
A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben egy és fél íven jelenik meg. — Előfizetési dij 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai ulon a 
Politikai Újdonságokkal együtt 4 pft. vagy 4 l't. Í O kr. nj pénzben. Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (egyetem-utcza 4. szám) bérmentve utasitandó. 

4* i s k r a h a d a i . 
Történeti rajz. 

Albert király halála után fiat szült a magyar királyné Erzsébet. 
Alig érte a csecsemő homlokát a szent keresztvíz, midőn a koronát 
is fejébe tették s azután a királyné a gyermekkel és a koronával 
kimenekült az országból, rokonához Fridrik császárhoz. 

Magyarországnak tehát nem volt fejedelme. Idebenn pártokra 
szakadt a nemesség, a határon lázadó vazallok, s dél felöl közelgett 
az emelkedő őriáshatalom, a török. 

Midőn minden szomszédnak, románnak, szerbnek, németnek 
kezet kellett volna 
fogni a magyarral, 
hogy egy közös ha
talmas e l l enségtő l 
megóvják a keresz
tyén világot, épen 
akkor törtek legjob
ban mind ellene, s 
midőn minden ma
gyar szivnek egyet 
kellett volna érteni 
abban, hogy vezérét 
örök ellensége ellen 
kövesse, mikor volt is 
illyen vezér, a kit k i i 

vessen, Hunyady Já
nos, épen akkor hú
zott, a hány annyifelé. 

S még ez nem 
volt elég; hogy a ke
serű pohár megtel
jék, Erzsébet király
né felfogadta főka
pitányának brandási 
Giskra Jánost, a rá-
ereszté az országra 
zsoldos cseh hadak
kal. A huszita lova
gok elfoglalák a hegyes felföldet, a királyné nevében, megrakták 
váraikkal a hegyormokat, onnan pusztiták a rájuk nézve idegen 
országot. Mig Giskra rendes seregeivel a királyi csapatokát nyilt 
ütközetekben támadta meg, addig alvezérei Romorovszky, Val-
gatha, Axamith a királyhoz hűnek maradt városokat sarezolták; 
a Dzwela vezérletté kóbor gyülevész pedig a falvakat és kastélyo
kat égette, rabolta. 

Hunyadynak szüntelen a törökkel volt harcza*a Duna mel
lett a Erdély határain, ő nem ért rá a meghonosult ellenség ellen 
vezetni hadjáratot, s a király kénytelen volt Giskrával békét kötni. 

Az illyen fegyvernyugvást természetesen sohasem tartották meg. 
A lovagvárak menedéket adtak a frigy szegőknek, s a köznép pana
szai elhangzottak akkor, midőn nagyobb érdekek másfelé vonták a 
figyelmet. 

Igy kapott Giskra mindig nagyobb befolyásra az országban, 
fegyveres, erőszakos kézzel, igy lett a felvidék tettleges főkapitá
nya, még egyszer Hunyady Székely Tamást küldé ellene, s az meg
veretvén, maga vette kezébe a kardot, ugy foglalta el tőle a hatal
mas Szepesi várat, mire országgyülésileg kötöttek fegyverszünetet. 

Ez a frigy sem soká tartott, Giskra most már magyar urakkal 
is pártot szövött, elfoglalta Nógrád megyét, várakat épített minden

felé ; sok barátja volt 
a fő-fő urak között. 
— Mikor aztán végre 
Hunyady a környék 
nemességét fegyver
be szólitá, hogy a 
merész kalandorokat 
megfenyítse, tulaj
don hadai cserben 
hagyták az ütközet 
és ostrom alatt, azok 
is Giskrához szítot
tak inkább. 

Erre aztán Hu
nyady más ország
részből hozott hada
kat s azokkal Giskra 
várát, köztük Zólyo-
mot, Rosnyót, Deren-
cset elfoglalá, mikor 
már aztán végkép le
győzte volna, akkor 
az érdemes ország
tanács sietett hirte
len békét kötni Gis
krával, nehogy vala
mi baja történjék, 
még a hadi költsé

geit is megtértté. Egy későbbi országgyűlés azonban a folytonos 
belháború támasztása miatt Giskrát honellenségnek kiáltá ki, a mi 
annak nem sokat ártott. 

V. László alatt csak nőtt Giskra tekintélye, kit nem átallott 
la gyászos emlékű Cilléy a nagy hazafi Hunyady ellenében párto
sai felhasználni. 

Végre azonban elbukott Cilley, meghalt V . László, trónra ült 
Mátyás király, az olygarcha pártok hatalma megcsökkent s azok
kal együtt vége lett Giskra hatalmának is. — Első gondja volt Má
tyásnak országa belső csendességéröl gondoskodni. 
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Rozgonyi Sebestyén s Héderváry László, egri érsek, vezették a 
király seregeit a rabló hadak ellen. 

Ez egész hadjárat egy gondolatsebességü diadalmenet volt; 
Vadna vára három órai ostrom után bevétetett, a rabló vezérek, 
Walgatha és Komorocszky, Galgóczra futottak, s midőn Rozgonyi 
Galgócz alá ment, hétszázad magukkal Szécs felé menekülve, ott 
az egri érsek szétverte az egész csoportot; az erdőkbe menekül
teket a parasztság verte agyon. Walgatha a sereg egy részével fog
lyul esett, Komorovszky egyedül szabadult meg. 

E siker vérszemet adott a föld népének, s mintegy ötezer 
paraszt csatlakozék Rozgonyi zászlói alá, kikkel egyesülve Roz
gonyi és Magyar Balázs, bevették Miszla várát, az egész várőrsé
get kardélre hányva, utána Gálszécsel, s azzal siettek az Axamit és 
Thalafuz vezéreik alatt egyesült fősereg ellen. 

A boczfiói nyilt síkon vártak rájuk Giskra harczosai, s ott 
megütközve, a csata első hevében Axamit hatszázad magával 
agyon veretett, a többi a föld népétől kiirtatott. Thalafuz tizennégy 
lovaggal jutott el a lengyel határszélre. 

Héderváry érsek az üldözésközben elfoglalta Jáson várát, 
mellynek parancsnoka Uderszki, földalatti utakon megmenekülve, 
a brezniczai várba futott, s midőn az érsek Sárost elfoglalva feléje 
közelgett, odahagyta várát s kiszökött Lengyelországba, a hol 
Giskra épen akkor kötött szövetséget Kasimirral a magyar trónt 
számára elfoglalandó, midőn egy talpalatnyit sem birt többé Ma
gyarországból. 

Giskra e csapás után kénytelen lön kibékülni Mátyással, 
s a Komorovszky által összegyűjtött cseh hadak maradványai Má
tyás zsoldjába állva, az első állandó magyar gyalog had közé Bo
roztattak. 

Igy fegyverze le Mátyás egy csapással két ellenséget a len
gyel királyt és Giskra kalandorhadait. / . M. 

KI volt nagyobb? ) 
Nem tudom é n , mellyik volt szebb, 
Mellyik d icsőbb , mellyik nagyobb, 
A z - e , a ki bedöngette 
Keleten a nagy érczkaput. 

A z - e , ki a hét vezérrel 
Döntő karján sebet vágott : 
H o g y halálig védelmezik 
Ezt a dicső, szép országot. 

A z - e , a ki reges régen 
Ollyan nehéz halált tűrt e l , 
Hanem akkor is még egyet 
Leütött a táborkürttel. 

Nem tudom én, mellyik volt szebb, 
Talán az a hires László, 
A ki kivált seregéből 
Olly magasan mintegy zászló ; 

S mikor királynál is nagyobb 
Úrrá akarták őt tenni, 
El nem ment egy tapodtat sem, 
Mert csak magyar akart lenni. 

V a g y a z , a ki Isten után 
A legnagyobb csodát tette, 
Mikor Nándorfehérvárnál 
R e á rohant Mahometre. 

A vagy az, ki a zászlóval, 
Mellyen volt a szent szűz képe, 
Hogy ne jusson más kezébe, 
Ü g y ugrott le a mélységbe. 

Vagy az, a ki Buda várban 
Vér halálát úgy fogadta : 
Hédervári, öreg apám 
Valamellyik öreg apja. 

Avvagy az e , ki félkézzel 
Malomkövet hengergetett 
Két nagy karddal verekedett, 
Holtak hátán ivott , evett. 

V a g y az volt tán a legdicsőbb, 
Hősebb , nagyobb mindannyinál, 
Az a nemes fiú hol lett 
Világverő hollós király. 

Vagy az, a ki várfalánál 
Karjaiban jobban bizván : 
Szigetvárnál kirohant, éa 
U g y halt meg a holtak hidján. 

Vagy az, a ki . . . Sokan voltak, 
Nem tudom én ki volt nagyobb, 
Ccak áldom az Istenemet 
A mért én ia magyar vagyok. 

Tóth Kálmán 

Mint lett Barcsal Ákos fejedelem. 
(1658.) 

Ezelőtt kétszáz esztendővel 1657—61 közt öt férfiú ült Er
dély fejedelmi székén : H. Rákóczy György, Rhédei Ferencz, Bar
csai Ákos, Kemény János és Apafi Mihály. S az öt közöl egy sem 
dicsekedhetett, hogy jószántából vevé fel a kormány botot s jó
szántából tevé le azt kezéből. Mindeniket vagy erőszak emelte a 
fejedelmi székbe, vagy erőszak veté ki onnan. Háromnak közölök 
éppen életébe került a fejedelmi süveg. Fejedelemkedésök meteor 

• ) E i azon költemény, mellyet mait vasárnap a nemzeti ssinháiban Feleki Miklós 
oUy nagy hatassál szavalt. Több felöli kívánatnak teszünk eleget, midón lámáinkban 
egész terjedelmében közöljük. S z e r k ' 

vala, mikor nem is gyaniták, röppent fel, magasan ragyogott s 
mikor nem is álmodák, letűnt. 

Erdély még mindig török szárny alatt vala. S bár a török 
dicsőség leszállt már délpontjáról, a félhold veszteni kezdé fényét, 
a porta még most is bele-beleszólt Erdély közügyeibe, főleg melly 
őt is érdekelte. Az évi adó mellett, a neki tetsző erdélyi fejedel
meknek ez időben is küldözte az athnamet s fejedelmi jelvényeket, 
azonban seregével is tlönté hazánkat, hogy az ellenére levő fejedel
mek kezéből kifacsarja a kormánybotot. 

A fejedelemtevésben s lesujtásban leginkább Barcsai Ákos s 
H. Rákóczy Györgynél mutatá ki önkényét. 

H. Rákóczy György 1657-ben az uj-év beálltával, uj merész 
eszmén jártatja eszét. A lengyel trónra is fel akar ülni. 40,000-bői 
álló szép sereggel megindul. Lengyelhon ellen hadjáratot intéz, de 
szerencsétlenül jár; mert táborát a tatárság tönkre teszi, fogságra 
hurczolja. Maga Rákóczy is csak nagy bajjal verekedik haza. Minő 
szép lehetett c lesújtott sereg, abból is látszik, hogy belőle két férfi 
juta tatárrabságra, kik később fejedelmek levének: Kemény János 
és Apafi Mihály. 

A szultán Rákóczynak e hadjárata ellen még kezdetben tilta
kozott. S most, hogy az olly balul ütött ki, s Erdély nemességé
nek virágát ugy összetiporta : haragra gyúlt, s kimondá, hogy 
Rákóczyt oktalan tetteért ki kell vetni fejedelmi székéből. A pa
rancs eldördült, s teljesedésbe vételére három vezér övedze kardot 
s indult Erdélyre : nyugatról Kenaan, budai vezér; délről Köprili 
nagyvezér; keletről Mohammedgirai krimi khán 200,000 tatárral. 

A vihar dübörögve közéig. Brassó vidékén már szórja villá
mait. Rákóczy nincs honn : a budai vezér ellen vonult; vele bar-
czol,s hős kardja győzelmesen forog.S mivel Rákóczy lángszelleme 
nincs jelen, benn a hazában szörnyű a rémület, s az az ellen kö
zelgő iábdobbanására, fokonkint növekszik. 

A helytartók : Barcsai Ákos , Petki István, Hermann Miháty 
lóhalálban sietnek össze. 1658. aug 18-án Nagy-Sinken részletes 
hongyűlést rögtönöznek, hogy tanácskozzanak, mimődon oszlassák 
szét az emelkedni kezdő vészfellegeket szegény hazánk egéről. 

A hon-gyűlés abban állapodék meg, hogy követeket válaszszon, 
kik Köprili elé menve, mindent elpróbáljanak, hogy öt megnyerve, 
Erdély az ellenség ostorától ment maradjon. 

Barcsay Ákos, Dániel Ferencz és Lutsch János képviselők le
vének a követek. 

A három férfi belátá, milly veszélyes a játék, mihez a hon ér
dekében kezdenek, tudák, hogy a töröktől viszszafelé három ut 
vezet : egy Erdélybe s kettő a másvilágra. De honszerelmök győ
zött. Bucsut vettek kedveseiktől — talán örökre, s neki fogtak, 
hazájokért szorongó szivvel, a baljóslatú útnak. 

S valóban , e követség annyira főben járó dolog volt, hogy az 
országgyűlés Barcsaiék követté választásában — a mint Lutsch 
irva hagyta — e formulával élt. „A kegyelmetek elmenetele a fő
vezér ő nagyságához a mi megmaradásunk, a kegyelmetek vissza
vonása s el nem menése a mi veszedelmünk és elpusztulásunk." 

Barcsaiék sept. 4-én értek Jenőre, hol a bősz török táborozott. 
A nagyvezér mérföldre küldött eléjök csauszokat, török főura
kat, s kíséretökben értek a táborba, hol sátrakat emeltek szá
mukra, s kávéval lőnek megvendégelve. 

Sept. 7-én 50 lovas csauszt küld Köprili hozzájuk, s magához 
hivatja. 

Barcsaiék mentek. A nagyvezér sátra gyönyörű volt; három 
osztályból álla. Az előrészben cselédség tanyázott, tarka-barka tö
rök népből vegyülve. Közbül az elfogadó-osztály; belebb a nagy
vezér saját laka. Az elfogadó-osztály, mintegy 20 öl hosszúságban 
egészen selyemmel bevonva, kelet virágos tavaszáról ada fogal
mat; két oldalán előkelő törökök várakoztak fennállva. Ide vezet
ték a követeket. 

A sátor belső osztálya megnyílik, s kilép Köprili mehmet, a 
nagyvezér. A superlát mellé kis bársony széket helyeznek, s Köp
rili reá ül. 

Barcsaiék eléjárulnak, megcsókolják a nagyvezér köntöse sze
gélyét s avval kezdődik a kihallgatás. 

Barcsay tolmácsoltatja beszédét. Hangja érzelemtől rezeg, 
szemében a honfibú könye csillog. Lefesti a szegény haza siralmas 
állapotát, qjjfclegen, szemmel láthatóan, miként csak honszereiem 
festeni képes. Hogy Erdély nem igyekezett a fényes portára ho
mályt boritni, soha sem ej te csorbát a győzhetetlen szultán kardjáD, 



s m é g i s e sokat sujtolt hazát háromfelöl h á r o m ár fenyegeti. A ta
tár már tüz2elvassal dul a Barczán, gyilkolja s fűzi rabszíjra az 
ártatlan népet. S h o g y a rendek e g y e d ü l a magasságoB v e z é r b e 
vetik reményöket, h o g y könyörületre i ndu l . Egy parancsszó ajki-
rul, egy intése kezének s a rohanó Beregek le csillapulnak, Erdély 
boldogságnapja ismét felragyog. S ö e parancsszaváért, karjának 
ez intéseért esd — egy hon nevében. . . 

— Elégi — azakitá félbe Köprili, — [Romlás jött hazátokra! 
Ti okozatok. Nyakasok, kevélyek valának őseitek, nyakasok s ke
vélyek vagytok ti; őseitek elkészítek, ti meghozatok hazátokra a 
pusztulást, Békén tűrjétek! 

Barcsay szólni akar; a nagyvezér csendet int, Hoszszu kínos 
hallgatás után Barcsay ajkára honfájdalma hangot ad. 

— Uram, vezér! vétesd fejünket aztán, csak hallgass meg előbb! 
Az indulatos Köprili hevesen intett, hogy az napra szót se kí

ván többet hallani. S Barcsaiék csüggedten távoztak. 
Másnap a kihallgatás ismét megújul. Barcsai, a büszke férfi 

ismét esd, könyörög, hazája üdveért! . . . 
Köprili végre enged. 
— Hazátok mentve lesz — szól — feltételek alatt. Az eddigi 

15,000 arany évi adó, ezutánra 40,000 lesz. A dicsőséges szul
tánnak — kin Allah kegyelme lebegjen! hadiköltség fejében 
fizettek 50,000 tallért. Végre kezünkhöz adjátok Lúgost s Karán
sebest. 

A követek búsan bajták le fejőket. Elöl is halál, hátul ia halál. 
— Feltételeket nem fogadhatunk el — válaszol Barcsai — a 

fejdelem nincs honn s részletes hongyülés nem hatalmazhatott fel 
minket erre. 

— Nem fogadhatjátok el a föltételeket? . . Jó! Nem akarjátok 
hazátok javát, hadd öntse el tehát táborom Erdélyt, raboljon, 
égessen, gyilkoljan, hogy ne maradjon eralékjel se a földön, melly 
illy makacs népet terem. 

A felbőszült vezér ajka tajtékzott, szava mennydörgött, szeme 
villámfényt lövelt. S a követek, ismételt ajánlatára is, hasonló vá-
laszszal feleltek. 

Istennek ajánlva leikeiket, hagyák el a dühbe jött Köprilit. 
Sátrukba mentek. A honfibú homlokukra ült. És álltak szótlanul, 
kétségbeesetten, nem azért, hogy a vezér minden szavából gyilok 
rémlett feléjök, hanem mert vérök omlása sem segíthet a hazán. á 

Illy szorongattatás közben telt el a nap. Koprilinek azalatt 
megfordul agyában az eszme, mi körül egyszer már jártatta eszét. 
Ha nem fogadhatják el a feltételeket, mint követek, majd mutatok 
én útat, az elfogadásra. 

Sept. 8-án hivatja Barcsait, egyes egyedül. 
— Tehát a részletes hongyülés semmire sem hatalmazott fel ? 
— Semmire! — válaszol Barcsai. 
— Igy n ^ f c önfejetektöl, fejedelem jelen nem létében semmit 

semtehettek ? 
— Nem, uram 1 
— Jó ! hogy tehesd, a mit tetszik, én ezennel Erdély fejedel

mévé nevezlek. 
A vezér várakozásteljesen méri Barcsait; hitte, hogy örömében 

rögtön kezet csókol. De a jeles honfi méltósággal felel : 
— Köszönöm 1 de. nem azért jöttem, hogy fejedelemséget kér 

jek, hanem hogy megmentsem hazámat. Egyébiránt tudd meg 
uram, hogy Erdély alkotmányos ország, hol a fejedelem hont ér
deklő ügyekben, hongyülés nélkül, önkényszerüleg nem rendel
kezhetik. 

Köprili elsápadt dühében. 
— Hazád békében marad, ha feltételeimnek meghajolsz. Ám 

lássad, ha a pénz e l ő t t e d drágább, mint á vér! . . 
Barcsai láíá, hogy huzalkodás itt hasztalan. Időt kért gondol

kozásra. Köprili engedett; de törökéinek raeghagyá, hogy Barcsai-
ékhoz még csak közelítni se merjen, a ki magyarul tud. A követek 
élte koczkán állt, d e koczkán a haza sorsa is,s hogy az jobbra vagy 
balra forduljon, Barcsainak egy szavától függött. A nemes férfi 
már látta az égő falvakat, hallá a haldoklók kinnyöszörgéseit s a 
három duló tenger összecsapó moraját. 

Sept. 13-án, ez ominosus számú napon, elfogadá a rákénysze 
ritett fejdelemséget, el a feltételeket. Márnap be lön igtatva Erdély 
fe>d. Imi székébe. Egy kaftány, fehértollas kalpag, buzogány s egy 
felszerelt szép ló valának a jelvények, m i k e t a nagyvezér á tadott . 
A sípok, dobok, trombiták rázeudültek: s az egyszerű követ, k inek 

élte pár perez előtt hajszálon függött, csauszok diszk iséretében 
tért sátrába, mint Erdély fejedelme; onnan hónába . . . Nem Bejté, 
hogy a hon felett ott maradt a vész, s feje fölé Damokles kardját 
akasztá, melly Répa helységénél fejét szélé. 

Igy tevé a török Barcsait fejdelemmé. Kővári Mihály. 

Szent-Lélek vára. 
(Erdélyben) 

,(Erdély egy gazdag, de ismeretlen muzeum- — Alig hiszem, hogy 
lenne más, 1000 • mérföldnyi tere földtekénknek, hová a természet és em
berikéz, ennyi ritkaságot halmozott volna egymásra. — Ezen gazdag de 
ismeretlen muzeum propylaeumába kivánom vezetni olvasóimat." 

E szép éa [sokat mondó szavakkal kezdi meg, Kóváry László „Erdély 
Régiségei" czimü becses munkáját. 

Es valóban ha végig tekintünk szép testvérhazánkon, nem találkozunk-
e mindenütt olly emlékekkel, olly régiségekkel, mellyek nem csak a közép
kori regényes lovagkort, de még a honfoglaló őseink előtti időt is eszünkbe 
juttatják? Azon kort, mellyben a hatalmas Róma uralta Dácziát, v a g y a 
még az előttit, midőn még a Dák nemzet uralkodott saját hazáján; a mi 
pedig Krisztus születése korára esik. Tehát a keresztyén időszámítás kezde
téig megy fel Erdély története. 

Alig van Erdélynek hegycsúcsa, mellyen vagy teljes épsépü vár ne 
lenne, vagy valami rom ne koszorúzná; de vannak ollyanok is , mellyről az 
idő vihara már rég legyalulta minden nyomát a hajdan rajta diszlő várnak, 
ugy hogy róla már sem hagyomány, sem történet nem emlékezik. 

Igen régen kellett tehát annak lenni, mikor mar a mai Erdélyhon né
melly csúcsait az első várak koszorúzták : azonban mégis tagadhatatlan, hogy 
a német lovagrend,ée a szászok Erdélyben fellépése korszakot hozott a várak 
építésében. 

I I . András király a Barczaságot 1211-ben a német rendnek adomá
nyozta, (Cruciferia de hospitali Sanctae Mariae) és őket, hogy Erdély délke
leti pontja védelmére alkalmatosokká tegye, több szabadalommal látta el. E 
rend erélyesen hozzá ia látott feladatához, és mindenfelé kezdték épiteni a 
várakat, különösen a határszélekre. 

A szent-léleki vár is illyen határvár volt, ezt azonban nem Ők építet
ték, megvolt az már igen régen, és mint tekintélyes végvár ismeretes volt. 
Fekszik pedig e vár Erdély délkeleti szélén, a Moldvába vezető ojtozi szo
roshoz közel. Építése idejét körül-belül a I X — X . századra teszik, mit azon
ban biztos adatok hiányában igen bajos határozottan állítani. A hegy, mely-
lyen romjai láthatók, igen sziklás, és nem nagy kiterjedésű, maga a vár is 
Aielly ennek csúcsán állott, minden erőssége daczára, nem lehetet nagy, és 
ennélfogva inkább az akkori, környékbeli csekély számú lakosság védelmére 
szolgálhatott szükség idejében. 

Egyike ez Erdély legrégibb várainak, és mint tekintélyes végvár a 
királyok előtt is figyelemben állott. Midőn a tatárok 1240 körül Magyar- és 
Erdélyországot tüzzel-vasaal pusztították, a szentlélekt vár is daezos ellen
állás után borzasztó mészárlás között bevétetett, s igen elpusztíttatott. El
vonulásuk ntán I V . Béla király visszatérvén országába, minden igyekeze
tét oda irányozta, hogy e vad pogénycsorda által ejtett sebeket, és roppant 
károkat mentül hamarább megorvosolhassa. Igy a többek közölt, 1.őrmez
nek, az akkori erdélyi vajdának is meghagyá, hogy a szent-léleki várat, — 
melly megromlott falaival minden további védelmet lehetlenné tett,— helyre, 
állítsa, várnagygyal és Őrséggel lássa el. Mi hogy nemsokára meg is történt, 
bizonyitja V. István királynak egy 1271-ben kelt, éa a kolosmonostori or
szágos levéltárbnn meglevő oklevele, mellyben említtetik : „Ladislaus, filius 
Jacobi castellani castri nostri tini ti mi. et regalis Zenth Lcleukh partium 
ultra TransBylvanarum, in terra Siculorum stb. 

Akkori időben minden végvárnak ura a király volt, igy a szent-léleki 
várat is a királyok bírták mindaddig, mig el nem pusztult. 1465-ben már 
csak mint rom említtetik, hihetőleg Amurát szultán e századbani gyakori 
beütései tevék tönkre. A lakosok is elhagyák a várat, s a hegy tövén épült 
faluban telepedtek le, a későbbi birtokosok pedig kastélyt építtettek ide. 

Később Mátyás király Derői Bályogi Lőrinczet jutalmazta meg vele, 
melly alkalommal a várról már csak mint voltról emlékezik, mondván i 
„Damus donamua integram possessionem Nostram Zenth Leleuk, ad radicem 
montis, et Castri olim Regalis ejusdem nominis, unacum Castello in eadem 
possessione." — A Bályogi család kihaltával II . Lajos király az egész szent-
léleki birtokot, mellyhez több helység is tartozott, Zápolya Jánosnak adta. 

A X V I . század vége felé e kastélyhoz tartozó falvak feloszlattak, • a 
kastélyt a hozzá szakadt részjószágokkal együtt I. Apafy fejedelem Káinoki 
Sámuelnek és Zsuzsannának aképen adományozta, hogy azt a férfiág kihal
tával a leányág is bírhassa. 

H o g y ezekután milly változásokon ment át korunkig Szentlélek, ée 
mai napig kik bírták? nem annyira érdekes, miután a vár, mint omladék, 
többé már nem szerepel, a vár alatti kastély pedig időről időre magánosok 
birtoka volt. 

Mindazáltal ezen korból is találunk egy, e kastélyra vonathozó érdekes 
kalandot, Szalárdy „Siralmas Magyar krónikájában" feljegyezve, mellyből 
olvassuk h o g y : „ 1 6 3 4 - b e n Tarnóczi Sebestyén volt e kastély éa vár birto
kosa, kinek leányát Sárát Mikes J á n o s megszeretvén, megkérette, de kosa
rat kapott. E kudarczot megbosznlandó, Mikes két rokonával éa szolgáival, 
beront a kastélyba a anyja honn nem létében a leányt elrabolja. A leány 



Mikest nem szerette, s annál nehezebb volt őt erővel elvinni. A fájdalmas 
anya, Károlyi Zsófia, Zabolárajő, leányát törvényesen követeli, de miután 
vissza nem kapta, I. Rákóczy György fejedelemhez megy, és mint leányrabló 
ellen a keresetet elrendelteti. Mikee erre kifut Moldva fejedelméhez, Lupul-
hoz ; a bár a leányt leányfővel kapák is haza, mégis csak megnótázák, jószágait 
elvevék. Néhány év múlva Mikes a fejedelemhez folyamodik, kegyelmet nyer, 
a úgy tér vissza hónába 1639-ben. Midőn hazatért a szép Sára még baja
don volt, csak azután ment férjhez Haller Péterhez, ki már nem volt fiatal 
ember. Szebenben lakott, e mint nő magának torkát metszé, szomorúan 
végzé élete végperczeit." 

A z erdélyi fejedelmek idejében a törökök több izben erős sánczokat 
ástak a régi vár helyén, mellyek a vár nagyszerű omladványaival együtt máig 
is láthatók. A z egész rom négyszeg idomú, egy-egy oldala mintegy ötven 
lépésnyi, udvara alig van, annyira el volt halmozva épületekkel. — Jelenleg 
a búsan álló sötét romok közöl, szép ellentétül egy kis kápolna és zarándok 
lak fehér falai tündöklenek ki, mellyek együttvéve igen megható képet adnak. 

Zombory Guzstác. 

Az aranysziget a Kék folyón. 
(Chinában.) 

A Yangtsekiang (Kék folyó) Chinát derekán szeli át, azért az európaiak 
China övének is nevezték el. E hatalmas folyó számtalan mellékfolyóval bir, 
szélea völgyében éa partjain olly sürü a népesség, millyet Európában sehol 
sem találhatni; egymást 
éri a sok virágzó, roppant 
város, mellyek közöl a még 
most is duló belháború töb
beket földdel tett egyenlő
vé s elhamvasztott. E folyó 
v ö l g y e egész hosszában 
ugy néz ki, mintha szaka
datlanul országos vásár 
volna mindenfelé. E rop
pant forgalomról nekünk 
képzetünk is alig lehet. 

A folyó partján 126 
mfid távolságra a tengertől 
egymáshoz közel állt, Ha-
nyang, Vutsang éa Haukin, 
mellyek összesen 3 millió 
lakossal birtak ! E népes
ség azonban most már, a 
belháború dúlásai miatt, 
jóval gyérebb. Hankin még 
ma is valóságos áruraktár, 
kikötője nem árboczerdő-
nek , hanem árboczrenge-
tegnek nevezhető, a sür
gölődő hajók beláthatlan 
sokasága miatt. 

A Kék folyó vidéke 
regényességre nézve is 
mérkőzik a világ egyéb 
nagy folyóival. — Tsing-
kiangfu város közelében 
emelkedik ki a folyó köze
pén az Arany tziget, egy 
regényes sziklacsúcs, melly 
egyszersmind nevezetes bucaujáróhely. A legmagasabb szirtcaucaán emelke
dik egy karcsú toronyszerű templom, melly már ezer év óta áll o t t , a Yang 
uralkodóház szellemeinek szentelve. 

China minden tartományából, még a legtávolabb eső tatár földről is 
tömegesen zarándokolnak ide a bucsujárók, imádkozni, s kegyajándékukat 
felajánlani. A chinai krónikások szerint, azért nevezik e helyet aranysziget
nek, mivel midőn egy itt épitni szándékolt templom alapját ásták, gazdag 
arany-érre bukkantak. A szigeten látható épületek közt kevés magán házon 
kivül a többi mind templom, vagy vendéglő a búcsúsok számára. 

Taingkiangfu város, valamint a Kék folyó partján több város s köztük 
Peking is, a Taiping-lázadók birtokában van, vagyis másszóval ők Chiná-
nak igen az üterére tapintottak, mert a Kék folyó a birodalom kereskedé
sének főfőütere, a ők e folyam nagy részén uralkodnak; de uralmuk aligha 
tarthat sokáig, mert az általak elfoglalt földön a kereskedés teljes pangásban 
ginlik. A kereskedés pedig a chinai nép főéletforrása, mint minden népnek, 
mellynél az ipar és földmivelés magas kifejlési fokot ért el és hol a népesség 
olly sürü, mint itt. 

A chinai belháborut eddig forradalomnak véltük, mellyet a keresztyén
ség által beszivárgott reformeszmék szültek; kisült azonban, hogy a lá
zadók feje ez eszméket csupán ürügyül és csak is eleinte használta fel; meg
erősödvén pedig benne, a trónkövetelő ellencaászártüntfel, melly az uralkodó 
házat elűzni akarja a trónról, hogy azt maga foglalja el. A harcz már több év 
óta tart, s a chinai nép most már meg van győződve , hogy a régi császár 
több biztositékot bir nyújtani a békére és belnyugalomra, mellyre Chinának 
olly nagy szüksége van. 

S z e n t - I . é l e k v á r r o m j a i E r d é l y b e n . 

A chinai császár a francziákkal s angolokkal a mult őszön kereskedelmi 
szerződésre lépett; mellynek erejénél fogva China minden kikötői a kereske
delmi helyei megnyílnak a keresztyének előtt. E szerződésnek China keres
kedői igen örvendenek s alig várják, hogy az európaiak a piaezokon megje
lenjenek áruikkal, mellyekből ők felette nyerességes üzletet remélnek. 

ItHként és miért kell népünket olvasásra 
szoktatni. 

Én, a ki a nép közt élek, a ki a tulajdonképen népnek nevez
tetett osztálylyal naponkinti érintkezésben vagyok, megvallom, el 
vagyok telve fájdalommal, midőn azt kell tapasztalnom, hogy mind 
amellet is, hogy népiskoláinkra, elég gond és figyelem fordittatik, 
a növendékek tanittatnak irni, olvasni, söt más tudományokba is 
beavattatnak, mégis ünállásra léptük után is, kevesen, aránylag 
igen kevesen vergődhetnek, az értelmiség azon fokára, hogy az 
iskolában szerzett tanulmányukat, az életben alkalmazzák, azt 
gyakorlatilag öregbítsék, az iskolában megvetett alapra valamit 
építsenek, és azon tudatra jussanak, hogy ők is alkotó részei, a 
hazának, az egyháznak, hogy közölök egy községnek vagy egy
háznak ollyan elöljárói válhassanak, a kik helyüket csak némi

leg is betölthessék. — 
Ellenben, a mindennapi 
tapasztalás azt mutat
j a , hogy a néposztály
beliek nagyobb része a 
tespedés, a régi meg
szokások, az előitéletek, 
a műveltebb osztály 
iránti méltatlan idegen
kedés, mondhatni gya-
nuskodással határos 
bizalmatlanság, a ba
bonás hiedelmek nyű
geiből nem bir kibon
takozni, s mindez a 
nagy tömeget valódi 
kiskorúságban tartja, 
míg másrészről a szel
lemi mivelődést, az ezen 
félszegségekböl kifolyó 
anyagiasság, önzés, és 
az innét önként követ
kezni kellett közönyös
ség, minden szép és jó 
iránti egykedvűség in-
dolentia határtalanul 
gátolja, akadályozza. 

Ezen előzmények
ben rejlik aztán azon, 
a falusi községi élet

ben számtalan példákban mutatkozó, egymással ellenkező alter
natíváknak oka, hogy a melly helyen a népből természetes eszé
nél , értelmiségénél, s ezzel párosulva jó vagy aljas érdek által 
ösztönzött bátorságnál fogva kiválik egy vezető, és élire veti ma
gát, a község egy vagy más ügyei kivitelének, az illyen, a köz
ségnek, vagy igen sokat használhat, vagy szerfelett sokat árthat; 
mert ha törekvése jó irányt vesz, ahhoz minden érett felfogású 
ember csatlakozik, öt szándékában elősegítik, lelkesítik, és az 
ellenkező véleményüek kushadnak, már csak azért is, mert ellen
pártot képezni, bár nem lenne is nagy feladat, de ám munkába 
kerülne; ha roszat akar, ha fanatisált eszméből indul ki műkö
dése, még nagyobb számú követökre talál, mert az illyennek győző 
okai, az értelmetlenségre számitvák. mellyek ezek előtt sokkal 
megfoghatóbbak, mint bármelly jóakaratú okos embertől eredő 
alapos tanács vagy ellenvetés; és azok, kik az illyennel nin
csenek egy értelemben, számra rendszerint kevesebben, s azok is 
szerényebbek levén, vagy nem képesek, vagy nem merik ellensú
lyozni az illyeneknek kártékony irányadását, és e miatt sokszor a 
legüdvösebb eszme is kivihetetlen, mint ezt az előbbi, ugy az 
ujabb időszakban is különösen a legelő elkülönzési és tagositási 
kérdéseknél sajnosán tapasztaljuk. 

Tudom én azt jól, hiszem s vallom is, hogy népünk értelmisó-



gének fejlesztésére , annak erkölcsi élete táplálására, szellemi mi-1 
velödésének, vallásosságának előmozdítására, a minden szép és jó 
iránti fogékonyság élesztésére, legelső, leghatásosabb és legczélhoz 
vezetöbb eszköz lelkészeink kezében van letéve, kivált a hol még 
a hajdani boldogító patriarchális viszony fenáll a hivek és pap 
között; a kik ha az erényt, az erkölcsiséget, az Isten, a szülök, a 
felebarátink iránti tiszteletet, a törvény és felsőbbség iránti enge
delmességet, a haza, az egyház, a közjó iránti érdekeltséget, a val
láshoz való állhatatos ragaszkodást, kötik szónoklataikban hallgató
iknak szivükre, ha a bűnnek minden nemeit, az áradozó vétkek, 
erkölcstelenség és vallástalanság tömkelegét ostromolják, ott, de 
csak is ám ott, hol a közönyösség még lábra nem kapott, a lélek
ből, a valódi lelkipásztori belső meggyőződésből, a legmagaszto
sabb hivatásból eredő szónoklat, a vesékig hat, és megrázkódtatja 
a hivek egész valóját, mint harsogó trombita a J E R I K Ó falait. 

Hiszem és vallom, hogy a melly lelkipásztor szent hivatalát 

szoktatni, azt vele megkedveltetni, mellynek kettős haszna, hord
ereje csalhatatlanul eredmény-dus következésekben mutatkoznék. 

Kísérjük ugyanis figyelemmel irodalmunkat, valóban meg kell 
hajolnunk, hazánk több jeles és lelkes irói, könyvkiadóinak buz
galmuk, áldozatkészségük előtt, a kik nem számítva biztos jutal
mazással kecsegtető haszonra, de népünk anyagi és szellemi jó
létét, értelmiségének fejlesztését, az erkölcsnek nemesbítését tartva 
szemeik előtt, teljes buzgalommal fáradoznak, a nép-irodalom 
emelésén, írnak és adnak ki a nép számára sok oldaluhasznos 
könyveket, lapokat, és pedig mérsékelt, s olcsó árért, valóban fáj
lalni lehet, hogy mégis az illyen vállalatok a mennyiben az olva
sásban kitünöleg buzgólkodó középosztálynak olvasási igényei, 
némellykor az iránynál, majd az ir-modor póriassága, vagy erőlte
tett népiessége miatt (mert bizony nem sokan vannak, a kik a va
lódi népnyelvet bírják) általa nem elégíttetnek ki, azon osztálynál 
pedig, mellynek számára azok irvák, az alább megemlítendő ok-

A z a r a n y s z i g u t a K é k f o l y ó n C h i n á b a n j 

nem csak kenyérkereseti jmódnak tekinti, hanem annak nagysze
rűségét, fontosságát, minden ágaiban felfogja, a ki valódi benső 
szeretettel függ szent hivatala gyönyörű, de nehéz kötelességein, 
a ki a „cura pastoralis" sokoldalú feladatát tudja, s akarja is meg
oldani, következőleg hallgatóinak beléletüket ismeri, a kihez gaz
dag és szegény, mint lelki atyjához, egyforma bizalommal járul
hat, a ki fekete palástja adta nimbusába burkolózva, nem zárja el 
magát tanuló szobája négy falai közé, a ki példaadásával elől jár 
minden jóban, a kinek hivatali terhe élvezet, a kinek figyelmét 
egyháza körében semmi felmerülő eset ki nem kerüli, a ki az idő
höz, alkalomhoz képest, int, hat, buzdít és tanít, kimondhatlan sok 
jót, üdvöst eszközölhet mind híveinek egyetemére, mind az egye
sekre nézve. 

Miután azonban népünknek anyagi és szellemi mivelódése, 
illy tényezők mellett még sokkal inkább előhaladna azáltal, ha 
ök a hasznos és népszerű könyvek és lapok olvasását is gya-
korlanák, múlhatatlanul szükségesnek látnám, népünket olvasásra 

bob vagy épen nem, vagy csak igen gyéren találnak pártolásra 
olvasó közönség hiányában, jobbadán megbuknak, s a leghaszno
sabb gyönyörű eszmét, a hidegség és részvétlenség fagya dermeszti 
el időnap előtt, mint a téli fagy, a szépen indult, de az idő zor-
donságától nem óvott gyenge plántát; s az írónak nem marad 
egyéb hátra, mint letenni a tollat, mellyet azért vett íeL hogy a 
népnek sok hasznost, jót- és szépet írjon, s azáltal az életrevaló
ságra ébresztő szózatot hangoztassa azoknak füleikbe, de a kiknek 
nem volt fülök a hallásra, és szemük a látásra, a könyv vagy lap 
kiadónak pedig számítgatni a kiadásra tett költség veszteségeit." 

Feltéve tehát azt, hogy népünknél az olvasás lábra kapna, ez
által el lenne érve a kettős üdvös czél, mert a nép-könyvek gaz
dászati és más ismeretterjesztő lapoknak olvasása, mind ez erkölcs 
nemesbitésére, az értelmiség fejlesztésére, mind a gazdászati oku
lásra nézve megtenné a maga hatását, az irodalom pedig, annyi 
ezereknek az olvasók sorompójába lépése által, uj életerőt, ruga
nyosságot, végetlen és kiszámíthatatlan hasznossága lendületet 



nyerne, és a nemzetiség ezen védbástyája, illy módon örök időkre 
megszilárdít turnék, ugy hogy azon a szentírás szavai szerint, „a 
pokol kapui sem diadalmaskodnának," mert mig az irodalom él, 
addig nemzetiségünk is él! 

Elősorolva ezeket, mellyekről hiszem és vallom, hogy minden 
jóakaratú lelkes honfinak meggyőződéseivel találkoznak, az a kér
dés támad keblünkben, hogy miképen kellessék tehát népünket ol
vasásra szoktatni? és az eddig e tekintetben tett vétkes mulasz
tást, az e részben érzett hiányt, részvétlenséget, közönyösséget 
helyreütni, kipótolni. 

Én ezen kérdésre vonatkozólag elmondom röviden igénytelen 
nézetemet. 

Ugy hiszem mindnyájan emlékezünk, és pedig örömmel, a 
gyermeki serdületlen boldog kor, azon perczeiröl, midőn szellemi 
fejlődésünk idejében, még a legkedvesebb játékoknál is, előbbre 
tett élvezetül szolgált nekünk az, midőn szülőink, vagy a körülöl 
tünk járó cselédség meséléseit hallgathattuk; hányszor ösztönöztük 
őket kérésünkkel nyugtalanító rimánkodással arra, hogy nekünk 
meséljenek? melly tagadhatlanul azt látszik bebizonyítani, hogy az 
embernek már a gyermek korban is szüksége van, nem csak anyagi 
tápláltatásra, szórakozásra, de lelki- és szellemi magasztosabb el-
foglaltatásra is, melly elméjét, képzelőtehetségét megragadja, és 
benne a nemesebb gyönyörélvezet valódi érzését költi fel. 

Ugj 7 vagyok tehát meggyőződve, hogy az olvasás megkedvel-
tetését, már a gyermekeknél kell kezdeni, és pedig, hogy a még 
olvasni nem képes gyermekek holmi sokszor babonás hiedelmet, 
tflndéres fogalmat, meggyökéreztető silány mesékkel ne találtas
sanak, sőt az eféle burjános kinövések, az ép gyökérszálaktól, ideje
korán eltávolíttassanak, más részről pedig, hogy az olvasás mie
lőbbi megtanulásához ösztönt kapjanak, igen szükséges volna, olly 
erkölcsi irányú, a leggyengébb, de már fejledezö gyermekek elmé
jéhez alkalmazott, rövidke elbeszéléseket tartalmazó könyvecskék 
olcsó-szerü kiállításáról gondoskodói, osztani ki a nép között, mely-
lyek arra alkalmasan szolgálnának, hogy a szülék vagy a gyerme
kek gondviselésére hivatot nöcselédek, azoknak ezen kis könyvecs
kékből, tilány mesés beszédek helyett, olvasgathatnának, vagy is 
azokból észszerüleg okosan mesélhetnének; mig más részről ismét 
mellőzhetetlen volna, a már iskolába járó gyermekek számára, az 
e szakban eddig is létezők, vagy még pályázat mellett írandó, olly 
olvasó könyvet adni az iskolákba, mellyből a tanító naponta a szá
razabb tanulmányok által megunatkozott növendékeknek gyönyör
ködtetésükre, és nemesebb szórakozásukra bizonyos órákban felol
vasásokat tarthatna, s illy módon lassan lassan a gyermekekben 
felébresztené,de tettlegesen isbeléjök csepegtetné az olvasásra való 
hajlamot, meggyőzvén őket arról, hogy a hasznos, és mulattató 
könyvek olvasása a léleknek müvelésére épen ollyan szükséges,mint 
a testnek a táplálék. ,v.e. •„>,•..,„• , Bonyhai Benjámin. 

Gróf Thurzó Györgynek, 
M a g y a r o r s z á g nádorának temetése 1617-ben. 

Kzi'ri. hazánk történetében nagy szerepet játszott férfiúnak a Birsei egy
házban *) történt eltemettetésére vonatkozó adatokat, sajátkezüleg jegyzetté 
annak fia gróf Thurzó Imre a maga naptárába, mellynek czime : 

,,Catendarion, az az, az ezer hatszáz tizenketetik' esztendő napjának 
számlálása, az közönséges Prakticával, Aspectusokkal, planétáknak foljásival, 
és az éghi jeekben való belépésekkel egyetemben, melly első bissextilis után 
szereztetett az Crakai Akadémiában tanitó Bernard Philosophus és Orvos 
Doctor által nyomtatott Kereszturot Farkas Imre által." 

„ S mellyben egyszersmind találtatik : 
Prognosticon az egbi Chilagoknak forgásából néminemű történendő 

dolgokról , és bizonyos üdőknek állapotjáról. 
A z Tekentetes és Nemzetes és Nagyságos Urnák Nádasdy Pálnak, F o -

garas földének örökös és Vas Vármegyének Fő Ispanianak etc. mint kegyel
mes Uramnak kivánok az Mindenható Ur Istentől Z . Lelket, egességet ídvÖ-
seget éa hoszu eletet, és hivatalom szerint szolgalatomat ayanlom. Farkas 
Imre könyvnyomtató." 

E naptár lapjain olvashatók gróf Thurzó Imre által sajátkezüleg föl
j egyezve a következő igen érdekes adatok : 

A n n o milleeimo SJxcentesimo decimo sexto die vigesima quarta D e -
cembris. 

A z zegheni udvezult V r eő Ngha mult ki az arnyek Wilagból Nagi 
karaezon estin tertali htján tiz urakor. 

*) Nagy-Bicae most Trencsénmegyében, mintegy 3000 lakost számláló mezőváros, 
•f?y régi »árral. 

25-én. Decemb. K i nutoztatva s fel eolteosztetve volt az magha házában 
az földön egi eoregh Divaoi Zonieghen. 

26-án. Aszerint es ugian az helijen volt . 
27-én. Hasonlóképpen ott volt. 
28-án. Koporsóba helheztetven, vittek be az felseo Taarház előtt való 

botban. 
29-én. Koporsóban ot fekütt. 
30-án. Jöttének ide Bijtthere, ugimint Thurzó Zanisló V . eo kegme. 

Doczij István V . és Sándor János V . 
31-én. Tanácskoztunk az üdvezúlt V . Attjamnak eo Naguak el teme-

teteae felól, es egieb szükséges dolgok felől is. 
Boldog atzonihava. 2-án. Jütt ide Czáti Gáspár Vram, es Teretiansky 

Vram eö kme. 
3-án. Jakosith V . eo kme sógorom jü t ide Bittczhére del elót. 
4-én. Volt az Consultatio bövsegesen, az eltemetes felól és egienló aka

ratai 19. Februariit rendellek, B arra rendet is irtanak de pompa funebri. 
Jüt meg azon nap Beniczki Imre Ura, Révai Péter LTramtól eö kmlöl, 

az köveczhegcl. Este fele erkezeth megh Beniczki Marton Vram es ehediglen 
való Vice Palatinu3. 

5-én. Nitotak meg prima vice az testamentumoth, hogy az szegeni 
Istenben elniugot Testator Uram Attiamnak akaratiát erlheaek, de circum-
stantiis Bepulturae, Locua destinatus in Testamento, Templum Parochiale 
Bittezhense, Cavit autem serio in testamento testator, ne quid auri argenti-
que una cum ipso humetur — in sepultura nihilominus ut honestas spectetur 
mandavit.Az testamentumnak felnyitója Beniczki Marton urá volt cliediglen 
való Vice Palatínus. 

6-án és 7-én. A z hivóleveleket ad Solemnitatem funebrem exaráltattam 
és elküldöztem, Dávid Sigmond erkezeht megh Prágából Czháazar Urunk ee, 
Felsége levelemre való választetelevel. 

8-án. Jüt ide Kresaczek az az küfarago Morvából, s hozta meg a fekete 
posztot 39 végeth, az javának 11 forinton es az alabvalojat 9. 9. forinton. 

9-én. Reggelj minth edgi 8. ora tájban, szegeztettem be az szegeni 
Vram Attiam testet koporsóban. Azon napon jüt ide délután Sógor Urá 
Illéshazi Uram és kgme. Es erkezeth meg Morvából Armpruster Urá hozott 
magával 35 vegeth fekete posztot. Vegith 7. es 6. forinton az alabvalojat 
pediglen 5. 'brinton. 

10-én. Végeztek el az egez Udvarnepnek ruhaztatasat giazban az Haj
dúság kivól. 

11-én. Hoztak meg az Postáról Clesel Cardinalis Urá levelemre való 
valasztetelet-

16-án. Ebed utan 12 órakort jütt ide eöregh Aszoniom Antám eö nga, 
de meg nem ett volt ebedeth, ide Bittczhére való siettes miath. 

18-án. Reggelli kültem ell Bainoczhi fiút Superintentenz Uramhoz, 
irott it való prédikátor Uram levelet, a perorálás és parentatio felülj. 

20-án. Ebed elót jüt ide Batiam V r a m Prieni Ferencz Uram — azon 
napon eö kgme ell menth. Estve fele erkezeth meg Dunántúlj Papai nevó 
szolgám, hozót levelemre való valasztetelt Botiani Uramtól eö kgmtöl Zrini 
Miklóstülj Batiamtülj és Czhirjakitül is. 

21-én. Ebed elót jüt ide Bittzhere Erdődi Criatoph Sógor Uram eo 
kgme. 

Szombaton az az eadem die jüt megh Beczhi vásárlással Pozgai Uram 
eö kgme. Ugian azon napon délután Erdelibülj erkezeth megh Zoltán 
Ferencz Uram eő kgme. 

22-én. Morvából jü t megh Szőcsh András hozót ket szekéren 102 
vegeth fekete morvái posztot. 

23-án Bocshattam ell Armpruszter Vramoth Bccshben, ebed előt szaba-
tam ki 100 lovasnak 100 giaz mentet. Ebed utan keztem feketevei bevonatni 
az Szentegifnzat. 

26-án Szabattam ki az Hajduknk fekete giaz ruhajokat. 
29-én. Jüt megh SzŐcsh András harmadezor Morvabulj hozót 54 fe

kete Vegh poztot. 
30-án Küllem ell, 2 szekereth Morvába az ón koporsoerth. 
31-én. Reggelj ment ell az szekér Beczhben az giaz Zászlojért es egyéb 

aprólékért. 
Bojt elő hava 3-án Jüt megh Holomuczbol az koporsó czhináló a hozta 

megh magával az ón koporsót : 
7-én. Hoztuk ki az Szegeni udvezult Vrat eö ngát az Varbulj es helj-

hezhettük az ónkoporsóba Palota alat való házban. Ugian azon napon vona
tuk be az egez palota alliat fekete posztóval. 

I l -én . Venit Vittemberga Moldenhaverus Medictne Doc tor , ante 
tempus coene hora una aut altéra. 

13-án. A d coenam venit Bittezham magnificus Dominus Cristophorus 
Erdödi. Ante tempus caene rediit una cum aparatu funebri Vienna Dominus 
Amprusterus. 

14-én Ad coenam venit huc Dominus Magnificus Casparus illeshazi 
affinis meus carissimus. 

16. 17. 18. Comparuerunt Legati Principum, Magnatnm, Nobilium 
Comitatuum, liberarque Civitatum, et idgenus alii quam plurimi. 

19. Sepultus est in templo Parochiali Bittezhae. Illu. Comes Regni 
Hungáriáé Palatínus Dom. Georgius Thurzó Genitor meus dulcissimus. Cum 
ingenti solemnitate inpraesentia Legati serenissimi Archiducis Maxiroiliani et 
legati Ducis Teasinicnsis, ut et rellquor. quam plurimor. Baronum, comitura, 
Magnatum, et Nobilium, Liberar. item Civitatum Legatis. Pompa funebris 
duravit a hora V 2 7 matutina ad horam 1 promeridianam. Orationem publi-



carn habente Ressimo Dominó Isaco Abrahamide Superintende Comilatuum 
Nítricnsis Barsiensis et Zoliensis. 

Tutores in Testamento ordinati. 
Splis Magn. D . Franciscus de Botian. Magnif. D . Petrus de Reva. 

Spectab. ac Mag. D . Stanislaus Thurzó Georgius et Nicolauí Comitee pp. a 
Zrinio, denique Affines ommes Augustanas Confessionem nmplectentes. 
Eredeti kézirat után közli. Szent-Istványi Márton. 

Zsibbasztó rája (Zltterroche, Porpedo). 
A zsibbasztó rája hal, egyike azon ritka állatfajoknak, mellyeknek tes

tébe a természet védfegyverül nagy mennyiségű villanyoeeágot adott, hogy 
avval elleneiket megrontsák, ép ugy, mintha azokat mennykőcsapás érné. 

E hal teste csaknem egészen kerekalakkal bir, hátul egy farkkal, melly 
igen hasonlít a csavarhoz, ugy hogy még a legtökélyesb csavargőzös sem bir 
jobbal. 

A régi Galenut állitá, hogy e hal élvezete meggyógyítja a nyavalya
törést, és hogy villanyütést, a főre irányozva, ebből a fájást elűzik. GalenuB 
még azt is állitá, hogy ez állat farka ütéseivel fákat dönt le és sziklákat 
repeszt; sőt már a villany táviró ÍB létezett általa, a mennyiben, egyszerű 

balászok állitásakint, midőn e hal horagra akad, rezgő ütést éreznek, a hor
got tartó kézben. 

A z eleven zsibbasztó ráját érintő kéz villanyütést érez, millyen a ley-
deni palaczké, és ez annál tetemesebb, minél erősebb, egészségesebb az állat, 
melly, ha fölindul, egymásután több illy erős csapást képes osztani. Szájának 
és légcsövének két oldalán vannak az 6 leydeni palaczkjai, vagyis villany
tartói félholdalaku szervekként, melly nagy mennyiségű palaczkokkal, vagy 
haaanyokkal (prismen) látszanak tele lenni. E hasanyok függélyesen és pár
huzamosan állnak egymás mellett, millyet csak az egyik szervben 1100 dara
bot olvastak meg. 

Becquerel boneztani vizsgálatai után állitja, bogy az állat a villa
nyosságot csupán akaratja által fejében készíti, honnét azt az említett két 
szervbe, mint palaczkba lehúzza. Villanygazdagsága azonban igen sokban 
függ testének erejétől, egészségétől, a körlég és igy a tengervíz hőmérsékétől 

Ha egy ideig háborgatják, ingerlik, akkor színe megváltozik; puha, 
sima, sárgás, fekete folttal sürnn behintett bőre fején s hasaalján tetemesen 
vörös lesz. A középtengerben, kivált a partokon, nagy mennyiségben talál
tatik. Két-három rőf hosszura is megnőf, B mivel teste kerekalaku, meglehe
tősen vastag tömeget képez. A z átszállítás alatt sokat szenvednek, ugy, hogy 
villanyOBságuk is gyengül; azért vizsgálatot ia csak ott a tengerparton tehetni 
rajta, mire nézve Breschet és Bequerel Velenczét igen alkalmasnak találta. 

T Á R H Á Z . 
Néhány szó az építészet ügyében. 

Nemzeti öntudatra ébredésünk szép hajnalán ki lőn mondva azon meg-
dönthetlen igazság, hogy csak minden oldalú tevékenységed haladás által 
biztosittatik egyéni lételünk a nemzetek sorában. Ez elv nyomán ki kell 
fejtenünk minden ereinket: a tudományok és művészetek minden ágát honfi 
buzgalommal felkarolnunk s mindenben ; érvényre emelvén nemzeti saját
ságainkat magyar szellemben kell működnünk. Több szakmában már szép 
haladásnak örvendünk: másutt erősen küzdünk a kezdet nehézségeivel: csak 
a művészetek egyik legfontosabbika, az élet minden viszonyait átható építé
szet kerülte ki mindeddig figyelmünket. H o g y végre e téren is messze 
kiható mozgalmak készülnek és gyökeres javítások fognak létre jőn i : azt 
Kotláit ur honfias felszólása (a m. Akadémia színe előtt) fényes kilátásba 
helyezi; az általa hozott áldozat nagyszerűsége egyszersmind fejtenünk 
engedi, hogy árván elhagyott építészetünk, melly eddig idegen kezektől 
gyéren ápolva virágtalan vadonságban sinlődék: mint életteljes törzsbe oltott 
nemes ág, gyorsan hajtott bimbókkal gyönyörködteti majd ápolóit éa a nem
zet számára szép virágokat, éltető gyümölcsöket termend. 

Ha a Kováts ur által kitűzött pályázat következtében létre jő egy 
magyar építészeti kézikönyv, melly nem szorítkozván az építéshez tartozó 
mesterségek éa tudományos ismeretek benső összefüggés nélküli tárgyalá
sára, nem arra tanit a mit minden, valamennyire képzett építőmester ugy is 
tud: hanem magasabb szempontra emelkedvén figyelmeztet: miszerint az 
építészeti remekek nem egyoldalú mesteremberi ügyesség, sem puszta tudo
mányos képzettség, nem is kizárólag művészi ihletettség által teremnek: 
hanem e három kelléket ugy Összesítik, hogy azok egymást bensőleg áthatva, 
egy öszhangzó egész képében hatnak a szép iránt fogékony kebelre, ha e 
vállalat legyőzi azon nagy nehézségeket, mellyeket magyar építészeti mű
szavak hiánya gördít az e tárgyban irni óhajtók elé: — ugy valóban nagy 
lessz a hatás, mellyet különösen szakfórfiak képzése ügyében gyakorland. De 
nemzeti építészetünk ne legyen melegházban ápolt gyenge csemete, hanem 
éghajlatunk alatt honoB, mindenki által szemlélhető terebélyes fa, mellyet 
nem dönt meg minden elvonuló zivatar, mellynek bimbóit a tavaszi dér el 
nem hervasztja. 

A z építészet nemzetünknél csak ugy honosulhat igazán, ha művészeken 
kivül műértő közönségünk is fog létezni: eddig illy közönséggel nem dicse
kedhetünk. Mert nem azt mondjuk müértelemnek, midőn az ép :.ttetö eszméi
vel, tanácsaival ostromolja a hivatásos művészt: sőt a műértő mig a szépet 
gyönyörrel élvezi, egyszersmind érzi, milly nehéz azt teremteni s tartózkodik 
átlépni azon határokat, mellyeken tul haladni csak keveseknek adatott. Szük
séges, hogy egy műértő közönség birjon a kellő alapfogalmakkal; hogy a 
szép és nem szép között biztosan válasszon. Ha majd közönségünk ennyire 
mivelődik, nem hallandjuk minden uj építmény szemlélőitől, a sok egyhangú 
és alaptalan dicséreteket, mellyek a valódi művészt csak elkedvetlenítik, mig 
a gyengébb tehetség elámítva, nem igyekszik magasabb képzettség után és 
erejét meghaladó müvekbe ereszkedni vissza nem retten. 

Műértő közönség alapítása és képzése tehát a legkorszerűbb kiván-
ság. Egyedüli ut erre a lapirodalmi téren nyílik. Mert ha minden művé
szet, ugy különösen az építészetnek élvezetet nyújtó felfogása az érző keblen 
kívül tárgyilagos előkészültséget igényel: ez pedig nem annyira a különben 
is ritka példányokban létező, s helyhez kötött műremekek szemlélése, mint 
ezeknek az irodalmi téren ismertetése, értékük megvitatása által éretik el. 
Kell jőni időnek, mikor egy képzőművészeti folyóirat közelebb viszonyba ho-
zandja az egymás nélkül igazán nem fejlődhető képzőművészeteket; midőn a 
nemzet jelesebb művészei eszméik, elveik, müveik ismertetése által egymást 
és a közönséget gyönyörködtetve oktatják; midőn a műértők józan bírálata 
minden visszaéléseknek gátot vetend éa a művészeket folytonos haladásra 
•ösztönzi. Midőn a művészetek történetének átalánoeb ismerete, a most meg 

szerte divatozó balitéleteket megszüntetvén, egyszersmind elődeink e téreni 
munkálódásának méltánylatára vezetend. Nem teszünk le azon szép remény
ről, sem, hogy egykor még a képző művészetek magyar akadémiája létre j ő . 

Ujabb korban az építészet terén teljes fejletlenség, általánozavur ural
kodik: a hagyományos művészeti szabályok benső üressége ki van.derítve, a 
régi irány többé nem tartható; uj még nincs biztosan kijelölve s a küzdő 
nézetek tömkelegében egyedül a figyelmes fürkésző képes az uj fejlődés re
ményteljes csiráit fejteni. Külföldön nagyok a mozgalmak: honunkban eddig 
nagy volt a tétlenség. Ennek nem szabad tovább igy tartani, nagy ideje hogy 
mozogni kezdjünk! Megvárjuk-e mig idegen fóldőn lombokat hajtott az uj 
növény, hogy virágzó állapotban ültessük azt hazánk földébe át? Remélhet
jük-e, hogy fejlettebb korában idomuland honunk éghajlatához? Kényelmes 
uton nyernénk igy építészetet, de az magyar nem lenne soha. — Pedig ha 
óhajtunk magyar festészetet, szobrászatot, ha büszkék vagyunk nemzeti ze
nénk, költészetünkre: miért ne lehetne nemzeti építészetünk is, nem annyira 
sajátságos s idegen elemektől eltérő tán, mint cz utóbbiak, minthogy az épí
tészet a művészetek legtárgylagosbika, de mindazáltal hazánk igaz tulajdona, 
melly vágyainknak megfelelvén, önérzetünket emelné. 

Honfiúi kötelességünk tehát ereinket kifejtve az előttünk nyíló utongyor-
san előre haladni s mig alkalmasabb küzdttért nyernénk, hírlapjaink hasáb
jain vitatni meg azon elveket, mellyek nyomán biztos alapra lesz hazai épí
tészetünk jövője fektetve. Kell terjesztenünk ösmereteket és nézeteket, inely-
lyek a közönség művészet iránti érdekeltségét előmozdítsák, Ízlését nemes-
bitsék, kell egyengetnünk jövendő haladásunk tágas terét. — A z építészeti 
szakmát választott honfiak vannak legegyenesebben utalva e munka megkez
désére: tőlük a haza irói ügyességet nem kívánhat: de igen azt, hogy hol 
tenni kell, szerénységből hátra ne maradjanak. — Ez szolgáljon jelen sora
ink igazolására is: midőn azon szándékkal lépünk a tisztelt közönség szine 
elé, hogy számára a szellemi élvezetek egy uj forrásának megnyitásában, 
tehetségünk szerint közreműködjünk. * ) 

Bécs Mártius 1 I-kén 1859. A. K. 

A cs irke a tojásban. 

A régi egyiptomiak Afrikában már kétezer évvel ezelőtt ismerték azon 
mesterséget, mint kelljen a tojást tyúk nélkül is kikölteni s igy rövid idő 
alatt számtalan szárnyasállatot szaporitni. E czélra kemenczéket építettek, 
a tojást ezekbe rakták, s annyi meleget eresztettek azokba, mennyi szükséges 
volt a szárnyasok kiköltésére. Ezek voltak a költökemenczék, mellyekben, 
amint Plinius, ott utazott latin iró állitja, évenkint 100 milliónyi csirkét hív
tak az életre. 

Több rendbeli kísérlet után végre sikerült kitalálnia régi egyiptusiak e 
titkát; ma már Európában ÍB vannak költő kemenczék. Ezek feltalálása után 
lehetségessé vált figyelemmel kisérni a csirke kifejtését a tojásban. Mielőtt 
ezt leírnánk, szükséges lesz ismerni a tojás részeit. Ezek pedig a következők : 

1) A külső héj, melly kemányes és szénsavas mészből áll. 2) A kéjbőr, 
melly közvetlen a kemény héj alatt fekszik, vékony, de erős és szironyszerü 
(pergamentartig). 2) A fehémye vagy tojásfehér, mellyet három részre lehet 
választani s ezek : a külső hig, a melly a héjbőr alatt van s a tojás fölnyitá
sakor legelőbb kiömlik; a sűrűbb belső, melly csak azután ömlik ki, midőn 
mára hígabb lefolyt; a legbelsőbb fehémye, melly erősen a székhez tapad 
s igen nyúlós, SZÍVÓS. 4 ) A tojásszék, melly a fehérnye közepén lebeg. Ezt 
körülveszi 5) a székbőr, ennek kétfelől 6 ) két vékony czérnaazerü nyujtcánga 
van, mellyek egyike a tojás egyik, másika a tojás másik csúcsához tapad a ez
által a szék a fehémye közepén lebegő helyzetben maradni kényszerűi. A 
szék közepén van 7) a középür, melly csekély fehérnye nemű folyadékkal van 

* ) Örömmel Üdvözöljük e nemes igyekezetet é* az ébredéit e téren is. Részünkről 
minden, tehetségünkben álld közremaokálast szivesen igérttnk- S z e r k . 
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tele. Ezen emelkedik egy üres menet, mellyen van, 8) a kakashágás vagy 
bibe (fehéres folt). A z üres menet lényegesen arra van rendeltetve, hogy a 
széknek súlypontot adjon, vagyis, hogy ezen oldal, mellyen a csira van, min
dig fölfelé fordulva maradjon a tojás akármelly helyzetében. A bibe alatt van 
9) a csálén-!, melly költés alatt ismét három levélre oszlik. A 10-ik rész a 
légréteg, melly a tojás tompa végében van, s melly lényeges rendeltetéssel 
bir; de erről alább. 

Lássuk már most mint fejlődik ki fokonkint a csirke a tojásban. 
A tojás a költés első óráiban már lényeges változáson megy át; a szék 

fölemelkedik közvetlen a külső héjig és sötét vonások vagy árnyéklatok tá-
madoznak benne; a csirlevél három részre oszlik. E három levélből képződ
nek aztán a test különböző részei. 

20 óra múlva a székben barna foltok láthatók, mellyek 24 óra múlva 
vörössé lesznek. E vörös pontok hálót képeznek, mellyekből a 30-ik órában 
már néhány köldökedény támadt. Már a sziv képződését is, a vér gyenge 
mozgásával egyetemben, lehet észrevenni, mi a 36-ik órában már jobban 
látható, mivel a sziv már kifejlettebb. A 48-ik órában kezd az ébrény (em-
bryo) kikerülni. 

Harmadik nap az ébrényen a fej és egyéb részek véredényei tűnnek fel; 
5-ik nap a szemek és agyhólyag valamint a szárnyak kezdete is, látható; 
ugyan e napon és a 6-ikon az ébrény már mozog, a fehémye megsürüdött s 
a tojás csúcsaihoz tapad, a szék higfolyós lett; az állat fólső álló jó l , az alsó 
alig látható, a szemek kifejlettebbek. 

A 7., 8. és 9-dik 
napon az ébrén jelenté
kenyen nagyobb lett, 
kiválóan pedig a szemek 
tökélyesbültek. A 11. , 
12. és 13-ik napon már 
a fehérnye igen megfa
gyott, j e l e n t é k e n y e n 
megsürüdött, mint a SZÍ 

VÓS mézgageny. A z ál
laton már a tollhéjak 
mutatkoznak, a fülek ia 
némileg észrevehetők, 
valamint a szemhéjak is; 
a 13-ik napon a karmo
kat szaru boritja be, a 
láb felbőre megpikke-
lyesedik. A 14— 16-ik 
napon a hágy hólyag, 
melly közvetlen a héj
bőr alatt terül el, az 
egész tojást belől körül
veszi; a székbőr jobban 
összeesik, a fehérnye 
már igen kevés; az álla
ton az alsó s felső szem
héj elérvén egymást, a 
szemet betakarják; az 
orrlyukak pikkelyei fel
tűnnek, a tollhéjak sok
kal nagyobbak már; a 
16-ik napon a fehérnye 
már teljesen eltűnt; az 
állat feje melle felé ha
jolt vagyis inkább már 
a j o b b szárnya alatt 
van. A 17—19-dik na
pon eltűnik a szék, mi
vel a köldökön át a csirke belső részébe nyomul. A tojás tompa végén levő 
léggel telt űr a 19-ik napig egyre növekszik, mikor nagy jelentőséggel bir. 
A csirke t. i. az üres térben kinyujtózhatik s csőrével a tojáshéjat kopácsol
hatja, melly ez üres tér nélkül a csirkére nézve börtön volna, mellyből ki 
nem szabadulhat, mivel mozogni s erejét kifejteni nem bírná. Így végre a 
csirke kikerül a szabad levegőre vagyis a világra j ő . 

Ipar , g a z d a s á g , kereskedés . 
— i Felrilágositás a jászkun hitelpénztári és telepítési tercre nézve.) Jász-

Berény, april 18. Nehogy a Vas. Ujság 15. számában, a jászkun hitelpénztár s 
telepitésre vonatkozó czikk, a Jászkunságban kellemetlen félreértésekre okul 
szolgáljon; a legbiztosabb értesülés után, szabadjon az érintett czikket követ
kezőleg módositani : Igaz, hogy a jászkun telepitési terv, mind a főkapitány
ságnál; mind több kitűnő jász- és kun értelmiségnél, olly értelemben mint az 
általunk a P. Napló f. é. 72. a 73. számaiban tüzetesen tárgyaltatott, létezik; 
s e tárgyban legújabban különösen a Nagykunságban magánértekezletek is 
tartattak; de semmi nyilvános s döntő határozat e tárgyban mainapig nem 
hozatott; s igy a telepitésre vonatkozó terv, mint a Vasárnapi Ujság 15-ik 
számában foglalt tudósításban mondatik, mintha felsőbb hellyre raegbirálás 
végett már az fel is terjesztetett volna, következőleg értelmezendő : A főka
pitányság a telepitési ügyben csak javaslati szavazattal bírván; s az ügy el
döntése kizárólag a jászkun községeket illetvén; a terv felterjesztése csak 
akkor történhetik meg, ha e tárgyban a Jászkunság gyülésileg határozna, 

Z s i b b a s z t ó rá ja ( Z i t t u r r o c h e , P o r p e d o ) . — (Lásd a szöveget 199. lapr.i.) 

mi egyrészt a jelen viszonyok, másrészt és pedig leginkább azon körülmény
nél fogva, hogy a telepítendő puszta haszonbéri ideje csak 1861 évben jár 
le, egyelőre nem is várható. E nyilatkozattal tartoztunk mind az igazságnak, 
mind a Jászkunság a főkapitány ur által ugy mint általunk minden alka
lommal tiszteletben tartott jogainak s kiváltságainak. Szűcs Mihály. 

A ( Borügy.) A A „Borászati Lapok"-ban olvassuk, hogy Schwarzer 
Alajos bécsi borkereskedő a magyar borkereskedést Amerikában jóformán 
megalapította. Csak egy hó alatt, egy ujyorki borraktárból, 1470 akó bor 
adatott el. Igen érdekes, hogy Schwarzer nr angol, franczia s német nyelven 
közlött árjegyzékein s körlevelein is a hordót mindenütt (tehát magyarul) 
csak hordónak nevezi, azokra mindenütt a magyar korona s Pest-Buda van 
nyomva, a mértékek pedig mind egyenlők. — Már Pécsett is van borcsarnok 
s a vidék több helyén szándékoznak ollyat állítani. Csak rajta! — A tokaji 
bor ára emelkedik, már Francziaországban ia jobban fogyasztják mint az
előtt; több orosz és porosz kereskedő tett j ó vásárlást a Hegyalján. 

0 (As uj ipartörvényjavaslatot) a keresk. a pénzügyi minisztérium újra 
fólterjesztette s jelenleg azt a birodalmi tanács tárgyalja. E törvényjavaslat 
az iparszabadság elvére van fektetve. 

Közintéze tek , egyletek . 

0 (A magyar Akadémia) april 14-én tartott math. éa természettud. 
osztály ülése. rfisí« Ármin Iev. tag foglalta el székét, illy czimű előadással: 

„ A kúpszeletekkel szo
ros összeköttetésben le
vő néhány alig ismert 
vonalok tulajdonságai
ró l . " — 

Nendtvich Károly 
folytatá értekezését a 
természet - tudományok 
szelleméről éa hatásá
ról az emberiség fejlő
désére. 

A (A magyar Aka
démia) april 18-án tar
tott ülése. Deák Zsig
mond czimzetes püspök 
s az akad. Iev. tagja, az 
akadémia részére 2400 
ftnyi alapítványt tett. 
Gró f Károlyi Györgyné 
Genuából küldött leve
lében két jutalomdíj ki
tűzésére kéri az akadé
miát; egyiket serdülő 
leánykák számára szánt 
a történeti tárgyú, má
sikat a finemü ifjúság 
számára szánt, szintén 
történeti tárgyú szép
irodalmi műre, aman
nak dija 100, emezé 40 
arany. — A 100 arany 
Teleki-féle jutalom az 
„ E g y királynő" czimü 
pályaműnek ítéltetett 
oda ; szerzőjéül Tóth 
Kálmán tünt ki. Ezután 
a bölcsészeti szaküléssé 
alakult ülésben Somogyi 

Károly tartá székfoglaló beszédét, mellynek tárgya : a bölcsészet lényegeB 
feladata. 

0 (A királyi magyar természettudományi társulat) april 16-ki ülésében 
Sztoczek J. tanár toldalékot olvasott fel a lakhelyekben szükséges légjuta
lékról, Károlyi L. pedig a Sellersféle borok vegybontásáról értekezett éa 
Maumené munkáját ismerteté. 

Böi igészet 

az é le t és t u d o m á n y mezején. 

— A clitorisi kútból — Árkádiában — a ki ivott : annak többé nem 
kellett a bor. J ó lenne azt a kutat néhány évre a bortermő hegyek közelébe 
átszállítani; — s hozzá hajtani csordával azon szép reményű fiatalokat, kik 
a bortól elbódulván legszívesebb jóltevőikbe is belevesznek, illetlen és erkölcs
telen dolgokat űznek, — becsületöket, mit Isten adott — az ördögnek vetik, 
— jövendőjüket végkép eláesák, — helyöket — mellyre a gondviselés emelé, 
eléktelenítik 1 Bizony okos nép vala az a római nép, melly fiának 30 éves 
koráig bort nem adott; és közhivatalnokát — ha lerészegedett — a plebeiu-
sok közé vagy tömlöczre vetette! 

— Nagy Sándort egy pohár (mérgezett) bor ölte meg. 
— Xerxest, midőn magát leitta, testőre Artabanus ölte meg. 
— A római császárok néhánya borostyán koszorút hordott homlokán, 

hogy a villámütéstől biztosan elitesének. 



T i kétkedők, kiknek szivetek 
Nem környezi hit sugara, 
De szövétnek-fény helyett kétely 
Borult éltetek útjára, 
Kiket ragadván téveszme, 
Bolyogtok czél, s irány vesztve, 

Ti szenvedők, kik előtt a sors 
Minden zöldséget elkaszált, 
Kik küzdetek inség, s nyomorral, 
És reményetek sirba szállt, 
S élethajótok törve áll 
Bőszült tenger kőszálinál, 

Jertek a húsvét szent innepén 
Nézzetek a Galgotára, 
És nézzetek a pusztán maradt 
Kínszenvedések fájára, 
Mellynek isteni mártyrja 
Elvett éltét -ismét birja. 

Jertek tekintsetek csak szélyel 
A természet templomába 
S nézzétek, miként kél az élet 
A zord enyészet nyomába, 
S mint üli hegy völgy azerte szét 
A feltámadás innepét. 

Kételyt oszlat, és reményt támaszt 
E pár magasztos látomány, 
Hit- s remény vesztet éjjelére 
Feltűnik egy dicső korány, 
Meglátjátok, ti kétkedők, 
És ti vérkönyes szenvedők. 

És meglátjátok , hogy a hitnek 
Malasztja legszebb földi kincs, 
S hogy a boldogságak éjje van, 
De örökös halála nincs. 
Tavasz váltja fel a telet, 
Boldog, ki hisz, remél, s szeret. 

H O R T FARKAS. 

Irodalom es mövesiet . 

— Megjelent 8 kapható Heckenast Gusztáv k ö n y v k i a d ó hivatalában 
Pesten „ A z uj Tes tamentum s a S o l t á r o k k ö n y v e : " nyolczad-rét csinos 
kiadás nagy betűkkel, angol vászonba kötve, ára 3 0 k r . u jpén t . 

Ugyan ott kapható lesz „ S z e n t B i b l i a " vagy az egész Szentírás D. 
kiadás tf-rét bőrbe kötve 1 ft. 5 kr. ujpénzben m á j u s l á - t ő l kezdve . 

+ (Garay ötnes költeményeinek) második kiadása, mint halljuk, e na
pokban sajtó alá adatott, s a költő arczképével nem sokára meg fog jelenni. 

+ (Erdélyi Indali Péter „Magyar olvasókönyvet") szerkesztett két 
kötetben a protestáns algymnasiumok I I I . és IV.-ik osztálya számára. A z 
egyes czikkek ügyes nevelői tapintattal vannak megválasztva. A kötetek 
egyenkint is megszerezhetők, a III . osztályé 75, a IV.. osztályé pedig 65 nj 
krért. Kiadja Heckenast Gusztáv. 

+ tAlmásy Tihamér „Kotty és mosoly") czimübeszély-gyüjteménye két 
kötetben megjelent. Tartalmát a következő hat beszély képezi: Andor 
Klára. Hova visz az amerikai ut? Egy napi fogadás. Sikerült előadás. A 
szerelem jő és távozik. Ez nóm! Ajánlva van gr. Karácsonyi Gnidóné szül. 
Marczibányi Mária ő mgának. A csinosan kiállított két kötet ára 2 uj forint. 

V n . Oji. 17. n . 



4- („Kordátok" Zajzonitól.) E czim alatt jelent meg közelebb Bécsben 
egy 146 lapnyi versfűzet, mellynek igen csinos kiállítása becsületére válik 
Sommer Lipót nyomdájának. Tartalmát lyrai és elbeszélő költemények ké
pezik; van benne nebány fordít mány is a szerb népköltészetből. A mű a 
székely nemzetnek van ajánlva. Ara 1 uj frt. 

+ („Az elemi festettet") czimü munka Plachy Ferencztől megjelent. E 
füzetke, melly 6s lapra terjed, a táj festészetet tárgyalja könnyű, érthető mo
dorban, a kezdő művészek, műkedvelők és tanuló ifjúság számára. Ajánlva 
van mélt. gr. Andrássy Manó urnák. 

+ (A „Magyarok étetrajta") V H - i k füzete megjelenvén, a következő 
családokat illetőleg történeti személyek ismertetését hozza : Becs, Becse, Be
csei, Becsei, Becsek, Becskereki, Becski, Becz, Bede, Bed, Beda, Bede , Be
déi, Bedekovice, Bedi, Bedő, Bedur, Bég, Bégányi, Bei, Beiczi, Bejei, Bejte, 
Békási, Bekc, Bekéi, Bekensloer, Bekényiek, Békés család, Bél nemzetség 
és I. Béla. 

4- (Aláírási felhívás.) Antalfi János sárospataki gyran. tanár aláírást 
nyit az 1860-ik évre szóló sárospataki „Népszerű naptárra." Egy példány 
ára 25 uj krajczárra van határozva. A naptárt Kálvin reformátor arczképe 
fogja disziteni. A naptárhoz mellékelve lesz a tiszáninneni ev. ref. egyház
kerület névtára azok számára, kik azt hét ujkrujczár ráfizetés mellett külön 
megrendelik. A z aláirók a példányok átvételekor fizetnek. A z aláirási ivek 
május 31-ig Antalfi úrhoz Sárospatakra küldendők, kik május 31-ig a pénzt 
is beküldik, tiz példány naptárt és egy ráadást 2 ujftért, ötvenet és öt ráa
dást 10 , százat és tíz ráadást 20 uj forintért kapnak. Tiznél kevesebb pél
dányra előfizetés nem fogadtatik el. A tiszta haszon a sárospataki ev. ref. 
főiskolai testgyakorló-intézet fölszerelésére lesz fordítva. A z 1859-évi nap
tárnak ugyan e czélra íölajánlt tiszta jövedelme 69 ft. 49 krt. tett p . p . 

4- Beküldetett szerkesztőségünkhöz a „Pécsi nemzeti színházi emlény 
185%-ik évre ." Szerkeszté és kiadá Otoray Árpád, a színtársulat súgója. A 
társulat személyzete és az előadott darabok sorozatán kivül versek a egyéb 
apróságok vannak a kis 52 lapnyi fűzetben. Molnár György társulata a téli 
folyamban 137 darabot hozott színre, melyből 65 eredeti, 39 uj. 

-f- (Meyerbeer „Ploermeli búcsúja.'') A nagy mesternek ezen legújabb 
dalmüvét f. hó 4-én hozták először szinre Parisban, s olly roppant sikert 
vivott ki, hogy a külföldi lapok tudósitói keresve keresik az alkalmatos ki
fejezéseket elragadtatásuk kifejezésére. A kiállításról csudadolgokat beszél
nek. Parisban nem volt olly gépész található, ki Meyerbeer fantáziáját képes 
lett volna kivinni, Mannheimból hozatott tehát egyet, Mühldorfert, ki az 
egész színpadot egyszerre, mint valami bűvész, eltünteté, s egy mély völgy-
gyé vá l tozf tá át. Egymást váltják föl benne a legszemkápráztatóbb látvá
nyok, mini : holdvilág, vízesés, vizáradás, záporeső, dörgés és villámlás, 
mennykőütés, hosszú szent menet stb. Még kecske is szerepel benne. De ha 
mindezen tüudéries diszitmények elmaradtak volna is, a hatás mindamellett 
épen olly rendkívüli lett volna, mert nem a külsőségek ragadják meg a kö
zönséget, hanem a gyönyörű zene, mellynek fö jelleme a komolyság és köl
tői egyszerűség. E zene mindent feledtet; az ember nem lát, nem érez sem
mit, csupán a zenét, melly egy egészen más világba varázsolja a hallgatót. 
A z opera szövege nem sokat ér. Számtalan a cselekvényhez nem tartozó 
episod van benne, mellyeket azonban Meyerbeer igen ügyesen használt fol, 
ugy hogy mindegyikéből apró müveket alkatott, mik bár az egészhez vannak 
nőve, mindannyi mestermüvekkint emelkednek k i , mint egy fő , egy alak, 
egy csoportozat valamelly nagyobb képből. Legcsudálatosabb, legelbüvölőbb 
ama legenda dallama, mellyet Dionora (egyik főszemély) a második fölvo
násban énekel. Ez ugy hangzik, mint egy más, elveszett ősvilág dala. E dalt 
sajátságossága, és formájának szokatlan volta miatt nehéz utánénekelni, s 
mégis feledhetlen, szüntelen fülünkben cseng, a nélkül, hogy megfoghatnék. 
— Mint irják, a 63 éves agg zeneszerző egész testében remegett, midőn a 
viharos tapsolás folytán a színpadon megjelent. Napóleon császár az előadás 
alatt saját páholyába hivta őt meg, s első volt, ki neki uj müvéhez szerencsét 
kivánt. A z első husz előadásra már az egész helyiséget előre kibérelték. — 
Hire jár, hogy nemzeti színházunk igazgatósága is megtette volna már a kellő 
lépéseket ezen opera megszerzése végett. 

+ (Meyerbeer „A ploermeli bucsu") czimű legjobb dalmüvét Havi ko
lozsvári színigazgató már megrendelte, hogy mielőbb szinrehozhassa. 

+ (A múzeumi tenészeti akadémia.) Virágvasárnapján a pesti Közönség 
válogathatott a hangversenyekben, mert e napon három rendeztetett jóté-
kooyczélokra, u. m. a nemzeti szinházban a vakok-intézete, a városiban a 
terézvárosi kisdedóvda, a múzeumban a szegény-gyermekkórház s a mú
zeumi kert javára. Ez utóbbit Suck Lipót gordonkás rendezte, e benne a 
következő művészek és művésznők működtek közre : Hollósy L.-né Egressy 
Samu „Dalábrándját*' éneklé az Ő csalogány hangján; egy részét a közönség 
zajos kívánatára ismételni is sziveskedett; Ander Alajos hires német tenorista 
Eísertől az „ A n g y a l o m , " és Beethoventől „ A d e l a i d e " czimü műveket énekle 
kitűnő sikerrel; a közönségnek irántai elismerése hosszan tartó tapsviharban 
nyilvánult; Suck Róza gordonkán, Kuller Czeczilia hegedűn, Pachl Henrika 
zongorán és Pachl Karolina physharmonikán játszott; mindnyáján jelesen 
töltötték be helyöket. Végül a zenedei növendékek Tinódynak két históriás 
énekét adták elő szabatosan, mialatt nem egy szemet lehetett könybe borulva 
látni. A z utolsó magyar lantos e remek énekei csudásan hatnak a hallgató 
lelkére. Ez egyszerű, méltóságteljes dalok szivünk mélyéig hatnak, könnye
ket csalnak ki szemünkből, s önkénytelcn a mohácsi vész jut eszünkbe, melly 
után közvetlen szerzé Tinódi ez örökszépségü énekeket. Most már könnyű 
megfogni,miért szerették őseink annyira a hon dalnokait hallgatni. Kár, hogy 
nemzeti zenénk napról napra jobban le vétkezi eredeti szépségét. A Tinódi

énekek másodikát ismételni is kellett, s bár mennyire nem nagy méltányos
ságnak tartjuk is azt, ha a közönség viharos tetszésnyilvánításaival úgyszól
ván kényszeríti a művészt az ismétlésre, ez alkalommal mi is örömmel csat
lakoztunk azokhoz, kik tapsaik folytán még egyszer óhajtották hallani a 
szivreható „históriai énekeket." A muzeum díszterme egészen megtelt. 

m i 11 j * a * ? 
A (A pesti jótékony nőegyesület) számadási kimutatása 1858. április 

elejétől 1859. mártiuB végéig megjelent. A z összes bevétel 24,414 ft. 21 kr. 
A készpénzbeli ajándékokon kivül többen fával, ruhaneművel, terményekkel 
stb. ajándékozták meg az intézetet; a kiadások összege 15,907 ft. 12 ujkr,, 
és igy maradt készpénzül 8507 ft. 9 kr. ujpénz. 

+ (Gépmüvészeti színházunk is lesz.) Fölállítja pedig ezt Bajkai Sándor 
hazánkfia a városligetben, s május 1-én fog megnyílni. Láthatók lesznek 
benne különféle meglepő mutatványok, bohókás jelenetek, ködfátyolképek, 
gépezet nélküli óra s at. Vasárnapokon kétségkívül teleházban fogja Bajkai 
előadni mutatványait. Reméljük, a magyar szót sem fogja elfelejteni mutat
ványai közben. 

+ (A nemzeti muzeum gyűjteményeit), mindjárt megnyitásuktól kezdve, 
számosan látogatják, részint kellemes időtöltésül, részint pedig komolyabb 
czélból, t. i. hogy tanuljanak belőle valamit. Csak az sajnos, hogy nem tanul
hat ott az ember annyit mennyit óhajtana, mert csak kevesen birnak az ott 
kiállított tárgyak ismeretével. E hiány különösen érezhető a régiségtárban, 
hol minden lépten-nyomon azon kérdést intézi magához a néző: ugyan mi 
lehet ez? vagy: vájjon mi okból hozták ezt ide? Vannak ott olly tárgyak, 
mellyek egy vagy más tekintetből megragadják a figyelmet; ezeket a néző 
nem csak látni szereti, hanem tudni is óhajtana róluk valamit; vannak viszont 
olly tárgyak, mellyek pusztán magukban egyátalán nem érdekelhetik az em
bert, ha épen semmitsem tud róluk; illy dolgokra aztán, rá se néz az illető, 
mindegy levén neki, akár ott vannak azok, akár másvalahol a múzeumon 
kivül. Pedig a legjelentéktelenebbnek látszó tárgyat sem állították oda ok-
nélkül, mindegyiknek megvan a maga érdeme, melly miatt a múzeumba 
jutott. Illy módon egyátalán nem felel meg a muzeum rendeltetésének, melly 
nézetünk szerint nem csupán abban áll, hogy az oda került tárgyak megőriz
tessenek, hanem hogy a látogatók szellemi hasznot is húzzanak belőlük. E 
hiány megszüntetése könnyen volna eszközölhető az által, ha legalább a 
jelentékenyebb tárgyakhoz kis papírszeletek mellékeltetnének, mellyekre a 
legszükségesebb tudnivalók néhány szóval fel volnának jegyezve. Mindaddig 
ajánljuk az illetők figyelmébe azon kis könyvecskét, mellyet néhány év előtt 
illy múzeumi útmutatóul Dux Ado l f irt és adott ki. Nem tudjuk azonban 
van-e még belőle példány. Jó volna, ha illető kiadója hírül adná a közön
ségnek. 

4 - (Hogy lett Jókaiból szerecsen lovász?) A z Üstökös legközelebbi szá
mában a következőt olvassuk: E g y Brüsszelben lakó tudós hazánkfia irja 
legközelebb azt a tréfát, hogy egy ottani tudós tanár a magyar irodalomról 
beszélgetvén vele, azt monda a többi közt, hogy egy angol Reviewben az 
áll, miszerint jelenleg a magyaroknak legtermékenyebb regényírója, herczeg 
Eszterházynak szerecsen lovásza ( !) . — Lehetetlen az! — monda rá tudós 
hazánkfia; hol van az a Revíew? — A belga tudós előadta a corpus delictit, 
a miből aztán kisült, hogy ott bizonyos Moor Jockay nevű regényirórul van 
szó, a mi persze angolul annyit jelent, mint szerecsen lovász, s az kinek 
lehetne másnak, mint herczeg Eszterházynak? 

+ (Horváth-Horti önmozgó kocsija ellen) a „Triest. Ztg"-ban bizonyos 
Matteo Fracasso óvást emel, azt állítván, hogy Horváth-Horti rendszere az 
övével tökéletesen megegyez, mellyre ő m. évi december 7-én kizárólagos 
szabadalmat nyert. A protestáló megnyugtatására azonban a „ P . O . Z . " 
megjegyzi, hogy Horti rendszerét, malmára alkalmazva, már az 1857-ben 
Pesten tartott nagy gazdasági kiállításon lehetett látni. 

+ (Dove berlini tanár olly szemüveget talált föl), mellynek segélyével a 
réz- és aczélmetszet vagy nyomtatás eredetijét az utánzottól pontosan meg 
lehet különböztetni. Kiknek kezén sok bankó fordul meg, azokra nézve e 
találmány kétségkívül nagy fontosságú lehet. 

+ (Cassanova majomszinháza) e napokban Pestre érkezik, B a város
ligetben üti föl tanyáját. Majmunk tehát lesz elég, bár eddig sem voltunk 
szűkében, 

+ (A magyarországi kötjegytóségek állomásaira), Pest kivételével, mint 
a „ B . Hírlap" irja, a kinevezések már meg vannak állapítva, ennélfogva 
rövid idő alatt azok közzététele várható. — Hasonlóképen a polgári perrend
tartás fölötti értekezletek eredménye : az uj javaslat legközelebb a birodalmi 
tanács elé fog terjesztetni. E javaslat szerint a szóbeli eljárás el fogna töröl
tetni azon okból, mert az írásbeli eljárás még rövidebb a szóbelinél. 

A (A tagosttátyi port) Rimaszombat városa, választmányának febr. 
4-én tartott határozata szerint, meg fogja kezdeni. Kívánjuk, hogy gyorsan 
befejeztessék. 

A (Nagyváradon az irodalom pártolás.) E 22—25,000 magyar ée oláh 
lakossal biró városba 1857-ben összesen 961 példány mindenféle lap járt 
postai uton; a jelen év első negyedében pedig járt e városba összesen 1245 
példány uJ6ág, e közt volt 944, vagyis több mint kdencz tizenkettedrész 
magyar, és 282 példány, vagyis két tizenkettedrész német, a többi egy tizen
kettedrész pedig vegyes. Ebből is elég világosan látható, hogy Nagyváradon 
a magyar elem háromszorta túlnyomó; ha azonban tekintetbe veszszük, hogy 
az idegen lapokat is a magyar közönség járatja, csupán szélesebb ismeret
szerzés végett: akkor Nagy váradot egyik legmiveltebb s tősgyökeres-magyar 
városnak kell elismernünk. 



+ (Csudaszekrény.) Berlinben moet egy szekrényt bámulnak, raellyet 
a középkorban egy Nadalzky nevű orosz asztalos készített, e remek szerke
zeténél fogva méltán közcsudálat tárgya. E szekrénynek CBupán mintáján 3 
évig dolgozott a nevezett mester, kivitele pedig két évébe került, mialatt 
folyvást 17 legény állt segedelmére. A szekrény magassága 5, szélessége 
pedig 3 ' / 3 láb, a belsejében nem kevesebb, mint 150 közönséges nagyságú 
bútordarabot tartalmaz. Többek közt van benne egy nagy ebédlő-asztal G 
párnásszékkel, 2 nagy pipereaszta], 12 közönséges asztal, egy nagy csillár, 
ágymennyezet, bölcső, egy vendégasztal 24 személyre teljes fölszereléssel, 
egy trón, székkel és zsámolylyal, tükör s számos más Bzobakészlet. A szek
rény ajtaja egy nyomásra megnyílik, s belőle a különféle bútordarabok egy
más után vándorolnak elő a nézők nem csekély meglepetésére Ez azután a 
„költözködési" bútor, a minőket tavai itt Pesten is mutogattak. 

0 (Indítvány a mivelt külföld felvilágositálára a magyar nemzet felől.) 
Mivel a mivelt külföld rólunk a leghelytelenebb fogalmakkal bír, és mivel 
más felvilágosítások hiányában, néha olly roszakaratból eredt czikkeknek 
kénytelen hitelt adni, millyeket kisebbítésünkre a külföldi lapok fölvesznek 
hasábjaik közé. Csalomjai ur a , ,P. N . " hasábjain következő inditványt tesz. 
Tűzessék ki — úgymond — a magyar Akadémia által jutalom olly népszerű 
regény Írására, melly tárgyánál s modoránál fogva alkalmas legyen arra, 
hogy általa a külföldnek rólunk táplált tévfogalmai elenyésztessenek s a kül
földi tudósok szemeiről a hályog levétessék. E munka azután lefordítandó 
lenne franczía, angol, olasz, szláv és német nyelvre. Ha pedig az Akadémia 
illy czélu és irányú jutalomkitüzést netán körén avagy feladatán kivül lenni 
vélné, akkor a magyar irodalom bajnokai fogják föl ez eszmét; szerezzenek 
Összeköttetést az illető nemzetek sajtókezelői között, álljanak össze a legjobb 
megjelent műnek idegen nyelvekre lefordítására. Erre ugyan a „ P . N."-ban 
Bárány ugy nyilatkozik, hogy sokkal czélszerübb volna, regényírás helyett 
avatott tollal a nemzet-mivehségi kérdések taglalásában a magyarnak is 
résztvenni s kifejteni a magyar nemzet érzelmeit. Erre nézve legbiztosb 
eszköz a külföldi lapok használata, mellyek alapos közléseket hazánkból 
bizonyosan tárt karokkal fogadnának. Ez eszközt a legbalalmasb nemzetek 
is méltányolják, s a magyar aristocratiának egy sikerült felszólalás nagyobb 
tekintélyt és becsülést [szerezne utazásai közt, mintha feltünhetése végett 
őseinek minden szerzeményét 8 unokái minden Örökségét elfecsérli. — Végül , 
mi a magyar akadémiát illeti, ennek kötelessége volna, az európai miveltebb 
és Bzomszéd nemzetek nyelvének megtanulását előmozdítandó, e nyelveket 
illető magyar nyelvtanokat és szótárokat adni ki, hogy e nyelvek megtanu
lása végett ne legyen kénytelen valaki egy harmadik nyelvhez folyamodni, 
mint mellyen megtalál mindennemű nyelvtant és szótárt. Véleményünk sze
rint viszont olly nyelvtanok és szótárok is elkerülhetlenül szükségesek, 
mellyek az idegen nemzetbelieknek a magyar nyelv megtanulását könnyi-
tenék. Erre nézve első sorban kellene tekintetbe venni a köztünk és szom
szédságunkban lakó népeket a nemzeteket. 

— Bányászünnepély Fernezelyen.) Fernezely (Szatmár), április 15-én. 
Fényes Elek ur geographiai szótárában annyira fényesre feketíti Fernezelyt, 
honunk egyik dus kincstárát, hogy azt mondaná : „Alsó-Fernezely oláh falu 
Szatmármegyében, Nagybányához félmérföldnyire . . . 351 gör. kath. lakos
sa l . . ? van temploma, j ó savanyu v i ze . ' ' S hát azután..? Nincsenek-e magyar 
ajkú kath. lakosai 300-an fe lü l . . ? Nincsenek-e aranyolvasztó kohjai és száz
ezereket érő érczhalmai. .? Nincsenek-e kohászati és erdészeti tisztjei? Nin-
caen-e benne 1790-től, tehát 69 év óta kath. plébános és egy tanító két tano
dával stb? Ne ártsunk, ha lehet, a magyar hírének, kivált tudományos 
könyvekben! M o s t a dologra.Fernezelyen április 10-én rendkívüli ünnepély
nek, melly ritkán fordul elő az életben, valánk szemtanúi. A mint sötétedni 
kezdett, megzendült a zene az alsó koh mögött, mire a nagybányai oldalról 
és a kohnagyi palota előtti hegy fokról mozsarak dörögték szét az öröm nagy 
perczét. A hegyfokról, hol tüstént egy hosszú lámpasor gyúlt fel, lehete 
látni a népet, melly a kohépületek sötét falai közöl csillogó bányamé
csek fényénél vonult fölfelé a főtiszti lakhoz. Elől Richter György ur 
lépdelt, a bányatanácsos és kohnagy; vele Scheuchenstuhl József, számvivő; 
Klapsia Gyula , igazgatósági pénztárnok; Lnszke Károly, számvevőtiszt; 
Schmiedhammer József, bányászati igazgató; Naszády Sándor, szolgabírói 
segéd; Naszády Antal, magánzó; Koffler János, nyugdíjas pénztárnok; 
Hübner Auguszt, főérczkémlő; Világ Károly hires bányászati seborvos, Ha-
rácsek József, bányabirtokos és kereskedő; Kercsey Lajos, bányatulajdonos, 
Molcsányi Mihály, bányamester; Stoll Adolf, gazdáezati kulcsár; Lengyel 
András érczkémlő-segéd, •— mind Nagybányáról. Felsőbányáról pedig : 
Színik Nátániel ur, a helybeli bányászat igazgatója; Berks Nándor, koh-
mester; SérOBy Ferencz zuzda-igazgató. A fernezelyiek közöl : Mihálovics 
Antal kohmester; Brunner Ferencz, főérczkémlő, Vinopál Vincze, föerdész; 
Kiss Ferencz, kohellenőr; Egry Lajos, helybeli plébános; Szerbák Vazul, 
gör.kath. lelkész, stb. Ezek után az erdőőrök, egész diszrnhában, csákósan és 
vadászkéssel, valamint a majd 200-ig való bányászok jöttek két hosszú sor
ban, nem is emlitve a temérdek helybeli és vidéki népet. A fényes menet még 
a palota elé sem érkezett, mar színezett kivilágítás lobbant fel az átelleni 
kincstári fogadó homlokzatán e fölirattal: „ G l ü c k auf.'Ehre demVerdienste. 
1809 —1859." A kohnagyi palota előtt, hol mozsarak ropogásai közt állott 
meg a menet, egy ideig zenehangok mellett várakozott a tisztelkedők serege, 
utóbb azonban a tiszt urak tömegesen a palotába vonultak De Adda A'ep. 
János úrhoz. A szelíd főtiszt, kit e tisztelet illetett, meglepetve épen akkor 
tekintett ki az ablakon, midőn tiszteletére beléptünk. A szónok, ki a nap 
dicsőségét nagyban aratta, ámbár nem magyarul, noha magyar nemes : M i -
hálovics Antal ur, a helybeli kohmeBter; a másik pedig Vinopál Vincze ur, 

a főerdész, de szinte németül, holott magyar verseket is ir. A főtisztnek sza
vai nem voltak, helyette könyek rezegtek szemeiben. S hogy is ne . .? Egy 
érdemteljes főtiszt, ki 50 éven át híven szolgálta Istenét, királyát, hazáját, 
látta, hogy elismerésre talált. Mert a gyöngyöt a tenger fenekén is fölkere
sik. Felséges Urunk ide is kiterjeszté atyai gondjait, és tiszteletet szerzett az 
érdemnek. Másnap kijött Nagybányáról méh. Szakmáry Sámuel ur, mint bá
nyászati főtanácsos és igazgatósági főnök, a vele a már emiitetteken kivül : 
Bottner Károly, bányakapitány; Koczka János, bányatanácsos és főbánya-
igazgató; Richter György, bányatanácsos és főkobnagy; Berényi Manó. 
nyugdíjas igazgató; Nóvák Imre, nagybányai szolgabiró; Stand Bálint, 
udvarbíró; Ulfert Antal, adószedő; Sziklaváry Adolf, pénztári ellenőr; Borza 
Elek, pénztári tiszt; Kreit Vilmos, bányaigazgatóaági iroda-elnök; Steierer 
József, erdőraester. Nagybánya városa részéről pedig : Vinterhalter Jakab, 
városi tanácsos; Schmid Mihály, városi tanácsos; Villásy János, pénztári 
ellenőr; Szikszay János, árvagyámnok; Lajos György, ügyvéd; Csausz Já
nos bányatulajdonos és kereskedő; Szirty Ferencz, bányatulajdonos éa keres
kedő; Riesenberger Alajos, szertárnok. Sőt Kapnyikról is megérkeztek : 
Lechner József, bányaigazgató; Szaicz János, bányamester és Horváth A n 
tal, érczkémlo ur. Láposbányáról pedig : Hoffmann Fridrik, kohmester; 
Buhl Károly, kohellenőr. A z egésznek koronája azonban : nt. Horváth 
József ur, a nagybányai minorita-házfőnök vala. Ezen| megtiszteltetést 
egy más meglepetés követte. A méltóságos szónok ugyanis, Szakmáry 
Sámuel ur, mint bányászati főigazgató, kifejtvén azt lelkesen, hogy a ki 
ember akar lenni, nyugodalmat ne keressen, elmondá, miszerint ö cs. kir. 
Apostoli Felsége, az érdemekben megőszült főtisztnek, távirdai uton jelen
teni kegyeskedett, hogy 50 évi hü szolgálatainak elismeréséül : érdemkereszt
tel jutalmazandja és bányatanácsosi rangra emeli. A tisztes j ó lelkű öreg, 
kiről Pindár elmondhatná : hogy az emberi bölcseség mértékét megütötte, 
de még tán az agg rómaival, Decimus Liberiussal nem szólhatna igy : 1 1 
hedera serpens vires arboreas necat; Itame vetustai amplexu annorum enne-
cat; — egészen elérzékenyült e kitüntetésre, mit olly méltán megérdemlett, 
de szerénysége érzetében nem várt. Valóban boldog, ki élte alkonyán illy 
örömnapot érhet, mint De Adda kohnagy ur, ki Istenét, királyát, hazáját 
ugy szerette és szolgálta mindig, mint az igaz magyar emberhez illő. — 
Pribulszky Pál. 

_^ (A Kisfaludy-gázos a Balatonon) mult évben mar szép tiszta jöve 
delmet hajtott. Csak örülnünk lehet, hogy e vállalat kiemelkedett előbbi szo
morú helyzetéből. 

— Tisza-Igarról április 6-ról írják. Ha nem várva éri az embert vala-
melly kellemes meglepetés, kétszeresen érzi annak örömét; megbocsát ön, 
hogy tollhoz nyúljak, s azon kegyeletes érzést, melly községünkbeli hitsor-
sosaim kebelét e pillanatban eltölti, pár igénytelen szóval tolmácsolhassam. 
— A prot. egyházi és iskolai lapnak f. é. 14-ik számából, nem kevés meg 
lepetéssel, de annál nagyobb Örömmel értesülénk, azon — egyhazunk törté
netében talán még fel sem merült — magasztos eseményről, melly be a nagy
váradi latin szertartású püspök Szaniszló Ferencz ur ő exclja, a biharmegyei 
udvari községbeli prot. egyházat, a birtok — elkülönítés alkalmával, saját 
birtok illetményéből részesité, a midőn ugyanis az egyházat és annak hi
vatalnokait, 80 holdra terjedő földbirtoknak örökös haszonvételi jogával 
ajándékozta meg, felemelvén azt az anyagi jólétnek azon polczára, mellyre 
Ön erejétől bizonyára soha nem jut vala; álljon itt e nemes tettért, kisded 
egyházunk községének is, hála jelvényéül azon forró óhajtása, hogy tartsa 
meg őt a gondviselés sokáig a magyar hazának! — Községi életünkről igen 
kevés örvendetest mondhatni; a még mult évben végrehajtatni hitt tagosítás 
élveiben, még mindig nem részesülünk.Vannak emberek, kik nem akarva fel
fogni azon magasztos hivatást, mellynek felkentjei, a helyett, hogy a fentebbi 
nemes példából ösztönt szereznének, erkölcsi becs Bzerint mérni az emberisé
get, azokban csak tévelygőket látnak, e nem tartják tévesztett dolognak egy 
egész községet, anyagi jólétre vezető ügynek végképeni inegoldhatása elé 
ujabb akadályokat vetni; melly miatt Isten tudja, mikor következik még be 
részünkre ama rég várt pillanat,a midőn rendetlen gazdászati viszonyainknak 
tömkelegéből kibontakozhassunk; e bajok között némi elégültséget, újonnan 
épült községi iskolánknak befejezéséhez közeledése nyújt — — miről más 
alkalommal. A z igari jegyző. 

Levelezés. 

.Miskolcz , apr. 14. (Vasul: szinház; időjárás; szőlőmivelés; Miskolcz 
jövője.) A Debreczen felé vezető vaspálya már annyira készen van, hogy 
maga kavicsolhatja magát. Bámulatos gyorsasággal, mint egy varázs erővel 
tünt elénk, mert alig egy pár héttel Miskolcz környékén még csak a puszta 
töltvényutat láttuk, és már a talapzatok, sinek lerakvák. Vájjon a töltvény-
utnak hátrányára nincs-e az, hogy a nem régiben rakatott földhalmaz még 
meg sem ülepedett j ó l ? mi avatlanok csak aggály lyal felelhetünk. Mert a 
természettan törvényeiből indulva ki, az egyenetlen ülepedés a vizmértéknek 
nem levén barátja, az elhirtelenkedett munka után a sinek lejebb szállása 
szokott következni. De biz agy vannak a vállalkozók, hogy akkor dolgoz
tatnak legtöbbet, mikor a napszám legolcsóbb, ée mikor a határidő közel
getvén, minden a körmükre égett. Nem ártana a vasutak építésénél rendőri
leg szigorúan felügyelni. Mondják, hogy májuahó közepe táján okvetlenül 
megnyittatik a vasút; pedig ez előttünk hibetlennek lenni látszik, mert még 
tömérdek munka van hátra. 

Szinházi időszakunk végefelé jár. Latabár ur színtársulata ez idén nem 
játszott olly sükerrel, mint tavai. Ennek több okát lehetne fölhozni, mik 



nem annyira a, társulat tehetségében, mint inkább a közönségben keresendők, 
legalább az én csekély véleményem szerint. Tavai még újdonság volt a szin
ház. Mi pedig minden újdonságon mohón szoktunk kapni, még saját erőte-
tésünkkel is. A színházra nézve épen igy áll a dolog. Ez idén már unottá 
vált előttünk a szinügy, mert napról napra hanyagabbak vagyunk. Aztán 
meg azok a dallamos darabok a mi közönségünk egészséges szájizét is kez
dik már elrontani, elannyira, hogy mig Egressy ur nagyszerű darabjai s 
játéka csak néha birt az idén tele házat összevarázsolni, holott tavai egyik 
darabja a másik után fuladásig megtöltötte azt: Hegedüsné asszony dallamai 
csalogányként hatottak közönségünkre. 

Időjárásunk minden tekintetben mostoha. A már csaknem három év 
óta tartó szárazság a föld rétegeinek majd minden nedvét kiszívta. Mult 
egész őszön, a lefolyt egész télen, úgyszólván, semmi eső sem volt, igen ke
vés hó esett, pedig azt mindnyájan tudjuk, hogy a téli hólepel alatt nyugszik 
meg a föld és akkor szed magába zsirt. E tavasz folytán sem volt még csak 
egy pár óráig tartó esőnk sem. Szénatermésre kevés kilátásunk van. A z őszi 
vetések lapályos helyeken ugyan buják, de sokáig ezek sem állhatják ki eső 
nélkül. A tavaszi vetések csak sinlenek. 

Szőlőhegyeink, mikkel Miskolcz város leggazdagabban van megáldva, 
igen rá ijesztettek a gazdákra. A sok alkalmatlan hideg, szeles napon ke
resztül sokan késtek a szőlőnyitáshoz, még inkább a metszetéshez fogni, és 
néhány meleg nap rá egészen megindította a szőlővesszőket. 

Ezen szőlőhegyek lehetnének Miskolcz kincsbányái, s csupán innen 
várhatná jólétének netaláni fölvirágzását; de biz a mostan és már rég óta 
divatozó szőlőmivelés annak épen ellene dolgozik, és épen most, mikor a 
vasút előtte áll. 

Szőlőmivelés és vasút: ez azon két tényező, csekély belátásunk szerint, 
melly tői függ Miskolcz város jövője. Miként? erről máskor. a. a. 

E g y v e l e g . 

4- (Dicséreles chinai szokás.) A ,,mennyei birodalomban" azon szokás 
uralkodik, hogy ki éltének huszonnegyedik évét nőtlenül éri el, azt a város
ban dobszó mellett körülhurczolják büntetésül a miatt, hogy nőtlen maradni 
elég vakmerő volt. E mulatságot aztán koronkint ismétlik mindaddig, mig 
csak az illető áldozat vitézül el nem szánja magát a „paradicsomi életre," 
vagyis azon boldog állapotra, mellyben a férfinak oldalbordája megszaporo
dik. Ha a törvényhozás nőkre volna bízva, e szép szokás kétségkívül csakha
mar meghonosalna Európában is. 

4- ( 4 házassági szertartás Hindostanban.) Egy bramin mindenekelőtt 
megszenteli a szent tüzet. Azután a vőlegény és menyasszony három marok 
rizst vesz föl, s ezt egymás fejére hullatják. A menyasszony atyja felöltözteti 
a vőlegényt, s a lábát megmossa, mihez a szükséges vizet a menyasszony 
anyja hozza. Ezután az atya kezén fogja leányát, erre egy csepp vizet és két 
darab aranyat hullat rá, mondván: „ T e már nem vagy az enyém, én másnak 
adlak téged." Ezzel azonban még nincs befejezve a szertartás; a házasság 
megkötöttnek csak akkor tekintendő, ha a pap az úgynevezett talit, t. i. egy 
szalagot, vagy jelképes kis lánczot összekötvén, a menyasszonynak adja, s 
ez azt saját nyakába akasztja. 

+ (Jég-csónak.) Fo lyó évi február havában egy new-yorki lap azt a 
hirt hozta, hogy Wiard ur egy jég-csónakot talált fel. E jármű tulajdonkép 
nem csónak, hanem gőz által hajtható óriás korcsolya, mellynek segélyével a 
befagyott nagy folyamokon utazni lehet, azonban alkotása ollyan. hogy a 
j ég beszakadása esetére hajónak is lehet használni. A „Leander" irja, hogy 
Wiard ur e járművel 40 ember társaságában kísérletet tesz a befagyva levő 
Mississipin. A feltaláló állítása szerint egy óra alatt 20 angol mérföldet lehet 
rajta haladni, s a nagy hóval borított tájakon is használható. 

Szinházi napló . 

Pintek, április 15. Először: „Pestre kell menni."Eredeti vigjáték 1 felv. 
Irta Dux Adolf. Ezt követte: „Gizella." Ballet 2 felv. Ez uj mű ellen kifo
gást ugyan lehet tenni, de mégis azon darabok közé tartozik, mellyek hosz-
szabb ideig fenntarthatják magukat a szinpadon. Szerzőt kihívták, de nem 
volt jelen. A z előadás jelesen ment. 

Szombat, április 16. „Hunyady László." Eredeti opera 4 felv. Zenéjét 
szerzé Erkel Ferencz. Számtalan előadatása után ezúttal is nagy közönsége 
volt a jeles darabnak, melly körülmény elegendő indokul szolgálhatna arra, 
hogy gyakrabban adják. Persze, ha ugy volna a dolog, a hogy nincs, azaz: 
ha Ellingerné nem volna — Ellingerné. A darab ezúttal részben uj szereposz
tással került színre; Szilágyi Erzsébetet Ellingerné, Hunyady Lászlót Ellin
ger, V . Lászlót Bratka énekelte! Régóta nem történt ennél rettenete
sebb esemény! 

Vasárnap, április 17. A pesti országos vakok intézete javára : zenészeli, 
szaralali és énekakademia. A z előadás „Székely leány" nyitányával kez
dődött. Hollósy L.-né, ki egy dalábrándot énekelt Egressy Samutól; Hege
düsné, ki a hirtelen elrekedt Füredi helyét is pótolta; Feleki, ki Tóth Kál
mánnak „ N e m tudom én" kezdetű versét nagy hatással szavalta; Jókainé, 
ki Arany „ R o z g o n y i n é " balladájával gyönyörködtetett, s a tilinkó nagy 
mestere Nagy Jakab, működtek közre e jótékony czélu hangversenyben. 
Előadták még Kéler Béla „Csokonai emléke" czimü nyitányát, nem a várt 
hatással, és a vakokintézetének szerencsétlen tagjai egy Tinódi-éneket s a 
Fóti dalt éneklek el, a közönség nem csekély megindulása közt. 

Hétfő, április 18-tól kezdve egész 24-ig, bezárólag, előadások a szent 
napok miatt nem tartattak. 

Szerkesztő i mondaniva ló . 

4443. S z e g e d . 100. A becses rajzot köszönettel vettük, a masodikat várjak. 
4444. J.-nek. A vita be van fejezre; tanácsnok az, hogy ne bolygassa ön tovább a 

dolgot. A czél el van érve egyelőre, az illetők figyelme a kérdéses ügyre fordult. — A z 
előfizetési pénzek megérkeztek. 

4445. N -kalló. J. N. L. — Baráti visz on-üdvözletet'. Az óhajtást legnagyobb kész 
•éggel teljesítjük s a hazatérő művészt szivesen látandjnk. 

4446. Fürül . Ezt is olvastak; reméljük, lesz belőlök egy tnczat. Egy sző,mint száz: 
tessék jobb verseket irni, vagy kevesebb „önhittséggel" birni —akkor az „eltávolítás" 
miatt nem lesz annyi postapénz-pazarlás. Egyúttal azt is kérnök megíratni, hogy kél a 
buta? (Ez tán csak elég komolyan van kérdezve?) 

4447. K. -Febérvár . Gy. — Közléseit szivesen fogadjuk. — A kiadó-hivatalt illető 
sorokat átadtuk; a felvilágosítás s orvoslás, hiszszük, nem fog hiányzani. 

4448. Azon nevtelrnaek. a ki a m. biztosító-társulat érdekében irt hozzánk egy 
igen jámbor és j ó akarata levelet. — Nem látjuk át, miért nem irta ön alá nevét? Erre mnl-
batlan szükségünk volna, még akkor is, midón illy j ó Ugy mellett történik felszólalás. 
A vádak teljesen alaptalanok. — átalában kérünk mindenkit, a ki levelével megtisztel ben
nünket, ne találja kedvét az áinevüségben s névtelenségben, s legalább a szerkesztő szá
mára nevezze meg magát, ki ezzel visszaélni nem szokott. Különben kellemetlen zavarok 
támadhatnak. — lm most is a „hVt garatot ujtátj" erővel ránk fogja, hogy a múltkori 
elmés megjegyzést egyenesen csak a szerkesztő irta volna. Kezünkben van a czáfolat. 
V . G. e csikkért, melly a nyilt térben megjelent, a cierepélddny megszüntetése által velünk 
a diplomatikai StittkótteUtt megszünteti; ez egésten tetszésétől függ: hiszszük azonban, 
hogy e miatt másnemű tartozásairól nem fog megfeledkezni. 

4449. Torok-Bál in t . Ss. J.— Kérdésére választ adott lapunk 14. száma. 
4450. Annak. • ki a levelet a kalamáris me l l é lette. Az elveszett lap, ut figura 

docet, a Határidő Naptár tömkelegeiben megtaláltatott. 
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T A R T A L O M . 
Giskra hadai (képpel). J. M. — Ki volt nagyobb ? T ó t h K á l m á n . — Mint lett 

Barcsai Ákos fejedelem. K ő v á r i M i h á l y . - Szent-Lélek vára (képpel). Z o m b o r y G. 
— Az aranysziget a Kék folyón Chinában (képpel). — Miként és miért kell népünket olva
sásra szoktatni. B o n y h a i B e n j á m i n . — Gróf Thurzó Györgynek, Magyarország nádo
rának temetése 1617-ben. S z e n t - I s t v á n y i M á r t o n . — Zsibbasztó rája (Zitterroche, 
Porpedo; képpel). — Tárház .- Néhány szó az építészet ügyében. A. M. — A csirke a 
tojásban. — Ipar. gazdaság, kereskedés. Közintézetek, egyletek. Böngészet. — Húsvéti 
melléklet : Húsvétra. H o r y F a r k a s . — Irodalom és művészet. Mi ujság? Levelezés. 
Egyveleg. Színházi napló. Szerkesztői mondanivaló. Heti naptár. 

— A Politikai Újdonságok 16. számának fótartalma i A béke egy hajszálon függ. 
— A kongresszust illető hivatalos okiratok. — Heti krónika —Tárcsa : A magyar nem
zet classicus irói. Rendes rovatok stb. 

Előfizetési felhívás 

VASÁRNAPI UJSÁG és POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
é v n e g y e d i , azaz : április —janinál, 

f é l é v i , azaz : április— sepiemberl, h á r o m é v n e g y e d i , azaz : április —decemberi 
s n y o l c z l i n v i azaz május —decemberi f o l y a m á r a . 

Előfizetési feltételek: 
(Vasárnapi Ujság a Politikai Újdonságokkal együtt) 

Évnegyedre (aprilius—júniusra) 2 ft. 10 kr. ujpénz. 
Félévre (április— septemberre) 4 „ 2 0 „ „ 
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K ü l ö n előfizetés a Polit ikai Újdonságokra : 
Május—december 3 ft. ujpénz 

CT" Minden tiz előfizetett példányra egy tiszteletpéldány. — A pénzes-levelek 
bérmentes küldése kéretik. 

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivata la 
(Pest, egyetem-utcza 4. szám). 
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