
a melyeket magam a király Érsekkel tettem, és
hogy ot neveszen, néked tudódra légyen stb. stb."
Az irás hitelességét azonban nem tudják kimutatni.
** (A „Protestáns képes naptár") X-ik évfolyama a jövő 1864-ik évre szintén megjelent, dr.
Ballagi Mór által szerkesztve. Több épületes olvasmányon kivül a prot. egyház jelesebb férfiai
közöl néhánynak jól talált arezképét is hozza. Ara
csak 40 kr.
— (Sorshúzás.) A hg. Pállffy-féU sorsjegyek sept. 15-én történt húzása alkalmával főnyertesek lettek : 2958 szám nyer 30.000 ftot, 15,032
BZ. ny. 4000 ftot, 143 sz. ny. 2000 ftot. 62,149 és
10,538 sz. 400f?ot, 33,331, 68,640, 8831, 72,986
és 5104 sz. 200 ftot. AfiOftos nyerőszámokat a
P. U. jövő számában.

Nemzeti színház.
Péntek, sept. 11. „A falusiak." Vigj. 3 felv.
Szigetitől.
Szombat, sept. 12. „Faust." Opera 5 felv. zenéjét szerzetté Gounod.
Vasárnap, sept. 13. „Dobó Katicza." Szinmü
3 felv. Irta Tóth Kálmán.
Hétfő, sept. 14. „Borura derű." Uj vigjáték
1 felv. Francziából fordította Feleki M. Ezt követte : „A csacska nők." Vigj. 3 felv. Dumanoir
után fordította Feleki M.
Kedd, sept. 15. „Az elizondoi leány." Operetté 1 felv. Zenéjét szerzetté Offenbach. Ezt követte : „Fortunio dala." Operetté 1 felv. Offenbachtól.
Szerda, sept. 16. „Róma leánya." Dráma 4
felv. Irta Hegedűs Lajos.
Csütöríók, eept. 17. „Don Jüan." Opera 2 felv.

„Titi" énekes magánjelenée. Végül „Fipsz ahirf*
nöszabó." Vigj. 1 felv.
Sept. 17. „A fekete vőlegény." Vig operetté
1 felv. Szövegét és zenéjét szerzetté V. Tivadar.
Ez uj operettet megelőzte „Rendkiviili előadás."
Vigj. 1 felv. Degrétől.

SAKKJÁTÉK.

195-ik sz. feladv. — Bayer K o n r á d t ó l
(Olmützben).
SOtét.

1864-dik évi naptárak.
Épen most jelentek meg Heckenast Gusztáv könyvkiadóhivatalában Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám alatt, az
1864-ik évre szóló következő naptárak, melyek Magyarés Erdélyországban minden könyvárus- és könyvkötőnél
a
b
c
d
e
f
g
is kaphatók, úgymint:
Világos.
Kakas Márton humorisztikns naptára. Hatodik évfoVilágos indul, s 4-ik lépésre matot mond.
lyam. Számos élezés képpel. Csinos boritékba fűzve.
Ara 80 kr.
István bácsi naptára. Kilenczedik évfolyam. Szerkeszté
A 190-dik számú feladvány megfejtése.
Majer I s t v á n . Képekkel, színes boitékba fűzve.
(Skipworth-tól Londonban.)
Ára 50 kr.
Lidércz-naptár. Harmadik évfolyam. Képekkel. TartalVilágos.
Sötét.
mát képezik: rémtörténetek, lélekjelenések,bűnesetek,
F c8 — b 7
tetszés szerint.
csodálatos tünemények, tündérregék, vadász- és utiH e4 — d 6 t
c7-d6:
kalandok stb. Tarka és szépen kifestettjboritékba fűzve.
F b 7 — e 4 + mat.
Ára 60 kr
Sokkal szebb volna azonban a feladvány, ha a7-en
Sötét Bástya állana, a mikor, hitünk szerint, csak a szerző A magyar nép naptára. Szerkeszté T a t á r P é t e r
4-rét. Képekkel és tarka borítékkal (Olcsó szép naptár).
által megadni akart négy lépéses mat volna lehetséges a
Paprika Jancsi képes kalendáriuma. 4-rét. Szerkeszté
következő húzásokkal:
T a t á r P é t e r . Csinos boritékba fűzve (a legolcsóbb
Világos.
Sötét.
naptár.)
1. B e l — e l
c2-clV.
2. II e4 — d 6 t
c 7 - d 6:
3. F c 8 — e 6 : + . . . . K f 5 — c 6
4. II e 2 — d 4 + mat.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József
— Bucsányban : Tomka Kálmán. — Tályán : H. Nagy Lajos. — Egerben : Tilkovszky F. — Kó'vágó-Örsön : Gold
Samu. — Debreczenben : Zagyva Imre — Rimaszombaton:
es
Róth Kálmán. — Terhes Lajos. — Nagy-Kikindán : Wolsinger Izidor. — Pesten : Cselkó György. — Vekerle
László. — Pécsett : Ritkay János. — Bajviakon : Weisz F.

Budai népszínház.
Sept. 11. „Kinizsi." Vigj. 3felv. Szigligetitől.
Sept. 12. „A dajka.1' Operetté 1 íelv. Offenbachtól, Ezt követte „Tiz leány és egy férj sem."
Operetté 1 felv. Zenéje Souppé-től.
Sept. 13. „Dunanan apó és jia utazása."
Operetté 3 felv. Zenéje Offonbachtól.
Sept. 14. A népszínház megnyitásának évnapja megüneplésére „István, elsömagyar király."
Tragoedia 5 felv. Irta Dobsa Lajos.
Sept. 15. Az alföldi szükölködők javára:
„Dunanan apó és fia utazása." Operetté 3 felv.
Sept. 16. „Cseléd-csinyok." Vigj. 1 felv.
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Katholikus és Protestáns
naptár

September

20 j Vasár
2li Hétfő
22 Kedd
Szerda
C<öt.
25 Péntek
26 Szóm.

D17 Eustachius
Máté apóst.
Móricz vért.
Tekla, Linus
Gellért püsp
Kleofás, Farkas
Cziprián, Justin

D Ki Fausta
Máté
Móricz
Tekla
Gellért püsp.
Farkas püsp.
Cyprián
Első

VASÁRNAPI ÚJSÁG
Politikai Újdonságok

Szerkesztői mondanivaló.

október—decemberi évnegyedem folyamára

6782. Győr. T. K. A kívánt számot megküldtük; a
kép követni fogja.
6733 Eger. Sz. I. Ama bizonyos 25 példány Ugye
már eddig el lesz intézve; azt mondják, hogy megértették
ók az előbbi interpellatiókat is, de valami legyözhetlen
lehetlenség állott útban. Ez rendben van, most majd a
kivánt másféle példányok megindítására is kerülhet a sor,
de csak ugy — ha lehet. — A czikk is elő fog kerülni
6734. Batty. A vége bágyadt; a csattanósság hiánya
gyt'ngiti az egésznek hatását.
6735. Pótharaszt. B. K A polémia ez uj fordulata
jól van választva, de nem szeretnénk uj csatatért fölkeresni, csak azért, hogy ott az elhullott ellenséget újra felállítsuk Az örök világosság fényeskedjék nekik!
6736. Sárospatak. S. J . Az igért czikket óhajtva
várjuk; a régiekre nézve megtörtént az intézkedés. Bizonyosnak tartottuk a személyes találkozást a természetvizsgálók gyűlésén. Sajnáljuk. A magánügyre nézve egyhamar nincs biztató kilátás, mert ott nagy a coneurrentia;
de figyelmesek leszünk és jelezünk.
6737. Munkács. L. T. Még egy kis türelmet kérünk,
hogy időt szakaszszunk az elolvasásra.
6788. Kolozsvár. N. M. Várjuk az ígértet; az eddigiért köszönet.
6739. Rozsnyó. S. M. Az „ultimátum" e napokban

Sept. (ó)

Izraeliták
naptara

apkel | delel | nyűg.

lisri

Kisasz. 7 Böjt

8
9 Joachim
10 Menodora
9
47 52
lOEng.uiin.
11 Theodora
48152
11
12 Autonóm
13 Kornél vért. 12
14 Kcr. felem. 13 2. Sabb.
negyed 20-án, 2 óra 49 perez este.

ezennel uj előfizetés nyittatik.

ElMizctési

föltételek:

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt postán
küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva:
Évnegyedre (október—november—december) 2 ft. 50 kr.
Csupán Vasárnapi Újság:
Évnegyedre (október - december) 1 ft. 50 kr.
Csupán Politikai Újdonságok:
Évnegyedre (október—december) 1 ft 5 0 kr.
Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk. A pénzes levelek bérmente»
küldése kéretik.

A Vasáru. Újság és Polit. Újdonságok
kiadó-hivatala.

(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

Melléklet : Előfizetési felhívás a
Magyar Sajtó politikai napilap 1863. évi okt.
—dec. folyamára.

TARTALOM.

NAPTAR.

Görög-orosz
naptár

8F10

csakugyan érezhető minőségben fogja önt fölkeresni. Eddig is kimagyárazhatlan okból késett.
6740. Jászladány. K. A. A ref. népiskola rajzát vettük s az ottani szép buzgalomnak igen megörvendettünk.
Adandó alkalommal bővebben megismertetjük.
6741. Deés. M L. Nehezen fogja ön nekünk elhinni,
ha mondjuk, hogy a tárgy élénk, erős szinezése legyözhetlen akadályokba ütközik. Pedig ugy van.
6742. Lovasberény. H. Gy. A levelet végső figyelmeztetésképen elküldtük az illető vállalkozónak. Reméljük, erősebb szerekre nem lesz szükség.
6743. Pest. D. A Be kell vallanunk, hogy Varula Jakab ur kilétéről, ámbár mellképe ott van a Hunyadyak s
Nagy Lajosok sorában az uj redoutépületen, még eddig
nem sikerült biztos adatokat szerezni, de valódi rendőri
buzgalommal nyomozzuk, s előbb utóbb élve vagy halva
beszolgáltatjuk.
6744. N. Szombat. Sz M Örvendünk a találkozásnak s mielőbbi ismétlését kérjük. Az első küldemény is
teljesen felébreszté figyelmünket.
6745. Debreczen . \ Soha sem hittük volna ama
gyanakodást lehetségesnek. Kétszeresen üdvözöljük.
6746. Debreczen. M. P Tóth Kálmán brazíliai vasúti mérnök hazánkfiát illetőleg bővebb tudósítást adhat
testvére, Győr városi mérnök Tóth Károly ur. Különben
ugy vagyunk értesülve, hogy T. K levelei ily czim alatt
küldendők: „George N.Davis, for M Tóth, Rio de Janeiro
(Brazil)." Minden hó 2ő-én indul egy hajó Bordnauxból,
minden hó 6-án pedig Southamptonból Braziliába, s azért
u
a levél cziméhez oda kell irni, hogy : „via B., vagy
,,via S."
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Fischer Móricz (arczkép). — Pusztán. Komáromy Kálmán. — A Tisza bölcsője (képpel). P- Szathmdrij Károly.
— I. Napóleon végnapjai. Z. G- — A. szőlő története.
Fábry J. — Egy lengyel áldozat (képpel). — Archaeologiai levél Zalamegyéból. Rómer Flóris. — Még egy elkésett okoskodás. Harangozó János. — Egyveleg. — Tárház:
Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi csapások. — Mi
újság? — Nemzeti szinház. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.
Felelős szerkeszté Pakli Albert. (Lak. magyar-Btcza, 1. az.)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer ét H«ckenust, egy«t«ss.-utcia 4. " * » »l«f* Peíttc, 1ÍSS.

Pest, september 27-én 1863.
Előfizetési föltételek 1863-dik évre : a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 16 ft. Fél évre 5 ft. — Csupán Vasárnapi Ujsag :
Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — C'siipan Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Régi magyarok régi arczképei.
X. Vadászi Pál.

Vadászi Pál, kinek arezképét itt olvasóinknak bemutatjuk, és kinek nevét az eredeti arezképét festő és véső művész hibásan,
vagy németesen „Vadasi"-nak irá, a XVII.
századbeli magyar királyi hadsereg azon
törzstiszteinek egyike volt, kik nem fényes
családi összeköttetések, hanem saját személyes érdemeiknél és vitézségöknél fogva
emelkedtek magas katonai rangfokozatokra.
Ilyen volt Vadászi Pál. Eredetét, szülőit
nem ismerjük, családi neve után indulva,
csak annyit gyaníthatunk, hogy talán az
abaujmegyei Vadász nevű helységek egyi
kéből származott nemzetsége.
Lehet az is, hogy közel rokona
volt azon Vadászy Mihálynak,
ki 1628-ban nejével, Török Katalinnal, szatmármegyei Körtvélyes helységben a d o m á n y
mellett szerzett birtokot. Vadászi Pálnak ifjúkori viszonyairól
sem tudunk semmit; mert akkor,
midőn már nevével, mint ezredesével, évkönyveinkben találkozunk, mint arczképe is mutatja,
ötven éven felüli koros férfiú
volt. Mint ilyen 1644. körül jutott Nógrádmegyében, a füleki
várban, alkapitányságra; de ez
állomás sem lehetett reá nézve
a nyugalom édes tanyája, nemsokára a politikai viszonyok, a
háborús idők sikra szóliták a
könnyű lovasok agg ezredesét.
I. Rákóczy György erdélyi
fejedelem az 1644. évi januárban
Gyulafejérvárott tartott országgyűlésen elöterjeszté az indítóokokat, melyeknél fogva szükségesnek tartá, hogy III. Ferdinánd király ellen hadat indítson.
A rendek lelkesedéssel beleegyeztek. A sereg gyorsan megindult.
Márt. 11-én már Kassa is feladá
magát, és mielőtt kitavaszodott,
utánaestek Borsodvármegye várai is. Ezek után Rákóczy hadseregét fölosztva, tábornokait, névszerint: Bakos Gábort a Füleken
felül levő végvárak ostromára, a beteges Bornemisza Pált a bányavárosokra, Kapronczay
Györgyöt Galgócz felé küldötte. Mint jártak
ezek el megbízatásukban ? nem ide tartozik
elmondanunk. Közölök Bornemisza Pál a
Garan vizéig hatolt fel, ott lelte Ferdinánd

hadseregének egy csapatát Vadászi Pál
„császári mezei kapitány" vezénylete alatt,
és azt — noha maga igen beteges — mindazáltal jó emberek lévén mellette (— mint
Kemény János önéletírásában irja —) felverte.
Azonban a Bornemisza által Vadászi hadán
vett győzelem mellett is, Rákóczy serege a
nyarat hátrálással húzta ki; csak a késő
nyárral és őszszel kezdett ismét támadólag
működni, a midőn Kemény János, Rákóczy
fővezére, Felső-Magyarországon szerencsésebben működött. Ez időben Kemény serege
ismét megközelité Fülek várát, mely alatt

VADÁSZI PÁL.

Bánházi István kapitánya gondatlansága
miatt majd bajba keveredett, miután a füleki
őrség kevésbe múlt, hogy be nem kerité. Kemény innen Szendrö felé húzódván, az ellenség utána nyomult, — melyet megvervén,
Rimaszombat alá szállott, azt körülvéteté,

mert Vadászi Pál mezei könnyű haddal
szintén oda érkezett, a ki is, már a nádor
parancsa folytán a végbeliek, nemesség és
parasztság fölkelése is elrendelve lévén, biztosnak hitte győzelmét. Azonban Vadászi
Pál ezredesnek reménye nem sokáig tartott,
mert hirét vevén Kémény hadainak egyesüléséről, éjjel elvonult, sietvén a Füleknél
állomásozó császári derékhadhoz csatlakozni.
Ezenközben, bárha Vadászi Pál hadimüködései nem voltak is szerencsések, mégis a
császári sereg mindinkább összpontosított
ereje miatt Rákóczy hadai —
bár lassan — Kassa felé vették
utjokat. Kemény Szendröt oda
hagyván, azt a Ferdinánd-pártiak szállták meg, majd onnan
is tovább haladván, Gömör mellett sánczolák el magukat; azalatt Vadászi Pált Putnokra inditák, hogy onnan Kemény János hada ellen csatáznék és a
fősereget hirrel tartaná; „melyet én is megértvén" — igy irja
le az ütközetet maga Kemény
János —„reá indulék,és hajnalban háromfelül megütvén, hát
hirek érkezett volt, és azon este
kimentenek volt Vadászi Pálék,
.hanem maradott ott csak az
szokott praesidium és lakosok;
egyfelől hajdúság vala rendelteivé, és előttük Kerekes István,
kit hátrébb is emiitettem, ezt
ezombjában meglövék, és soha
meg nem gyógyithaták, azután
néhány n a p o k k a l m e g h a l a
miatta; jámbor, becsületes, vitéz
ember vala. Másik felül az puskás és lovas drabontokat bocsátám, kik két zászlóalj béliek
valának, s mellettek valami kevés székelyeket is. Harmadfelöl
az varasnak derék kapujára magam mentem az fizetett hadakkal, mind három rendbelieknek
pedig gyalog kellett szállaniok,
s magam is vélek együtt gyalog menteni s emeltem, vittük az kapunak
az nagy gerendákat, kikkel az varas kapuját berontok, tul a hajdúk is bevágták
az palánkot, harmad felöl az gyalogok is,
és igy az varast megvövök, az oltalmazó
nép ben el is vésze, az többi pedig a vár,;

343

342
szalada, és hogy ha az kapsinak nem es! ki itt magam is többször megfordultam,
A Tisza bölcsője.
nek vala az varasban, hátokon mehetünk
hajlandóbb vagyok azt az alsó nagy kapuvala az várba is stb." — Későbbi, — tán (Emlékül a jó máramarosiaknak.) nak tartani, hol a tulajdonképeni erőd kezezeknél szerencsésebb — hadjáratairól VaIrta P. SZATHMÁRY KÁROLY.
dődött. Ez azonban a kastély eszméjét sem
dászi Pálnak évkönyveink nem hagytak
(Folytatás.)
zárja ki.
adatokat; annyit tudunk, hogy egy pár
]
A 2-dik szám a vár főbejárata.
Huszt városában a Rákóczy- vagy kéévvel utóbb, 1647-ben már kunok kapitánya
j
3-dik
a kapu feletti erős bástya. Az itt
volt, a mint ezt a kunoknak adott és Kar- sőbb ,/eMr ház" nak nevezett palota, mely \ kezdődő erős várfokok a Tiszán tul a várral
czag város levéltárában található ótalomle ben ma a kamarai elöljáróság székel, építé- i szemben fekvő Csebren hegyre néztek.
vele igazolja. Valószínűleg már ekkor, vagy szetileg kevés nevezetest mutathat fel. LegA 4-dik számnál állottak a kaput védő
bizonyosan nemsokára, fiilekvári alkapitány- érdekesebb még a kerti szobából a kertre ágyurések.
ságától is búcsút vett, mert 1650-ben ez ál- rugó kis fülke, melyet a hagyomány Il-ik
5-dik szám alatt apró szobácskák állotlomáson utódául már Iványi Fekete Lászlót Rákóczy Ferencz házi oltárának vagy ima- tak, hihetőleg a kapuvárda számára, melyetaláljuk; az is bizonyos, hogy 1654 előtt helyének tart.
A „fehér ház" egész a múlt század végső ket Tóth János ur még lakható állapotban
meghalt vala, mert ez évben neve előtt már
látott.
a „néhai" melléknevet olvassuk okleve- feléig eredeti állapotában volt; ekkor tolda6-dik szám a közép kaput jelöli, a vele
tott ki aztán az udvar felöl a megbontott vár
lekben.
mindkét
oldalon összefüggésben levő básVadászi Pál, mint azt 1646-ban füleki falaiból.
tyákkal és
Ezelőtt egy századdal ez volt a ref. egyalkapitányi korában készült képe után kö7-ik szám alatti löporos toronynyal.
házon
kivül Huszton az egyetlen kőépület.
vetkeztethetjük, magas, száraz termetű, szaA 8-dik szám csinos lakházat jelel, földHarmadik és legfőbb nevezetessége Huszt
bályos arczu, komoly tekintetű férfiú volt,
szint épültet. Mindezen épületek a felemelvárosának
a hajdan hires vár, ma napról
hosszura hagyott haja mellett kidomborodó,
kedő belvár és a külső fal közötti mély
de redős homloka fölött szokásos üstököt napra jobban porladozó rom.
útban (belsánczban) feküdtek, melyből
E várrom oldalrajzát a Vasárnapi Újviselt, meghagyva gyéres szakáilát is, csinos
ugyancsak a sánczon át a
bajuszával. Jelszava volt, mint képe alatt ság már 1856-ki évi folyamában közölte :
9-dik számnál fekvő hid vezetett be.
olvasható : „Omne solum forti patria." (Az azért bár módunkban állana, hogy tökéleteA
belső várban jobbra boltok, balra a
sebb rajzát adjuk, mivel magukból e romerősnek minden föld hazája.)
N. I.
korcsma
nyúlt el; a várudvaron első épület
rajzokból a nagy közönség ugy sem sok
kissé
balra
a várkápolna, melynek épen
tanúságot merit, ezúttal elhagyjuk.
tornya alatt feküdt a 9 a-val jelelt kút, mely
Czélszerübbnek tartjuk ehelyett, hazánk
80—100 ölnyi mély volt. Fenntartása har(í a r a M a r i a.
e nevezetes végvárának alaprajzát közölni,
mincz év alatt, 1527 táján, 3893 forintba
(lásd a mellékelt rajzot) részint, hogy az a
Puha, fehér, selyem párna,
került.
régibb magyar eröditési módról adatokat
Rajt' a nádor fejér lánya,
A torony (10 szám) órával volt ellátva,
nyújtson, részint, hogy egy Bethlen István
Mintha raja vón lehelve.
mely
máig megvan más harangra alkalAngyalszive,, szende lelke
és Rhédei Ferencz fejedelmi udvartartásámazva
Huszton a r. kath. templomban.
Kedvesével játszik.
ról tájékozásul szolgáljon.
Az egyházon belől kezdődött a palota,
Piros ajkin édes álma
Megjegyzem, hogy e rajz bár nem szakOlyan híven látszik.
vagy „Uraim háza" és pedig 11-dik szám
értő, de oly hiteles és tiszteletreméltó kézalatt a téli, 12-dik szám alatt a nyári szo,Kit üdvözöl e sok éljen?
ből került, kinek koránál fogva módjában
bák.
Mindezek egy közönséges fedél alatt
Ugy-e, ugy-e vőlegényem?
állott a várat a leégett fedeleken még csakállottak.
Tudtam, tudtam, hogy ma eljő,
nem teljes épségében szemlélhetni, s ki adaNem hagy soká epednem ő.'
A 13-dik szám legfelső fokán a „dobolótait olyanok előadásából merítette, kik a
— Börtönajtó tárul,
torony",
alatta az első emeletben fegyvertár
várat még lakható állapotában ismerték. *)
Mostan lép ki haloványan
s ez alatt várkápolna állott. Innen adott jelt
Börtön ajtajábul.
A vár egy közvetlenül a város és Tisza a torony őr, ha valaki közeledett s itt dobolfelett fekvő, mintegy 150 lábnyi magas tak leíekvőre, felkelőre stb. Ezen belől D.
,Itt jön, itt jön! hallom léptét,
dombon áll, mely alakjára a budai Gellért D. pontok egy sor kazamatát jelölnek.
— Oh, csak sebesebben lépnél! —
Szivem dobog, — alig várja . . .
hegyhez hasonlit, alkatára vörös porfir s a
A 14-dik szám a harczi paripák óla volt.
Itt a keze valahára
Tisza egykori ársodrásának hatalmas nyo- Ezen oldalról lövette volt I. Rákóczy György
Az ajtókilincsen.'
mait mutatja.
a várat Szalárdy krónikája szerint, de nem
— Mostan lép föl a vérpadra,
Lába, az úgynevezett „Veres domb," mint a Tóth János ur által közlött rajz
Bíborban, — bilincsben.
tökéletes téglaszinü agyagporfirból áll, mely mondja, a vár alatt levő földhányatokból,
,Lászlóm, Lászlóm, hozott Isten!
vulkanikus kiégés nyomait mutatja.
hanem bizonyosan a Baranya felöl való
Édes gyöngyöm, drága kincsem!
A vár maga nemcsak a két völgyet — a hegyről. Azon földsánczok a várhoz tartozJer, borulj a karjaimba,
tiszait és nagyágit, de még a szembenfekvö, tak s az azt védő tábort foglalhatták maAdj egy csókot ajkaimra . . .
halmokat is tökéletesen uralta.
Így, igy . . . csókot csókér'. . .'
gukban. Ily helyen és közelben ellenség
Ebből származott történeti fontossága, meg nem maradhat vala.
— Szép fejére durva kezét
Most teszi a hóhér.
kulcsául szolgálván egyfelől a dolhai pasA 15-dik szám a porkoláb háza és a fősusnak, másfelöl a máramarosi sóbányák konyha alapját jelöli. Hogy ily távol esik
,Szemed lángol, csókod éget,
^-~
nak s közvetve Erdélynek.
Kebled feszül, lázad véred : i.J~
a főépülettől, nem kell megütközni rajta.
'
Érdekesnek tartom az alábbi kis alap- Tudva van, hogy fejedelmeink udvaránál a
Szép leventém, mi bajod van? \->*",*
Szived olyan nagyot dobban,
rajz közlését, mely még azon korból van főudvarmester az étekfogókat mindig lóháNagyot dobbant . . . hármat.'
véve, midőn a falak épen állottak, sőt itt ton vezette a palotához.
— Most sújtja le harmadikszor
ott a fedél maradványai is.
A 16-dik számot T. J. ur a várbeli sírA hóhér a bárdot.
A huszti vár fejedelmi udvar is leven, boltnak tartja, miután tudva van, hogy
,Jer, suttogjunk gerlemódra,
az ily nagyobbszerü háztartás elrendezésére, Rhédey Fereucz fejedelem és fia László ide
Hadd figyeljek édes szódra.
valamint a régebbi magyar erődités és épi- temettettek s miután itt csontokat találtak.
Ha súgod, hogy szeretsz engem :
tésmódra is adatokat szolgáltat.
De megvallom részemről inkább börtönnek
Édes szódtól repes lelkem
A vár külön álló meredek dombon fek- tartom. A sírboltnak a kápolnák alatt leheIá a mennyekbe szállók.'
szik, melyből egy második, a belvárat tartó tett helye. Ez annyival hihetőbb, mert a
— Gyilkosára most dörög le
emelkedik ki. A meredek domboldalt cserje, 16-dik szám ezen oldalról lövésnek igen ki
Aj kiről az átok.
mogyorós nőtte be. Hossza mintegy 200, volt téve. E rész Báthory Kristóf idejében
,Itt a templom, itt az oltár,
legnagyobb
szélessége 50—60 lépés. Arcz- épült.
Ott a násznép, a pap ott vár!! . . .
czal
a
Tiszának
feküdt, mely felé az „Uraim
So'sem hittem, hogy megérjem
A várnak két nagyobb terassea volt.
házának" ablakai nyilottak. Fekvésénél Egyik a Nagy-Ág völgy felé A. A. A. ponEzt az üdvöt : édes" férjem,
Enyini vagy hát végre! . . .'
fogva ma már a vontcsövü ágyuk ellenében tokkal jelölt, hol a vár „öreg ágyuja" állott,
— Sir a násznép. A vérpadon
nehéz lenne tartani, de a régi ostrommal dördülésével a hajnal pirkadtát jelentve;
Most csorog ki vére.
szemben diadallal megállhatott.
vagy katona szökését rendkívüli időben.
Lányka, lányka, föl ne ébredj!
A rajz 1-sö száma, Tóth János ur véleA másik a Tiszavölgy nyilasára tárult,
Álmodj tovább, álmodj szépet.
ménye, szerint a huszti vár inventáriumában pompás kilátással a megye beljébe.
Tündér szőjje azt az álmot.
a „kastélynak" jelelt épületet jelöli, bár én5
17-dik számmal van jelelve „Uraim háMelyben kedves ifjad látod.
zának" erkélye, mely a doboló felé nyílott s
Hej, hisz' ez az álom
•) K férfiú T. Tóth János nr, Mííramarosmegye neshonnan lépcső volt a B. D. terassera, a vár legKz utolsó boldogságod
tora, emeritus táblabirája, a nevelésügy körül fáradhatatEzen a világon.
Tors Kálmán.
nagyobb terére.Innen ma is legszebb akilátás.
lan férfiú, s a megye múltjának élö krónikája.

18-dik számunk a vár sírkertjét az I. és
K. a sütöházat és a hegy alatti jó forrást
jelölik, melyből békeidőn merítettek ; a felső
kútnak rósz vize lévén.
A várnak 1 pont alatti oldalán gyümölcsös, a déli, Tisza felöli oldalán pedig
szőlős-kert volt, melynek nyomai ma is
látszanak. A várhegy alatt a kamarának
m á i g k i t ű n ő pinczéi v a n n a k .

oiytatása ksvetk.)
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Londoni rajzok.
(Fény- és árnyképek. — Tolvajok városrésze.)

.

London az érdekes ellentétek városa.
E roppant utcza-tömkelegben, sokszor
tövében a legfényesebb s legelegánsabb
városrésznek, oly utczákra s oly emberekre
akadunk, kiken a civilisatio s a haladás
semmit sem fogott s kik ép e két tényezőnek
köszönhetik lételöket. — Műveltség és durvaság, gazdagság és nyomor, fényűzés és
rongyosság, vallás és bün, polgárosodás és
barbárság a világ egy városában sincsenek
oly közel egymáshoz, mint Londonban, mivel a közművelődésnek itt tapasztaljuk legzajosabb s legdiadalmasabb erőlködéseit s
ugyanez okból élesen kifejtett — mert szükséges — ellentéteit.
Az Oxíbrdstreetben — Londonnak legnevezetesebb zenecsarnoka látható, melynek
csúcsíves bejárata épen annyit láttat az épület beljéből, mikép ellent nem állhatsz, hogy
6 pence árán annak épitészeti remekeit közelről ne bámuld. A bejárat előtt mindenféle színű és nagyságú hirdetmények tűnnek
szemedbe; az egyik Henry és Pfau csodafiuk jól talált ai czképeivel, kik a „röpülő
trapézon" követve el hajmeresztő dolgokat,
a „civilizált" nézőket sikerült nyakszegés
vagy fejzuzás érdekes látványával biztatják.
— Az a piros mellényü, rongyos ír-frakkban feszengő, irtózatos nagyságú korbácscsal hadonázó, ki a másik falragaszon van
megörökitve : a mi jó barátunk Sarn Collins
a „hasonlithatlan" ír jellem-rajzoló", kinek
tánczra emelt lábai és csapkodó korbácsa
ellentállhatlanul csábítgatja Melpomene modern tisztelőit. -- Nyomban mellette két
szerecsennek mázolt egyén képe, tamburinnal és nádsippal, kik az ismeretes „Ridley
hoh!" nótát három öles ugrásokkal készek
érdekesiteni.
Délelőtti előadás lévén ma, a bejárat
előtt nagy tömeg tolong, mely a szépet a
hasznossal egybekötvén, a tóduló sokaság
müérzékét saját előnyére aknázza ki. Látsz
itt utczai házalókat, kik erős tüdővel dicsérgetik föl neked áruikat; kis ládáikban czukorka, tollkés, narancs, fésű, a kiállítási
épület rajza, olasz dalmü-szöveg, borjúláb,
hajtü, saláta és biblia egymásmelleit és fölött. — Ama választékos öltözetü uracs, kinek szemébe négyszögü üveg van csiptetve,
s kinek zsebéből finom selyemkendö kandikál ki —- mi természetesen nem egyéb malitiosus gondatlanságnál — egyike a legveszélyesb zsebmetszöknek; látsz ragyogó demi-monde hölgyeket, kik kétes szerelmök
egy-egy édes pillantásával vizsgálják a mel1
lettök elhaladó „gentet,' ha ez arany óraláncznak és nem egészen elnyűtt keztyük
bájai által hat szivökre. -- Mielőtt azonban
át mernél hatolni e sokaságon, a police-man
udvariasan megkér, hogy jól gombold be
kabátod és vigyázz zsebeidre s ha ismét kijösz, a gondos police-man tekintete figyelmesen fut el rajtad tetőtől talpig, vájjon
nem hiányzik-e valamid, s hogy szerencsésen
szabadultál-e ki a civilisatio hadának portyázói közöl.
Nos, civilisatioe ez, avagy nem?
Nem?

Ugy hát jól nézd meg szomszédodban „gentet," ki rendithetlen lábaival áll ama
ezt a hajporos, szálmagas „flunkeyt," vilá- kurta bolt — angolul „T/iop" — kirakata
goskék, sárgabélésü, aranyrojtos libériájá- előtt s a legnépszerűbb lovak, vivó kakasok,
ban, vörös pluche-nadrágjában kitömött bulldogok, öklözök, ericket-játszók *) stb.
ikráival, méltóságos csattos czipöivel s szem- stb. arczképeit vizsgálja müértő szemekkel!
telen pirosságu arczával — jól nézd meg öt, A szabó mindent megtett érte, mi emberi
merevült térdeivel, hogy igyekezik drága erők hatalmában áll; sporting-kabát, nadtestét ékes ívben meghajtani, hogy ama szi- rág, inázos czipö, kalap, minden gondokár ladynek hatalmas krinolinját fejtse ki a san kikefélve, a legújabb divat szerint; a
kocsiból, mint sikerül ez neki végre, s mily nyakravaló persze kissé fölötte tarka s az
fejedelmi öntudattal kiséri el öt a legköze- óraláncz kelletén tul vastag, s tán nem igazi,
lebb divatáru-raktárba, — jól figyeld meg de azért nem kevésbbé „gentleman" áll
előkelő mozdulatainak méltóságát és tekin- előttünk; hegyes, közepeit gondosan elvátélyét, ne feledd el, hogy az aranyban és lasztott üstökétől fogva, világos zöld kezselyemben nyakig öltözött hölgy krinolinos tyükbe erőszakolt ökléig. —- De már most
toilettjéböl a szivárványnak egy szine sem nézzük meg valamivel figyelmesebben ezt a
hiányzik — s ha igy jól kibámultad magad, ficzkót!
aztán mondd meg nekem, hogy mindez nem
Tagjai egymáshoz illenek, s arcza nyers
civilisatio-e?
izomerő, melyet minden mozdulatában kiNe álljunk meg e boltok előtt, melyek- fejt, szinte kellemesen hat a szemre; a zenben minden világrész gazdagsága föl van dűlő tagok azonban fóllázadnak a oivilisált
halmozva, s részint kaczér humbuggal, ré- divat ellen, mely kényurilag uralkodik feletszint öntudatos soliditással a vásárló kö- tök, a gyötrött lábszárakat nádpálczájával
akarja kiverni fogságukból, karjaival és kezönség szeme elé kitárva.
Arramentünkben, e selyem-szövet-bol- zeivel haragosakat lök zsebeibe, széles szsja
megvetőleg köp az uj fénymázas-csizmákra,
tokba mégis vessünk egy kis pillantást.
E bolt oly hosszú, hogy nem lehet meg- ez ember feszültnek érzi magát a polgárokülönböztetni: ama nő, ki az áru-asztal túlsó sodás kötelékeiben, legelső alkalommal szét
végén áll, szép fiatal leány, avagy vén fogja törni e kényelmetlen bilincseket; azon
lánczszemeket, mik a polgárisult világgal
asszony-e ?
A padolattól föl a tetőig minden tér zsú- kötik össze őt, széttépendi, s szabadon s
folva a legdrágább szövetekkel, a legtávo- lánczok nélkül térend vissza vadonába, a hon labb s legkisebb sarok is százezreket képvi- nan jött. A barbárság félremagyarázhatlan
sel. Már most hány ezer font sterling bélyegét ütötte arczára, s ez alkalommal
szükséges arra, hogy ily raktár egészen meg szétszuzá orrcsontját. Ez a mi „gentünk"
teljék, s hány ezer munkás kéz, gép és talál- hires öklész — boxer — s nem keze, de ökle
mány ? Szédül az ember feje, ha csak ennek munkája után él, ma fényűző kicsapongákiszámítására gondol is; s minden szédülés- sokban, holnap mint bünős, holnapután mint
től őrizkedjünk, különösen e perczben, hol barbár. Ha be fog következni azon idö, hol
tisztán látó szemre, Ítéletre és gyors lábakra hátat kelletik fordítania a czivilisatiónak,
van szükségünk, hogy az utcza másik olda- mostani álláspontjától nem messze fog tálára, s oda érjünk, hová önt vezetni akarom, vozni, hogy menhelyre akadjon. — Néhány
lépés s a polgárosodás oly egészen megszűkedves olvasóm!
nik , hogy néhány perez múlva teljesen el is
A cabok, fogatok, omnibuszok s targonfelejthetni azt. Végszélén állunk a czivilisaczák áradata, mely az Oxford-utczában hultiónak.
lámzik föl s alá, látszólag oly végtelen és
Mielőtt azonban átlépnők e végső határt,
gyors, hogy gyakorlatlan szem képtelen kifürkészni módot, melylyel e zudulatot át- kérjük az olvasót, vessen még egy futó pilszeghetné. — De itt egy omnibusz áll meg, lantást az Oxfodstreet életére, melyben a
hogy valakit leszállítson, s egy perezre ugy legmodernebb üzlettevékenység veti hullámeggátolja a folyamot tovább haladásában, mait, elegantiát, luxust, humbugot s élvet,
hogy hullámai tehetetlenül törnek meg élénk, szingazdag képpé alkotva. Más felé
fordítjuk ragyogványoktól káprázó szemeinrajta, s lecsillapulnak.
ket, s a zajtól elkábult főnket, mely zajjal
Gyorsan át!
így. Most ép tagokkal értünk az Oxford- három milliónyi embert számitó város szívstreet „túlsó oldalára;" ez neve a dél-keleti vére lüktet London egyik nagyobb üterében,
járdának. Már itt távolról sincs oly élénkség, s e fris benyomásokkal szivünkben s eloly elegantia mint a másik oldalon, mely ménkben egy mellékutczába lépünk.
Csak néhány lépés, és St. Gilesben, azaz
alatt kizárólagszokás érteni az Oxford-utczát.
oly
világban vagyunk, mely ép ugy hasonlit
A boltok kisebbek, vegyesebbek, olcsóbaz
Oxfordstreethez,
mint a bugaczi c sárda ő
bak és tartalmuk egészen másfajta. Lakbéangol
felségének
palotájához,
vagy mint a
rök felényi sem az, mi a szemközti nagy
nyomorult
alak,
melynek
mély
szem üregeiboltoké. A „túlparton" más is az emberfaj,
ből
az
éhhalál
vigyorog
rád,
melynek
fehér
mely szintén a civilisatióhoz tartozik ugyan,
de kétesebb, ruhája kopott, sokszor azon ajkai remegnek a láztól : a Carlton-clubb
u
határnak legszélén álló, melyen tul a „mob dandyjéhez, mint a civilisatio a barbársághoz.
Ha a modern élet zaja az Oxordstreetkezdődik.
Honnan van az, hogy két, csak egyetlen böl nem csapna el hozzánk tompa moraj
egy ut által elválasztott járda oly egymástól gyanánt, semmi sem emlékeztetne azon vielütő jelleggel bir? Miért? Evvel a ,,miért-" lágra, melyet az imént elhagyánk; oly teltel Angolországban nem boldogulunk; mert jesen s oly hirtelen változott meg a jelenet.
a civilisatio nem unalmas logikai törvények Más lég, más nap, más házak, más emberek,
szerint fejlődik, hanem nagyokat szökik és más érdekek, más foglalkozások, más szokászeszélyekkel bir s ha nem akarunk elrna-# sok, más művelődési állapotok, más erkölradni mögötte, vele kell ugranunk, a helyett, csök. Vannak öreg emberek, kik emlékeznek
hogy minduntalan megállva, azt kérdezzük: még azon időre, hol e puszta, hosszú utczák,
miért? Az angol ritkán kérdezi, hogy miért? melyek látására physikai és morális borza— de mindig azt kérdi : minek ? — s e lom fut el, „jók," sőt még fashionablek is
tényleges utilitarianismus által sokkal mesz- voltak; a polgárosodás azonban mindinkább
szebbre vivék, mint a csaknem oly nagy*) Őrieket, magyarul tán gamtíjiíték, az angoloknál
számú német nemzet örökös retrospectiv fölötte kedves nemzeti játék 8 gymnastikai szórakozás. A
gítmót erős karral kilökik, mely egy darabig átzugva &
alaposságával.
tért, physicai törvények szerint oda tér vissza, honnan kiTekintsük csak meg azt a széles vállu röpiték.
Vr. T.
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nyugat felé vonult s a barbárság, mely nyom- polgárisultságot tökéletesiti. A primitiv római polgár fölfedezvén, hogy neje bort ivott,
ban követé azt, oly gyorsan hóditá meg e nyerseség, a pallérozatlan durvaság nyom- elég ok volt arra, hogy tőle elváljék, sőtEgnatius
városrészt, mint a hogy távozott a civili- ban a legkifejlettebb culturát követi. Me- Mecennius (Plin. XIV. 14.) hason okból nejét
Plinius mondja, mikép egy római hölgy
satió.
lyik lesz utóbb a győztes? . . a történet elő- megölte.
nászajándokának elvesztésére Ítéltetett, hahogy
Itt a Drurylane classicus negyedében va- képei után nehezen dönthető el.
férje beleegyezése nélkül több bort ivott, semgyunk.
S ha egy napon a Macaulay jövendölte mint egészségi tekintetből erre szüksége volt. S
E szűk, sötét s hosszú utczák, melyek uj-seelandi megjelenik, hogy azon a helyen Cato azt tartja, hogy a római férfi főkép azon
innen kelet felé futnak s helytelenül nevez- sirjon, melyen egykor London állott, ugy okból nyert szabadságot nőrokonait megcsókolhogy bortóli megtartóztatásukat ellentetnek „courts"-oknak, azaz udvaroknak, Lon- csak engedjen szabad folyást könyeinek : hatni,
őrizze.
don legveszélyesb utczáihoz tartoznak. Itt mert nincs bánatosabb érzés olyannál,
Szűken kellett mindazáltal Italiában a borlaknak a szabadon bocsátott fegyenczek és mely akkor tölti el szivünket, ha a civilisa- nak teremnie, mert Romulus egyik rendelete szerabok (Ticket-of-leavemen) utonállók, tolva-tio s az egész emberi tevékenység és emberi rint az isteni áldozatoknál (libationes) csak tejet
jok stb. stb. — Ilyen „courtnak" felső végén dicsőség szűk és szükséges korlátait látjuk volt szabad használni s Numa egyik törvénye
(Plin. XIV. 14. vino rogum ne spergito) és a 12
a nap és éj minden órájában két rendőr áll szemeink előtt.
Dr. Tőkés.
táblatörvény
(mutata potio — murenti bor —
s ugyanannyi annak alsé végén is. Az utmortuo ne inditor) megtiltá a temetkezések mágczákba be azonban csak nagyritkán s legnalyáit borral megfecskendeni, mert a bor még akA szőlő története.
gyobb szükség esetén mennek s ilyenkor a
kor nagy ritkaságok közé tartozott. „Diuque ejus
közökben a „life-preservvel," életbiztositóval,
rei magna parsimonia fűit. (Plin. XIV. 14.) Pa(Folytatás.)
azaz : egy darab bőrrel körülfont fogantyus
pyrius imperator adversus Samnites dimicaturus
III.
votum fecit, sí vicisset, Jovi poculum vini denique
óndarabbal törnek utat maguknak lépésről
Mikor
lett
a
rómaiaknál
ismeretes a szőlő, inter dona sextarios lactis datos invenimus, nuslépésre. Mert mihelyt a külső vagy idegen
világ politiális képviselője e község territó- bizonytalan. Eutropius szerint Saturnus hozta quam vini." (433. urb. cond.)
Itáliába a venyigét, mások szerint amineiek(ThesA rómaiak első borai nem igen kellemes
riumára lép, minden lakó, férfi, nember és salia
népe) hazájából ültették át Falernae (La- izüek valának, mert a szőlőmetszést még nem
gyermek egyszerre fölzudul, hogy a tolako- tium) vidékére, hol később egyike a legkedvel- ismerték, hagyván a szőlőt szil- és nyárfákra kúszni
dónak útját
s ily magasról
elzárják. E
szedték le a
harczok sokfürtőket. —
Ezért monda
szor kétségCyreos, Pyrrbeesett elkehus k ö v e t e
seredéssel
amaz élczet :
vivatnak.
„merítő matrem ejus penMiután
dere in tam
fényes napaltamcrucem"
pal s d é l
(t.i. a venyivan, k i s s é
g é t a fán)
mélyebbre
Plin. XIV. 3.
is b á t o r Numa azonban, hogy nékodunk hapét a szőlőtolni.
metszésre
Mily viszoktassa,
lág, mily vad
megtiltá a
és primitív
metszetlen
szőlő borából
élet az, mely
az isteneknek
itt a szétzüláldozni. Enlött művelőnek e l ő n y é t
désnek rombelátván a rójain é p ü l t !
maiak, csakA dülöngö,
hamar a n yszürke hán y i r a vitték,
hogy a szomzak tört abszéd tartomálakai még
nyokat azután
rongyokkal
ők látták el
sincsenekbeborral (Plin.
tömve vagy
XIV. 2.), terpapirral bemelésére Itália égalja feragasztva;
aBakáczi (worfo lő,3 Ve?
lette
alkalminden ajtó
Huszti vár alaprajza. — (A. „Tisza bölcsője" czimü czikkhez.)
mas
lévén,
nyitva áll,
által a szőlőtő ez
sok lakásnak kapuja sincs, annak jeléül, tebb boroknak termett, valamint az aminei szőlő Mennyire növekedett mivelés
hogy e lakosság nem bizalmatlankodik egy- a rómaiaknál a legbecsesb vala. Ismét mások sze- országban, mutatja, hogy Populoniumban Jupiter
más irányában. Minden család ugylátszik, rint Oenotria lakói (Itália egyik legrégibb nép- szobrát annak fájából metszték ki s Metapontushogy az utczán él és lakik. — Itt egy nő ki törzse), kiknek királya Italus nevétől az ország ban Juno temploma szőlőfaoszlopokon állott, Rónyerte, a szőlőtenyésztést keletről hozták. máb,an pedig Lívia kertében egész sétahelyet árlomhalmon ül ajtaja előtt, mialatt ócska, nevét
Columella (1. 8. c. 11.) szerint az első venyige nyazott be egyetlen tő s 24 veder bort adott, sőt
vedlett ruhákat foldozgat, idönkint be- Rhodos szigetéről került Italiába. S mig a szőlő- egész épületeket egyes szőlővenyigék borítotbetekintve egy üstbe, mely néhány, lánggal tenyésztés Latiumban már elterjedt, Etruriában tak be.
égő forgács fölé van akasztva. Amott egy még ismeretlen volt. Mert mindjárt Aeneas halála
A szőlő hihetőleg több ízben vitetett be Itaegész család guggol, nagyanya, anya és hat után Etruria királya Mezentius a rutulok segítsé- liába, legalább 180 körül Kr. e. Rómába Phocisgyermek, természetesen mind rongyos és gére menvén, a legyőzött latinoktól békefeltétel ból került. Ez adta a híres caecubai bort, melyet
azt követelte, hogy boraikat adókép Horatius, Strabo, Plinius és Martialis annyira
mosdatlan; egy bénult, ingó lábú asztal kö- gyanánt
Etruriába szállítsák. Erre a latinok haragra gyu- magasztalnak. De még ekkor nem miveltetett oly
rül térdelnek és theát isznak, ha ugyan azon ladva, a viszályt megujiták, s Jupitert könyörre átalánosan s csak az idősb Cato korában lőn eltermoslék, mit szájukhoz emelnek, megérdemli inditandók, az első szőlőiinnepet (viminalia) ren- jedtebb. O maga is — a rómaiak eme jeles gazdáe nevet. Itt nő mosakodik, ott leány fésülkö- dezték, mely évenkint april 23-dikán tartatott. szatirója — a bortermelésnek nagy lendületet
dik; amott — a mi honi czigány-purdéink Ez alkalommal minden hordóból egy pohár bort a adott, ugy hogy később — Plinius szerint — az
itáliai borok számos külföldieknek tétettek elébe.
— boglyasfejü gyermekek henteregnek a földre öntve Jupiternek áldoztak.
•
A
második
viminaliákat
a
rómaiak
aug.21-én
Cato ugyan csak 8 szőlőfajt ismert, mig Plinius
porban vagy az utcza sarában, melyet föl
ünnepelték. Ekkor a papok Jupiternek bárányt korában 41 ázsiai és görög, 51 itáliai s szicziliai
nem kavar semminemű jármű kereke vagy áldozván, metszek le az első fürtöket, miáltal a és 8 külföldi (európai) bort ismertek.
ló patája; odább két asszony verekedik, hó- szüret ünnepélyes kezdetét vévé s egyszersmind
A legjobb itáliai borok Campaniában termetnaljig gyűrve föl ujjaikat s láttatva aszott, az első bor is neki áldoztatott. Az uj bort csupán tek. Az
elsőség a caecubait illette, a második hesárga karjukat és senki sem törődik velők, a Timinaliákat követő évben volt szabad élvezni. lyen állt a falaerni, mely Horatius és Martialis
Az első római királyok idejében a szőlő ke- által dicsőittetik; ezután következnek az albani,
mig végre az üvegetlen ablakok egyikében
vésbbé
volt ismeretes s a bor eleintén átalánosan calani, surretini, setini és mesaicai borok. A külijesztő férfi-fő jelenik meg s a küzdőket vad
nem használtatott. A nőknek egyátalában s a fér- földiek közöl azonban a thasoi, chiosi, lesbosi,
szemének egyetlen tekintetével szétválasztja. fiaknak 30 évök előtt tiltva volt bort inni. így pl.
így harapózik el a barbárság, mialatt a a köztársaság szigorú erkölcseinek korában egy sicyoni, cyprusi és clatomenesi borok kerültek a
gazdag rómaiak asztalaira. A ezőlőfajok

közöl

Cato és Virgilius a veronait ajánlják s Plinius
szerint mint asztali gyümölc3 keresett volt.
Augustus azon fajt kedvelte, melyet Plinius „duracina" név alatt emlit, a rhod >si azonban finomabb lehetett, mert Virgilius azt mondja : hogy
az istenek is ennek élvezete által vidultak fel.
A rómaiak az aszuszőlőt is ismerték. Cato
előadja a módját, hogy szokták füstkamrákban
aszalni. E czélra a vitis aminea (muskatály) fajt
használták. Columella (de re rust. XII. 16.) ismét
ugy irja le, hogy a szőlőt forró lúgba mártva
aszalták. Az aszubor élvezete később a nők számára tartatott fenn.
Mely szőlőfajok maradtak mivelés alatt, nehéz kikutatni, mert a szőlőnek annyi faja lett,
a hányféle földben termett (quíppe quae toti
dem pene sünt, quot agri). Elfogadható azonban,
mikép a rómaiak által Galliába s Rajna mellékére
ültetett s innen évszázadok folytán hozzánk került
fajok egészen átváltoztak. Már Plinius mondja,
hogy korában a caecubai kiveszett s a falernumi,
mely Horatiust oly gyakran felviditá, jelenleg
épen nem tűnik ki. — Ha Italiában ily változások
észleltettek, mennyivel inkább változhattak át
azon szőlőfajok, melyek hozzánk kerültek. Megemlitendők mégis Plinius szerint a 15 fajból a
nevezetesbek : vitis aminea (fejér szőlő, 5 válfajjal, melyek közt volt a lanata = gyapjas),
vitis apiana
(mézszőlő, a
mi muskatalyunk), vitis
rhaetica Coll.
(veltlini),vitis
cluracina (ropogós), vitis
albuelis vagy
praecox Coll.
(burgundi
morlllon) v.
nomen t an a
(furmint, formentin rouNevezetes,
mikép kezelték a rómaiak
boraikat. Plinius irja, hogy
633.
(urb.
cond.) körül
a gyengébb
b o r r a l tölt
hordáikat fedett, északnak
fekvő helyekre t e t t é k —
pinczéinkhez
hasonlón — ,
e l l e n b e n az
szeszes
borokat —
vina polyphora — nyilt helyen, napnak,
8 az időjárásnak k i t é v e
hagyták (Plinius XIV. 21.). — S ámbár a mostani olaszországi borok soká el nem tarthatók,
biztosit Plinius, hogy a fennebbi módon kezeltek
200 évig is eltartattak, azonban annyira megsűrüdtek, hogy vegyitlenül nem lehetett azokat
inni. (Plin. X X I I I . 22. Quo magis generosum
est vinum,eo magis vetustate crascescit). Horatius
szerint a jól beszurkozott „amphorá"-k füstkamrába helyeztettek (amphora fumum bibére instituta), miáltal a bor lassankint szörppé vált. Gyengébb borok ugyanis felényire (defrutum) vagy
harmadára (sapa), sőt negyedére főzettek, miáltal
tetemesen javultak s tartósbakká lettek. E czélra
rendesen ón- vagy ólomedényeket használtak, holott a feloldott ólomczukor tisztábbá, édesebbé,
de egyszersmind mérgezetté tette. (Sapa aut
defrutum coquitur, plumbea potius quam aerea
esse debent vasa — , nam in coctura aeruginem
remittunt aerea et medicaminis saporem vitiant.
Colum. X I I . 20.). A rabszolga (Plin. XIV. 10.)
ha urának uj borát meglopta, tengervizet töltött
hozzá., mi különben is a rómaiaknál gyakorlatban
volt, de az egészség kárára (Plin. X X I I I . 2. Imprimis igitur vinum aqua marina factum inutile
est stomacho, nervis, vesicae). Befőzés*) s külön*

féle alkatrészek hozzáadása által a bort gyógyszerül készítek, mely Cato szerint dugulások, rósz
emésztés s giliszta ellen használtatott. A tűzborok
(calida) egyik nemét is tudták készíteni. Columella
szerint eleintén a szőlőfajokban sem igen válogattak, több fajt ültetvén együvé; később azokat oltás
által nemesitvén, szaporiták. Beszéli, hogy barátja
Publ.Silvinus vitis praecox egyetlen tövéről 2 római holdat 3—4000 tővel 2 év alatt oltott s ültetett be. Egy római hold (28000 G') egy culeus *)
(m. e. 360 kanna) bort adott; a numentumi hires
szőlőhegyeken egy holdról8 culeus (2880 kanna =
92 akó) bor szüreteit. Egy holdnyi szőlőkert 7000
sestertiae (350 tallér) értékű volt s a szőlőtők-,
és karókra 2000 sest. (m. e. 100 tall.) költség
számittatott. A gondviselő rabszolga 8000 sest.-be
került. — Egyébiránt, mondja Columella, a szőlőkertek jövedelme az ő idejében is csökkent,
miután mivelésök átalánossá lett.
Olaszországban jelenleg is ama szőlőtenyésztési rendszert találjuk. Az Alpokat átlépve, még a
venyige tenyészkaróhoz kötve, a sikföld felé közeledve azonban, fanagyságba í látjuk a szőlőt. A
szántóföldeken a fák dúslombozatu venyigével
vannak körülfonva, mely biborszinü fürtjeivel
kellemes látványt nyújt. Egy ily tőkülönben anynyi bort ad, mint 20 karószőlő. (V é ge következik.)

tóiban, hengergyáraiban, vashámoraiban melyeknek a Rima-Murány-völgyi Egylet, Koburg-Koháry herczeg, az Andrásy grófok és
többen a tulajdonosai, évenkint 686,000
mázsa nyers és 115,590 mázsa vert és
hengerezett vasat szolgáltat. Tizenkét papir-malma az egész országnak, sőt a külföldnek is adja gyártmányait. A kokovai üveggyárban készült müvek a csehországiakkal
vetélkednek. Nagy számú kallóiból durva,
de erős posztónemü kerül ki. Vászonszövésés fejéritésben mesterei vannak. Fazekasai
és kályhái hiresek. Van kőedény-, viaszgyertya- és bőrgyára is, mely utóbbi után Markó
rozsnyói bőrgyáros neve országos hirü lett.
E kies megyének egyik szerényebb, a
Rimaszombathoz közel Gortva völgyében
fekszik Várgede helysége és vára.
Várgede Bonfinius szerint, és mint a
Kubinyi Lászlóra, a budai várudvarbirájára,
szóló 1502-ben kiadott királyi adománylevél e szavaival : „omne jus si quod in
castro Gedeö cum oppidoGedeöallya, ac possessionibus Gemeri, Kisfalu" stb. mondja —
az időben
mezőváros
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lehetett.

Avarnak,
melyet, mint
'%.
határszélt a
: j
" -Sg^;^g|p1^Bm^Baagai
török ellen
-™=s^ sgpgsppg^^;
^ 1567-iki
törv.-czikk
Gömörmegye által
megerősittetni parancsol, és az
1574-i t.-cz.
már, mint
feldultat emlit meg, most
csak kevés
látható romjai vannak
meg. E vár
alól indult
Perényi Gábor Bebek
Ferenczczel
2000 leggy akoroltabb lovassal, ugyanannyi válogatott
gyaloggal
Mezei lak Váradén (GAmörben).
és mintegy
4000 harczvágyó néppel, hogy a fűleki szorongatott örségnek segitségérelegyen. 1554.
Mezei lak Yárgedén.
sept. 19-én táborba is szálltak Fülek vára
(Gömörben.)
ellenében egy hegyen. Négy óra tájban érGömörmegye — mondja az Ujabbkori kezve, a csatát másnap reggel megkezdenIsmeretek tára — Magyarország kicsinyben. dők voltak. Azonban estebéd alatt egy a táUgy is van; „hegy, völgy változnak gazdag borba érkezett pór által értesült, hogy a
ölében, s téréit négy folyam árja szegi." Itt budai basa Fülek alá jövendő, Szécsénybe
erednek a Hernád és Garan, itt foly a Sajó érkezett, hozván 16 tábori ágyút és 6 legés Rima. Amazok ásványokban gazdag he- nagyobb faltöröt. A haditanács többségének
gyek között, mert különösen vasra nézve határozatából előre bocsátva a hadiszekereGömör az ország legelső megyéje; emezek ket, a következő nap kora reggelén az őrsétermékeny rónákon.
get és várat veszni hagyva, léhán szétoszolGazdag érczben, ásványvizekben; termi tak. Gyarmati Balassa János, ki ez eseménya jó dohányt — Csetnek, Dulháza, Zabar és ről üngnad fővezérnek sept. 25-ről 1554
Ser ke dohányára még sokan emlékeznek; — jelentést tett (cum gentibus quos Domini
termi a gyümölcsöt, kendert és a lent; szé- Gábriel de Perény et Bebek collegerant, ab
pen tenyészti az állatot s északi részében a arcé Gedeu discessimus stb.) Serkének vopisztráng fürdik.
nult vissza Dyvynbe. E körülményről megTTgyde „a természettől mind ez lelketlen emlékezik Szalay László „Magyarország törajándék" lenne, ha Gömörmegye iparszellem ténete" 4. kötet 302-ik lapján, és bővebben iltekintetében is az ország legelső rendű me- lustrálja Zarkan Pál akkori egri várnagynak,
gyéi közé nem tartoznék. Tömérdek olvasz- ki szintén jelen volt, sept. 24. 1554. Verantius Antal egri érsekhez intézett (Mocsáry
*) 1 culeus = 20 amphora ( = 135 angol gallon), 1
amph. = 2 urnae = 8 congii = 48 sextarii= 96 herminae „Nógrádvármegye ismertetése" 3-ik kötet-

*) Nápolyban most is megvan ama régi szokás, hogy
az édes mustot befőzik s ezen vini cotti igen tartós s né= 576 cyathi.
hány év múlva a maiagaihoz hasonló.
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ben olvasható) eredeti levele:Dum in castri
sub arcé Geide eramus stb. A várnak belső
történetét illetőleg nem lesz talán az olvasóra érdektelen a Kubinyicsalád levéltárából azon, a trójai csíny ra emlékeztető esemény
fölött kelt vád- és kereset-levelet közölni,
melyet Kubinyi György, Máténak fia, a szomszéd Feledy Istók eílen a Nádori bíróság
előtt következő tartalommal adott be :
„Mikép sz. Mihály archangyal ünnepe
táján az elmúlt 152(J-ik évben t. i. mindjárt
a rendkivüli mohácsi vész után emiitett Feledy Istók, nem tudni, micsoda okból indittatva, kigondolván és felfedezvén bizonyos
ártani való káros alkalmat, magához vévén
bizonyos bűntársait, egy kövekkel és nagyobb golyókkal megtöltött, és a szekérre
tett szekrénynyel, állitván abban bizonyos
ezüst és egyéb drágaságait elrejtve és bezárva lenni; a felperest és testvéreit örökösen illető Gedeönek nevezett és Gömörmegyébe helyezett váruk ajtajához jővén, magát fennirt bűntársaival és a kövek és
golyókkal, mint említve volt, megtöltött
szekrényével oly módon, hogy magát és
dolgait, melyeket a szekrényben lenni hamisan állított, megmenthesse, a nevezett
Gedeö várba bebocsáttatni a leeresdeklöbben kívánkozott. Feledy Istók, úgymint az
idők viszonya szerint jóhiszemű menekült,
Gedeö várába bebocsáttatva, szekrényét és
szekerét, melyre az helyezve volt, a várnak
ajtajába hagyva, a felperesnek és testvéreinek várnagyát és annak a várban levő gyalog kapusait kivont karddal ellenségesen
megtámadván, némelyeket halálosan megsebesítve, másokat szétszalasztva, a várból
kivetve és kikergetve, a nyilvános csendet
megháboritani és az erre kiszabott büntetés
alá esni nem iszonyodván, a várat bevette,
s a felperesnek minden a várban létező tulajdonait felprédálván,magát a bevett Gedeő
várat minden hozzátartozandóságaival maga
számára elfoglalta" stb.

mely áll 8 vendéglakszobából, naponkint 16
pkrral számítva, és kilencz fürdöszobácskából 10 pkrral számítva; végre egy kis
tánezterem és billiard-szobából."
„A beteg vendégek száma, kik Gömör és
a szomszéd megyékből idejöttek, 1857. aug.
29-én egy évre egészben 113-ra megy, a
kikre körülbelöl kétezer fürdő számittatik."
A várhegy keleti oldalának aljában eljutottunk végre azon mezei lakhoz, melynek
rajzával kedveskedni vélünk.
Nem nagyszerűsége vagy építészeti becse bírt e közlésre, — mert egyszerű és kicsiny az — Senger pesti épitész terve szerint
a szomszéd rimaszombati kömíves, ács és
asztalos által kiállítva — hanem inkább,
hogy mutassuk, miként lehet csekélyebb erővel is szépet és kellemest teremteni, és hogy
láthatóvá tegyük azon haladást, mely szerint
az építési csinosság és izlés már kisebb birtokosainknál s falvainkban is otthonos.
Tulajdonosa Kubinyi Radó, Gömörmegye
volt főjegyzője— 1848 és 61-ben országgyűlési képviselője, az októberi alkotmányos
időszak alatt pedig a visszaállított királyi
táblához kinevezett bíró, most visszavonultan itt éli napjait. Meleg barátja, Petőfi Sándor, több izben szintén kedves napokat töltött e helyen, melyekről és a várgedei
könyvtárról megemlékezett „ Uti jegyzeteiben" is, s melyekre visszaemlékezése szülte
azon költeményét, melyben a történeti
alapra minden tekintet nélkül, képzelődésének szabad szárnyain Salgó- és Gedövárt
megéneklé.
H. M.

Archaeologiai levél Zalamcgyéből.
Ipolyi Arnoldnak Rómer ílórit.
(Folytatás.)

III.
Furcsa dolognak fogod tartani, hogy zalai
kirándulásom végső pontjain kezdem közléseimet,
és csakmost indulok rendszeres áttekintetet nyújtani azoknak, kik hazánkban ezen uj és meglepő
Feledy Istók elmarasztatván fejváltság eredményt nyújtó tudományt figyelemmel kisérik.
Ezen viszás eljárásom oka első levelem kezdijában, Tiszolez, Klenócz és Nyustya helydetén
olvasható; el nem fojthattam azon vágyat,
ségek elvesztésével lakolt, melyek most is a
hogy
azok,
kik ezen szerencsés véletlennek bizoKubinyi-család jogaival biratnak.
nyosan legjobban fognak örülni — úgyszólván
A vulkán eredetű várhegy ezukorsüveg- forrón — első kézből kapják a tudósítást.
szerü szabályos alakjával a Gortva völgyéTermészetes, hogy „Bakony"-om bevégeznek legkeskenyebb pontján a két hegy án- tével és Vértesi hegyláncz átkutatása után Veszezot mintegy összekötve kapuőrként áll, prémből a szomszéd Zalába csaptam át. Még két
hogy egyrészről a nógrádi, gömöri és év előtt bebarangolván a halhatatlan Kisfaludy
hevesi Paldczország sűrű dombu és sziik- Sándorunktól megénekelt várak és számtalan érdekes puszta-templomi rom által jellemzett tapolvölgyü vidékét bezárja, s másrészről azon czai és szántói járást, s Bergh Károly mérnöksíkságnak nyissa meg kapuit, mely tőle épitész barátommal felmérvén a felső-örsi, türgyei,
kezdve a Gortva, Rima és Sajó egyesült egregyi románkoru, valamint a keszthelyi, zsidi,
partjain mindig szélesbcdve Miskolczig, és szántói, edericsi, tapolezai csúcsíves templomokat,
azontúl terjed le. Bartholomaeidesz a vár és alap- és földrajzait készítvén a sümegi, rezi, tátihelység fekvését igy adja elő : „Az egyrész- kai, szigligeti, csobá'iczi, hegyesdi, pécsölyi roről hegyekkel kerített, másrészről pedig moknak s nagyságra és művészi tekintetből talán
csekély, de archaeologiailag annál több érdekkel
sikba menő várhalom fekvése, annak gúla- bíró egyéb emlékeket, igaz, hogy nem sikerült
alakja, végre az alatta feküdt tó a várnak olyasmivel fellépnünk, mi, valamint a deákmonoshajdani dicsőségét és kellemét hirdetik."
tori, vagy bényi, apátíalvi s karcsai templomok,
monographiákat
érdemelne; azonban tiszta ismeA várhegy déli oldalának aljában buretet szereztem magamnak a magyar parlagi, tergyog fel a savanyuviz-tbrrás, melyről I)r. méskő-építészetről.
Wachtel Dávid „Ungarns Kurorte und MiMúlt évben kevesebb időt szánhattam Zaláneralquellen" czimü müvében ekképen ír : nak, mert a nógrádi várak és templomok vevék
„Ezen forrás vize tiszta, színtelen, folvtono- iiíénybe szünnapjaim első felének nagyobb részét.
san buborékok szállnak fel belőle, melyek az És minthogy a vicloveczi, állítólag Lajos király
üveg oldalára is lerakodnak. Borral keverve korából származó szűz Mária képével — az úgypezseg, vörhenyeges seprőt hagy maga után, nevezett Anjoui bold. Máriával kívántam honi
és megfesti a fürdő-ruhát. Szagtalan, kelle- festészetünk egyik gyöngyét bemutatni, Muraközt
tűztem ki kutatásaim színhelyéül.
mesen kesernyés egy kissé czipös ize van,
E kirándulásnak köszönhetjük a csáktornyai,
mely később tintafélévé válik. Hömérséke alsó-lendvai várakat — a pókai román templomot,
16 fokú légmelegnél lo° R. fajsulya 1,002." a nodeliczi, mura-sz.-mártoni szép szentségtar„A várgedei ásványvíz gyógyerejét te- ! tókat, melyeket Kukuljevics János, a horvát arkintve, nagyobb mennyiségű szénsavanya ' chaeolog (Mittheil. der k. k. Central-Kommiss.
miatt erösitőleg hat az izom- és idegszö- 1856. I. köt. 232.1.), mint keresztelő kutakat mutatott be az olvasó-közönségnek; a czirkovláni és
vetre; ugyanazért mindazon betegségekben, j
mnczineczi templomocskát, a pottureni, szerdahemelyek ezen szövetek gyengeségén alapul- j lyi régi harangokat, néhány régi sirkövet, és nénak, hatalmas gyógyszer."
mely, tud mány tekintetéből figyelemre méltó
„Vargedében van egy kis fürdő-intézet, adatot a muraközi építészetről.

Mostani szünnapjaimra fenmaradtak még ezen
hirneves, nagy területű megyéből a terjedelmes
egerszegi, kapornaki, lövői járások, melyek számos
román — és góthkoru tégla épitményekkel valamint
a két első levélben emiitett falfestményehkel az
afrikai hőséget, a fulasztó országúti port, a magas,
rázó előfogati szekerek kényelmetlenségeit csak
hamar elfelejtették. Szivesen izzadok, tűrök, koplalok, csak eredményt lássak — vidámabban,jobb
egészségben és ttlt tVd-tárczával térek meg ily
fáradalmas utakról; egyedül azon egy gondolat komorit : — ki fogja ezen temérdek — tán nem épen
hasznavehetetlen anyagot feldolgozni — gyönyörű
rajzainkat — váraink még fennálló — életveszély
és kimondhatatlan nélkülözések közt készült —
alapméréseit, kőre vagy fába metszeni?! Sokáig,
tán örökre fognak-e azok, valamint a győri antiphonaléról már harmadév előtt készült értekezésem a rajzokkal együtt az archaelogiai bizottmány
levéltárában heverni, — hogy nonum pressi in
annum, elavuljanak, és a szomszéd szemesb, tehetősb búvárok által, mint már gyakran történt,
közzététessenek? Mindenre van pénzünk, mindenre van időnk, csak a komolyabb irányú tudomány pártolására nem! — és mégis mindig halljuk azon panaszt, hogy magyar nyelven semmi
tudományosabb munka nemjelenik meg! Igaz, hogy
sokszor és ismételve elkeseredetten panaszkodom,
de ugy hiszem, igazságtalanul soha!
Keszthelyen tudhatja kiki,hol van a tudományos utazófőhadi szállása ,de hol is lehetne egyebütt, mint a derék Pintér Bandi országos bátyánk
gondoskodása alatt álló fehérpapok székházában ?
Hol is találhatnék jobb szállást, mint az István
vajda által épitett diszes templom szomszédjában
— a kedves Sóos barátom — s illetőleg tanitványom — fáradhatatlan műgondjával keletkező
múzeum alatt!
Soha sem vagyok boldogabb, mint 2—3
négyszög ölnyi czellámban uti tarisznyámmal —
irományaimmal; soha sem érzem magamat jobban
— mint midőn jővén, és tovább repülvén, minden
terhes tisztelkedés vagy kényszerszerü vendégszeretet nélkül látom, hogy kedves barátim még akkor sem neheztelnek, mikor sokszor az illem alkalmatlan szabályait látszom sérteni.
Az örökké bolygó zsidó sorsa az én sorsom
szünnapjaim alatt. Jőni és menni, egyedüli kivánságom. Legjobban szeretem azt, ki nem tartóztat,
ha csak a hely műkincsei le nem tartóztatnak.
Rövid az élet — s nekem sok évet kell pótolnom.
Majd megjő magától a szünet — mikor nem is
óhajtjuk vagy keressük!
Jöttem, mentem, Keszthelyről Karmacsra. A
kis egregyi templom, ikres ablakcsáival vidámon
tekintgetett át a reggeli naptól világítva balról
az országutra, — mint régi ismerőst tiszteltem;
jobbra a rezi rom kelt ki a setétes láthatárból és emlékeztem életem legnagyobb szomjuságára — épen
oly hőségben, mint a milyen az idén van — voltam oda fenn Bergh és Hencz barátimmal. „Isten
veletek, régi ismerősek! Ujat, ujat kivánok látni
— tekintélyesbet, mint a kis falusi templomocska
— épebbet a rezi vár palotájának puszta falainál."
így fohászkodtam, — és fohászom meghallgattatott; — a mély útból felemelkedvén, előttünk áll
a karmacsi csinos góth-egyház. Ez már jó jel!
kiálték fel. Első órában mindjárt egy műemlék!
Fölmértük, lerajzoltuk — megnéztük az uj
— a falában álló templom harangjait— és tovább
álltunk. Helylyel-közzel távcsöveztük a Szála völgye felső részén a Szálán tul fekvő templomokat
— és távolból a sz. lászlói templom külseje által
megcsalatván — beértünk Polgárváros puszta tornya elé, csakhamar kikutattuk, leírtuk ezt is a bámész nép magyarázgatása és szolgálatkészsége
között. Itt római téglákra is akadtunk.
Sz.-Gróton a grófi kastély sokkal ujabbkoru,
semhogy kitűzött körünkhöz tartozhatnék. Azonban találtunk a ft. lelkész ü^yszerető vezetése
mellett egy vörös homokkőből készült románkoru,
irásnélküli síremléket; Kanisui Miklós tárnok,emléke töredékét ezen hiányos körirattal :
. . . . tlítu'tti obiit magr nicolcs t
í> Kantfa ccmt'rt'n magt' t
évszám és minden czimer nélkül; és Beér István
és Egervári Veronica neje közös sírkövét, mind a
két család czimcrével.
A kemendi vár alatt, mely már csak egy puszta '
falat mutat, elrobogván,beértünk Zola-Eytrszegre,
hogy a derűs reggelre bekövetkezett borús —
eredménytelen délest miatt búsuljunk.
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sújtotta vidékén, idegen országban található ingyen
földről, Eldorádóról sok kósza hir kering. Több
alföldi város magyar népe Oláhországba kivándor** (Magyarország herczegprimása) a felvidélásról ábrándozik, s naponkint érkeznek Bukarestbe
ken tett s mintegy három hétig tartó fáradalmas
hazájokat könnyelműn elhagyó magyarok. Hogy
egyházi kőrútjából, székvárosába Esztergomba
azonban az ábrándozókat az utolsó gyenge ree hó 17-ikén szerencsésen visszaérkezett.
ménytől is megfoszszuk, Koos Ferencz bukaresti
** (Az ág. ev. egyház Pesten tartott generális
lelkész közlése utá« ide igtatjuk Kúza fejedelemgyűlésének) első ülésében a főtárgyat az ismerenek az osztrák konzulhoz intézett válaszát, mely
tes Hodzsa-ügy s egyéb sérelmek képezték. E
szerint „Oláhországban nemhogy tömeges telepitárgy körül különösen Geduly szuperintendens,
tésről lehetne szó, de még egyetlen egy idegen csaSzentiványi Márton és Zsedényi Ede egyházi fellád sem vásárolhat magának jószágot. — Az országügyelők tartottak nevezetesebb beszédeket. Az
nak eladó földe egy talpalatnyi sincs, és igy sem
eredmény az lőn, hogy ő Felségéhez a sérelmek
pénzért, sem ajándékképen itt idegen magának
orvoslását kérő ujabb fölirat küldését határozták
jószágot nem szerezhet. Még azon kivándorolt
el s ennek kidolgozására Fest Imre tollvivése
idegenek is, kik ezelőtt ötven, sőt több évvel
mellett bizottmányt neveztek ki.
itten letelepedtek, máig is jobbágyságban élnek."
** (Az egri érseki jogi lyceumban) az 1863 —
Hosszú időt, ezer évet átszenvedett már e földön
1864-ki tanévre a beiratások okt. 1-én veszik
a magyar, s a csapások között, melyek ez alatt
kezdetöket s 8-ig tartanak bezárólag. Az előadáérték, nem a mostani a legnagyobb. Ha minden
sokat okt. 5-én kezdik meg.
csapásnál egy egy ujabb rész szakadt volna el a
** (A kecskeméti kath. felgymnasiumban) a
nemzet testéből : népünk azóta már régen, mint
3
jövő 186 /4 tanévre a beiratások és fölveti vizsgáeoy második Izrael, hazátlan bolyongna a földön.
latok september 28-, 29- és 30-ik napján történA könyeket, miket szemünkből a jelen facsar, lenek. Az ismétlési vizsgálatok október 2-ikés3-án
törli a jövő ; de ha mindjárt nagyobb csapásokat
fognak tartatni. E felgymnasium ez évben már 8
Közlekedés.
mérne is ránk a sors, nem méltán várja e tőlünk a
osztályúvá van emelve, s nyilvánossági joggal van
haza, hogy „Ha szeretjük őt, mig ajka mosolyog :
felruházva.
x* (A pesti-losonczi vasútra vonatkozólag)
Bubánatában is legyünk osztályosok!"
. (A pesti ref. főgymnasiumban) a beirások Pest város tanácsa elhatározta, hogy a szükséges
** (A pestvárosi segélybizottmány) legközef. évi október hava 1-ső napján, a tanítások pedig telkek holdját, 341 ftról 200 ftra leszállitott
lebb
tartott ülésében azon határozatot hozta,
árért
átengedni
kész,
de
a
kártalanítást
csak
készugyanazon hó 5-kén kezdődnek, megelőzvén ezen
utóbbit 4-kén a megnyitó istenitisztelet. Ezen pénzben fogadja el. Az ingyen átengedendő tel- hogy ezentúl magánosoknak nem ad engedélyt a
kek tárgyában még eddig semmi határozás nem szükölködők javára zeneestélyek s más hasonló
tanévben a VIH-dik osztály is megnyittatik.
mulatságok rendezésére, miután bebizonyult, hogy
történt.
** (A debreczeni ref. főiskolában) a jövő
3
az illető vállalkozók a jótékony czél ürügye alatt
•f
(A
,,Pannonhalma"
nevű
magyar
gőzös)
186 /4-ik iskolai év, az igazgatóság jelentése szerint, mind a gymnasiumi, mind a praeparandiai és már néhány utat tett Pest és Győr között. Első a közönség részvétét többnyire saját zsebeik jaakadémiai tanfolyamokban, október hó első napján megérkezésekor zeneszóval fogadta a Dunapar- vára zsákmányolják ki.
** (Jótékonyság.) Gróf Eszterkázy Pál 300
fog megnyílni; ugy azonban, hogy a nyolez első ton nagy számmal összesereglett győri közönség,
nap az ujonan jelentkező tanulók felvételére for- s az élénkülő részvét, mely azóta az utasok részé- mérő tiszta búzát és 300 mérő rozsot, s igy összedittatván, a tulajdonképeni szorgalmi évszak kez- ről iránta folyvást gyarapodik, mutatja, hogy ez sen 600 mérő gabonát ajándékozott a szükölködők
uj közlekedési eszköz a Dunán nem volt fölösleges. fölsegélésére.
dete október hó 9-ik napja leend.
** (Az alföldi szükölködők segélyezésére) So*• (A hódmezővásárhelyi ref. tanintézetben)
mogymegye központi bizottmánya eddigelé 1200
Balesetek, elemi csapások.
a beiratások október hó négy első napján, az előmérő gabonát s 5000 ft. pénzsegélyt gyűjtött.
adások pedig 5-én veszik kezdetöket.
** (Tűzvész és jótékonyság.) Nyitra-megye
** (A magyar elem győzelme Pesten.) Beck
Alsó-Szöllös községében, — amint bennünket tu- Károly, fővárosunkban egy „Iris" czimü egyleKözintézetek, egyletek.
dósítanak, — előbb f. sept. 9-én, később e hó 14- tet szándékozott alakítani, czélul tűzvén ki az el** (A magyar orvosok és természetvizsgálók ikén tűz ütvén ki, összesen 46 ház leégett, sok hanyagolt német elem ápolását, a német nyelv és
IX-ik nagygyűléséből) az első közgyűlés e hó széna, szalma és a télre megtakarított gabonával irodalom terjesztését. E czélból f. hó 18-ikán ta22-én ment végbe, a múzeum disztermében. Ti- együtt, ami a különben is szűk termésben része- nácskozmány volt az István főherczeg szálloda
zenhat évi szünet után tudósaink, számban szapo- sült népre kimondhatatlan kár. Első volt, ki a sze- teremében, melyre 47 egyén jelenvén meg, élénk
rodva, tudományban gyarapodva ismét összejöttek, rencsétleneken segíteni sietett, a szomszéd komjáti vita támadt. Tenczer és Mezey Mór urak egy
évek hosazu során át szerzett tapasztalataikat uradalom jószivü földesura Vodiáner Albert ur, ilyenforma egylet szükségtelenségét fejtegették,
egymással közlendők. A gyűlést, elnöke b. Eötvös aki a károsultak számára 100 ftot küldött, mely mig más két ur mellette buzgólkodott. —A jelenJózsef nyitotta meg, azon ékesszólással, mely neki jótékony adományért a segélyezettek köszönetöket voltak nagyrésze azonban az előbbiek nézetéhez
sajátja. Velős beszédében a természettudományok nyilvánítják. Elismerést érdemelnek Kratochvilla csatlakozván, a gyülekezet minden eredmény nélfontosságát fejtegeté. Végül hazánkban a tudomány I. és Szirányi Gy. urak is, kik a vész helyén cl<ők kül oszlott szét.
** (Orvosi tanácskozmány.) A első magyar
fejlődésére térvén át, beszédét következőleg fe- jelenvén meg, intézkedéseikkel a további baj
átalános biztositó társulat életbiztositási osztálya
jezte be : „E hon tudományos ismerete nem egye- meggátlására üdvösen befolytak.
** (Tetemes tűzvészek.) Távirati értesités sze- e hó 23-án tanácskozmányt tartott. Ezen értekezsek, hanem csak a nemzet műve lehet, magyar
nemzeté, mely különböző nemzetiségekből áll, rint Nagy-Kálló városa egészen leégett. Egy letben a természetvizsgálók gyűlésére nagyszámkülönböző nyelveken szól s különböző vallásos másik sürgöny jelenté, hogy e hó 22-én a dühöngő mal fővárosunkba sereglett vidéki orvosok közöl
szertartások szerint imádja istenét, de mint a grá- szélben, Győrött az uj telepen tűz ütött ki, s 76 is többen részt vettek. A tanácskozmány tárgya
nit, melynek különböző alkatrészeit világrázó ház porig égett. Szegeden pedig mintegy 40 ház az életbiztosítás körüli eljárás volt.
** (Zrinyi-ünnep Szigetvár ott.) A magyar
események olvaszták egybe, azért egy marad lett a lángok martaléka.
s egységének érzetét csak ugy veszthetné el
** (A gépek körül mennyire ssükséges az Leonidás és társai hősi halálának évnapján, sept.
ha a közös hazáról, múltja dicsőségéről s a jövő óvatosság,) a következő szomorú példa mutatja. 7-én, mint minden évben, ugy az idén is ünnepet
reményeiről megfelejtkeznék, s felhagyna ne- Bácsmegye egyik pusztáján a mint a lóerővel ültek Szigetvártt. E bús, de dicső emlékű nap
mesebb törekvéseivel, melyeknek mindegyike dolgozó cséplőgépnél délben a munkát félben előestéjén a kivilágított téren transparentek volugy a tudomány, mint a közélet mezején mindig akarták hagyni, egy fürge magyar leány a még tak fölállítva, másnap pedig gyász-isteni-tiszteletet
szorosabban fűzi egymáshoz e hon polgárait." — mozgó gépen át akart ugorni, de szerencsétlen- tartottak az elhunyt dicsők emlékére, s az ottani
Harsány éljenek követték e beszédet. — Ezután ségére ruhája megakadt, s a gép azonnal össze- dalárda magyar indulók zengésével emelte az
Kubinyi Ágoston, az 1847-ben Sopronban tartót zúzta. Egy társnője segítségére sietett, de ez lá- ünnepélyt. Gyászban és dicsőségben egyformán
VHI-ik nagygyűlés alelnöke szólalt föl, s beszé bait vesztette el. Egy napszámos pedig, a ki szin- gazdag történeti multunk nagy emlékeit hazánk
dében a társulat azon 18 érdemes tagjáról emléke tén segíteni akart, a veszélytől csak ugy menekült más vidékein is méltó megülnünk. A nép, mely
zett, meg kik e hosszú szünet alatt elhunytak. — meg, hogy a gép által szintén elkapott ingéből őseinek emlékezetét kegyelettel őrzi, nem veszhet
el; mert a ki nagy tetteken lelkesülni tud, jele,
Majd Kovács S. Endre tartott jeles emlékbeszédet hirtelen kibújt, s igy csak ruhájával adózott.
id. Bene Ferencz fölött, ki a magyar orvosokat
** (Vasúti szerencsétlenség.) E hó 16- és 17-ke hogy az nagy tettekre maga is képes.
először hivta össze 1841. Pestre, s igy e gyűlések közötti éjjel, mint a „Sz. H." irja, az alvidéken
** (Megcsípett tolvaj.) A szerviták kolostosorának megalaptiója lőn. — Azután Szabó Jó- egy vonatból három kocái kizökkent s közölök rába a napokban, mig a szerzetesek a templomzsef „Az ember a geológiában" czimü tudományos egyik egészen összezuzódott, a másik kettő is je- ban voltak, egy vállalkozó szellemű tolvaj csúszott
értekezést olvasott föl. — A hivatalos közlemé- lentékeny kárt szenvedett. Temesvárról azonnal be, s a kályhán át a szobába jutván, épen a szeknyek közöl fölemlitendő Pest város üdvözlése, uj vonatot küldöttek az utasok továbbszállítására, rények feltörésén fáradozott, midőn felfedezték, s
mely ez alkalomból 1000 ftot szavaz meg azon kiket Moraviczáig teherszállító kocsikon vittek elfogták.
pesti szegényeknek, kik az alf. inség következté- tovább. A sínből kizökkent kocsik szénnel voltak
* (A falusi vándor színészek) néha remeben segélyre szorulnak. — Pozsony, Győr és Ma- megrakva. Az utasoknak szerencsére semmi bajuk kelni is szoktak. így közelebbről Gyöngyös melrosvásárhely magyar vendégszeretettel hivta fel a sem történt.
lett Ji&ár faluban „Bánk bánt" Katona^ felvonásos
társulatot jövő X-ik nagygyűlésnek ott leendő
szomorú játékát három személyből álló derék színMi ujság?
megtartására. — Fölolvastatott továbbá az erdélyi
társulat adta elő. A társaság igazgatója visszavarámúzeum-egylet s a bécsi állattani társulat üdvözlő** (Az Oláhországba kivándorlásról.) A jelen zsolván magát Shakespeare classikus idejébe, milevele. A nevezett bécsi társulat tagja, a novarrai
ínséges napokban valamely rósz szellem feledtetni dőn a színpadi „királynék még borotválkoztak",
fóldkörülhajózásból is ösmeretes Frauenfeld lovag
látszik a magyarral, hogy: „A nagy világon e kivül — Melinda szerepében maga lépett föl; Gertrud
szóval is tolmácslá a bécsi tudósok rokonszenvét.
nincsen számunkra hely. Áldjon vagy verjen sors királyné szerepére pedig egy tenyeres talpas delnőt
— Ezután többen indítványokkal álltak elő, de
keze itt élnünk halnunk kell." Az alföldnek inség- nyert meg a konyha-birodalomból.

Egyház és iskola.

zek közöl a gyűlés egyet sem fogadott el. — A
közgyűlésre nagy lakoma következett a pesti lövölde termében,hol a felköszöntések nem hiányozak. Most, e hó 24-ikén, midőn e sorokat irjuk,
;artja a társulat második közgyűlését, melyről,
valamint az egész gyűlés folyamáról, jövő számunkban tüzetes ismertetést fogunk közölni.
** (Mutsenbacher jinevelö intézete,) mely kiencz év óta Pesten ezukor-uteza 5. szám alatt
'olt, jövő Sz.-Mihály naptól kezdve, helyiségét
(jvilág-utcza 9. szám alá helyezi át.
** (A budapesti hangász egyleti zenede) növendékeinek beiratása f. évi september 28-tól
kezdve október 3-ig naponkint délutáni 3 órakor
megy végbe a zenede termében Pesten a redoutépület 1-ső emeletében. Uj részvényesek gyermekeiket ingyen küldhetik a zenedébe. Beiratás alkalmával minden növendék a 2 ftból álló beiratási
dijt, a részvényes szülők pedig, kik gyermekeiket
a zenedébe járatják, az 1863 és 1864-rejáró részvény dijt, — végre a tandijas-növendékek az egy
évi tandijt fizetik be. A zenedéi tanitás október
5-én vendi kezdetét.
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Sept. 19. „A fekete vőlegény" operetté 2 felv.
W. Tivadartól. Ezt követte a bécsi utjából viszszatért „Szellemalakok első mutatványa." Az uj
operetten szerzője elvitázhatlan tehetségének nyomai mellett, a kezdetnehézségéből kifolyó hiányok
is sok helyen szembetűnőleg mutatkoztak. Legnagyobb baj, hogy benne az operettekhez megkivántató könnyüséget teljesen nélkülöznünk kell. — A
szellemalakok mutatványa ismét jóval tökélyesedett; most már egész jeleneteket láttunk általok
előadva. Legnagyobb hatást gyakorolt a „cancantáncz", melynek nőalakjait árnyképek személyesítek, s mint lebegő viliik, el-eltűntek az elámuló
tánczosok elől.
Sept. 20. „Choujlereui ur otthon lesz" és a
„szellemalakok mutatványa."
Sept. 21. „A nevelő." Vigj. 2 felv., és a szellemalakok mutatványa.
Sept. 22. Először : „Törvénytelen vér." Tört.
dráma 5 felv. Irta Hiador. E darabra még lesz
alkalmunk visszatérni. Most csak azt jegyezzük
meg, hogy botrányosan kevés közönség előtt
folyt le.
Sept. 23. „Tiz leány és egy férj sem," és a
szellemalakok mutatványa.
Sept. 24. „A dajka," és a szellemalakok mutatványa.

** (Kis-Marja elhunyt föbir ájár ól) a tavaszezal
minden hazai lapot sorra járta azon hir, mintha
N.-Váradról orvos éskoporsó kihozatásátegyszerre
rendelte volna meg. E gúnyoló hir, — mint levelezőnk írja, — teljesen alaptalan. Számára koporsót
csak az a kocsi hozott, mely az orvost visszavitte, s
sem a főbíró saját rendeletére történt. A beteg a
koporsó megérkezte után, — melyről mitsem tudott, — jobban lett ugyan, de e jobbra fordulás
az élet kialudni készülő világának csak végfellobbanása volt. — Hanem van az* emiitettfőbiró végóráiról egy más igaz dolog, mely sokkal inkább megérdemli, hogy a hir szárnyaira keljen. És ez abban
áll, hogy végrendeletében szép vagyonából a kevéssel bíró kis-marjai egyháznak 21, azaz huszonegy köblös, egy tagban eső földet hagyományozott. És ez igen jelentékeny értékű hagyomány,
mivel Kis-Marján egy köblös (1100 D öl) föld
ára 120—160 ft., sőt még ennél is több. A vallásos czélok előmozditására való adakozásban sem
volt filléreskedő. így a debreczeni főiskola átalakítására történt segélygyüjtés alkalmával 16, —
helyben pedig orgonakészitésre 80 pengő ft. adományozott. — A magy. akadémia palotájára 100,
a s.-pataki főiskolának pedig a jogi tanszék felállítására 50 ftot határozott, főbirói elnöklete s
vezetése alatt, a városi tanács; mely utóbbi két
összeg kifizetését a város nemsokára el fogja rendelni. Ilyen ember volt Sajó Mihály, Kis-Marjának érdemes főbirája.
** (Medvevadászat Szerednyén.) E hó 9-kén a
Szerednye határában hajtóvadászatot tartottak a
jelentkező med\ ék és vaddisznók ellen. Egyéb
vadra lőni nem volt szabad. A harmadik hajtásban
csakugyan egy medve is előczammogott, s azt két
fiatal jogásznak sikerült elejteni. A nyolczadfél
lábnyi nagy medve hetedfél mázsát nyomott. A
két fiatal jogászt az okleveles vadászok sorába
emelték, azután az egész vadász-karaván kürtök
rivalgása mellett nagyot ivott a medve bőrére.
**(Katona-tövényszéki tí«7e<v)A,,Bihar"sajtópörében a budapesti katonai törvényszék Györffy
Gyulát, a „Bihar" volt szerkesztőjét, közcsend és
rendháboritási vád alapján, három havi börtönre;
Hollósy Lajost, ugyanazon lap kiadóját 14 napi
fogságra és 1000 ft. biztositékvesztésre ítélte,
ítéletét mindkettő fölebbezte.

SAKKJÁTÉK.

196-ik sz. feladv.— S z a l a y S á n d o r t ó l
(Körös-Ladányban).
Sötét.

— (Adakozás.) A Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez múlt héten beküldetett :
Az alföldi szükölködök számára : Bécsből
Tenczer Károly, áll. épit. felügyelő 40, Tenczer
Jozefa 20, együtt 60 ftot. — Koltáról (Komárom),
egy szavalati műyerseny eredménye, Dömjén Zoltán által 7 ft. — Ürményből Tóth István 2 ft.

a

b

c

d

e

f

Péntek, sept. 18. „Örökség" eredeti dráma 5
felv. Obernyiktől.
Szombat, sept. 19. „Faust" opera 5 felv.
Vasárnap, sept. 20. „Mátyás fia" eredeti
dráma 5 felv.
Hétfő, sept. 21. „A jó barátok.11 Vigj. 3 felvonásban. Irta Sardou Viktor, forditotta Szerdahelyi Kálmán.
Kedd, sept. 22. „A mátrai vadászok" vigj.
Irta Fáy András.
Szerda, sept. 23. „A troubadour" opera 4 felv.
Ez alkalommal CtresaLajos olasz tenorista lépett
föl vendég gyanánt, s a férfikor delén álló művésznek kiképzett éneke s nagyterjedelmü s hatalmas hangja rendkívüli tetszéssel találkozott.
Csütörtök, sept. 24. „Essex gróf" szomorujáték 5 felv.

Világos.
1. Fa6-b5
2. Ke4—e5:
3. He8—d6

Fh5—g
Fg6-d3
tetsz. szer
4. II—v.gy—f-mat.

Sötét.

a7—a6
a6—b5:
tetsz. szer.

Sept. 18. „A szép juhász" Népszínmű 3 felv.
Szigetitől. Ez volt a 43-dik díjmentes népelőadás.

September —Október

Vasár DISKoz. Demj.
Hétfő Venczel vért.
Kedd Mihály föangyal
Szerda Hieron
Csőt. Rémig püsp.
Péntek! Theophil püsp.
Szóm. Kandid vért.

D 1? Kozma
Venczel
Mihály
Jeromos
Aladár
Lucián

Fejér

október—decemberi évnegyedes folyamára

Csupán Politikai Újdonságok:
Évnegyedre (október—december) 1 ft. 50 kr.

Szerkesztői mondanivaló.
6747. Miskolcz. ü. K. Vettük az ujabb szállítmányt.
Be kell várnunk az egész mű befejezését, s csak akkor adhatjuk át a képeket rajzolóinknak, kik most még más dolgokkal vannak elfoglalva. Ugy hiszszük, érdekes czikksorozat és szép képek lesznek belőle. A többi apróságot
felhasználjuk. Annak idejében uj találkozást kérünk.

NAPTÁR.
KatholikuH és Protestáns
naptár

Politikai Újdonságok

ezennel uj előfizetés nyittatik.
2. Ke4-e5
S. He8-d6
előfizetési föltételek:
4.
d2-difmat.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József. A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt postán
küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva:
— Bucsányban : Tomka Kálmán. — Tályán : II. Nagy La
jos — Egerben : Tilkovszky F. — Kövágó-Örsön : Gold Évnegyedre (október—december) 2 ft. 50 kr.
Samu. — Debreczenben : Zagyva Imre — Rimaszombaton:
Róth Kálmán. — Terhes Lajos. — Nagy-Kikindán : WolCsupán Vasárnapi Újság:
singer Izidor. — Pesten : Cselkó György. — Pécsett:
Évnegyedre
(október—december) 1 ft. 50 kr.
Ritkay János. — Bajmakon : Weisz Fülöp.

Budai népszínház.

Hoés betinap

Épen most jelentek meg Heckenast Gusztáv könyvkiadóhivatalában Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám alatt, az
1864-ik évre szóló következő naptárak, melyek Magyarés Erdélyországban minden könyvárus- és könyvkötőnél
is kaphatók, úgymint:
Kakas Márton huinorisztikns naptára. Hatodik évfolyam. Számos élezés képpel. Csinos borítékba fűzve.
Ára 80 kr.
István bácsi naptára. Kilenczedik évfolyam. Szerkesztő
Majer I s t v á n . Képekkel, szines boitékba fűzve.
Ára 50 kr.
Lidércz-naptár. Harmadik évfolyam. Képekkel. Tartalmát képezik : rémtörténetek, lélekjelenések, bűnesetek,
csodálatos tünemények, tündérregék, vadász- és utikalandok stb. Tarka és szépen kifestett borítékba fűzve.
Ara 6 0 kr.
A magyar nép naptára. Szerkesztő T a t á r P é t e r
4-rét. Képekkel és tarka borítékkal (Olcsó szép naptár).
Paprika Jancsi képes kalendáriuma. 4-rét. Szerkesztő
T a t á r Péter. Csinos borítékba fűzve (a legolcsóbb
naptár).

és

A 191-dik számú feladvány megfejtése.
(.Vekerle Lászlótól Pesten.)
Sötét.
Világos. A)

1864-dik évi naptárak.

VASÁRNAPI ÚJSÁG

g

Világos.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

Nemzeti színház.

6748. Lippa. Dr. Sz. Meg vagyunk győződve, hogy
az ujabb közleményt is oly érdekkel fogja olvasni a közönség, mint az eddigieket. Humboldt fordításának nehézségeit teljesen méltányoljuk. A „helyet" még nem határoztuk el. Vagy itt, vagy ott — de valahol mindenesetre.
6749. Kis-Loók. S. L. A kívánt könyvek az írt czim
alatt megküldettek; a további kötetek is következni fognak. A kérdezett czikk sorsa felett még nem határoztunk.
6750 Oravicza. K. A. A„M. Ember Könyvtára" hátralevő két kötete a jövó hónapban egyszerre fog megjelenni. A nyomdai munka gyorsan foly; főtörekvésünk
az, hogy programmunkat, a munka megjelenési határidejére nézve is, lelkiismeretesen megtartsuk.
6751. Pécs. Sz. E. Kérjük a további tudósításokat.
6752. Szalonta. R. Gy. A szalontai határon talált
régi ezüstpénzekböl a nemzeti múzeumnak szánt darabokat
köszönettel vettük, s örömest rendeltetésük helyére szolgálhatjuk.
6753. Halmi. Sz. R. A kérdezett ur se nem Ferencz,
se nem István, hanem : Fülöp; s köztudomásilag tökéletesen oly helyzetben van, hogy a megszüntetett lapért
teljes kárpótlást nyújthat az előfizetőknek, vagy egy, vagy
más utón. Az ismeretes firmát minden további czimezés
nélkül is megtalálja a posta.
6754 fi.-Elijed. Sz. K. A jegyzést, ha még lehet,,
közbe iktatjuk. A többit várjuk. Az a „nagy, otromba
fráter" — éljen! — hozzátartozandóival együtt.
6755. Pest. I. A. A régi okiratok igen becsesek s köz»
lésre elfogadtatnak.
6756. Keresztur. M. V. Egy futó pillanat az ismeretlen kéziratba figyelmünket ébreszté fel; maholnap tüzetesen fogunk vele megismerkedni. Most itt van az a sok természettudós az ország mindenféle részéből. Sok régi jó ismerős — amici fures temporis!

Görög-orosz
naptár

Sept. (ó)

Izraeliták
naptára

Tisri

A Vasáru. Újság és Polit. Újdonságok
kiadó-hivatala.

(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

TARTALOM.
©

Nap-

kel | delel I nyűg,

15 F II Nicetás USát.ü. elő.
16 Euphemia
15Sat. 1 ün.
17 Zsófia
16Sát.2.ún.
18 Kántor Eum 17 Sát. hetin.
19 Trophimus
18
20 Eustachius
19
21 Kodrát
20 3. Sabb.
I Tele hold 27-én, 7 óra 18 perez este.

Tíz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk. A pénzes levelek bérmentes
küldése kéretik.

m.
51
50
50
50
49
49
49

H old kel | delel | nyűg.

8 43
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19
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Vadászi Pál (arczkép). N. J. — Gara Mária. Tors Kálmán.— A Tisza bölcsője (rajzzal, folytatás). P. Szathmáry
Károly. — Londoni rajzok. Dr. Tőkés. — A szőlő története (folytatás). — Mezei lakVárgedén (képpel). H. M.—
Archaeologiai levél Zalamegyéböl. RómerFloris.—Tárház:
Egyház és iskola. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés.
Balesetek,elemi csapások. —Mi újság? —Nemzeti színház.
— Budai népszinház. — Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pakli Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.)

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

40-ik szám.

Tizedik évi folyam.

Pest, oktober 4-én 1863.
Előfizetési föltételek 1863-dik évre : a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. Fél évre 5 ft. - Csnpán Vasárnapi Újság :
Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ít. Fél évre 3 ft.

Szaniszló Ferencz, nagyváradi püspök.
Az egyházi és hontiui nehéz, fontos hiva- ', nyelven közzétett irányadó véleményei és
Midőn a magyar kath. egyház köztisztetalokkal
terhelt férfiú, azon felül a hivatalos 1860-ban irt lelki elmélkedései a hitélet teletben álló egyik főpapjának, Szaniszló Fegondoktól
ment szabad idejét az egyházi rén gazdag vivmányul tekintendők.
rencz, nagyváradi megyés püspöknek életDe mig szorgalma az irodalmi téren barajzát közöljük, fel vagyunk mentve az alól, irodalom, s a nemzeti nyelv fejlesztésének
: bérokat biztosított részére, azalatt munkás
hogy a magasztalás áradozó szavait keres- szentelé.
E téren kifejtett munkásságának elis- j felebaráti szeretete, s emberbaráti könyörüsük; csak tetteiben hagyjuk nyilatkozni e
munkás életet, mely a tudományos s egyházi mert bizonyitékai gyanánt emlitendök : buz- ! letes szive nagyszerű áldozatokat hozott a
irodalom terén gazdag nyeremény, a keresz- góságot, istenes jámbor érzelmeket, s valódi ; szenvedő emberiségnek; hazafiui érzete, s a
tyén jótékonyság mezején áldás, a hazafiui keresztyén szeretetet lehelő, több izben meg- : nemzeti művelődés s köznevelés iránti érdejelent egyházi beszédei, melyeknek nemes keltsége pedig oly adományokban nyilvááldozatokban példányszerü.
Szaniszló Ferencz püspök szerény jelleme irálya és magas gondolatmenete egy kora- i nult, melyek nevét feledhetetlenné, emlékeis tiltakozik a dicsőitések ellen, de szűk- beli első rangú szónokról tesznek bizony- ! zetét örökre áldotta teszik.
Egyházak, iskolák, koródák, árvák,
ség, hogy a még élő nemzedék is némi nyo- ságot.
özvegyek,
nyomorultak egyaránt érzik jóKözkézen forgó jeles „hittana," melyet
mát hagyja azon hálás elismerésnek, mely|
tékonyságát;
— a hol nyomasztó szükség,
lyel az utókor fog adózni annak, ki a jövő 1832-dik évben, mint egyetemi hittanár tett
szenvedés mutatkozik, ott Szanemzedékre kiható nemes gonniszló püspök soha sem késik
doskodását nagy tettekben s álmegjelenni g a z d a g jótétemédozatokban örökité, és azért könyeivel.
telességünknek tartjuk, ma, névA megyéjebeli szegény lelkénapja ünneplésére szentelni egy
szek s tanítók fölsegélése czéljálapot.
ból alapítványul 90,530 forintot
Szaniszló Ferencz nemes szütett le, és különféle egyházi ezéléktől 1792 augusztus 2-án Vaslokra 391,126 forintot szolgáltamegyében Szombathelyen születott ki.
tett.
A megyéjebeli krasznai, váElvégezvén ugyanott nyelvradvelenczei, nagyváradvári, vátani s bölcsészeti tanulmányait,
radolaszi görög kath., a várada szombathelyi megye papnövenolaszi Orsola-szüzek, a hajói, modékei közé vétetett föl, s 1809-ik
csári gör. kath., pesti lipótvárosi
évben a pesti középponti papnöegyházaknak, részint újból építéveldébe küldetett. — A tanfolyam
sére s javítására, részint szépítébefejeztével a bécsi egyetemnél
sére és fölszerelésére összesen
hittudorrá avattatott, s 1815 év70,970 ftot adományozott.
ben pappá lön szentelve.
A szilágysomlyói, érszentkiEgy évet mint tanulmányi
rályi,
váradolaszi, váradvelenfelügyelő töltvén, 1816-ik évben
ezei
tanintézetek,
és a nagyváa bécsi felsőbb áldozári intézetbe
radi papnövelde és képezde javétetett föl. — 1820-tól 1830-ig
vára 60,285 forintot adott.
részint mint püspöki szertartó,
A nagyváradi s váradolaszi
majd mint egyháztörténelmi és
irgalmas, s a biharmegyei kóroda
jogtanár, szentszéki ülnök, házasfolsegéléséhez 61,160 fttal járult.
ság- s fogadalom-védő és zsinati
A magyar akadémia, az erdévizsgáló hivataloskodott. 1830lyi múzeum, a sz. István-társulat,
dik év végén a pesti egyetemhez
a pesti oltár- s legény-egylet, a
hittanárrá és szónokká, 1834-ben
váradolaszi koldus-ápolda, bölczimzetes, 1835-ik évben valósácsödé, a szombathelyi árvaház és
gos nagyváradi kanonokká, 1839kisdedóvoda
s más közintézetek
ben apáttá s a pesti középponti
S Z A N I S Z L Ó
F E R E N C Z .
119,120
ft.
erejéig részesültek
papnövelde igazgatójává, 1844j
adakozásaiban.
—
Szóval,
a hazai egyházi s
ben választott püspökké, s a magyar királyi közzé, kedves tanulmányul szolgált az ifjújótékony
közczélokra
általa
adományozott
helytartótanácshoz előadó tanácsossá, végre ságnak, mind a rendszer könnyüségénél,
; összegek tudtunkra eddig közel nyolczszáz1850-ik évben nagyváradi megyés püspökké mind az előadás világosságánál fogva.
neveztetett ki. — 1852-dik évben a valósá1841 —1843-ban a „Religio és Nevelés" ezer forintot tesznek. Ezen összegbe nem
gos belső titkos tanácsosi méltóság, 1854 pá- és „Egyházi tudósítások" czimü folyóirato- számithatván be azon soha ki nem merülő
pai trónállói czim, 1858-ban a vaskorona rend kat emelkedett szellemmel, s mély tudomá- folytonos jótéteményeit, miket a titok fáelső osztályú rendjele által lön kitüntetve. nyossággal szerkeszté. — 1850-ben latin tyola föd.

