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SAKKJÁTÉK.
85-ik sz. feladvány. — Weisz J. A. tanártól (Budán).
Sötét.

33-ik szám.

i\yolczadik^ évi folyam

eég azon részét, mely nem annyira a mű jóságát, mint inkább a benne fel¬
dolgozott tárgy népszerűségét veszi rokonszenvezsinórmértékeül. Tagadhat lan, hogy vannak e darabban eredeti alakok, melyek némi tulzottságuk
daczára is tetszést vínak ki; ilyenek a czinkotai kántor, kit Szilágyi S., a
furfangos tót diák, kit Tóth Soma jelesen személyesített. A czimszerepet
Komáromy jól adta, valamint Réthy cs Rónay is helyesen játsztak. A tánczkar is megtette a magáét.
Hétfő, aug. 5. „Letorieres vicomtf." Vigjáték 3 felv. Mulatságos franczia mü, jó előadással. Leginkább kitűnt Prielle Kornélia, Szerdahelyi, Tóth
Soma és Szilágyi S.; ez utóbbi igyekezett minél kedélyesebb lenni, hogy
régi jó Szentpéteryt elfeledtesse velünk. A mi azonban nagy feladat.
Kedd, aug. 6. „Egy csésze thea." Vigjáték 1 felv. És ,,Férj az ajtii
előtt." Operetté 1 felv. Mindkét darabban Szerdahelyinek jut igen hálás
szerep.
Szerda, aug. 7.f,,Fenn az ernyő, nincsen kas." Eredeti vigjáték 3 felv.
Irta Szigligeti.
Csütörtök, aug. 8. Stéger Ferenc* föllépteül : „Lammermoori Lucia."
Opera 3 felv. Donizettitől.

Szerkesztői mondanivaló.
5743. Knn-Sz.-Miklós. Zaáry Károly hites mérnök urnák. Mint egy 77 éves, je¬
lenleg világtalan aggnak müvét, szívesen közöljük a következő „epigramm"-ot :
Budán a lánczhid mellett é p í t e n d ő m a g y a r szinkör díszére
Él magyar, áll Buda még! s Thaliának templomot épít,
Világos.
Templom! a híd mellett már kijelölve helyed.
Diszszel fogsz innét a kies lánczhidra ragyogni :
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.
A lánczhid hozzád látogatókat idéz.
Jó Buda most kezded építeni a haza kincsét,
Már is a honszeretet nyújt örömödre kezet.
16-ik sz. játszma. — Evans-csel.
Oh nemzet! Te ki niOát országos dolgokat érlelsz.
BÉCSI E. és SZÉN közt. — Átvéve a „Berlini sakk-ujság"-ból.
Lásd el örömmel ügyét, hisz Buda s kincse tied.
Isteni gondviselés! ki IJudának súgtad ez eszmét,
Világos (Récsi).
Sötét (Szén).
Világos (Récsi).
Sötét (Szén).
Álld meg! egész ország lelkesedése sóhajt
e 7— e5
16) B a l — c l
F e 6— g4
3)
e2—e4
5744.
Székelyföld.
K. P. Majushavi eseményeket augusztusban közölni, csak
H b 8 - c6
17) V d 1 — a 4
F g 4 - f 3:
2) H g 1 — f 3
annyi volna, mintha valaki most menne ki cserebogarakat fogdosni. Szívesen látjuk más
F
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18) B c 1 — c 6 :
F f 8 —e4:
S) F f l - c 4
kor is, de korábban tessék felkelni, s egy kis újsággal kedveskedni az „ujság"-nak.
F e 5 - b4:
19) B e 1 - e 4 :
Vd 7—f 5
4)
b 2- b4
5745. Tengerin. L. J. Várjuk a folytatást s akkor a sok érdekes adatot tartal¬
20)
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mazó, de nagyon kuszáit előadásu czikkből majd csak kiböngészszük a használhatót.
E gyalognak föláldozása képezi az Kvans5746. SQnieg. 11. J. A török okmányt elolvastattuk Vámbéry tudós hazánkfiával,
teelt (gambit). Nevét Evans nevű hajóskapi¬ Ha Sötét a Bástyát üli, veszve van.
ki azt szives volt nekünk megmagyarázni. Az igen jelentéktelen okirat, mindössze valami
tánytól vette, ki e szép húzás föltalálója volt. 121) B e 6 - c 1
Ke 8 — b 8
80—40 éves, s nem egyéb szabadalomlevélnél, melynélfogva egy pár osztrák alattvaló¬
22) F b 5 — e 8
c 7 —c6
F b4—c5
c2 — c 3
S)
nak (alkalmasint magyar embereknek) az osztrák követ ajánlatára engedély adatott,
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6)
Stambul és Ruscsuk és Bukarest között kereskedést űzhetni. Hova küldjük az eredetit?
E lépés, kezdete a nagy mesterhez méltó
e5- d4 :
d 2—d4
7)
5747. Jutka asszony. Megakadt rajta a szemünk. Legközelebb bemutatjuk.
mély
és
gyönyörű
combiuatión<ik.
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c3— d 4 :
«)
5748. Gergelyi. B. D. A Hírmondónak szóló választ átadjuk az illető szerkesztő¬
V f 5 -e4.
Hg8 - f 6
24) B c 1 — o 8 :
9) F c l - b 2
nek. Majd eligazítják ott az ügyet, anélkül, hogy nekünk is bele kellene avatkoznunk.
B d 8 - d 4
25)
f 3 —e4:
d 6—d 5
10) H b 1 — d 2
A mi ott kezdődött, az végződjék is ott.
K c8-a7
J26) F a 3 — d 6 t
H f 6 — dö:
11)
e í - dö:
5749. Pozsony. Dr. B. L. Múltkori egyik mondanivalónkra vonatkozólag tudósít¬
b 7 —a 6 :
27) V a 4 — a 6 : f
12) B f i — e l f
F c 8—e6
hatjuk önt, hogy a czikk teljesen kezünkben van s fennakadás nélkül közöltetni fog.
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Vd 8 — d 7
28) F d 6 — c 5
13) F b 2 - * 3
5750. A hontalan. Lehetne inkább „Vándorló legény dala," mert csak egy Ame¬
f 7- f6
K a7 — b 6
4 -bő
|29) B c 3 — c 5 :
14)
rikába vetődött magyar timárb'gény, a ki a versírás mesterségét nem tanulta, írhat ily
és nyer.
0-0-0
lö) H d 2 — e 4
gyenge s minden költői emelkedettségtől megfosztott versezetet. Százszor elmondott,
mindennapi eszmék, igen iskolai formátumban. Tudjuk, hogy t. munkatársaink semmiért
sem haragusznak meg jobban, mint ha azt mondjuk nekik, hogy rósz verset írtak, de
azért csak kimondjuk, mig el nem hiszik.
A 80-ik sz. feladvány megfejtése.
5751. Gróf Teleki L. halálara. Vétkes könyelmüség, ily tárgyról oly szerencsét¬
(Cselkó Györgytől.)
len verset írni.
Sötét.
Világos.
A)
Sötét.
Világos.
H a 7 - b 5 : A)
H a7 —c6
V a8 - h 8
1)
Hb5-c3
V h6 — f 4
2) V h 8 - a 1
2) b 5 — c 6 :
F e3 —f 2
Vh6 - h 1 :
3) V a 1 — h 1 f
3) F g 3 - f 4 :
4) H c 2 — e 3 :
4) e 2 - e 4 ±
Hold¬
HóKatholik. és P. otest. Gör.-orosz
©Nap¬ Izraelit,
Helyesen fejtették meg. Lessen : báró Meszéna István. — B.- Újvároson : Ko¬ és hetinap
naptár
naptár
naptár kelet !i
kelet
jj
nyűg.
nyűg.
vács Lajos. — Bécsben : Gold Samu. (Másoktól is vettünk fejtéseket, de ugy látszik,
hogy a feladvány kissé nehéz volt.)
Július (o)
Elul R.
Augusztus
Rövid értesítések. Veszprém : F. J. és Kis-Kürlös : Cs K Üdvözöljük önöket a
ó.
viszonttalálkozásig! — Parabuty : R. J. Mindkét levelét vettük. A küldeményt köszön¬
FllTib
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Szilas
5
Vasár.
F12BA.elh
jük. A 8-ik változatban 2) f4—h4 helyett 2) f i - g4 is lehetséges. Tovább még nem vizs¬
Hilária 31 Eudocim
6
Hétfő Klára
36
gáltuk. — Kis-Kiirtös : Cs. K. « Bécs G. S. Az említett lépésre ellenhuzást még eddig mi
7 Jer.fal,
Ipoly. Kass. Concor. 1 Angnst
Kedd
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Csütőr. X. B. Assz. N.B. A 8 Izsák
Péntek Iiochus püsp Jáczint 4 Aristarch
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Szomb. Liberatus ap. August
Színházi napló.
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Péntek, aug. 2. „Evangélium és családélet." Dráma 5 felv. írták Souvestre Emil és Bourgeois. Nemzeti színházunk, ha egyébkor nem is, legalább
kánikulában meglepőleg hasonlít a Reichsrathhoz, a mennyiben itt is, ott is
csakúgy ásitoznak az üres székek, miket senkisem akar elfoglalni. Színé¬
szeink azonban kürülbelől oly buzgalmat fejtnek ki csekély közönség előtt,
mintha teljesszámu hallgatóság volna jelen. A mai előadáson legalább ugy
tapasztaltuk.
Szombat, aug. 3. Stéger Ferenc* föllépteül : „Hunyady László. ' Opera
4 felv. A czimszerepet a vendégművész énekelte, mondanunk sem kell,
hogy kitűnő sikerrel. Szilágyi Erzsébetet ismét Voggenhuber Vilma személyesitette, többször megújult tetszésnyilvánítások közt. Markovics Ilka is
mint GaraMária, szép haladásnak adja jelét. Bignio jó Gara volt; Kőszeghy
is erőteljesen énekelt Czilley helyett, kár, hogy oly hamar megölték, éneke
kedveért az előadás végéig meg lehetett volna neki kegyelmezni.
Vasárnap, aug. 4. „Mátyás diák." Népszínmű 3 felv. Berkitől. E da¬
rab minden gyarlósága éa régisége mellett is még folyvást lelkesíti a közön¬

Holdnegyed : © Első negyed 13-án 8 óra 41 perczkor reggel.

TARTALOM.
Horváth Mihály, volt esanádi püspök (arczkép). — A feltámadott költő. Eötvös
Károly. - Smaragdok és zafírok. Jókai Mór. — Az arab ló. — Aranymondatok. — Váz¬
latok a magyar viselet történetéből (képpel). Vizkelety Béla. — Pariszt-lófuttatás a
pesti gyepen (képpel). - Az üstökösökről (folytatás). Dr. Bardocz Lajos. — Tárház t
Hazafiui megtiszteltetés. — Irodalom és művészet. Ipar, gazdaság, kereskedés. Közle¬
kedés. Egyház és iskola. Közintézetek, egyletek. Balesetek, elemi csapások. Mi újság?
A magyar Akadémia palotája Egyveleg. Figyelmeztetés. Sakkjáték. Színházi napló.
Szerkesztői mondanivaló. Heti naptár.

S^f Melléklet : Előfizetési felhívás „Arany Kincstár" cziiuii
nélkülözhetleo kézikönyvre.
Felelős szerkesztő l'ákh Albert : (lak. magyar-uteza 1. sz.)

Kiadó-tulajdonos Heckenaet Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenasf, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1861,

Pest, augusztus 18-án 1861.
A Vasárnapi Újság hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/j ivén jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai utón külön a Vasárnapi Újságra
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ujpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 3, szám) bérmentve utasítandó.
'
(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.)

elöl hasonló szinü bojtos sujtásokkal, melyek mindkét felöl, felül
egyesével, középen kettesével, és alól hármasával, három osz¬
Magyar hadsereg : I. Gyalogság.
tályba elhelyezvék.
(Folylalís.)
A kabát szegletei szintén összetüzvék. — Nadrága veres, és
topánja
fekete, fegyvere szintén hosszú szuronyos puska, és rezes
A múlt század közepén ismét egy lépéssel előbbre haladt az
CYége k8vetl()
görbe
kard.
- Vizkelety Béla.
idegen elem és a magyar gyalogság jelmezén nagyobb tért foglalt
el, a mennyiben a tekercses
A nők polgári
és ezopfos főt már nem a
helyzete különböző időkben
magyar süveg födé, hanem
és népeknél.
a fantasztikus alakú háromHogy a nők helyzete
szegletü német kalap, mely¬
nem
volt mindenhol egy¬
nek oldalára már oda volt
forma
a földgömbön élő né¬
illesztve a feketesárga rózsa,
peknél,
és hogy ezen kü¬
— s mind a három szegle¬
lönbség
a
vallásban gyöke¬
tére egy kis hasonló szinü
rezett,
tanitja
a történelem.
bojtocska.
Minél alantabb állott vala¬
Mellékelt raizunk első
mely nép vallásos fogalmai¬
alakja egy magyar gyalog¬
ban, annál roszabb volt az
sági tintet állit elő 1748-ból.
asszonyok sorsa. Mig a zsidó
Ennek hajporos és ezopfos
nök, mint házastársak és
fején arany sujtásos háromanyák kellő tekintetben ré¬
szegletü kalap van, zöld ág¬
szesültek, a keleti pogány
gal diszitve, — hosszú kék
nök a legkeményebb rabság
mellénye derekon veres öv¬
békóiban szenvedtek. A gö¬
vel van kerítve, aranynyal
rögök elmés istentisztelete
átszőve és kétsoros zsinórenyhitette nejeiknek sorsát,
zattal összetartva; hasonló
s a régi germánok egyszerű
szinü rövid prémes, felöltött
vallása méltó állást biztoMentéje, szintén aranynyal
sitott a nők számára. Pedig,
diszitve; — kék magyar nad¬
minél szabadabb állása volt
rága piros magyar csiz¬
nőknek, annál dusabban
mákba szorul; kezein hosza
s
virágoztak föl a női eré¬
zu szárú szarvasbör keztyünyek. A római és germán
ket visel. — Oldalán hosszú
nőknél, kik bölcs törvények
rezes görbe kard, — s kezé¬
alatt állottak, erkölcsiséget,
ben rövid, hajlott agyú pus¬
tisztaságot
és szüziességet
ka teszik fegyverzetét.
találunk,
mialatt
a nők a ke¬
A második alak egy maleti háremekben erkölcsileg
gyár gyalog közvitézt ábrá¬
és szellemileg elnyomorodzol 1756-ból. Ez szintén fe¬
tak.
— A keresztyénségnek,
kete , háromszögű kalapot
mint
világvallásnak bekö¬
es ezopfot, hosszú fehér mel¬
vetkezte
nevezetes változást
lényt visel, veres övvel kö¬
okozott
a
nők helyzetében.
rülkötve, és veres kétsoros
Kimutatta
ez méltó állásu¬
zsinórzattal összetartva; e
kat,
s
az
alacsony
szolgaság
felett nyitott hosszú fehér
rabigájából és az e r j t ö l í
kabátot gallér nélkül, ujjain
i
széles veres hajtókával, —
A m a g y a r v i s e l e t t ö r t é n e t é b ő l : 5. Gyalogsági tiszt 1748-ból. — Gyalog közvitéz 1756-ból. sülyedés iszapjából
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ditá a nőnemet. A keresztyén vallás ezen hatását nem lehet
eléggé méltányolni, s a zsidók is csak ekkor nyertek tisztább fo¬
galmat a házasságról és annak szentségéről. Az ókor legrégibb
népei, kik különben a tudomány- és művészetben mesterek voltak,
nem méltányolták eléggé a nők hasoneredetüségét, s nem enged¬
ték, hogy az élet napja teljes fényében ragyogjon rajtok.
A nők helyzetében két korszakot különböztethetni meg, u. m.
a keresztyénség előttit és utánit.

fordítottak a zsidónök, s egyes hajfonataik összeszurására becses
tűket használtak, hajukat illatos szerekkel kenték, fejőkön pedig
vagy hálóalaku fejkötöt viseltek, vagy homlokszalaggal köriték azt.
Keleti szokáshoz képest a házasságok nem vonzalomból, ha¬
nem a szülék akarata szerint köttettek. A kéréssel nászajándék
volt összekötve. A nemi szeretetet részint vallásos törvényeik szoriták háttérbe, részint a nők alárendelt helyzetéről uralkodó nézet
gátolta, melynek helyére aztán férj- és gyermekszeretet lépett. A
A keresztyénség előtti korszak.
házassági viszonyokat oly bölcsen szabályozta Mózes, hogy ezen
Kelet lévén az emberiség bölcsője, legelsőben is a keleti nőket törvények részint még ma is divatban vannak. Az összekelést, mely
kell szemügyre venni. Hogy azonban feladatunkat kellően megfejt¬ ünnepély volt, eljegyzés előzte meg, vagy írásbeli kötés, vagy
hessük, keletnek természettani viszonyait nem szabad felednünk. szóbeli nyilatkozat által. Ide járult még, hogy a vőlegény a meny¬
A természet itt egész éven keresztül a legnagyobb bujaságot, szép¬ asszonynak szerelmet, tiszteletet, tartást és védelmet biztosított.
séget és pompát ábrázolja, s az égaljtól, táplálkozástól, foglalko¬ Az özvegyek állapotát a törvény vette oltalma alá. Ezek szerint a
zástól függ az embernek szellemi és erkölcsi valója, melynek ott házasság eszméje s a nők méltósága meg volt mentve a zsidóknál,
természetesen más irányt kellé venni, mint vidékünkön. A természet mig a szomszéd népeknél a nőnem a legnagyobb barbárságnak
bőkezűsége, minélfogva az első életkellékekről gondoskodott, elő¬ esett áldozatul. Hogy mily magas képzettségi fokra hágtak némely
mozdította a restségi és puhulási hajlamot, s az erkölcsi kicsapon- zsidónök, erkölcsi és vallásos tekintetben, annak sok szép és dicső
gások forrását megnyitotta. Keletnek buja tartományaiban sokkal példáit láthatjuk szent okmányainkban. Ki előtt nem volna isme¬
hamarább fejlenek a nők, mint északon. A leányok gyakorta már retes Déborah, a hősnő, a nőiségéről emlékezetes Ruth, az Istenben
10-ik evőkben férjkorosak, mialatt szellemi fejlődésök rendesen bízó és hősi bátorságu Judith,és amaz asszony a Makkabeusok kö¬
egész életökön át hátramarad. Ingereiket hamar elvesztik, s midőn zöl, ki csodálkozást érdemlő erős hittel nézte kedves fiainak Antiészaknak szüzei még fejlődési állapotban vannak, Kelet némberei ókhus általi felkonczoltatását.
már aggott vének. Innen ered leginkább azon lenézés, melyet a
A k e l e t i p o g á n y nők.
keletiek a nők irányában nyilvánitnak, mert csak gyönyörűség
tárgyául tekintik őket. Ezen főbb vonások a keletiek életében
A legrégibb és jelentékenyebb népek közt első helyen állnak
többé kevesbbé föllelhetök.
az egyiptomiak, mivel a többi nemzetek nagy részben tölök nyer¬
ték a miveltséget. Afrika forró sivatagain még ma is láthatni az
A zsidó nők.
egyiptomi művészet és tudomány örök emlékeit.
A zsidó nép a pogány ok közt is megtartotta az egy-istenség
Az egyiptomiaknál akadunk a tudománynak és könyvnyelv¬
eszméjét, s kivételkép nagyobb erkölcsiség uralkodott nálok, inig nek első nyomaira, s ugy látszik, hogy a nők is be voltak azon ke¬
a szomszéd pogányok erkölcsi elvadulás örvényében fetrengtek. A vés ismeretekbe avatva, melyek a papok titkai közé tartoztak. —
nők helyzete is nemesebb és méltányosabb volt a zsidóknál, mint Nevezetes jelenségül tűnik fel, hogy az egyiptomi nők foglalkozá¬
Kelet többi népeinél. Vallási okmányaikban feltaláljuk mi a szere¬ saikat házaikon kívül végezték, különösen a kereskedelmi üzletet,
tetet, az égnek ezen szülöttét, a házi és házassági boldogságot, mely Egyiptom fekvésénél fogva korán kifejlett. A soknejüség
már a pátriárkák korából. Igaz ugyan, hogy pásztori életök mel¬ tiltva volt az egyiptomiaknál, s a leányok ártatlanságát szigorú
lett, kunyhóikban egy nőnél többet tartottak, de csak egy volt törvények biztositák. Átalában nagy figyelemben részesült a nő¬
háziasszony. A nők állapotát, mely a mondott időben nagyon nem, s a király leányai a trónra is számot tarthattak, mint azt
egyszerű volt, későbben Mózes törvény által szabályozta és örök Kleopátra bizonyítja,mely jog egész a rómaiak idejéig megmaradt.
időkre megállapította, mely az ö bölcseségét és mély belátását Hasonló helyzetök volt a karthágói és fenicziai nőknek.
eléggé tanúsítja.
Annál szomorúbb volt a nők helyzete Ázsiában. PersiáA zsidó népnek és erkölcsének hanyatlásával a nőnemnek ban a gazdagok csakhamar háremeket alapítottak, szerencsét¬
is sülyedni kellett, különösen Salamontól fogva, mindamellett len áldozatok epedtek. Az élvezetek kielégitésébeni természet¬
történőtök minden szakában akadunk erkölcsi emelkedettségnek, len állapot tetőpontját érte itt, és semmi törvény nem vetvén
hősi érzelemnek, házassági hűségnek és szerelemnek egyes pél¬ korlátot a kicsapongásoknak, nem csoda, ha arra a nők is vete¬
dáira . .
medtek. Babilonban országos törvény kényszeritette a szüzet,
Miután a zsidók Palesztinát elfoglalták, s a családi élet las¬ ártatlanságát az államnak áldozatul hozni, mivel attól tartottak,
sanként kifejlett, a nőket fonás- és szövéssel látjuk foglalkozva; hogy az állam lakosokban hiányt fogna szenvedni, ha igen sok
szövéseik később kereskedelmi czikket képeztek. Gyöngyök, klá¬ asszony szüzességi fogadalmat tenne. A női jellem képezésére nagy
risok, drágakövek, arany és ezüst kezdtek éktárgyakul szolgálni; befolyást gyakorolt a két nem közti viszony. Megszűnt a termé¬
szagos tárgyak illatoztak a zsidó nők szobáiban, s ruháikat kelle¬ szetszerű kölcsönös társalgás, s az asszonyokkal mint házi állatok¬
mes szerekkel füstölték. Azért mondja Salamon a menyasszonyról kal kezdtek bánni, miáltal ők legnemesebb érzeményeiktöl meg: a te ruháidnak illata, mint a Libanonnak illata. A szomszéd né¬ fosztattak, férj és gyermekek iránt érzéketlenek, kegyetlenek és
pekkeli szorosabb füzödés után a ruhakelmék drágábbak lettek, s vadak lettek.
a diszöltönyök bíborral festettek és aranynyal szövettek; ezért
Mondtuk fönnebb, hogy minél szabadabb volt a nők állása, an¬
mondja már a 45-ik zsoltár : nagy király leányának ékessége, s nál tevékenyebb részt vettek ők a nyilvános életben. Az egyiptomi
aranynyal van köntöse átszőve.
nők vallásos ünnepélyeken megjelenhettek, énekelhettek, tánczolEgyes ruhadarabokat illetőleg, kevéssé különböztek a zsidó hattak, lakmározhattak, születésnapjaikat megülhették sat. A fenők a többi keleti asszonyoktól. Ingok lenből, gyapotból vagy se¬ nicziaiaknál osztozott a nő férje foglalkozásában, értette az irást
lyemből volt, mely bő ránezokban csüngött a testen. E fölött fog¬ és számolást, legalább elemeiben. Az öltözködésre nézve hamar
lalt helyet a biborral és virágokkal ékített alköntös, mely a tes¬ nagy fényűzés terjedt el. Babilonban a nők drága köntösöket hord¬
tet egész a lábak hegyéig befedte, és csinos szélfodrokkal volt tak, melyek aranynyal és ezüsttel voltak átszőve, nemeskövekkel
megrakva. Ezen köntöst a csípőkön felül egy mesterséges öv tar¬ ékesitve, s a becses füstszerektöl erősen illatoztak. A persák és
totta össze, melyen egyszersmind egy kis bőrerszény is függött, médusok hasonló fényt űztek. A királynét ruhával bizonyos tar¬
némely apróbb szükségletek eltételére. Az ujjakon drágaköves tományok látták el ; egyik péld. tartozott neki fátyolát, másik övét
gyürük ragyogtak; arcz és mell fátyollal volt borítva. Felköntösük kiszolgáltatni. Későbben némely államokban házassági törvények
egy nagy kendőhöz hasonlított, különböző kelméből és színnel. Az is hozattak. Az assziriaiaknál péld. évenként minden férjkoros le¬
arezfestékeket is ismerek a magasabb rangú zsidó nők ; hordtak ányt összeszedtek és eladtak. A pénzt közös kasszába tették, hon¬
fülfüggöket, eleinte szaruból, későbben becses fémekből; nyakukat nan aztán a természettől szűken adományozott és férjet nem nyert
és karjaikat aranylánczokkal és gyöngyökkel ékesítették, melyek leányok kaptak nászajándékot.
sokszor több ezer tallért értek. A lábbeli eleinte kákából, fahéjból
Kevés kivétellel ma is igy állnak a dolgok Keleten. Afrika
és más anyagokból készült. Későbben hajékökre is nagy figyelmet néger törzseinél a férj korlátlan ura a nőnek; csak térdelve szabad

ennek hozzája közelíteni ; legfölebb a mezei munkát végezik közö¬
sen. Vannak olyan törzsek is, hol minden munka a nőket terhelj,
mialatt a férfi henyélésnek adja át magát. A soknejüség hasonlag
be van hozva, s az asszony egészen férje önkényétől függ, ki öt el¬
adhatja vagy gyermekeivel együtt elküldheti. Jobb sorsa van a
nőnek a mongol néptörzseknél, névszerint a kalmukoknál. Itt is el¬
adhatja ugyan az atya leányát, de ez oly ajándékot kap, mely a
vétel árával fölér, s igy jobb jövő várakozik reá.
Muhamed, az izlám alapitója sem birt más nézetekkel az aszszonyok méltóságáról, mint kortársai. A házasság mellett eltűrte
ő a soknej üséget ; nem lehet azonban tagadni, hogy a török nők
több előjogot és szabadságot élveznek, mint más nemkeresztyén
asszonyok. A nők tartózkodási helye a hárem, mely szóbeli értel¬
me szerint szent hely, hol az erény és önmegtartóztatás honol, s
hova idegen férfinak bemenni tilos. A két nemnek elkülönzése itt
oly tökéletes, hogy semmiféle ficselédnek nem szabad a hárembe
lépni. Az asszonyokat pusztán rabnők szolgálják. A közelebbi ro¬
konok, fivérek, ipák sat. csak a két bajrámünnepen, lakadalmak és
körülmetélés alkalmával eresztetnek a hárembe. A nőnek csak a
közelebbi rokonokkal szabad fátyolozatlanul beszélni. Az orvos a
beteg nőt csak férjének vagy rabnöjének jelenlétében látogathatja
meg, s érütését nem tapinthatja, hacsak karja muselinnel be nincs
boritva. Ilyen törvényeknél fogva majdnem lehetlen a nőnek illem
és szokás ellen véteni. Ha a nő fürdőbe, rokonaihoz, bevásárolni
vagy sétálni megy, mindig más asszonyoktól s egy csoport rab¬
szolgától kisértetik. Magasb rangú nők nem mutatkoznak nyilvá¬
nos helyeken. A hárem mellett rendesen egy kert van, hol a nők
kötéssel, szövéssel, és zenével foglalkoznak, idejök nagyobb részét
mindazáltal heveréssel töltik.
Még ma is divatozik Keleten és a muhamedánoknál azon szo¬
kás, hogy a házasságot a szülék kötik. A nősülőnek anyja addig
keresgél a háremekben, mig oly leányra akad, mely fiának való,
mire aztán az atya beleegyezésével a kérés következik. Megkötik
az egyességet, meghatározzák a nászajándékot, a menyasszonyi
hozományt, s a dolognak vége van. A menyasszony nem látja a
vőlegényt a házasság előtt ; az utóbbi is ritkán látja leendő nejét,
hacsak annak őreit megnyerni nem képes. Azon jog is megmaradt,
miszerint a férj nejét könnyen elhajthatja. Muhamed nagyon meg¬
könnyítette az elválást, de egyszersmind ugy rendelkezett, hogy a
férfi elhajtott feleségét háromszor visszaveheti.
Nagyobb szabadságot élveznek a hindu nők. Könnyebben el¬
hagyhatják ők lakaikat, de azonnal sértve érzik magokat, ha valaki
rajok bámul. Az asszonyok helyzetének javulására nem keveset
tett a keresztyénségnek mindinkább erősbödö elterjedése, valamint
az európaiakkali gyakoribb közlekedés.
Az úgynevezett vad néptörzseknél, melyek jelenleg Ameriká¬
nak, Ausztráliának öserdeiben,s az éjszaki sarknál lakoznak, a nők
állapota nem irigylendő. Különösen Szibériában a legnagyobb já¬
rom alatt nyögnek, s itt a házasság eszméjének még csak árnyéka
sincs. A leányok 7-ik 8-ik evőkben, mint a nyargalóczok, eladat¬
nak ; a nők is vagy eladatnak vagy elcseréltetnek a férfiak tetszése
szerint, kik vadászat- és halászattal foglalkoznak, s minden munkát
a nőkre biznak, nem törődvén vele, vájjon ezek azt megbirják-e,
vagy sem.
(Folytatjuk.)

Eljött immár a szép est is, imádkozni kéne,
Imádkozni áhitattal, jámbor Jutka néne,
Halljátok csak! imádságát most épen bezárja
Az urával: „szedtevette, részeges betyárja!"
Varga Gyula.

Vasúti ágyuüteg Amerikában.
Az északamerikai harezok eddigelé még nagyon csekély, úgyszólván
semmi eredményt sem mutathatnak fel. A készülődés mindkét részről rop¬
pant mérvben foly, de eddig kisebb csetepaték, s előőrsi harezokon kivül
misem történt, kivévén a Manassas melletti csatát jul. 25-én, mely 9 órai
harcz után az unionisták visszavonulásával végződött. Azonban a kisebb
csatározásoknak is megvan a maguk jelentősége, a mennyiben a seregek
harczias szellemét élénkitik, a katonákba bátorságot öntenek, s hozzászok¬
tatják őket, a veszélyekkel szembe nézni. Az utóbbi hetekben előfordult szá¬
mos csetepaté közül megemlítjük azon igazán huszáros csinyt, melyet az
unionisták egy század dragonyosa követett el, Tompkins hadnagy vezény¬
lete alatt.
Tompkins hadnagy Virginiában Fairfax-Court-House mellett az ellenséo- előőrseire bukkant. Megkísértette elfogatásukat, de szándéka meghiú¬
sult éberséo-ökön, s Fairfax városban az elszakadok táborában a dobok rög¬
tön riadóra peregtek. Ennek daczára a dragonyosok bátran nyomultak be
a városba, azon hiedelemben, hogy legfölebb 200 separatista van ott. De
tévedésöket csakhamar be kellett látniok. A mellékutczákból s a házak abla¬
kaiból lődözni kezdtek rajok, s végre 1500 főnyi gyalogság által ^bekerítve
látták magukat. Tompkins alól lovát ellőtték, s maga is az esés következté¬
ben lábán megsérült. Mindamellett a bátor dragonyosok oly szerencsésen
vágták magukat keresztül a túlnyomó ellenségen, hogy még 17 foglyot is
ejtettek a separatisták közül, mig maguknak csak kevés halottjuk és sebe¬
sültjük volt.
Az Európában ujabb időben feltalált romboló hadieszközök és gépek
közé sorozandó az Amerikában készített vasúti ágyuüteg is. Ez Baldwin és
fiai philadelphiai gépgyárából került ki, s rendeltetése volt, a Havre de
Grace és Baltimore közt lerombolt hidnak újra fölépítésével foglalkozó
munkásokat védelmezni, s egyúttal munkájokban támogatni, minthogy e
vasúti üteg egy, a szükséges anyagszerek szállitására rendelt vonat élére
állíttatott.
A mint képünkön látható, az üteg alakja egy mindenfelől elzárt tár¬
szekérhez hasonlít; hossza 60 s szélessége 9 láb. Oldalai a legjobb gőzkat¬
lan-lemezből készültek, félhüvelyk vastagságúak, s 50 ember számára
lőrésekkel vannak ellátva. Előrészében egy 24 fontos ágyú áll, mely csava¬
ron forgatható. Az ágyút kartács- és lánczgolyókkal töltik. Hátul két kis
vasajtó van. A lőporfüst eltávolításáról akként van gondoskodva, hogy a
tető közepén négy lábnyira fel van emelve s erős vasrudakra támasztva. Az
üteg vasoldalairól, a legjobb puskákból 12 yard távolról bocsátott golyók
hatás nélkül pattognak le.

Néhány vonás Abdul Aziz életrajzából.
Közli VÁMBÉRY ÁRMIN.

„Eb az, a ki bánja bűnét! énnekem nincs bűnöm;
Az Istent hőn magasztalni soha meg nem szűnöm.
Ártatlan szám adtát soha még ki nem ereszte;
Forduljon fel, a ki mondja, ilyen szedtevette!"

Az európai sajtó, de kiváltkép azok az igen bölcs bécsi lapok
Abdul Azizról, Törökország uj szultánjáról azon néhány nap alatt,
hogy trónralépte is nevezetessé lett, annyi badar dolgot irtak
össze, hogy azt egyenkint megezáfolni szép kis foglalatosságot
adna. De nekünk nem igen jutott kedvünk e munkára. Mi jelen
sorainkban a Vasárnapi Újság tisztelt olvasóival, Abdul Medsid
utódját csak gyenge körrajzban akarjuk ismertetni, azon megjegy¬
zéssel, hogy a miről szólunk, annak szemtanúi valánk, s tapasztalat
nyújtotta adataink, ha mindjárt hiányosak is, de talán még sem
oly hibásak, mint „alaposságukról" híres szomszédainkéi.
Abdul Aziz (e név annyit jelent, mint : a magasztos szolgája),
Mahmud szultán utolsó figyermeke, 1830-ban született. Anyja nem
kreolnő volt, a mint sokan állítják, hanem Georgiának, a női szép¬
ség hazájának egy leánya, és Mahmudnak, ki a nőket nem annyira
szerette, mint most elhalt fia Abdul Medsid, kedvencz neje volt. *)
Aziz, mint a többi herczegek, a nagyúri háremben növekedett. Már
gyermekkorában bátor, de makacs jelleme a körülötte levőknek
sok bajt okozott, és ha nevelői vagy tanítói atyjánál bepanaszol¬
ták, ez nevetve monda : „Kardra hányatnám azt a jancsárkölyköt, ha benne egy remek dsirid-játszó nem veszne el." *«) E s való¬
ban igaza volt az atyának. — A fiatal Aziznak hiában mutogatták
Abdul Medsid bátyjának gyönyörű irását,nem rósz verseit, és min¬
denkinek tetsző szende magaviseletét, ö ezekre mitsem hajtott, és
a könyvek iránti ellenszenve nöttével a puska, ló és dsirid iránti

,Engedelmet Jutka néni, látom immár, látom,
Hogy mily jámbor asszony kelméd; s füleimmel hallom,
Azt a sok szép imádságot; a mit rebeg szája;
Csudálkozom, hogy miatta le nem szakad mája.'

*) Az olvasó bizonyosan tudja, hogy a szultán csak pénzen vásárolt, vagy háború¬
ban nyert növel, tehát rabszolganővel léphet házasságra. — V. A,
**) Olyan dsida-vetés féle katonai játék; a régi törököknek, de még Mahmud
szultánnak is kedvencz mulatsága volt. — V. A.

Jutka asszony.
Földerült már a szép reggel, imádkozni kéne,
Imádkozni áhítattal —jámbor Jutka néne!
Halljátok! cselédeivel, hogy imádkozik most,
Méla csendes áhitattal egy lánczos lobogóst!
,Nem jól van ez, Jutka asszony! nem jól van ez, halijai
Zsoltárének helyett szája szedtevettét vallja!'
Szomszédja szól a lármára — ,szánja bűnét, szánja!'
Oda rikolt Jutka asszony : „eb az, a ki bánja!"
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hajlama növekedett. Csak 12 éves korában volt képes, a Koránt
Több éven át volt alkalmunk, a Ramazan hóban az Aja Szófia
nagy nehezen elolvasni, mig más vele egykorú gyermekek már mecsetében Abdul Azizt látni, hol a mindenrangu mahomedánokakkor az arab nyelvtan első szakaszát bevégezték; de annál kitü- kal telt remekházban egy szónokszéktől a másikhoz sétálgatott, és
nöbbnek mondák a törökök Aziz testi erejét, és büszke önmegelé- a seikhek, dervisek vagy khodsák szent intéseit hallgatva, a nép
déssel emliték, hogy dsiridjével 25 lépésre egy góliáthszerü arab közé elegyedett. A nép nem birta ugyan elrejteni különös tiszte¬
legényt a lóról földre teritett, és a nálánál erősebb és korosabb letét, s titkon sokszor a trónörökös felé tekintgetett, de közelében
gyermekekkel is csakúgy fitymálódva birkózott meg.
a leghidegebb közönyösséggel viseltetvén, fölötte óvakodott a
Mindezeket csak hallomás után közlöm, szemtanúi meggyőző¬ szultánfi ottlétéröli tudomását elárulni.
désem után tudom azonban, hogyAbdul Aziz középtermetű, széles
Szellemi tehetségére nézve, kivált mi a tudományos miveltsévállu, gesztenyeszin hajú, sürü bajuszu (teljes szakált csak trónra gét illeti, nem lehetne Abdul Azizról nagyon sok dicséretest mon¬
lépte után növeszthet), rendes arczvonásu és rendkivül tüzes dani. Neki egészen azon óráig, hogy a trónra lépett, csak nyers és
szemű férfiú. Az ozmánli Abdul Aziz jellegében mindig a félve faragatlan török cselédjeivel lehetett társalognia, s minthogy a
tisztelt Mahmud szultán hü képmását szerété látni, s azért már könyvekkel soha megbarátkozni nem tudott *), az ismeretekből
oly tulajdonokat is fedeztek fel a trónörökösben, melyek atyját csak annyi ragadt rá, a mennyivel ezek vagy a hárem személyisége
jellemezték, bátyánál pedig végkép hiányoztak. Abdul Medsid szolgálhatott neki. Tudomány hiányát azonban természeti józan
ugyanis magát a gyávasággal határos szendeséggel, a hárem ké- gondolkodása látszik pótolni; szerfölötti erélyességéröl már ez¬
jelgéseitől elbénult, tönkre jutott testtel tünteté ki, és a török va¬ előtt nevezetessé lön, és ritka takarékossága, csaknem zsugorisága
lódi borzalommal látá, midőn padisáhja mint egy élni látszó csont¬ mintegy példabeszéddé vált. Hogy ilyformán a fényűzésnek nyilt
váz, vállai közé sülyedt fővel, görbült háttal lór
lóra ülve, nyilvános ellensége és a keleti fejedelmek nagy tömegétől lényegesen külön¬
helyen megjelent.
bözik, mondani is fölösleges. Ó mindenkor a legegyszerűbb ruhá¬
Abdul Aziz az¬
kat viseli, rendesen
alatt mint kitűnő
egy franczia szabá¬
lovas, ügyes vadász
sú bő nadrágot, süés ritka edzettségü
rün zsinórzott ma¬
ifjú lett ismeretes,
gyar atillát, télen¬
ki magát csak ak¬
nyáron katonásan
kor érzé jól, ha a
begombolva; a kel¬
hárem elpuhitó kö¬
mére nézve pedig a
réből távozhatva, a
nagyon is középsze¬
Stambul környékén
rű stambuli gyár¬
levő erdőségeket
nak elsőséget ad¬
barangolhatta be,
ván, nem egyszer
vagy az angol kibátyját is megharálynétöl ajándék¬
ragitá, hogy a finom
ba kapott, gőzösére
franczia szövetek
ülve, hol rendesen
helyett durva török
maga kormányo¬
posztóból készíttet¬
zott, a déli széltől
te ruháit.
hegymagasságnyi
f | Lakása, mely
hullámokra felkor¬
trónörökös korában
bácsolt Fekete-ten¬
a hárem- és szelamgert kalandozhatá
likkal, azaz : férfibe. Több éven át
és nőilakkal együtt,
tapasztalam, hogy
csak nyolez szobá¬
mikor a vihar legból állott, legegy¬
rémitöbben fú 11 a
szerűbben volt bú¬
üvöltő nótáját, ak¬
torozva, csak egy
kor Abdul Aziz
szobát l á t o t t el
pompás gőzöse ren¬
bátyja kedveért a
desen a Bosporus
la franca, azaz :
északi részén levő
pamlaggal,
székek¬
V a s ú t i á g y ú ü t e g
A m e r i k á b a n .
nyári lakunk előtt
kel és asztallal. —
haladt el, s többnyire csak későn tért vissza. Ilyenkor a fia éle¬ Eszembe jut itt, midőn két évvel ezelőtt Abdul Medsid egy jeles
teért reszkető anya, a hosszú kimaradás miatt nyugtalanítva, szobafestőt hozatván Olaszországból, kivel saját palotáját valódi
gyakran számos cselédséget küldött ki, s a ki az első jó hirt hozta, szép ízléssel kifesteté, az olasz mestert öcscsének rendelkezésére is
az öt aranyat kapott.
átküldé. Aziz a neki nem igen kellemetes ajánlatot vissza nem
Mi a jelen szultánnak meghalt bátyja iránti viszonyát illeti, utasithatá, s hogy az olasz sokáig ott körülötte ne ácsorogjon, szo¬
biztos forrásból mondhatom, hogy Abdul Medsid öcscsét valódi báit tiszta bíborvörösre festette ki, s azzal a mestert elküldé. Azt
testvéri szeretettel szerette, melyet ez megint őszintén viszon- mondják, hogy a szultán, ki őt néhány nap után meglátogatá,
zott, megczáfolván ezzel a külföldön, sőt Törökországban is nagyon öcscse ezen ízlésén szörnyen megütközött, s kérdőre ugyan nem
elterjedt híreket, miszerint Aziz bátyja trónja ellen ármánykod- vonta érte, de festőt nem igen küldött rá többé.
ván, az óhitü és elégületlen párttal titkos összeesküvésekben vesz
részt. A trónörökös ily utón legkönnyebben érhetett volna czélt,
Az ü s t ö k ö s ö k r ő l .
de Abdul Aziz nyilt szivü, lovagias ember és jellemével össze nem
Dr. BAEDOCZ LAJOSTÓL.
' *' " °
férő eszközökhöz nem nyúlt. — Igaz, hogyja"török viszonyok és szoká¬
(Folytatás.)
•
•
sok felületes ismerői azon körülményből, hogy Aziznak a külvilággali érintkezéstől szorosan óvakodnia kellett, épen az ellenkezőt
Halley nem érhette meg azon örömet, hogy azon üstökös
akarják állitgatni, de felejtik, hogy a trónörökösök ezen szokásos megjelenését
megláthassa, melynek útját oly fáradsággal fürkészte.
elzáratása még Szolimán korában keletkezett, ki ezzel a II. Baje- A halál őt már
jóval azelőtt elragadta.
zid, Szelim és Murád idejébeni vérengzö testvérharczokat a jövőre
meggátolni akarta. Továbbá Törökországban azt legsujtóbb szeren¬
•) Még saját anyanyelve irodalmi ismeretében' sem lehetne Abdul Azizt nagyon
csétlenségnek tartanák, ha valaki a trónörököstől látogatást kapna, megdicsérni. A t. olvasó láthatja, mily balga és hazug azon állítás, hogy ő a fanatikus
török, ki a szükséges tanulmányt elmulasztá, a franczia vagy pláne még az angol nyelvet
vagy vele más valami érintkezésbe jönne.
is megtanulta Tolna. — V.
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Abdul Aziz, az uj török szultán.
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Clairaut és Lepaute számitágaikban nem sokat hibáztak. A 76
•év óta nem látott hires üstökös 1751). évi marczius 12-dikén a nap¬
közeibe csakugyan belépett, mely elhunyt kutatójának emlékére
Halley nevet nyert, 1836. és 1837-dik évben ujabban megjelent, s
€ megjelenése által a jeles számitást fényesen igazolta.
Olvasóim ez üstökösre emlékezni fognak. Ez azon üstökös,
melyet a balga hit egy sereg szerencsétlenség okozójának tartott,
mint erre vonatkozólag néhány példát már elő is soroltam. Leg¬
közelebb 1911-ben fog megjelenni.
Mily roppant térséget kell e világtestnek a 76 év alatt befut¬
nia, mutatja az 5-dik alak, melyen útja le van rajzolva. Neptun
ugyanis 622 (mások szerint 744) millió mérföld középtávolságra
van a naptól, s a Halley-üstökös e bolygó utján még jóval kivül
megyén.

perbola), vagy kerülék (ellipsis>)r vagy. hajtalék- (parabola) lehet.
Köralaku útja egyetlen egy égi testnek sincs, és a kör alaktól való
eltérés az üstökösök útjában leginkább mutatkozik.
A már érintett 5-dik alak a Halley-féle és az 1556-diki üstö¬
kös utjának alakját és nagyságát mutatja; a 6-dik alakból pedig,
mely nagyobb mérték szerint készült, a Halley-féle üstökös utján
kivül, az Encke- és Biela-féle üstökösök útja vehető ki. Földünk
útja, melyet 126 millió mérföld hosszura bizvást tehetünk, s me¬
lyet földünk egy egész év alatt vándorol be, még az Encke üstö¬
köse előtt is csekélységnek mutatkozik.
6-ik alak.

5-ik alak.

Föld

& Satvnuin \

Mill'X é
•Jupiter \
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Az UsS-diki üstokos.

Az 1556-iki és a Halley-üstökös útja.

A nagyobb üstökösök közt eddig a Halley-féle az, melynek
pályafutási idejét pontosan ismerjük.
Olbers 1815-ben egy távcsövi (szabad szemmel nem látható)
A Halley-, Encke- és Biela-üstökösök útja.
üstököst fedezett fe!, melynek majdnem félévig folytatott vizsgála¬
tából 74 — 75 évre terjedő keringési időt számított ki.
Ha tehát még egy oly üstökösnek is, mint az Encke-féle, 3 3 /10 és
A harmadik üstökös,melynek pályafutási ideje szintén tudatik, egy olyannak, mint a Biela-féle, 63/4 évre van szüksége, hogy pályá¬
az Encke-féle, melyet Pons 1818-ban fedezett fel, s mely Énekétől, ját a nap körül egyszer megfuthassa; elképzelhetjük, hogy bizony
utjának kiszámitójától Encke nevet nyert. E csillagász ez üstökös sok idő kívántatik arra, hogy egy oly üstökös, mint az 5-dik ala¬
keringésének idejét 3 3 / 10 évre tette; s mily nagy volt a meglepe¬ kon látható 1556-diki, az elébe szabott nagy utat megkerülje, 622
tés, midőn az 3 3 / 10 évvel később, (1822-ben) a kiszámitott napon, millió mérföldnél többet kell hátrahagynia csak addig, mig Nep¬
csakugyan megjelent!
tun útját eléri; s itt alig járta be még utjának egy hatodrészét.
A Biela-féle üstökös, melyet Biéla nevű százados Csehország¬ Háromszor 622 millió mérföldnél tehát többet kell vándorolnia,
ban 1826-ban fedezett fel, szabad szemmel szintén nem látható. mig a naptávolt (aphelium) s ugyananyit vissza futnia, mig a napkö¬
Gambart keringésének idejét 63 4 évre teszi.
zeit eléri. — És mennyi ezen 622 millió mérföld, és mennyi azon
Ezen üstökösökön kivül ismerünk még másokat is, melyeknek 3-szor ily nagy távolság, melyben ez égi vándor akkor mulat, mi¬
utjai szintén kiszámitvák, mint a 72/5 évi keringéssel biró Faye-fé- dőn naptávolát elérte? Ez kétségtelenül hosszú ut; ez egy oly
távolság, hogy egy a napból kilőtt 24 fontos ágyúgolyónak, 622
lét, az 5 1 /, évi keringéssel biró de Vico-félét és többeket is.
Mindezen úgynevezett beho üstökösök (melyek pályafutásokat évre volna szüksége, hogy oda megérkezzék.
naprendszerünk határán, tehát Neptun utján belől végezik el) csak
És még mindez csekélység azon távolsághoz képest, milyenre
egy kis részét képezik azon tömérdek számú társaiknak, melyek a tőlünk csak a legközelebbi állócsillag van. Ha e nagy távolságot
végtelen világűrben ide s tova bolyonganak.
a mi apró mérfóldeinkkel akarjuk mérni, oly nagy szám fog
A csillagászok (feltéve t. i. hogy ezen égitestek egyformán kijöni, melynek értékét alig foghatjuk fel. A legközelebbi állócsil¬
vannak elosztva a nagy mindenségben), megkísértették, csak azok lag, (a Centaur « nevű első nagyságú csillaga, mely nálunk nem
számát meghatározni, melyek naprendszerünk határán belől boly- látható), mint a csillagászok számításaikkal hozzájuthattak, leg¬
ganak, s a kijött szám sok ezerre rúgott.
alább is négy billió mérföld távolságra van tőlünk, vagy akár
Persze tekintetbe kell vennünk, hogy ezen sok üstökös közt a> mondhatjuk, naprendszerünktől. És mennyi ezen négy billió mérlegjobb távcsövek is csak azokra nézve elégségesek, melyek Mars jföldnyi távolság? Ez egy oly nagy tér, hogy onnan a legjobb
bolygó pályáján belől érik el napközeljöket. Az ezen határon kivül' paripa csak 59 millió év alatt jöhetne hozzánk. De ez igen nagy
cső üstökösök között vizsgálatokat tenni, nincs hatalmunkban.
! szám; válaszszunk inkább egy gyorsabb futárt,például az ágyúgo¬
A történet mintegy 400 szabad szemmel látható üstökösről lyót. Egy 24 fontos ágyúgolyó tehát a Centaur « nevű csillagából
tudósít minket. Oly kis szám, mely a távcsövi üstökösöké előtt kilőve egy millió év alatt érne hozzánk. Sőt még ez is nagy szám,
majdnem elenyészik. — Egy egész század szabad szemmel látható, válaszszunk még gyorsabb futárt. Legyen tehát. A villany sebes¬
üstököst többet nem igen mutat fel, mint tizenhatot; sőt gyakran '•sége után, a legnagyobb gyorsaság, mit ismerünk, a világosság
30—40 év eltelik, mig egy szabad szemmel látható üstökös elöve- \ gyorsasága. A világosság a napból, mely tőlünk kerek szám végett,
tödik. A távcső ellenben minden évben 3—4 kisebb üstököst fedez 21,000,000 mérföld távolságra van, 8 perez és 18 másodpercz
fel, sőt volt év, mint péld. az 1846-diki, melyben a csillagászok 8 alatt érkezik hozzánk. E futárnak tehát 3y 2 évre van szüksége,
hogy a legközelebbi álló csillagból földünkre érjen. — Es a többi
távcsövi üstököst kutattak össze.
Mi e világtestek utjának alakját illeti, az vagy mentelék (hy- álló csillagok több ezerszer távolabb lehetnek tőlünk, mint a Cen

391
taur alphája; ugy, hogy Mózes vagy Nagy Sándor idejében egész
átalakulások történhettek az égen, melyeket mi még nem látunk, üstökösök között sem szépségre, sem az ezen égitestek sajátságait
minthogy a hírnök, a világosság, még nem érkezett hozzánk azóta. előtüntető szabatosságra nézve egy sincs, mely ezen szép üstökös¬
Ha tehát a nagy mindenségben még az egységet is ily nagy sel mérkőzhetnék. Mig ez üstökös az égen fel nem tűnt, addig az
számon kezdik, akkor ne csodálkozzunk azon, ha a csillagászok azt 1811-diki tartatott századunk legszebb üstökösének ; mihelyt azon¬
mondják, hogy e vagy amaz üstökös 100, meg 1000 esztendő alatt ban megjelent, az 1811-dikit koszorújától megfosztotta.
A 7-dik alak e szép üstökösnek útját tünteti elő, attól az idő¬
végzi be pályafutását. Hisz földünknek egy egész esztendőre van
szöksége, hogy azon 126 millió inérföldnyi utat, mely elébe a nap től fogva, midőn szabad szemmel látható lett, addig midőn a fegy¬
vertelen szem elől elenyészett. — September 12 dikén, mint a
körül kiméretett, megfuthassa.
rajzolatból
kitűnik, a „nagy medvének" « nevű csillaga mellett kez¬
Az elébb láttuk, hogy vannak üstökösök, és pedig többen,
dett
mutatkozni,
s innen útját a Berenice haja felé vévén, egész
melyek 4, 5, 6 év alatt megfutják pályájokat; de ez idő azoknak,
september
második
részére szüksége volt, hogy a mesés emlékű
melyeknek nagy ut méretett ki, nem elég. Ezeknek a hoszu ut
Berenice
haján
keresztül
vándoroljon. October 2-dikán már az
bevégzésére több időt is kell szabni, mely évszázadokra és évezre¬
„őkrészben" pillantjuk meg őt, s e hó 5-dikén e csillagkép « nevű
dekre terjed.
első nagyságú szép csillaga mellett elhaladva, 8-dikán oly nagyra
Az 1769-diki nagy üstökösnek, hogy útját bevégezhesse, Bessel növekedett, hogy üstöké a „koronának" az „ökrészhez" legközelebb
számítása szerint, 2090 évre van szüksége. — A szép Donáti üstö¬ fekvő három csillagán jóval tulterjedett. E napon tehát a Donátikös, melyről még szólni fogunk, Bruhus számítása szerint 2102 év üstökös legszebb és legnagyobb volt. — Ezután útját a „kigyó" és
alatt futja meg pályáját. — El lehet képzelni tehát mily roppant „skorpió" csillagzaton keresztül vévén, a ritka szépségű csillag
utat kell ez égi vándornak megtenni!
szemünk elöl eltűnt.
És azon roppant ellentétről, melyet útjában ez égi vándor, ha
7-.k alak.
szemeinkkel kisérhetnők, előtüntetne, még csak fogalmunk sem
lehet. A leggyorsabb bolygó lassú vándornak tűnik fel egy ily
üstökös mellett, mely a napközeiben minden másodpercz alatt
76/10 mérföldnyi utón süvölt keresztül, és a naptávolban lépteit
annyira megritkitja, hogy a 7Ö 10 mérföld helyett 320 lábnyi utat
halad be csak ugyanazon idő alatt; mely egyszer 119/1O millió
mérföldre közeledik a naphoz, azután pedig 6,800 millió mérföldre
távozik el attól. Egyszer tehát földünk távolságának felényire van
a naptól, másszor meg H-szer oly messzire távozik el attól, mint
Neptunnak, legszélső bolygó társunknak útja.
Földünk nap körüli futása 60-szor gyorsabb, mint egy ágyú¬
golyóé, ugy, hogy 4 mérföldet halad be egy másodpercz alatt és
14,400 mérföldet minden órában; és e rendkívüli sebesség, majd¬
nem csak felét képezi annak, melyet a szép Donáti-üstökös nap¬
közeli útjában kifejleszt.
Es ez még nem a legnagyobb ellentét, melyet az üstökösök
pályafutásukban tanúsítanak. Az 1811-diki üstökös, melyet rajz¬
ban már láttunk, 3065 évet kíván arra, hogy útját egyszer a nap
körül bevégezhesse. Az 1825-diki üstökösnek 4386 évre; az 1680diki üstökösnek pedig, melyet Halley és mások az emberiség min¬
den nyomorai okozójának tekintettek, Encke számításai szerint,
A Donáti-üstökös útja.
^814 évre van szüksége, hogy nagy útját a nap körül bevégezhesse.
Századunk e szép üstököse 1858-ban először és utószor tűnt
Ez üstökösnek jutott azon végtelen nagy ut, melyen a naphoz fel előttünk!
128,000 mérföldre közelednie, s attól ismét 17,700 millió mérföldA Donáti-üstökös üstökén keresztül a legkisebb csillagok is
nyire eltávoznia kell.
oly könnyen kivehetők voltak, mintha e fátyol nem is takarta volna
S mindemellett az üstökösök között még az 1680-diki sem a
„Jveikeiil,.)
legmerészebb vándor. Parisban 1844-ben fedeztetett fel egy üstö¬ Okét.
kös, melynek pályaelemeíböl Plantamour azt következteti, hogy
Látogatás Antonelli bibornoknál.
•ez üstökösnek legalább is 100,000 évre van szüksége, hogy útját a
nap körül befuthassa.
Ha ez igy van, ha ily merész utakat tesznek ez égi vándorok,
akkor nem sok kívántatik ahhoz, hogy ez égitesteknek útját a leg¬ tévé nekem,
fc^
^ 8 Z aí m8 oMmer at " 1<>Va* a z O n f i a t o t
Antonelli bibornoknál.
közelebbi állócsillagok szomszédságáig kiterjedőknek gondoljuk és Nem kérdezte tőlem
(vége
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De ne kisérjük tovább ez égi vándorokat azon végtelen uta¬
kon, melyeknek nagyságát még csak felfogni is alig vagyunk képe¬
sek. Tekintsük meg inkább a századunkban megjelent üstökösök
legnevezetesebbikét, az 1858-dikit.
E volt-e azon üstökös, mely az 1556-dikival ugyanazonosnak szesrü fe ™ e m , t e h á t .frakkomat, s°a Vatikánba indultam. Eddig a négytartatik, mely 5-dik Károlyt a császári korona letételére határozta szokásbi " d ! a r b , a " r n d l S b a I r a m e n t e m > n e m a n n 7 i r a ^ Parlamentáris
•el, mely IV". Urbán pápa halála okozójának tartatik, melyet Me- szakiból, mint inkább azért, mert a régi kor s a 16-ik század örökbecsü
lanchton már régebben leirt, melyet 1857-ben már nagy kíváncsi¬ woíSurfT 1 ? ' Ő r i z t e t n e k - A P»P« kapuzat előtt díszkocsik állEk?tarka
vZdP„S
sággal vártak; ez volt-e azon üstökös, melyre nézve a csillagászok szolgákkal 8 épen midőn a belső lépcsőn fölfelé mentem, vonult
azt vették észre, hogy útját a felmerült akadályok által megvál¬ sereg mons.gnori, két sorban mélyen meghajolva álló szol-asere-o !ff* I
monsignonk közül többen pontifikaiéban voltlk, kezükben püspök&f ' t
toztatta, s melynek megjelenése ennélfogva 1858-dik évi augustus Megemeltem
kalapomat s tovább mentem. Fönnebb ismét S ™
ti i
2-dikára tüzetett ki: nem tudom. E kérdést hozzák tisztába azok,
natÍSZtek ÍS V Itak
gáUb
kik ez üstökössel annyit bíbelődtek: én csak a történt dologhoz
ragaszkodom.
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Midőn Donáti 1858-diki évi június 2-dikán a florenczi csilla¬
gZznf
' "
> a
gász toronyban az égitesteket vizsgálta, egészen váratlanul egy
A második emeletben egyike azon tarka
ink iárt fel
d d kÍkt á JÍ
távcsövi üstökös akadt szeme elé. E csillag, mely szabad szemmel
csak september 10-dikén kezdett látható lenni, a felfedező nevéről századból látszanak származni.
Végre a hatodik lépcsőkan^
Donáti-üstökösnek neveztetett el. A jelen században megjelent
a bibornok lakához értem. Eoy
szolgálattevő kanonok vezeti az

ít

\

^

^ az előszobából a várakozó-
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A bibornok dolgozószobája a szorongásig kicsiny. Egy titkár, a ki
terembe. Szerencse, hogy várni kell, mert a Michel Angelo lépcsőjén kifá- j
mögött
a bibornok ül, a szoba legnagyobb részét elfoglalja. A titkár és az
rasztott tüdővel lehetlen volna a bibornokkal beszélni. Köröskörül papok,'
ablak
közt
legfölebb 2—3 széket lehet elhelyezni; azért a kihallgatások itt
apátok, püspökök, katonatisztek s zuávok s más efféle szerzetek ülnek.
a
szó
teljes
értelmében négy szem közt történnek.
•;*•
A teremben körüljártattam szememet. Velem szemközt a falon egy
Helyet foglalunk; a bibornok kis vörös sipkáját a kupájára igazitja, s
pompás Sassoferrato függ, a bájos szent szűz a holdsarlóval, oly őszinték,
oly megindítók vonásai! Kö'röskörül a t'elhőcskékből gyönyörű angyalfejek ezzel a kihallgatás kezdetét veszi.
A bibornok hajmeresztő franczia nyelve sértette fülemet, miért isftöbbtűnnek elő.
ször
olaszra
akartam a beszédet forditani, de az olasz nyelv nem talált ke¬
Ezenkívül még különféle diszmüvek ékitik a falakat, melyek állatokat,
gyelmet IX. Pius államtitkáránál, azonnal ismét francziául vágott szavamba.
növényeket, virágokat ábrázolnak.
1850. óta az egyházi állam miniszterelnökének lenni, naponkint franczia
A kanonok hosszú fekete talárjában mellém ül, beszél a pápa betegsé¬ diplomatákkal és tisztekkel társalogni, a franczia levelezésbe majd belefugéről, beszél a képekről, s erősiti, hogy Sassoferrato az igazi Madonna-fes- ladni, s mégis ugy beszélni francziául, mint egy közönséges cicerone, az
tész, senkisem tudta a szent szüzet oly helyesen felfogni, mint ő.
mégis megfoghatlan!
Egy selyemcsuklyásegyházi férfiú lépbe; csuklyája a hátán függ, végén
E csekély nyelvészeti képessége nem igen kedvező Ítéletet ébreszt te¬
aranykereszttel. A kanonok bejelenti, aztán visszatér, s a szentélybe vezeti, hetségéről átalában, s vakmerősége, melynél fogva mindig francziául akar
kezét megcsókolva. Azután ismét melléin ül, s ^mosolyogva mondja : ,,Ez a
kapuczinus az aquilai püspök. Elküldték őt" — t. i. Nápolyból. A kanonok beszélni, kulcsul szolgál egynémely dolog megfejtéséhez, a mi különben
nem mondja ezt : itt van egy uj vértanuja szent hitünknek, egy uj áldozata megfoghatlan maradna.
A bibornok alakja sovány. Ábrázata két részre oszlik, mintha a terem¬
a pieraonti anarchiának. O csak így szól : „elküldték őt!" S egyet mosolyog
tés két különböző szakából volna összetéve. Felső fele egyiptomi, ázsiai; a
mellé.
fekete haj alatt két nyugtalan szem forog. Szorosan phisikailag véve, e sze¬
Es mégis tiszteletteljesen kezet csókol a püspöknek! Valóban, ily elő¬ mek szépek, körülbelől mint a pusztai ragadozó állatok szemei, melyek szépszoba nagyon tanulságos.
ségök mellett határozatlanságuk, örökös forgásuk, lövelésök és szúrásuk
Végre egy pápai önkéntes, egy „signore francese" érkezik, a ki szin¬ által valami daemoni kifejezést nyernek.
tén bejelentetik. A kanonok bevezeti s aztán azt mondja nekem : ő eminenAz ábrázat alsó része egypár százezer évvel régibb időből látszik szár¬
tiája bocsánatot kér a várakozásért. Előbb a többivel akar végezni, hogy mazni. Midőn ezen állkapocs és száj létrejött, még akkor nem létezett ember
a földön, még akkor minden óriási amphibium volt. Az arczizmok mozgása
aztán annál zavartalanabbul szentelhesse nekem idejét.
A zuáv távozik, s én belépek. Midőn a kanonok a végzetteljes ajtót mutatja, mi lehetett foglalkozása ama tüzes levegőt lehelő lényeknek; ez
előttem felnyitotta, s én épen fel akartam nyitni a számat: egy fekete gom¬ arczizmok ugyanis szünet nélkül járnak fel s alá, s a szájszögletek folyvást
bolyag terem hirtelen előttem, mindkét kezemet megragadtatni érzem, s mozognak a fül felé és vissza. A bibornoknak gyönyörű fogai vannak, de
egypár koromfekete szem kémleli arczomat, miközben e szókat hallom : van is rá gondja, hogy mindig láthatók legyenek. így ült velem szemközt a
„Mon cher, mon cher!" Körülbelől ugy megijedtem, mintha utonállok ro¬ római politika utolsó megtestesülése.
hantak volna meg, hogy kifoszszanak.

TÁRHÁZ.

Majd 1843-ban völgyünkön egy takarékmagtár felállítását indítva"
lyozta, s fel is építette, melynél a szegényebb sorsuak nemcsak részvényeik
rtékét ledolgozták, hanem azonfelül még pénzt is kerestek. Ebben is az
Pelsóvály, aug. 1-én.
Még a seb hegedni sem kezdhetett, melyet a haza két nagy fiának egyházat tette főrészvényesnek.
1847-ben a lelkész és iskolatanitók fizetésének tőkésítése czéljából
halála sziveinken ejtett, már is egy uj és nagy veszteség érte közvetlenül a
;gy
más
magtárt állíttat fel az egyházközséggel, az által, hogy minden véka
nt. gömöri ref. egyházmegye kebelében lévő felsővályi egyházat, e f. évi jul.
ílet
után,
még ő iteze búza fizettetik be e czélra. Maga 25 évi illetőségét
20-kán; e napon végezvén munkás életét Bodon Antal ur, egyházunknak 20
évi főgondnoka, anyagi jólétének megalapítója, a jó rend és egyetértés fen- egyszerre és előre befizette.
Ezen inditványok eredménye lőn, hogy azon egyház, melynek azelőtt,
tartója. — Azt szokta mondani a köznép nálunk, hogy mikor derék ember
yakran,
annyija sem volt pénztárában, a mivel a supplicans diákot kifizet¬
hal meg, mindig egy csillag esik le az égről. Erkölcsi értelme van e mon¬
dásnak. Egy csillag, még pedig első rendű, szállt le e halállal egyházunk hette volna, két uj iskolát, derék paplakot, csűrt, istállókat, egy tornyot
építhetett, melyek többre rúgnak — az ingyen közmunkán felül — 8 ezer
egéről.
pftnál, s azonfelül a két iskolatanitó fizetését majd 200 pft. készpénzzel emel¬
Született a közjóra termett férfiú 1807-ben. Mily rövid ily közhasznú hette, az egyházbelieket tandíj fizetése alól felmenthette, s azonfelül mind a
életnek 54 évi pálya! mennyire óhajtottuk, hogy ez sokkal, de sokkal hosz- két magtárból mind természetben, mind készpénzben tőkéje is van.
szabb legyen. Iskoláit végezve csakhamar megyei hivatalra szólitotta őt a
Az egyház kormányzatába is reformot hozott be, mindjárt kezdetben
közbizalom. Az eskütti, al- és főszolgabírói hivatalokat példás szorgalom¬ főgondnoki hivatal felállítása által; néhai id. Szathmári Király József ur
mal, erélylyel és ügyességgel vitte, de kiválólag egyházát választá fárad- volt az első választott, ki azt 3 évig nagy passióval vitte. Majd 1842-ben
hatlan lelke munkaköréül, mindjárt zsenge ifjúságában; vezérelve lévén, a presbyterium választása, szintén az ő indítványa folytán, a népre ruháztahogy ,,a ki a társaságnak, melyben él, hasznos tagja akar lenni, oly hatáskört tott át.
válaszszon magának, melynek megfelelni s melyet egészen betölteni képes."
1845-ben 100 pengő forint saját alapítványt tett oly czéllal, hogy
— Mi lehetne az egyetemből, ha minden résznek támadna legalább egy
annak kamatából a legszorgalmatosabb iskolás gyermek évenkint egy ezüst
ilyen embere?!
tallérral jutalmaztassék, a többi taneszközökre fordittassék.
Egyházunknak múlt évben, S.-Patakon nyomatott történetében, rész¬
Szólanunk kell még az ő kormányzói tapintatáról, s ha szabad ugy
letesen, számokkal van kimutatva sükere az ő több mint 30 évi működésének kifejezni — politikájáról. E részben főelve volt, — mit gyakran, köz- s ma¬
e szerény kis terén. — Méltó dolognak tartjuk, sőt hálás kötelességünket gánhelyeken, hallani lehetett szájából — az egyetértés eszközlése és fenvéljük teljesíteni, ha e közhasznú élet végénél, annak főbb mozzanatait, áta- tartása. — Es pedig nem kis feladat volt oly községben, hol sok, többnyire
lánosságban megemlítjük.
régi kiváltságos családok laktak, a különböző jellemeket, gondolkozásmódot,
Legelső hatással volt lelkére egyházunknak annyira szegény anyagi erényeket, hibákat ugy intézni, ha kellett egyensúlyban tartani, vagy ne¬
állapota, hogy évenként rendesen adósa maradt a számotadó gondnoknak. mes versenyre kelteni, miszerint a helyett, hogy ennyi ész és erő egymást
Ámde „haec contumelia ipsum non fregit, sed erexit:" e szégyenérzet nem ellenségesen fölemcszsze, inkább a közjóban hasznosan folyjon öszve. Ámde
verte le az ő lelkét, sőt inkább ez adott ösztönt Mózesi lelkének arra, hogy ő e mesterséget jól értette, s a jó egyetértést fenn is tudta tartani.
a sziklából vizet fakaszszon, uj jövedelmi forrásokat kutasson és nyisson, s
Másik politikája volt a szigorú rendtartás, a protestáns önkormány¬
a szegénységben pangó egyházat egykor virágzóbb állapotra emelje. — A zati szabadság korlátozása nélkül. Ezt is tudta ő párositani azáltal, hogy
régi megrögzött előitéletek által lebilincselt öregek kétkedő fejcsóválással s egyrészről semmi ujat nem tett a nélkül, hogy azt az egyháznépével, maga
csaknem gúny mosoly lyal vették az ifjú reformátor ujitási vágyát s hidegen magára el ne határoztatta volna, más részről a végrehajtásnál, mely rendesen
fogadták első indítványát, mely a sómérési jognak az egyház javára leendő reá bízatott, részrehajlatlan és kérlelhetetlen szigorúságot tanúsított, s min¬
kibérlését tárgyazta. Ernyedetlen buzgalmának sükerült, az egyházunkbeli denütt maga ment elő jó példával. Gyakran hallottuk tőle, mikép a túlságos
5 apró község birtokosságát rábirni, hogy e jogot az egyháznak szerződési¬ lágyság károsabb a szigorúságnál. Például az egyházi személyek fizetését,
leg örökösen átadja. A felügyelést, számadás terhe alatt, maga vállalván el. só- és korcsmahiteleket, magtári tartozásokat, nem tekintve a szűk vagy bő
fáradhatlan buzgalommal s olykor egy kis ártatlan politikával vegyitett évre, évenként pontosan és szigorúan behajtotta, mert azt tartotta,hogy ne¬
praktikus tapintattal vitte azt, mint útmutató és példaadó, két évig. Az első hezebb a szegénynek, bár kedvezőbb évben, több évi tartozását egyszerre
évi 161 ft. 5 kr. tiszta haszon összeget, csillogó tallérokban és fényes húsza¬ megfizetni, mint a tehertől apródonkint megszabadulni. De volt még egy fő
sokban töltötte ki az egyháztanács asztalára, mi által midőn egy részről el¬ vonása az ő — mindig — a nép dolgával foglalkozó — nemes lelkének,
kápráztatta a tanácsban ülő vének szemeit, másfelől a remény szikráját köl¬ mely ő iránta a szegénységet örök hálára kötelezi, t. i. az, hogy mindig tu¬
dott oly jövedelmet, oly keresetmódot, a mostoha államviszonyok daczára
tötte fel kétkedő leikeikben.
Harmadik évben már a kir. kisebb haszonvételek kibérlését vivta ki az kigondolni, melyből a köztartozásokat a né]) befizethette. Es ha más mód<
egyház javára. Erre is maga ügyelt fel az első években, pontos és szigor nem talált, egyik pénz- vagy magtári passivum a másikbani activum által
számadás mellett.
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törlesztetett le; de mégis segitve volt ideiglenesen a népen. Gyönyörűség- .„_j'j, A követek csak részben járnak nemzed öltözékben s ha a teremen vé¬
volt látni, mi nagy passióval osztogatta ilyenkor a népnek saját, de a vélet- gig nézünk, néhány feltűnő arcz nem kerüli el figyelmünket; oly festői főket
lenség miatt meglepő s előre már külön pakétokba csinált, és a computust azonban, milyeket Pesten az országgyűlésén szemlélni megszoktunk, itt
kimutató borítékokkal ellátott öszvegecskéket. — Egy szóval, ő egészen egy¬ hiában kerestem. — A követek között feltünőleg sok a pap, kik itt a bécsi
háza népének élt; egyházközségünk mintha csak egy család lett volna, ugy kormány érdekeit legbuzgóbban képviselik. Látni néhány végvidéki katona¬
élt az ő bölcs kormányzata alatt, ő volt e népnek, melyet korán elhunyt két tisztet és sziavon parasztot is, de ezek többnyire csendesen ülnek.
gyermeke helyett felfogadott, atyja, osztoztató, békéltető compromissionalis
A teremőrök ruházataikban hajszálig hasonlítanak a mi városi és me¬
birája. Boldog volt a mi egyházunk másokhoz képest az ő kormányzata
gyei
hajdúinkhoz.
Egyébként is a ruházat, melyet a horvátok mint saját
alatt, a kisértet és megpróbáltatás gyászos korszakában is, mert mi minden
prot. egyházi alkotmányos jogainkat élvezhettük akkor is, mikor korlátlan nemzeti-viseletüket hordanak, olyannyira egyez a mienkkel, hogy én gyak¬
hatalom uralgott kint a nagy világban. Es ez képes volt enyhiteni a szenve¬ ran csalódásba jöttem, külsejéről itélve meg a személyeket. Csupán a zsinórzatok színeiben van eltérés, t. i. a vörös, fehér és kék, mint nemzeti szokott
dés sanyaruságát nálunk.
használtatni. Ámde az attila minden neme, mellény, szűk nadrág, rojtop
A jó rendtartást átvitte ő az egyházi egyetemből a részekbe is, a kü¬ nyakkendő és sarkantyus csizma teljesen hasonlítanak a mieinkhez. Ily
lön községi igazgatásba s a birtokossági jövedelmek kezelésébe; rendszere¬ egyező nemzeti viselet mit bizonyítana egyebet, mint hogy nyolez századig
sítvén mindenütt és mindenben az évenkénti pontos és szigorú száma¬ a horvát legbensőbb szövetségben élt a magyarral; hogy vért és vagyont
dásokat.
közös érdekekért együtt áldoztak; — s vájjon e testvéries szövetséget,
Rendtartó és a vidéken közönségesen elismert jó gazda vala ő sajá melyből Horvátország annyi hasznot húzott, a horvát nép 12 évi sanyarú
házánál. Cselédeit jól fizette, de heverni nem is engedte. Több szegénynek idők után megujitani 8 talán szorosbbra fűzni, mint valaha volt, nem
csinos és kényelmes lakokat építtetett, ezeknek szükségéről ő maga gon ohajtja-e? Mielőtt e kérdésre felelnék, halljuk, mit beszélnek a nemzet¬
doskodott, de ment is az ő gazdasága télen nyáron, mint egy jó szerke gyűlésen.
zetű gép.
Beléptemkor a királyi propoaitiók harmadikáról, a Reichsrathba kül¬
Hálátlanság volna tőlünk elhallgatni, mikép a nagy veszteség fájdalmát désről folyt a vita. Zsúzsel körösmegyei követ és egyházi lelkész beszélt,
fele részben hordozó kegyes özvegye szül. Sebők Mária asszony, nem csak nem kiméivé semmi fáradságot, üres és álokoskodást, hogy a horvátok előtt
a házi, hanem a közdolgok vitelében is áldozatkész felesegitője vala férjé¬ a Reichsrath eszméjét megkedveltesse. De mind hiába! Hatást csupán akkor
nek, kiről elég most kiválólag annyit említenünk, mikép az ő nevét is egy idézett elő, midőn mindazokat, kik Ausztriát s az öszállamot nem támogat¬
400 pftos alapitvány örökíti egyházunk jegyzőkönyvében.
ják, hazaárulóknak nyilvánitá; ekkor aztán keletkezett hatalmas zugás el¬
Más prot. egyházak iránt sem volt ő részvétlen, nem bocsátván el soln; lene. Zsúzsel után Babics varasdmegyei képviselő beszélt a Reichsrath ellen,
egyet is, valahányszor felhivatott, maga s egyházunk részéről tett segede¬ miért is zajos zsiviókkal üdvözölték. Mert valóban kezdik belátni horvát
lem nélkül; noha büszke volt arra, hogy mi ő alatta külsegélyt soha sem testvéreink, hogy a főbb vezetők, kik a Magyarországgali real-unio ellen si¬
kértünk. — A sárospataki tanitóképezdére 300 pft alapítványt gyűjtött kerrel működtek, a háromegy-királyság nemzeti függetlensége eszméjét ke¬
egyházunkban, melynek ugyan harmadrészét maga adta.
vés kivétellel csupán csalétkül használták fel, valódi czéljuk volt pedig a
A haza iránti kötelességét szintén tettleg teljesité, résztvevén annak bécsi kormány czélja
önvédelmi harczában. Tudomány, művészet s irodalom egyik pártolója halt
Midőn e sorokat írom, a dolog már eldöntetett. Aug. 3-án d. u. 2 óra¬
el benne; a népszerű lapokat, előbb maga, majd a község pénztárából ren¬
kor
főleg
a jellemszilárd Stojánovics Antal buzgalma következtében a hor¬
delte meg a nép számára.
vát-szlavón
nemzetgyűlés nagy többsége zajos zsiviók között elhatározta,
Látni való ezekből, hogy a mi egyházunk valóban nagy, de közvetve
hogy a Reichsrathba semmi áron be nem megy. — Hosszas volna e helyen
haza
és
az
egyetemes
prot.
egyház
is,
nem
mindennapi
embert
vesztett
el
a
ódon Antalban! és hogy méltán nagy a mi bánatunk, kik az ő halálának tüzetesen leírni az ülés folyamát, melyben e fontos határozat hozatott; s
Bodon
gyászos hirét a résztvevőkkel közöljük, t. i. a felsővályi egyesült ref. egy¬ csak azt akarom itt még különösen felemlíteni, hogy midőn a kérdés már
szavazás alá volt bocsátandó, a bán ezt olyképen tette fel, hogy másfél órai
háznak mélyen megszomorodott tanácsa.
heves vitatkozásnak kellett keletkezni, nehogy más határoztassék,mint a mi
határoztatni ohajtatott, s a mi csakugyan határoztatott is.
A horvát országgyűlés.
A nemzetgyűlés elnökének, a bánnak viseletéről szólva, ő bár cs. kir.
Zágráb, aug. 5
főkatona, mégis sokkal több türelmet tanusit a nyilt szó ellenében, mint dr.
(Levél Horvátországból.) Néhány napja, hogy a Drávát átléptem, Hein, a bécsi Reichsrath (talán már csak volt) elnöke; s legfölebb a karzat
a szem- és fültanuja vagyok oly eseményeknek, melyek sz. István koronája :'elé kiált, kardjához csapva, olykor-olykor hevesen, ha valamelyik szónok a
egyik tagját szellemi harczban tartják, harczbaa, hol a győzelem csak akkor hallgatóság között tetszése elleni hatást idézett elő. Egyébként az ő tekin¬
leend üdvös, ha a harczosok álvezérei elbuknak. — Mint Magyarország hű télye egészen különböző a mi képviselő- vagy felsőházi elnökeink tekinté¬
fia, kötelességemnek érzem e lapok t. olvasóit, Horvátországban időzésem lyétől s helyzete a lehető legellentétesebb.
alatt lelkiismeretesen tudósitani az itt lefolyó eseményekről.
De szóljunk másról is. Két nappal a Reichsrath itteni sorsának eldönDaczára, hogy az éjjel-nappali utazás testi erőmet csaknem teljesen ése előtt Zágrábvárost azon hir futa végig, miszerint „Maximir"-ban, az
elragadá, mégsem mulaszthattam el, midőn f. hó 1-én Zágráb város rági rsek gyönyörű parkjában fényes ünnepély lesz, de hogy ezt ki rendezi, arra
falai közé megérkezem, rögtön a d. e. 10 órára kitűzött nemzetgyűlés ülé¬ lézve biztos felvilágosítást senki sem volt képes adni. Meghívó jegyek külsére sietni.
lettek ugyan szét, melyek alá az volt irva : „országgyűlési képviselők," de
A t. olvasó tudni fogja, hogy a horvát-szlavón nemzetgyűlés jelen » kifejezés igen határozatlan. Átalánosabb volt azon hiedelem, hogy ez ünalakjában nem az 1848-ki szentesitett törvények, hanem régibb dicasterialis :pélyt a főpapság rendezi a czélból, hogy ezáltal talán alkalom nyílik a
és legújabb bécsi rendeletek szerint gyűlt egybe. —- Ezen nemzetgyűlés Reichsrathba küldést népszerű nyilatkozatok által elősegíteni. Mint szem és
ülései helyiségéül az itteni nemzeti színház táneztermét használja, mely e f ultanu, én id az utóbbi hiedelemben vagyok. Esti 8 óra felé megnépesedett
czélra kellőleg felszereltetett. A terem kört képez, egy emelet
és a park, mely annak módja szerint csinosan ki volt világitva. — Sehol annyi
magasvé¬
köröskörül karzattal bír. Középütt és a karzatok mellett tetőtől talajig
katholikus papot, bár születésre egri vagyok, együtt nem láttam, mint ez
kony oszlopok diszitik; az üléseket és padozatot kivéve, minden fehér szö¬ ünnepélyen s e jelenség is megerősíthetett azon hitben, hogy az ünnepély a.
vettel van bevonva, melynek szegélyzete vörös és kék nemzeti szinek. — A főpapok különös gondja alatt áll. — Nyolez óra után megszólalt a katonai
bejárattal szemközt láthatók Fercncz József osztrák császár arczképe s a zenekar, mert ugyanakkor érkezett a helyszínére a zágrábi érsek, Strossmajer
háromegy-királyság
hármas
,,,--.-,
, ,, czimere.
.., , Ez
, irányban
, o i van felállítva az elnöki I püspökkel. Jelenlétük azonban semmi tüntetést nem idézett elő; — a püsszék, hol katona-egyenruhában ul a bán, b. Sokcsevics és Haulik zágrábi pök jó kedvben volt; de az érsek csendesen és gyoraim távozott fogatán.

szintén elhagyni kénytelenittetett, s Horvátországba jővén,itt nemcsak men¬
helyet, de a kormány pártfogolása következtében még püspökséget is nyert.
— Vele egy irányban balról külön asztal előtt ül
___ a.. diakovári híres püspök
Strossmajer; — külsőleg szemlélni őt s külsejét tetteivel megegyezőnek nem
találni nem lehet. Ilyennek képzelem Rómában Antonellit.
De folytassuk a leírást. Á terem közepén két hosszú asztalka van, me¬
lyeket nagyrészt főrendück ülnek körül; jelenleg azonban sok szék az unióra
szavazás alkalmakor, július 13-án intézett sértő megtámadások miatt, a ki¬
lépők által üresen hagyatott. — Külön asztalok mellett ülnek még körben a
főispánok, főpapok, jegyzők, journalisták s a hosszú asztalok egyik vvégén
néhány gyorsíró. Ezután lépcsőzetesen emelkednek a követek padjai, meaz ajtó felé 4 és 5 sorosak. Leghátul pedig külön hely van a nők szá¬
dra kijelölve.
Vas. Ují. 33. .«. — 1861.

sagaban u lt csolnakba, s ilyen csolnak is csak kettő úszkált a szép tó sima
tükörén. — Tiz órakor kezdődött a vendéglő e czélra felszerelt teremében a
banquette és bál, melyeket szintén kisszerűeknek kell nyilatkoztatnom. Alig
láttunk néhány követet, s jelen voltak csupán a kormánypártiak, kik azon¬
ban Horvátországban magukat a jók rettentésére nemzeti pártnak nevezik,
valamint a főbbrangu papság is, kik a helyett, hogy az ország népeit hiva¬
tásuk szerint a magyar testvér szeretetére önpéldáik által oktatnák; a test¬
vérek közti viszályban, első sorban állnak. Pedig csak a székesegyházra kellé
tekinteniük, melybe naponként misére járnak, a széktemplomra, melyet sz.
László királyunk sz. István tiszteletére a zágrábi püspökséggel együtt oly
gazdagon épített és alapított, s mely templom egyetlen a nagy hazában ;
csak arra kellene tekintenünk, hogy hálátlanságuk szégyenét mélyen érezzék!
De térjünk vissza az ünnepélyre. A lakoma igen rövid volt. Pohárkö-
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4- Pfeífer Ferdinándnál második kiadásban megjelent : „Gróf F* steszöntést is csak egyet hallottam, Kukuljevics az előbbi kormány alatt az
orsz. levéltár felügyelője a most zágrábmegyei főispán élteté Strossmajert, tics Leo a w.mzeti színházról." Hét építményi rajzzal. Ára 1 ft. 50 kr. Szín¬
ki ezután még csak a kolo eltánczolását várta be e gyorsan távozott. Engem házunk ügye jelenleg a képviselőház tanácskozási tárgyai közt van, mi a
sem érdekelt tovább a mulatság és magyar barátaimmal haza kocsiztam, jelen mű érdekességét kétségkívül emeli.
4- {Márki Józs"ftöl) megjelent : „A magyar költészet rövid, ismerte¬
elgondolván eredménytelenségét és népszerűtlenségét ez egész ünnepélynek.
tése."
Tartalma következő : 1. A magyar költemények alakja (Verstan). II.
Tisztelt szerkesztő ur! a városban tegnap az a hir terjedt el, hogy
Pesten a horvát-szlavón nemzetgyűlés f*. hó 3-án tett határozata nagy öröm¬ A költői müvek belső mivolta. III. 428 magyar költész és müveik jegyzéke.
mel fogadtatott, s az utczákon nemcsak falragaszok hirdették az eredményt, IV. Kulcs a magyar költői müvek s ezek szerzői gyors fölleléséhez. Ára l ft.,
de este a város is kivilágittatott. Mennyivel inkább megdöbbentünk tehát s kapható szerzőnél (Pest, Sebestyén-tér 2. sz.).
4- Papp Miklóstól megjelentek a .,Tar Ica lapok az élet és történet
ezen hirek után, midőn az august. 4-ről kelt pesti újságokban semmi
zágrábi távsürgönyt nem olvashatánk; holott más napokon minden szám¬ könyvéből." Két kötet. Tartalma : Ezer arany egy asszonyért. — Száz kan¬
csuka egy csókért.—Hogy fogták hajdanában az ellenséget. — ScottWalter
ban szokott az itteni nemzetgyűlésről távsürgöny állani! ? *)
Végül nem mulaszthatom el, hogy röviden meg ne említsem a ma öcscse. — Egy veszedelmes szép leány. —• Többet észszel, mint erővel. —(aug. 5.) este a Reichsrath ínegbukásának örömére Zágrábban rendezett A rongyos zászló. — A két fogoly. — Cseréljünk szállást. — A rácz király
fényes fáklyás-menetet és kivilágítást. Főtcnyező volt a polgárság. A köz¬ feje. — Az^utolsó kardcsapás. — Kornis Gáspár és Teleki Mihály.
vélemény ezúttal félre nem vezettethetett, s a nép esak kedvenczeit tiszteié
+ {Árpád szobra.) Kecskemét város közgyűlése elhatározta, hogy
i-n.
i_::i»„-.;
„ i i—ii
i: 4
«..„:.„.„„:„<,
A„t„U Az
l , „egész
„ i « , Árpádnak Pusztaszeren, mely Kecskemét határához tartozik, szobrot állitatfel
kik í.•.•_»!
közöl különösen
kell említenem
Stojanovics Antalt.
nak, s eziránt az országgyűléshez folyamodnak.
— (Tátrnfüred tájk-ípa). Európai hirü és regényes fekvésű hazai
fürdőhelyünk, Tátrafüred (máskép Schmeksz) nagyszámú tisztelőit érde¬
.szerkesztő ur, milyen volt a nép öröme, midőn Stojanovits válaszában tisz¬ kelni fogja azon hir, hogy e szép helynek sikerűit tájképe is kapható már.
tán kimondá, hogy a a magyarral együtt, kell élni és halni f — Nem tartha- Készítette ezt lőcsei hazánkfia Boemm Tivadar festőművészünk, s a szép
táni magamat vissza én sem, s magyar barátimmal magyarul külön kiáltot¬ kép e napokban jelent meg igen sikerült szines kőnyomatban, ugy hogy
tunk éljent a derék férfiúnak, mit ő inasíyarul köszönt meg. A nép folyvást bármely szoba falának díszéül szolgálhat. Példányok a pesti könyvárusok¬
nál is kaphatók, vagy egyenesen a festőnél Lőcsén megrendelhetők.
e szavakat dörgé : „Éljen $laKJar«>k» i l l r v a t s k a !
4- (,,Erdőszeti Lapok.'') Ily czimü havi folyóirat fog megindulni
S most, nehogy levelem tulhosszura terjedjen, azzal zárom be azt,
hogy jövőre t. szerkesztő ur engcdelrnéből c lapok t. olvasóit ujabb és tüze¬ november hóban Selmeczen/)í'u«Z<i Ao?oí/*erdőszeti mérnök s Váynrr Károly,
selmeczi erdőszedi akadémia segédtanára szerkesztése és kiadása mellett.
tesebi) dolgokról fogom tudósítani.
Reményi Károly.
Az előfizetések (egész évre 5 ttjával) szept. végéig Selmeczre a nevezett la¬
pok szerkesztőségéhez utasitandók. Ezen hiányt pótoló vállalat tiszta jövedel¬
Irodalom es művészet.
me első sorban a magyar erdőszeti müszótár, azután a magyar erdőszeti tan¬
4- Landerer és lleckenast könyvnyomdájában népkiadásban megjelent: könyvek^ végül a bővebb erdőszeti irodalom megalkotására fog fordittatni,
a f. évi július 21-én kelt 1. f. leiratra a magyar országgyűlés mindkét háza mely szép czél csak emeli a vállalat becsét. Reméljük, az erdőszet minden
által f. hó 8-án IJeák Fvrvncz indítványára egyhangúlag elfogadott Felírás barátja örömmel, és tettleges részvéttel fogja fogadni e szép és hasznos uj
Ára fűzve 20 kr., postán küldve 25 kr. E remekmű elolvasását egy magyar | vállalatot.
!
embernek sem szabad elmulasztani.
Ü2gyház és Iskola.
4- {Deák Farencs nrczképe) a következő kiadásokban lesz kapható: 1)
kőny
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4- (A pesti egyetem orvosi kara) a helytartóság által a jövő tanrend
4 ft;
feletti véleményadásra felszólittatván, oda nyilatkozott, hogy a tanulási sza¬
kedvelt
badságot egyetemünk felvirágzása egyik mellőzhetlen föltételének tekinti;
(külön megrendelésre.) A pestvárosi képviselők gyüjtőivekkeljvannak ellátva. de a tandíjfizetést fentartatni kívánja. Nem óhajtjuk, hogy a javaslatnak ez
Megrendeléseket a főpolgármesteri hivatalban lehet tenni. Az egész jövede¬ utóbbi része ténynyé váljék, mert vajmi sokan vannak az ifjúság közt, kik
lem, mint tudjuk, a pesti árvaház javára fog (brdittatni. A ki tehát ünnepeit az évi 40—45 ft. tandijt csak nagy öumegerőtetéssel fizethetik.
nagy hazánkfiának arczképét megszerzi (s ki ne akarná ezt?) egyúttal jóté¬
konyságot gyakorol. Csak már jobban terjesztenék, küldözgetnék szét e
képeket!
Ucll, IVUlUZSVitri, *\L.~ V UtiítflllCiy Cli l^O U A . - V J U T a i u c i J t u u- lULtiiiuuaivutiu «*• *j\rx4- {A Kisfaludy-társaság igazgatója) többfelőli megszólítás folytán csészeti hároméves, s a jogtani első osztály életbe léptettetik. Ezenkívül
emlékezetbe hozza, hogy a társaság kiadványaiból azon 60 ivnyi évi könyv¬ azon ifjak számára, kik 12 év alatt a honi jogot nem hallgathatták, egy-egy
jutalék, melynek szétküldözése folyamatban van, mint egészen különálló éves rendkívüli jogtanfolyamot nyitott a nevezett főiskolákban, miről az érvállalat, a társaság évenkinti pártolóira szoritkozik; a társaság alapitói haza- deklett szülők és ifjak ezennel értesittetnek.
fiúi áldozatából bejött s bejövendő tőkék s kamatok pedig a társaság
megalapítására, illetőleg (a kamatok) folyó kiadásai fedezésére szánvák, s
Közintézetek, egyletek.
i<ry ama külön vállalattal semmi összeköttetésben nincsenek. Alapittoi szama4- A magyar kir. helytartótanács a Szent-László-társulat alapszabá¬
ra* a társaság, nem jutalmul, hanenf köszönetteljes elismerésül, időről időre
(a mint egy-egy kötetre elegendő tárgya összegyűl) kiadandó „Evlapjai" lyait az állam főfelügyeleti joga fentartásával helybenhagyta.
+ (A nemzeti nzhiház igazgató bizottmánya) beadta jelentését az or¬
egy-egy példányával fog kedveskedni.
szággyűlésnek
szinházunk ügyeiről, a mint azok 1849-től 1861 júliusig áll¬
4- Told)/ István és Fisüs Qtiörgy mint szerkesztők ,.Thália-Album''
czimü szépirodalmi emlékkönyvre hirdetnek előfizetést. Az Album tartalmát tak. Tandem aliquando. . . .
4- {A ptsti vakokintezetében) a növendékek, száma ez idén 54 volt,
képezendi n budai népszínház keletkezésének története, az annak fiilsegéés
pedig
31fius 23 leány. Vallásra nézve róm. kath. 41, ág. hitv. 5, helvlésére alakult bizottmány működésével s az adakozók névsorával, és több
ismert irónk művein kívül Vörösmarty és Petőfi néhány uj költeménye, me¬ hitv. 5, zsidó 3; — budapesti 15, pestmegyei 3, magyarországi 32, erdélyi 2.
lyekhez, ha az előfizetők száma megengedi, egy képen a budai népszínház tótországi l, gácsországi 1. — Az intézet igazgatój i köszönetet mond mind¬
rajza járuland. Az Album 10 — 12. díszes kiállítású nyolezadréí ívre terjed, s azoknak, kik az intézeti nevelés előmozdításában, s igy a szernecsétlen vakok
előfizetési ára 1ft.,vörös vászon-diszkötésben 2 ft. Az előfizetések Fésűs sorsa enyhítésében tettleg résztvenni szíveskedtek.
— (A somogyi gazdasáui egyesület) jövő september 2-án tartja ez évi
Györgyhöz (Pest, f'ő-ut, 15. sz. a.) mint a népszínház segélyző bizottmány
közgyűlését
Marczaliban. Reméljük, hogy a vidék gazdaközönségenagy szám¬
tagjához, sept. 15-ig küldendő be. A mii október hóban jeleink meg. Az
mal
fog
benne
megjelenni s hasznos eredményeket felmutatni.
egész tiszta jövedelem a budai népszínház javára fog szenteltetni, nyilvános
számadás mellett.
Balesetek, elemi csapások.
-f Himfi József (azelőtt Stir József) előfizetést bocsátott ki ily czimü
munkára : „A magyar- törvénykezés kézikönyve," az országbírói értekezlet
4- ( Villámütés.) Gr. Festeticsnek a déghi határban levő mezei aklába
országgyülcsileg elfogadott javaslata, a ennek folytán életben s érvényben f. hó 4-én éjjel beütött a villám s az akolban volt 56 méncsikóból csak né¬
maradó5 magyar s osztrák törvények, rendeletek s nyiltparancsokkal. Az gyet lehetett megmenteni, a többi bennégett.
egész munka két részre oszlik : az első rész az anyagi törvényeket a Ver— Rikomnzról, aug. 8. ról irják; Két koporsót kisért ma délután a
bőczi Hármas könyvétől kezdve, a mennyiben érvényben marad, bezárólag
az 1847 8-íki törvényekig, továbbá az osztrák törvények, rendeletek s nyiltparancsokból életben maradó részeket; a második rész az alakiakat vagyis
az eljárást foglalja magában, a hol szükséges, magyarázatok és mintákkal körítő „Morotva" nevű viz partjára, a szülők meglepő s szomorú bánatára.
ellátva. E terjedelmes °s még ez év folytában mulhatlanul megjelenendő E két ifjú ugyanis ökröket őrizvén a község délkeleti részén, délben az
munka előfizetési ára 4 ft. Az előfizetési összegek Ráth Mór könyvkereske¬ ökröket úsztatni szándékoztak, s hogy a nagy forrósagban maguk is megdésébe, vagy szerzőhöz Gyöngyösre september közepéig küldendők be.
4. Suhajda János ily czimü munkára hirdet előfizetést : ,,A magi
magyar
•ooli/ári törvénykezés rendszer", az országbírói értekezlet által megállapított
lesülye
o -_
ideiglenes törvénykezési szabályokhoz alkalmazva." Előfizetési ára 2 ft.
•ökörfarkat eleresztve a mélyedésbe túladtak; — a jelen volt többi gyerme¬
*) Okn az volt, mert az akkori vihar megrongálta a tiívirdíii összeköttetést Szeri-. kek látván a szerencsétlenséget, rögtön kiabáltak segedelemért, de mire a
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távollevő halászok megérkezhettek, biztos helyét sem tudák a gyermekek
megmutatni az elmerülésnek, miért is a halászok megvetek halójukat, s
mindkét gyermeket abban huzák ki. Intő példa lehet ez a szülőknek, hogy
gyermeküket, nálok nélkül förödni sohase engedjék, annál inkább azon is¬
meretes mélyedésü helyen, hol már ez előtt más években is, többen találták
— még pedig korosabbak 5s — kora halálukat, s néha sirjukat. E két szeren¬
csétlen áldozaton kívül, roult június közepén egy szolgacseléd lett véletlen
és váratlan martaléka az elemi csapásnak, kit — tengeri-kapálás közben —
villám a rögtöni halállal sújtott le a mezőn. A villámcsapás e vidéken gya¬
kori volt ez év folyamában, s nem csak községünkben, de a szomszédbelieknél
is vagy emberhalál, vagy házgyulasztás által rettegésben tartá a népet. —

— Dicsőséget, hírnevet keresni bajos, mert az mások Ítéletén áll; ha¬
nem a lelkiismeretre gondot viselni, könnyű, mert az mindenkinek saját
hatalmában van.
— A zendülés oly fű, mely gyorsan nő, de hamar elhervad.
— Nagy Sándor, midőn áldozatban két kézzel venne tömjént a füstö¬
lésre, Leonidástól azért megfeddetett, mondván : „ha oly ország lesz hatal¬
madban, hol e fűszer terem, bőven vehetsz a füstölésre, de most kímélve
bánj a tömjénnel. Meggyőzvén pedig Sándor Sába városát, ekép irt Leonidásnak : „Tömjént és myrhát bőven küldünk , hogy már az Istenekhez
fösvény ne légy.

—h—ez.

Apróságok.
Yli

újság?

— {Hírlapi rébusz.) Egy helybeli lap, melynek legerősebb
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szerkesztik.
Hogy gondolhatna
(A pesti
börtönéből^
a összesfütyörészhetnek
foglyokat szabadon
bocsátóty
n
rato
koz
b csakúgy
k hhemzse* a
nem
em lehet a bőrükre executiót intézni. De meg is nézik ám ezután az embert
embert,
. , ,* <>nség,
g,ha t! nem
g d o l t o k vele!
vele! A
A llapban
nem gondoltok
gondoltok
8a t( )lllb
p é t kölcsönöznek.
k ö l ö ö k
Eddi sok
k proletár
l á vett fföl pénzt J , a — restség az avvagy tudatlanság ? Mindenesetre
Mindenet
t i t l l 6^
mielőtt váltójára pénzt
Eddig
tiszteletlen^
vn.li-.iWu
a mert
mprt semmije
aommll/, sem
ao™ volt
,,„i+ tehát
+„u.'* lefizette
i„c u . saját
_ •».. bőrével,
i_ t» r i azaz ikiülte
...i^ az >az olvasó iranváhan.
irányában.
váltóra, s
egyévet vagy kevesebbet és kvittek voltak a hitelezővel; most már szegé-j
nyék még ezen egyetlen fizetési eszköztől is meg vannak fosztva, világos'
Levelezés.
tehát, hogy nem kapnak többé pénzt váltóra.
nogy nem KapnaK toDDe penzt^váltóra.
j
Bél-Zeríml (Arad), aug. 3. {Legelői s fnizdsi elknlönzés, földesúri
4- {Remtnyi hde) Zágrábban f. ho 11-en rendezte első hangversenyét adományozás, s hálanyihánitás.) Báró Simonyi Lajos ur ő nagysága vadász
a délszláv akadémia javára. Magyar és horvát darabokat játszott, melyeket g bél-zerindi földbirtokos, és Bél-Zerind község közt megtörténvén az ela közönség roppant zsiviozással fogadott. Másnap ujolag föllépett, szintén | különzés még 1857-ben a lelkészi % telekföld mellé, eo-v M 1 í s , tdd- ,,"^„:
!
a legfényesebb sikerrel.
-. . .
4- {Emlékoszlop leleplezése.) A szeged-csongrádme
gélyző-egylet, a szegedi temetőben nyugvó Répássy
nok sírja fölé emlékoszlopot emelvén, annak ünnepéh
U-en volt vegbemenendő.
| ház részére hat hold földet - 1200 négyszögölével számítva - örök időkre
+ {KrcskemeMn a Jtnanezok) a dohanyultetvények összeírásával fog- adományozott. Vajha e szép példa minél több utánzókra találna
, a nem"
ia
znak, a zsandarok pedig tanyáról tanyára járva, a fegyvereket szedikIi,,o,i~i.i— u„_—u
*.... •> . . . . . .
- .
> ° * Ul ' m( - 1!

._

i.

ii

„ , >

-n- j

.. & j wu.K^^^iw iiu»/iui,i.,cgj K.uiiiuimi>rKULya Kozoeugrasa Követkéz-

tében a lovak megbokrosodtak, s a kocsit egy mély árokba ránták. Szintay c
N y i m 5 y h i í « a , aug. tí. (Társaséi*, dalárda, tanítóképezde, mükedmkozben k. akarván ugrani a kocsi alá esett, s rogton szörnyet halt.
. //Jjfc>) ^
h
a m()8taní i d ő b e n l e i n k á b b pontikával' szeretnek
+
g GnlCzban
l nekd
Eműia
„?S
. ? f !i J
'
' Aranyvmll
P e d l - i bíbelődni hirlapolvíisóink, - igaz ugyan, hogy „fegyverzörej között hallMilanóban
tánczol.
Gahbabandi köszvényes lába na4- (Zsidók Üldiz4sc.) A trieszti rendőrségnek több névtelen falragaszt
• igaz ugyan, hogy Galibabandi
falragaszt ^ f ^ T uiák,''• _—
szolgáltattak
sme- g / o b b Wtségbe e j t , a publikumot, mint a Donauzeitungnak Magyaráltattak át, melyeket az éjjeli őrjáratok szagattak le a falakról,
falakról sme
lyekben mindenkinek 100 ftot Ígérnek, a ki egy zsidót agyonüt. A falraga- ^ ^ ^ f p z á gra ellen szórt
Dreechflef
fél ka¬
félo
-• - • - bárminemű kreuz kruzifix *j-*cov;iiiiegei teio
kn.
.
mTCu * *
~ i nászkodásai, — igaz ugyan, hogy a közönség többet következtet Nápo Leo
:erzóje is érdemelne valami busás jutalmat, p o. 100 botot
| mosolyából, mintsem dr. Hein privílegiált csengetéséből s végre, - iga/
#
-r (I Un- tábornok) több ganbaldista tiszttel együtt az olasz királyi
__ hogy a sociális élet fejlődésével keveset szokott a napi sajtó töultal a savoyai katonai rend nagy keresztjével deazittetett fol
.
, lább
- r s / o tn e ^ ^ 4
rődni
m é gem áHhatom
h'
. , + (Halottkemlct.) Paris tudományos köreiben sokat fáradoznak oly g z c r o n c s é t ] e n
á t e n g „ m é g szerencsétlenebb Agitátora miatt elhirhedett
mód feltalálásával, melyszennt csalhatlanul meg lehetne határozni, ha vaj- vf s r08Un ] ír ó]
jon valamely halottnak tartott személy valóban meghalt-e, vagy csak tetsz-1
követválasztásról. most szólam bizonyára felesleges
A t i g z t u jJ; t á s r ( - ,
o e z franczia
ranczia orvos
e czelra
czelra azt
azt ajánlja,
ajánlja, hogy
hogy szurassek
szurassek a
halott- j , ^
halott. Plouviez
orvos e
a halotthrs^r „ m ;„„_:^„i
•>•>
• te "
b á r p1 I1f)iTi f;^n^afÁ
nak hitt egyén mellébe a szive táján egy igen finom hosszú tü egész a szi¬ dolog, bár el nem titkolható, hogy a minoritásban maradt rész iné"- most
véig; s ha e kísérletre sem ad életjelt, bizonyos, hogy valódi halála bekö¬ sem tud kibékülni a választással, mi a közéletre úgy, mint a közszellemre
vetkezett.
nemcsak hogy rósz befolyással bir, de azt a szónak teljes értelmében meois rontja. — R meghasonlást a társaskörökben is csak fájdalommal lehel
tekintem, mert méltán attól kell tartani, hogy a jelenben létező s ekkorái*
Aranyitioiidatok.
udvos hatású „Kaszinó," melyet néhányan „úrinak" szoktak nevezni, — az
— „Disputare de lana caprina." Gorgyias hallván két bölcselkedőt uJonan alakult „Népkör" ellenében meg fog bukni. Pedig csakugyan kár
hiábavalóságokról tüzesen vitatkozni, monda : „barátim, mondjátok meo- v o l n a " h a a k a r a z e gy ik » a k a r a másik egylet megszűnnék csupáncsak azért.
nekem,
melyik
„„i
_.i_:i nagyobb
i-i- bolond,
u-,._.i az-e,
._ . ki
,..a bakot
, , . „ .feji,
. vagy ki
. .a ^ ^
^ | mert nem X hanem Y lett polgármester, vagy pedig nem A, hanem I? vátartja ?
| lasztatott országgyűlési követül. — Azért is nagyon óhajtandó volna, hogy
— Arisztoteles szerint, három szükséges a bölcseség megszerzéséhez : az egyes érdekeltek feledjék el vereségöket, — hisz alkotmányos életben
a természet, tanulmány és gyakorlat. Régi mondás : „gyakorlás fejezi be a leszavaztatni soha sem szégyen, — sőt olvadjanak egybe s tartsák fel mind
c
i n t a m e l v mincl a
tanúságot "
«J í i e i t i l ' mmint
a" ^"
k a egyletet,
a mely mind acsekelyeb
csekélyebb, mind a nagyobb műveltségű
' - - Thales kérdeztetvén, ki a boldog? A ki, úgymond, testében ép, lel- P o l g á ™ k társalgási igényeit s kívánságait kielégíti.
kében eszes.
<
A miképen az ilyféle súrlódások csak kellemetlenül érinthetik az ol— Bion tudakoltatván : hová való? feleié : én egész világbeli vagyok.' v a 8 Ó t ' reményiem, épen oly kellemetesen fogja venni a hírt, hogy nálunk
Vélte t. i., hogy mindenütt elélhet az,ki a tudomány kincsét hordja magával.! is> a h o l t n í l k vélt dalárda, a fáradhatatlan Szénfly Gyula semináriumi zen<:— Diogcnos azokat, kik az erényről beszélnek, s erkölcstelenül élnek,í s z c t l t a n á r l l r buzgólkodása által újra feltámadt, mi mellett még nagyobb
•A lanthoz hasonlítja, mely pengésével másoknak használ, de önmaga se nem i í ) r o m r e l n d l t ;lz< h o gy a dalárda tagjai nagyobb részt az iparos osztályhoz
érez, se nem hall.
'
'
tartoznak. — A betanult zöngelmek között legkedvesebb hatásúak Gá«— Az istenes élet legerősebb alap : mert isten segedelmével bir:
P á r v J á n 0 8 u r "Ital harmonizált dallamok, melyek, mint valóságos remek
— A miről kételkedői, ne cselekedd.
művek, méltán ajánltattak a „Zenészeti Lapok" jeles szerkesztősége ált:>l.
— Ki örökkévalóságot kivan, éljen az idővel. A tegnapi nap vissza!
Tudva levő dolog, hogy városunk kebelében ev. tanitóképézdénk i$
nem tér soha, s a holnapi nem bizonyos; egyedül a jelen perez az, melyben ' van, mely, hála Istennek, napról napra gyarapodik, ámbátor meg kell val'•lünk; melyet ha egyszer elmulasztunk, •mindörökre elszalasztva van . . . lanunk, hogy a Tiszai e. ker. részéről, a tanitóképezde igazgató tanára,
..Az idő legdrágább kincs."
I Noszág János ur erélyes fellépése után, csak ez idén részesül azon pártfo-

"íi".
396

34-ik szám.

gásban, melyet már két évvel ezelőtt megkívánt volna. Örvendetes jelen¬ egyszerűn onnan magyarázható, hogy a társulat egészen uj szini diszitméség különben az, hogy a helybeli műkedvelő-társulat, szives közreműködé¬ nyeket szerzett.
Adja különben Isten, hogy a műkedvelők jövőben is oly buzgón kasét felajánlatta, hogy néhány szini előadás által képessé tegye a tanitóké;
rolják fel a közügyek előmozdítását, mint azt jelenleg tették.
pezdét arra, hogy egy orgonát szerezhessen magának.
E czélból történt is már egy előadás, melyet, ha a szinművi nehézsé¬
geket tekintetbeveszszük, okvetlenül a legsikerültebbekhez kell számolni. A
mü czime : „Ember tervez és Isten rendez" és szerzője a még Bolond Mis¬
Egyveleg.
kában is ismeretes Borúth. — Magam szinbiráló nem lévén, annyira, hogy
-f- {Olyan bécsi pénzügyminiszternek
való.) A z angol kincstármester
a színművet vagy felette kidicsérhetném, vagy hogy pálezát törjek felette,
legyen élig megemlítenem, hogy a nézők arczain szüntelen mosoly ült, mi kimutatása szerint, a múlt évben 10,000 ftot névtelenül küldtek be, mint
arra a gondolatra vezetett, miszerint a jellemek jól rajzoltak, a csomó jól adóhátralékot. Ezt olyanok tették, a kik jövedelmeiket hibásan Íratták be,
kötött 8 helyesen megoldott volt. Nem hagyhatom érintlenül azon szorgal¬ s e hibát utólagosan helyre akarták hozni. Bezzeg nem alkalmatlankodnak
mas, melylyel a tagok szerepeiket betanulták, sem azon öszvevágó játékot, ilyennel más fináncziának!
— (Ki mondhat magáról ilyet?) Miután egy pesti házbirtokos legköze¬
mely bár mely szini tártalatnak dicséretére válhatnék. — Egyes személyek¬
nek ügyes játékát kiemelni nem akarom, már csak azért sem, mert meggyő¬ lebb Magyar-ra változtatta nevét, egy ennek házában lakó ismerősünk most
ződésem az, hogy valamennyi szerepét helyesen felfogta s helyesen adta. — A azzal dicsekszik, hogy lakik Magyarországon, a magyar fővárosban, Matiszta jövedelem nem olyan nagy ugyan mint lenni szokott, mi különben gyar-utezában, Magyarházban, magyar nadrágban. Ez is csak valami!

Nyolczadik! évi folyam

j

SAKKÜATÉK.
86-ik sz. feladvány. — Báró Meszéna Istvántól (Lessen)Sötét.
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Világos.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

iiil

Szombat, aug. 10. Stéger Ferencé föllépteül : „Hunyady László.'' Ere¬
deti opera 4 felv. Irta Erkel Ferencz. Ismét a fiatalabb nemzedék szerepelt,
mert az öregek vagy falun vannak, vagy nyugosznak a kánikula napjaiban.
Voggenhuber Vilma, Huber Ida, Markovics Ilka, Bignio, Kőszeghi, jól töl¬
tötték be lielyöket. Azonban az érdemkoszorut ezúttal is kétségkívül Stéger
nyerte el a czimszerepben.
Vasárnap, aug. 11. „A czigány.'' Eredeti népszínmű 3 felv. Sziglige¬
titől. A czigányleány szerepében Szigligeti Anna lépett föl, s tehetségnek és
komoly igyekezetnek adta örvendetesen meglepő tanujelét; talán csak az
őrülési jelenettel nem bírt oly sikerrel megbirkózni, hogy e szerepben jeles
elődeit el tudta volna felejtetni.
Hétfő, aug. 12. „Becsületszó.-' Eredeti vígjáték Szigligetitől.
„Eljegy¬
zés lámpafénynél.''
Operetté Offenbachtól. A vígjátékban Szathmáryné, ísémethiné, Lendvainé, Lendvai, Szerdahelyi és Szilágyi Sándor szerepeltek;
egyik ellen sem lehet kifogást tenni. Az operetté is szokás szeriiit jól ment.
Szerdahelyi kit'ogyhatlan a talpraesett rögtönzésekben. Ezúttal aug. 8-ának
hőseért, a felirat szerzőjeért, ürített poharát. A közönség viharos tapsokkai
szólott bele. Bognár Adél ma lépett föl először, s mint kezdő igen kielégitett.
Kedd, aug. 13. „A vén székely.'- Ered. dráma 3 felv. Benkö
Kálmántól.
Szerda, aug. 14. Stéger Ferencz föllépteül : „Zampa." Opera 3 felv.
Zenéjét irta Herold.
Csütörtök, aug. 15. ,,Esmeralda." Ballet 5 felv.

Szerkesztői mondanivaló.

5752. P r á g a . R. Fr. Tudatnunk kell önnel, hogy a Sárkózy Ferkó sajátságos meg¬
tiszteltetéséről szóló tudósítást nem lehetett közölnünk. Az akadályok leküzdése nem
állott hatalmunkban.
5753. L6cse. B. J . A szép képért fogadja ön köszönetünket. Az itt levő régibb
A 81-ik sz. feladvány megfejtése.
rajzok munkában vannak.
5754. Család K. J . Annak a ,,100 éves boszorkánynak históriáját" nem értjük.
(Weisz A. J. tanártól Budán.)
Bajos megérteni a czikkböl, hol végződik a komolyság, s hol kezdődik a tréfa; vagyis :
Világos.
A)
Sötét.
Világos.
Sötét.
hol kell hosszú képet csinálni, hol pedig nevetni. Azon dolgok közé tartozik, melyekről
2)
Bh2—h 3
l)Hf5 —d 6 f
Ke4-d4
nem tudjuk, kanállal nyuljunk-e hozzájuk, vagy villával. Egyszerű és világom előadást
3)
V
g
3
f
4
f
K
d
4
c
5
2) V g 7 — g 3
H b 1 - d 2 : A)
óhajtanánk. — Avarvár rajza kissé tökéletlen; nem tudjuk, mennek-e vele valamire raj¬
4)
II
e
5
—
d
7
f
8) V g 8 — c 8 f
Kd4 —c8 :
zolóink.
4) II d 6 — b 5 f
fí755. Dcbreczen. K. A szives közlésért köszönet. Reméljük, hogy a kellő időre
Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : báró Meszéna rajzunk is elkészül. A nyomdai bajokkal is csak tisztába jövünk akkorig. Most csaknem
magunknak kell fogni az ekeszarvát, a mihez, fájdalom, nem értünk. Segítettünk magun¬
István. — Parabutyban : Rjthf'eld József. — 1).-Újvároson : Kovács Lajos.
Rövid értesítések. Buda : YV. J. Nagybeesü küldeményét a legnagyobb köszö¬ kon, a hogy lehetett, a munkás kéz nagy hiánya mellett is.
nettel vettük. — Veszprém : F. J. és B.-Boglár : B. II. A levél egy kissé későn érkezett.
Különben is lehet ellenhuzást találni. Üdvözletünket küldjük a viszonttalálkozásig!

HETI NAP T Á R.

5ap
<£. Hold¬
Hó
Izraelit.
Katholik.és PkOtest. Gör. -orosz
és
1
ictinap
naptár
naptár
naptar
kelet
kelet
|ny
nyűgPéut~k, ang. 9. „33,333 frank és 33 centimé naponkint." Vígjáték 3
felv. í r t á k Dumanoir és Clairville. A főalak egy fösvény iskolamester, ki
Augusztus
Aug. (ó) ó. p. ó. P- Elul R. ó. P- ó. P500,000 frankot örököl, de oly föltétel mellett, a mely az ő természetéhez
körülbelül oly viszonyban áll, mint tűz a vízhez. Ennek a jó urnák t, i.,hogy 18 Vasár. F 13 Itona F12JM 6.'\8ürss.v. 5 0 7 7 12 Kebek 6 0 2 27
nz örökséget megkapja, három nap alatt 100,000 frankot kellett elköltenie, 19 Hétfő
(5 26 3 41
Joakim
Joakim 7 Dometius 5 2 7 5 13
6! 46 4 5S
István kir. Istv. k. 8 Emilianus 5 2 7 4 14
a mi egy zsugorira nézve valóban nagy feladat. Hanem utoljára is mit volt 20 Kedd
i
7 2 15 Rózel
5 6 2
9 Maty. a. 5
Thukla
mit tennie, a maga hasznáért neki fanyarodott a nagy munkának, s a 21 Szerda Bernát
22 Csiitör. Timotheus
Alfonz 10 Lörincz v. 5 6 7 0 16 (űzet. 7 24 7 11
100,000 franknak három nap alatt oly emberül a nyakára hágott, hogy egy 23 Péntek Ben. Fülöp Zachar 11 Máté
5
6 58 UGör.el- 7 11 8 18
pénzügyminiszternek is becsületére vált volna. E derék urat Szerdahelyi 24 Szomb. Bertalan a. Bertala 12 Photius
5 8 6157 18 49. S. 8 1 9 24
'átszta, ki nem bírt oly mogorva lenni, hogy zsugoriuak higyjük. Ez azonIloldnegyed : © Holdtölte 20-án 1 óra 7 perczkor délután.
>an nem egészen Szerdahelyi hibája, ő ugy játszott, a hogy a fönnebbi két
tudós u r megírta. Mindamellett a közönségnek nem volt oka kérdezni, hogy
TARTALOM.
mikor lehet nevetnie, jeles színészünk játéka, akármiben lepjen föl, rendesen
Vázlatok a magyar viselet történetéből. (Folytatás. Képpel.) Vizkelety Béla. — A
talpraesett. De még nagyobb derültséget idézett elő a „Kardalnok" czimü nők polgári helyzete különböző időkben és népeknél. — Jutka asszony. Varga Gyula. —
magán jelenetben, melylyel az előadást a vígjáték végén mintegy megbor- Vasúti ágyuüteg Amerikában (képpel). — Néhány vonás Abdu' Aliz életrajzából (kép¬
Az üstökösökről. (Folytatás. Ábrákkal ) l)r. Bardocz Lajos. —
solta, paprikázta. Lendvainé a vígjáték folytában egy csintalan vitéz tettet pel). Vdmbéry Ármin.
követett e l ; az iskolamestert becsületesen megfurösztötte, leöntvén őt egy Látogatás Antonelli bibornoknál. — T a r h á z : Egy igazi népbarát. — A horvát ország¬
gyűlés Reményi Károly. — Irodalom és művészet. — Egyház és iskola.— Közintézetek,
teljes kancsó vízzel, nem jelképileg, hanem igazán, ugy a mint meg sem volt egyletek. Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? — Lavelezés. — Egyveleg. Sakkjáték.
irva szerepében. De Szerdahelyi nem haragudott meg a nagy természetesség Szerkesztői mondanivaló. Heti naptár
miatt, mert alkalmasint úgyis melege volt. — Csaknem irigyeltük tőle azt a
Felelős szerkesztő Fákh Albert : (lak. magyar-uteza 1. sz.)
húsvéti mulatságot.

... ..^ ,

Színházi napló.
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Kiadó-tulaidonos Hfckeuast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Hkckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1861.

Pest, augusztus 25-én 1861.
1

A Vasárnapi Újság hetenkint egyszer nagy negyedrétben 1% ivén jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai utón külön a Vasárnapi Uisáera
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ujpénzben. - Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 3. szám) bérm'Xe utasíandó
(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.)

Vázlatok a magyar viselet történetéből.
Magyar hadsereg : I. Gyalogság.

Fegyvere szuronyos puska, de a kard már hiányzik, csupán szuronya függ bal oldalára fehér szijon, jobbra pedig töltény tartója.
— A borjutáska, és köpeny már a vállakra van erősítve, és már
a hátán viseli, mint ma is szokás.
A múlt század végével ismét változott a magyar gyalogság
A magyar gyalogság uja,bb egyenruhái eléggé ismeretesek,
viselete, s ismét egy lépéssel lejebb szállitván azt eredetiségéből, a miért is azok leírását itt mellőzzük. Legfőbb változásokon ment
magyar viselet már csupán csak a lábakra szorítkozott.
keresztül idönkint a csákó, mely 1806-ban jött használatba és a
Mellékelt képünk második alakja 1790-ból egy gránátost frakk, mely hol hosszabb, hol rövidebb lett, míg végre 1849.'után
ábrázol, ezopfos hajporos fe¬
az u. n. fegyverkabátok jöt¬
jét sajátságos alakú fekete
tek
használatba.
föveg födi; elöl rézlemezen
Kívánatos lenne, hogy a
az uralkodó nevének kezdő
mostani
kor igényeihez mér¬
betűjével s balfelöl fekete¬
ve,
ismét
helyreállittatnának
sárga rózsával. — Nyakát fe¬
a
magyar
gyalogság egyen¬
kete nyakkötö, felső testét
ruhájánál
a
magyar viselet
tökéletesen kifejlődött hajtósajátságai,
jobb
és czélszekás fehér frakk, egy sor
rübb
fegyverzettel.
gombbal födi; lábain magyar
Vizkelety Béla.
szűk kék nadrág és fekete
fénymázos topán.Fegyverzete
Smaragdok és zafírok.
szuronyos hosszú puska, rö¬
vid rezes görbe kard és szuJÓKAI MÓR-tól.
ronytok, mely derekáról fe¬
(Folytatás.)
hér szijon függ. — Hasonló
De a mi becsesebb kin¬
szíjon jobbról töltény táska,
cse
volt
Muley Husszeinnak
balján pedig keresztben bordrága
smaragdjainál,
az volt
jubőr táskája és köpenye lát¬
két
tündöklő
zafir,
két
bűvös
ható.
drágakő,
a
miket
életénél,
Az első alak szintén ma¬
országánál többre becsült.
gyar gyalog katonát állit elő
Elmondom, hogy jutott tu¬
1800—1806-ból. Czopfos fe¬
domásra
a zafírok titka.
jét fekete-sárga dragonyosEz
idő
szerint a hitbuz¬
féle fekete vassisak födi, réz¬
gó
Szolimán
ült a padisák
lemezekkel és pikkelyes lekö¬
trónján,
ennek
egyiptomi
tő vei díszítve, elől hátul el¬
helytartója
pedig
volt „ara¬
lenzővel ellátva, fehér frakk¬
nyos
szájú"
Ali.
ja hasonló az előbbihez, haj¬
Hogy miért nevezték e
tókával, mely az ezred sziravasz,
kegyetlen katonát ara¬
I nejt képviselé. — Itt fordul¬
nyos
szájúnak
? azt tán a há¬
nak elő először az úgyneve¬
rem
hölgyei
tudnák
inkább
zett „medvetalpak" a kéz
megmondani,
egygyel
több
hajtókáján, a mi most is a
példát
adván
a
bölcsek
elé
magyar ezredek egyik ismer¬
megfejtés
végett,
miért
hogy
tető jele. Továbbá kékszinü
a legkegyetlenebb férfit a
magyar nadrág és fekete tonők
legjobban szeretik? Még
pán. A nadrág zsinórozások
valószínűbb, hogy elpusztí¬
oldalt és elől kis vitézköté¬
tott
országok népei adták
sekkel fekete-sárga zsinórból.
rá e nevet, kiket fegyver he
A magyar viselet történetéből : 6. Gyalog katona 1800 - 18 6-ból. — Gránátos 1790-ból.!
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