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E r k e l F e r e n c z . 
A nemz. szinház legelső karnagya, a magyar dalmű alapitója, 

„Hunyady László" költője, a legnépszerűbb magyar zeneszerzők, a 
legérdekesebb zeneművészeti egyéniségek egyike. Nevét mindenki 
ismeri e hazában, érdemeit a haza határain tul is méltányolják. 

Erkel Ferencz született 1810. november 7-én Békésmegyében 
Gyulán. Atyja, a Wenkheim grófok gazdatisztje, számos gyermek
kel volt megáldva. Ferencz fiát ő maga oktatta a zongorázás ele
meire, azonban hivatali foglalkozása s egyéb gondjai nem enged
ték, hogy a tanításra elég időt forditson, s azért a tehetséges fiút 
már 12 éves korában magára hagyta s a benne élő élénk vágyakra 
bizta a művészeti hajlamok további 
fejlesztését. A szorgalmas fiu nem
csak megfelelt atyja várakozásának, 
hanem tul is szárnyalta azt. Voltak, 
kik a leendő művész csiráit már ek
kor fölismerték benne. 

Eleinte nem levén a művészeti 
pályára szánva, jó sikerrel végezte 
Nagyváradon s Pozsonyban iskoláit, 
azonban belső ösztöne kedvencz hang
szeréhez, a zongorához, vezette vissza. 
Lassankint mind legyözé a kezdet ne
hézségeit s játéka mindig tökélyesebb 
lön. Kedve a zenéhez egyre növeke
dett, minél inkább volt alkalma a ze
nei remekmüvek szellemébe hatolni. 
S midőn ezt megérté, midőn a tudo 
mány mélységét s eszményképeinek 
művészetét felfogni képes volt, le
mondott az előbb választott iskolai 
pályáról s egész életét, minden igye
kezetét az általa imádott isteni zené
nek szentelé. 

Semmi sem gátolá többé, s Erkel 
most erős lépésekkel haladott határo
zottan választott uj pályáján. Már 
akkor a legügyesebb zongorajátszók 
egyike volt; a legnehezebb szerzeményeket, első látra fennaka
dás nélkül és hibátlanul játszotta el, s épen oly ügyesen s értelme
sen adott elő „a vista" egész opera- és nagy zenekari partitúrákat, 
ha még oly legyözhetlennek látszó nehézségekkel voltak is azok 
egybekötve; innen nyerte akkoriban a zenevilágban divatos „kóta-
faló" dÍ8zczimót is. A zongorajátékban valódi virtuozitásra tett szert. 
Nyilvános előadásoknál gyakran volt alkalma a közönség ösz-
hangzó tetszését kinyerni, a mi még inkább megerősité a zenemű
vészet iránti szeretetében. 

E R K E L F E R E N C Z . 

Mint annyi más nevezetessé lett férfiú, Erkel sem örvendhe
tett az apai ház anyagi segélyzésének; ö is leczkék adásával vagy 
hangversenyek rendezésével fedezé fiatalkorában az élet szüksé
geit. Fiatal ember volt, midőn Pesten állandóan megtelepült. Itt 
nemsokára a legjobb zongoratanitó 8 ügyes karvezető hirében 
állott. Az akkor egyetlen pesti szinház, a nagy német szinház igaz
gatója, Schmid Sándor, másod karmesterül szerződteté zenekará
hoz. Azonban nem soká maradt ez állomáson. 

A Pestmegye pártfogása alatt, a kerepesi uton épülő magyar 
(most nemzeti) szinház falai gyorsan emeíkedének, s a még nem 

egészen bevégzett művészeti csarnok
ba 1837. augusztus havában költözött 
be az első magyar drámai és operai 
állandó szinésztársulat, hogy onnan 
soha többé el ne távozzék, sőt a hazai 
művészetnek folyton uj meg uj nemes 
sarjakat hajtson. Ugyanazon év októ
berében lépett fel először e szinpadon 
annak későbbi büszkesége, az akkor 
külföldön ünneplett magyar születésű 
énekesnő, Schódelné Rozália, s ez idő 
óta az opera úgyszólván utat tört ma
gának színpadunkon és közönségünk
nél. 1838 elején hivatott meg Erkel 
mint első karnagy, a magyar szinházi 
opera vezetésére s a zenekar uj szer
vezésére. Az idö — a lefolyt 22 év — 
igazolta, hogy e diszes és fontos állo
másra méltóbb férfiút választani alig 
lehetett volna. A nemzeti szinházi 
operai zenekar az ö vezetése alatt a 
legjobb hirre tett szert a zenevilág
ban. — De Erkel Ferencz neve nem
sokára tehetségének más nemű és ná
lunk uj jelei által nyert nagy népsze
rűséget. Mint zenekültöt, mint eredeti 
magyar dalmű szerzőjét üdvözlé a 

közönség. 1840. augusztus 8-án adták első nagy operáját ..Hátory 
Máriá"-t\ az előadást a tetszés zajos nyilatkozata kisérte mind 
végig. Az opera szövegét a zenében jártas Egressy Béni irta. A 
szöveg komoly tárgya, megkívánta, hogy a zene is komoly és jel
lemző legyen. Ez igényeknek Erkel teljesen megfelelt s a közön
ség elragadtatással hallgatá az eredeti, komoly, méltóságteljes ze
nét, az andalító magyar dallamokat, melyeket ily terjedelemben, 
ily magasabb czélokra felhalmozva, egész dalművé összefűzve, ma
gyar közönség azelőtt — egy pár kísérletet talán kivéve — neary 



hallhatott. Ezerszeres éljenzéssel fogadta a szinház*. közönség a 
szép magyar operát s e lelkesedett tetszésnyilvánítás csak uj ösz
tönül szolgált Erkelnek, teremtőerejének ujabb megkisértésére. 

A közönség reménye csakhamar beteljesült. 1844. jun. 4-én, 
került szinre Erkel második operája : „Hunyady László", melynek j 
szövegótt szintén Egressy Béni irta. Ha fentebb „Báthory Mária". 
roppant hatásáról szólottunk: el kell mondanunk azt is, hogy ezen 
nagy terjedelmű s teljesen eredeti magyar zenemű hanghullámai a| 
csordultig megtelt szinház hallgatóiban a lelkesedés viharos kitö
rését idézték elő. Erkel Ferencz határozott kedvencze lett a ma
gyar közönségnek. Minden körben az ö uj diadaláról beszéltek s 
„Hunyady László" valódi esemény volt a magyar zeneművészet
ben. Mindjárt az első előadás után történt, hogy a fővárosi felsőbb 
körök egy arany üternverő pálczával s 50 darab aranynyal tisztel
ték meg. 1845-ben irta ez operához szép és hires nyitányát. A 
dalmű ezideig mintegy 200-szor adatott a nemzeti színpadon, s 
mindenki tudja, hogy vonzerejéből most sem vesztett legkeveseb
bet sem, ha előadják, most is fuladásig telik meg a szinház, 
s a szerzőt most is oly lelkesedve hívja a közönség, mint talán első 
izben. E mű épen oly kincse a színháznak, mint a mily dicsősége 
szerzőjének. 

Erkel harmadik operája : „Erzsébet." Ezt a két Doppler-rel 
egyesülve irta 8 első izben 1857. május 6-kán került szinre, azon 
díszelőadás alkalmával, mely az akkor hazánkat meglátogatott 
Császári Felségek jelenlétének tiszteletére rendeztetett a nemzeti 
szinházban. E dalmű a kivívott szép sikert a második felvonásban 
nyilatkozó teremtő léleknek köszönheti; ez erő- és kellemteljes 
felvonás Erkel müve. Azóta ez operát is többször adták s neve
zett fénypontjának köszönheti, hogy mindig növekedő tetszésben 
részesül. 

Meg kell még említenünk, hogy az „Isten áldd meg a magyart" 
kezdetű Kölcsey-fele hymnus magasztos zenéjének szerzője is Erkel, 
ki e szerzeményével annak idejében az e műre kitűzött első juta
lomdijat nyerte. 

El van ismerve, hogy Krkt-1 Ferencz a drámai magyar zene
szerzemények tulajdonképeni alapitója. A többiek, kik azóta több 
kevesebb szerencsével e téren felléptek, az ö általa egyengetett 
uton, az ö példáján haladtak; sőt még a komikus zene szakában 
is, melyet ö mellőzött, de melyet mások annál nagyobb mértékben 
kezdtek mivelni, igen gyakran csak az ő komoly stylü szerzemé
nyeinek vidorabb színezetű utánzását tapasztaljuk. Mint magyar 
nemzeti zeneköltő pedig oly magas rangot foglal el művészettörté
netünkben, minőt kivüle még eddig senki el nem ért. 

Az általa ápolt szak komoly volta okozhatja, hogy teremtő 
erejének oly bő jeleivel nem találkozik a magyar közönség, mint 
felkarolt kedvenczétöl óhajtaná. De talán az élet egyéb körülmé
nyei is gyakorolják reá ellenállhatlan hatásukat. Erkel Ferenczet 
nagy családdal áldá meg az ég s a 8 fiu s 2 leány-gyermek fölne
velése teljesen igénybe veszik apai gondjait. Mindazáltal az ö 
ügyeibe mélyebben avatottak mint bizonyost állítják, hogy nem
sokára egy teljesen bevégzett uj nemzeti operát várhatunk tőle. 
Az opera tárgya, ha jól vagyunk értesülve, a magyar történelem 
egyik kiváló hőse — „Bánk bán." 

Különben a mily tiszteletreméltó helyet foglal el Erkel, mint 
zeqeszerzö, épen oly tekintélyt vivott ki mint zenekar-igazgató, s 
az ö zenekarának szabatosságával kevés más zenekar mérközhetik. 
S e jó hírnevét kiválólag Erkel vezéri szellemének köszönheti. Az 
ö kitűnő tulajdonságai — hogy a mondottakat ismételjük : teremtő
lélek, eredetiség, átpillantás, a zenei hatás teljes ismerete, a klas-
sikus zenei szerzemények szellemébe mélyen beható lélek. Ez 
utóbbi tulajdonának fényes bizonyságául szolgálnak az általa, más 
európai nagy városok példájára Pesten is alapított philharmoniai 
hangversenyek, melyek által a magasabb becscsel biró, európai 
hirü nagy zeneszerzeményeknek sikerült nálunk is utat törnie s 
közönséget teremtenie. — A klassikus becsű müveknek ma is rit
kán akad szellemdusabb előadója a zongorán, mint a minő Erkel 
Ferencz. 

Végre még egy tulajdonságról nem szabad megfeledkez
nünk, midőn e férfiúról szólunk. Erkel nemcsak kitűnő zenész, 
hanem mint sakkjátszó is az elismert nevezetességek közé tartozik. 
Méltó versenytársa volt ő európai hirü sakkjátszó-hazánkfiának, 
Szén-nek, s ennek halála óta alig lesz valaki Magyarországon, a ki 
eröaebb s mélyebben gondolkozó sakkjátszó volna, mint a mi Er

kelünk. Oly tehetség, a mely külföldön szintén szerez hírt és dicső
séget. 

Erkel fiai szép reményeket ébresztnek, hogy atyjok nyomán 
fognak haladni. Kevéssel ezelőtt Erkel Gyula irt Szigligeti „Almos" 
czimü melodrámájához zenét, melyben lélek és tűz volt, s mely 
méltán magára] voná a műértők figyelmét. Legközelebb pedig 
azt irták Békés-Csabáról, hogy egy ottani hangversenyben Erkel 
László mint igen ügyes zongorász mutatta be magát. Mindketten 
Erkel Ferencz fiai — kívánjuk, hogy a derék apa derék fiainak 
minél nagyobb mértékben örvendhessen; mindnyájok iránt táplált 
reményeink pedig teljesüljenek! 

VI s z o n 11 á t á s k o r. 
(HITi-ii.l dec. 11.) 

Egy domb tetején, az Aranyos mentében 
Fehér házikóra füzek ága hajlik. 
Alomra siet már a nap is az égen 
S csak a malomkerék dübörgése hallik; 
Préda-keresésben megfáradt madarak 
Karcsú jegenyékre pihenni szállanak. 

Benn a kisded házban, a világtól távol, 
Fiatal pár lakik s két kis apró gyermek; 
A z egyik — a fiu — kis könyvébe számol 
A másik — a leány — legyeket űz, kerget, 
S mig emez játszik s amaz számit, gondol, 
A tűzhely tetején egy macska dorombol. 

A z apjok meg anyjok égő lámpa mellett 
Újságot, óságot némán olvasgatnak, 
Meg-megnézik lopva azt a két gyermeket 
S egykét szót suttogva újra elhallgatnak : 
De az a hallgatás sokat tud beszélni 
Mert a sziv tud némán szeretni, remélni, 

Majd az egész háznép összeül egy körbe 
S a két kis gyermeknek mesét mond az apjok : 
„ H o g y a fehér bárányt a farkas megölte, 
Mert nem fogadott szót", s nevetnek a rajkók, 
Mígnem a nevetés elcsöndesül végre 
S lehajtják fejőket az anyjok ölébe. 

S mikor csak a niacskadorombolás hallszik, 
Valaki az ajtót kopogtatni kezdi, 
„Szabad" szól a gazda (a két gyerek alszik) 
S vendégét az ajtón szépen beereszti; 
E g y katona lép be , arcza ösmeretlen, 
Ott állanak némán s nézik mindaketten. 

Nézik, nézik hoszszan . . . de im szólani kezd 
S oda borul rája az asszony s a férfi, 
Bárha jó t nevetnek, szemükben egy köny rezg; 
Honnan jöt t? miért jöt t? már egyik sem kérdi. 
Nincsen vége hossza a sok faggatásnak, 
Egyik sem engedi a kérdezést másnak. 

Kikelet nyilasa hatszor szállott sirba 
Mióta a t e s t v é r övéit elhagyta, 
Sorsát az Isten-kéz a habokra irta 
8 azóta álomba tenger-hab ringatja, 
Ama tájak felé hol bölcsője rengett, 
Hiába tekintett, hiába esengett. 

Az t a sok ábrándos apró gyermek-álmat 
Kíméletlen habok mind, mind eltemették, 
S azok a sok vészek mik felette jártak, 
Elrabolták tőle ifjú, vidám kedvét, 
Az , a kit még a k k o r ugy hittak, hogy gyermek, 
M o s t már beülhetik egy vén sihedernek. 

S most tért újra vissza . . . van öröm a háznál! 
A_ leánytestvére szalad a konyhára 
(Éhes katonával hiába komáznál) 
b ízes vacsorát hoz szerény asztalára: 
Kínálgatja szörnyen, hogy az alig győzi, 
D e csak eszik, hiszen a testvére főzi. 

A zsene-zsanára felkelnek az aprók 
S félig nyitott szemmel bámulgatnak rája, 
„Jertek, bátyátok e z " magyarázza apjok 
De az a kisebbik nem veszi tréfára, 
Pihenő helyéről hirtelen leszökve 
A másik szobában elbuvik egy szögbe. 



D e csak lassan, lassan szépen barátkoznak, 
Megtépik bajuszát, megnézik a kardját, 
Abból a j ó sültből ők is falatoznak 
Es hogy lefektessék, sehogy sem akarják. 
Egyik az ölébe, másik a nyakába. 
Alig győzi szóval az a hosszú bátya. 

Es a beszélgetés eltart késő éjig . . . 
Mignem uj vendég jő : kopogtat az álom, 
A testvér — az asszony — puha ágyat készit 
S mindenik azt mondja ; ,.jó bizony, nem bánom. 
A z öröm a földön ugyís olyan kevés 
Hadd legyen hát holnap arra az ébredés!'' S»ás* Domokos. 

Zrínyi Miklós, a szigetvári hós. 
Történeti rajz P A U L E R G Y U L Á - t ó L 

Ihol, II111 ) 

IV. 
Szigetvár ostroma megkezdődik. Zrinyi beszéde az őrsereghez. Az uj várost elhagyja! 
az ó város ostroma. Dandó éa Radován kirohnnása. Az ő várost a törökök rohammal 

beveszik. 

Zrinyi Miklós merész, kihivó támadásával magára vonta a 
szultán haragját. Szolimán többé nem habozott; elhatározta, hogy 
Szigetváron és büszke várnagyán megboszulja Mehmetet és csapa
tait. Miután a Dunán Vukovárnál hidat vernie nem sikerült, 
Eszéknél a Dráván ment át a sereg hidon, mely 108 hajon nyugo
dott, 400 rőfnyi hosszú volt, és a költő Zrinyi koráig fönnállott. 
Szolimán július 20. követte hadát és lassú menetekben Szigetvár 
felé indult. E hirre Zrinyi Miklós harezra készült. Segítségért irt 
a királyhoz és kijelenté, hogy a várat utolsó csepp vérig akarja vé
delmezni. Szigetvár, melyet 1450. Osvald nevü görög épített, Bod
rogmegyéhez tartozott és nevét fekvésétől kölcsönözte. A kis Al
más, mely a szomszéd halmokon fakad, az alant fekvő tereken 
messze terjedő mocsárrá folyt szét, melyből a víznek egy részét 
töltések által az erősség árkaiba vezeték. Szigetvár három részből 
állott. *) Délnyugatról jővén, először az uj város tünt szembe. 
Mögötte, vele töltés által kapcsolatban az óváros feküdt, kettős 
fallal és mély árokkal. Épületei mind vályogból voltak; csak kö
zépen emelkedett téglákból rakva az őrtorony, a puskapornak és 
élelemnek egyik raktára. Északkelet felé feküdt a tulajdonképi 
vár, Török Bálint ideje óta tekintélyes erősség, öt védmüvel, há
rom árokkal, melyeknek legutolsója az északi csúcson álló belső 
várat kerité. Itt állott Zrinyi lakása, és még néhány épület, fegy
verek és lőpor raktára. A bástyákat vesszőből font, földdel tömött 
kosarak képezek, melyek kampókkal és vasszögekkel erősen ösz-
szekapcsolva, 22 lábnyi szélesen a legerősebb kőfal szilárdságával 
bírtak. 

A falakon 60 ágyú állott tömérdek lőporral. Az élelem, me
lyet Zrinyi saját pénzén szaporított, elegendő volt a városban levő 
2000 nőnek és gyermeknek, a csekély számú őrségnek. Csak 1800 
gyalog, és 200 lovas védelmezte a várat; számuk a fegyverképes 
polgárokkal nem ment egészen harmadfélezerre. Két zászlóalj né
met, kiket Miksa erősítésül küldött, talán szerencsére, elkésett. 

Július u to l só napján az őrtornyon kitűzték a zászlót, meg
kongatták a harangot, mit tenni szoktak, ha ellenség közeledett. A 
török seregek Szent-Lörincz felől közeledének. Zrinyi parancsára 
Istvánffy Pál eléjük nyargalt. A magyar puskások sokat eltaláltak 
az ozmánok közül : mig a szigetváriak közül Dombay Jankó esett 
el első, és e napon egymaga. 

Következő napokban a rumiliai hadsereg Sal Mahmud alatt, 
90,000 ember, északfelől tábort ütött. Utána az anatóliai hadak 
jöttek és Ali Portug, a vén rhodosi bég, 300 ágy ujával, melyeket 
tevék és bivalyok vonszoltak a sereg után; köztük a nagy ágyú, 
mely hajdan Katzianeré volt, s most a szultán különös parancsára 
vett részt a hadjáratban, hogy urának gyilkosán boszut álljon. 

Aug. 5. Szolimán, aggkorának és köszvényének daczára lóhá
ton jelent meg Szent Lőríncznél, vele az ozmán seregnek virága, a 
jancsárok. Minden ágyú, minden puska megdördült a padisah tisz
teletére. Az egész vidéket fűst és puskaporszag lépé el, és kétszáz
ezer torok háromszor Allah-ot kiáltott. Szigetvár falain vörös sző
nyegek terültek el; az őrtornyon bádog lemezek csillogtak, s a 

• ) Most is három részből áll a várót: be!-, kul és uj Tárosból, a mocsárok többé 
nincsenek. 

Szolimán. 

falakról egy ágyúlövés dördült le : gróf Zrinyi Miklós II. Szold-
mánt üdvözölte. 

Szolimán tágas zöld sátora a szőlőhegyeknél emelkedett, mint
egy negyed mérföldnyire a vártól. Innen adott parancsot az OBtrom 
megkezdésére. Az egész 
sereg közelebb nyomult a 
várhoz. A balszárnyat a 
rumiliai, a jobbat az ana
tóliai sereg képezé. Közé
pen állottak a jancsárok, 
és Ali Portug ágyúi. — 
Ugylátszott, mintha Szi
getvár messze terjedő ten
gerben feküdnék a török 
seregnek sürüen egymás-
mellett álló, számtalan 
sátra közt. Midőn Zrinyi 
az ellenséget közeledni 
látta, a kapukat bezáratá, 
a vezéreket, katonákat, 
polgárokat magához a 
belső várba hivatta. Mi
dőn a várnak egyetlen 
szük utczájában fölállot
tak, Zrinyi közéjük lé
pett és nyugodt, ünnepélyes elszántsággal igy szólt *) : „Testvé
reim a király szolgálatában! bátor férfiak, vitéz katonák! Kiki látja 
közületek, hogy a török császár nyakunkra jött, és hogy szükséges, 
őt, a keresztyénségnek büszke és hatalmas ellenét, rettenhetlen lé
lekkel bevárnunk, ö hitetlen seregében bízik, mi bizodalmunkat 
Istenbe helyezzük, ki könnyű szerrel segithet rajtunk, megront
hatja az ellenséget. Várjuk be tehát bátran eljövetelüket, és ne 
rettenjünk meg roppant erejüktől. Nincs kétség, hogy Isten meg
segít, ha segítségért imádkozunk. Mindenek előtt azonban rajta 
kell lennünk, hogy köztünk egy sziv, egy lélek legyen. Se szines-
kedés, se harag, se gyűlölet, se visszavonás ne találtassék közöt
tünk. Rajta kell lennünk, hogy mindenkit a becsület vezessen, és 
jó akarattal egymás iránt itt addig maradjunk, mig az isteni gond
viselésnek tetszeni fog. Ez oknál fogva testvérek, szükségesnek 
tartora, hogy esküt tegyünk Istennek; a királynak és a szegény 
hazának kitartást és engedelmességet Ígérjünk. Először én eskü
szöm, utána pedig ti, hogy a bizalmatlanságnak árnya se létezzék 
már ezután közöttünk. Halljátok eskümet: Én, gróf Zrinyi Miklós, 
esküszöm a mindenható Istennek, uram királyomnak és fejedel
memnek, e szegény hazának, és végre nektek itt összegyűlt kato
nák és egyéb vitézek, hogy az Atya, Fiu és Szentlélek Szenthárom
ság egy Isten engem ugy segéljen, a mint én tikteket soha el nem 
hagylak és véletek élni, halni, bármi viszontagságot eltűrni aka
rok! A dolognak rendje kívánja, hogy ti felemelt két ujjal ugyan
azt fogadjátok, és aztán külön-külön vajdáitok kezébe az esküt 
letegyétek. Ponto
san utána fogok 
nézni, hogy kiki az 
íródeák hangos 
szava után az eskü 
szavait fölemelt 
két ujjal elmondja, 
és a vonakodót 
keményen meg
büntetem, mert az 
olyannak nincs 
szándéka, velünk 
mind halálig meg
maradni, az nem 
érdemli meg a be
csületes ember ne
vét, az áruló. — 
Eskütök pedig igy 
fog hangzani : „Mi Zrínyi esküre hivja fel az őrsert-get. 

*) Ha megfontoljuk, hogy Zrinyi kikhez szólott, nem kételkedhetünk, bogy * be
szédét magyarul mondta. Ezt csak azért eiuüu-m. mert vannak, kik Zrínyit szlávnak hir
detik, s a szigetvári dicsőséget a magyaroktól i-l vonni szeretnék. Mily erőszakot kell 
ennek bebizonyítására a történeten tenniük, mily erőszakot tettek csakugyan, kitűnik az 
események valódi folyamából, melyet itt hiven lrirok. 



polgárok, mi lovasok és gyalogok a király szolgálatában, eskü
szünk a mindenható Istennek, keresztyén fejedelmünknek, a hazá
nak és gróf Zrinyi Miklós urunknak, hogy mint hü és engedelmes 
emberekhez illik, mindennek alávetjük magunkat, és vele élni, 
halni készek vagyunk!" Halljátok most akaratomat azon esetre, 
ha a halál időközben körötökből kiragadna : utódommá Alapi 
Gátpár rokonomat nevezem és parancsolom, hogy irányában 
ugyanazon tiszteletet és engedelmességet tanúsítsátok, melyet 
irányomban tanúsítottatok. Szem előtt tartsátok még a követ
kezőket. Ha valamely lovas vagy gyalog, vezérének nem enge
delmeskedik, parancsát akármi módon elutasitandja, vagy épen 
ellene kardot ránt : halállal bűnhődik. Ha valaki török levelet kap 
vagy olvas, rögtön levágatik; mert akaratom, hogy az ily nyilakon 
belőtt, vagy mái helyen talált leveleket kiki azonnal vajdájának 
adja megégetés végett. Az állomásokat, ki álljon őrt, ki ne? a vaj
dák és kapitányok határozzák meg; ha tehát valaki akár nemes, 
akár nemtelen, engedelem nélkül helyéről eltávozik, kihallgatás, 
ítélet nélkül bitóiára kerül. Ha van neje, vagy anyja, ételét állo
mására hozathatja, de neki eltávozni nem szabad. Kinek családja 
nincs, annak saját konyhámban főznek, és gond leszen, hogy adag
ját bizonyos órákban vezére által megkapja. Minden legény, ha 
nincs magának bora, kap napjában egy meszelvt, azonfelül kenye
ret, sót, eczetet. Azok, 
kik bár házasak, de 
élelemmel nem bírnak, 
tőlem disznóhúst és 
lisztet kapnak, hadd 
süssenek belőle ma
guk kenyeret. Ha ket 
ten rajt kapatnak, 
hogy összebújtak, sut
togtak, titkon értekez
tek, fölakasztatnak; ki 
pedig őket látta és ro
konság kedveért föl 
nem adta, hasonló 
büntetést vészen. Vég
tére, ki inastól csak 
egy bat kár is lop, azt 
fbiakasztatom!" 

Zr iny i azonnal 
tettekkel erösité meg 
rendeleteit. Egy kato
nára, ki vezére ellen 
kardot rántott, halál-
itéletet mondott. — 
Utána Mehmet aga, 
martalócz vezérnek 
feje hullott porba, 
mert irtózatosan pusz
tított volt. Azután parancsot adott az 6 város lakosainak, rontsák 
le házaikat, az uj városban pedig a házakba szalmát hordatott, 
hogy könnyebben elégjen, mert azt sokáig megvédeni nem volt 
szándéka. A katonák letevék esküjöket. A belső várban a kapu 
mellett Zrinyi parancsára kereszt emelkedett, intő jelül a harczo-
soknak, hogy Zrinyi Miklóssal a legszentebbért, Istenért, hazáért 
kell harczolniok. 

Aug. 7-én a törökök megkezdek támadásukat az uj városra. 
Ezer meg ezer ember hordott kosarakban földet és nemsokára 
magas töltés emelkedett szemközt, honnan folyvást golyók és nyi
lak hullottak a mieinkre. Sseetődy Máté, a gyalogság parancsnoka 
kirohanást tön. A küzdelemben a törökök hátráltak. Veszteségük 
tetemes volt, a győzelem olcsó, mert — állítólag — csak egy ma
gyarnak került életébe. Ugyanaz nap Zrinyi a kapukat földdel be
rakatta, és az egész szomszédságban minden kertet, fát, bokrot 
semmivé tett, hogy az ellenségnek támadási pontul ne szolgál
hasson. 

A következő napon a törökök hevesen lövék az újvárost, és a 
vár ellen is megkezdek a támadást. Az éj csak rövid szünetet ho
zott. Az újvárosból élénken visszafeleltek, és sok ember veszett el 
mindkét félen. Aug. 9-én este Zrinyi az örséget kirendelé. Az utolsó 
magyar után föllobbant a tűz az újvárosban, és kevés idö alatt 
mindent porrá égetett. 

V á n d o r l á s o k . S z e p e s m e g y é b e n 

Zrínyi hasonlót tervezett az ó-városra nézve, hogy minden ere-
jével a várat védelmezhesse, mig a Győr és Óvár körül gyülöngfl 
keresztyén sereg fölmentésére megérkezik. Szecsödy és a vajdák 
majdnem mind ellenkeztek vele. Kérték, bízzék bennük, és a tö
rök csúfosan fog az ó-város alól visszavonulni. Szerették a helyet, 
melyet 20 év előtt Stansics Márk alatt, Titézül megvédettek. Zri
nyi nem akarta őket meghallgatni, végre kedvetlenül engedett 
Bízván a tapasztalt vezérek szavában, perezre feledé, hogy oly 
aránytalan erők küzdelmében csak dicső halálról, nem győzelem, 
ről lehet szó. 

Zrinyi a várban maradott; az óvárosban Szecsödy állott hat
száz gyalog katonával. Ali Portug ágyúinak egy részét, az újváros 
romjaira állitá, és három oldalról szórt golyókat a várra és a 
városra. Mig éjjel nappali tüzelése a falakban nagy kárt okozott, 
pécsi törökök, hajdan szigetvári foglyok és a környék pontos isme
rői, a töltéseknek megrongálását tanácsiák, hogy a viz az árkok
ból lecsapoltassék. E munkát ásóval, kapával mondhatatlan hév
vel megkísérlik mig 600 jancsár éjjel nappal védelemre készen 
állott. 

A legnagyobb töltés az óváros és a szárazföld közt oly széles 
volt, hogy két szekér egymás mellett elfért rajta. A szilárd müvek 
több napig daczoltak a törökök eröködésével. A városban Dandó 

Ferencz és Radován, 
már az első ostrom 
alatt szigetvári lakos, 
fogcsikorgatva nézték 
a háboritlan munká
latokat. Három napig 
kérték Zrínyit, enged 
jen meg nekik kiroha
nást. Hasztalan monda 
nekik Zrinyi, hogy az 
ellenségnek nagy ereje 
mellett győzelemről 
szó sem lehet; tartsák 
meg magukat gyámo 
lírására: lesznek még 
válságos perczek, me 
lyekbennagyobbszük 
ség lesz vitézségiikre 
— Midőn végre mégis 
engedelmet adott és 
200 embert, — még 
napnyugat előtt kivo
nultak és nagy zajjal 
a jancsárokra vetet
ték magukat. A meg
lepett ellenség meg
futott. A munkások a 
jancsárok példáját kö

veték. A magyarok az ágyukig hatottak, néhányat beszögeztek, 
s a kerekeket fejszékkel szétvagdalták. Azonban a török tábor
ból tekintélyes csapatok siettek a hely színére és dühös csata fejlő
dött. A mieink nyomrul nyomra harczolva a vár felé hátráltak. 
— Dandőt, midőn csatárait buzditá, egy puskagolyó agyontalálta. 
Radován ágyéka körül vön halálos sebet és csapataik a városba 
menekültek. A két vajda fejét a törökök lándsákon sánczkosaraik 
hegyébe tűzték, honnan Szigetvárra letekintenek. Zrínyiben pedig 
szilárd határozat keletkezett, nem fecsérelni el többé csekély erejét 
kirohanásokban. 

A munkát, melynek meghiúsítására, Dandó és Radován életű 
ket áldozák, nemsokára süker koronázta. A békóitól megszabadult 
Almás patak egy perez alatt természetszabta medrébe csapott át, s 
az árokban csak iszapot hagyott. A fő akadály, mely a rohamot 
gátolta, megszűnt. A török ágyuk földdel tömött gyapju-zsákokból 
rakott töltésekről, egyenlő magasságban a mellvédekkel, erősen 
folytaták tüzelésüket, melynek védelme alatt ezer meg ezer em
ber s állat fát, rőzsét, földet hordott az ingadozó lápra. E szilárd 
alapra a jancsárok föld és kövekkel tömött zsákokat hengerítettek, 
s e bástyák mögül lelőttek minden magyart, ki a bástyákon mutat
kozott, hogy munkálataiknak ! özeledését a várhoz meggátolja. 

Aug. 19-én az ó-városnak már nem voltak falai, s a törökök 
az árok széléig hatottak. Csapataik rohamra indultak. Az árkokat 

völgyében. 



egy perez alatt lehányták. A magyarok a romokon állottak. Go
lyóik biztosan találtak a sürü tömegben; kard, lándsa, szekercze 
irtózatosan dühöngött. A harezolókat hasonló bátorság lelkesité 
Minden elesett török helyett uj csapat rohant föl, mig a magyaro
kat a győzelem is kifárasztá. Alkonyatkor hátrálni, a várba mene
külni kezdenek. A törökök azonban, kik minden oldalról már a 
városba tódultak, körülvevék a kétségbeesés erejével tuoakodókat. 
Ekkor esett el Batos Péter, Bosnyák Márton, Gerdey János más 
lovas és gyalog hadnagyokkal. Bathai Péter, Győri Mátyás és Deák 
Balázs a várig keresztülvágták magukat és a hidon haltak meg. 
Szecsödy lábát térde alatt ágyúgolyó összezúzta, és alig sikerült őt 
a várba vinni, hová a városból csak kevesen menekülhettek. Zri
nyi szorongó kebellel látta a veszedelmet, melyet elhárítani nem 
volt hatalma. A katonaság, mely körötte a várban összegyűlt, 
800-ra olvadott le. A többi vitézek künn feküdtek a városban 
háromezer török holttetemén. (*•* u«.it j 

a jándékozta — Jelenleg az eperjesi óhitű püspök birtokaihoz 
tartozik. 

1431-ben a zárdát egy csapat husszita Koributk Zsigmond ve
zérlete alatt feldúlta; a szerzetesek közöl többeket megöltek, s 
elöljárójukat (prior) fogságba hurczolták. 1532 után Zápolya s 
Ferdinánd katonáitól gyakran volt zaklatva. 

E zárda csinosan van épitve; a rendetlen építési módot, me
lyet ó épületeken gyakran tapasztalunk, rajta épen nem vehetni 
észre. Ezen két felírás olvasható 1505, és 1630-ból; ez utóbbi 
mellett Rákóczy Pál mint a szerzet különös pártfogója említtetik. 
Temploma, melyen márványra ezek vannak vésve : 

„ V o U Sigismundi poscit taa, Virgo Maria 1 
Ut valett Kapy aanctorum sorté beüti." 

sok pompával van ékitve; s valamint oltárképe művészi szem* 
pontból különös érdeket gerjeszt, ugy szembeötlő benne a szószék 
hiánya. A templomnak két melléképülete van; egyik oldalról a 

^ "Se?* — — -
T a n g e r T á r o s M a r o k k ó b a n . — (Lásd a szöveget 42. lapoa.) 

Vándorlások Szepesni egyében. 
(A Dunajecz ét Poprád völgyei ) 

••trwú.) 

A Korona-hegy alatt a Dunajecz jobb partján az úgynevezett 
veres zárda (Rothes Kloster) fekszik, vagyis a lechniczi zárda a sz. 
Antal völgyében. (Coenobium Lechnicziense in valle S. Antonii). 
— E zárdát 1319-ben Kakas Rikolf fia (magister Kokoss, filius 
Comitis Ricolfi, kitől a Berzeviczi család származott) alapitá, 
lechniczi birtokát a karthausi szerzetnek ajándékozván. E szerzet 
1545-ig maradt birtokában (tutn per potentiores occupatum.) En-
nekutána számtalan kézen meat keresztül, többek közt 1625 —1636. 
Felső-vadászi Rákóczy Pál, végre 1699 — 1705. Matyasovszky László 
nyitrai püspök 30,000 ftért megszerzé, és a kamalduli szeczetnek 

sekrestye, más oldalról Kapy püspök (titt. Episc. Dahnensis), volt 
egri plébános kápolnája, melyben tetemei nyugszanak. — A szer
zetesek lakásai a templom megett sorban vannak épitve. Mindenik 
külön lakó-, s ennek átellenében alvószobával, nem különben az 
imára szánt kamrával (czellával), e mellett kis kerttel bírt. Sokan 
kivált virágtenyésztéssel foglalkoztak, sőt volt egy Cyprián nevti 
barát köztök, a szerzet mély tudományú orvosa, ki, midőn a világ 
a léghajózásról még nem is álmodott, már önkészitett szárnyakon 
a Korona-hegy tetejére szerencsésen felszállott. E hegyen tul % 
óra távolságra sz Kunigundának egy régibb zárdája is vala, mely
nek feldúlt romjai még most is szemlélhetök. 

Meglepő különben, hogy e veres zárdában az ember a tem-
pláriusok titokteljes jelképét is találja, azt az ördöngös baffométet 
(Trutfus; némelyek szerint = Mahomed) t. L azt a két egymást 



szegő háromszeget : Ẑ ST *) — Mit jelentsen ez, s különösen mi vi
szonyban álla a karthauziakkal ? az idö fel nem derité. De a lech
niczi zárdának alapítása azon korba esik, midőn a templáriusok 
Európaszerte üldöztettek; az erőszak, önkény, gyanitások leple 
alatt, vagyoi:aikat kobza el. <P.I»I.I«« 

Tanger (Marokkóban). 
A gibraltári tengerszoros nyugati partján, hol az Atlanti óceánból a 

hullámok a legnagyobb erővel tódulnak a Középtengerbe, fekszik a jelenben 
sokszor emiitett kikötő város, mely az európaiak nyelvén Tanger, a mórok 
nyelvén pedig Tandta nevet visel. 

A város fekvése, valamint a spanyol partok közelsége miatt mintegy 
arra volna rendeltetve a természettől, hogy a világ egyik leghíresebb keres
kedelmi piacza legyen. Azonban a marokkói kormány Tanger kedvező hely
zetét másra nem tudta felhasználni, mint hogy ott a világ minden részeiből 
összesereglő kereskedelmi hajók által behozott vagy kivinni szándéklott 
árukra igen magas vámot vetett. A város emelésére misem történik, s a 
6000 emberből álló lakosság a helybeli kereskedést csaknem kizárólag ide
genek kezébe engedte jutni. 

Tanger külsejét tekintve, meglepőleg hasonlit Algir városához; a lapos 
fedelű házak itt is egy domb oldalát foglalják el, s a magaslat ormain a fel
legvár, Kasbak emelkedik. A tenger felől tekintve, az épületek igen festői 
látványt mutatnak, de a ki a rendetlen utczák tömkelegeibe téved, hamar 
észreveszi, hogy Tanger is csak oly keleti város, mely távolról tekintve, 
tündéri palotákat, hűvös kerteket és nyájas kioszkokat igér, de a közelben 
CBak merev falakat, s puszta romokat tüntet a szemlélő elé. A z utczák 
szennye leirhatlan, s a magasabb helyeken a házakat inkább a földbe ásott 
s régi omladványokkal befedett kunyhóknak kellene neveznünk. A partok 
közelében a vagyonos osztály által lakott részekben, még itt-ott feltűnik egy 
ív, vagy faragványos oszlopzat, mely a Spanyolországot bíró mórok építé
szeti modorára emlékeztet. De nagyon is észrevehető, hogy e nemes müvek 
az omladványok halmaiból vannak előkeresve, s hogy az építészethez legke-
vésbbé sem értő mesterek használák fel azokat ujabb czélokra. 

A mecsetek között csak egy van, mely említést érdemel, de ennek is 
falai idomtalanul tömörek, s csak szines téglából rakott és arabeszkekkel 
ékitett teteje nyújthat némi bizonyságot, hogy e népben a szépnek érzete 
még ki nem aludt. 

A mohamedán városokban nélRülözhetlen bazár itt csak apró fabódék
ból áll. Azonban az áruszerződések nem is itt, hanem a város kapuja előtt 
történnek, hol az Afrika belsejéből érkező karavánok tanyát szoktak verni. 

A lakosok berberek, mórok és afrikai feketék. A zsidók a város legva
gyonosabb részét képezik; azonban a kik közölök valóban meggazdagodnak, 
rendesen elhagyják korábbi lakaikat, s az európaiaktól birt afrikai kikötő 
helyekre vonulnak. 

A keresztyének száma legfólebb 100 főre terjed, ezek többnyire az 
európai konzulok családtagjaiból és szolgálati személyzetéből álltak. A há
ború kezdete óta az európai gyarmat, valamint a zsidóság legvagyonosabb 
része az angol lobogó védelme alatt Tangert elhagyá, s átköltözik a spanyol 
parti városokba. 

A hegy, melyen a fenemiitett fellegvár épült, az északi oldalon beve-
hetlen. A bástyák felett a kastély merev homlokzata büszkélkedik, de csak 
a távolból, mert közelről tekintve az idomtalan kőhalmaz valóságos rom és 
omladvány. 1844-ben Joinville herczeg, a franczia-marokkói háború alkal
mával 2 és fél órai ágyúzás után Tanger minden erődéit hallgatásra kény
szeritette. A kikötőt 1662-ben a portugálok megerősiték, a hajókat a hullá
mok ellen kőfal emelésével igyekvének megvédeni. E művek jelenben 
csak akadályul szolgálnak, miután a homoktorlat a kikötőt végkép be
lepni kezdi. 

A ..!\>inzeti kór- pecsétnyomója 
és egy kis m e g e m l é k e z é s a rég i pest i életre. 

Képzelem, hogy a sok hajdani körtag e czim olvasására, hogy pedzi, 
hogy figyel, bogy hát mi akar ez lenni? Hallgassatok, barátim, felejthetlen 
czimborák, most hadd én beszéljek, a körnek egyik exdignitariusa. 

Körülbelől huszonhárom év előtt (1837.) Pesten egy magyar-utezai 
házban, földszint, egy egyszerű sörház volt, benne a fogadós, Latnacs, becsü
letes morva, vagy cseh, vagy tót eredetű magyar, talán maga se tudta volna 
megmondani, honnan került a Duna partjára. Csak ugy hordta házi-sapkáját, 
a tbgadósi uralkodás jelvényét, mint a maiak, csakúgy megkínálta egyik
másik vendégét egy szippantat burnóttal, mint épen a maiak. — E sörház
ban nem sok csínnal, de tűrhető tisztasággal szolgáltak a jövő-menő vendég
nek 10—12 v.krér tcgy szelet rostélyost, kolbászt, egy ital sörrel vagy borral. 

Magyar Thaliánk, addigi nomád életét, hozzá méltóbb állandó lakással 
Pesten akkoriban cserélvén fel, vele együtt felkent papjai is sarokba álliták 
a vándorbotot és szintén a fővárosban telepedtek le. Ok azonban, távol né
mely jövevények követelő hetykélkedéseitől, eleinte bátortalanul lábujhegyen 
jártak ott, mintha nem is hitték volna, hogy ők már hát valósággal megálla-

^ K . • ) A német mythologia szerint i m i titokteljes kot báromszeg bizonyos boszorká
nyok i Truten) jele volt, melyet azok talpaikon viseltek « a hűséget jelképezek. E boszor
kányok a forgószéllel jártak. S z e r k . 

podottj polgáraivá lettek a hazának, melyen az ideig keresztül-kasul ol 
czifra vargabetűket csináltak vándornyomaikkal. A gázsi is lassacskán csepe
gett, azért csak csínján mozoghattak biz Ők, hogy jusson is, maradjon ia. — 
Es így történt, hogy csak kicsiny körben szerettek mozogni, mely körnek 
közepe a színház volt, templomuk, de erősségök is, hova támadás esetében 
visszavonulhattak volna. A fogadók közt is tehát annak adtak elsőséget, a 
mely közelebb esett, meg — mi tagadás! — olcsósággal kínálkozott. A ma-
gyarutezai fennemlitett sörház épen „nekik való" volt, mert közel, egyszerű, 
olcsó volt és földszintes; a lépcsők, a ki nem szokta meg, fárasztók, aztán a 
földszinti fogadóba csakúgy besuttyan az ember, sőt bele is téved. E tulaj, 
donságu enyhei vet hamar fedezte fel valamelyikök; figyelmeztette rá a többit, 
behelyezkedtek, és mindjárt oly j ó l érezték magukat, mintha annak száz esz
tendő óta tősgyökeres vendégei lettek volna. 

És e jövevények, e vendégek, kik lettek volna mások, mint épen Me
gyeri, Szentpéteri, Lendvai, Szilágyi, Egressi, Fáncsi, László, Balog, Udvar
helyi? stb. 

Megyeri talán a bevonulást s székfoglalást is adomák közt tette, han
gos kaezajjal a többiek, mert Megyerinek a félholt is kaczagott, ha ő akarta. 
Mintha most látnám őket magam előtt! — Szentpéteri tele komikus tűzze 
és aktiókkal beszél el valami furcsa történetet Szilágyinak; a história végén 
ez egész komolyan azt mondja : hogy ő azt már régen tudja. Szentpéter 
nagy szemeket mereszt Szilágyira, és teljes megbotránkozással kormányozza 
testességét. másik szomszédja — László felé — és újra kezdi a története 
még tüzesebb és igényteljesebb előadással, mint az imint; hevét csak fokozza 
azon körülmény, hogy látta, mikép László a művészi előadást csak ugy kö
zönynyel, fitymálva hallgatja. A z ostor is elcsattant a végén, Szentpéter 
várja a megérdemlett hatást, de László azzal felel, hogy ugyanezt a történe
tet Szilágyinak épen ő mondta el, pedig sokkal részletesebben; átalános 
kaczaj, csinálván Szentpétery megbántott képeket. S hány ily mulatságos 
kis eseményt tudnék elmondani ? 

— De hát az a „nemzeti kör pecsétnyomója!" — kérdi az olvasó.Mind
járt rátérünk arra is. 

Jóval előbb, hogy ezek bekövetkeztek, már Pesten lakott néhánya azon 
lelkes, önzetlen, ihletett férfiaknak, kiknek egy gondja volt : a magyar 
nyelv; szerelmüknek egy tárgya : a haza. Mint örültek ők, hogy a magyar 
színészetet Pesten megtelepíteni valahára sikerült és örömüket növelte a 
tudat, hogy ez eredmény kivívásában nekik is volt részök. Ez áldott emléke
zetű férfiak sem voltak a társadalomban ugy elhelyezve, mint vezérekhez 
illett volna, hanem csak mint afféle szegény kalauzok, vezetők, egyszerűn, 
szerénykén. ! ' o g y nyüzsögtek már a szinház építése alatt! hányszor elmentek 
napjában megnézni, hogy mekkorát emelkedtek a falak! leleültek egy nagy 
kőre; beszélgettek, tervezgettek; talán ily kövön született meg „Árpád 
ébredése" is. Megnyittatván aztán 1837., aug. 8-án, a szinház, ők voltak, a 
kik a drámát irták; meg j ó formán, a kik azt meg is hallgatták, mert a nagy
érdemű t. cz. közönség akkoriban még gyérecske volt. És mi volt természe
tesebb, mint hogy ezen kitűnő, de igénytelen urak, a színészekkel rögtön 
megismerkedjenek? de hiszen, szögről,végről, nevökről már előbb is ismerték 
egymást. A kedélyes társaság kedveért aztán ők is a magyar- utczai sörházba 
szegődtek. És kik lettek volna ők mások, mint Vörösmarty, Bajza, a fiatalab
bak közöl Tóth L. , Garay, Erdélyi, a Vachotok? aztán L r , a k i 
akkoriban azt hitte, hogy ő belőle is válik költő; tehát Lamacs őt is méltán 
megilleti. Csinált is ő egy verset, ha még eszembe jutna . . . igen . . . igy 
szó lo t t : „ V a n gomba a Bakonyba, — Láttam ballagtomba, — Abból hát 
nincs hiba." — Ezt ő egy este fellépéskor elmondta, és — ha-ho-tával 
fogadták, mire Ö költői tehetségei iránt keservesen kiábrándulván, még 
nevét is megmagyaroátotta, s később belevette magát az országúton egy 
nagy házba — hogy mint költőnek nyoma se maradjon. — Tehát ezen urak 
járogattak Lamacshoz ; ezekcnkivül egy csoport fiók-iró, egy-egy prókátor, 
juratus, orvos s más afféle bródzitzerek. 

Hova lett az a temérdek, j ó kedv az a sok adoma, tréfa, élez, azon vig 
zajjal teljes, kedélyes, boldog esték? Elmultatok, elnémultatok, mint elné
multak nagyrészt amaz ajkak is, melyek nektek életet adtak, de elfeledve 
nem lesztek, mert hiszen, ti kedves epizódjai voltatok azok életének, kiket a 
msgyar, mig él, tisztelettel, szeretettel fog megemlegetni! 

Oly örömest időzök multam e kedves szakánál, hogy lám csevegővé 
leszek, és még mindig nem szólottam a — „nemzeti kör pecsétnyomójáról!" 

Hát addig járogattunk mi Lamacshoz, addig, hogy egyszer mint az 
üvegbe nőtt halacska, csak azon vettük magunkat észre, hogy beledagad
tunk a „különszobába," mert külön szobánk volt ám. Tanácskoztunk , hogy 
már hogy szabaduljunk ki, és ezt egy genialis vélemény szerint csakis ugy 
eszközölhettük, hogy egyenkint menekültünk ki az ajtón. Hanem aztán ko
molyan is tanácskoztunk ám, hogy hát ekkora szaporasággal mit tevők le-
g jünk? Tanácskoztunk és elhatároztuk, hogy tisztelet-követelőbb firmát 
válasszunk, hogy m i jövőre átalában többé nem zsellérkedünk. Uj társasággá 
alakultunk tehát, fogadván magunkhoz számos többeket és átköltöztünk — s 
miután nincs ugrás a természetben, tehát mi tagadás — egy másik sörház
hoz jutottunk, de a hegyibe ám, az emeletbe, a Sebestyén-téren, n „csigába." 
Itt aztán szép tisztességgel választottuk elnöknek Vörösmartyt, pénztárnok
nak Antal Mihályt, gazdának, hajói emlékezem Szijj „komát ," jegyzőül Vá-
radyt; később pecsétet is csináltattunk szépet, magyar geniussal. jobbjában 
buza kalászcsomóval, magyar czimerrel, és ily körülírással t „Egyesült, hogy 
egyesítsen a Nemzeti Kór," mert „Nemzeti Kör" czimet vettünk fel. És mi 
azon a tanyán nagyon jó l megvoltunk Hogy megtanácskoztunk, hogy vájjon 



ez vagy ama bútor szükséges-e? „politirozott" legyen-e vagy csak festett? I 
aztán áldomásoztunk, szóval : tevékeny életet éltünk kis gazdaságunkban. 

Hanem mert mindinkább resteltük, hogy mi a „Csigában" lakjunk, i 
csúfoltak is ezért; s mert a vezetőkben még mindig maradt abból a ván
dorló természetből, a csigától is elpártoltunk és cum gentibus átmentünk a 
hatvani-utczai Heinrich-házba. Ott támadt aztán a megszaporodott társa
ságban Fényes Etek (a kör másodelnöke akkor ő volt, az első, Fáy András) 
„atyamester"sége alatt a „tímárlegény ség", igy elnevezve áldozatkészségé
ről, kitartásáról, ha legény kellett a gátra aláírásnál, egyikmásik gyűlésben 
stb. ez volt a körnek mintegy testőrserege. *) Itt is vigan voltunk mi, itt 
lépett fel először Kronperger, a „kör papja" megtörhetlen humorával, az 
után Irinyi János, a nagy vegyész, gyufagyártulajdonos, ki nem állhatta ha 
,,gyufás"-nak hívták, mert akkor még aristokraták voltunk; de ha haragu
dott a „gyufás" czimért, valóságos dühbe jö t t , ha valaki halat evett vagy a 
sülthez eczetolajos salátát parancsolt stb. Petőfi is itt mutatta be legelső 
kötet versét kéziratban pártolás és kinyomatás végett, itt adakoztunk egy 
fiatal szobrász-tehetség tovább képeztetésére stb. stb. 

A Heinrich-házból átmentünk az országútra a Kuneralder házba. (Most 
állatgyógyintézet.) Ott már határozottan urakká lettünk — s boldog Isten! 
sóhaj tánk, talán nem is igaz, hogy mi egyszer Lamacsnál tanyáztunk, La-
macsnál, abban a szurtos sörházban! Azonban mi mindig büszkén emlékez
tünk meg szerény eredetünkről és Lamacs iránt hálásak maradtunk. De hát 
csakugyan urakká lettünk és urak módjára össze is zördültünk,rajt bocsátot
tunk kettőt, melyek közöl az egyik nyugat, a másik kelet felé tartott, értem 
a Mguldéf és ,Pesti kört.' A nemzeti kör is megint költözésre adta magát és 
a hatvani utczai Horvát-ház diszes termeiben ütötte fel sátorát. Ott olvasta 
fel Vörösmarty először „az ország házá"-t, rengető lelkesedés közt; ott 
mondta el Kazinczy G. toasztjainak talán legnagyobbjait és — ott fogadott 
Kuthy egy este Lendvaival, hogy ő más nap a színházban Lendvaí helyett 

*) Ha jó l emlékszünk, nevét egy furcsa véletlen körülménynek köszünheté. Azon 
időben adták a nemzeti színpadon is igen gyakran ama bires nagy hangzású német drá
mát, a „Vadon fiát." Ennek személyei között fordul elő valami görög főnök „timarck." 
Egy ily szini előadás után a Kór vendéglőjében vacsorálok közé belép az elnök. I'. K .. / /»•-
iytt a timarcknak !" kiáltja az egyik vacsoráló, a színházból hozott reminiscentiával. „7Y-
márleginyek vagytok ti mindnyájan," mondja a belépő férfiú, ki a színházban nem volt 
jelen Természetesen kaczaj és rögtöni felvilágosítás követi e jelenetet, de azért a „tímár-
legénység" neve megmaradt sokáig. S z e r k . 

Hamletet eljátszsza stb. Mindazonáltal e tanyát is odahagytuk és 1847-en az 
uri-utezai b. La/ferf-házba nyomultunk. Itt egyesültünk a pesti körrel ismét 
„Ellenzéki kör" czimmel.'gr. Teleki László elnöklete alatt. 

S igy haladtunk mi, mint n folyó, gyarapodva, növekedve (a tagok 
száma ekkor már az 1000-et jóval meghaladta) tevékenyen, mignem — va
lami beleütött a tanyába, és oly nagy port vert, hogy ott tovább maradni 
nem lehetett — széjjelmentünk hát ki jobbra, ki Imlra, végkép odahagyván 
a tanyát,melyben oly mozgalmas élvezetes, eseménydús napokat ültünk meg. 

Ne féljen a nyájas olvasó, nem beszélek többet, pedig hej sokat kiol
vashatnék a körnek 10 éves krónikáiból! Még csak arról egykét szét,a miért 
tulajdonképen tollhoz fogtam. Hát, időfolytán a Körnek én lettem jegyzőjévé, 
és viseltem e díszes hivatalt 1848. derekáig; ekkor egy vegyes nagykeres
kedő házhoz mentem segédnek a comptoirba, a vegyeskereskedésre nem 
szolgált az idő, azért, a kereskedés főnöke is változván, vassal kezdtünk 
foglalatoskodni, a mi eleinte sikerült is, de biz utójára ezt is abba hagytak. 
Körtag azonban lenni azért meg nem szűntem, hanem a mint aztán az a 
poros história történt, hát a dolgot én se vettem tréfára, és egy kis kerülés
sel ide az alföld egy pusztájára ügyekeztem, a hol tiz év óta túrom a földet, 
ugy a hogy. Csak még két szót! Nem biográfiámat akarnám én elmondani, 
hanem a mint útnak indultam, nem egyedül jöttem, ketten jöttünk, én meg 
— a kör pecsétje, és az, azóta mindig nálam van a maga eredeti valóságában, 
s mit gondol,szerkesztő ur,elfogadnák-e eztapecsétet a n. Múzeumban? —én 
másnak nem adom, hanem vagy a Körnek, vagy a Múzeumnak, melynek 
könyvtárunkat ia odaadtuk volt. Mit gondol ön, elfogadnák-e a fővárosi 
magyar intelligentia tiz évi társas életének e becses emlékét? ° ) RökkIstván. 

* ) Pillanatig sem kételkedünk, hogy ott nagy készséggel elfogadják. Hanem tisz
telet bec->tilet a n. Múzeumnak, gyarapodjék szaporodjék annak minden fiókjai — hanem 
mégis jobban szeretnők, ba ön ezt a szóban forgó pecsétnynmót ismét régi gazdájának 
adhatná vissza. Mert egy társas körre — a nemzeti Casino mellett — Pesten még mindig 
nagy szükség van. Azért, miután úgyis jő kezekben van az az ereklye, hadd várjon még 
egy kissé a nemzeti Múzeum. — S z e r k . 

— Hibaigazítás. Szemére Miklós költeményében, melyet a V. U. f. é. 3-ik szá
mában kötlöttttnk. a következő hibák kiigazítását kérjük : A 7-ik strópbában ..knt„,rt" 
helyett olv. „kongat". A 10-ik strópbában „tánlód" b. olv. „tátttók". A 12-ben „tündér-
virányként" h. olv. „tündén„ágként". Ugyanezen stróphában „nép hatom" helyett olv. 
„Stéjikalom". 

T Á R 
Peatra drákult i j . 

( A z ö r d ö g k ö v e . ) E r d é l y i r o m á n n é p m o n d a . 

Erdély délkeleti határának vad hegyei közt egy gugyorfurmálta 
völgy közepén van egy — körülbelől 200 házikóból álló — oláh falucska : 
„Keápulne" (Kápolna) . A völgy medrét egy hegyi patakcsa — a „malom-
csek"— habzó vize mossa, s ennek sziklapartjain s medre körül furcsa alakú 
óriási kőcsoportok meredeznek ég felé. E sziklák egyike s legkülönösbje pár 
lábnyi sik területén világos jeleit viseli óriási láb nyomainak, s alatta tán 
harmincz öl mélységben idomtalan szirt válik ki magasra a tajtékzó patak 
vize hulláimból, hasonlítható egy bálványképhez, lehajlott nyakkal s egy
másba font karokkal, óriási feje diszitve apró két szarv maradványaival. 

Ezen, a természet játéka szeszélyéből eredt szobrot a nép hagyományai 
a kővé vált sátánnak mondják, s eredetét következő regében beszélik el : 

A régi homályos időkben, midőn még lelkek s gonosz szellemek láto
gat ák hébehóba földünket. Kápolna országszerte hires volt leányai szépsé
géről. A gonosz is — ezt tudva — gyakran szállá fel látogatóba, s egy-egy 
szép leányt el is vitt magával sötét birodalmába, s már rendes évi megjele
nésre szoktatta volt a szerencsétlen falut, rendcsen elragadva s a levegőn át 
elvive magával a leányok legifjabbját, legszebbjét, — szomorúságban hagyva 
szüleit s mátkáját: mert a szép leányok többnyire el is voltak már jegyezve, 
vagy talán épen olyakra vetette volt leginkább ördögi szemeit. 

Egykor megjelent újra a pokoli látogató, s Flianára, a kápolnai biró 
leányára veté szemeit, ki egy bátor „c sobán" *) Andrónye — jegyese volt; 
sürgött, forgott körülte látatlan s láthatólag; de Andrónye keményen kiséré 
lépten nyomon szép aráját, nem félve a vad leányrabló ördöngösségeitől. 
Elvégre azonban hálókamrájába tért a szép Fliana, s miden az ördög egyedül 
látná őt, a mint épen szobája ablakát bezárá. körülölelte karcsú derekát s 
kiáltásait elfojtva, hatalmas karjaival magához szorítva, a légbe kezdett vele 
emelkedni. 

E pillanatban érkezett oda a leskődő csobán, s megpillantva a már föld 
s ég közt lebegő leányt, épen csak lábait tudta megragadni, s igy ő pokoli 
felsége nagy bosszúságára kettőt kellé az egy helyett czipelnie. 1 fiában dult, 
fu 11 dühében, — hiában zárta, lökte s átkozta a hívatlan vendéget; Andrónye 
mindig erősben fogózott arája lábaiba, s végre is elfogyván az ördögnek is 
ereje, kénytelen volt visszabocsátkozni a földre kettős terhével, s épen a 
„malomcsek" felett érve a sziklára, eleresztek mindketten a zsákmányt, egy
másnak mentek, és a szerfelett erős s hajlékony csobán szerencsésen legyőzte 
— e perezben tán minden pokoli segélytől elhagyatott — ellenét, mire ez 

-:n-j*í Mpsohaa" = a hajdankor fegyvere.', barczedzett pásztorai, az oláh nemzet közt 
kitűnő állást foglaltak. 

H Á Z . 
— alásujtva a patak mélyére — kővé válva ott ragadt, s mai napig látható 
a „peatra drákuluj" (ördög sziklája). 

A patak felőli szikla sik lapján látható lábnyomokat az ördögéinek 
tulajdonítják, a mint birkózás közben megfeszité magát. 

A győztes Andrónye Flianájával vig házassági lakomát tartott, s gyak
ran látogaták meg az „ördög kövét." 

Azóta senkisem bántja a kápolnai leányokat, a minek ők örvendenek-e? 
nem tudom. Kh . . n. 

Menyasszonyi hozományok a régi időkben. *) 

I. I563-ik évből: A z minémü marhát Zay Ferencz uram leányával adott 
annak registroma 1563-ik esztendőben, Mindszentnap előtt való vasárnap. 

Egy öreg ezüst aranyas medencze. Egy ezüst aranyas mosdó-korsó. 
Hat aranyas virágos kupa. Két fedeles aranyas pohár. Egy ezüst aranyas 
kánnácska. Tizenkét ezüst aranyas kanál. Tizenkét ezüst aranyas villa. Két 
ezüst aranyas gyertyatartó. Egy ezüst aranyas sótartó. Két arany láncz, az 
egyik öregeb, a másik kiseb. Két kézrevaló aranyláncz. Két korda : egyik 
arany fonal, az másik ezüst. Kimét egy ezüstös más ö v . Egy arany kígyó, egy 
rubint egy smaragd egy gyöngyszem benne. Araríy gyürü négyes, most 
ujjába vágynak asszonyomnak; egyikbe saphil, másikban rubint, harmadik
ban smaragd, az többiben kövek vágynak. Egy ftkete bárson beretö arany 
boglárokkal. Négy aranyas főkötő. Ké t gyöngyös homlok elő. Ké t gyöngyös 
aranyas fátyolka főkötőhez való. Két Ehendel; egyik arany fonal, másik 
ezüst fonal. Vont arany veres gallér egy kézelőivel egyetemben. Egy gallér 
ezüsttel aranynyal varrott. Egy virágos vont arany elekötő fevr. Egy ingre 
való tűzött aranyas gallér. E g y gyöngyös aranyas gallér kézelőjével, az is 
gyöngyös. E g r ingváíl aranyas, merőn kötött Egv gyöngv him fökotőstül 
egyetemben. Két előkötő, jegyzett . Egy gyöngyös előkötő fevr. Egy torokra 
való aranyas szövés, szederjes selyemmel. Egyxares bársony szoknya vont 
aranynyal hánt. Egy fekete bárson szoknya aranynyal tűzött. Egy fehér 
atlasz szoknya, veres bársonnal arany fonallal tűzött. Egy sárga kamoka 
szoknya fekete bársonnnl arany fonallal kötésekkel tűzött islogos. Egy zöld 
kamoka szoknya veres bársonnal hánt. E g y veres atlasz szoknya fekete ara
nyas széllel hánt. Egy fekete bárson haczoka arany boglárokkal ezüst fonal
lal vagy sinórral. Egy veres virágos kamoka haczoka. Egy veres vont arany 
hölgy-suba. Egy vont ezüst nyuszt-suba. Egy veres kamoka nyest-suba. Egy 
veres atlasz haczoka vont aranynyal hánt. Egy vont arany veres paplan. Ivét 
veres kamoka fej-all. Két zöld tafota vánko9. Két öreg derek-áll, selyem-

• ) A gróf Zar c*alád zsy-ugróczi levéltárából. E magyar nyelven irt régi nkiratok 
kettős érdekkel birhttnak most. midőn az ó-i viselet uira divattá kezd vábjj. 

S z e r k . 



héjú. Nyolez galloa gyolcs lepedő az vén asszony kezénél vagyon. Nyolez 
gyolcs abrosz. Hat varrott kendő kezkenő. Tizenkét asztal kezkenő. Rét 
szekrén, öreg : egyik rakott, másik nem. Nógy kopott láda. Egy hintő sze
kér. Hat szekeres ló . Két fehér szőnyeg. Ajándékba való ing aranyassak 
ötvenhárom. A z öreg asszonynak egy ruhára való dupla tafota. A kit Csáky 
Pál uram az előtt Annának adott : Egy ezüstös kés. Egy kicsin arany láncz. 
Egy gyöngyös aranyas gallér kéz eleivel egyetemben, öreg asszonyom adta 
neki. ( P . H.) Cháky Pál, tulajdon kezével. 

II . 157 t-ik étről: Registrum Anno 1574-ben. A mit Soos Klára asz-
szonynyal adnak marhát ezek azok : 

Egy vont arany szoknya uj vont aranynyal hánt körös kőről két perem
mel peremzett. Veres aranyas bárson szoknya virágos két prémmel kötéssel 
prémzett. Zöld aranyas atlasz szoknya vont aranynyal prémzett két prém
mel. Fekete bárson szoknya vont aranynyal két peremmel prémzett uj. Fe
jé r kamoka szoknya uj vont aranynyal fenyő ágra prémzett. Veres atlacz 
szoknya vont aranynyal prémzett két prémmel. Másik veres atlacz szoknya 
fekete bársonnal prémzett két prémmel farkas fogra. Szederjes kamoka 
szoknya fekete bársonnal prémzett három peremmel. Zöld kamoka szoknya 
két peremmel virágos veres bársonnal prémzett. Ispanyor köntös fekete bár
tan egész fenyő ágra vont aranynyal egy prémmel prémzett. Fekete bárson 

A m e r i k a i göz-szán . 

Nálunk, hol sokszor két, három év is elmúlik, a nélkül, hogy legalább 
csak egy pár napig tartó szán-utnnk legyen, a gőierőrel hajtolt szónak fe
leslegesek. 

Egészen másként van az Eszakamerikában, vagy Oroszország sivatag 
pusztáin, hol a mezőket 3 vagy néha 6 hónapig tartó hó fedi. 

Legújabban Wiard mérnök tevé foglalkozása tárgyává a gőz-szán 
ügyét. Rajzunk az Amerikában készült első ilynemű gépet tünteti elé, s ez 
egyiránt nevezhető gőz-szánnak, vagy gőz-hajónak. Ugyanis Wiard ur e kü
lönös készülettel a Missisippi folyam jegén akar közlekedni Prairie du t'hten 
városától egész St. Pauls-\g. A hol a j é g erős, a gép mint gőz-szán műkö
dik, a hol pedig a jég leszakad, vagy a folyam háta be sincs fagyva, mint 
gőzhajó tesz szolgálatot. 

A z amerikai lapok az uj gép alkotásáról még kimeritő leírásokat nem 
hoznak, csak annyi jött tudomásra, hogy a gép 48 láb hosszú lesz, s mint
egy 50 utazónak adhat elegendő helyet. A gép végén a nyolezszögü torony
kában a k o r m á n y o s szobája van : itt van a kormányrúd kereke is, mely a 
csavarral összeköttetésben van. A tetőn mintegy 50 fontos harang lógg, i u e -
lyet a gép folyvást mozgásban tart, s mely a jövőmenőket a veszedelem k ö -

kis suba hőgygyel béllett kötéssel prémzett. Veres kamoka kis subácska 
nyesttel béllett és fekete bársonnal prémzett. Szederjes csemelet Ispanyor 
köntös mállal béllett. Két arany lánez : egyikbe száz arany másikba penig 
40. Egy szederjes bárson bewra bogláros. Thyz arany gyűrű. Egy beka 
eregh kő. Egy pártba öv zománezos aranyas köves, gyöngyös .Egy pártha Öv 
bogláros fekete bárson lánczos. Egy ezüst korda. E g y gyöngyös főkötő 60 
forintos. Más fekete 26 forintos. Szederjes aranyas főkötő. Arany fonalból 
csinált főkötő. E g y gyócs főkötő hímmel aranynyal csinált. E g y torok him 
gyöngyös 9 forint érő. Gyócs lepedő vászon lepedővel egyetemben 40. Gal-
los abrosz 25. KeBkenyö vék.»n vászon 12. Gallo9 kezkenyő 2. E g y szederjes 
tafota superlat vont aranynyal prémzett. E g y nyoszolya mennyezetes 9'/ , 
érő. Párna derekait 3. Fwthabol csinált vánkos 2. 32 forint érő. Veres ka
moka sárga virággal egy vánkos. Vánkos hímes három. Egy Be lyem paplan 
környűl zöld tafotával csinált a közepi fwtha. Ismégént három fodor nyakra 
való : egyik gyöngyös arany szemmel egyelett, másik tiszta gyöngygyei, 
harmadik islogos két szekrén. E g y láda. Négy uj szőnyeg. E g y gyöngy ko-
ezoró. Két fátyolka gyöngyös. Egy aranyas imeg ujj. 

Ezeket jegyzettemmeg. — A z mássá nálam vagyon. 

(P . H. ) Stephanus Soot de Polthár m. p. 

Közli Balogh Lajos. 

g o z • s z a n. 

zeledtére figyelmezteti. A gép mindössze 70 mázsát nyom s 4000 forintnál 
többe nem kerül. 

Megjegyzendő, hogy a szán talpa, valamint a gépnek minden része, 
mely a vizzel és hóval közvetlen érintkezésbe jő , belőlről üres. Következőleg 
a gőz a csövekbe eresztetvéu, a vasrészek folyvást melegen maradnak, s 
rajtuk j ég nem képződhetik. 

Pót ló tudós í tások a Kaz inczy -ünnepé lyekró l . 

— A dunarersei kelt. hitt. lelkészt — mint egy hozzánk intézett tudó-
eitásából olvassuk — azzal lepték meg karácsony első napján Kazinczy Fe
rencz néhány dunavecsei tisztelői, hogy 46 ftot tettek le asztalára, oly ké
relemmel, hogy azt a Kazinczy-alap gyarapítására küldené el. A lelkész o r 
a fent kitett összeget e lapok szerkesztőségéhez küldte. (S mi azt rendel
tetése helyére átszolgáltattuk. Szerk.) 

+ (Tisza-Szolnok is) meghozta tiszteletadóját Kazinczy Ferencz emlé
kének. Ottani ez u krá sz és kávés Nagy József ur, az ó-év estéjén szívesen 
látott vendégeit éjfél után, az újévben üdvözölvén, adakozásra hívta fel őket 
a Kazinczy-alapitványra. Az indítványnak eredménye 105 ft lön, mely a 
„ P . N."-nak már be is küldetett. A z aláírási íven majdnem valamennyi nem
zetiség és hitfelekezet képviselve van. 



+ (Komáromból Beólhi Zsigmond) 200 ujft. és 51 krt. küldött be a 
„P. N . " azerkeaztőségehez, mint tiszta jövedelinét azon szavalati és zené
szeti akadémiának, mely ott dec. hó 28-én a Kazinczy-alapitvány javára 
rendeztetett. 

/ (A Múzeum-kertben felállítandó Kazinczy-szoborra) a pesti tanuló
ifjúság gyűjteményének első részletéül a napokban 100 ujft. lőn múzeumi 
igazgató Kubinyi Ágoston ur kezébe átszolgáltatva. 

+ (Fernkorn hires bécsi szobrász) hirszerint egy Kazinczy-álló-képmi-
tán dolgozik. A sikerről kezeskedik a művész neve. 

- f (Bieskey Kálmán ur) aKazinczy-alapitványra 100 pftot ajándékozott. 

A m a g y a r A k a d é m i a palotája . 

— (A m. Akadémia palotájára) minden oldalról érkeznek az adakozá
sok. A vidék több helyen komoly lelkesedést idézett elő ez ügy. Legközelebb 
Szegszárdról küldetett szét ily felhívás : 

Az országnak ninrsun háza. — V ö r ö s m a r t y . 
„Országszerte viezhangozik méltóságos gróf Desseicffy Emil urnák ha

zafias felhívása : hogy a nemzet legbecsesebb országos intézete, a magyar 
'kademia részére egy már nélkülözhet len és a nemzet méltóságának megfe

lelő" palota építtessék, és az ide szükséges pénzalap hazafias ajánlatok utján 
összegyűjtessék. A szegszárdi kaszinó-egylet a szent czél által meghatva, e 
végre minden hatalmában álló eszközöket felhasználni kivánván, az idecsa
tolt meghívás szerint folyó évi február 8-án Szegszárdon egy fényes tánezvi-
galraat rendezend, melynek tiszta jövedelme egészen a fennemlitett czélra 
lesz fordítandó, s mely tánczvigalomra különösen Tolnamegye lelkes közön
ségét tisztelettel meghívja. — E megye lakosainak a közügyek iránti isme
retes áldozatkészsége biztosítja a rendező kaszinó-egyletet: hogy ezen önzés
telen vállalata niéltólag pártfogoltatni fog. Szegszárd január 10-én 1860. — 
A szegszárdi kaszinó-egylet." 

& (A magyar Akadémia) elnöksége azon czélra, hogy e nemzeti tudo
mányos intézet számára mihamarább saját ház emeltessék, akakozásra felhívó 
aláirási iveket bocsátott szét, melyeket az Akadémia elnöke, gr. Dessewffy 
Emil, egy hivatalos levele kísér, ebben többek közt lelkes szavakban el
mondja, hogy mióta gr. Széchenyi István egy magyar Akadémia eszméjét 
fölébreszté. közszellemünk azóta nem pihenhetett meg , s a tanúságok oda 
mutatnak, hogy a mit a hazafiak ereje czél- és korszerüleg hoz létre, hogy 
valódi szükséget pótoljon, az nem mállik könnyen szét és viszontagságok
kal daczolva, magát fóntartani tudja. — A magyar Akadémia ma is dísz
telen, kibérelt szállásban szorong, gyűjteményeit s mintegy b'U ezer kötetre 
menő könyvtárát elhelyezni nem birja, mi miatt az abban rejlő kincsek el 
vannak zárva a közönség elől. A társaság, tagjai fizetésén, a szállásbé
ren e az adókon tul, tudományos czéljai előmozdítására oly keveset fordít
tat, hogy ezáltal a nemzeti haladásnak alig felelhet meg. A z Akadémia 
nak tehát mindenekelőtt e kettőre van szüksége : házépítés és vagyonörey-
bités. Mióta gr. Széchenyi István kimondta, hogy Magyarország nem volt, 
hanem lesz, és ha e nagy szó ma is életben tartja keblünkben a reményt, te
hát lesz is, mert hiszen fiai. kik Őt szeretni és becsülni is tudják, nem fog
nak elfogyni soha. 

— A magyar Akadémia legutóbbi ülésében az elnök, Dessewft'y Emil 
gr. jelentette a jan. 16-áig hozzá beérkezett aláírásokat az Akadémiára. 
(Megjegyzendő, hogy a kibocsátott aláirási ivek közöl eddigelé még csak 
alio- egy-kettő érkezett bc.) Adakoztak eddig : a kalocsai érsek az Akadémia 
házára 5000, a tőke szaporítására 5000 frttal; a győri káptalan a házra 500 
fittel; a kegyesrend a házra 500 frttal: gr. Nákó Kálmán a házra 1000, a 
tőkéhez 4000 frttal; gr. Apponyi György a házra 1000, a tőkéhez 2000 frt; 
gr. Waldstein János a házra 1000, a tőkéhez 2000 fttal; ifj. gr. Zichy Fe
rencz a házra 1000, a tőkéhez 2000 frttal; b. Jósika Sámuel a házra 1000, a 
tökékez 2000 frttal; Wodianer Móricz a házra 1000, a tőkéhez 4000 frttal; 
Wodianer Albert a házra 1000, a tőkéhez 4000 frttal; b . Podmaniczky Fri
gyes a házra 500, a tőkéhez 1000 forinttol; gróf Bethlen József a házra 500, 
a tőkéhez 500 forinttal; Gorove István a házra 1000 frttal; hg Pálffy Antal 
a házra 1000, a tőkéhez 2000 ft; az esztergami káptalan a házra 500 ft; L o -
novics József a házra 100 ft; gr. Pallavicini Alfonz a házra 2100 ft. (részvé
nyekben) ; Szalacsi István a házra 200 ft; a budai takarékpénztár a házra 
2000 ft; gr. Almásy Dénes a házra 2000, a tőkéhez 2000 ft; a békes-csaba-
iak a házra 500 ft; Lángh Ignácz pesti ügyvéd a házra 1000, a tőkéhez 1000 
fttal. Ezenkívül jelentette a titoknok, hogy Sujánszky Antal helybeli plébá
nos o r , mindaddig, mig az Akadémia háza fel nem épül, évenkinti 100 
ftra kötelezte magát. Mindezen, a fenkitett napon bejelentett adakozások 
eredménye tehát : a házra 24,500, a tőke szaporítására 36,500, összesen 
61,000 ft. — A z Akadémia hazafiúi köszönetet nyilvánitá mind a nemes-
lelkü adakozókuak, mind a buzgó elnöknek. 

-f- (Az ipolysági kaszinó-egylet) febr. 8 án saját termében a magyar 
Akadémia tervezett épülete javára tánczvigalmat rendezend. 

Iroda lom és művészet. 

+ (Virághalmi Ferencztőt „Törökvilág Győrben")czimalatt kétkötetes 
történeti regény jelent meg. Ki szerzőnek „Fegyverkovács" czimü érdekes 
regényét birja, bizonyára ez ujabb müvére is szívesen áldoz 2 ujftot. 

-+- (Az „Aradi Birmdó") válságos helyzetben van. A szerkesztő jelenti, 
bogy miután az eddig beérkezett előfizetések a kiadási költségeket nyolczad-
réazben sem fedezhetik, e lap további kiadása anyagilag lehetlenné vált; • 

csak azon esetben fog folytattatui, haf. évi febr. l - ig legalább dUO-ra növek
szik előfizetői száma. — Sajnos dolog volna, ha még ily szerény kívánat is 
teljeaületlen maradna. 

+ (Érdekes irodalmi újdonság.) A „ G y . Közlönynek" irják Pestről, 
hogy Arany János, gr. Zrinyi Miklós „Zrinyiász" czimíí nagyszerű hősköl
teményét újból átdolgozza, ugy hogy a szerkezet, felosztások, költői képek, 
szóval minden megmaradand, ccupán a műforma fog tökéletesbülni. 

+ (Kempelcn Győző Kazinczy-albuma) igen szép pártolásnak örvend. 
Maga a szerkesztő nyilatkozata szerint már 12Ü0 előfizetője van. 

/ (Aeschylos nagyhírű „Lelánczolt Prometheusa") görögből Zilahy 
Károly által lefordítva, rövid időn magyarul is meg fog jelenni az ó-kori 
remek-irodalom barátai számára. 

+ (Berlioz átirata a Rákóczy-induló /ele».)Treichliuger mükereskedé-
sében megjelent, ily czim alatt : „Rákóczy inarche hongrois nrrnngée pour 
le Piano aprés Hector Berlioz par Antoine Zapf. Két kézre 54, négy kézre 
80 krért hapható. — Ugyanezen transseriptiót Erkel Ferencz is zongorára 
tette, s ez Rózsavölgyinél jelent meg. 

-|- (Dobozi Károlytól „Makói vigadó.") czimü zenemű jelent meg, mely 
Burger Zsigmond szegedi könyvkereskedése által kaptató. E müvét annálin-
kább ajánljuk,mert tehetséges szerzője,ki szép vagyonát mind a magyar ze
nének kült'öldöni terjesztésére költé, mint a „ H f . " írja, jelenleg betegen fek
szik a kórágyon. 

+ (A mütárlatban) ujabban következő képek vásároltattak meg kisor
solás véget t : 1) „Bordal ," at|uurell-kép Jankótól; 2 ) „ D é l egy tónál," Seidl 
Ágostontól ; 3 ) „Pusztai itatás," Molnártól; 4 ) „Nő i fej ," Becker Károlytól. 

•4- (Kazinczy-kép.) Orlai Petrics Samu, előfizetést nyitott a fővárosi 
Kazinczy-ünnepélyre több lelkes magyar hölgy által készíttetett „Kazinczy 
Ferencz és Kisfaludy Károly kibékülését" ábrázoló festvény kőrajzára. Ára 
2 ft. A megrendelések Ráth Mór könyvkereskedésébe küldendők, - február 
1-én már teljesíttetni fognak. 

M i U J M I l t ' f 

— ( J nemzeti Casino közgyűlése) január 31-én (kedden) d. c. 11 órakor 
fog tartatni. 

-f- (A múzeumi diszszékek ügyében) lelkes hölgyeink megnyugtatására 
irja a , ,B . H . " hogy a hímzett diszszékek is szívesen elfogadtatnak, s ezek, 
nem ugyan a díszteremben, hanem a múzeumi képtárlatban fognak felállít
tatni. Ilonunk leányai, mint többfelől értesülünk, nem igen helyeslik a kö
zépponti hölgy-bizottmánynak az eredeti indítványtól eltérő határozatát, 
mely a szépet a hasznosnak feláldozza. Igen helyes egy hölgynek azon ész
revétele, hogy a későbbi kornak is lesznek lelkes lányai, kik a netalán elko
pott hímzések helyett ujakat szívesen fognának készíteni. 

-4- (Báró Sina Simon leányának ősszekelése) gr. Wimpfen táborszer
nagy harmadszülött fiával, Veveyben a Genfi tó mellett közelebb ritka fény
nyel ment réghez. A z öreg báró Sina, a menyasszony nagyatyja, mindegyik 
unokájának külön-külön egy urodalmat s egy bécsi házat hagyományozott 
tűpénzül. Sina Afanázia bárónő, a menyasszony, ily módon Fanafeldet kapta 
Alsó-Ausztriában s egy szép házat Bécsben, mely egyebek közt azon sze
retetreméltó talajdonsággal bir, hogy évenkint mintegy 50,000 ftot jövedel
mez. Ezenkivül kapott a menyasszony atyjától hozománykép 50,000 l't. má
sok szerint 75,000 ft. évi járadékot. A gazdag házasság, mint mondják, 
mindkét részről személyes vonzalmon alapszik. 

+ (Mikó-körte.) Gazd. egyleti titoknok Nagy János irja Brüsszelből, 
hogy Belgium egyik hires pomologja de Jonghe ur egy ujdon magról nyert 
jeles körte fáját gr. Mikó Imre erdélyi gazdasági egylet elnöke nevére ke
resztelte és tisztelete jeléül Doyenné Mikó név alatt adta át a pomolog közön
ségnek. 

-f- (Magyar viselet terjedése.) Mult vasárnap — rendkívül számos kö
zönség jelenlétében igen díszes esküvő ment végbe az itteni uj izraelita 
templomban. A vőlegény Hürsch A . helybeli ruhakereskedő s menyasszonya 
Stern Róza k. a. gazdagon ékesített magyar öltönyben jelentek meg az es
küvőn. Hasonlóképen magyarosan volt öltözve a násznép s a vendégek na
gyobb része. 

+ (A magyar szabású öltönyök viselése), irja az „Iparosok lapja" mind 
a nőknél, mind a férfiaknál rendkívüli erőre kapott. A nőknél a hnllósi-mente 
nyomta el a másféléket. A férfiaknál, daczára, hogy a gombkötők nem győ
zik a munkát, mégis egyre gazdagabb és gazdagabb zsinórzat kap divatra. 
A budán kivül 6 zé l e s zsinórzatu téli zrínyik is merülnek föl, ztkcujjakkal. — 
Többfeiül hallani azon panaszt, hogy a magyar öltönyök kissé sokba kerül
nek. De e bajon is lehet segiteni, csak kell tudni a módját. Pesten néhány 
szabómesteren kivül izraeliták birjuk n ruhakereskedéseket, kik a magyar ö l 
tönyök készítéséhez nem értvén, azokat természetesen más szabómesterekre 
bízzák, s igy az árt oly magasra kénytelenek szabni, bogy a készitőincstere-
ket is fizethessék, s maguknak is elegendő nyereségük maradjon, részint a 
befektetett nagyobb tőkék kamatai fejében, részint a magas boltbér fizetésére 
és saját szükségeikre. Idejárul még az is, hogy az ily vállalkozók, a számos 
megrendeléshez képest kis számmal levén, semmi versenytől nem tarthatnak, 
s czikkeiket a lehető legmagasb árért adják el. A ki tehát lehetőleg jutányos 
árért akar magyar ruhát szerezni, ne a fényes kirakatokkal biró (tóbbnyir 
nem szabii) ruhakereskedőkhöz forduljon, hanem keressen fel oly mestereke 
kik a legtöbb szakavatottság és képesség mellett is, anyagi erők hiányában, 
kénytelenek a nagy közönség elől szerény elvonultságban, ismeretlenül élni. 
Igy aztán mindjárt az első kézből szerezhetvén meg a szükséges öltözéket, a 
borsos ár ellen senkinek sem igen lesz oka panaszkodni. A mi pedig az ezen 



mesterek által készített Öltözetek minőségét illeti, arra nézve csak azt jegyez
zük meg, hogy, mint már fönebb is említők, legtöbbnyire ők készítik azon 
valódi magyaros Ízlésű ruhákat, melyek a ruhakereskedők raktáraiban pom
páznak. I ly derék mester, hogy csak egyet is megemlítsünk, Arady János, 
kinek lakása az ősz-utczában 28. sz. alatt van. 

4- (Nemzeti színházunktól ismét egy áldozatot) ragadott el a halál. Ez 
Komlóssy Ferencz, nemzeti színházunk könyvtárnoka és gazda-hivatalnoka, 
ki f. hó 13-án néhány órai, rögtön beállt szenvedés után munkás életének 
68-ik évében jobblétre szenderült. Temetése a mult vasárnap nagy közönség 
jelenlétében ment végbe. Ö egyike volt a nemzeti színészet alapitó tagjai
nak; szinészetünk sokat köszönhet fáradhatlan buzgalmának. Áldás poraira! 

+ (A szerződtetések nemzeti színházunknál) már megkezdődtek. A z 
eredményre méltán kíváncsiak lehetünk. U g y halljuk, hogy Réthi Mihály és 
Szigeti József már szerződtetve vannak. Nem kételkedünk, hogy legközelebb 
Egressyről is hasonló örvendetes hírt Írhatunk. E három derék művészt nél-
külözhetlennek tartjuk nemzeti színházunknál. 

4- (Kazinczy borunk is van már.) A „Komlóker t i " pinczérek azon öt
letre jöttek, hogy az úgynevezett Schiller-bort Kazinczy-borra kereszteljék. 
A bor ugyan ezáltal nem lett jobbá, de a neveért természetesen most jobb 
keleté van. 

4- (Zárában Kacic Miosic dalmát költő) halálának százados évnapját 
készülnek megünnepelni. 

— (Az „Arany bulla" egy eredeti példánya, ha igaz.) E^y vidéki leve
lezőnk olvasván a V. U . l-ő számában az arany bulláról szóló czikkünket, 
sajnálatát fejezi ki, hogy azt a kis ujjmutatást, mely az 1858-ki Vasárnapi 
Újság 376. lapján, általa csak amúgy mellesleg beszőve találtatik, — törté
netben búvárkodó hazánkfiai közöl, senki sem méltatta figyelemre; mi ha 
történt, talán elmaradt volna czikkünkből az a szomorító záradék : „Csak 
egy sem jutott hozzánk a hét példány közöl . " Azért niest ismételve figyel
mezteti szaktudós történet-íróinkat, hogy hiteles kutforrásból neki tudtára 
van, miszerint Sopron városa, a városházban külön szekrényben őriz az 
arany bulla hét példányából egye t , mint drágalátos féltő kincset és szent 
ereklyét. Megérdemlené ezen okmány, hogy szakértő szemekkel megnézes
sék és a hazai nagy közönség értesíttessék, vájjon a Sopronban rejlő példány 
az arany bullák másolata-e, vagy az ős-eredeti hét példány oda tévedt 
egy ike? A vizsgálatból bármelyik eset tűnjék ki — mondja t. ügytársunk 
— talán az okmány keltének helyét és napját belőle legalább kitanulhatnék, 
— mikről sem Horváth, sem Szalay nem értesitnek bennünket. — A tárgy 
eléggé fontos, hogy megérdemelje a bővebb vizsgálatot. Sopron város tisz
telt elöljárói hálára köteleznék le nemcsak a tudomány barátait, hanem a 
nemzet minden érző fiát, ha eziránt ők maguk derítenének világot. Ha pe
dig ama példány csakugyan eredetinek bizonyulna be, sőt ha csak hü máso
lat volna is — kérdjük, volna-e amaz ugy sem helybeli, hanem országos 
érdekű okmánynak illetőbb helye, mint a nemzeti Múzeum? 

— Nagy-Lángról (Fehérm.) azon hírt veszszük, hogy az öregbéresek 
azon Mathusáleme, Cselényi-Komáromi Ferencz, kinek a V . U—ban 1857. 34. 
számában érdekes arczképétis közöltük, szintén ki nem kerülheté a kikerülhe-
tetlent, s mult évi november hónapban végre jobb életre költözött. A boldo
gult 1744 ben született s e szerint most 116 éves volt. U t o h ó évei s halála 
lefolyásáról is szeretnénk bővebb tudósítást közleni, de ezt még ezután vár
juk mi is. Annyit tudunk, hogy a nagylángi g róf és családja végső nyug
helyére kisérte a hallottat; ott voltak nz uraság összes béresei, fáklyákkal, 
felratyolozottan s gyászba Öltözve, szóval : a g róf mindent elkövetett, hogy 
hű szolgájának eltakarítása érdeméhez méltó és tisztességes legyen. Ki tudja, 
mily nehéz szívvel várta a j ó öreg sokáig késő megszabaditóját, s agg csont
jai mennyire vágytak pihenés után ! Nyugodjanak békén ! 

4- (A zsidókat érdeklő.) A belügymiuiszterium egy, folyóján, hó 14-ről 
kelt rendelete által meg lőn szüntetve azon tilalom, melynélfogva a zsidók 
Magyarországban, továbbá Erdély- és Csehországban a bányahelyeken le 
nem telepedhettek. 

0 (A Duna) egyelőre megszabadulván a jégzajlástól n gőzhajók elkez
dek teherszállításukat, a mi azonban aligha folyhat sokáig, mert az idő állan
dósága igen kétes. A gőzhajók újra visszavonultak. 

0 ( A fényűzés), mely a magyar divat örvendetes elterjedésével köz
tünk lábra kapni kezd, már felkölté jobbjaink figyelmét s remélni lehet, hogy 
elejét veszszük, mielőtt romboló hatását éreztetné. A z egri hölgyek, mint 
irják, elhatározták, hogy e farsang folytán a legegyszerűbb magyar öltözet
ben fognak a tánczvigalmakban megjelenni. Vajha e példa az egész ország
ban követésre találjon. Erre nézve igen figyelemre méltó felszólítást bocsáta 
közre gróf Károlyi Ede a „ P . N."-ban. A nemes g ró f igen szépen mondja : 
„miként nem a fény, és nem a pazarlási téren van a nemes verseny, dc a haza 
mai állapotját tartva szem előtt, a magyar nemzeti ruházatot, nemzetünk 
közös ügyének tekintendjük, s törekedni fogunk a társas életben mindinkább 
bebizonyítani azt, miként nem csupán a rang s gazdagság, de főkép az érdem 
és mivelteég az, mi kielégítő társas viszonyt teremthet; igy hazánk tán leg
hathatósabb véderejét fejtendik ki magyar hölgyeink, midőn nemzetiségünk 
lobogójára azon dicső jelszavakat tüzendik föl : Az egység az erő." 

4 (A magyar népdalok Soeiczban is tetszenek.) A zürichi színpadon 
jelenleg a győri Kiehterné asszony énekel. E g y pár hangversenyben is föl
lépett, s a magyar dalokat nagy tetszéssel énekelte. A német ajkúak is ma
gyarul éljeneztek. 

0 (Pályázat.) Stambulban lakó egy kertész hazánkfia, 20 aranyat kül
dött az Akadémiának, hogy az egy magyar őstörténelmi kérdés megfejtésére 
pályadíjul tűzze ki. 

— (Felhívás és ajánlat.) Becses lapjában már ismeteltén volt megérintve, 
hogy a mérges füvek és gombák megismertetése a népiskolákban mennyire 
szükséges. — Ezen a bajon a Sz.-István-társulat leginkább segíthetne, ha 
tagjait felszólítaná és azoknak tudtul adná : hogy a kik 1 vagy 2 éven át a 
szokott évenkinti fizetést megduplázzák, azok különösen még egy oly mun
kával is megtiszteltetnek, melyben Magyarországon s a hozzá csatolva volt 
részekben mint Erdélyországban is létező, háziszükségletre hasznos füvek és 
gombák, valamint az ártalmasok minden nemeinek is leírása, természet sze
rinti hü rajza és szép kifestésé lészen. — En igen hiszem, hogy a hatezer 
tagtárs között lesznek annyian, hogy a szükséges sommá kikerül? s ha meg 
egyszer a munka létezik, a Sz.-István-társulat a népiskolák számára mindig 
igen jutányos áron folytathatja a szükségelt példányok nyomtatását. — Nem 
ártana tehát, ha a tudós urak egyike egy ilyféle indítványt hozna szőnyegre 
a Sz.-Isván-társulat valamelyik választmányi ülésében. Pest, jan. 10. 1860. 
— Nádosy István. 

r— Körmucz. jan. 10. (Megszólalás a kormöczi aranyak hazájából.) A 
Vasárnapi Újság ez évi 1-ső sz. 11-ik lapján a „Mi újság?" rovat alatti l-ső 
czikkben oly felhívás irányoztatik a szerkesztőség részéről a közös haza min
den meleg keblű honfiaihoz, melyet, ha e sorok írója önmagára is alkalmazni 
bátorkodik, kéri, hogy az ne kérkedésnek vagy irói viszketeguek, ha
nem egyedül azon kívánságnak tulajdoníttassák, mely szerint ő is óhajt egy 
aprócska fillérrel hozzájárulni azon szellemi kincs gyarapításához, melyet e 
nagy becsű s közkedvességü lap már évek óta érdekteljes hasábjaiban rejt. 
O honunk egy oly zugából irja e sorokat, mely félreesik hazánk közlekedési 
ütereinek majdnem minden nevezetesb vonalától, ugy, hogy a kit a szükség, 
hivatal, vagy kíváncsiság ide nem vezet, ritkán téved el városunk kopasz 
meredek s sziklás hegyei közé. S mégis e város európai, hogy ne mondjam, 
világnevü és hirü, mert az itt vert arangak legalább is annyira ismeretesek, 
mint a világszerte elhiresedett tokaji nektár, mely szinére nézve, de talán 
benső becsére nézve is minél távolabb hónától, annál sikeresben vetélkedik 
velük. „A körmöcziek arangak fölött lépdelnek", azt mondja itt a közmondás. 
— Igen, csak hogy, fájdalom, e tündöklő drága jószágból igen kevés ragad 
talpaikra. El-elgurulnak azok nem csak lábaink alól, hanem kezeinkből is, 
ha még oly erősen tartanok is őket, a világ minden éghajlata felé, öregbi-
tendők főkép azoknak kincstárait, kik saját lábaikkal ritkán tapossák e föl
det. — De, mellőzve a tréfát, annyi mindig igaz, hogy nagy nevezetesség 
egy ily pénzverő-intézet. Milliók kerülnek ki évenkint annak csodálatos 
szerkezetű sajtói alól s igen-igen érdekes látvány az, szemlélhetni a csillogó 
darabok egymásutáni sebes hullását. A készen vert, ugyanazon egy nemű 
pénzdarabok, mihez azonban sok előleges munka kívántatik meg (az ércz-
rudak, Barren, szalag formára lapittatván szét, ezekből metszetnek ki 
aztán az egyes darabok, melyeket kerekded vágás, tnérlegezés, simítás éa 
pallérozás által mind a kellő alak, mind a szükséges suly elérése végett, 
idomitani kell, elvettetvén s uj kezelés alá bocsáttatván a hibásak') kisebb-
nagyobb, és bizonyos számú mennyiséget magukban foglaló hordókba rakat
nak, 6 igy, kellő őrizet alatt, küldetnek el rendeltetésük helyére. — A mult 
év főkép sok ilyen szállitványt látott kiindulni városunkból. Arany, ezüst, 
de főkép rézpénzek (jelenleg névszerínt az [uj krajezárok) nagy tömege 
készült el itt a mult évben, s mi legalább azon szerencsében részesülünk, 
hogy a forgalomba tett pénzeket az ő teljes eredetiségükben, azaz oly tisz
tán, frissen és tündöklően kapjuk meg többnyire, a mint azok kikerülnek a 
sajtó alól, ugy, hogy minden krajezár aranynak látszik, ugy csillog villog, 
mig sok kézen megfordulván, azoknak szennyét is magára ölti. — Hanem 
hagyjuk el a pénzt, mely úgyis mind azoknak, a kiknek van, mind a kiknek 
nincs, sok nyug- és álomtalan éjeket okoz, és menjünk által azon más 
ügyek és dolgokhoz, melyek vagy pénzen megvehetők, vagy semmi áron 
meg nem szerezhetők s melyeknek egynémelyik felöl a mi itteni köreinkből 
is emlitést tenni szándékunkban áll ugyan, de csak ugy, hahogy a tisztelt 
szerkesztőség ez igénytelen előadás ezennel félben szakított fonalának to
vábbi kinyujtatását netalán, nem mondjuk kivánná, hanem megengedné. 
(Kívánjuk és kérjük. Szerk.) — x . y. s. 

— (Öngyilkossági kór.) Maros-Vásárhelyi levelezőnk irja, jan. 1-jéről: 
Kellemetlen kényszerűség, hogy tudósításaink sorozatát az uj évben egy 
gyászhirrel kell kezdenünk, mely az erdélyi társaság minden rétegében a 
legélénkebb részvétet idézte elő. Nagy-Enyeden t. i. kevés nappal ezelőtt — 
eddigelé köztudomásra még nem jutott okokból — önként vetett véget éle
tének virágzó szakában álló, és fényes tehetségével a hazát szép reményekre 
jogositó báró K. D . , ivadéka az ország legtiszteltebb ós legkitűnőbb családai 
egyikének, melynek kebeléből Erdély — a kényuraskodó porta „veto"-jával 
daczolva — ama vitéz fejedelmet választá, ki a baza függetlenségeért Nagy-
Szőllős mellett vívott véres csatában (1662.) hőshöz méltólag elesett, iva
déka azon fényes családnak, mely ujabb időkben is kitűnő szónokokat, hires 
történetbuvárokat, jeles írókat, publicistákat és államférfiakat ada. Rövid 
idő óta Erdélyben ez már a negyedik eset, hogy szép nevek és szép jószágok 
Örökösei öngyilkosokká lőnek. Valóban szomorú jelensége az időnek, ha a 
fiatalság virága római stoicismussal határos hidegvérüséggcl és majdnem fa-
talisticus egykedvűséggel az önkivégzés kórságának hódol. Ha ezen megrázó 
eseményeket nemcsak amúgy egyszerűen regístráljuk, hanem azoknak ér-
demszerint való fontosságot tulajdonítunk, ugy azért teszszük, mert a közvé
lemény a jelen viszonyok anomáliája által előidézett rendkívüli állapot kifo
lyásának tekinti azokat. Erdély fiatalsága hozzá volt szokva, hogy a közélet 
iskolájában végezze gyakorlati tanulmányait; — elzárva ezen pályától, el
zárva a nemzet fejlődési történetében elvitázhatlanul főmozgó szerepet vitt 
körtől : az erdélyi heves vérű fiatalság közt, fájdalom, azon srerencsétlen 



szokás készül lábra kapni, hogy épen az érett férfikor előtt való átmeneti 
időszakban életuntán és meghasonlásban mind önmagával, mind a világgal 
a legvégső eszközhöz : az öngyilkossághoz folyamodik. — A Septi Károlyné 
kínos haláláról körutat tett hir egy a nevezett színésznő által Gyergyó-Sz.-
Miklóson dec. 22-én sajátkezüleg ide irt és elolvasás végett nekünk is áten
gedett levél nyomán oda módosíthatjuk, miszerint köntöse nem jelenés köz
ben, hanem fölvonás közben meggyúlt; három hétig tartott fájdalmas beteg
ség után azonban annyira fölgyógyult, hogy phönixként — ha nem is oly 
roppant sikerrel, mint Koger a gépes „manus rediviva"-val — jelenleg alkal
masint már tehetségéhez méltó diadalokat arat ama deszkákon, melyek 
Gjtergyó-Sz.-Miklóson és Ditróban is a „világot jelentik". — B. M. 

+ (Kolozsvári hirek.) A „Hölgyfutár" kolozsvári tudósitója irja, hogy 
jan. 7-én az ottani főrangú ifjak azon lelkes honleányokat, kik a magyar öl
tözet-viselés kezdeményezői voltak, éji zenével tisztelték meg. E szép koszo
rúban mindazon magasztos családi nevet fáitaláljuk, melyek fenyőket honi 
történelmünk dicső múltjából kölcsönzik. A zene Bethlen Gizella grófnőnél 
kezdve, a szomszédos lakások sora szerint Székely Dávidné, Bánul Albertné, 
Teleki Domokosné, Mikó, két Eszterházy, Kornis, Rhédei és Mikes grófnők
nél, líánüi és Bornemisza bárónőknél, Macskási és Kémleli úrhölgyeknél 
tisztelgett. További folytatását az engedélyezett idö letelése gátolta — 
Ugyancsak e tndótitások közt olvassuk, hogy Erdély főrangú hölgyeinek a 
magyar irodalom történetéből Gyulai Pál fog előadásokat tartani. — Tóth 
Soma „palotás" tánczát a magas arisztokrátia is nagy kedvvel tanulja. 

A (Hogy a luzok veszedelme az ólmos eső) az legközelebb bebizonyult. 
Ugyanis Fejérmegyében F. Alap környékén, dec. 20- és 21-én 5—6 foknyi 
hideg mellett szüntelen hulló s 30-ig meg sem álló ólmos eső nemcsak a ha
vat és földet vonta be jégkéregge), hanem a meiőn tanyázó túzokok tollúi 
is jégcsapokká váltak s rájuk lassankint oly nehéz jégkéreg tapadt, hogy az 
állatok felröpűlni nem birtak. A szomszéd falvaknak erre figyelmmessé lett 
lakosai rárohantak a túzokokra s falkánkict vagy elfogták, vagy baltával 
agyonverték. Ily módon vagy 150—200 pusztult el. A nagyobb rész sertés
húsként besózta, többen pedig a sárbogárdi piaezra hajtották s ott darabját 
2 ftért árulták. 

A (Egy cseh Berlinben agyonette magát.) Vol t Berlinben egy cseh, ki 
ott almával kereskedett, s fősvénységből-e vagy hogy, de mindig éhezett. 
Egyszer jöt t egy j ó ötlete, meJy által jóllakni s e mellett pár tallért is sze
rezni remélt. Fölhívta ugyanis a korcsmában a jelenvolt vendegeket, misze
rint ő 20 tallérért akárkivel fogad, hogy hat font rostélyost egy ülőhelyében 
megeszik. Találkozott, ki fogadott vele s a cseh meg is nyerte a 20 tallért, 
de elveszte életét, mert egy óra múlva a guta agyonütötte. Ö tehát a szó 
teljes értelmében agyonette magát. 

-\-(Blondinról ismét beszélni kezdenek) az amerikai lapok. Sok minden-
fiiét beizéltek már róla, hogy meghalt, sőt hogy soha nem is létezett, mig 
végre a hires ember New-Yorkban személyesen megjelent, s most már min
denki elhiszi a róla irt csudákat (kivévén azokat, kik még most sem hiszik). 

A Niagara környék lakói azzal hálálták meg Blondin hajmeresztő mutatvá
nyait, hogy arany emlékérmet ajándékoztak neki. Blondin ez elismerésért nem 
akar adós maradni : megígérte, hogy a jövő tavaszszal falábakon fog át
menni a Niagara feletti kötélen. Szerencsét kívánunk neki; de önkéntelen 
is eszünkbe jut az a közmondás : hogy addig jár a korsó a kútra, mig el 
nem törik. 

+ (Naptár-statistika.) Az osztrák birodalomban 1860. évre 187 naptár 
jelent meg. Ebből 44 Bécsben,40 pedig Magyarországban látott napvilágot; 
ez utóbbiak közül 23 magyar s 17 német. 

f (Igazítás.) A Wesselényi, mult számunkban közlött életrajzának vé
gén előforduló levéltöredék 10-ik sorában az évszám nyilván látható sajtóhi
bával 1850-re levén téve, ezt 1849-re kérjük kiigazitni. — Ugyanott az 5-ik 
sorban „kiseszü" helyett higeszü olvasandó. 

Igazítás . 

A „Próbaaratás szobában" feliratú czikkbe egy lényeges szám-hiba 
csúszott be, mely szerint Kliegl gyalog arató gépének szélessége 3 ' , lábra 
tétetett, holott az csak 1' , lábnyi. Kz alkalommal érdekesnek véljük a fel
találó saját számítását ide igtatni : 

„Aratógépera nagy fontosságú tulajdonságának tartom azt, hogy emberi 
erőre van szerkesztve, (a mi még eddig nem volt) l 1 ., lábnyi szélességben 
vágva, ha 3 lábnyi sebességgel halai (perczenkint), egy 120° hosszú és 10° 
széles holdat learathat 3 óra alatt; mert a számitás igy áll : 4 X ^0 = 160 
perez = 2 óra 40 perez. 

A z eddig használt aratógépek csak lóerőre vannak készítve, emberi erő 
nem bir az eddigi csipdeső systemával. 

Én ezen systemától végkép eltértem aratógépem alkotásában, s uj rend
szeremben kikerülöm a nagy súrlódást és a gép nagy súlyát; mert hitem sze
rint csakis ezen egyetlen uton lehet oly előnyt nyerni az aratógépek alko
tásában, hogy azok átalános használatba hozathassanak. 

Minthogy a ló erősebb húzásban alig haladhat 3 lábnyinál nagyobb 
sebességgel, és mivel ezen factort nagyitan! nem lehet; természetes, hogy a 
metsző-szélességben kell az előnyt keresnünk. 

A mostani aratógépekhez 2, még pedig ugyancsak erős ló szüksége* 
(közönséges magyar l."> 4 is alig birja), s rendesen 4—5 lábnyi szélességben 
vágnak : ám számítsuk ki, mennyit lehet velők aratni? 5' metsző szélesség 
X 3 ' sebességgel ad = 15 • láb metszést egy másod perez alatt. E g y hold-

43,200 
ban van 1200 X 36 = 43,200 • láb; tehát — l f i ad 48 perczet;fordu
lásra, késésre 12 perczet számítva, kijö, hogy 1 hold levágására 1 óra idő kí
vántatik ; s egy napra két lóval 8 dolgozó órát számítva, 8 holdnál alig képes 
egy nap alatt többet learatni a mostani lovas nrntógép; ellenben az én gé 
pemtől, mely lóerőre is készíthető, bizton várom, hogy egy lóval legalább is 
annyit vág, mennyit elődei alig képesek két lóval eredményezni." 

Színházi napló . 

Péntek, január 13. Egressy Gábor ur első föllépteül : „Hamlet." Szo
morújáték 5 felv. Irta Shakespeare, forditotta Vajda Péter. Tehát oly hosszú 
nélkülözés után újra láttuk Egressyt, még pedig „Hamle t - nagyszerű szere
pében, melylyel ő, mint régebben, ugy ezúttal is mesterileg birkózott mag. 
Ki tán azt hivé, hogy Egressyt nélkülözheti színházunk, csak ez előadáson 
kellett jelenlennie, hogy az ellenkezőről meggyőződjék. A lelkesedés, mely 
Egressy küéptekor nyilatkozott, nem mindennapi volt. Ki kell még emelnünk 
M'ankácsy-F.-né valóban művészi játékát „Ophel ia" szerepében. A király
nét Jókainé gyengélkedése miatt Szathmáriné személyesité; e változás épen 
nem volt előnyére az előadásnak. A szinház megtelt. 

Szombat, jan. 14. Stéger ur föllépteül : „Lammermoori Lucia." Opera 
3 felv. Zenéje Donizettitől. 

Vasárnap, jan. 15. „Bányarém." Eredeti népszínmű 3 felv. Zenével és 
tánczczal. Irta Vakot Imre. 

Hétfő, jan. 16. Egressy Gábor ur második föllépteül : „Brankovics 
György." Eredeti szomorújáték 5 felv. Obernyik K.-tól. Ez est lefolyásáról a 
„ M . Sajtó" igy értesité olvasóit : Egressy Gábor „Brankovics György"-ben 
sajátszerű és becses megtiszteltetésben részesült. A Pesten levő nagyszámú 
szerb ifjúság ugyanis.fólhasználva ez alkalmat, midőn a jeles színész épen egy 
nagy történeti névvel bíró szerb hőst ábrázolt, ki Magyarország történeté
ben ia oly fontos szerepet játszott, tömegesen megjelent a színházban, s az 
ünnepelt művészt szerb és magyar szalagos koszorúkkal és virágbokrétákkal 
halmozta el. A művészt megjelenésekor hosszas és viharos üdvözlet fogadta. 
A „zeiviot" és „él jen" a legtestvériesebb egyesülésben majdnem öt perczig 
tartott. Hallani lehetett „zsivio magyar:" és „éljen a szerb!'•-féle felkiáltá
sokat is, miket még viharosabb tetszésnyilvánítások követtek a közönség 
minden osztálya részéről. E tetezésnyilatkozatok mindannyiszor ismétlődtek, 
valahányszor a darab folyamán a szerb és magyar nép testvéries egyesülé
sére történt czélzás. — Egressy ez estén több mint húszszor előtapsoltatott." 

Kedd, jan. 17. Stéger ur föllépteül: „Hunyady László." Eredeti opera 
4 felv. Erkel Ferencztől. 

Szerda, jan. 18. „Egy szegény ifjú története." Szinmü 5 felv. Feuillet 
Octáv után forditotta Feleld Miklós. 

Csütörtök, jan. 15. „A totndsori víg nők." Víg opera 4 felv. Zenéje Mo-
sen thai lói. 

Szerkesztői mondanivaló . 
4882 Kor la tb Téglásy András urnák. A Kazinczy-alapitváayra szánt 12 ftot. Ön

nek és barátainak becses adományát, ax illető belyre átszolgáltattuk. 
4883 K. P . A Fehérhegységi utiképek II-ik része következni fog. 
4*84. Mivel trágyáztunk. Ily terjedelemben e tárgyat csak szaklapok hozhatják. 
4885. Hz. Kálié. L. P. A rajzok érdekesek. Csupán a két ntolsó, torok tárgyút 

halasztottuk a szöveg; megérkeztéig. A rendre s időre nézve határozott választ nem adha
tunk; igérjUk a siettetést. Borsodot várjuk. A mérnöki ajánlatra figyelemmel leszünk. 

4886. Pest. P—r J. A V. U. 1867. és 58-i évfolyama kiadóhivatalunkban nem kap
ható. Ezt legfólebb magánúton lehetne megszerezni; ön felhívására talán akadna valaki, a 
ki példányát eladná. Ily eset már fordult elő. 

4887. Sza tmár . Egy a népből. Sajnáljuk a tényt, hogy Szatmáron a fiatalság egy 
báljából egy családot csupán nemzetiségi vagy vallásos tekintetből zártak ki. Alig bi het-
jilk, s a részvényesek választmányától telvilágosodott eljárást várnánk. De vngy nem ugy 
van, vagy mások az okok — a mikhez a körön kivül állóknak azután kevés közük van. 
Concordia I 

4888. I s i i / . . P. D. Nem értjük, miért kér ön „bocsánatot a multakért." Nincs itt 
semmi a rováson. A kívánt régibb számokkal nem szolgálhatunk. A levelezés tárgya : 
tények elmondása vagy jellemző leírások stb. Minél kevesebb szőár. 

4889. Körmöci . A további közremunkálást kérjük. Az érintett választ a kér leses 
német lapban olvastuk. Nem szükség a tárgyat tovább feszegetni. 

4890. 91. Sziget. K. K. Hagyjuk azt a krinolin-bistoriát; elég ha ide irjuk annak a 
rászedett férjnek vigasztaló nótáját: 

Nehéz tudni czéljár., végét, 
Kitanulni mesterségét 

A z asszonynak. 
4891. Nyírbátor. 11. M. Ön is szereti a sakkot. E rovatnak lapunkban! megnyitása 

sokkal átalánosabb részvétre talált, semmint magunk is remént lettük volna. Nem fogunk 
általa semmi más fontosabb rovatot háttérbe szorítani, még csak a „mondanivalókat" sem, 
s gondunk lesz azok óhajtására, kikhez ön is tartozik, s „kik inkább több szerk. monda
nivalót akarnak, csakhogy a sakkból is sok lepvén." Kovatunk megnyitása óta iámét egy 
okkal kevesebb van a külföldi „Illustrirté-k' járatására. 

4892. Tamni-Kaln. K. L. A „záp''-szónak magyar eredetére való visszavitele igen 
elmés, bár nem hiszszük, hogy a tudomány kritikáját kiállja P. o- a „zabo la" szó eredetét 
igy származtatja ön : „Ha kérdezik a csikóstól, szilajak vagy vadak-e még a csikók? ha 
nem vadak, igy szokott felelni : ..nur elasak." „Olaj" tehát annyi mint szelíd. De az 
ólas csikók között is van különbség, mert a melyeket zabbal ugy szoktatunk, hogy min
denfelé magunk után csalbatjnk, ezeket aztán kezeseknek, más szavakkal zab s ö í a sok-
nak, vagy egy szóba olvadva, zabol.isoknnk szoktuk mondani. Minthogy a már ólas (sze
lni), de még nem kezes lovat egy, szájába helyezett vas eszközzel ép ugy lehet vezetni, 
mint a zabolást (kezest) : e hasonlatosságból nevezte a magyar azon eszközt is zaból-á-
nak, zabolának. — Hogy tetszik ez a azármasztatás, igy, nyomtatásban? Bizony erős 
hit kell hozzá. Onkénytelen eszünkbe jut a Nabukodonozor szó ismert származtatása. Az 
egyik fél azt mondta: napba kotoaozé: a másik azt mondta rá s ne bolondozzon az art. 



4893. Nágjbanja . F. Zs. A rajzot a leírást köszönettel vettük. Reméljük, a hát
tér és lombozat is sikerülni fog. 

4894. A buzogány. A kökére szí. Szivesen látjuk önt; bár óhajtását is mielőbb 
taljeaitbetnók. 

4895. Andornak. Sz. T. A sorsjátékok húzásait terjedelmesen közöljük a P. U.-ban. 
Csupán az Eszterházy-féle sorshúzások lajstromait nem közölhetjük egész kiterjedésben. 
Minden húzásnál 3000 darab szám! A napilapok is hosszú hasábokon 6—6 napig közlik e 
sorozatot. Egy hetilap ezt csak más ezikkrinek rovására tehetné. Ha máskép nem segíthet 
Un a dolgon, szíveskedjék n kunk minden húzás alkalmával megírni az illető számot, 
melynek sorsa érdekli. Szivesen kitudakozzuk s megizenjük. 

4896 Lakásom. Könnyen folyó verselés; humort sejtető leirás, de a kifejezés köl-
toisége, a kedély melegsége még növekedhetnék. Többet várunk. 

4897. A biró ei> barnája. Elolvastuk. Keméljük meg van ön velünk elégedve. 
4898. Legfelsőbb rendelet. Örömre vagy bura Nem adhatók. 
4899. Dalra dall. Van-e benne elég túz? Van; de még nem jófajta.Hamar lobogó, 

hamar hüló. Olyan kellene, mely tartós parazsat hagyjon. Az talán megjó később, 
hiszen, most önmaga is dalolja : 

„Ah! de én még uj poéta 
Sarjadék, 
Mit daloljak, hogy tinéktek 
Tetszenék ?" 

4900. Kis-Tnr. L K. Hasznos dolgot fog ón cselekedni, ha .utijegyzeteit" be
végzi. Az eddigi mutatvány elég érdekesen van összeállítva. Kérjük a többit s véghatár-
zatunkat a munka terji-delmétól a további kidolgozásától függesztjük fel. 

4901. Xagy-Besse. Galambos P. Az időjárási naplót rendszeresen kellene kidol
gozni s akkor igen hasznos olvasmány lehet belőle. 

49U2. Sz.-Gyffrgyvftlgye. Az érem gyűjteménynek nám akadt vevője; közelebbi 
alkalommal visszaküldjük. A küldött régi versezet egy irodalomtörténeti miiben igen szép 
helyet foglalhatna. A régi könyvek az itteni könyvtárakban is láthatók. 

4903. .Mohács. A feltétet meghatározását mindenkor ónf'.l kérnúk; a kiadás bele
egyezésünket fogja jelenteni. 

3-ik emelet." — lm itt áll önnek, rendkívüli uton hozzám juttatott levele 
szórul-szóra, — melynek eredetével mindenkor kész szolgálatára lehetek — 
bámuljon ön rajta, s mentse magát, a nagy olvasóközönség előtt, merész, 
és ferde állításával, mit a V. U . ez evi 1-ső számában tőn, hogy t. i. „ igény
telen nevem létéről nem volt tudomása." H o g y ön levelét kíméletlenül kö
zöltem, oka azon elbizakodása, hogy szerény nevemet kicsinylette — távol 
legyen azonban, hogy annak ön részéről fontosságot tulajdoníttatni óhajta
nék. E szerint csalhatlanul bebizonyitottnak vélem, csekély nevem lételérőli 
tudomását önnek már azon különben szives intézkedésénél fogva is, misze
rint czimszelvényera folytonosan hibátlanul irását személyesen eszközöltette. 
Kérdem öntől : nem méltó okom volt-e nekem, igénytelen nevemen az ön 
által világosan elkövetett czélzatos sérelmen megbotránkoznom — nemi* 
említvén azt, hogy azon nevet több élő család vallja magáénak, kik önnek 
mit sem vétettek ? 1 De ugyan, hát az én vétségem — ha létezhenék ilyen — 
miben állana ön ellen? Abban talán, mit eddig is sejteni lehetett: hogy ön 
„Tutt i frutti" müvére előfizetőket nem gyűjtöttem. Es én ezt nyíltan be is 
vallom, ígérvén önnek — hogy ebbeli mulasztásomat nem hozom helyre, 
valameddig ön, Szokoly Viktor ur, az irodalomban szokatlan szokásairól le 
nem szokik, ügyünk megítélését a tisztelt olvasóközönségtől várván ! — Kelt 
FeketegyőrÖaön, jan. 8. 1860. Szokoly Viktor ur engedelmével : Cziszér Sá
muel, birtokoB. 

Nyilt tér. *) 
C-serépi I s tván urnák N e w - Y o r k b a n . 1849-ik évben, a komáromi 

vár kapitulatiója alkalmával Ujházy Lászlóval kivándorolt Amerikába Lip-
tay László ezredi auditor. Igen lekötelezne ön, mint a ki az Amerikában 
lakó magyarokkal érintkezik, ha a Vasárn. Újság nyilt rovatában tudtomra 
adhatná : él-e Amerikában a nevezett Liptay László? és ho l? — Békés-
Csaba, j.muár 15. 1860. Haan Lajos m. k. b.-csabai ev. lelkész. 

— V i s s z a é l é s , a „Tanodái Lapok" szerkesztősége részéről. 
1858. december 28-án a „Tanodái Lapok" 52-ik számában a szerkesz

tőség következő pályakérdést tűzött ki : 
„Mutattassák ki nyelvészetileg s történetileg a két magyar haza vár

megyéi, székei, kerületei ée vidékei neveinek eredete". A pályaművek be
küldési határideje 1859. okt. 1-je. Jutalom 100 pft." 

A pályakérdésre, a kitűzött határidőre, a két magyar hazából csak egy 
pályamű érkezett be, következő je l igével : 

„ É l magyar! élni tehát mindegy s nem lenni halottnak?" stb. 
K pályaművet a szerkesztő Lonkay Antal ur vette át, kihez a munka 

lepecsételve, kivül s belül jeligével ellátva küldetett be. 
1859. október hó derekán történik, hogy a „Tanodái L a p o k " szerkesz

tősége, a fentebbi pályakérdés tárgyában a pályázatot, azon oknál fogva, mert 
csak egy pályamű érkezett be, 1859 okt. 1-ről 1860 febr. 25-ig hosszabbí
totta meg. 

Ily körülmények között alulirt, mint a beküldött pályamű szerzője, 
visszakt rette „Helynév magyarázatait"; késznek ajánlkozván 1860 február 
25-re újból megjelenni. 

A visszavétel óvatosságból történt. 
A z óvatosság azonban késő vol t ! 
A pályamű nemcsak borítékjából volt kiszaggatva, de a pályaműhöz sza

lagolt jeligés levél is, melyben szerző neve volt, pecsétjeitől felfeszegetve ta
táltatott, illetéktelen kezek által feltöretett. 

A z ily cselekmény elkövetése, mely §. szerint, hol, ki által, büntetendő? 
— nem keresem, Lonkay Antal ur ezen eljárása mennyire árt az irodalmi 
pályázatok hitelének s mennyire sérti a köz morál és bizalom érzetét, annak 
megítélését a tények és idők tanujára, az olvasó közönségre Iázom. 

ifj. Emsei Sándor. 

\ < r i i ) i l a tkoza t . A „Napkelet" segédszerkesztőjéhez, Szokoly Viktor 
úrhoz. Önnek következő levelét bírom : „ Igen tisztelt nram! E hó (sep
tember 1859.) 18-ról kelt becses levele folytán van szerencsém a szerkesztő
séé nevében P. (s a még meg nem jelent J. helyett) V . M. arczképeit meg
küldeni, s egyúttal értesíteni, mikép a lap rendes járása tekintetéből intéz
kedtem, hogy önnek czimszelvénye folytonosan hibátlanul írassék. Nem 
hagyhatom ez alkalmat a magam részéről használatlanul, kérve önt, igen 
tisztelt nram, hogy „Tutt i frutti" czim alatt kiadandó munkám mellékelt 
előfizetési ivét becses figyelmére méltatni, s kegyes gyűjtői j ó baj lámába 
fogadni sziveskedjék — megjegyezvén, hogy — etb. 8th. Kérésem ismétlése 
mellett vagyok igen tiszelt uramnak Pest **/, 1859. j ó hajlamában ajánlott 
Szokoly Viktor, a Napkelet segédszerkesztője. Hatvani-utcza, Horvát-ház 

* ) E rovatban közlött cxikkért csupán a sajtóhatóaág irányában vállal felelőssé- i 
get a S z e r k . 
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6) 
7) 
8) 
9) 

- f 3 
— c 4 

b 2 - b 4 
— c S 

d 4 
e 5 

e 5 — d 6 : 
- 0 

Sötét (Morpby). 
e 7 — e 5 

c 2 
d 2 
e 4 

10) H f 3 - g 6 
11) F c 4 — d 3 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 

F d S 
F c 1 

t i 
- a 8 

F a 3 — í 8 : 
F f 8 — a 8 
F a S — c l 

17) F e l — í 4 
18) V d 1 — c 2 
19) V c 2 - e 4 
20) V e 4 — g 6 : 

II b 8 
F f 8 
F c 5 
F b 4 

e S 
d 7 

V d 8 
H g 8 

0 
F c 8 
H e 7 
V d 6 
V g 6 

d 4 
V g 5 -
B a 8 • 
H c 6 -
H f 5 -
H d 4 

c 6 
c 5 

• b 4 : 
a 5 

- d 4 : 
d 5 

- d 6 : 
e 7 
0 
1 5 
f 5 : 

g 6 

g 5 : 
• c 8 : 
g ° 
d 8 
d 4 

*) Gambitnak neveztetik a játszma kezdetén egy gyalognak feláldozása, oly czélbél, 
hogy e kis áldozat után a játékos ellenét annál heveiebben támadhassa meg. Minthogy a 
b 2 gyalogot Evans nevú kapitány áldozta föl először : az ily kezdetű játszmát nevéről 
hívják Etant-Ganiilnak. 

**) Ha a még ki nem mozdult gyalog oly mezőn keresztül akar kettőt lépni, melyre 
ellenséges gyalog üthet: azon az ellenfél beleegyezése nélkül át nem mehet s menet köz
ben (en passant) elüthető. 
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Hó-
és hetinap 

Kathollk. és Protest. 

naptar 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

V a s a m 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
CsUtört. 
Péntek 
Szomb. 

Január 
A 3 Vincze v. 
B. Asz. clj. 
Timotheus 
Pál fordul. 
Polyk. Panla 
Aranysz. Jez. 
Nagy Károly 

A3Vinc 
Enieren. 
Timoth. 
Pál ford. 
Polykar. 
Marg.A. 
N. Kár. 

( i ö r . - o rosz 
naptár 

Jan. (ó) 
10 C Nissai 
11 Theodós 
12 Tatián 
13 Hermyl. 
14 Sabba* 
15 Theb. 
16 Péter sz. 

© N a p 

kelet nyug. 

Izraelit, 
naptar 

Tebeth 
27 
28 Szad. 
29 (kerek. 

IScheb 
2 Dávid 
3 
4 Sab. 

B Hold

kelet nyug. 

p. ó. 

32 
57 
19] 
36 

18 
25 

8.62 
9 7\ 

7 |32 
8 36 
9 40 

9 22'10 45 

Holdnegyed : • Újhold 23-án 1 óra 32 perczkor reggel, látbatlan napfogyatkozással. 

T A R T A L O M . 
Erkel Ferencz (arczkép).— Viszontlátáskor. S z á s z D o m o k o s . — Zrinyi Miklós, 

a szigetvéri hős (képekkel). IV. P a u l e r G y u l a . — Vándorlások Szepesmegyében (kép
pel, folyt.) — Tanger (képpel). — A „Nemzeti Kör" pecsétnyomója. I l ó k k I s t v á n . — 
Tárház : Peatra drakuluj. Kb . . . n. — Menyasszonyi hozományok a régi időkben. 
Amerikai gőz-szán. — Pótló tudósítások a Kazinczy-Unnepekról. — A magyar Akadémia 
palotája. Irodalom és művészet. Mi újság? Igazitás. Szinházi napló. Szerkesztői mon
danivaló. Nyilt tér. Sakkjáték. Heti naptár. 

Felelős szerkesztő ; P á k h Alber t (lak. uri-utcza 12. sz.) 

Kiadó-tnUijdecos •etkenast ttwtzta'. - }*romatja Laaderar és Hrrkena-t. egyetem-uteza 4. szám akut Pesten. 




