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** (A zürichiek részvéte a magyar szükölkö-
dők iránt.) A helvét szövetségi műegyetemen,
Zürichben tanuló magyar ifjuság, folbátoritva a
zürichi lakosságnak irántunk több alkalomkor
nyilvánitott őszinte rokonszenve, és emberbaráti
áldozatkészsége által : a zürichi szinház igazga-
tóságához azon kérelemmel járult, nyújtana a ma-
gyarországi szükölködők javára rendezendő szini
előadással alkalmat Zürich minden rendű lakójá-
nak a részvét tettleges kimutatására. Feldmann
ur, a szinház jelenlegi igazgatója, ennek folytán
a mart. 12-kén előadott ,,Graf AValdemar" dráma
fele jövedelmét e czélra felajánlotta. Az előadás
megtörtént, s tiszta jövedelméből hazánk szegé-
nyeinek 244 ft. 15 kr., és kct db. cs. k. arany ju-
tott, mely összeg az ottani magyar technikusok

.egyletének adatván át, ezek azt b. Eötvös József-
hez küldötték kiosztás végett.

** (Szavalati estély, névnapi üdvözlésül.)
Sopronból tudósitanak, hogy ott e hó 18-án a ké-
pezdei ifjuság örömünnepet ült, — a közügyekben
fáradhatatlan s minden szép s nemesért lángoló nt.
Pálfy József képezdei igazgató s Király József
tanár urak névnapi ünnepét. E nap estéjén tiszte-
letükre az ifjuság szavalati estélyt rendezett,
mely alkalommal az intézetben egy nagyobb ter-
met arczképeikkel diszitének föl s fényesen kivi-
lágítottak. Megjelenésük alkalmával a képezdei
zenekar fogadta őket, mely után mindketten két
növendék által talpraesetten felköszöntettek; erre
azután szavalatok következtek s nehány zongora-
darabot is előadtak.

** (Szigeti színtársulata Sopronban) a szini-
előadásokat jövő hóban „Szécsi Mária" vagy
„Murányvár ostroma" színmüvei nyitja meg.

** (Egy bottosáni bojár,) Miklós Sofiano a
ki hazánkban több izben megfordult, s Szolnokon
többször élvezte a magyar barátságot, most a
szolnokiak Ínségét hallva, megemlékezésül 50 ftot
küldött a szolnoki szükölködők számára.

** (Győrffy Antal színtársulata) Füleken e hó
13-án 8zinielőadást rendezve, jövedelme felét, 22
ft. 70 krt. szerkesztőségünkhöz küldte be az al-
földi szükölködők javára. Szép megemlékezése
elismerést érdemel.

** (A magyar ponyvairodalomra) a Sz. István-
társulat fölhivja az irók figyelmét. E részben —
ugymond a társulat fölhívása, — részben oda tö-
rekszik a társulat, hogy az e nemben mérges
gombaként fölmerülő kártékony terményeket meg-
akadályozza s az elfoglalt térről leszorítsa oly
művecskék kiadása által, melyeknek, minthogy
egy-két fillérért a legszegényebb néposztály által
is megszerezhetők, üdvös hatása kétségbevonhat-
lan, sőt nélkülözhetlen szükséggé vált, tekintve
azon botrányosan babonás, sokszor erkölcsrontó
firkákat, melyek ezer és ezer példányban árultat-
nak és kelnek el. Erre vonatkozólag a „M. S."
megjegyzi, hogy e törekvés mindenesetre dicsé-
retes, csak az óhajtandó még, hogy a ponyvairo-
dalom ilyetén reformálása vallásfelekezeti kü-
lönbség nélkül eszközöltessék.

** (Az ős székely váromladékok) legujabb idő-
ben ép oly fáradhatatlan, mint ügyes kutatóra ta-
láltak. Báró Orbán Balázs, kinek öt kötetben
megjelent keleti utazása oly méltó figyelmet ger-
jesztett, Mezey József festőmüvészszel, a székely
földön mintegy 100 régi várat, templomot, tájké-
pet és népviseleti csoportozatot fényképeztek le.
A nemes báró e képeket közelebb az erdélyi mu-
zeum-egylet történeti szakosztályi ülésén bemu-
tatá, azon terjedelmes munkájával együtt, mely-
hez ez érdekes képek szánva vannak. •— A báró
ur fáradságos utazása, mely a legmagasabb he-
gyekről a legmélyebb barlangokig terjedt, —
mint a kolozsvári lápok irják — különös elismerés-
ben részesült, s miután az eddig ismert várromo-
kon kivül, a rengetekben mintegy 40 eddig

irodalmilag ismeretlen várromot és várhelyet ku- '
tátott fel, s azokat felmérte, lerajzolta, lephoto-
graphirozta, mint valóságos felfedező jelenik meg
régiségbuvárlatunk mezején. E felfedezés a szé-
kely ősidőkre egészen uj világot vet; mert mint
tudjuk, a székely középkori institutiók a várakat
nem türték, e várakról okleveleink és történé-
szeink hallgatnak, eszerint e várak egy oly kor
maradványai, melyet történelmileg nem ismerünk;
s miután e várak utazóink előadása szerint oly
formán voltak elhelyezve, hogy azok a székelyföl-
det körítő hegyek tetején, egymástól láthatólag
feküdtek, azon gondolatot ébresztik fel, hogy e
várak a magyarok kijötte előtt itt székelt széke-
lyek országát védelmezek, tehát a hunnoktól itt
maradt székelyősöktől épittettek.

** (A györi régi vár) utolsó maradványát, a
dunaparti bástyákat, most rombolják le. Tégláin
R. Gr. V. M. betük és 1661 évszám látható. A be-
tük jelentése : „Reimund Gráf von Montecucoli;"
a ki is 1661-ben győri várparancsnok volt, és
ezen bástyákat épittette.

** (Ásatások a saloni romok között.) A saloni
romok között, hol a régi okmányok szerint a sz.
István templomban a horvát királyok hamvai pi-
hennek, közelebbről ásatásokat szándékoznak
megkezdeni.

** (Halálozás.) Váradi Szabó János, e hó 13-
ikán Debreczenben, 81 éves földi pályáját bevé-
gezte. A tudomány meleg pártolóját, a nevelés
ügye hü bajnokát, a szegények jóltevőjöket vesz-
tették benne.

— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szer-
kesztőségéhez beküldetett:

Az alföldi szükölködők számára: Berzenczé-
böl Takáts Ferencz molnármester 3 ft.

Felsőbányáról egy műkedvelői Szinielőadás
jövedelme, beküldve Bájfalusi által 6 ft.

Fülekről Győrffy Antal színtársulatától egy,
az ottani kaszinó támogatása s ellenőrködése mel-
lett rendezett Szinielőadás jövedelmének fele ré-
sze, Váczy Gábor kaszinói jegyző által 22 ft. 70fkr.

Bottosánból (Moldva) ottani bojár, Sofiano
Miklós, ki hazánkat minden évben meg szokta
látogatni s a magyar barátságot ismeri, ott lakó
hazánkfia, Hajnal Imre gyógyszerész által, 50 ft.
(A szolnokiak számára.)

Bogdásáról (Barauya) az ottani ref. lelkész
ujszülött leánya keresztelési ünnepélye alkalmá-
ból összejött kis társaságtól a komaebéd alatt
hegyült s Hetesy Dániel által beküldetett 12 ft.
(A m. gazdasszonyok egyletéhez.)

Székes-fehérvárról egy névtelen 2 ft.
A mai közléssel együtt az alföldi szükölkö-

dők számára a Vas. Ujsághoz eddig beküldetett
összesen 2049 ft. 20 kr. és 52 darab arany.

Szerkesztői mondanivaló.
7108. H.-M.-Vásárhely, r. 1. örvendünk, hogy kivá-

natát azonnal teljesíthettük. A megjelölt könyveket meg-
rendeltük, s ott tüstént utnak inditották. Bár már elébb
tehettünk volna hasonló szivességet.

7109. Lippa. Dr. Sz. Köszönettel vettük a küldeményt.
A régibb iránt intézkedtünk,hogy az ott jelenhessék meg,
a hol ön kivánja. A legközelebbi napokban ez már meg is
fog történni.

7110. Borsa. B. S. A „terjedelmesség" csak a neta-
láni folytatásra vonatkozott. Magát a beküldött czikket e
vád nem illeti, s ennélfogva semmi kifogásunk nincs. (Kü-
lönben több izben kijelentettük, hogy beküldött czikkek
visszaküldésével nem foglalkozhatunk, s kérnünk kell
mindenkit, hogy ha kéziratának birása közelebbről érdekli,
annak másolatáról gondoskodjék, mielőtt hozzánk bekül-
dené.

7111. Rákócziné. Van ebben és a korábbiakban némi
nyoma részint a feltalálási, részint az utánzói tehetségnek,
de egészben véve a napvilágot még nem állthatják ki.
Egy-egy jól kigondolt eszme mellett sokszor kellemetlenül
érint még egy-egy nyelvtani szörny s más egyéb külsö
hanyagság.

7113. Élcsd.M. G. Fel fogjuk szólitani a„Magyar Kép
zőmüvész" szerkesztőségét, hogy ily kedves türelmetlenségü
előfizetőre legyen gondja, s a tudnivalókat önnek egye-
nesen küldje meg. — A fölfedezésnek örvendünk s adandó
alkalommal hasznát veszszük.

7118. Szabadszállás. Nem a „financzia" jön itt
tekintetbe, hanem a „hosszúság." Hol vegyük a tért az ily
Szent Ivan énekéhez? Különben szóval többet. Addig is
köszönet. ___^__

— Felhivás. Északamerikában a mult év májul 6-án
a williamsburgi csatában kapott sebei következtében elhalt
Grechenek György honfitársunk Magyarországban élö ro-
konait felkérjük, hogy egy reájok nézve fontos tudósitás
átvételére a Vasárnapi Ujság szerkesztőjénél jelentkezze-
nek, vagy hollétüket tudtára adják.

222. sz. feladvány. — Szalay Sándortól
(Körös-Ladányban).

Sötét.

Nemzeti szinház.
Péntek, márt. 18. „Tausig Károly hangver-

senye," Murska Ilma közreműködésével. Ezt meg-
előzte „A fehér hajszál." Vigj. 1 felv. Irta Feuil-
let Octave.

Szombat, márt. 19. „Az álarczosbál." Opera
5 felv. Zenéje Verditől.

Vasárnap, márt. 20. A szinház zárva volt.
Hétfő, márt. 21. „Műkedvelői előadás."
Kedd, márt. 22. Ugyanaz.
Márt. 23 tól kezdve 28-ig az ünnepek miatt

nem volt előadás.
Budai népszinház.

Márt. 18. „Egérfogó." Pálya-népszinmű 3
szakaszban.

Márt. 19. „Az ördög pilulát." Nagy bohózat
3 felv.

Márt. 20—28. A szinház zárva volt.

a b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 217-dik számu feladvány megfejtése.
(Vész J. A. tanártól Budán.)

Világos.
1. d2-d3
2. Vf4—c4t Kd5-c4:
3. Fd7—e6fmat.

Sötét.
Hb2-d3:A)

Világos. A) Sötét.
1 Bc7—d7
2. Vf 4—eif Kd5—d6
3. F e l — g3fmat.d 7 e 6 f m a t .

Helyesen fejtették meg : Veszprémben : Fülöp József.
Pécsett Auttkzy János. - Mooron : Radványi Vilmos. -
Budán : Medgyesi Ödön. - Bajmakon : Weisz Fulop. —
Debreczenben : Zagyva Imre, - Sperber F. - Nagy-Vára-
don : Pál Rezső. — Eperjesen : Brósz Károly. — Pesten:
Cselkó György. — Verböczön : Nagyidai Ferencz.

NAPTÁR.
Katholikus és Protestáns

naptár

Mártiu9 — Ápril
27
28
29
30
31

Vasár B Husvétvas.
Hctió Húsvéthétfő
Kedd JEustáz, Jónás
Szerda
Csöt.
Pént.
Szomb

B Hutívétv.
Himétkétl.
Jónás
Angyalka
Béni
Hugo
Paul. Fer.

Hold változásai : £ Utolsó

Angyalka
Benj, Kornélia
Hugo püsp.
Paul. Ferencz

Görög-orosz Izraeliták
naptar naptára

Mártius (ó) W. Adar
15 D 2 Agapius 19
IC Sabinus 20
17 Elek 21
18 Cyril 22
19 Chrysanth 23
20 Joh". Ser. 24 (és Hah.

, 21 Jakab p. 25 Sabb. P. _
negyed másod izben szerdán 30-án éjjeli

© N a p - H o l d -

hossza | kél 1 nyüg hossza | kéjj_nygg

ó. p.
51
49
47

6 22
6 23
6 24
6 26

5 42!6 28
5 40'6 30

fok vl.
|233 40
246 47
260 9
273 48
287 44
301 56

5 38'6 311316 251
[i l l óra 56 perczkor.

0 59
1 46
2 28
3 6

l l

TARTALOM.
Kadó Lajos (arezkép). Sz. S. — A világ baja. Madách

Imre. — A Tisza bölcsője (folyt.). P. Szathmáry K. —
Egy év egy behódolt város történetéből (vége). Szilágyi
Sándor. — A tornai kastély (képpel). — Magyar hujzárok
Schleswig-Holsteinban (képpel). — Napraforgó-termesztés.
Zichermann J. — Egyveleg. — Tárház : Egyház és iskola.
— Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Mi ujság ?
Nemzeti szinház. — Budai népszinház. — Szerkesztői mon-
danivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkeszti Pákh Albert. (Lak.magyar-uteza l.sx

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. - Nyomtatja Laaderer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten, 1864.

. Elöfizetési féltételek 1864-dik évre
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. Fél ?vre 5 ft b e r 1 " t 8 í

Csupán Vasárnap! Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft. - "
Újdonságok : Egész évre 6 ít. Fél évre S ft

g w Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. asvtia-
kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 kr ba;

i háromszor- vagy többszöri iktatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk s»é-
Pol i t ikai | mára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstriii és Vogler. - M. Frankfurt-

i ban : Oíto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Becsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker-
| tész-gaz<lászati Ügynökség is, Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, k&lön miaden igtatís után 30 ujkr.

A. jelen század harmadik évtizedében tá-
madt politikai és társadalmi mozgalom veze-
tői közt Erdélyben egyik legkitünőbb hely
illeti Kendeffi Ádámot, ki a férfiúi bátorság,
rendületlen szilárdság, függetlenség, tiszta
hazaszeretet példányául szolgált kortársai-
nak, s a hazai ifjuság tettvágya, nemesb
ösztönei, erkölcsi érzete és lovagias jelleme
fejlesztésére sikeres és nagyon is idejében
jött befolyást gyakorolt. Politikai pályájá-
nak alig kezdetén történt sajnos kora halála
okozta, hogy erőteljes és nagyra törekvő
szelleméhez illő eredményeket
nem mutathatott fel e téren is.

Gr. Kendeffi Ádám 1795-ben
jan. 4-én született. Családja hősi
erényekben gazdag; Hunyadi Já-
nos oldala mellett öt Kendeffi
harczolt vaskapui s más nagy
csatáiban. Öt éves korában már
elveszte mindkét szülőjét. Iskoláit
a maros-vásárhelyi ref. főtanodá-
ban végezte. Még itt kitünt, hogy
nem a tudományos pályára, ha-
nem a gyakorlati élet mezejére
szólitja hivatása. 1815-ben Wesse-
lényi Miklós, Bánffy László s több
ifju barátja és Döbrentey Gábor
társaságában beutazta Olaszor-
szágot. Ezután pár évet Bécsben
töltött, hol athletai termete mel-
lett mint ritka szép férfi és ka-
landszerető merész jellem tünt
föl. Fiatalsága ez éveiben ugy
élt, mint egy második Alcibiad,.
annak minden hibájával. A biro-
dalmi székváros csábitó légköre
szilaj élvek közé sodorta. Er-
délybe visszatérte után is foly-
tatni kezdvén a köznapi élet be-
vett formáival összeütközésbe v ^
Jövö könnyelmü életmódját, egy-
ideig Kolozsvár területéről ható-
ságilag ki volt tiltva.

Ezalatt házasodott meg — elő-
ször. Családi életbe lépésével ke-
délye rövid idö alatt nagy átalakuláson
ment keresztül. A könnyü vérü lovagból
gyöngéd férj és atya, a gondtalan ifjuból
Erdély egyik legelső gazdája lett. Ö hozta
be elöször Wesselényivel a gazdasági gépe-
ket, uj szerszámokat, vasekéket stb., s ők
alkalmazták először az okszerű és mivelt

Gróf K e n d e f f i Á dá m.
(1795—1834.)

gazdálkodást rendszeresen. Mintagazdaságát
Máthéban honiak és idegenek látogatták.

Erdély közélete a második évtizedben s
a harmadik első felében ujra nagy csökke-
nésnek indult. Az alkotmányos élet hanyat-
lása, mint rendesen, a társadalmi szellem
sülyedését vonta maga után. Ennek emelé-
sére kivánt hatni Kendeffi mindenekfelett. Az
ő és hozzá méltó barátainak komoly intései
és lelkes példaadása ragadták ki az erős
karú hősök méltatlan unokáit az élveze-

j tek, puhaság és külföldieskedés bilincseiből.

GRÓF KENDEFFI ÁDÁM.

Ezért mondta Szász Károly, hogy Kendeffi
Ádám nem a n.-enyedi kollegium, de az
egész haza ifjuságának főgondnoka, s a leg-
nemesebb értelemben nevelője volt.

Kora ifjúságától kezdve nagy gondot
forditott testi képességei kifejtésére. Mindig
erőt igénylő, férfias időtöltéseket választott.

Jól tudott vivni, lőni, uszni, lovagolni; a
tétlen életet unta. Leginkább az ö müve a
kolozsvári vivoda. Heves véralkata gyakran
párbajokba keverte, de gyengébbekkel szem-
ben sohasem élt vissza előnyeivel. Akarat-
ereje és kitartása bámulást érdemel. A mit
föltett magában, mindig ki is vitte. Nem
egyszer lovagolt 20 — 24 mérföldön át, vál-
toztatott lovakon, megnyugvás nélkül. Egy
alkalommal a kolozsvári uszodában a 25 öl
hosszu vizmedenczéi fogadásból szintén pi-
henés nélkül százszor úszta keresztül egy-

másután. — De nemcsak külső
erejével szolgált példányul, ha-
nem lovagiasság, nyilt őszinteség,
tántorithatlan következetesség,
élénk igazságszeretet tekinteté-
ben is. — Adott szava hitelesebb
volt bármely kötelezvénynél.

Az üldözött ártatlannak vé-
delmére kelt, mig a vétkesnek
reszketni kellett hatalmas tekin-
tete elött. Mindezen tulajdonsá-
gai rendkivüli befolyást szereztek
neki az ifjuságra, és a jók barát-
ságát és a közszeretetet biztosi-
ták számára. E hatásban oszto-
zott a nagy Wesselényivel, kinek
legszeretettebb barátja volt. Az ő
nevöket akkor együtt és egyenlő
tisztelettel emlitette egész Er-
dély.

Tevékeny résztvett korának po-
litikai küzdelmeiben is. A mozga-
lom, mely Magyarországon 1823-
ban kezdődött, Erdélyben csak
1830—1831-ben lett átalánosan
érezhető. Kendeffi ekkor tekinté-
lyes vezérszerepet vitt a gyülé-
sekről gyűlésekre vándorló pa-
trióták közt. Nem volt fényes szó-
noki tehetség; keveset, de értel-
mesen s józan fölfogással beszélt.

Midőn, a miért annyit küz-
döttek, a valódi tevés kora, a
rég várt országgyülés bekövet-

kezett volna — 1834 februárius 4-én hirte-
len elhalt. A megrázó gyászhirre megérkező
Wesselényi eltávolitá az akkori szokás sze-
rint a kapunál és ravatal körül szolgálatot
tevő diszőrséget. „A szabadság tiszta lelkü
bajnokának koporsója mellé nem illik őr-

ség"— mondá.

14-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.

Pest, aprilis 3-án 1864.
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A temetésre a távoli vidékekről is nagy
számmal jelentek meg az elhunyt tisztelői.
A kitünő egyházi szónok, Herepei Károly
tartott felette gyászbeszédet; a sirnál Teleki
Domokos tolmácsolta a közfájdalmat, Beth-
len János pedig gyermek-, ifju- és férfikora
változni nem tudó barátjától megható sza-
vakban vett bucsut, s végül a beszédet tar-
talmazó papirt szétszaggatva, pótolhatlan
vesztesége jeléül a sirba vetette. Benne ki-
halt a grófi ág. Két leánygyermeket hagyott
maga után. Az egyik gr. Wesselényi Far-
kasné, a második gr. Andrássy Gyuláné.

Kendeffi Ádám külsejét gr. Mikó Imre
az „Alföldiek albumá"-ban közölt életrajz-
ban következőleg irja le : „Parancsoló kife-
jezésü arcza, barna szeme, hajlott orra, ma-
gas termete, széles vállas büszke testtartása
a jellem határozottságát sőt némi szilajságát
sejteti; derült magas homloka, nyilt te-
kintete nemes kedélyre, ritka szivjóságra
mutat.

A kolozsvári köztemetőben emelkedett
helyen állitottak négy siró oroszlántól kö-
rülvett emlékoszlopot barátai, nője, és tisz-
löi. *) A kő és az oroszlán az ö szive bátor-
ságát s jelleme szilárdságát jelképezi, az
obeliszk-alak sokak i'elett álló nemes érzésé-
ről, szabad gondolkodásáról, elvei s élete
népszerűségéről tesz az utókor elött bizony-
ságot/'

KUT fiatal lelkü öreghez.
ÉveVre agg, de még szivben ifju barát!
Kiben hamu alatt még tüzel a zsarát :
Reád köszöntöm im az élet poharát,
Kiván vá : a halál későn kocczintsa rád!

Ifju fa gyökerén is néha látsz penészt,
Van rózsa, mit hamar féreg-bogár emészt;
A téli föld pedig fagyott kivül, — de nézd,
Keblében akkor is uj életet tenyészt!

Nem kérdem tőled azt : e példát érted-é ?
Hogyan ne értenéd —? hiszen ten-éltedé.
Fejedre már a tél fehér leplét veté :
De ott ég még a tűz mely eddig élteté.

És mig szemünk előtt, sok öreg fiatal,
Mielőtt dolgozott, élt volna, csak kihal :
Te, fiatal öreg, kit meg nem tört vihar,
Még élsz s munkálkodói, elméd hajtásival.

Élj is s munkálj soká! — ki vén korába fát
Ültet : gyümőlcsivel mért biztatná magát?
De azért tudja, hogy áldást utána lá t :
Mikor sirján szedik a hálás unokák!

Szász Károly •

A kér c g e t ő k.
Rongyokba burkolva sápadt vézna alak —
Összekulcsolt kézzel ül a kereszt alatt.
,,Adjatok, adjatok, a mit Isten adott,—
Szegény koldusnak egy betevő falatot;
Ezerannyit ad majd az Isten helyette."
íly perczentre aztán, ki ne hitelezne?

Tavaszi ibolyák, viruló virágok.
Tüzes szép menyecskék, szemérmes leányok,
Csókot árulnak a szegények javára —
A falu hosszában házról házra járva.
Máskor nem illenék; . . . tiltná a szemérem . . .
Ámde most áldozat . . . honleányi érdem.

Fényes batár áll meg az utcza-ajtóban,
Delnők ülnek benne selyem viganóban —
Hinnéd-e? ezek is alamizsnát kérnek, . . .
Kenyeret a csaknem éhenhaló népnek.
Száz meg czáz hang eseng : „jótékony angyalok!
Adjátok ide csak hamar, mit hoztatok."

Meg a fösvénynek is elszorul a szive,
Kicsordul a könye, reszketve szól: „ime
I'tolsó forintom s kenyeremnek fele,
Hiszen testvéremet menthetem meg vele;
Ki tudja reám is, mit hoz még a jövö?
Maholnap lehetek én is szűkölködő!"

M.K.
•) A sirkő rajza megjelent a V. U. 1856. évi 45. szá-

mában.

A Tisza bölcsője.
I r t » P. S Z A T H M Á R Y KÁROLY.

Második rész.

Második kirándulás.

(i)isznópatak. Váncsfalva. Czigányok sirhalma. Ásvány-
vizek gazdagsága. Dragomér és Szacsal nevezetességei.
Vizáradások. Mojszii. Borsa. Zergevadászat. A tatárok

sirja 1717-ben. Borsabánya.)
(Folytatás.)

A havasi juhászok élete egész kis világ,
annak központjával, a kunyhóval, terjedel-
mes határaival, a roppant erdők- és legelők-
kel, forradalmaival, a téli viharokkal és
szokásaikkal, élményeikkel, melyeken kirá-
lyi látogatók kedviért sem változtatnak.

A kunyhó egy pár szarufából s arra ra-
kott deszkából áll, épitve rendesen források
közelébe, s oly helyre, hol a viharnak s elte-
metés veszélyének kevésbbé van kitéve: kö-
zelében a fejö-kerités. A kunyhó nehány
darab rongygyal s a fözö-edényekkel van
tele s a tüz, — fölötte az elmaradhatlan üst-
vagy kondérral, — rendesen a bejáratnál ég.

A téli viharok, kivált ha valamelyik
turma éhség miatt valami tanyán reked, s
havazás idején kénytelen más szállásra vo-
nulni, oly veszélyes, hogy Máramarosban 4
évi tartózkodásom alatt volt eset, hogy a
vészeken, (igy nevezik az északi szél csapta
tisztás oldalakat) juh és juhász meuthetlenül
odaveszett. S mégis csodálkozik az ember,
midőn egy-egy barlangban egész halom ős
állat-csontra talál.

A juhászok vendégszeretete azonnal nyi-
latkozni szokott. — A friss juhtejes (zsendi-
czés) bográcsot az utas elébe teszik, tiszta,
de válunagyságu fakanalat nyomnak mar-
kába, s ha kell, malájokat is megosztják. —
Cserében dohányt, pálinkát örömest, de
pénzt nem igen vesznek el.

A rögtönzött reggeli után felfegyverkez-
tünk. Vadász barátom fegyverkészlete után
látott; botanikus tanártársam ásója és sze-
lenczéje után; én kalapácsom s ásványos
táskámmal foglalkoztam. De fegyverünk
mindhármunknak volt.

Lovainkat a tanyán kellett hagynunk, s
mintegy reggeli 9 óra tájban hozzá fogtunk
a meredek hegymászáshoz.

A legelőkből a-i ormok hirtelen merede-
ken emelkednek ki, elannyira, hogy nagyob-
bára négykézláb, vagy a pujafenyükhöz fo-
gózkodva halad az ember. De nemsokára en-
nek öve is elmarad s csak az áfonya és ha-
vasi meggy élénk zöld levelei s nemzeti
szinü fürtéi csalogatnak (Vaccinium myrtil-
lus és Vitis idaea.)

Fenn a legmagasabb ormok felett egy
pár aranysas örvényeit, méltóságos lejtések-
ben szállva le s fel a -sötétkék ég felé, s

j mintegy megvetéssel nézve a mi négykézláb
kínlódásunkra, melyet óraszámra megelőzni
nékiek egyetlen szárnylegyintésbe kerül.

Lassankint utunk még fárasztóbbá vált;
az áfonya-bokrok is elmaradtak, s csak a ko-
pár s függélyes és vízmentes elválásu rop-
pant csillámpala-tömbek álltak előttünk,
melyeken ott, hol az elmállott kőrészek
megengedték, végetlen finomságu füvet ta-
láltunk, minőhöz hasonlót csak Párisban a
Tuilleriák fésült tábláiban láttam. Ez a zer-
gék kedvencz eledele. Valódi aesthetikai iz-
lés. Fölebb már a mohok és lapponyok (Mu-
sci et lichenes) hazája következett; különö-
sen a mell fájás ellen használt Liehen izlan-
dieum oly mennyiségben, hogy szekereket
lehetne kis hely-röl megrakni. Mi felsége3
volt e puha szőnyegre leülni, s a ruganyos
talajon menni tovább!

Már a hegy koronájának csak utolsó ro-
vátkái voltak főjünk felett, melyekről olvadó

hóié csepegett alá a hasadékokba, szerény
kötörőknek (saxifraga) adva léteit és üde
életet, melyek mosolyogva üdvözlik a hoz-
zájok feltörő utast.

A pártázat megkerülése néhol életveszé-
lyes. Iszonyu mélységü szakadékokon kell
nagy ugrással áthaladni, vagy szirtekbe ka-
paszkodva, sőt a nedves falakat megölelve
tovaknszni; hol egy elhibázott lépés, bizo-
nyos halál.

Végre fenn voltunk, s már a meglepetés
felkiáltása rezgett ajkainkon, midőn oláh ve-
zetőink egyszerre mindnyájunkat a sziklák-
hoz tapasztottak, szemeikkel intve egy pár
száz lépésnyi távolu pont felé, hol a látott-
nál még nagyszerűbb meglepetés várt ránk.

A nap ragyogó tányéra előtt, a megara-
nyozott hegyormon egész kis csorda zerge
legelt, gondtalanul harapva a finom legelőbe
s néha okos kis fejecskéiket fel-felemelgetve,
melyen hátrahajló kampóik oly ügyesen mo-
zogtak le s fel, mintha valamit fel akarnának
szedni a földről.

Lélekzetünket is visszatartottuk, hogy
annál tovább élvezzük e ritka látványt,
mert 20—30 ze'rgét látni egy csomóban,
még a zergevadásznak is sátoros ünnep.

Egyike a kis állatoknak a legmagasabb
ormon mintegy őrül állott és ennek egy
nyugtalan mozdulatára, mely vagy minket,
vagy az alantabb közelgő vadászokat jelez-
heté, — topp! . . egyszerre bűvöletként el-
tünt az egész jelenet, ugy hogy csak egymás
szemei közé néztünk, ha igazán láttunk-e?

Hasztalan kerülgettük aztán vadász ba-
rátunkkal az ormokat; zergét az nap nem>

láttunk többé.
Dél volt, midőn a hegy legmagasabb csú-

csára értünk. Oláh vezetőnk ezt e meglepő
szavakkal jelenté : „Itt vagyunk uram, a
hol még maga a császár sincs felettünk;
egyedül csak az Isten !"

Szép és egyaránt jellemző mondás a he-
gyi lakosoknak szabadságérzetére és vallá-
sosságára.

A nap délen állt s melegét mégis jól
esett ereznünk. Hátunkat, mig a természet
nagyszerűségét élveztük, kevéssé melegítő
sugarainak tettük ki.

Jártam a felső és közép Sveicz havasain
is; Salzburg hóboritott hegyeit is ismerem;
de ezek után is nagy élvezetet nyujtott ne-
kem e honi havas; talán épen mivel honi;
mert

„Virág mit ér, mit ér a bérez nekem?
Hazátírt ver, hazát kiván szivem!"

Egy nagyszerü katasztrófnak kellett itt
történni. A hegy koronája le van törve, s
romjaival egyik völgyét egészen betemette.
Mondják, hogy régi emberek hallottak va-
lamit atyáiktól e földrengésről. Ime tehát
a hegyek koronái is letörnek.

Borzasztóan szép tekintetet nyujt e kő-
zuhany, mely egymásra hullott óriási köbö-
ket képezve, rohant a mélybe alá. Vágyam-
nak nem állhattam ellent. Indítványoztam,
hog_y itt menjünk le.

Ez elfogadtatott; de mielőtt foganatba
vettük volna, megjelentek a korona tulsó fé-
lén vadászaink is s nyugati kultúrához
méltó óvatossággal foglaltak helyet a rovát-
koknál.

Minket pedig ugyancsak fenyegettek a
távolból, hogy ne mozogjunk. Erre azonban,
mivel mi tudtuk, hogy a zergék ungon-ber-
ken tul vannak, homéri hahotával válaszol-
tunk s megindultunk a talán sohasem járt
uton lefelé.

Két fáradalmas órát tartott a lemenetel,
s minden elesés után, mely bizony gyakori
volt, szidtuk magunkat az uj pálya válasz-
tásért. Végre az óriási V betűből havat

I meritettünk felmelegedett borunk frissité-

sére, s egy szép helyen felcsaptuk a Laczi-
konyhát.

Alattunk egy ugynevezett „tengerszem"
mosolygott; felettünk a roppant sziklák s a
meghiusult tervü vadászok őrködtek, kiket
lehetlen volt derült kedv nélkül szemlélnünk.

Estve tudtuk meg, hogy egyebet egész
vadászaton el nem ejtettek, mint a —teher-
hordó lovat, melyet a tulmerész hadnagy ur
egész az oromra felvitetett, s mely onnan a
mélységbe gurulván, kiadta páráját. A had-
nagy ur nem jött elém többé a vadászat
eredményével dicsekedni. A lovat meg kellett
fizetnie.

A csillámpalában itt több ezer lábnyi
magasban is szép vaskovand-koczkákat ta-
láltam, s egy jó darab fehér márványt, me-
lyet máig tartok. A tengerszemet mélysége
miatt átlábolhattuk volna.

uzsonnára visszaértünk juhászainkhoz,
s estvére Borsára, -— utunkat tovább folyta-
tandók.

i'2't

nám városától bucsut vennénk : álljon itt
pár adat a máramarosi oláh testvérek —
még pedig nemcsak divatos értelmü testvé-
rek — történetéről és népéletéről. *)

A máramarosi oláhokról — ha igazat
akarunk mondani, be kell vallanunk, hogy
nagy mértékben különböznek az erdélyi és
bánsági oláhoktól. Fényes ékként irja le őket:
„a máramarosi oláh jószivü, szolgálatra ter-
mett, ételben felette mértékletes; a legna-
gyobb veszedelmekben hidegvérü, a nyomo-
ruságokat békével tűri; ha jószántából dol-
gozik, akkor ügyes és állhatatos" stb.

Ha saját nézetemet kell kimondanom,
megvallom, hogy az ily átalános statistikai
nép-jellemzéseknek nem nagy értéket tulaj-
donitok; nagyobb becsünek tartom az oly
jellemzést, mely históriai tényekből hozatik
le. Innen pedig a fenntebbi jellemvonások-
hoz a következöket adhatni.

Legkorábbi és legnevezetesebb

A máramarosi oláh harcziasan bátor. Ezt
bizonyitja a több ezernyi nemesség, mely e

adat! k i v á l t ságot tisztán hadi érdemei után nyerte.
Erdélyi testvéreinél jóval felvilágosul-Borsa, söt ugyszólván egész Máramaros mű-

velődési történetéhez, hogy II-dik Endre ki- tabb, mely tulajdonát nemcsak régibb, de
rályunk, mindjárt uralkodása elején a német J ujabb időben is tanusitá s minek tulajdonit-
rend számára ide házat alapit; sőt ugyan- j hatni azt is, hogy intelligentiája által a me-
ezen alapítási diplomájában annak határait j.gye ügyeiben kezdet óta nevezetes részvett
is kijelöli : „Méta hujus terrae (Bozae, vei l~
Borzae) incipit de indaginibus castri Alma-
gye (Almás ?) et procedit usque ad indagi-
nes castri Noilgiant (?), usque ad efluxura

és vesz.
Testvéries és nyiltszivü; vonzalmát a

testvér magyar és ruthén iránt még a 48-ki
zaklatott idök semmondaták fel vele, bár az

aquae Borzae." *) j erdélyi izgatásoknak mondhatni tőszomszéd-
Ime két — hihetőleg máramarosi — vár, j jában volt.

melyeknek az utód már helyöket sem tudja ! Alkotmányos érzelmü és honszeretö, mit
kimutatni ; azáltal igazolt, hogy a nemzet minden alkot-

Endre király egy másik 1208-ban kelt | mányos mozgalmában nagy résztvett; a nem-
diplomájában már a telepítés okát is meg- \ zet harczaiban vérét ontani sohasem vona-
mondja ezen szavakban : „Ultra silvas ipsi kodott. — Különösen kitünteté magát e
in confinio illö tanquam plantatio novella ! tekintetben 1717-ben, midőn az Erdély
sunt positi et contra assiduos Cumanorum j felső részét, Szatmár egy részét, Ugocsát és
assultus se pro Regno tanquam firmum pro- j Máramarosi feldúló tatárcsordát épen a
pugnaculum, de die ín diem morti opponere j Borsa fölötti Sztrimtuzi szorosban Karácson
non formidant." j Tivadar hajdu és Sándor Farkas borsai

Eszerint a német rend harezos lovagjai ! lelkész vezérlete alatt, a bevágott erdő le-
a kunok gyakori beütései ellen „mint erős j zuditása által utját elzárván, makacs harcz-
bástya" helyeztettek ide, kik magukat a ha- J ban megsemmisitette, 15 ezer magyar test-
Iáinak naponkint kitenni nem irtóztak vérét szabadítván ki ezáltal a leenvomorul-naponkint kitenni nem irtóztak

Vilhelm, erdélyi püspök, a király példá-
ját bőkezűségben követni akarván, 1213-ban

tabb rabságból.
A máramarosi oláh ezek felett jószivü

egész Máramaros dézmáját, mely jog szerint; és kedélyes. Alig van egyetlen nem-magyar
őt illeté, az emlitett rendnek ajándékozza. : aJku nép Magyarországon, mely a vendég-

Az erdélyi püspök fennhatósága azonban szeretetet szivesebben gyakorolná. Még a ha-
a borsai német-rend háza felett nem sokáig v a s i pásztor is rögtön kész, juhtejét az
tart, mert III-dik Honorius pápa már 10 év u t a s e^é tálalni, melyért — bért el nem fo-
mulva 1223-ban az egri püspök alá rendelé gad, ~ legfölebb egy kis pálinka-, vagy
a borsai Sz. Máriáról nevezett rendházat, dohányadományt vesz el cserébe. Kedélyes-
melyben már „non parvus numerus Clerico- ségét szám nélküli regéje, népdalai, csalá-
rum" van. **) dias élete és vidám tréfái, játékai tanusit-

A rend ezen pápai levél által csakis né- ják; furulyái,' mig a legeltetés tart, bérczet,
mely egymás kozott fennforgó perekre nézve völgyet bezengvén.
adatik Egerhez; egyháziakban egyenesen
Rómától függvén; — mi annyira felbátoritá Hogy az itteni népéletet teljesen feltün-
a vitéz urakat, hogy a világiakra nézve sem tethessük, huzamosabban kellene épen kö-
akartak Endre királytól függeni. zöttük laknunk. Igy csak némi részleteket

Az e felett fölindult Endre kikergetteté közölhetünk.
öket, s bár még egyszer nemsokára helyre j Házaikat fából összeróva építik, s ritkán
állitotta „seductus suggestionibus maligno- ; egymástól, hogy közben veteményeseik söt
rum," ujra és végképen eltörlé, okul szolgál- kaszálóik is eltérjenek,
van, hogy jogaikat a királyéival szembeálli- , A ház belsö disze
tákk A ház belsö disze a vászonnemű soka-ták S y s e

k s ennek hire nélkül egy „Castrum S. I s á g a , különösen az olyszerü kendőké, minő-
uci8' (Crucpurg?) nevü várat épitettek, ben a régi, templomi freskó-képek angyalai

az egészmely tulhajtások miatt Endre
ramarost, különösen annak sókincseit kezdé
féltem tőlök. — Hy rövid ideig tartott a ha-
talmas rendnek fénykora Borsán, melynek
már ma nyomaira is alig találunk.

De mielőtt Borsától, mint Máramaros-
nak^ legnépesebb oláh falujától — mondhat-

*) Katona : Hist. Crit. V. 171 Fuxhoffer után.
riae - F D x h o f l e r - C z m á r »M<>nasteriologia R e g n i Hunga-

a lelket szállitják.
Ruházatukban egyszerüek, de tiszták; a

magas tüszö nagy becsben van s minél több
fényes gomb rajta, annál szebb. Nőik igen
szép arcznak s öltözetük a magyarhoz kö-
zel áll. (Lásd a tullapon a képet).

Igen vallásosak s egyházaikat, keresztjei-

*) Ezen adatok egy részét Wenzel Gusztáv derék tör-
ténészünk „Kritikai fejtegetések Máramarosmegye történe-
téhez" czimü müvéből veszem, ki a napvilágot látott ada-
tok leghitelesebbjeit felhasználta.

ket nagy szorgalommal, bár nem megfelelő
izléssel állitják ki.

Családi ünnepeikből szeretnek nagy köz-
rejuttatást, hűhót csinálni. A lakadalmi me-
net, az elmaradhatlan „eseterással" (hege-
düs) felkendőzött ökrös szekerén vonul,
ujjongatással vonva fel a közönség figyel-
mét, s néha több napig tart, a gazdának egy
negyedévi élelmét felemésztvén.

A havas-melléki oláhság kitünö és bátor
V a d á s z . (Folytatása következik.)

Öngyilkosság.
Az ujabb kornak egyik szomoru tapasz-

talata az, hogy az öngyilkosságok napról
napra gyakoriabbak. Oly helyeken is, hol
azelött a legritkább tünemények közé tar-
tozott, ma csaknem napirenden van. Igy,
hogy csak egy példát emlitsünk, Bécsböl az
1862. évről a következö statistikai adatokat
veszszük az öngyilkosságra nézve. Elöfor-
dult az emlitett évben a polgári lakosság
közt, tehát a katonaságot nem számitva, 72
Öngyilkossági eset. Az egész évi halandóság
19,662 levén, 273 halálesetre esik egy ön-
gyilkosság. Az öngyilkosság nemét illetőleg,
legtöbb, t. i. 23, akasztás által történt. A
nemre nézve a 72 öngyilkos közt 61 férfi és
11 nő volt. Az évszakot illetőleg pedig leg-
több öngyilkosság a tavaszi hónapokban
történt. Hasonló összeállításokat mutathat-
nánk föl más nagy városokból is; söt mi
ezelőtt csaknem hallatlan volt, faluhelyeken
is fordulnak elő gyakrabban hasonló önki-
végzések.

E szomoru jelenség minden emberbarát
figyelmét megérdemli. Azonban mi sem hi-
vatást nem érzünk rá, sem e lapok körébe
nem tartozik annak lélektani fejtegetése. De
érdekesnek tartjuk a t. olvasókkal közölni
dr. Güntner „az ember lelki élete" czimü
könyvéből az erre vonatkozó adatokat.

Az önkivégzést az ókor némely államai-
ban a törvény rendelte meg s hatósági sze-
mélyek felügyelete alatt állt. Akkor sem
volt tilos az öngyilkosság, ha valaki teljesen
meg volt győződve arról, hogy többé sem
magának, sem az államnak nem lehet hasz-
nára. Plinius az önrnérgezést Athenaeben,
mint nyilvános cselekvényt emliti. Hogy a
cicutával való mérgezés az elaggott vének
számára törvény által volt megrendelve, ar-
ról Aelianus tanuskodik. Ceán, az Aegei
tenger egyik szigetén az elaggott vének,
mint valami lakomára hivták meg egymást,
s akkor virágokkal koszoruzottan együtt
itták a méregpohárt. A stoikusok pártját
fogták az öngyilkosságnak, erényes cseleke-
det gyanánt magasztalván azt, s azon hely-
zetben, midőn az embernek magának terhére
és meggyőződése ellen kellene élnie, a mé-
regpoharat ajánlották. A halál megvetésében
látták a legbiztosabb fegyvert az élet szo-
morusága ellen, s az önkéntes halált az
ember egyetlen szabadságának tartották.
Azért mondja Seneca : ,,Qui móri didiéit,
servire didiéit" (aki halni tanult, szolgálni
tanult), és Plinius ekkép nyilatkozik : „Id
in morte optimum, quod eam sibi quisque
praestare poterit." (Az legjobb a halálban,
hogy azt mindenki maga szolgáltathatja ki
magának.)

Sokan a végre, hogy azonnal Önkéntes
halált választhassanak, mérget hordtak ma-
gukkal. Plutarch szerint Demosthenes min-
dig mérget hordott gyűrűjében, mit Plinius
is bizonyít. Hannibál ugyanazt tette, és meg
is mérgezte magát, midőn Bithynia királya,
kihez menekült, Flaminius római konsulnak
ki akarta adni. A persa királyok saját mé-
reggel birtak, hogy mihelyt szükségesnek
tartották, azonnal kivégezhessék magukat.
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Ezt szorgalmatosán őrizték, s a királyon és
ennek anyján kivül senki sem tudott felőle.
A. skandinávoknál az elaggottak, midőn azt
hitték, hogy hazájoknak többé nem használ-
hatnak, virágokkal koszoruzottan egy szik-
láról a tengerbe ugrottak.

A brahmanoknál az öngyilkosságot ne-
mes tettnek tekintették. A nök és leghivebb
szolgák, férjeik és uraik holttestével együtt
égették meg magukat, mi által a nép tiszte-
letét vivtak ki maguk számára.

A Kanári szigetek régi lakosai nagy ün-
nepek alkalmával istenségök tetszésére éne-
kelve ugrottak a mélységbe.

A régi németeknél az öngyilkosság min-
dennapi dolog volt, és különösen a leigázta-
tást előzték meg ezzel, hogy véleményök
szerint mint szabadok jussanak a Walhal-
lába. A hinduknál még most is léteznek tör-
vényes öngyilkosságok, kivált a felsőbb
osztályok koros egyéneire nézve, és szent
könyveik megengedik, hogy agyonéheztet-

netne a boszunak, mivel azt, kiért ez történt,
a hatóság minden képzelhető módon kinozza,
s azonkivül az öngyilkos családjának tete-
mes kárpótlást tartozik fizetni. Ennélfogva
ha a szegény valamely gazdag elleni ügyét
meg akarja nyerni, öngyilkossággal fenye-
geti. Ez egyik oka az ottani sok öngyilkos-
ságnak; a másik pedig az, hogy a chinaiak
semmitől sem félnek annyira, mint a fájda-
lomtól; legyen ez tehát bármi csekély, inkább
azzal háritják el, hogy kivégzik magukat.

A korra nézve megjegyzendő, hogy öre-
gek épen ugy sietnek a nyilt sir felé, mint
az ifjak, kiket különben csak vidorság szo-
kott körüllebegni. Francziaországban 1845.
előfordult 3084 öngyilkosság közt a magu-
kat kivégzettek közül 16 férfi és 4 nőnemű
egyén a ki még nem volt 16 éves, söt voltak
10, 8, 7 évesek is, 70—80 éves közti volt
215, nyolczvan éven felüli pedig 55.

Feltünö mindenesetre a gyermekkori
öngyilkosok nagy száma.

megbüntetik, miután nővére minden elkö-
vetett hibát szárazon visz el; és e szándé-
kát végre is hajtotta. — Néha ugylátszik,
mintha csak utánzás vezetne az öngyilkos-
ságra. Egy 11 y2 éves fiú minden ismeretes
ok nélkül akasztotta fel magát; a koporsóját
kisérő fiuk egyike, ki 14 éves volt, a teme-
tés alkalmával azt mondá, hogy ő is ugy
fogja magát kivégezni, s ezt négy nap mulva
meg is tette.

Önkénytelenül azon kérdés merül itt föl:
mi vezeti a gyermekeket Öngyilkosságra f

Az ifjuság átalában kevesebbre becsüli
az életet, mint a késöbbi kor, mivel saját
tapasztalásából még az élet becsét nem
ismeri. Az ifjak gyakrabban teszik ki ma-
gukat csekély ok miatt életveszélynek, s
öntudatosan könnyebben halnak meg, mint
a felnőttek, kik az átélt évek ideje alatt
több kellemeteset Ízleltek, mint keserűt, s
ha ez utóbbi is az eset, a megszokottól nem
örömest válnak meg.

ték vagy száraz tehéntrágyába ásván el ma-
gukat, ezt meggyujtsák, hogy Thibet hegysé-
gében a hóba temetkezvén, megfagyjanak,
hogy a Ganges valamely ágában a krokodi-
lok által falassák föl magukat.

A japánok vizbe fojtják magukat, hogy
Amidas nevü istenségöket annál jobban ün-
nepeljék, vagy pedig élve sirba szállnak le,
melyen csak nagyon csekély nyilas van
hagyva, hogy azon a levegő behathasson,
hol a rajongó folytonosan Amidas nevét
kiáltva éhenhalás martaléka lesz. Siam la-
kói olykor Joupo-fára akasztják föl magu-
kat, mivel azt hiszik, hogy az ily ön-
gyilkosság a lélekre nézve hasznos áldozat.
Hindostanban a Dslaggernath tiszteletére
szentelt ünnep alkalmával, midőn a 60
láb magas bálványt óriási kerekeken huz-
zák, nehány rajongó ezek elé a földre veti
magát, hogy szétzúzzák.

A chinaiaknál a fölakasztás és a kutba
ugrás nagyon gyakori, s különösen egyik

Téli utazás a t'enis

A gyermekek öngyilkosságának oka
csaknem mindig nagyon csekély azon mérv-
hez képest, mely szerint a felnőttek szokták
a dolgokat megitélni. — A Fardet Durand
által észlelt esetekben egy kilencz éves fiu
megdöglött madara miatti bánatában ölte
meg magát; egy tizenkét éves fiu pedig sér-
tett becsvágy- és boszuságból, hogy osztá-
lyában csak 12-ik volt. Egy 14 éves czipész-
inas azon vádra, hogy egy darab varrófona-
lat lopott el, azzal válaszolt, hogy fölakasz-
totta magát. — A halál oka gyakran a
büntetéstől vagy dorgálástól való félelem.
Egy tizenhárom éves fiu, ki vagyonos szü-
lőknek volt gyermeke, azért ugrott a vizbe,
mivel atyja meg akarta verni; egy tizenegy
éves lány pedig azért, mivel félt, hogy isko-
lai föladatát nem jól csinálta meg; egy öt
éves fiu is vizbe fulasztotta magát testi bün-
tetés következtében.

Egy tizenkét éves fiu előre kijelentette,
hogy fölakasztja magát, ha még egyszer

Maguk az állatok közt sem hallatlan az
öngyilkosság. Legalább állitják, hogy azt a
fülemiléknél, kutyáknál, macskáknál és maj-
moknál tapasztalták. Lovakról is beszélik,
hogy a csatatéren elesett uraik mellett na-
pokig állva, — szomorúságukban megdög-
löt tek. (vé«e kSretkeilk.)

Téli utazás a Cenis hegyen.
Olaszországot Európa északibb részeivel té-

len át csak három főbb ut köti össze. Egyik,
Francziaországon át Marseilleből gőzhajón Ge-
nuába, vagy más olasz kikötőbe ; a másik Német-
országon vagy Tirolon keresztül; a harmadik a
Szavojai vaspályán a Mont-Cenis tövéhez, innen
postakocsin a hegyen keresztül s Susa mellől az
olasz rónakon vasuton tovább. — Az első a ten-
geri ut miatt kényelmetlen és veszélyes ; a máso-
dik nagyon fárasztó és hosszadalmas ; azért leg-
többen a régi utat választják, a hegyen keresztül,
mplyen az év legzordonabb szakában is oly nagy
a forgalom, hogy rajta éjjel nappal foly az utazás.

Most az Alpesek északi oldaláig egy óriási
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vállalatot terveznek, s ez nem lesz más, mint egy
roppant alagut, mely ha elkészül, az eddig létező
alagutakat nagyságban háromszorta fölülmulja;
de még évek hosszu sora kell hozzá, hogy a már
megkezdett művön mozdony mehessen keresztül.

Az utazó Olaszország bármely pontjáról Su-
sáig vasuton is eljuthat, s addig csak a közönsé-
ges vasutazás élményeit találja; itt azonban már
a vonal megszakad , s utját egészen más körül-
mények közt kell folytatnia, más
kocsikon, más emberekkel, más tá-
jak között.

A Cenis hegyen át leginkább _-"- ^ ~
éjjel és korán reggel történik az =
átszállítás, mert a vonal Turinból í_^_=
rendesen éjfélkor érkezik Susába, z^~-
midőn az agg város már álomban !Ük-
ezendereg. Da alig hangzanak el ^
a mozdony füttyei, az indóházzal í~
az egész állomás megélénkül. Az J^ = - -
utczákon lovak és öszvérek vég- 0_-~^y= '
telén serege vonul végig; horda- zS JE^
rok, postakocsisok sürögnek min- £L ~~
denütt, mig a fogadó belsejében p""
az éji utra készülő vendégek ká- X
véval, borral, s egyéb szeszes ita- V -
lókkal melengetik előre reszkető
tagjaikat.

Miután a málhák el vannak fi
rendezve, az utasok nehéz posta- _ j
kocsikba helyezkednek, s fáklya- " y_i
világnál, ostorcsattogás és kürtri- - ="---=
valgás mellett megindul a menet.
Minden kocsiba előfogat gyanánt
nem ritkán tizenhat, sőt husz ló,
vagy öszvér is van fogva. Minden
kocsinak megvan a maga kor-
mányzója, előkocsisa és vezetője.
— A fogadó csakhamar eltünik
szem elől, az ut egy szikla alatt
elkanyarul, melyen egy vár van
épitve, s csakhamar elérni a hi-
dat, mely alatt a középkorban a
mostanihoz hasonló ut vezetett el.

Innen kezdve az utazás igazán
vadregényes.

Elől minden kocsin két nagy
lámpa van kifüggesztve, melyek
fénylő sugárt hintenek szét a lovak é3 öszvérek
között, s az ut mindkét szélét megvilágitják. E
keskeny fényoszlopokon kivül jobbról és balról
koromsötétség, vagy legfölebb egyes szikláknak
és fáknak kisértetes alakjai tünnek elő, vagy a
távolból előszürkéllik egy-egy hóboritotta hegy
s homályosan sejteti az
utazóval, hogy itt egész
nagyszerüségében szem-
lélhetné a természetet, ha
a sötétség mindent el nem
takarna.

Az ut a hegynek min-
dig meredekebb, s a pos-
takocsi lassabban halad.
A vezetők kiáltozva, s os-
toraikat pattogtatva men-
nek a lovak mellett két
oldalon, mig ez állatok
nyakán vidáman szól a
csengő. A lámpa fényé-
nél meg-meg fehérlik néha
a kanyargó ut, s nem
Utolsó látvány, midőn a
vezetőket előttünk és fö-
löttünk magasan, — s a
száz lépéssel utánunk jövő
kocsit mélyen alattunk
veszszük észre. Többnyire
esik a hó, s ilyenkor az
uton nem könnyü a tár-
gyakat megkülönböztetni;
de könnyen k ivehető,
hogy az ut mily merede -
ken nyulik előre, s hogy
egyik oldalon rézsut álló
sziklák függnek fejünk
fölött, mig a másikon ve-

vállalkozók elkövetnek mindent, hogy azt lehető-
leg kényelmessé tegyék.

Egy idő mulva megállnak a kocsik, fölébred-
nek az utasok, s azon veszik észre, hogy a Cenis
hegy teteje felé sikabb térre érte1;, hol a kocsikat
változtatni szokás. Kiszállanak, de térdig sülyed-
nek a hóba, a mi annyival meglepőbb, mert elin-
duláskor a völgyben a hónak nyoma sem volt.

A jelenet, mely a szűk és meleg postakocsik-

Mária-Széplak rommaradvínya. — (Mislcovszky Gy. rajza után.)

ból kilépve elénk tárul, megragadó. Sürü hó alat-
tunk és fölöttünk, s mint az egész messze vidéket,
ugy az embereket és állatokat, a kocsit a málhák-
kal együtt vastag hó takarja. Egy nagy ház áll
előttünk, kivilágított ablakokkal, de senki sem
óhajt bennnni, félve, hogy a hó ott rekeszti. Kö-

Máramarosi oláh népviselet. — (Lásd „A Tisza bölcsője" czimü czikket)

oda az úttal együtt Napoleon épittetett, hogy az
arra járóknak a hideg és fáradság ellen menedé-
ket nyujtson.

Végre egészen megvirrad, midőn a menet a
Cenis hegy csúcsát eléri. Az öszvéreket kifogják
s csak egyetlen lovat állitanak a szánka elé. Vág-
tatva halad ez lefelé, az egész menettől kisérve.
Apró kunyhók előtt halad el az ut, a honnét jó-
szivü emberek ki-kitekintenek, a vészes uton oly

gyakran elhaladó kocsist üdvö-
zölve. Az ut gyakran veszélyesnek
látszó gyors kanyarulatokat tesz, és

-- oly lejtős, hogy azt hinné az em-
y==- ber, a kik hátul jőnek, egy pilla-
- ZJZ nat alatt lábaink elé omlanak, pe-

- "Y <lig több száz lépésre maradtak el.
^ Néha, mélyen alattunk falvakkal

-^= és hóval boritott völgyeket pillan-
^~ ~~~- tünk meg, de csak a torony teteje

s egy-egy nagyobb épület vehető
ki. Itt gyakran látható, hogy a
mérhetlen magasságú hegyekről
lehömpölygő hógörgeteg egy pil-
lanat alatt mint tesz semmivé
egész falvakat, de a borzasztó je-
lenet egy percz mulva alig za-
varja a csöndet jobban, mint ha a
szél szárnyain csak egy könnyü
tollpehely lebegett volna.

A rohanó szának csakhamar
elérik a végső állomást, áthalad-
nak a keskeny fahidon s a lans-Ie-
bourgi országutra térnek, a hol
egész nagy embercsoport, férfiak,
asszonyok, gyermekek, katonák, s

? egyházi atyák fogadják az érke-
zőket.

A fogadóban jó meleg étkek
kínálkoznak, s a ki éjjel a hóban
és hidegben a Cenis hegyen ke-
resztülutazott, az a lans-le-bourgi
egyszerü emberek szivei fogadását
nem fogja feledni.

Itt ujra elhagyják az apró szá-
nakat; postakocsikba ülnek ujra, s
az Alpesek aljában baja völgyeken
keresztül visz az ut tovább, mig
végre St.-Michel városnál ismét

vaspálya-állomásra jutunk. Itt véget ér a Cenis
hegyi ut. A vonat a gyönyörü Szavojai völgyön
visz keresztül, s ha épen arra van dolga, másnap
már Párisban lehet az utazó.

Hire jár, hogy mig az alpesi alagut elkészül,
vasutat szándékoznak készitni a Cenis és Simplon

hegyen keresztül, az előb-
bit ideiglenes, az utóbbit
állandó használatra, s mint
a német lapok irják, e terv
kivitele nagyon valószinü.
Angolországban két he-
gyen keresztülvezető va-
suttal tettek közelebbről
kisérletet, s az eredmény
igen kielégitőnek mutat-
kozott.

Ott, a hol két nagy
ezomszédország közvetlen
érdeke forog szóban, s a
hol annyi szellemi és
anyagi erő s vállalkozási
készség, az illető kormá-
nyok támogatása melktt,
rendelkezésre áll: ott még
az ily kivihetlennek hitt
tervek előbb-utóbbi va-
lósulása és jó sikere felett
sem lehet kétségünk.

Meglehet, hogy nem-
sokára e tárgy ujabb
fejlődéséről fognak tudó-
sítani a lapok.

A külföld technikai
haladása e téren már
alig ismer lehetetlen-
séget. **

szélyes mélység tátong, melytől csak egy kis
alacsony kőfal vagy fakorlát választ el bennün-
ket. Koronkmt a hegyi patakok zuhogását is
hallani a mint a sziklákról a völgyekbl alázu-
hannak. &J

De e borzasztó jelenségek az utasokat legke-
vésbbé sem nyugtalanitják, mert kocsisaik ügyes-
ségében, s a kormányzó éberségében biznak; leg-
többen alusznak, meleg vizzel töltött vaskorsókat
tartván lábaik alatt, mert ez utazás eszközlésére

rül emberek sürögnek, mind megannyi mozgó jég-
csapok. A lámpák és fáklyák világa még kisérteti-
esebbé teszi e valóban szokatlan látványt. A föl-
zavart utasok rémülve hiszik, hogy valami baj
történt, valami hógörgeteg szakasztottá meg a
menetet; de pár percz alatt rendben van minden ;
az utazók rudakkal ellátott omnibuszféle apró
szánkákba helyezkednek, s négy vagy hat öszvér-
től vonva, könnyen és zaj nélkül haladnak el
az apró korcsmák és vedéglők előtt, melyeket

Mária-Széplak roiniiiaradváiiya.
Tolnamegyében, Bonyhád várostól délfelé egy

mérföldnyi távolságban, Czikó helység határának
nyugati részén látható az ugynevezett mária-szép-
laki rom.

Igen meglepő, itt ezen török s tatár-puszti-
totta vidéken, történeti becscsel biró régi építmé-
nyekkel találkozni. Bár e nevezetes rom az idö
vasfoga által nagyon meg van rongálva, mind-



130

£ l

\1

IU i!

amellett, kivált a keleti részén, még jelenleg is a
régi byzanti (román) épitészeti modor ékitvényei
igen szépen és tisztán kivehetők.

Épitésmodoráról itélve, sz. István királyunk
idejében épült, mert különösen a X. és XI. szá-
zadban a román byzant styl volt az uralkodó. —
A mint még jelenleg is ki lehet számitani, e rom
egy nagyobb építménynek csak egyrésze, és pe-
dig a régi templomnak vagy zárdának szentélye
(eanctuariuma), mert nyugat felé tisztán kivehe-
tők a templomnak alapfalazatai.

Az anyag, melyből épült, nem egyéb, mint
jól kiégetett erős tégla, a a fennemlitett ékítmé-
nyek szintén téglából igen szépen es tartósan ki-
rak vák.

A hagyomány szerint cistercita apátság volt
e helyen, mint szt.-István király alapítványa. A
rom még fennálló részében, mely nyugat felé
tágas fülkét képez (a rét>i sanctuarium) egy oltár
látható, feszülettel, több újabbkori szeutképpel.
E helyre napjainkban, kivált szombatnapon, néha
ezrekre menő népség messze vidékről is elzarán-
dokol, és igy ez jelenleg bucsújáró helyül szolgál.

A romnak emelkedettebb ponton igen szép
fekvése van, szántóföldekkel körülvéve, honnan
gyönyörü kilátás nyilik az alatta elterülő vidékre.

Sokan állitják, hogy e templom közelében
valaha helység is létezett, mit bizonyitani látsza-
nak a -záutásközben talált háziszerek, edények és
alapfalazatok is. A templom közvetlen közelében
régente (mint minden régi templomnál) temető-
hely volt, a kiásott csontvázak s koponyák azt
eléggé bizonyitják.

Czikó helységet, (mely most a romtól kelet
felé, kis távolságban innen, egy kies völgyben
fekszik), jó módú svábok lakják, határa termé-
keny; különösen jó veres bora terem, mely a szek-
szárdival vetekedik. A svábok és átalában a vidék
lakói e romot „Maria Siebnek" nevezik, mely
elnevezésnek aligha néma magyar Maria-Szttplak
szolgált alapul. M— y Gy.

Londoni tolvajok (garotterek).
London, márt. 1-én.

Arnaz éji megtámadások, miknek Londonban
oly sokszor van kitéve bennszülött és idegen, az
angol sajtót a vagyon elleneinek tanulmányozá-
sára birták, mely tanulmánynak eredménye a
„Cornhill-Magazin" nyomán, a következőkben
van vázlatban letéve.

A fiatal colporteurök, fiuk és leányok, a szó
szoros értelmében tolvajokká neveltetnek. Eleinte
ha kisértetbe jőnek, oly érczdaraboisat vagy egye-
bet csennek, miket azon házakhoz látnak hor-
dani, hol áruiknak keletet akarnak szerezni, s ha
egyszer megkezdették, folytatják. Egy tolvaj
például ezeket irja :

„Estéimet sör- és borkocsmákban töltém el,
más tolvajok társaságában. Hajó kedvünk szoty-
tyant, azon módról beezélgeténk, mikép eszközöl-
tük legelső tolvajlásunkat, vagy csábittattunk el
annak elkövetésére, s nem egy fájdalmas történe-
tet hallottam erre vonatkozólag. Sokan mondák :
„soha más mesterséget- nem űztem, teljes életem-
ben mindig loptam, s igy éltem én mindig, igy
fogok meghalni!" Másik meg ilyképen nyilatko-
zott : „Első elitéltetésem után soha sem birtam
inunkat kapni; senüi sem méltatott figyelmére, 8
hogy éhen ne veszszek, kénytelen voltam lopásra
adni magam." „Én," mondá egy harmadik,
„midőn utczagyerkőcz valék, avval kezdem, hogy
narancsokat, vagy az idény szerint, egyéb gyü-
mölcsöt áruljak, s midőn el nem adhatám többé
azokat, magam evem meg. Miután azonban szülői
házamba pénz nélkül nem volt szabad megtérnem,
mindent loptam, a mit láttam, s egy tengerészed
.szállítónak vivém oda, s az potya áron megvevé
tőlem. E férfiu továbbra is fölbátoritott, hogy
hozzak neki akármit, ő mind megveszi. Miután
íly módon könnyü szerrel kereshetem meg kenye-
remet, elhagyván szülői házamat, rövid idő alatt
igeu nagy tapasztalásokat szerzek magamnak a
lopásban."

Rendesen a gyermekek veszik magukra a
lopást, ha a nagyok gondoskodnak öltözetükről.
Gyermek uein követhet el két tolvajlást, anélkül,
hogy ez valami tapasztaltabb vén gazember tu-
domására ne jutna. A színházba tolakodók sere-
gében, a boltban, különösen pedig az utcza
tömkelegeiben, hol föl-alá sürögnek az emberek,
vizsgálja az öreg a kezdőt. Ha a fiu merész, jó
külsejü, 8 vállalkozó, az öreg tolvaj hozzája csat-
lakozik. Nemsokára kész a szerződés, s a fiu e
percztől kezdve uj barátjánál lakik. Az elsö, mire

gazdája tanitja őt. az, hogy jól öltözködjék, udva-
rias legyen s a finom modort elsajátítsa. „Mi
mindent megteszünk, mi erőnkben áll, hogy jó
családbeli tanulónak tüntessük elő, s ez csakugyan
a legjobban is sikerül. Soha sem boldogulhatnánk
ha durva héjjában hagynék meg; ha külseje a
„kőzönségre" nézve nem volna megnyerő, az
emberek vigyázatosabbak lennének. Ez irányban
sokszor fényes sikert aratunk, s reánk nézve
misem nyereségesebb, mint ez üde, gömbölyü,
rózsás arcz, mely mindenkiben bizalmat gerjeszt.
A zseb kiürítése az első leczke, melyet fiatal tol-
vajnak adunk, gazdáján, vagy úrnőjén gyakorolja
magát, ki rendesen az utóbbinál lakik/'Ha sikerül
neki uj pártfogóinak zsebéből ügyesen elkalabin-
tani erszényt vagy kendőt, az asszony magával
viszi őt, s legelőször is a leglátogatottabb boltok
egyikébe lép vele. Ha egyideig a raktárakban s a
tömegben jól begyakorolta magát, mi a növendék
bátorságát és biztonságát nem kevéssé növeli,
ugy mindig urnője társaságában vegyül a járóke-
lők közé, kiknek aztán zsebéből mindent kilop,
legyen az bármi. A fiu nevelésében az asszonyt
illeti az oroszlán-rész. Ha föladata teljesítve
van, az asszony visszavonul, s ekkor „mestram"
veszi kezébe a fiut, s együtt indulnak el „keresni."
A suhancz soha sem müködik nyilvános utczákon,
s tereken, anélkül, hogy két tolvaj-professor ne
legyen mellette, kiknek egyike előtte, másika
mögötte megy, hogy kezeiből az erszényeket, mi-
ket lopott, átvegyék, s hogy a zavarból kisegít-
sék, ha gyanut találna ébreszteni. Táplálják és ru-
házzák őt, semmiben sem szenved hiányt. Pénzt is
adnak neki, de nem sokat, jogosan attól tartva,
hogy valami bolondot találna elkövetni, 8 a rendőr-
ség kellemetlen figyelmét magára vonná. A börtön-
ben természetesen mindamellett is megfordul egy
párszor, s ha innen kikerül, azon tolvaj, kinek
„nevelését" köszönheti, ismét magához fogadja.

Azon mértékben, hogy a fiu növekedik, urá-
tól és mesterétől emancipálja magát s elhagyja
őket, hogy már most saját „öklére" dolgoz-
hassék.

Ha idejekorán igyekezik lerázni magáról
pártfogóit, ezek a rendőrséggel fenyegetik, s
hébe-korba nem igen veszik lelkűkre, fenyegeté-
söket beváltani. A leányok neveltetése csekély el-
térésekkel ugyanaz. Fogalmat szerezhetünk ma-
gunknak azon contingensről, melyet a fiatalság a
bünvádi esetek évkönyveinek számára szolgáltat,
ha meggondoljuk, hogy az 1860-ki kimutatás sze-
rint 4208 fiut és 1467 leányt — mind 16 éven
alul látunk belajstromozva.

Minden nagy városban van egy, kiválólag
tolvajoktól lakott s a rendőrség által jólismert
városrész. Az egész negyed csak zsibárusokból,
kávéházakból, sör-mérésekből, pálinka-csapszé-
kekből s legény-embereknek szánt vendégfoga-
dókból — „hotel-garnikből" áll, s ha nappal e
városrészen áthaladnak, az itt tartózkodó népség
jellege azonnal szemünkbe ötlik. Ott nem játsza-
nak a gyermekek ugy mint egyebütt szoktak ; az
utczákban ácsorognak; arczkifejezcsük mesterkél-
tebb semmint az ily zsenge korban tapasztalni
szoktuk s mozdulataik már is gyanusak. Az idős-
bek külseje lankadt és álmos, mintha az egész
éjet ágyon kivül töltötték volna, s avval szórakoz-
nak, hogy kezeikkel zsebökben, a boltok előtt kó-
vályognak. Azonban nem e városrészekben követ-
tétnek el afolvajlások, legalább jobbadán nem itt;
ez csak akkor történik, ha valami idegen koczkáz-
tatna az ide jövetelt, s ha megraboltatása ellen
elég biztosnak érzi magát.

E tájakon sokszor perpatvar is támad, s nem
egy véres verekedésnek voltunk már tanúi; de tá-
volról sem oly gyakran, mint egyelőre gondolnék.
A rendőrök folytonos s fáradhatlan éberséggel
őrködnek; hol oly izgatottak, mint a lesben álló
vadász, hol unottak és fáradtak, ha vad nem akar
mutatkozni.

E városnegyedbe délután látogatnak el a tol-
vajok, kik Nagy-Britannia minden vidékéről ér-
keznek ide; sokszor frissében Ausztráliából, Gib-
raltárból vagy a Bermudákból került fegyenczek
ezek.

Itt minden egyes ház, békességes, sokszor
szomoru külsejének daczára, zsivány-barlang. Ha
idegen lép a korcsmába, s egy pohár alet paran-
csol, kedvetlenül, savanyu, csaknem haragos arcz-
czal szolgálnak neki, s ha — miután sorét kiitta,
— nem ügyekezik mindjárt odább állni, a tolva-
jok egyike föláll, csufolja, élczeli, szóval össze-
tűz vele s kényteti a távozásra, vagy a korcsma- j
roshoz fordul s kérdi : „Ki ez az ember? A |
mieink közöl való ?" — „Nem." — >»Ugy hát j
küldd el, nincs rá szükségünk, nem akarjuk

látni. Ha ily fajta emberek előtt nyitod meg ajtó-
dat, itt hagyunk, ostoba méregkeverő."

Sokszor azonban megtörténik, hogy az ide-
gent játszani hivják föl; természetesen telhetőleg
igyekeznek őt megcsalni, s ha minden pénzéből
kifosztogatták, kivetik az utczára. Az ily korcs-
mák birtokosai csaknem kivétel nélkül oly egyé-
nek, kik ezelőtt a tolvajok egyik testületéhez tar-
toztak. Az 1860 ki törvényszéki statistika szerint
4938 sör- és borházat számítanak, melyeknek lá-
togatói tolvajok és elvetemedett nőszemélyek. A
tolvajok az ily házakban társaságot, biztosságot
és szórakozást keresnek. Délután többnyire itta-
sok és idejüket koczka- kártya- vagy dominojá-
tékkal űzik. Idönkint két titkos rendőr lép be;
szemeikkej végig futnak a szobán vagy termen, s
egy szóc sein szólnak. Ha észreveszik azt, a kit ke-
resnek, vállára ütnek s azt mondják neki : „Önt
keressük; kövessen bennünket.'- — A tolvaj ren-
desen megadja magát e fölszólitásra minden zú-
golódás nélkül, s csak utközben kérdi a rendőr-
ügynököktől elfogatásának okát. Ha a teremben
oly férfiu van jelen, kit a titkos rendőrök nem is-
mernek, megparancsolják neki álljon fől, hogy
máskor ráismerhessenek, s a tolvaj szot fogad,
mint katona a szemle vagy inspectió alatt.

Ha a tolvajok nem , dolgoznak," többnyire
szegényesen és piszkosán vannak öltözve; ha
azonban távoznak hazulról, hogy munka után lás-
sanak, tisztességes, sokszor választékos ruhát ölte-
nek, s telhetőleg finom modorral lépnek föl. Ritka
eset, hogy zsákmányukat házukban vagy e város-
részben rejtik el; azon szerszámokkal sem igen jár-
nak, miket betöréseiknél használnak : mindezt va-
lami más, sokkal gyanútlanabb városrészben rak-
ják le. Ha valamely tolvaj a lopott tárgygyal
zsebében társai által látogatott vendéglőben je-
lennék meg, azonnal kikergetnék, hogy általa el
ne árultassanak. De a tolvajok tudják ezt és siet-
nek, mihelyt valami csínyt követtek el, azon órát
vagy lánczot, melyet elcsentek, orgazdának eladni.
Játékban csalni előttük dicsőség és egy ültőhe-
lyükben sokszor 14—15 fontot veszítenek. Soha-
sem hordanak sok pénzt magukkal; a korcsmároa
egyuttal bankárjok in, s ez rendesen nem röviditi
meg őket. Bármilyen legyen is mesterségük utáni
nyereményök, a tolvajok nem mondanak le rólaj
folytatják a meddig lehet, azaz mig a rendőrség
kezébe jutnak, s innen a börtönbe vándorolnak.

(Vége következik.)

O k u l j u n k .
„Boldog más kárán ki okul, és lesz óvatossá."

S.G.

A közelebb mult esztendő utolsó — és a je-
len év első havában történt két borzasztó ese-
mény, tanulságos leczkéül s intő például szolgál-
hat. Amazt Dél-Amerikában a sz.-jagii templom
meggyuladása — emezt itt, a magyar fővárosban,
Pesten, a váczi utra dűlő Muraty-féle háznak
szétrobbanása idézé elő. A mi pedig egyszer
megtörtént, hasonló oknál fogva ismét megtör-
ténhetik.

I. A templomnak ugyan olyankori kigyula-
dása, mikor áhitatoskodó néppel tele van, ritkáb-
ban történhetik; mert keresztyéneknél, rendesen
nappal szokott az isteni tisztelet tartatni : és csak
az elsőbb századbeli keresztyének áhitatoskodtak
— üldözőik előli elvonulás tekintetéből — mécs,
lámpa, vagy fáklya világánál, éjjelenkint, a bar-
langok s sziklák setét üregeiben. Azonban Dél-
Amerikában , a chilii köztárcaság Sz.-Jago
nevü fővárosában történt, hogy 1863-ik évi decz.
8-án, egy november 8-tól decz. 8-ig tartott, és
épen ennek estéjén bevégzett ünnepély alkalmá-
val, a „LaCompania" nevü régi jezsuita templom,
esti 8 órakor, a lámpagyujtó vigyázatlansága
miatt kigyúlt, s körülbelől 2000-en, kik ép akkor
a tem. lomban voltak, a lángok áldozatai lettek.
Az egész gyülekezet a főajtók felé tolongott, de
ott annyira összeszorultak, s torlaszokká zsúfo-
lódtak, hogy a menekülhetés lehetlenné lőn. —
Ha ily borzasztó szerencsétlenség templomban
történhetett, mennyivel inkább történhetik az,
színházakban, hol mindenféle olajosán avagy fir-
náczolva festett függönyök, rámákra feszitett
vásznak, könnyüded diszitvények stb. szóval több
hamar gyuladható anyagok léteznek; majd lövöl-
dözések, ütközet, ördög, pokol, villám és máa
lobbanási utánzások, tűzrohamok, görög-tüzek, a
egyéb tűzjátékok, ismételve jőnek elő : m jd a
világításul szolgáló mécsek, lámpák folytonosan
kisebb-nagyobb lánglobogással égnek, melyektől
kivált a női szereplők hosszu s krinolinos ruhái
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sokszor meg is gyúlnak, s a szinpad nem bepallá
eolva, hanem perspectivás tekintetéből tetőzete
képező függönydarabokkal beaggatva levén, •<
felfutó lángok hamar a fedélbe kaphatnak — az
egész szinház, nehány percz alatt, (minden tűz-
oltó szerek ott léte mellett) olthatlan lángba bo-
rulhat, s a nézők feletti stukaturozás is, a szintén
nem menekülhető gyülekezetre, felülről, égő
égető darabokban, lángoló a lárgbaboritó tűzes
üszkökként, hullh&trak alá : és ekképen, miként
a sz.-jagoi templomban az áhitatoskodó — ugy
sőt méginkább a színházakban — ezekben a Thá-
lia templomaiban — a mulatni akaró tömeges
gyülekezetet — ha ily szerencsétlenség adná ma
gát elő — hasonló szomoru sors érhetné.

Igen üdvös dolog lenne azért, e gyászos pél-
dán okulva, a szinházakat oly technikai szabályok
szerint készítendő terv után épiter.i, s akkép in-
tézkedni, hogy ily esetben, alul, felül és midenfe-
lől egyszerre minél több ajtó nyíljék fel; és hogy
tüstént minden oldalról felnyílhasson, erre is kü-
lönös nagy gond forditassék. A drezdai szinház,
már igy van épitve : azt kellene építőmesterek-
nek megnézni, s ha czélszerü, mintául kitüzni, a
szerint épitni, avagy a már építettet alkalmazni.
A mécsek s Iámnak is a szinpadról, sőt az egész
szinház belsejéből *ltávolitandók volnának :
minthogy már Párisban van szinház, melyben fe-
lülről mesterségesen történik a világosság leve-
rődése.

Ha tehát épen a sz.-jagoi szerencsétlenség
alkalmából — a mint ezt a lapok irták — Lon-
donban kérelmet nyujtanak be a parlamenthez,
hogy a szinházakat átalában oly térés és alkalmas
kijáratokkal lássák el, hogy a közönség legfölebb
5 percz alatt kiüríthesse azokat, nekünk is — el-
lenére ama közmondatnak „a magyar a maga ká-
rán tanul" azon kell lennünk, hogy a színházba
járni szokott közönséget — melynek részét sok-
szor családunk, rokonunk, barátunk teszi — a
mulatság élvezetében kellően biztositsuk. Lám!
Bécsben, tavaly, a Treumann- szinház is csak fél-
órával utóbb — a mint t. i. az abban voltak ab-
ból szerencsére már kitakarodtak, lőn egészsn
emésztő lángok martalékává.

Én azért, kit-kit ez érdemben a fennebbi
mottóra figyelmeztetek : „Boldog más kárán ki
okul, és lesz óvatossá."

II . A másik szomoru eset Pesten történt.
Folyó évi január 8-án ugyanis, reggel háromne-
gyed nyolczkor *) — a mint az idei „Vasárnapi
Ujság" 3. sz. a. — a szétrobbanási eseményt is
szem elébe terjesztő rajzolat kiséretében— törté-
neti hűséggel előadatik — hatalmas dördülés ri-
asztotta fel Pest lakóit. A hang az ágyúéhoz volt
hasonló, s még Ó-Budára is áthallatszott : és ek-
kor a váczi-ut s két szerecsen utcza sarkán 2. sz.
a. levő Muraty-íéle emeletes ház robbant szét oly
erővel, hogy a körülefekvő telkeken valóságos kis
földrengést okozott. A durranáskor sürü porfelle-
get láttak elterülni a szomszédok, s ugyanazon
pillanatban a széthulló kövek koppanása, a vélet-
lenül arra járók jajveszéklése, s a légnyomás által
ezer darabra tört ablaküvegek csörömpölése, bor-
zasztó hangzavarban vegyültek össze, a durranás
lassan elhaló morajával. Nehány percz mulva csak
a légberepült ház fölött gomolygott még a porfel-
leg, a széles vácziut pedig borzasztó képét nyuj-
totta a pusztulásnak. Szétszórt kődarabok, lesuj-
tott emberek vérző sebekkel, s nemcsak a szom-
széd, hanem az átellenben levő épületek is többé
kevesebbé meg voltak sértve. Valódi oka e kilob-
banásnak és szétlobbanásnak hihetőleg — de több
mint hihetőleg, — mert az utóbbi hivatalos nyo-
mozások is oda mutatnak, a gáz volt. Jlabern Mór
bádogos, kinek a ház egyik földszinti lakában
boltja volt, már előtte való nap jelentette, hogy
valamelyik gázcsőnek baja történt. Az orvoslás
h e m jött azonnal. — Következő éjjel a gáz a sza-
badon hagyott nyíláson sünien megtöltötte a
szobát, s a mint másnap reggel az iparos a sötét
folyosón gyertyával kezében, boltjához közelgett,
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megy. Több lap közié, mikép Bunsen ,,Gasomet-
rische Methode" czimü műve alapján, kiszámítta-
tott, hogy miután a gáz minden köbhüvelyknyi
térre 55% font nyomással van, Habern bádogos
boltja pedig 1674 köblábnyi tartalmu volt, a fel-
lobbant gáz itt 106,445 mázsányi nyomást gya-
korolt, 8 ebből könnyen magyarázható ama rop-
pant pusztuláa, melyet okozott.

Tanulságul, sőt komoly intésül szolgál ez a
máskor is könnyen megtörténhető eset; mert csak
egy gondatlan inasgyermek felejtse s hagyja
nyitva a légszesz vagyis gázcső szelentyüjét vagy
csapját, •— avagy a sokszori kinyitás s becsukás
miatt kopjék meg az, ami idő jártával bizonyosan
meg is kopik, — avagy a cső másképen is romol-
jék meg, a boltban, a szobáb m, avagy bármi zárt-
helyen megsürűdik a csőből folyton folyó lég-
szesz, s legkissebb lángénntésre a legborzasztóbb
esemény adhatja magát ismét elő. Az utczai lám-
pákba netalán kelletinél bővebben folydogáló
gáztól nem lehet annyira tartani, mert ott a lég-
körben eloszolván nem sűrűdhetik meg. — Azért
ezt a gázvilágitást egyedül az utczai lámpáknál
kellene meghagyni: azonban, mivel a gázvilágitás
mégis tisztafényű és gazdaságos, egyedül azon
feltétel alatt lenne megengedendő, hogy a boltok,
szobák s más zárthelyek, az ő felső részükön, leg-
alább 4 általellcnben levő szelelő lyukakkal
(Zugloch), mint meg annyi lég vezető nyilasokkal,
láttassanak el; mert a netalán kitóduló légszesz a
szobákban s boltokban is felfelé sietvén, ott fent
kezd sűrűdni, ha ellenben légvonat által épen ott
ritkittatik, a történhető baj meg van előzve. —
Én így gondolnám a dolgon segíthetni. Ha tehát
e javallatom, szakavatottak által is helyeseltetnék,
az illető felsőbbségnek mielébb kellene ez érdem-
ben rendelkezni; mert különben nézetem szerint,
mind az utczákon járók, mind a házakban lakók,
egy minden perczben veszélyesen kitörhető vul-
kán körül és felett járóknak s lakóknak tarthatják
magukat.

A Muraty ház szétrobbanása felébresztheti
figyelmünket, s óvatossá tehet bennünket. Azért
okuljunk. „Fulix quem faciunt aliena pericula
cautum." Sebestyén Gábor.

A tengeri vihar.
A tenarer mozgalma — azt mondja Humboldt

— háromféle: részint rendetlen és futólagos, mely
a széltől függ 8 a habok idézik elő; részint pedig
rendes és koronkinti, mely a nap állása, vonzó-
dása és a hold befolyásától ered (apály és áradat);
végre állandó, mindamellet egyenetlen erejü, mint
a tenger áramlása.

Bármily átalánosan ismert tünemény is a ten-
ger hullámzása, mindamellett annak keletkezését
teljesen megfejteni s tulajdonképi lényegét kifür-
készni nem oly könnyü.

A ki a viharos tengeren először utazik, bá-
mulattal szemléli s győződik meg, hogy az óriás
habok, melyek oly sebességgel rohannaK, az úszó
hajót nem sodorják el magukkal, hanem annak
gerincze alatt elgördülni látszanak, mignem a
jármű helyéből észrevétlenül megmozdulni látszik.

A parton álló vizsgáló hasonlóan azt veszi
észre, hogy a tengerben úszó fadarab nem a hul-
lámmozgalom gyorsaságával vettetik ki a partra,
hanem csaknem egy helyben feküve marad, mi-
után a hullám mellette sikamlott el.

Sőt apály alkalmával a hullámokat a partra
felgördülni láthatni, mialatt egyidejüleg a viz
egész tömege visszahúzódik, ugy hogy az azon
uszó tárgyak a habokkal ellenkező irányban a
tengerbe tova űzetnek.

Mi tehát a hullámmozgalom 8 miként kelet-
:ezik ?

Ebinte egy bizonyos ponton a szél a kisebb
iztömeget helyéből tovalükteti, s a legközelebbi
izrészek felé tolja. Ezek a legközelebb követke-

zőkre hasonló hatást gyakorolnak, s a mozgalom
a vizszinén ekként mindinkább tovább-tovább
erjed.

Miután a vizrészecskék egyenetlen sebesség-
gel tovalüktetnek, (minthogy a közlött mozgalom
ereje annyival inkább csökken, minél tovább tá
vozik a kiindulási ponttól, s a szél hatalma az
egyenetlenné válr vizszinén különböző pontokon
egyenetlen erővel működik) ideiglenes magasságig
tódulnak 8 tornyosulnak össze, s minthogy az
egyes vizrészecskék sulya a megbomlott vizirá-
•nyos apályt helyreállitni törekszik, azáltal resz-
kettető mozgalom keletkezik, mely azután egyik
részecskétől a másikig mindinkább tovaterjed, s

a hullám-hegyeket s völgyeket rendszeresen föl-
váltva képezi.

A legerőszakosabb szél sem tornyosithat ösz-
sze igen hirtelen magas hullámokat, ahhoz idő
kell, hogy megnőjenek. Midőn a szél a tenger sikja
fölött elvonul, a vizrészeket a fölszin minden
pontján mozgásba hozza, s ekként ad lüktetést
a kis hullámmozgalomnak. Számtalan reszketteté-
sek egyesitik működésüket s a viztükre fölé
látható magaslatokat űznek. De a lecsendesült
szél mindig uj vizrészecskéket hoz mozgásba, s
még igen sokáig, mielőtt az első reszkettetések
elenyésznének, más számtalanok csak akkor jőnek
mozgásba, s a mozgó erők összege mindig ma-
gasbra emelkedik s mindinkább magasb hullám-
hegyeket idéz elő; mig végre a suly érvényessé
lesz, s a hullám további növése véget ér.

Valamint a hullám ereje lassankint növek-
szik, ép ugy lassankint enyészik el, s még több
óra mulva is, midőn már az orkán tombolása meg-
szünt, a hatalmas habok még mindig emlékeztet-
nek annak lecsillapult dühére.

A szélvésztől felzaklatott tenger olykor több
száz mérföldre terjed el a vizszinén, addig,
ameddig csak hatalmas hangja hallható.

Gyakran a legcsendesb időben magas hullá-
mok verődnek a parthoz, tanujeleül a távolban
küzdő elemi harcznak.

A gyor.-aság, melylyel a hullámok ide s lova
mozognak, nem egyedül az adott lüktetés hatal-
mától, hanem az azalatt tátongó viz mélységétől is
függ. A hullám-mozgalom sebesebb vagy lassúbb
tovaterjedését tehát a viz mélysége, vagy seké-
lyessége idézi elő.

Ennek folytán, miután a nagyobbodott lükte-
tés horderejét és sulyát, emeli, a hullám az At-
lanti- vagy a Csendes Oczeánon, melynek közép
mélysége 12 -18,00(1 láb, sokkal nagyobb magas-
ságot ér el, mint az Északi tengeren, melynek
legnagyobb mélysége 1800 láb sincsen.

A hullám megtörése a partoknál hasonlóan
következménye a hirtelen enyésző mélységnek. —
Midőn a kis sima hullám a partra felgördül, an-
nak eleje az azután sebesebben nyomuló hátsó
része által utoléretik, s ekkint keletkezik a tenger
magasztos dagálya, dörgö kitörése, s végre zugó
moraja az alant fekvő sik parton.

A hullámok magasságát a nyilt tengeren,
(az Atlanti Oczeánon) Scoresby 1848-ban tett
észleletei szerint, 23 láb és 3 hüvelyk, sőt 24
lábnyira is teszi, a hullám csúcsától a völgy fene-
kéig számitva. A legmagasb vizhegjeket (annak
fecskendező sugarait oda nem számitva) 43 láb
magasságuaknak állitja lenni, azon mélységtől
fölfelé számitva, melybe a hajó lesülyed.

Arago állitása szerint az Oczeán szélvészei
által felzaklatott hullámok legnagyobb magassá-
gáról a teljes valót még csak nemrég tudták meg
az emberek. Az ezelőtti száz láb magasságra be-
csült hullámok feltornyosulása 24-re szállott alá.

A tulajdonképi hullámok magassága még a
Hornfoknál sem éri el a 7 métert, melyeket egy-
kor a hajdani tengerészek rendkivüli nagyságuak-
nak festettek.

Ujhollandtól délnek nem a legmagasb, de a
leghosszabb hullámokat láthatni. (Körülbelől 150
méter.)

Sir James Ross az erősen zajgó tengeren a
hullámok magasaágát 22 lábra becsülte, dagályuk
terjedelmének sebességét 89 mérföldre egy óra
alatt, s térközöket 1900 lábra.

Végre Charles Wilkes kapitány, az „United
States Emporting Expedition" parancsnoka, s a
nevére keresztelt déli sarkon fekvő Wilkes föld-
nek fölfedezője azt találta, hogy Orange Harbour-
nál, a hol a hullámok sokkal nagyobbak voltak,
mint másutt, egész utjában 32 láb magasságot
értek el, s egy óra alatt 26 és fél mérföld sebes-
séggel tova mozogni látszottak.

A legjelesb tengerészek egyhangu itélete
szerint tehát : a nyilttengeren a legmagasb hullá-
mok 12 — 16, vagy legfeljebb "20 lábnyira emel-
kednek a tenger szine felett. De ha erőszakos hul-
lámok, szirtek, vagy meredek partokhoz csapkod
nak, akkor sokkal jelentékenyebb magasságot
érnek el.

Bell Hock világítótornya 112 láb magas,
olykor mindamellett a legmagasb csucsáig verőd-
nek a hullámok. — 1827. évi november 20-án »
torony aljától, vagyis a tenger sziliétől fölfelé 117
lábnyira verődött fel a fecskendező viz az apály
alkalmával; ugy, hogy l l lábat áradatra leszá-
mítva, a hullám magassága 106 lábat tett. Ez
egyszersmind azon épület szilárdságáról >8 tanú-
bizonyságot tesz, ha meggondoljuk, hogy ily.hul-
lám ereje egy negyedlábnyira 6000 font súlyho*
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hasonlit. A partoknáli szélvész hullámainak óriási
erejéről Lyell több érdekes példát hoz fel. Egy 8
láb 2 hüvelyk hosszu, 7 láb széles és 5 láb egy
hüvelyk magas szirtdarab 90 lábnyi távolságra
hengerittetett el. — Egy másik 9 láb 2 hüvelyk
hosszu, G'/j láb széles és 4 láb magas sziklát 150
lábnyira a hegyen fölfelé görditette a hullám.

Stevensom emliti, hogy Skerrygoreinál egy
504 köbláb nagy és 80,000 font sulyu szirttörzs a
hullám hatalma által helyéből 5 lábnyira kimoz-
dittatott.

S bármily nagy legyen is az elemek hatalma
s rémületes ereje, az emberi ész diadalmaskodik
felette, kikötők, gátak, világitó-tornyok s a gőz-
erő által.

A Zsófia-templom Konstantiná-
polyban.

E minden korra nagyszerü és sajátságos
épitmény ma az ozmánok fomecsetje. Mint min-
den ókori maradvány, ez is rendítő csapásokon és
változásokon ment keresztül; irtak és rajzoltak
felőle sokan : de Gibbon leirása mindig érdekes
marad. Nézzük tehát legalább rövid kivonatban,
mit beszél felőle az emlitett történetíró.

E templomot Konstantinápoly alapitója
emeléíz. Sophiának, vagy az örök bölcseségnek, s
s tűz által kétszer romboltatott szét: elsőbb arany-
száju sz. János számüzetése után, aztán a kékzöld
lázadás alkalmával; de Justiniánus császár buz-
galma meg meg visszaállitá a kárt, s az örök
bölcseségnek még nagyobbszerü és fényesebb
épitményt emeltetett. A romok eltakarittattak, a
közel tér drága pénzen vásároltatott meg, s az
ügy vezetése Anthemius épitész szakavatott
ügyességére bizatott. Ez lerajzolta a leendő egy-
ház alakját, és rendelkezésére 10,000 munkás bí-
zatott; kiknek napidija minden este tiszta ezüst
pénzzel elégittetett ki.

A napidijat nem tudjuk ; de ha hozzávetjük,
hogy maga Justinian is vászonruhába burkoltan
majdnem mindig jelen volt; hogy a szorgalmat
legkivált jelenléte, buzgalma, ajándéka és rendki-
vüli jutalmazása növeszté : a 10,000 munkásnak
csak napidija is roppant összegre növekedhetett.

A rendkivüli alkotmány 5 év, l l hó és 10 nap
alatt az alapletételtől számitva, teljesen be lőn vé-
gezve, s ugyakkor a főpap által azonnal föl is
szenteltetett.

Az ünnepélyen igen természetesen maga az
Imperator is jelen volt, s némi elhamarkodott
hiúsággal igy kiáltá föl:

„Dicsőség neked, Isten! ki engem találtál
méltónak arra, hogy eme nagyszerü müvet bevé-
gezhessem ; Salamon! mégis felülemelkedtem raj-
tad." — Azonban e római Salamon büszkesége
20 évig sem tartott; eljött az iszonyu földrengés,
a főivezet keleti részét porba sujtotta, s az egész
épitmény nagyon megrongáltatott. De Justinian
buzgalma most sem csökkent, előbbi fényét meg-
meg visszaállitotta, s uralkodásának 36-ik évében
a templom második felszentelését is megünne-
pelte; most már 12 század hirdeti a magasztos
keblü alapitó örök emlékü épitményének dicső-
ségét.

Még eddig minden utas megbámulta a nagy-
szerü művet, s ha a török kormány valamely ne-
vezetes templomot akar emelni, mindig a mondott
épitmény szolgál mintául. Első szemlélete rende-
sen csalódást szül, mert a fél-fél ívek, s a lejtő
tetők nagyon hamisan tünnek föl. A nyugati
homlokzat is oly igénytelen, hogy épen nem lát-
szik rajta sem nagyság, sem valamely takarékos
egyszerüség; a bejárat pompáját pedig sok székes
latin egyház csarnoka fölülmulja : de az ívezet,
mely merész, sőt vakmerő vállalatot tanusit, mely
igen szerencsés kivitelü, s mely a szó szoros ér-
telmében légben látszik csüggni, az épitésznek
mindig hervadhatlan babéra leend. Az ívezet 24
ablakon szedi a világosságot, és oly csalékonyan
csekély hajlású, mikép görbülete alig '/6-át teszi
átmérőjének, mely 115 láb; magassági központja
pedig, hol kereszt helyett hold ragyog — szá-
mitva a talajtól, 180 láb. Az ívet övező kör igen
könnyeden nyugszik 4 hatalmas boltozaton, me-
lyeket 4 izmos oszlop támogat.

A templom belszerkezete négyszögü görög
keresztet jelképez.

Szélessége 243 láb, hossza a szentélytől ke-
letnek a kapuig 269 láb. Hajójában nő és férfi
külön-külön helyen állapodtak meg. A déli és
északi oszlopoknál alkalmazva voltak szószékek,
szomszédságukban az imperator és patriarcha

trónjai magaslottak, mintegy elválasztván a
templom hajóját a karzattól, a többi tér papoknak
és kántoroknak szolgálván az oltár zsámolyáig
Az oltár keletnek egy hengeralaku űrben foglal
helyet, és külön-külön ajtók által összeköttetés
ben állt a sekrestyével, tanácsteremmel, kereszté
lővel s ama papi épitményekkel,melyek a papság-
nak majd pompa, majd magán-használatra szol
gáltak.

Az előbbi csapások emléke óvatossá é,
figyelmessé tévé az építészt.

Miért is az utolsó építésnél, kivéve a porta
lékat, az uj templomra semminemü fa nem alkal
maztatott; a mi pedig fölhasználta'ott, abban
könnyüség, szilárdság és fény birt előnynyel
Ama hatalmas oszlopok, melyekre az ívezet tá-
maszkodik, — iszonyu 3 vagy 4 szögre faragot
kövekből, vas, ólom és élőmészből rakattak össze
a kúp még a víznél is könnyebb faragott tajtköbö
és rhodusi téglából készült, mi szintén ötször
könnyebb a közönségesnél; a többi épitményt kö-
zönséges téglák alakiták, de kül és bélszínét már-
vány övezé oly müvészettel és csinnal összeál-
litva, hogy avatott és avatlan szem egyaránt
gyönyörködhetett benne; sőt választást tenni még
fölvilágosító magyarázat után is nehezen lehetett.
Elmondjuk a márványnemeket is, hogy müvészet
és izlés egyaránt szerepeljen.

Következő nevü és nemü nevezetes márvány-
fajok valának művészileg egyesítve : A) caniai
gyönyörü halvány színnel; — B) phrygiai rózsa-
márvány két nemből, egyik fehér árnyalattal, a
másik bíbor színjátékkal s ezüst virágokkal; —
C) aegei vagy porphyri, apró csillagszerű di-
szitményekkel; — D) laconiai zöldszinü; — E)
ujra cariai a Jaffi hegyről, vörös-fehér teker-
vényes csikókkal; — F) lidiai, vörös virágokat
játszó sápadt szinnel; — G) mauritaniai mely
majd sáfrány-, majd aranyszint játszik ; — H)
celticai, ez feketeszinüfehér erekkel; — I) a bos-
phori, mely alabástrom fehér s fekete erekkel di-
szeleg; — végre más hasonló nemes márványne-
mek, de becsben hátrább állók, a templom köveze-
téül szolgáltak.

E különnemü márványfajok oly ügyesen és
oly mesterileg valának párosítva és helyezve, hogy
a leggyakorlottabb szem is bámulva állott meg
előttök. Aurelian nap-templomában 8 nevezetes
porphirszobrot állitottak föl; azokat bizonyos ro-
mai úrhölgy keresztyén buzgalomból utóbb eme
templomnak adományozá; mire az ephesusi tanács
csupa vetélkedésből hasonlag más 8 szoborral di-
szité, melyek zöld márványból valának faragva;
ezeket azonban már sem valamely határozott rend,
sem müvészi faragás nem diszké.

A templomnak egyéb diszitményei, mosaik-
alakjai, Krisztus képe, Maria szüz s egyéb szen-
tek alakjai a tárgy szentségéhez képest majd vé-
konyabb és vastagabb ezüst vagy arany lemezek-
ből, majd öntött ezüst vagy aranyból valának; az
oszlopok fejezetei, a karzat ékítményei, a járatok
díszei, a kapuk czifraságai, vastagon aranyzott ön-
tött rézből voltak egybeillesztve; a kup ragyogó
fényét nem állhatta ki szem, a szentély értékbecse
40,000 font ezüstöt teve. Az isteni szolgálatnak
szentelt edények s oltárra alkalmazott teritők, va-
lamint az öltözékek is tiszta aranyból valának,
minden legkisebb diszt a megbecsülhetlen értékü
gyémántok adván nekik.

A templom- építésnek költségei legfukarabb
számitás mellett is pénzünk értékére gondolva
9,000,000 forintra tehetők.

Az egész mü minden korban nagyszerü em-
léke marad az akkori nemzeti ízlésnek és vallásos
buzgalomnak. S. E. A.

Boszorkány-égetés Magyarországon
a YVIII. században.

A Vas. Ujs. egyik minapi számában, közölvén
a „boszorkány abéczé" egy részét, következik,
hogy szóljunk azon üldöztetésekről, melyeket a
boszorkányok szenvedtek, és a melyeknek oly
sokan áldozatul estek.

Az „Öffentliche wöchentliche Post-Zeitung
in Frankfurt am Mayn" 1728-dik évfolyamának
72-ik számában következő adatokat találtam :

Magyarországon boszorkányságról vádolt
férfi- és nőszemélyek fogattak el, most ezek felett
szoros vizsgálat tartatott, s a vádak bebizonyulta
után, rájok a végitélet kimondatott.

De mielőtt Jez rajtok véghezvitetett volna,
a bünösöket a jelen szokás szerint próbára tették,
u. m. megkötözött kezekkel a vizbe bocsátották,

de ezek bűvös mesterségök szerint, nem ültek el»
hanem a viz szinen lebegtek.

Ekkor ujra más próbát tevének velök, mér-
legre kellett ülniők, hogy kitűnjék, melyik köny-
nyebb, melyik nehezebb. — De közcsudalatra egy
kövér boszorkányasszony nem nyomott többet
másfél latnál, egy másik boszorkánymeater csak
öt köntinget, a többiek egy-egy latot, sőt néme-
lyik még ennél is kevesebbet.

Folyó hónap 22-ikén 13 személyen hajtatott
végre az itélet, ezen nap pedig péntek volt.

Hat boszorkánymestert és 7 boszorkányasz-
szonyt vezetének elő, és mindeniket megégették.

Ezek közt volt, a mult évi, s mindenkitől be-
csült városbiró is, a ki már a 80 esztendőt be-
töltötte, s a. jeles autodafénak díszéül szolgált.

Szinte leirhatlan, mily rettentő volt a lát-
vány ; három máglya állíttatott fel a Tisza men-
tében, s mindegyiknek közepén nagy karó volt
leásva, e karóhoz köték most a gonosztevőket, s
egy nő, ki csak négy évig volt társuk, lefejezte-
tett, s aztán a középső máglyára a többiekhez oda
vettetett.

Az elitélt boszorkánymesterek és asszonyok
rangjok és méltóságuk szerint, főkapitány, zászló-
tartó, helytartó, kisdobos, nagydobosnak lettek
elnevezve. — Ekkor mind a három máglyát fel-
gyujtották, s ez borzasztó lánggal égett, s noha
a gonosztevők egy negyedóráig égtek az őket
körülvevő lángok közt, még sem lehetett legki-
sebb sikoltást is hallani.

A hozzájok rendelt papok iránt a legna-
gyobb tiszteletet mutatták; de mégis mindenki
kételkedek a gonosztevők jövő életbéli boldog-
ságáról.

Még nyolczan vannak fogságban, három bo-
szorkánymester és öt boszorkányasszony, ezek ia
meg vannak már ^úsztatva és mázsáivá. — Most
ültették fel őket a boszorkánypróbára, egyik kö-
zülők, nemsokára gyermeket fog szülni, s a fenn-
tabb megégetett boszorkányok vallomása szerint,
éjnek idején a sátánnál társalkodott. Tegaap ismét
10 boszorkánymestert és 7 boszorkányasszonyt
fogtak el.

Legujabban 20 egyén lelte sirját a máglya
tüzében, a kik valóságos boszorkányok voltak."

Igy beszél a lap szerkesztője. Valóban szána-
lom száll az ember leikébe, midőn valaki ily ér-
zéketlenül szól; a babona áldozatairól, a kik mind-
nyájan ártatlanok voltak. Sz, A.

Egyveleg.
— (A nyílvesszőre használt méreg készitése).

Az indiaiak a nyílvesszőiken használt elhirhedt
hatásu mérget, „furrei"-t, csak egyszer készítik
egy évben és akkor is éjjel. — Egy nagy cserép-
fazékba sok ártalmas növényt és kígyóktól elsze-
dett mérget vetnek, s a fazék fölé — mely alatt
a tűz ég — töméntelen felmetszett hasú békát
tesznek, hogy sülés következtében zsírjuk a fa-
zékba csepegjen. Ezen műtétet a törzsbeli legöre-
gebb asszony viszi véghez, mely a mérges gőzök
között leli becsületes halálát. A többi családbeli
;ag a fazekat mindig nagyobb körben lejti éne-
kelve körül; az áldozatul szánt öregasszony is
énekel, mig meg nem hal. Másnap reggel a kihült
mérget rendeltetése szerint használják.

— (A növények kigőzölgése.) Huzamosb
deig tartott észleletek folytán azon eredményhez
ütöttünk, hogy 3% láb magas napraforgó 12 óra
ilatt 1 font és 14 uncia vizet bocsátott, illetőleg
zzadott ki. Egy közönséges káposzta-fejnél a ki-
gőzölgést naponkint 1 font 3 unciára teszik. Egy
középszerű magasságú és terjedelmü fa rendsze-
int 20,000 levéllel bir, minden levélből 10 gran
'iz gőzölög ki, s igy egy ily fának naponkinti ki-
gőzölgése 26 fontnyi vizet tesz. — Ha tehát a
ftld minden erdeje és növénye stb. kigőzölgését
ki akarnók számitani, a növényország ezen kigő-
ölgését nem lennénk képesek számokkal kife-
ezm. — (A kenyér és dinnye víztartalma.) Egy
ól kisütött buzalisztkenyér, vegyészeti kémlele-
ek szerint 45% vizet tartalmaz. Tehát majdnem
elerésze a kenyérnek viz, s azért étel és italul
zolgál egyszerre. — A dinnye 94% vizet tartal-
naz, miért is ezen neme a növénynek, a meleg
galjakban, hol a szomjazás kínja léha elviselhet-
en, igen nagy becsben tartatik, a onnét magya-
ázható, hogy az öreg Mehemed Ali Egyiptom-
>an képes volt egy ebéd után még egy 40 fontos
innyét elfogyasztani. Á. B.
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Irodalmi régiségek. *)
in.

A Deákné vásznáról.
„Te sem vagy jobb a Deákné vásznánál."

Ezen példabeszéd nézetem szerint egy a legrégib-
bek, s legelterjedtebbek közül hazánkban. A róla
szóló, s alább következő versezet szerzőjének
neve és a versezet származásának éve előttem is-
meretlen. De kétségenkivüli, hogy egy ez a régi
korbeli versezetek közül. Mert Kutassi István
1683-ban irta le. Régiségét mutatják szerzője
eme szavai is : Óságban Ujságotl ttilem majd hal-
lotok/' Ugy szintén az írásmód (styl) is, mely
benne mutatkozik.

Azon történeti alapon kivül, melyen ezen
példabeszéd jelen versezet szerint épül, én más
történeti alapját is láttamennek Trattner-Károlyi
,Nemzeti kalendáriuma1 1851-ik évi folyamában.
De lehetnek ezeken kivül, még más történeti alap-
jai is, melyeknek e lapok utján leendő közlése,
általam teljes tisztelettel kéretik. B. Sz. J.

Jeles vigasságot hallani kik kivántok,
Sziveteket azzal hogy vigasztallyátok
Óságban Ujságott tülem majd hallotok.
A Deákné vásznát nektek majd megbeszéltem,
Ti is annál jobbak nem vadtok jól értem,
Kérlek ezt jó néven vegyétek én töllem.
líem régenten vala egy kis nyomán faluban,
Szegény Deák lakék e kisdet faluban,
Neve Máthé Deák nőtelen voltában.
Mesterséges lévén Máthé minden dolgában,
Akar eö megnyőszni van gondolattyában,
Bölcselkedik igyen szóll önnön magában.

Nem okosok azok Máthé Deák azt mondgya,
Inrep nap kik mennek leánt nézni faluban:
Mert ruták is akkor eöltöznek ruhában.
Kár nittya fel fülét ki igyen cselekedik,
Vasárnap ki leány nézni vakarodik,
A szép ruha által restre találkozik.
A ki az leánynsik szépét s gyorsát kivánnya
Mindenkor Pénteken nézze meg faluba,
Hogy ne legyen röstel egygyütt nyomorgása.

Elkészülve'n Máthé leány nézni indula,
Barátival méne csak szomszéd faluba,
Egy Eözvegy Aszszonynak házában bé szállá.
Vala az Aszszonynak egy igen szép leánya,
Leányát az Aszszony gyöngén tartya vala,
Leányt a fonyásra nem tanéttya vala.
Semmi dolgott nem tött leány nagy gyönge vala,
Hetetszaka nagy szép ruhában járt vala,
Annya nagy gyors lévén forgolódik vala.

Péntek-napon Máthé leányt megnézte vala,
Az leány szépsége neki teczet vala.
Jó baráti által megkőrette vala.
Ennek menyegző-napott egyet hattak vala,
Szegény Máthé Deák reá készült vala,
Ilkóját szépen házához hozta vala.
Temérdek sok szép ruhát Aszszony leánnak nyujta.
Fehér ruhát bőven leányának ada,
Ilkóját Máthénak ekképpen el adá.

Máthé Ilkóval együt sok időtt élt vala,
Mivel hogy a dolgott eő nem szokta vala,
Ukó is a fonyást nem tanulta vala.
Ruhájok lassanként el szakada nékiek,
Végre egy-egy imegre szerek érkezek.
Szegény Máthé Deák ugy megszegényedók
Dorgállya Máthé Deák Ilkőt nagy restségért,
•Igen komor reá imeg nem fonyásért,
Pelei Ilkó urának dorgálásáért
I'-n te hozzád jó Uram azért megyek vala,
H°gy engem ruhával gyolcsai tarcs jó Gazda,
Azért k. . . a fonnyon, gondod legyen kontyra.

Az időben méreggel halának faluban,
Máthé mindenüt forog vala az torban,
Ilkó Aszszony miat szive van bánatban.
Koporsóban holtakra temetnek szemfedélt,
Máthé is magában gondolkodni kezdet,
Hogy ha meghalok hol vegyGk Szem födelett.
Legottan az házához Máthé méne vala
Deák módra egy okosságot gondola,
B teggé tőn magát, Ilkónak igy szólla.

•*) Lásd a V. U. f. évi 1. és 10-ik számát.

T Á R H Á Z .
Lelkem Gazdám Aszszony igen meg csemellettem,
Melyből tudom nyilván hogy lészen halálom.
Megfelele Ilkó Máthénak jó módon.
Vaj halnál meg, ezen k . . . a gondollyon veled,
Oly Emberhez megyek ezután helyetted,
Ki engemet gyolcsai tarthat jól megércsed.

Máthé Deák mindjárt hátra dűlt az ágyon,
Hortyogással jelenti hogy eő meg hallyon,
Ilkó Aszszony az ágyhoz méne azomban.
Taszigállya Máthét Ilkó Aszszony ezt mondgya,
Gazda ne csufolkodgyál velem ily módba,
Füléhez orrához hogy meg holt volt nyula
Ilkó Aszszony ezen igen megkeseredék,
Szerelmes Ura halálán szive esek,
Nagy jaj szóval Ura tölle hivattaték.
Jaj Uram jaj Uram, három ingó jó Uram,
Az egyiket szántam, másikat gondoltam,
Harmadik Isten tudgya fövő van szapuban.

Szomszédságban méne, megmondá Aszszonyoknak,
Hogy halála volna szerelmes Urának,
A sok jó Aszszonyok mind oda futának.
Aszszony népek az Ilkót intik hogy siratná,
Eö szerelmes Urát nagy szóval jajgatná,
Ilkó Aszszony ottan elfakada sirva.
Jaj Uram jaj Uram három ingó jó Uram,
Az egyiket szántam, másikat gondoltam,
Harmadik Isten tudgya fövő van szapuban.
Oh szerelmes Uram engemet mire hagyál

—. — — #\

Három ingő Uram addig meg ne halsz vala,
Mig szemfödélnek vásznott szőhettem volna,
Vásznom nincs, szemfödélt nem tudok adnia.

Gondolá hogy volna egy kis orsó fonala,
Kit leány korában még régen font vala,
Tökben kis fonala kamorában vala.
Fonalat kihozá, Ura felett megáila,
De már eőtett elő nyujtoztatta vala,
Nyavajás Máthénak ritka foga vala.
Lába uján fonál végét meg kötte vala,
Ritka fogaiban fonált matolá'a,
Lába ujaira s fogára hállolá.
Az keserves Ilkó sirva ott elfakada,
Három ingő Uram én kedves jó Uram,
Minek mondhatnálak szerelmes jó Uram.
Mondhatnálak matolának; de az sem ilyen,
Szövő széknek, még a szövő szék sem ilyen,
Fonál tekerő ha volnál, a sem ilyen.
Ilyent én nem láttam, mint most te vagy, jó Uram,
Hozzád hasonlatos vadat én nem láttam,
Csak jó kedvel adtam mit holtodra adtam.

Továb nem türhető Máthé Deák feöl ugrék,
Nem látod-e k . . . a leánya, ki vagyok,
Húrt hálloltál rám pengén ag eb lant vagyok.

Ilkó Aszszony hátát Máthé megdobogatá, '
Mégis a fonyásra meg nem tanéthatá,
Máthé Deák mig élt ez árnyék világba. Amen.

Közli Barta Szabó János.

Irodalmi njdouságok.
— Megjelent uj könyvek :
** „Buda haláW hun rege, irta Arany János.

A magyar tudományos akadémia által 1863-ről a
Nádasdy-dijjal, 100 aranynyal jutalmazott mű.
Talán hosszu időn át nem fogunk részesülni szón
szerencsében, hogy rovatnnkat becsesebb s nagy-
szerűbb mű fölemlitésével kezdhessük meg, mint
koszorus költőnk e legujabb munkája, melyet iro-
dalmunk legdrágább gyöngyei közé kell sorol-
nunk. A jeles munkáról a birálók következő je-
lentést terjesztettek az akadémia elé : „E rend-
kivül kitünő művel a szerző nem kevesebbet czé-
loz, mint, a mennyire lehetséges, a műköltészet
terén visszateremteni, a mit népköltészetünkben
örökre elvesztettünk, vagy talán csak is töredé-
kekben bírtunk : ősi naiv eposzunkat. A hun
mondákat vette tárgyul, a magyar hagyományok
e legbecsesbjeit, melyeket eddig epikusaink mel-
lőztek, lar mondunk közt legalkalmasabbak a
költői alakításra. Szerző, mint „Buda halála"
mutatja, teljesen ura tárgyának. Bámulatos ér-
zékkel fölkeresett, megtalált, felhasznált, össze-

«) Itt két sor szándékosan van kihagyva. B. Sz. J.

l olvasztott mindent, mi tárgyához tartozhatott
mondát, történelmet, népmesét, sőt művét, a

j mennyire szükséges, kapcsolatba hozía a germán
| Attila-mondákkal, a Nibelungerlieddelis. Régibb

epikusaink inventióit sem vetette mög. Hadúr es
Ármátty uj szint, erőteljesb ki'ejezéot nyernek
nála s mélyen a mű organiemusába olvadnak.
Egyszerüen és erőteljesen alais.it, mint a régi idők
vándordalnokai s izléssel, kiszámitva dolgoz ki
mindent, mint egy ujkori müvész. Nincs e költe-
ményben oly gondolat, jeliem vagy másnemü rajz,
melyeket századokkal ezelőtt ne Írhattak volna,
de hiányzik belőle minden olyasmi is, a mi nem
eléggé érthető, homályos lenne vagy sértené mos-
tani műveltségünket; sőt, ugy látszik, hogy az
egész trilógia alapeszméje közvetőleg épen oly
renditve és vigasztalón szól a jelenkor nemzeti
érzelmeihez, mint Zrinyi és Vörösmarty nagy
müvei. — Nem kevésbbé szerencsés szerző a cse-
lekvényszövésben és jellemrajzolásban. Semmi fö-
lösleges kitérés, henye diszitmény, lyrai ömlengés
nem zavarják az elbeszélés egyszerü fenségét. A
jellemekkel együtt fejlődik minden, sőt Hadúr és
Ármány is jellem- és cselekvényfejleszton jelen-
nek meg. A föalakok : Buda, Etele. Gyöngyvér,
Ildikó, Detre annyira az őskor színében s oly ele-
venen emelkednek ki, mintha a mondákban a
szerző majdnem készen találta volna őket. E mel-
lett a szerző nemcsak az alkotás, a benső forma
mestere, hanem a külformáé is. Magyar alexan-
drinjei zengzetesebbek, szabályosabbak az eddi-
gieknél. Nyelve mindent magába olvasztott a régi
és népi nyelvből, a mit csak izléssel lehetett; a
magyar nyelv valami különös, eddig alig ismert
bája zeng ki belőle. Méltó a tárgyhoz, s a tárgy
méltó hozzá." E munkát Ráth Mór adta ki,
díszesen kiállítva, Arany kisebb költeményei alak-
jában. Ára füzve 2 ft., csinosan kötve 2 ft. 80kr.,
a legszebb ajándék-kiadás pedig 3 ft. E münek
egy költészetkedvelő a irodalombarát asztaláról
sem szabad hiányzania.

** „Magyarország a török hóditás alatt."
Irta Salamon Ferencz.'28 iv, 432 lap. Ára 2 ft.
80 kr. Kiadta Heckenast Gusztáv. — A derék
szerző hazánknak a török hódoltság alatti állami
és társadalmi viszonyainak rajzát nyujtja e tömör
kötetben, s annál nagyobb elismerésre tarthat
igényt, minthogy épen e viszonyok sem hazai, sem
külföldi irók részéről eddig nem részesültek kellő
méltatásban. Szerző az ozmánok első hódításaiból
(1224) indul ki és tizenhat fejezeten keresztül át-
vezet az 1683-ik év végeig, mikor a török hódi-
tások Magyarországon véget érnek. Sok aprölé-
kosságra is kiterjedő figyelemmel ismerteti a
törökök első érintkezését a magyarral, Hunyadi
János, Mátyás király viszonyát a törökökhöz, a
Hunyadiak utáni korszakot, a török béke és had-
ügyet, a király és szultán hatáskörét a hódoltsá-
gokban, a török adóztatást. — Az igen becses
munkához mellékelt függelék az 1627- és 1642-
ben előterjesztett sérelmeket tartalmazza.

** „Sziklarózsa." Regény, Apafi Mihály,
erdélyi fejedelem korából. Irta Jósika Miklós;
megjelent Ráth Mórnál. 4 kötet. Ára 4 ft. — A
közel hetven éves hazátlan koszorus iró e művét
különösen azon honleányoknak ajánlja, kik a mult
évben egy diszes albummal tisztelték meg. „Mint
magyar iró, — ugymond, — nem gondolom hálá-
mat és tiszteletemet jobban bebizonyíthatni, —
mintha egy 4 kötetes hazai tárgyu regény minden
egyes betűjéhez egy jó kivánságot csatlok a ró-
lam megemlékezettek, és közös hazánk boldog jö-
vőjére."

** „Lengyelország vészangyala," vagy „A var-
sói szomorujátékok" irta gr. Oginsky, forditotta
Gothard Endre. Megjelent Jentsci; G-nél Egerben.
I. füzet, ára 40 kr. E mü szerzője Oginsky gróf, hi-
res és tekintélyes családból származik, mely Len-
gyelország forradalmaiban mindig előkelő szere-
pet játszott és szakadatlanul a nép ügyének szen-
telte magát. — Huszszor fogták el, vitték szám-
űzetésbe és Ítéltetek halálra — s hogy mind ennek
laczára még ma is életben van, azt csupán azon
ritka események egyikének köszönheti, melyek a

ondviselés által külön czélokra rendelt csudák
yanánt tünnek föl. Oginsky gróf nem küzd többé

kezében fegyverrel. Kora és kapott sebei ezt
többé nem engedik. Mindazáltal még folyvást az
előtte oly drága hazában tartózkodik és jelenleg
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fegyvere a toll. E könyvben, — melynek tárgya
részint a mult, részint azjn ujabb események,
melyek közt él s melyek körülte fejlődnek,— más
népek okulására megragadó jelenetek rajzait teszi
közzé, melyek ügyes keze alatt a legérdekfeszi-
tőbb, s egyszersmind legtanulságosabb elbe.-zé-
léssé fűződnek egybe. A mű érdeke annálmü
nagyobb, mert a benne szereplő egyéneket a
szerző mind személyesen ismerte. Ez elbeszélés-
ben az átgondolt komoly mű érdeke egyedül a
történeti regény vonzó sajátságával s e kát elem
összeolvadása kétségkivül a magyar olvasó kö-
zönség figyelmét is teljes mértékben föl fogja
ébresateni — A mű 16 —17 füzetből fog állani,
melyek két heti időközökben jelednek meg. Előfi-
zetni nem lehet. Egy-egy füzet ára 40 kr. A kiál-
litás igen diszes.

** „Tenr.ész ttani földrajz." Az akadémia
által a hölgyek dijával jutalmazott mü. Irta Gre-
guss Gyula. Csinos kiállítását még (5 szines és 3
kőnyomatu kép disziti E kőnyomatok igen sze
pan sikerültek, mi annálinkább kiemelendő, mint-
hogy hazai készítmények. A -zines kőnyomatok a
föld egyes részeinek magassági viszonyait ábrá-
zolják, a sziuetlensk közül az egyik a szelek és az
évi egyenhév vonalait, a másik az eső eloszlását, a
harmadik a tengeri áramlás jkat mutatja. A munka
maga négy részre oszlik : az elsö szól a földgömb
száraz felszínéről, a második vizeiről, a harmadik
légköréről, a negyedik belsejéről és szerves életé-
ről. 231 lapra terjed e ára 2 ft. 80 kr.

** „Uj teljes magyar és német szótár." Irta
dr. Ballagi Móricz. Kiadta Heckenast Gusztáv.
Magyar-német rész. Második bővített kiadás, 723
1. Ára 4 ft.

** „Függelék az ideiglenes törvénykezési sza-
bályokhoz." Az uj törvénykezési rendszer behoza-
tala óta kibocsátott szabályrendeletek hivatalos
felhívás és hiteles adatok nyomán összeállitott tel-
jes gyüjteménye. Első folyam. Harmadik füzet,
mely folytatólag az 1863 dik év végeig kibocsá-
tott kegy. kir. udv. rendelei.eket tartalmazza. E
füzethez vau mellékelve az előbbi kettőre szoló
tárgymutató is. Kiadta Heckenast Gusztáv. Ára
50 krajczár.

** „Mindennapi és alkalmi imádságok." Tem-
plomi és családi használatra, irta Czelder Márton,
magyar prot. hittérítő a a moldvá-oláhországi
szétszórt ev. ref. magyarok lelkipásztora. Kiadta
Heckenast Gusztáv. 13 ív. Ára 80 kr.

** „Krisztus kenyeret szerez az inségben."
Egyházi beszéd Gerok után; elmondta a pesti
ev. ref. templomban 1864. márt. 6-kán Szilágyi
Benő ség die kész. A tiszta jövedelem az alföldi
szükölködők javára van ajánlva. Kiadta Hecke-
nast Gusztáv. Ára 10 kr.

** „Akadémiai értesítő" IV-ik KÖtet I. füzet.
Tartalma a következő : „Török magyar viszo-
nyok" Ráth Károly lev. tagtól (negyedik közle-
mény); , A nagyazombaii egyetem kanonistáinak
jagirodalmi tevékenysége," Pauler Tivadar, rend.
tagtól; ,,Az idéző pecsétről" Hornyik János, lev.
tagtól; ,,Beély Fidél emlékezete," Horváth Cyrill
rendes tagtól; „A keleti nevelészet," Nagy Már-
ton lev.tagtól; „Baco induktiója," Greguss Ágost
rend. tagtól; „Baco védelme Bóiimertől," ugyan-
attól; „Szécsi Mária utolsó életévei" (1670 —
1680) Hajnik Imre pozsonyi jogakademiai segéd-
tanártól.

** Markovics Iván magyar gyorsirástana."
Kiadták Markovits Iván és Szombathy Ignácz.
E tankönyv, Gabelsberger rendszerének elvei sze-
rint irva, eddig a „Gyorsirászat" czimü heti köz-
lönyben jelent meg részletenkint; most itt össze-
állitva mint bevégzett egészet veszi a gyorsirászat
iránt érdekkel viseltető közönség. Előnye a tan-
mód egyszerűségében e rendszerességében áll;
ugyanis kerül minden hosszas elméleti okoskodást,
minden szabályt azonnal gyakorlati példákkal vi-
lágosit fel, s következetesen halad a könnyebbről
a nehezebbre. E munkát mindenki tanitó segélye
nélkül is sikeresen használhatja s általa a gyors-
írás müvészetét rövid idő alatt elsajátíthatja.
Szerzője, Markovits Iván a bécsi egyetemen a
gyorsirászat tanára, kinek rendszere nyomán ta-
nitják a magyar gyorsirászatot Bécsben 3, Ma-
gyarországon 9 tanintézetben.

** „A zimony-fiumei vasut és Magyarország
érdekei." Irta Szathmári Károly. E füzet tartal-
mát azon jeles értekezés képezi, mely a mult hó-
ban a m. tudományos akadémia egyik ülésében is
fololvastatott, s most külön kinyomva megjelent.
Ára 30 kr.

** „Zách Feliczián" tragédia 4 felvonásban.
Irta Bajza Jenő. Az elhunyt ifju költő verseivel
kiadta Zilahy Károly. Ára 60 kr.
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** „Puskin költöi beszélyei" forditotta Cseré-
nyi Imre. E füzet, mely a jeles költőnek csak egy
költői beszélyét. tartalmazza, ugy látszik, egy na-
gyobb v íllala' előhírnöke akar k>nni.

*• „Erdöszeti Lapok.'' Hl-ik füzet. Tartalma
a következő:A magyar erdő.izeti egylet igazgató-
választmányának emlékirata, a vadászati jog érde-
kében alkalmazandó ideiglenes rendszabályokról;
Barta jogtudor külön véleménye a vadászati jog
iránt; „A míjorsági zselléréiégek s a telepitvények
birtok-rendezéséről;" „Mi történik a franczia álla-
dalmi erdőkben?" Valami a tölgy kultúrákról;" a
magyar erdősz egylet jan. 24-én tartott ülésének
jegyzőkönyve; a helytartótanácsnak az országos
magyiir erdősz-egyesülethez intézett leirata a
vadászati jog érdekében; az erdőszetí egyletbe
lépett uj tagoknak jegyzéke.

** (Jótékony 'zé.lrn m tjjelenö munka.) Gön-
döcs Benedek uj-kigyósi lelkész „Oktató ima-
könyv növendékek részére" czimü kath. ima-
könyvet ad ki, s a mű jövedelmét a szükölködők
javára fordítja. A már megjelent s egyházi hely-
benhagyással ellátott imakönyv ára vászonkötés-
ben 1 ft. 20 kr., bőrben 1 ft.* 80 kr., egész finom
papiron aranj^ szegély Ível 2 ft. Gyűjtők tiz előfi-
zető után egy ingyenpéldányt kapnak. A pénzek
szerzőhöz Pestre, (fürdő-uteza 3. sz.) intézendők.

** (Gyorsirói évkönyv.) A „Gyorsirászat"
szerkesztősége, a drezdai gyorsirói zsebkönyv
mintájára egy magyar gyorsirói évkönyvet szán-
dékozik kiadni, mely a szokott naptáron kivül ma-
gában foglalná a magyar gyorsírók neveit, a bi-
rodalom gyorsiró-egyleteinek tisztviselőit, tagjai
számát, a gyorsírás irodalmára és alaprajzára vo-
natkozó adatokat, szóval, mindazon czikkeket,
melyek tömött összeállításban a gyorsírás kedve-
lőit érdekelni szokták. A könyvecskét nem gyor3-
irók is kényelmes zsebnaptárul használhatnák.

** (Egy uj vállalat) indult meg Egerben a
kath. nép számára : „Kath. legényegyleti olvasó
tár" czim alatt; szerkeszti s kiadja Tóth L, a pesti
k. legényegylet tiszteletbeli védnöke. A tiszta jö-
vedelem a katholikus legényegyletek javára van
ajánlva. Az első füzet már megjelent Szabóky An-
tal a pesti kath. legényegylet igazgatójának arcz-
képével.

** (Magyar Biblia protestánsok számára.)
Kámory Sámuel tanár Pozsonyban aláirási ivet
bocsátott ki a Biblia közvetlenül az eredeti szö-
vegből történő magyar fordítására. A fölhivás
csak az első kötetre szól, mely immár sajtó alatt
van Wigand Károlynál Pozsonyban. Ez első kötet
körülbelől 20 ivnyi, nagy 8-ad rétben s tartal-
mazza Mózesnek mind az öt könyvét <,'s ha ráfér,
a mint reményleni lehet, Josua, Birák és Iluth
könyve is hozzá fog Ctatoltatni. Ezen első kötetre
való előfizetés a lehető 1 golcsóbb, 1 ft. oszt. ért.
Megjelenik május végén. A közel lakók mindjárt,
a távolabb e-ők juniusban kapják meg. Beküld-
hetők az ivek akár egyenest fordítóhoz, akár Wi-
gand Károly könyvnyomdájába Pozsonyban. Az
aláírók akár azonnal, akár utólag fizethetnek. A
további költíég kimélése végett ÜZ előbbi ut min-
denesetre czélirányosabb. Az egész Biblia nem
fog többe kerülni mint öt forintba. A második kö-
tet az elsőt nyomban követi.

Müvészeti hirek.
** (_Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és társa mü-

kereskedésében a következő uj zenemüvek jelen-
tek meg. 1) „Kehidai csárdás", Almai Irma ő
nagyságának ajánlva; zongorára szerzé Csillag
Józsi. Ára 50 kr. — 2) „Marianna csárdás" zon-
gorára szerzé Rupp Zsiga. Ára 50 kr. — 3) „De-
bardeur polka" zongorára Rupp Zsigától. Ára
40 krajczár.

** (Az egri kaszinó által rendezendő hangver-
senyben) mely e hó folytán a szükölködők javára
megy végbe, Hollósy Kornélia is énekelni fog.

Egyház és iskola.
** (A munkácsi görög egyesült püspöki me-

gyének) 1864. évre kiadott névkönyve szerint
ezen megye hét vármegyében terjeszkedik ki, u.
m. Bereg, Márm., Ugocsa, Szatmár, Szabolcs,
Ungh és Zemplénben. — Ezen ős magyarhoni
görög kath. megye 1820-ik é\ig számlált 732
anyaegyházat, azonban ez emlitett évben 194 ja-
vadalomból az eperjesi megye alikulván, 1821-
ben pedig 72 javadalom a nagyváradihoz, 1856.
pedig 94 a szamos-ujvárihoz csatoltatvái/, jelenleg
fennmaradt benne 376 anyaegyház, s 1026 fiók-
egyház, mely fiók-egyházak közöl 181 helybeli
templommal bir. Az összes gör. kath. hivek száma

384,950-, az iskolás gyermekeké pedig 2G,691-re
megy. A legujabb névkönyv szerint tehát a mun-
kácsmegyei hivek 1861-dik évtől szaporodtak
10,862 lélekkel, az iskolás gyermekek száma
pedig nőtt 3,230 al. Érdekes volna, még azt is
tudni, mennyi ezen g. kath. hivek közöl a magyar
ajku, 8 hány anya- és'fiók-egy házban vau haszná-
latban istenitiszteletnél a magyar nyelv?

Ipar, gazdaság, kereskedés.
•f (Magyarországi állatok pusztulása Török-

országban.) Azon magyarországi tehénfalka, me-
lyet a mult évben a szultán különös tetszésére
hazánkból Törökországba szállitottak, — mint a
„K. K."-nex irják, — lelketlen bánás következ-
tében, végképen elpusztult. A bikák még hama-
rább elpusztultak a kopár legelőn, s a kutak mel-
lett szomján! Gonosz bérszolgák még a vizmeritési
fáradságot is elmulasztották. Alig egy hónappal
ezelőtt temették el Konstantinápoly egyik kül-
városában a Bánságból szállitott legutolsó ma-
gyar származásu, cochinchinai górtyukot is. Egész
család siratta. Mint a levelező irja, Sipos kertész
rájött, hogy gonosz szándékból vilanynyal volt
megmérgezve. Ki hinné, hogy a nemzetiségi vi-
szálkodásba még a tyúkok is bekeverednek ?

Ji (A török dohány) nagy mérvű becsempé-
zése az ausztriai birodalomba ismert dolog. Meg-
gátlását ugy látszik bajos dolognak tekintik, mert
a cs. kir. közigazgatós elhatározta, hogy a ked-
veltebb fajtákat eredeti csomaglásban, ezentul a
kincstár is áruba bocsáss-, ugy hogy minden do-
hánytőzsben kapni lehessen.

•# (A ktleti marhavész a bánsági határezre-
dek területén,) hivatalos tudósitások szerint még
5 helységben uralkodik, hol 48 darab marha van,
mint vészbeteg kimutatva. Kis Oláh- és Bosnyák-
országban a marhavész, bár csekély mérvben,
még folyton uralkodik, miért is ezen országok
határai felől a behajtási, illetőleg 20 napi vesz-
teglési rendszabály fenntartatik. Szerbországban
a vész megszűnvén, az onnan érkező szarvasmar-
hák bebocsátása meg van engedve.

x* (A marhavész hazánkban szünőfélben van,)
s igy hihetőleg mielőbb teljesen megszabadulunk
egy nagy csapástól, mely hazai gazdaságunkat
már évek óta oly kíméletlenül pusztitá. Eddig
összesen 47 megyében 1101 községben pusztitott,
s az eze' ben felvett 579,186 darabot tevő marha-
létszámból a vész kiütésétől kezdve mult hó 26-ig
megbetegedett összesen 149,975 darab; meggyó-
gyult 49,415 darab; elhullott 93,471; agyonvere-
tett 6938: összes marhaveszteség 100,409 darab.
— Jelenleg a járvány mir 22 megyében teljesen
megszünt, más l l megyéből pedig betegen ma-
radt marha nem levén bejelentve, a vész jelenleg
csak 14 megye 30 helységében fordul elő, s csak
igen csekély mértékben, mert a beteg marhák
száma mindössze is csak 151 darab.

Köziníézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) e hó

28-án mint ünnepnapon, ülést nem tartott.
** (A nemzeti muzeum) — mely a megelőző

években csak április közepén tárta föl teimeit a
közönség előtt, — az idén még márczius közepén
megnyilt. Hétfőn a régiségtár, kedden és szom-
baton a képtár, csütörtökön a természettár látható.

Mi ujság?
** (A nemzeti színháznál fölállítandó conser-

vatorium) igazgatójává, hir szerint gr. Festetics
Leo van kijelölve.

** (A magyar nyelv Amerikában.) Mint a
„F. L." hirü, közelebb egy amerikai utazó for-
dult m g fővárosunkban, s beszélte, hogy az unio
hadseregei távirati nyelvül a magyart használják,
miután minden hadtestnél van magyar, a ki a sür-
gönyöket tolmácsolja. A távirdai tisztek ily mó-
don nem értvén meg az értesítéseket, el sem
árulhatják. — Szép, ha igaz; de ránk nézve leg-
hizelgőbb azon bizalom, melylyel honfitársaink
szilárd jelleme iránt viseltetnek, mert mig saját
embereik irányában bizalmatlanok : az ottani ma-
gyarokról nem teszik fel, hogy közöttük áruló
akadhasson.

** (Megtiszteltetés.) Popovics Lázár aradi szü-
letésü mérnöknek azon közfigyelmet ébresztett
találmányát, hogy mikép lehet az elsülyedt hajó-
kat légnyomási készülék segélyével biztosan ki-
emelni, Arad városa méltányolni óhajtván, az em-
litett mérnök urat m. hó 7-ikén tartott ülésében a
vároa díszpolgárává nevezte ki.
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** (A nemzeti szinházban tartott műkedvelői
előadások tiszta jövrdslme) — a könyörnjándékok
beszámításával s mioden költség levonása után —
összesen 7610 forint volt. Ez Ö3szeghez jelentéke-
nyebb ajándékokkal járultak : hg. Batthyány Fü-
löp 100 ft., hg. Eszterházy Pál 100 ft., gróf Szé-
chenyi Kálmán 100 f:., gr. Pálffy János 100 ft.,
özv. gr. Bánffy Dénesné 50 ft., Brunswick grófnő
30 ft., Ciráky grófnő 30 ft, Duka Tivadar Kómá-
ból 46 fr., gr. Wenkheim Antal 25 ft., gr. Feste-
tics Dénes 25 ft., Pallavicini Alfonz őrgróf 50 ft.,
gr. Waldstein János 25 fr., gróf Erdődy Ferencz
50 ft., gr. Andrássy Etelka 50 ft., gr. Pálffy Pál
50 ft., a „Nefelejts" szerkesztősége 40 ft. stb. Az
emlitett tiszta jövedelemből már 7300 ftot szét-
küldtek az inséges vidékek lakói közt leendő ki-
osztás végett; a fennmaradt 310 ftot pedig a pest-
városi kenyérosztó egyletnek adták át.

** (Az elsö magyar átalános biztositó-társu-
lat) életbiztositó szakában a m. kir. helytartóta-
nács f. hó 20-án megvizsgálta a dij tartalék meny-
nyiségtau mérlegét és töiéletesen helyesnek ta-
lálta. Hir szerint azon biztositottak, kik már 3
eVen át az intézethez tartoznak, nyereményi osz-
tályrészül a dijak 16-/3 százalékát kapják."

tf (A Párisban élö magyar iparosok) megem
lékezve a hazánkban duló Ínségről, a: alföldi szü
kölködők számára lapunk szerkesztőségéhez <
napokban, Vladár Károly iparc-s által 15 ) franko
küldtek be. Az egyes »dakozók névjegyzéke a
következő : Litschner Otto 20 fr., Vladár Károly
12 fr. 50 cent„Nigsty Antal 10 fr., Schrőder Ká-
roly, Lang Károly, Vékony Pál, Stahl A., H.
Nagy István, Mety-o Idtván, Glósz Sándor, Witt
Dávid, Davida Sándor, Huter Alb rt, Lindmáje
Ferencz, Ney Antal, Sváb György, Koch Ferencz,,
Gottfried Bernát, Bossányi József, Márthé Fer-
dinand, Enter Idtván, Conta Antal, Trupp Fe-
rencz, Eoth Márton egyenként 5 fr. Pininszky
2 fr. 50 cent Összesen 150 fratk. E szép megem-
lékezésért távpilevő hazánkfiai fogadják szives
alismerésünket.

** (A menekvés különös módját) használta föl
a minapában egy magyar ifju Moldvában, a ki a
lengyel harczosok közé fólcsapni szándékozott.
Mint Bukarestből az „A —d."-nak irják, alig ér-
kezett be Moldovába, azonnal az oláh határőrök
kezébe eiett. Reibizták egy bátor határőrre, hogy
kisérje be Bákóvárosba s ott adja át a rendőrség-
nek. Utközben a Tutros vizéhez értek, hol egy
icen keskeny és magas pallón kellé átmenniök.
Az ifju ezabódott, hogy e veszélyes uton elől
menni nem mer, hanem mutasson a határőr jó pél-
dát. Az őr meg is indult s az ifju nyomban utáni.
Egy gyenge lökésre az őr, fegyverestül a Tatros
középsőén volt; az ifju pedig kereket oldott, s
mint irja, a lengyel harczosok között egészen jól
találja magát s köszöni a román határőrnek, ha
még életben van, h.igy a tatrosi pallón elől ment
volt. A határőr csakugyan életben vau, s t azóta
Í-Í kisért még két ifjut Bakóba, de mir ekkor min-
den biztatás daczára nem mert elől menni a pallón.

** (Hertelendi/ M'ksa temetése) nagy ünnepé-
lyességgel ment végbe Bocsáron. N.-Kikindáról
megyei huszárok kisérték a családi nyughelyre,
hova az egész megye szine, java összegyűlt. A
családi lakból a templomig minden tiz lépésnyire
más és más rangu ik cs rendűek vitték a kopor-
sót. Az ott lakó szerbek is testületileg jelentek
meg a temetésen, papjaik gyász ornátusban.

*' (Halálozás.) Soltész Miksa, gyakorló orvos,
Fehérmegye tiszteletbeli physikusa, a természet-
tudományok buzgó mivelőja, e lapunk buzgó
dolgozótársa, rövid betegség után, mult hó 24-én
Moóron meghalt. Munkás életének delén, alig 34
éves korában vetett véget a halál. — Hamvait a
részvevők nagy serege márt. 26-kán kisérte örök
nyugalomra. Áldás emlékére!

! ^ ** (Halálozás.) Budatinszky György, babolcsi
| apát s a beszterczei székeskáptalan nagyprépostja
| f. hó 24-dikén élete 84-dik évében meghalt.
Í -—

j — (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szer-
kesztőségéhez mult héten beküldetett :

Az alföldi szükölködők számára :
Párisba' ott tartózkodó magyar iparosoktól

j Vladár Károly és Litschner Otto által 150 frank.
Kassáról az oltani kereskedő ifjuság egy ré-

szétől Diviaczky György által 20 ft.
Abrudbányáról, műkedvelő gyermekek által

rendezett Szinielőadás tiszta jövedelme, Weisz
Tádé által 56 ft. és 9 db. cs. arany.

Prakenfalv 'ról, ottani vasgyári tisztek (a ti-
sza szőllőiiek számára) 15 ft.

Pruszkáról egy néveatély alkalmával begyült
(Damjanich Jánosné a*sz. rendelkezésére) 10 ft.

Vönöczkröl Spissich Csontos Terézia a nagy-
abonyiak számára) 4 ft.

A korábbi közlésekkel együtt összesen 2149
forint, 150 frank, 61 db. cs. arany.

i szinház.
Hétfő, márt. 28. „A gályarab." Színmű 5

szakaszban. Hugo Viktor „Nyomorultak" czimü
regénye után szinre alkalmazta Némethy György.

K'dd, márt. 29. „Ernani." Opera 3 felv.
Verditől. Ez estén a nemzeti szinház egyik régi
kedvelt tagja, K.-Voggenhuber Vilma tartotta
bucsuelőadását Elvira szerepében. A zajos tapsok
s a koszoruk, mig egyrészről a válás fölötti sajnál-
kozás nyilatkozatai voltak; másrészről énekének
szépségét és tisztaságát is épen oly teljes joggal
megillették. Távozása fölötti sajnálkozásunkra az
nyujt vigasztalást, hogy Carinában oly jeles utóda
támadt.

Szerda, márt. 30. „Az arczátlanok." Szinmű
5 felv.

Csütörtök, márt. 31. „Faust." Opera 5 felv.
Zenéje Gounodtól.

Budai népszinház.
i

Márt. 28 — 30. „Ördög pilulái." Nagy bohó-
ság 3 szakaszban.

Márt. 31. „rí szigetvári vírtanuk" Történeti
dráma 4 felv. Irta Jókai Mór. Ezt követte : „Tiz
leány egy férj sem." Vig operette 1 felvonásban.

Szerkesztői fnondaiiivülo.

7121. Kis-ljszállásra. A jóindulatú hosszu felkö-
szöntőből csak egy pár erősebb sort nyomtathatunk ide.
Következőképen :

,,Ezer Gyóltszáz hatvannégynek tavaszán
Mártziusnak huszonkettedik napján
Bölts Salamon azt juttatta eszembe,
Hogy a segéjt ne ved el köszönetlen.

,,Az bazár nagy Társaságot éltetjük,
Batgyánine't nőtársival tiszteljük,
Ragasztjuk ezt meljeikre jels-.ónak,
Őket hivjuk az szegények anyjának.

„Köszöntjük és tisztelyük ez nagy nőket,
Éljenek sok és számos éveket,
Kivánjuk, hogy az Ur Isten éltesse,
Holtok után menyekben részleltesse.

„Éljen, éljen,éljen az nagy társaság. 3500 Lélek kiált-
juk ezt Husvét napján az nagy Teremtőhöz, és magam is
legfőképen, ki ezen verseket készitettem E . . . t Antal
m. k. kiáltom az mindenhatóhoz, mert én is kaptam egy
font sót, egy font szalonnát, egy iteze kását, hála az
Istennek!"

A hálás jó indulat, mely ezen egyszerü sorokban nyi-
latkozik, bizonyosan becsületére válik az illető poétának.

223. sz. f. — Vész J. A. tanártól (Budán),
Sötét.

7114 Nyitra. J - C J . K. A hirdetés, hatszor közölve
a bélyegdijjal együtt, összesjn 9 ft. 36 krba kerülne.'
'Kiadó-hivatal.)

7115. K.-Ladány. S.M.Az ínséget megéneklő 12 éves
jsizmadia-inas vorsezetét érdekkel s részvéttel olvastuk
, ha nem akadna nagyobb ember, a ki ez országos csapás
mani hel.i VHzonyan. megörökitenő,jó volna,legalább ezt
íz opust a késöbbi idök számára valamikép megőrizni.

7116. Pozsony. H. K. A mü itt van, S ed.iig mis tár-
gyak surgetosb volta szoritotta háttérbe. A visszaküldésre
nem vállalkozhatunk.

7117. Zrinyi Miklós Rettenetes ballada Legtöbbet
ért b-nne azon ezüst hatos, melyet on levelébe zárt hogy
érte lapunk ama számát megküldjük, melyben majd ez a
mü meg fog jelenni. A ballada meghült s a hatost felemész-
tette a temetési költség.

7118 Aclony. K. J. Nagy meglepetéssel olvastuk, de
nagy örömmel is. Midőn csak ilye,, vádakat lehet felhozni
egy alaptalan gyanu támogatásául, akkor a vádlott emelt
fövel állhat meg. ]Sem is hiszszük, hogy ön ez irányban
ere lménynyel fonhatná tovább bizonykodásait,mert hisren
el van ismerve, hogy mi épen e téren fejtünk ki legtöbb
gondot és óvatosságot Reméljük, hogy az a „10 éves"
bizalom tovább a is megmarad, különben maid épen mi
beszélhetnénk „intoleran iáról1'.

7119. Pest. K. S Igen sajnáljuk, hogy szives ajánlko-
zására kedvezö válaszszal nem szolgálhatunk

7120. Pest. ítész N. Több jó észrevétel mellett e«y
sereg olyan, moly nagy járatlanságot árul el. Ua kivánja
ön, szivesen adunk magán uton felvilágositást. Addig is U
lesz, az ily „ítcszeti stylgyakorlatokat folytatni

c d e
Világos.

Világos indul, s S-ik lépésre matot mond.

56. sz. játszma. (Kiesericzky-féle csel.)
GÜNTHER KÁROLY és I) J. között Pesten, 1863

április 24-én.
Világos. (G.) Sötét. (D.) [ Világos. (G.) Sötét. (D.)

1. e2—et -" -* ! *«•" . . --
2. Íí—U
8.Hgl-f8
4. h2-ht gó-g4
5. Hfó-e5 h7—h5

Sötét részéröl a helyes
huzás itt 5. IIg 8 —fti lett
volna.

6. Ffl —c4
7. d2-dt
8. g2~gg
9.Hbl-c3

10. He5 - d3

e7-e5
eö ~f4:

l l . H d 3 - í 4

Hg8-h6
fi-fS

Bh8—h7
d7-d6
c7-c6

Hh6-g8

12 Vdl -d.í
13. e4—eő
14. Hc3-e4
15. He4—d6f:
16. Vd3—fő:
17. c2— c3
18. Vfi-h7:
19. Vh7—h.5:
20. e5—e6
21.Vh5-f7:
22. Vt7- g 8t
23. Hf4-d5:t
24. Pel—f4f
25. 0—0 - 0 és nyer.

Hg8-e7"
F e l - f ő
He7—g8
Vd8--d6:
Vd4-b4f
Vb4-c4-
Hg8-e7
He7-d5
Ke8-d8
Ffö—e7

Kd8-c7
c6—d5:

Kc7—b6

Katholikus és Profeiiián

I Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szomb

Április
5 1 R;chard
<\y. oltó n. A
Iréné szüz
Czelesztin
Szaniszló
Jéz. dzsid. s sz.
Dömötör vért.

B I Qnasiin.
Izidor, Ambr

lAbigail
gke

'Hermina
Dénes
Dömötör

Hold változásai

Márti us (ó)
22 D 3 Vazul
23 Nicon rom.
24 Artem
25 Gy. o. B. A
26 Gábor

, 27 Matrina
128 Hilarion

W. Adar
26
27
28 15 66 6 32 6 35i 0 35

18 54J5 30;6 87i| 15 10
17 53 5 27i6 38! 29 28
18 52 5 26 6 39' 43 26

. 19 51 5 25 6 40' 57 0
Ujhold szerdán 6 an, 3 óra 6 perczkor délután.

9
1 \is. Ros.
2Árongy.h.J
3 Sabbath

vl.ld. p.
1

P- jj _ <S_
tó_j nyugi; hossza

H o l d -
kél |nyug.

13 57
14 56

6, p . Ilf ok vl.
5 36[6 32'33l 5
5 34[6 34 315 51

ó.
3
4
4
5
5
6
6

P-
38
8
38
7
39
14
54

ó
2
4
6
6
8
9
10

P
56
15
33
49
5
15
21

A 217-dik számu feladvány megfejtése.
(Zagyva Imrétől Debreczenben.)

Világos. Sötét.
1. V f 8 - e 8 F e 6 — lép
2. V e 8 - e 4 : + K d ő — e 4 :
3. II g 4 ~ f 6 f mat.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben : Fülöp József.
Pécsett: liittkay János. — Mooron • Radványi Vilmos.
Budán : Medgyesi Ödön. — fíajmakon : Weisz Fülöp. •
Debreczenben : Sperb'ir K. — Nagy- Váradon : Pál Rezső
Eperjesen : Kóth Kálmán. — Pesten : Cselkó György
Verbó'czön : Nagyidai Ferencz.

T A R T A L O M.
Gróf KendefFi Ádám (arczkép), Jf.** - Egy fiatal

lelkü öreghez Szász Károly. — A kéregetők M. K —
A Ti-za bölcsője (folyt., képekkel), t. Szathmáry Károly
— Öngyilkosság. Szeberényi Lajos. - Téli utazás aCenis-
hegyen (képpel). - Mária-Széplak rommaradványa (kép-
pel). M-y Gy. — A londoni tolvajok (garotterek). -
Okuljunk Sebestyén Gábor. - A tengeri vihar — AZsófia-
templom Konstantinápolyban. 8.E. A.— Boszorkányéffetéí
Magyarországon a XVIII. században. Sz. A. — Egyveleg.
- Tárház : Irodalmi régiségek Barla Szabó János. -
írod. újdonságok. Müvészeti hirek EgyMz és iskola. —
Ipar, gazdaság, kereskedés. Közintézetek, egyletek. Mi
ujság? Nemzeti sz'-nház. Budai népszinház. Szerkesztő
mondanivaló. Sakkjáték. Heti naptár.

Pelelő8 szerkeaató Pákh Albert (lakiba : roagfar-Hteea 1. s«ám alatt).
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LEGUJABB MAGYAR KÖNYVEKNEK
melyek

Heckenast Gusztáv kiadó-hivatalában Pesten 5
egyebem-utcza 4-ik sz. a. megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók:

Salamon Ferencz. Magyarország a török hóditás; A magyar ember könyvtára/ á k h A l b e i t ' a V a s á r n a p i ü j s á g s z e r -
korában. Nagy 8-rét. (431 lap.) Boritokba fűzve 2 ft. 80 kr. 2 ft. Postán bérmentesen küldve

kesztöje felügyelete alatt. Négy kötet
2 ft. 50 kr.

Janesovics István. Kirándulás Istambolba a ;
április havában. Tizenhét aczélmetszetü képpel, és Velencze városinak és vidé- j
kének térképével. Nagy 8-rét (121 lap ) D i s z k ö t é s ü M ^ ,

Szász K. A vers-szavalás kézi-könyve.
1 ft.

Dr. Ballagi Móricz, tanár. Uj teljes magyar és németi
szótár, tekintettel az egyes szók helyes kiejtésere, rokonságára, valamint azoknak !
bajlitása, füzete s különböző értelmeinek körülírás által meghatározott szabatos '
előadására, különös figyelemmel levén a természettudományokban, az uj törvény- j
hozásban, a kereskedelemben stb. szokásos szak- és műszavakra. Magyar-német «• ,

Lauka

) Napoleon
(504 lap) fűzve 2 ft. Diszkötésben

t i l n f p A leghitelesebb kutfök után. Czim-
e i t , H í . ke 'pe s harmadik kiadás. Kis 8-rét.

3 ft.

í a i n s f m l í í l r i r i t a i a z 18*9-kt és 1849-ki nrngyaro
LidJOS tJHHtíftlIcUdl „adjaraíbó!. Másodk kiadás. Két k t4

8 rét. (I. 288, lI. 160 lap.) Borítékba füzve ára ft.

,
rész. Második bóvitett kiadás. 8-rét (723 lap ) Borítékba füzve

4 fr.
N e v e z e f e s * > emberek köz- és

. magáné'etbeni elmés rögtön-
zései és élczes mondatai. 8-rét. (XVIII. 304 lap.) Borítékba fűzve ára 2 ft.

Irodalmi kinCStár. IX-X. kötet. Szerelem dalnokai. Füzve egy-egy;
kötet 70 kr. Diszkötésben egy-egy kötet 1 ft. |^ j Horváth Mihály. A magyarok története

I kiadás. 8-rét. (586 lap.) Ára fűzve 2 ft. 50 kr. Vászonba kötve 3 ft.
ITíallh ITlílíJ-Víir lpllffKSnir P^öfiíöl máig. (Petőfi S.arczképével.) K.8-r.
UJ8OD H l d g y a i irflllOSOK. ( 3 2 0 lap.) Fú z v e 2 ft. Diszkötésben 3 ft.

Gróf Dessewffy József irodalmi hagyományai.
Kiadta Kazinczy Gábor. III. kötet : Gróf Dessewffy József levelezése
Kazinczy Ferenczczel 1793—1831. N. 8-rét. (389 lap.) Füzve 2 ft. 50 kr.

Az első és második kötet egyenkint ugyanazon az áron kapható.

Jósika Miklós. A végváriak.
172 lap.) Füzve

Gr. Majláth J. Magyar regék, mondák és népregék.
Forditotta Kazinczy Ferencz. Kiadta Kazinczy Gábor. 8-rét. (VI. 361 lap )
Boritokba füzve 2 ft. 50 kr.

Asbóth L, A hadvezér és a hadtudomány alapelvei.
Az újabbkori hadjáratok történetével felvilágosítva. Két kötet. 8-rét. (320, 349 1.)
Füzve 5 ft.

Bálint Átalános törvénykezési eljárás
peres és perenküli ügyekben, a legujabb törvényhozás szerint. Felvilágosító jegy-
zetekkel és kimeritő irománypéldákkal, birák, ügyvédok s a közélet használatára.
1863. Fűzve 5 ft.

3 ft.

Frankenburg Ad. Az öreg Bolond Miska kalandjai,
szárazon és vizen, mennyben és pokolban. 8-rét. (287 lap.) Fűzve 2 ft.

Zilahy Károly. Magyar koszorúsok albuma, irói éiet és
jellemrajzok. Mutatványokkal és tizennégy aczélraetszettel. Nagy-8-rét (120 lap).
Diszkötésben 5 ft.

in n«<37Pa-viiitnn m u n k á i M á s o d i k bővített kiadás Toldy
Zd Uí>aAt .gyUJUHl IHUIlKdl. Ferencz által. A szerző arczké-
pével. Hat kötet. 8-r.(207,221, 206,235,215, 256 lap.) Nyom. papiron fűzve 4 ft.
Velin-papiron, diszkötésben 8 ft.

Virág Benedek. Magyar századai és poetai munkái.
Harmadik kiadás Toldy Ferencz által. A szerző arczképével. Hat kötet. 8-rét.
(252, 218, 193, 191, 224^ 239 lap.) Nyom. papiron füzve 4 ft.
Velin-papiron, diszkötésben 8 ft.

Gróf Széchenyi István politikai iskolája, saját müveibői
összeállitva. Két kötet. N.-8-rét (384, 456 lap). Ára füzve 5 ft-

Ökröss Bálint. Magyar polgári magánjog az i848 ik év
törvényhozás és az országbírói tanácskozmány módosításai nyomán, átdolgozott é3
bővített második kiadás. Füzve 5 ft.

Függelék az ideiglenes törvénykezési szabályokhoz.
Az uj törvénykezési rendszer behozatala óta kibocsátott szabályrendeleteknek
felhívás és hitelt s adatok nyomán összeállitott teljes gyűjteményei. Nagy 8-rét.
Első folyam. Elsö füzet 80 kr. Második füzet 60 kr. Harmadik füzet 50 kr.

A kereskedelmi czégek iránti legujabb rendeletek
és régiebb hazai törvények. K. 8-rét. (38 >ap ) Borítékba füzve 40 kr.

ílínr>liílr TÍWCPF I r í í I v t í H l K ü l ö n ö s tekintettel a műegyetemi, kerrs-
iUdUllK. JUAhei. l l d i y i e t l l . kedelmi s reáltanodái ifjuság szükségleteire

a legtekintélyesebb bel- s külföldi munkák nyomán. I sö füzet. 8-rét. (208 lap.)
Füzve 60 kr.

líautz Gyula, jogtudor. Politika vagy országászattan,
tekintettel a két művelt világrész államintézményeire és törvényhozására rend-
szeres kézikönyvül. Nagy-8-rét. Két kötet, fűzve 4 ft.

Kautz Gyula. Nemzetgazdaság- és pénzügytan.
Rendszeres tan- és kézikönyvül. Fűzve két kötet 4ft.

Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb
tudományok és müvészet köréből lehetőleg minél több érd kes tár-

gyat és egyénise'get betüsorozato3 rendben megismertet Tiz kötet: A—Zwingli.
Ara egy kötetnek 1 ft Ot kötetben vászonba kötve 12 ft.

Jósika Julia. Pályavezető.
. füzve 2 ft. " '

Ollendorff H.G. eredeti angol nyelvtani uj tanrendé,
melyet követve, nehány hónap alatt lehet olvasni, irni és beszélni tanulni.
A magyar tanulók haszná'atára átdolgozta Egán James. Fűzve 1 ft. 50 kr.

Okrucky Justinián. Magyar-olasz nyelvtan, oktatás a*
olasz nyelvet tanitó segitségével, vagy anélkül is megtanulni. Fűzve 1 ft.

fiatal leányok . ! _ _ _

^ftísofa?0' Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan. (364 iap, 8-rét)

Tarkanyi Béla. Hajadonok őrangyala. Katholikus imakönyv.
_ _ Tizenhatodrét. Nyom-

tató papiron két képpel vászonba kötve 1 ft.
Velinpapiron öt képpel bőrbe kötve, aranyvágással 2 ft 50 kr. Diszkötésbm 5 ft.

Fűzve 1 ft. 50 kr.
r

Tarkanyi Béla. Ártatlanok öröme. Katholikus
kis gyermekek számára Sok képpel. 16-rét. (63 lap.) Keményen kötve 20 kr.

Figyelmeztetés a t. cz. vidéki közönség számára, különösen oly helyekre nézve, a hol könyvkereskedés nincsen. — «5í3̂
Hfejt**^ Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen n fennevezett kiadó-hívntalhoz intéihetok, a mely a szétküldést é^^iűKS
pontosan posta-uton eszközlendö és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 f'tot tesz, hérmentesen. Az illető összeg

vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő. <

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsztár. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szára alatt Pesten, 1864.

Elöfizetési föltételek 1864-dik évre
ft Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 16 ft. Fél évre 5 ft.
Csopán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai l jdonságokat illetőleg, 1863. novem-
ber l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy innak helye, egyszeri igtatáenál 10 krba-
háromszor- v*gy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altenában : HanseiiMteiii és Vogler. — M. Frnnkfurt-
ban : Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten • a ker-
tész-gazdászati ügynökség is, Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 újkr

Ismét egy országos nevezetesség elvesz-
tését kell hirdetnünk e sorokban. A férfiu,
kinek nevét épen leírtuk, s ki a hazai köz-
ügyek hü szolgálatában őszült meg, s ki-
érdemlett nyugalomban élte napjait a fő-
városban, még alig nehány napja melegen
szoritott velünk kezet, s most már a föld
hideg hantjai boritják kifáradt tetemeit. Az
élénk szellemű, szelid és játszi kedélyü tu-
dós öreg ur, ki kifogyhatatlan elméssége
által már régen a „magyar Demokritosz"
névre tett szert, még nyugalma napjait is
folytonos tevékenységre használ-
ta, s nagy olvasottsága és bő ta-
pasztalása kincstárából még gyak-
ran gazdagitá a lapszerkesztők
tárházait. E megtiszteltetésben
ismételt izben részesült a Vasár-
napi Ujság is, mint azt lapunk
legutóbbi száma is tanusitá, s
mint tanusitani fogja még egy,
legutolsó müve is, mely kiadásra
vár irataink között, s melyben,
meglepő véletlenségböl, e „nevető
bölcs" épen „a nevetésről" elmél-
kedik. ~ -

A részvét és sajnálat kétsze- ->
res érzete alatt Írjuk ide e moz-
galomteljes, hosszu életpálya dió-
héjba szoritott rövid vázlatát.

Sebestyén Gábor 1794. febr.
14-kén született Debreczenben.
Atyja, Sebestyén István, elébb
több ref. egyházban lelkész,
utóbb a debreczeni és pápai kol-
légiumokban a Sz. írás-magyará-
zat, s a görög és keleti nyelvek
tanára volt, s nyomtatásban meg-
jelent irodalmi müvek által is ki-
tüntette magát. Iskoláit Sebes-
tyen Gábor Debreczenben kezdte,
majd Kecskeméten és Pozsony-

J/1^ m iS i s m é t Debre-

S e b e s t y é n G á b o r .
(1794—1864.)

állomásán tanusitott tudományos mivelt-
sége, alapos törvény ismerete s lelkiismere-
tessége a közbecsülést vivtak ki számára, a
minek legbiztosabb jele az volt, hogy Vesz-
prémmegye két izben, 1843-ban és 1847-ben,
Sebestyén Gábort választotta meg egyik or-

' szággyülési követének Az ország rendéi
| előtt tartott gyakori szónoklatain szakava-
! tött tárgyismeret, sokoldalú képzettség, hig-
! gadt gondolkodás és józan tapintat ömlött
el. Itt nyerte meg többi között a nagyhirü és
tudós borsodmegyei követnek, Pálóczy Lász-

J / ^ m i S i s m é t Debre-
czenben végezte be a jogi tanul-
mányokkal. A debreczeni kerü-
leti, s Pesten a királyi táblánál
töltött gyakorlati évei után 1819-ben ügy-
védi oklevelet nyert. Ekkor ősi nemesséfe
helyére, Veszpremmegyébe költözött hol
1820-ban a megye tiszteletbeli, 1827-ben
rendes al-, 1837-ben főügyészének válasz-
totta meg.

A megye szolgálatában 23 évig tartott

S E B E S T Y É N G Á B O R.

lónak is benső barátságát, kivel ez utóbbi-
nak holta napjáig folytonos levelezésben ál-
lott. Kivánatos volna, hogy ezen levelek, me-
lyek közöl, mint hallottuk, némelyik 20 ivre
is terjed, s melyekben S. G. bő olvasottságá-
nak s búvárkodásának gyümölcsei vannak
letéve, minél elébb közkézen forogjanak.

Sebestyén Gábor neve már 1846-ban a
királyi táblai birák jelöltjei között emlitte-
tett. 1850-ben az akkori soproni főtörvény-
székhez, 1855-ben ugyanott az urbéri főtör-
vényszékhez tétetett át. E törvényszékek
feloszlatása után két izben, 1862-ben és
1863-ban a hétszemélyes tábla közbirájaul
lön fölterjesztve, mely vágyát azonban el
nem érhetvén, az utóbbi éveket nyugalma-
zott állapotban, leginkább kedvencz könyvei
olvasásával, irodalmi foglalkozásokkal Pes-
ten családja körében és saját házában töl-

tötte, hol a 70éves, megtört testű,
de mindig ép lelkü, tréfás szelle-
mü öreget ápr. 4-kén végre a ko-
mor halál magához szólitá az
élők sorából.

Meg kell még említenünk,
hogy Sebestyén Gábor a vallás és

- egyház terén is gyüjtött érdeme-
ket, különösen akkor, midőn a
dunántuli ref. egyházkerület ül-
nökévé s a pápai ref. egyház fő-
gondnokává választotta.

Az irodalmi téren már fiatal
korában kezdett szerepelni Se-
bestyén Gábor, oly müvekkel
ugyan, melyeket most már régen
tulszárnyalt nyelvünk fejlődése s
a kor haladása, de melyek az ak-
kori idők szempontjából minden
esetre figyelmet érdemelnek. Első
fiatalkori müve : „Tuba, az ég'ó
és oktató szerelem." Ez időszakba
tartozik : a csillagászati ismere-
tek után törekvő „Napország és
ennek kulcsa," s két színdarabja:
„Asszonyi praktika" és „Kaczki
Pál." Késöbb a „Tudományos
Gyüjtemény" köteteiben s akkori
hirlapok hasábjam számos tudo-
mányos értekezést bocsátott
közre, melyek közül némelyek
Kazinczy Ferencz buzdító figyel-
mét is fölébresztették, mit ez Se-
bestyénhez intézett magánlevelei-

ben több izben tanusitott. — Méltánylást ér-
demlő egyik nagyobb Zenészeti vállalata
volt az 1823-tól 1832-ig XV. fűzetben kia-
dott „Magyar nóták gyüjteménye," melyből
mindegyik füzet más-más „főrangu magyar
dámának" volt ajánlva. Sebestyén Gábor
volt az, ki Csermák Antal hires magyar ze

15-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.

Pest, aprilis 10-én 1864.


