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jának előestéjen, a szinház ünnepélyesen ki volt világitva, s a személyzet a 
„Néphymnuezt" énekelte. Közönség a nyitány után gyülekezett, mérsékelt 
számmal. Stégcr iránt, ki ezuttal már 17-edszer lépett föl mint vendég, 
közönsé<T lelkesedése egy cseppet sem csökkent, sőt minden fólléptével erős-
bül azoiTközohajtás, hogy vajha színházunk állandó tagjául nyerhetné meg. 
Stégeren kivül teljes elismerésre méltólag müködtek közre Hofbauer Zsófia, 
Markovics Ilka, Kőszeghi, Benza; ez utóbbi különösen kifogyhatlan a jó 
kedvben, minek az a haszna van, hogy a közönséget a szörnyü hőségben 
is derültségben tartja. 

Vasárnap, aug. 18. „Peleskei notárius." Bohózat 4 felv. Gaal -József¬ 
től, zenéje Therntöl. Ugy látszik, az ujra felelevenített régi darab, minden 
gyengéi mellett is, kedvenezévé válik a karzatnak s az apró nemzedéknek, 
mely különösen a páholyokban ma is erősen volt képviselve s hangos jeleit 
adá örömének az egymást váltogató spectaculumok felett. Legnagyobb ha¬ 
tást tesz kétségkivül a vasasnémetek éneke és táncza, mit ma is ismételni 
kellett. Itt főmester Tóth Soma. Végül a Kákóczyt tűzzel énekelte az összes 
személyzet. A közönség nem távozott, mig rá nem kezdték ujra. 

Hétfő, aug. 19. Stéger Ferencz felléptéül : „Teli Vilmos." Opera 3felv. 
Irta Mossini. 

Kedd, aug. 20. Szent István ünnepe miatt a szinház zárva volt. 
Szerda, aug. 21. „A szigetvári vértanuk.'- Eredeti szomorujáték 4 felv. 

Irta Jókai Mór. 
Csütörtök, aug. 22. „Fürdőre kell menni." Vigjáték 1 felv. „Férj az 

ajtó elött." Operette 1 felv. 

SAKKJÁTÉK. 
87-ik sz. feladvány. — Kovács Lajostól (Balmaz-Ujvároson). 

Sötét. 

5757. A két Póka) . A véghezvitt orvoslat után is igen sok baja van még e beteg¬ 
nek. Ime egy pár oda nem illö prózai daganat mindjárt a tetejéből : 

„Elfogaííafc, a kik a hazának 
Szebb jövendőt ohajíoíianafc" (Tottanak !) 

Vagy : „Vérpad elött áll Erdélynek szine, 
Szebb jövendő sirba, porba dőlve!" (A rim meg van lóvé.) 

5758. Székesfehérvár. Sz. Zs. Nem szokás ily magánügyeket hirlapilag tár¬ 
gyalni. Ha egy kereskedői segédnek alapos panasza van főnöke ellen, bizonyosan talál 
módot, hogy az illetS körben az igazságot kideritse vagy sértett becsületét helyreállítsa. 
Az olvasó közönség nem törődik effélékkel. 

•' 759. Kápolna vidéke. X. E. íly megtámadások csak névaláirással s a felelősség 
elvállalásával adhatók. 

5760. Szinyérvárall ja. N. A tudósitást egy másik már megelőzte, egyes részletei 
nem közölhetők. 

5/61. Tolcsva. Sz. S. Örömmel olvassuk, hogy a tolcsvai község érdemes tagjai 
annyira méltányolják a derék iskolatanitó szenvedélyes szorgalmát, kitartását s lelkese¬ 
dését. xVz is igen nemes tett, hogy eddig 63 ftból álló évi fizetését, a kifejtett szép siker 
tapasztalása után, 100 ftra emelték. Nem kivánhatunk egyebet, mint azt, hogy mind a 
megelégedés, mind a siker, mind a fizetés évről évre növekedjék. 

•• 762. N. Kapornak. K. S. A czikk tárgyhalmaz miatt késett Kéziratok vissza¬ 
küldésére — mint számtalanszor kimondtuk — nem vállalkozhatunk. 

5763. Debreczen. Bonyhay J. A viszonyok egyátalában nem kedvezők, most ÜZ 
oly vállalatokra, mint az öné. Sajnálva tudatjuk, hogy a munka érdekében tett lépéseink 
sikeredének maradtak. Tessék mielébb rendelkezni a kézirat iránt — különben pusztu¬ 
lásnak indul. 

Nyilt tér. *) 
( i l á la nyi lvánítás .) Tudjuk, hogy az Isten dicsőségére s közjó elő¬ 

mozdítására szentelt áldozat, bőven van jutalmazva a jóltevő belső érzete s 
öntudata által, de tudjuk azt is, mily nagy kötelessége a hálanyilvánitás 
annak is, ki az áldásnak részese lett. 

Nagymélt, gróf Gyulay Ferencz szertárnagy ur, templomunk mennye¬ 
zete s fedele megújítására, a felekezetességen felülemelkedve, kegyelmesen 
ajándékozni méltóztatott három száz o. é. forintot. 

Hálánkat azzal is kivánjuk kimutatni, hogy az áldozatot a nagy kö¬ 
zönség előtt is nyilvánítjuk : hogy mások is, kiket a szerencse sokkal és bő¬ 
ven áldott meg, induljanak a dicső példa követésére. 

Mi pedig nem szűnünk meg Istenünk előtt, kinek oltárára tétetett az 
áldozat, esedezni : hogy alamizsnája (mint Kornelius századosé) menjen 
fel az Ur elébe emlékezetnek okáért — A dadái helv. hitv. egyház elö/járói. 

f g i b e d e 
Világos. 

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

A 82-ik sz. feladvány megfejtése. 
(Pap Dezsőtől Pesten.) 

Világos. 
l ) B c 6 — c 4 

2) V b 1 — b ö 
0) lI vagy h 3 

Sötét. 
II b 6 - c 4 : A) 

tetsz. sz. 
1) 
2) 

Világos. 

1) 
2) H d 4 — e 6 : f 
3) Vb 1 - f ö £ 

A) 
B c 2 — c 4 : B) 
B e 5 — e 6 : 

2) II d 4 - e 6 : 
3) B c 4 - g 4 ; 

1) 
2) V b 1 — d 1 : 
3) V v. h v. h 3 rf 

B) Sötét. 
II h 2 — f 3C) 
B e 5 — e 6 

C) 
II h 2 - f 1 

tetsz. sz. 

Helyesen fejtették meg. Veizp rémben : Fülöp József. — Lessen : báró Meszéna 
István. — Bécsben : Gold Samu. — B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Pesten : Cselkó 
György. — Parabutyban : Ilothfeld József. 

Rövid értesítések. Parabuly : ll. J. A 80. sz. feladványnak most beküldött meg¬ 
fejtése helyes és hibátlan. 

VI. feladvány. — Weisz J. A. tanártól (Budán). 

e8; d6 ; d 5 és e 6; c 2; a4, c5, f4; c4 ; 

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5756. Lippa. Dr. Sz. Bocsánatot kell kérnünk hallgatásunkért A korábban kül¬ 

dött jeles czikk kezünkhöz érkezett, s ugy hittük, hogy legjobb válasz lesz rá, ha tüs¬ 
tént kiadjuk. Sokféleképen elfoglalt metszőink nem készülhettek el a rajzokkal, ez az 
oka a késedelemnek. Az ujabb czikket, mint időhöz inkább kötöttet, közelebb; sietni fo¬ 
gunk a másikkal is. A pesti nyomdák — a betűszedők visszavonulásánál fogva — még 
mindig nem jöttek az előbbeni kerékvágásba. De az állapot napról napra javul. — Szives 
•üdvözletünket. 

(Felhivás a tanítókhoz.) Kis-Kőazeg vagyBatina (Baranya), aug. 1. 
A Vasárnapi Ujság 30. számában az „Egyházi és iskolai ügyek" rovatá¬ 
ban volt szerencsém olvasni, hogy az üresedésbe jött pesti 6 rendes reálta¬ 
nári állomásra csak 104 tanár folyamodott; lehet, hogy a sok jó tanár ur 
közöl regényes és valóban egészséges községünkbe nekünk is jutna egy. Ez 
élénk kis község épen a nagy dunai átkelésnél van. Atellenben a „Bezdani" 
gőzhajóállomási ügynökség. 

Minélfogva szabad legyen az illetők figyelmébe ajánlani a következő 
felhivást : Emlitett baranyamegyei Kis-Kőszeg vagy Batina községében (hol 
utolsó posta Bezdán) van egy jó házban 6 gyermek, kiket a szülők a reál¬ 
tanokban óhajtanának neveltetni (de a magyar és német nyelvet tökéletesen 
birja az illető tanitó); évenkénti járandósága lesz 300 ft., szabad koszt és 
szállás. 

Az illető vállalkozó ur augusztus végeig legyen szives megkeresni ben¬ 
nünket, bizony becsületes jó magyarok közt nem esik porba kenyere. 

B S 
*) E rovatban közlött czikkekért csupán 
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T A R T A L O M . 
Vázlatok a magyar viselet történetéből (Képpel. Vége.) Vizkelety Béla. — Sma¬ 

ragdok és zafírok. (Folytatás.) Jókai Mór. — Bujtogatók ellen. Pap Gábor. — A nők 
polgári helyzete különböző időkben és népeknél. (Folytatás.) — A kölni uj muzeum és 
alapitója. (Képpel.) — Washington városa. (Képpel.) — Az üstökösökről. (Vége. Ábrák-

Liouaium es müvészei-. j.*gjxiat. \ca isivvm. AJ><*I, ^«*v.«. _ , 
;ek, egyletek. — Balesetek, elemi csapások. Mi ujság? — A magyar Akadémia palo-
•ája.. — Figyelmeztetés.— Szinházi napló. — Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló. — 

Nyilt tér. — Heti naptár. 

Felelős szerkesztő Pákh Albert : (lak. magyar-uteza 1. sz.) 

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utezn 4. szám alatt Pesten 1861. 

35-ik szám. Nyolczadik évi folyam. 

Pest, september 1-én 1861. 

A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben V/t iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai nton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft,, a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ujpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó. 

(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.) 

Jóisef. 
Az országgyülés feloszlatása után elcsendesült fővárosba némi 

élénkséget hozott be ismét rövid időre a magyarhoni ág. evangéli¬ 
kusoknak a mult hét kö¬ 
zepén tartott egyetemes 
gyülése. A hazai négy egy¬ 
házkerület egyházi és vi¬ 
lági küldöttei szép szám¬ 
mal jelentek meg, minek 
egyik oka kétségkivül az 
ez alkalommal megtörtént 
egyetemes főfelügyelő 
megválasztása volt A la¬ 
pok azóta kihirdették, 
hogy e fontos és diszes 
hivatalra báro Prónay 
Gábor *) nyerte meg az 
ev. egyházak többségé¬ 
nek bizalmát, s hogy a 
beiktatás teljes ünnepély¬ 
vei és méltósággal ment 
véghez. Az egyház tagjai¬ 
nak élén ott láttuk ismét 
tevékeny részt venni mind 
az ünnepélyen, mind a 
gyülés tárgyalásainak fo¬ 
lyama alatt azon férfiut, 
a kinek régóta ismert és 
tisztelt nevével e helyen 
találkozunk. 

Dr. Székács József, a 
pesti magyar evang, egy¬ 
ház lelkésze, mult év óta 
Ül az u. n. bányakerület 
superintendens! székében, 
melynek hatásköre Besz-
terczebányától és Sel-
ínecztöl kezdve, Pest- és 
Csanádmegyéken keresz¬ 
tül, a Bánság legvégső 
szögletéig terjed. Az egy¬ 
háznak közbizodalma, me¬ 
lyet a jeles hitszónok, az 
egyház ügyében fárad¬ 
hatlan pap és tudós férfiu 

*) Arczképét s életrajzát lásd 
aV- U. 1857. évi 47. számában. S Z É K Á C S J (» Z S E F. 

már régóta birt, emelé öt e terhes állomásra épen azon nehéz 
időkben, midőn az önkényuralom által kiadott hírhedett pátens a 

j magyar protestánsok Önállóságát és szabadságát halálos döféssel 
I fenyegette. Oly férfiakra volt e perczben szükség, kik a hatalom¬ 

szó ellenében rendithet-
len meggyőződést s lelki 
bátorságot tanúsítsanak, 
s azonfelül kellő tapintat¬ 
tal bírjanak, hogy a csá¬ 
bitás mindennemü esz¬ 
közeivel körülhálőzott s 
itt ott megtántorodott 
egyházakat az előbbi tör¬ 
vényes és igaz utra visz-
szatéritsék. Amaz idők s 
a pátens históriája tanú¬ 
sítja, hogy Istennek hála! 
oly férfiakat, kik meggyő¬ 
ződéseikért, az igazságért 
türni és szenvedni képe¬ 
sek, kik példáik s fáradni 
nem tudó tevékenységük 
által a szellemet ébren 
tartani tudják, a magyar 
haza minden nemzedéke 
felmutatni képes. Tudva 
van, hogy e tevékeny fér¬ 
fiak diszes sorában foglal 
helyet Székács József is. 

Azóta a visszaküz-
dött törvényes viszonyok 
között valódi nemes hév¬ 
vel és apostoli buzgóság¬ 
gal folytatja superinten-
densi hivatalát. Nem le¬ 
het czélunk, e helyen az 
egyház és iskola minden 
mozzanataira s érdekeire 
kiterjedő munkásságának 
vázlatát adni, — mi leg¬ 
fölebb szerencsét kiván¬ 
hatunk a prot, egyháznak 
azon erőteljes, munkás 
szellemhez, kit az ő ü| 
nek élére közakara 
vott meg, ohajtváé 
e munkásság gyül 
a haza átalános ér 

ű 

« ÍF1 
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nek emelésére szolgáljanak. — De Székács érdemei nem azon nap¬ 
tól számitandók, melyen őt egyházkerületének közbizalma felka-
rolá; az ö neve évtizedek óta bir jó hangzással e hazában a leg¬ 
távolabb körökben is. Székács József a magyar irók, tudósok és 
szónokok között régen vivott ki magának diszes helyet. 

Eletének főpontjai ezek. Született 1809. február 2-dikán 
Orosházán (Békésmegyében.) Tanult Mezőberényben és Sopron¬ 
ban, mely utóbbi helyen az ottani tanulók 1790. óta virágzó ma¬ 
gyar társaságának lelkes tagja s könyvtárnoka lett. — Késöbb 
Eperjesre ment át, hol a Sopronban bevégzett theologiai tanulmá¬ 
nyok után a jogtant hallgatá, hol a növendékek között a hanyat 
lani kezdő nyelvmivelő társaságot ujra föléleszté s annak ügyeit 
ama határszéli főiskolában, mint társulati elnök különösen szivén 
viselé. Időközben a Rudnaí Nikolics családnál több évig nevelő 
levén, mint ilyen hosszabb időt töltött Karloviczon, hol alkalma 
nyilt, nemcsak a szerb, hanem a szerencsés véletlen által támo¬ 
gatva, a hellén nyelv és irodalom kincstárába is bejuthatni. Ak¬ 
kori irodalmi fellépése nagv figyelmet gerjesztett a hazában. Ré¬ 
szint erőteljes eredeti ódái, satyrái és epigrammjai, részint a régi 
görög s az újabbkori szerb költészetből hozzánk átültetett virágai 
megérdemlett kedves fogadtatásban részesültek. Tanulmányait ké¬ 
söbb a külföld meglátogatása által szaporitá. Hosszabb időt töltött 
névszerint a berlini egyetemen, hol a legjeiesb tanárokat hallgatá; 
azután beutazta Németország legnagyobb részét, Hollandiát, An¬ 
gliát stb. Utazásából 1836-bdn tért vissza s ez évben választá tag¬ 
jává a magyar Akadémia. Egy évvel késöbb, mindőn a pesti evang, 
magyar egyház választá lelkészévé, állandó lakosa lön a főváros¬ 
nak s hivatalos foglalkozásai mellett melegen ápolá az irodalmat, 
hol különösen az egyházi irodalom terén hervadhatlan érdemeket 
szerzett. Tanusítják ezt többi között a ,./*• otestáns Egyházi és Is¬ 
kolai Lap" 6 évi folyamai (1842 - 1848), melyeket a pesti ref. egy¬ 
ház lelkészével, Török Pállal, ritka testvéri egyetértéssel, folyto¬ 
nosan együtt szerkesztett. A két egyházi férfiu Castor és Pollux-
szerii egyetértése csaknem közmondássá vált s a sors ugy jutal-
mazá meg a két férfiu kitartó buzgalmát, hogy csaknem ugyanazon 
időben választá meg öket külön egyházkerületök a bizalom legfőbb 
poiczára, ugy hogy most azon még soha nem tapasztalt ténynek 
vagyunk tanúi, hogy a magyar főváros két protestáns superinten-
densnek székhelye. 

Fejezzük be e rövid, vázlatos ismertetést, mely egyházi lap¬ 
ban bő kidolgozásra tarthatna méltán igényt, s mondjuk ki azon 
öszinte óhajtásunkat, hogy bár a hivatásuknak élő, a haza és egy¬ 
ház díszére váló ily férfiakban soha se legyen hiányunk, s hogy 
öket az Uristen még sokáig éltesse ! 

Ap-i várban. 
(September l l . ) 

Fennáll még a rideg, kopasz fal, 
Repedt, hullongó boltozattal, 
Párkányzatán avar tenyész; 
líiijt" annyi seb van, annyi csorba, 
8 áll, — mert oly multtal dőlni romba, 
Talán a kőnek is nehéz. 

Mikor még itt délczeg leventék 
A tért s udvart viszhangra kelték ! . . . 
Nap és éjjel szállott, szökött . . . 
Ha küzde a kard, — a szabad szó, 
Vagy ünnep állt : fényes, zajongó 
Élet volt e falak között! 

Midőn ama fcjdelmi asszony, 
— Köny folyván a felséges arezon — 
Kisded fiával itt megállt, 
S a szörnyü vészt festvén beszéde : 
Sorsát a hű. n e m z e t kezébe 
Tévé le — s várt éltet, halált . . • 

És a szivek fellángolának, 
És a szablyák kivillanának, 
Feledve lőn sok ujolag . . . 
Haljunk meg! . . . hangzott fel viliarzón, 
í~> megint szilárdan álla a trois . . . 
— Oh mert e nép hős és lovag'. 

De az idő olyan kegyetlen! 
Pusztit erős fényes művekben, 

Falat s oltárt a földre vet; 
S apjok hitétől elszakasztva : 
Uj egyházba, uj áldozatra 
Tériti át a népeket. 

Talán e rom megint felépül . . . 
De bár eltünik is kövérül, 
A romiadás zöldes moha : 
A régi tüz fellángolása, 
A régi szó felharsogása 
— Nem újul meg többé soha! 

A nők polgári helyzete 
különböző időkben és népeknél. 

(Folytatás.) 

A római nők. 
A római történelem minden korszakában más meg más volt a 

nők helyzete.-Rómának elsőbb korában a nők többé kevésbbé az 
atyáktól, férjektől, fivérektől vagy tutoroktól függtek, de csakha¬ 
mar törvény határozta meg az asszonyok jogait. Minél jobban el¬ 
harapózott későbben az erkölcsi romlottság és bujaság, annál 
inkább megszünt a férjek szigorúsága is. 

A római nök nem laktak a háznak külön szobáiban vagy osz¬ 
tályában, s a férfiak társaságából nem voltak kizárva. Sétálhattak, 
kocsizhattak, mikor és hova akartak, együttettek a férfiakkal, részt¬ 
vettek a lakomákban, lettek legyen barátok vagy idegenek jelen. 
Törvényeknél fogva volt megengedve, ruháikon ékességet hordani; 
ha férfiakkal találkoztak, ezek tartoztak nekiek kitérni, s jelenlé-
tökben minden illetlen beszédtől óvakodni. De ezen törvényes sza¬ 
badságok mellett is jobb időkben a nők igen visszahúzódva éltek. 
Egyébiránt örökös tutorság alatt állottak, vagyonuk fölött nem 
rendelkezhettek, végrendeleteknél vagy más esetekben nem lehet¬ 
tek mint tanuk jelen. Az öltözékekben való pompa is törvény által 
volt korlátozva, s a bor használása oly szigorún meg volt tiltva, 
hogy ezen tilalom áthágása a férjnek alapos okul szolgált az 
elválásra. 

A nőnem növelése eleinte a rómaiaknál nagyon egyszerü volt. 
Házi foglalkozások és kötelességek, mint főzés, fonás, szövés, var¬ 
rás megtanulásában állott az; az anya vagy nőrokonok adtak tan¬ 
órákat. Az anya maga szoptatta gyermekét, ápolta gyenge korá¬ 
ban, s gondosan őrködött erkölcse fölött. A gyermekek jelenlété¬ 
ben minden illetlen szó és minden erkölcstelen tett tiltva volt. 
A mint a művészetek és tudományok virágozni kezdtek, a tantár¬ 
gyak köre is nagyobb terjedelmet nyert. A tanítás nyilvános tan¬ 
intézetekben történt, s a müvészet és tudomány a nöi felfogás- és 
helyzethez képest adatott elő. A császárok alatt nem kevés nő 
kérkedett igazi tudományos miveltséggel, kik még a politikában is 
jártasak voltak. A két nem közösen vett részt a vigalmakban, für¬ 
désben, szinházban, versenyfuttatásban, vívásban sat. A rómaiak 
idejök nagyobb részét a fürdőkben töltötték; közönséges gyülhe-
lyek voltak ezek, hol újdonságokat beszéltek, hol ismerősök és ba¬ 
rátok összejöttek. Voltak a fürdőkben könyvgyűjtemények, s köl¬ 
tők és más szerzők olvasták ott fel munkáikat. Eleinte mindenik 
nem külön fürdött, de a bujaság elhatalmazásával közös fürdőket 
használtak, mindazáltal a férfiakat férfiak, a nőket nők öltöztették 
és vetkeztették. Ámbár a császárok ezen szokást ismételve tilal¬ 
mazták, mégis csak Konstantin császárnak sikerült azt teljeser. 
megszüntetni. 

A magasb rangu római nők első foglalkozása volt a fürdés, 
itt öltözködtek ök fel szolgálóleányaik segitségével, mi nem kevés 
időt vett igénybe. Minden rabnönek megvolt a maga foglalkozása; 
egyik a hajat szedte rendbe, másik a drágaköveket szurkálta be. 
A hajfürtök arany- és ezüsttükkel erösittettek meg; a többi haj 
pedig gyöngyözött tűkkel diszittetett föl, s aranyos lánczok és 
gyűrűk, vagy biborszinü és fehér szalagok füzettek belé, melye¬ 
ken hasonlag arany és drága kövek ragyogtak. A világos szőke 
haj legszebbnek tartatott; miért is férfiak és nők hajukat ezen 
szinre festették. Nevezetes szerepet játszott a pipereasztalnál ÍI 
mosdóviz és a festék, mire krétát és ólomfejért használtak. Szintén 
nagy figyelmet fordítottak a fogakra; a hiányzókat mestersége¬ 
sekkel pótolták, melyek eleinte puszpangfából, későbben elefánt¬ 
csontból készültek. Ruhakelméül kezdetben gyapjút, későbben 
vásznat, majd későbben selymet használtak. Legközönségesebb és 
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egyszersmind 
divatba a különböző 

legbecsültebb szin volt a fehér. Későbben jöttek 
szinü ruhák. A mint a pompa és fényüzés 

lábra kapott, egves ruhadarabokat sokszor bibor paszománt szegé¬ 
lyezett, aranyfonalak és gyöngyzsinórok boritották, s a gyürük, 
melyek egy főrangu római nö ujjain ragyogtak, gyakorta több 
ezer tallért értek. 

; Minthogy a törvény nem engedte meg Rómában a kocsizást, 
! kivéve vallásos vagy diadalmenetek alkalmával, azért átalános 
J szokás volt a gyaloghintók vagy szállitó ágyak használása. Mint-
i hogy továbbá a rómaiak sok tekintetben a görögöket utánozták, 

kiktől a müvészetet és tudományt öröklöttek, nem lehet csodál-
Tompa Mihály. , nunk, ha a honit az idegen gyakran kiszoritá helyéből. Innen lett, 

hogy az előkelők görög nyelven társalogtak, mint nálunk a ma¬ 
gyar helyett német van vagy volt divatban. 

Különös fontosságu volt a rómaiaknál a házasság. Os időkben 
a férjhez ment nő majdnem azon külsö viszonyokat élvezte, mint 
házasság elött. Csak 
férjébe ment át. Az 

nevet változtatott, s az atya hatalma alul a 
elsőbb törvények szerint a férjnek hatalma 

mint az atya gyermekét. Ugylátszik, hogy a nö 
volt a férjnek, és mint ilyen, ha gyermeket nem 

majdnem oly nagy volt, mint az atyáé, csak hogy a férj nem ad¬ 
hatta el nejét, 
inkább leánya 
szült, egyedül örökölt; ha gyermekek voltak, ezekkel egyenlően 
osztozott, mintha testvérök lett volna. A nő elhajtása a régi római 
törvények szerint lehetlen volt, s Róma meghódítása után ötszáz 
évvel hallani az elválásokról. Hanem épen azon forrás, mely öket 
jogokkal ruházta fel, egyszersmind kötelességeket és terheket is 
tukmált rájok. A római nők, szintugy mint a gyermekek, saját va¬ 
gyont nem szerezhettek; mindent, mit birtak, a férjé volt; a nöi 
hozományt és minden örökséget a férj tartott tulajdonának; a nők 
nem tehettek végrendeletet, s a férj ellen nem panaszkodhattak. 
Korlátlan hatalmat gyakorolhatott rajtok a férj, sőt életöket is el-
vehette. Későbben másként alakultak a viszonyok. Uj nemei kelet¬ 
keztek a házasságoknak. Az első csak a papok házasságánál volt 
szokásos, és mindig pap által teljesittetett. Az ünnepélyesség abban 
állott, hogy az uj házaspár buzából, sóból és vizből készitett le¬ 
pényt evett, melynek egy részét az isteneknek áldozták. A házas¬ 
ság második neménél a jegyesek kölcsönös pénzbeli ajándék által 
egymásnak hüséget igértek, s ez volt legközönségesebb. A házas¬ 
ság harmadik neme akkor létesült, ha a leánynak valamely férfitól 
gyermeke született, és illőbbnek tartották együttélni. Az ilyenből 
is érvényes házasság lett, s a gyermekek törvényeseknek tekintet¬ 
tek. Ha a házasságnak teljesedésbe kellett menni, megírták az 
egyességet, s a szülék pecsétével megerősitették, a menyasszonyt 
két gyermek a vőlegény házához vezette, guzsalyt vivén utána 
mint jelét a háziasságnak. A virágok- és koszorukkal főldiszitett 
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a magasb ranguak közé irtózatos erkölcstelenség lopódzott be, 
melytől a nök sem maradtak menten. De ugyanezen időben a tu¬ 
dományokat is jobban pártolták a magasb rangu nök, mint azt a 
nöi egyszerü viszonyok igényiették, mi azonban sokszor a 
hátrányára történt. 

A nök a keresz tyén vallás fölvétele után. 
A keresztyén vallás visszahelyezte a nőket eredeti állásukba 

és méltóságukba, megvetette a boldog családélet alapját, rendezte 
a házastársaknak egymásközti, s a szüléknek és gyermekeknek 
egymáshozi viszonyát, és mindezen viszonyok a keresztyén vallás 
által szenteltettek és dicsőittettek meg. 

Midőn az apostolok a keresztyén vallást terjesztették, a római 
világbirodalom még teljes nagyságában állott fenn. A nők állapota 
ugyanez maradt, minőnek rajzoltuk. A keresztyén vallás minden¬ 
hol talált barátokra és követőkre, s ezen isteni eszme iránt a nöi 
szivek is lelkesedésre keltek, és semmiféle üldözéstől, kínoktól, söt 
a haláltól sem irtóztak, ha magokat hitökért fel kellett áldozni. 

A negyedik században nyerte meg a keresztyén vallás az 
állam elismerését. A családéletnek keresztyén elvek szerinti átala¬ 
kulása annál inkább előtérbe lépett, minél jobban szünt a küls ö 
nyomás, mely eddig a keresztyénekre nehezült. Ekkor jött közbe a 
római birodalom szétbomlása; idegen népcsordák huzódtak ke¬ 
resztül az országokon, s erkölcs és müveltség huzamosb időre elte-
mettetett. De a keresztyénség szögletkövén megtörtek a berontott 
barbárság hullámai; uj népek, uj országok és uj viszonyok kelet¬ 
keztek, melyeket többé kevésbbé a keresztyénség szelleme lengett 
át. Az egyház vette kezébe a pogánynépek növelését. Ekkor huzó¬ 
dott vissza a durva valódiságból sok keresztyén nő a zárdák csen¬ 
des magányába, hol a gyengébb, nem mindig szivesen látott ven¬ 
dég volt. Ekkor szentelték magokat 
szegények és betegek ápolására. 

sokan a szerencsétlenek, 

A germán és más északi nök. 
A germán és czelta néptörzseknél, melyek a keresztyénség 
Németországot lakták, a nők más és szerencsésebb viszonyok •szagot laktak, a nők mas es szerencsésebb viszonyok 

több szabadsággal birtak, mint a görögök- és ró-
előtt 
közt éltek, s 
maiaknál. Szüzességöket az erkölcs védte; az elcsábítás a ritkasá¬ 
gok közé tartozott. Ennek oka abban rejlik, hogy Északon későb¬ 
ben fejlik és érik meg a test, mint Keleten. A német leányok nem 
gyermekkorukban mentek férjhez, s az atya nem gyakorolt rajtok 
egyéb hatalmat, mint erkölcsit, miszerint férjhezmenetelök alkal¬ 
mával tanácsot adott nekik. Áz ifju asszony nem rabnöje, hanem 
társnője volt férjének az életben, ki örömben és szenvedésben ve¬ 
szélyben és munkában egyiránt résztvett. A nö végezte a földmi-
velést, mialatt a férj vadászott vagy harczolt. Későbben a nök 
tevékenysége pusztán csak házi ügyekre szorítkozott. A magasb-
rangu nők sem iszonyodtak, gyermekeiket szoptatni sa háztartásra 
ügyelni. Eleinte a nök a férfiakat elkísérték a harczba s vitézsé-
göknek tanúi voltak. Majd a sebesültek ápolását vették át, s a 
vívók élelmezéséről gondoskodtak; néha fegyvert látunk kezökben, 
s inkább mentek halálra, mint fogságba. 

A német nők hűségét, szorgalmát, értelmességét, bátorságát 
és szabadságszeretetét a férfiak is elismerték és megjutalmaz¬ 
ák N ták. Nem 

zárva ; a 
voltak ök 
biró előtt 

gj 
a nyilvános foglalkozások- és örömekből ki¬ 
azon szabadságot élvezték, mit a férfiak, 

ház ajtajánál virágot és vizet hoztak elébe, s mielőtt bement volna, 
gyapjút tett a küszöbre, melyet olajjal dörgölt meg. Átlépvén a 
küszöböt, minden kulcsot kezébe kapott. Ezen egyszerü szokástól 
későbben eltértek, s csak a császárok ideje alatt szünt meg egé¬ 
szen; a nők jogokat nyertek, jószágot szerezhettek és bírhattak, 
melyet a férj kormányozhatott, de el nem idegenithetett. 

Eleinte az elválás minden külső forma nélkül történt, mint az 
összekelós. A férj ezen szavakkal bocsátotta el nejét : ,,élj szeren¬ 
esésen, tartsd meg a magad holmijét, s add az enyimet vissza." 
De a mint a római jog fejlődött, az elválás is nagyobb nehézségek¬ 
kel járt, különösen az öröklés miatt; még nehezebbé lett az, midőn 
a keresztyén hit államvallássá, s a házasság szakramentommá emel¬ 
kedett. A római nők magánjogaiból lehet a befolyást kimagya¬ 
rázni, melyet azok férjeikre gyakoroltak. A férfi tartozott a hölgy¬ 
nek az utczán kitérni; s a ki a római nőt gyalázatos szavakkal 
bántalmazta, halálos büntetés várt reá. 

A római szabad állam elsőbb korában nem létezett törvény, 
mely a házasságot parancsolta; későbben azonban a házasság költ¬ 
séges volta miatt törvénynél fogva kellett azt gyámolitani. Ekkor 
senki nem tanúskodhatott a törvény elött, ki házasságban nem 
élt; de egyéb előnyökben is részesültek azok, kik házasságban él- menyasszony vőlegényétől ajándékot kapott, s halála után élelem-
tek. Augusztus császár adót is vetett a nőtlenekre. [pénzt, melyből tisztességesen kijöhetett. A nő a háznál és házi-

Á római nép történetében sokszerü példáját találjuk a női j ügyekben valoságos úrnőt játszott, s a királynék gyakorta ural-

g , 
Emellett a két nemnek egymáshozi viszonya nemes és tiszta volt; 
az északi hös szerelme gyengédséggel, szerénységgel és tiszteletre¬ 
méltósággal párosult; nem szerepelt abban Keletnek állati szen¬ 
vedélyessége és megvetése. 

Házasodás alkalmával a leányok a régi germánoknál rangjok-
l l l hoz illöle eg kiadattak, de tulajdonképi jegyajándékot nem kaptak, 

ipa halála után sem tarthattak idényt az ősi jószághoz. sőt az apa halála után sem tarthattak igény 
Azonban a leány férjhezmeneteléig az ősi vagyonban maradhatott; 
s az apa halála után a testvérek tartoztak kiházasitani. — A 

időkre mintául szolgálhat. Kinek nem jutna itt eszébe Lukréczia, nyebben büntettetett, mintha a férfival történt volna. Ki a nőt be-
Virginia és Kornélia, a Grakhusok hires anyja. A császárság alatt csületében megsértette, oly bündijt kellett fizetnie, mintha egy 
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szabad embert ütött volna agyon. Ha valaki egy nőt vagy leányt 
ennek akarata ellen megcsókolt, száműzetett. 

Hogy az északi nök öltözködésöknél az egyszerüséget tartot¬ 
tak szem elött, annak okát az északi tartományok minőségében, 
az éghajlatban, és jelesül a buja és fényűző népektőli elzárkozott-
sáfban kell keresni. Nagy figyelmet forditottak hajukra, melyet 
fejők tetején egy csomóba kötöttek, és szabadon bocsátottak alá 
vállaikra. 

Öltönyük eleinte csak ingből és bőrköpenyből állott. — A 
nök egyébként szépség, élénk kék szemek, és karcsu növés által 
tüntek ki. 

Az angolszászoknál és dánoknál a szüzek haja természetes 
fürtökben hullámzott vállaikon; a férjhezmenés után megkötte¬ 
tett és megrövidittetett. Nagy gyalázatnak tartották a hajnak 
egészleni levágását, mit későbben az egyház büntetésül alkal¬ 
mazott. 

A szláv néptörzsek viszonyaiban a keleti jellem és származás 
még ma is nyiltan mutatkozik. 

Az oroszoknál a fejedelmek törekvései, az idegen bevándor-
lottak, s a különböző nemzetekkeli érintkezések, sok változást 
idéztek ugyan elö a két nem közti viszonyokban, de a közönséges 

egyenesen a szüléktől, az udvarnál pedig a fejedelem akaratától 
függtek, kit kegyenczei vezettek. Péter czár eltörölte ezen szokást 
és megparancsolta, hogy ifju emberek kölcsönös hajlandóság nélkül 
ne házasodjanak. (Folyt „„„„„„,, 

A homonnai kastély. 
(Zemplénmegyében.) 

Zemplénmegyének legregényesebb s legszebb völgyében a 
Laborcz folyó mellett fekszik Homonna mezőváros. Ha nagyobb-
szerü is a hegyaljai vidék, egymásmelleit fekvő mezővárosaival 
a Bodrog vizével, s a világ első borát termő változatos szépségü 
hegylánczával, de oly regényes szépségü hegyláncz, mint a Ho-
monnával átellenben fekvő s Barkótól, kelet felé 3 mérföldnyire 
elnyúló hosszu lánczolat, csak egy van, mely S.-A.-Ujhelytöl Szép¬ 
halom felé s onnan Abaujmegyében Vágásig nyulik, de mely sok¬ 
kal rövidebb. Emelik ezen hegyláncz szépséget épen a Homonna 
közelében fekvő barkói és jeszenöi várromok, melyek tőle igen 
csekély távolságra vannak s ugyszólván minden pontról minden 
ablakból láthatók. Maga a város a fél mérföldnyi széles völgynek 
egyik keskenyebb részén keresztbe fekszik, s az igen tágas főutczá-
ja északtól délnek épülve, közepén egy sétatérrel bir, ezen utcza 
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orosz még ma is ugy bánik leányával, mint az áruval, s a nő sok¬ 
kal kevesebb szabadságot élvez, mint más müvelt népeknél. A 
régi oroszoknál semmi nyomára nem találunk az udvariasságnak, 
melyet a férfi a gyengébb nem irányában nyilvánitott volna. A nök 
munkája hímzésben, varrásban és fonásban, mulatságuk a számos 
szolgálókkali társalgásban, fürdésben és piperézésben állott. Az 
asztalnál a nő ritkán ebédelt; s azon ajándékok közt, melyeket a 
közönséges orosz menyasszonyának küldött, egy korbács is volt, 
mely még most is egyike a legszükségesebb házieszközöknek. Még 
az előkelőbb nők sem voltak a veréstől biztositva, mit a nép haj¬ 
landóság jelének vett. Első Péter tágitott a viszonyokon. Megen¬ 
gedte, hogy a nagyok feleségei asztalhoz üljenek; be lehetett öket 
az udvarnál mutatni, és átalában keleti elzárkozottságukból mind¬ 
inkább kivétettek. Péterváron különösen ügyelt I-ső Péter, 
hogy a férfiak nejeiket és leányaikat be ne zárják. Nagy befolyás¬ 
sal volt a nök helyzetére, hogy Péter után, két emberkoron ke¬ 
resztül nő ült a császári trónon, ki magát bizonyos alkalmakkal a 
népnek megmutatni tartozott. Az oroszok most megbarátkoztak 
azon gondolattal, hogy rangos nök mások előtt botrány nélkül 
megjelenhetnek. A közép és alsóbb sorsuak közt azonban a régi 
szokás még sokáig fennállott. Ezen módon lehetlen volt az ifjunak 
kedve szerint házasodni, annyival inkább, hogy fiak és leánj'ok, 

északi végén egy tágas tér megett emelkedik a homonnai régi 
várkastély, melynek rajzát itt látjuk, s melynek ablakaiból végig 
tekinthet a szem a tágas utczán, s beláthatja szép vidékét félkör 
alakjában, közvetlenül átellenben egy oly hármas csucsu hegyet 
láttatva, mely mintha mintául szolgált volna az ország czimeré-
ben levö hármas hegynek, mindjárt mellette a jeszenöi várat, 
azután a barkói hegynyilást, melyen a Laborcz vize Nagy Mihály 
sik vidéke felé tovafoly, s mely szép hegynyilást mi a tót Darda¬ 
nelláknak, az alsóvidékiek pedig a tót s orosz krajnya kapujának 
nevez, s melynek jobb oldalában a barkói várrom látható. — Balra 
az emlitett szép hegy lánczolat, a Viherlet hegycsúcscsal, a völ¬ 
gyön Hazsina, N. Kemencze és Módra helységekkel, özvegy gróf 
Andrásyné n.-kemenczei nyári kastélyával, s a szalagformában 
kanyargó Laborczczal. 

Képünkön azonban csak a kastély látható, melynél elsö tekin¬ 
tetre mindenkinek feltűnik a kétféle fedél, mint jelképe a meg¬ 
osztozott családok véleménykülönbségének. 

Azon része ugyanis, mely váralaku, gróf Csáky Antal birto¬ 
kában, s a franczia fedéllel ellátott része a gróf Vandernáth nem¬ 
zetség több tagja birtokában van, s bár jelenleg azt a birtokosok 
egyike sem lakja rendesen, mindazáltal a legjobban van minden 
részeiben fentartva. 

Ezen várat hajdan a hatalmas Drugethek birták, kik egy idő¬ 
ben mint ungi és zempléni főispánok egész Ung- és Zemplénme¬ 
gyék felső részeit, és Sáros- s Abaujmegyékben is számos falukat 
birtak, s ezen egy nagy uradalmuk egyike volt a legnagyobbak¬ 
nak az országban, közülök számosan az ország legnagyobb tiszt¬ 
ségeit viselték, s neveik a hontörténelemben számos helyeken for¬ 
dulnak elö, s kik közül egyik „ad audiendum verbum regium" hi¬ 
vatván, sok ezer fegyveressel jelent meg Bécs falai alatt, s azon kér¬ 
désre, hogy mit parancsolnak vele, aztnyerte válaszul, hogy csak 
menjen ismét haza békében. — Szirmay Antal Zemplénmegyéröl 
1803-ban irt jeles ösmertetésében (Notitia Comitatus Zemplénien-
sis) emliti: hogy 1330. elött Homonna Kerjatovics Tódor orosz ve¬ 
zér birtokában volt, ki ezen vidékre legtöbb oroszokat gyarmato¬ 
sított, ki mag nélkül elhalván, Lajos Király Homonnai egész vidé¬ 
kével együtt Drugeth János öt fiának adományozta, kik tőle még 
•elöbb a barkói és jeszenöi várakat s uradalmakat nyerték. 

A hatalmas homonnai gr. Drugeth nemzetség 1691-ben kihal¬ 
ván, a nöág Leopold királytól a homonnai uradalmat adománykép 
nyerte, az utolsó Drugethnek egyetlen leánya egy gr. Zichyhez, 
ennek ismét két leánya egyike gróf Csák//-hoz, másika gróf Van¬ 
dernáth akkori németalföldi követhez menvén férjhez, akkoron 
valamint a homonnai uradalom, ugy a kastély is kétfelé osztatott. 

Ezen kastélyhoz tartozik két kert, melyek egyike a kastély 
közvetlen közelében fekszik s bemenete e képen jobbra látható. 
Egy teljes épségben és díszben fentartott franczia kert ez, sok 
nyírott, szabályos fasorokkal, fedett menetekkel, egy természetes 
nyári színházzal, csupa természetes, azzá idomított gyertyánfákból, 
hol a szinpad, a színfalak s a páholyok mind külön alakulvák, egy 
30 lépésnyi átmérőjü gömbölyü termet képező részlettel, mely¬ 
nek ágai fenn öszveérnek, továbbá szép facsoportokkal, és egyes 
fákkal, melyek közt egy óriási, s pár száz éves krinolinalaku , thuja 
tünik ki, körülete 36 lépésnyi. 

A „királyi eskü" jelenete „Hunyady László" operából. 

Hogy melyik épitette a Drugethek közöl a homonnai várkas¬ 
télyt, az nem tudatik,de annyi bizonyos, hogy 1449., már fennállt és 
Akszamit husszita vezér által elfoglaltatott, ki Drugeth Istvánt és 
Bertalant fogságba hurczolta, s kik abból 1450-ben szabadultak 
meg. 1473-ban a lengyelek birtokába esett, s 1474-ben dicső em¬ 
lékü Mátyás király által vétetett vissza. 1527-ben Drugeth Fe¬ 
rencz, ki magát Zemplén, Sáros és Ung főispánjának irta, s egyik 
leghatalmasabb párthive volt Zápolya Jánosnak, Homonnára or¬ 
szággyűlésre hivta öszve a felsőmagyarországi megyéket, — a 
jövö évben Zápolya Jánosnak, ki erre szökött Lengyelhonba, Ho¬ 
monnán szállást adott. 1529-ben Zápolya Szolimánnal szövetkezve, 
hadaival Homonnán át vonult be ismét az országba. 1619-ben Dru¬ 
geth György Bethlen és Rákóczy György ellen harczolván, Ho¬ 
monna közelében előbb egy vesztes, azután egy nyertes csatát vi¬ 
vott. Még 1684-ben is várkastély volt, a midőn is azt Ungvár, 
Terebes és Csicsva várakkal együtt Tökölyi Drugeth Zsigmondtól 
elfoglalta. 

Homonnával átellenben egy jó fertálynyira azon már emlitett 
hármashegy alatt egy fürdőhely van, felette íügg egy hatalmas 
sziklafal, s a mellette a hegyoldalon elterülő sürü erdőben egyet¬ 
len bő forrásból nehány év előtt zuhanyfürdő alakult, mely töké¬ 
letes árnyékban 20 lépésnyire a forrásból önti reánk a pohár vas¬ 
tagságú s jéghideg vizsugárt, (mig más zuhanyfürdők vize pata¬ 
kokból vétetvén, utjában megmelegszik), miért is mi ezt a legjobb 
zuhanyfürdönek tartjuk. 

A városka maga csinos, mintegy 3000 lakossal bir, jobbára 
tót ajkúval, de köztük számos magyarral is, többnyire mesterek s 
kereskedők, kik mind felvilágosodott jóérzelmü hazafiak, s a 
többi közt 1831-ben erélyes, és tömeges fellépésük által gátolták a 
szomoru emlékü cholera idejébeni parasztlázadást, mely ide be, s 
innen tovább kelet fele nem is terjedt, s mely lakosságot tartson 
meg továbbra is hazafiságában a magyarok védnemtője. 

Matolay Viktor. 

i , 
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A ..királyi eskü- jelenete „Hunyady László'* 
operából. 

Nemzeti zenénk történetében, a „Hunyady László" czimü 
négy felvonásos komoly operának megjelenése, a legragyogóbb 
emléklapot képezi. 

Erkel Ferencz karmesterünk ezen remekmüve, 1843-ban ada¬ 
tott elöször a nemzeti szinpadon, s azóta közel 200 szór ismételtet¬ 
vén, mai napig is a közönségnek egyik legszivesebben látott és 
hallott darabjául szolgál. Ezen operának saját története van, s 
nemzeti intézetünk egyes énekművészeinek dicsősége van ahhoz 
kötve. Legelőször az elfeledhetlen Schodelné éneklé Szilágyi Er¬ 
zsébet hősnői szerepét, ezen koszorúiban 1848-ig más énekesnő 
nem osztozhatott. Gara Mária szende szerepében a kedves emlékü 
Mochonaky Amália (késöbb Paksy Lajos neje) valamint De Cau 
Mária, tüntek fel először : 1847-ben e szerepet Hollóssy Kornélia 
vállalá el, s mai napig is énekli, felváltva a szinházi énekesnők 
ujabb csemetéivel. Szilágyi Erzsébetet egy időben, azon elsőrangu 
müvésznő, La Grange asszony is gyakran adá, s ezóta e szerep, 
Kaiser Ernstné asszony sikereden eröködéseit is ide számitva, be¬ 
töltetlenül maradt. Ujabb időkben Voggenhuber kisasszony igyek 
szik elődeinek nyomdokiba lépni, s már is a legszebb reményekkel 
kecsegtet. 

A czimszerepben (Hunyady László) Farkas, Jekelfalusy, El¬ 
linger vetélykedtek Legelőször e szerepet, a csakhamar feledésbe 
ment Petz adá : mig végre az óriási hangeszközökkel rendelkező 
Stéger lett az, a ki ezen szerep gazdag kincseit tökéletes előadásá¬ 
val kibányászhatá. 

A király (V. László) szerepe csak másodrendü, de azért mégis 
gyakorlott müvészt igényel. Gara nádort Udvarhelyi Miklós és 
Füredy Mihály személyesítek legnagyobb sikerrel. 

Rajzunk, történetünk egyik legnevezetesebb jelenetét tünteti 
elénk. A Hunyady-párt, melyhez egy pár udvaronezon kivül az 
egész nemzet tartozott, a csel3zövő s mindig vértszomjazó Czilley 
Ülrikot összevagdalván, a király kinyilatkoztatá, hogy ezen ese¬ 
ményben csak a bünteti") igazság kezét találja fel. A Hunyadyház 
főnemes rokonai és barátai nem elégedének meg e nyilatkozattal, 
s azért Temesvárra kisérvén a királyt, itt összejöttek Szilágyi Er¬ 
zsébettel, s ennek két fiával, Lászlóval és Mátyással, kiket a király 
testvérekül fogadott. A király megelőző viselete határt nem is¬ 
mert : inegujitá fogadását, miszerint Czilley Ulrik halálát soha 
meg nem boszulandja : aztán meggyónván és megáldozván, az 
egész udvarral a templomba ment, s ott ujját az evangéliumra 
téve, az oltár elött esküvel erösité fogadását! 

Rajzolónk e jelenetet vette ügyes ónja alá : az előtérben a 
kart képező urak és hölgyek foglalnak helyet. Egy gótboltozaton 
tul a templom föhajója látszik, a hol Szilágyi Erzsébet, a két 
Hunyady, Gara nádor és leánya, a kit az apa a kibékülés alatt 
szinböl Hunyady László arájául nyilatkoztatott, térdepelnek. A ki 
rály az oltár elött áll és esküjét Isten szine elött újítja meg, de a 
melyet mily hallatlan szószegéssel, s mily véres boszuval tört 
meg, a történetekből ismerjük. 

Az operában e jelenetet a legmagasztosabb zene és összes 
karének, kiséri. Az urak és hölgyek az „Éljen, éljen a király; or¬ 
szága viruljon, béke lengje körül!" szövegü kardalt éneklik, mibe 
aztán az egyes szereplők is bevegyülnek, s a zenei világ egyik leg¬ 
meghatóbb'harmonikus egészét idézik elö : a függöny lefordulta¬ 
kor templomi csengetyü hangja, s a tömjén ünnepélyes illatja 
tölti be a léget. A közönség elragadtatva gyönyörködik, s csak 
akkor tör ki viharhoz hasonló tapsokban a tetszés, a midőn a 
függöny a jelenetet már elzárja, s erre mint rendesen történik, 
Erkel Ferencz koszorus zeneköltönk, a helyeslés és éljenzés leg¬ 
zajosabb kifejezései között egymásután kétszer, söt háromszor is 
kihivatik. 

A Tisza virágzik. 
A Vasárnapi Ujság' 1859-ik évi folyamában, a 40 és 41-iki 

számban egy szellemdús irónő a magyar pusztai életet élethíven 
és igen kellemes irmodorban adván elö, a többi között ezeket 
mondja : „Itt egy különös tüneményt kell megemlitenünk, mely 
kizárólag a Tiszának sajátja, s évenként elöfordul. Nyár derekán, 
a legforróbb napokban hirtelen töméntelen számu apró rovar lepi 
el a viz tükrét, melyek csakhamar keskeny, fehér szárnyú pillékké kiképzett falámokkal, hat lábán kivül az altest oldalain a légzésre 

alakulva nehány óráig repkednek, s aztán ismét visszahullanak a 
vizbe. Ekkor mondják a halászok, hogy „a Tisza virágzik. — 
A Tisza-vi'ágzá-i tüneménye még mai nap is talány, habár a termé¬ 
szetbúvárok kutatására kétségkivül érdekes tárgy volna." 

Mint szorgalmas olvasója és kedvelője a Vasárnapi Ujságnak, 
mely irodalmunkban csaknem egyedül iparkodik az annyira élet¬ 
bevágó természettudományokat népszerü leirások által megös-
mértetni és megkedvelteim, már akkor szándékoztam a Tisza-vi¬ 
rágzásáról egy kis czikket irni, melyben ez igazán feltünö és szép 
természeti tünemény mivoltát megmagyarázva, egyszersmind a 
fennidézett sorokban elöfordulójnehány tévedést földeríthetném. De 
egy részt más dolgokkal levén elfoglalva, más részt pedig gyön¬ 
gédségből az irónő iránt nem akarván feddőleg föllépni, az ügyet 
abba hagytam, remélvén, hogy talán ügyesebb kéz fog e tárgyban 
eljárni. Azonban most, nyár derekán, midőn a Tisza virágzásának 
ideje ismét elérkezett, visszaemlékezvén a felhívásra, melyet a 
czikk írónője a természetbúvárokhoz intézett, nem átallottam tol¬ 
lat ragadni, hogy a jeles irónőnek megmondjam, mikép e termé¬ 
szeti tünemény, melyet ö is bővebb kutatásra érdekes tárgyul föl¬ 
ismert, söt ajánlott, már régóta nem talány a természetbúvárok 
előtt, mert megfejtése többszöri észlelet által tökéletesen és hatá 
rozottan sikerült, mit a következö sorokban a szives olvasó elött 
kifejteni, talán nem lesz felesleges. 

A Tisza-virágzást előhozó rovarok a reczésröpüek vagy recze-
szárnyuak közé tartoznak (neuroptera, Netzflügler) és ezek közül 
a 2-ik sorozatban, magyar nyelven kérész nevezet alatt fordulnak 
elö (ephemeridae, Stundenhaft). Először is tehát nem lehet azokat 
„pilléknek" nevezni, mert ámbár négy szárnyuk van, de ezek 
reezések és simák, a pillékéi pedig pikkelyesek, mely pikkelyek 
persze oly rendkivül aprók, hogy azokat csak nagyitó üvegen át 
lehet tisztán kivenni, a midőn remek s különböző alakjukat, elren¬ 
dezésüket és a szárnyakba való béhelyheztetésüket bámulattal 
szemléljük. Ezen tévedést azonban nagyba nem veszem, mert a 
szárnyak különtermészetéhez még a farkokat leszámítva, melyek 
ily alakban a pilléknél nem fordulnak elö, a hasonlatosság meg¬ 
lehetősen megvan köztük. 

Ezen állatkáknak oly rögtöni és oly nagy számmal való meg¬ 
jelenése, valamint felette rövid életideje méltán figyelemre gerjeszt¬ 
het minden gondolkozót, a mint ezen hatást a kedves írónőre is 
gyakorlottá, kinek megnyugtatására megjegyzem itt, hogy már a 
legrégibb időkben a leghiresebb természetbúvárok (mint Aristote-
les, Plinius, Aelian) azokat kutatásuk tárgyává tevék, s már 200 
év előtt a nagy Swammerdan ezen rovarok természettörténetét és 
boneztanát közzé tette. Hogy a természetbúvárok figyelmét a kéré¬ 
szek ki nem kerülték, oly nagy érdemül nem is akarom felróni, 
mert hiszen ezen természettünemény minden évben s minden or¬ 
szágban, hol folyók vagy csak tavak is vannak, elöfordul, mert 
tévedés, mit a fennidézett czikk mond, hogy e tünemény csak a 
Tiszának volna sajátja, mert az minden fotyóban előfordul, a Du¬ 
nában, a Tiszában, Marosban, Körösben sat. Hivatkozom itt a fö¬ 
város lakosaira, a „boldog pestiekre," kik minden évben, ha mulat¬ 
ságosabb dolgokkal nincsenek elfoglalva, láthatják a Duna-virág¬ 
zását, hivatkozom a Maros mentében lakókra, kik közé magam is 
tartozom, s kik előtt szintén ösmeretes a Maros virágzása. 

Ismeretes e tünemény külső alakja az egész világon és mióta 
emberek lakják azt, de nem igen ismeretes e rovarok eredete, élet¬ 
folyama, mert nagyon tévedne az, ki azt hinné, hogy ez állatkák 
(elnevezésök szerint, mint ephemerák, hemerobiák, diáriák) csak¬ 
ugyan nem élnek tovább egy pár óránál; a néphit szerint t. i. egy 
pár órával naplemente elött születnek és naplemente után egy 
pár óra mulva meghalnak. A dolog azonban nem ugy áll. 

Tudva van, vagy tudva kellene lenni minden tanult felserdült 
ifjunak s minden müvelt nőnek, legalább annyinak a természettudo¬ 
mányból, hogy minden rovarnak három életszaki változáson (me-
tamorphosis) kell átmennie. Minden állat s igy minden rovar to¬ 
jásból vagy petéből veszi eredetét, — a többi állatok többnyire 
megmaradnak azon alakban, melyben a tojásból kifejlődtek, a ro¬ 
varok petéiből azonban elöbb hernyó vagy pondró lesz, ebből 
puppa vagy hernyóbáb s ebböl végtére pille, bogár, légy, méh stb. 
Akéréss is tehát,mint rovar,mely a Tisza-virágzást képezi, petéből 
ered, s első életszakában mint pondró (lásd az I. rajzot) a vizben 
lakik s igy viüílht, mely meglehetös hosszu csáppárral, rendesen 
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szolgáló szervekkel, kopol-
tyúkkal, és a test végén 
háromágú evező lapokkal 
van ellátva. A kérészek 
pondróéletszak lefolyása 
alatt, mely 2 — 3 évig tart, 
többször vedlenek, némely 
fajtájuk a partok iszapjá¬ 
ban apró lyukakat, mene¬ 
teket ásnak, s ott ázalék-
férgekkel táplálkoznak,ma¬ 
guk pedig ez életszakban 
is a halaknak kedvencz 
eledelül szolgálnak. — A 
második életszakban, mi¬ 
dőn bábokká válnak, há¬ 
tukon a jövendő szárnyak 
csirái tünnek elő, mint ezt 
a rajzban láthatni. A báb a 
rovaroknak azon állapotja, 
melyben mozdulatlan s 
látszólag élettelen hever¬ 
nek, semmi eledelt maguk- II. Kifejlett kérész. 

hoz nem vevén; a kérésznél azonban, némely rovarokkal kivétele¬ 
sen a báb is táplálkozik és ezen életszak csak a szárnycsirák elö-
tünése által ismerhető. — Végre, midőn a kérész az utolsó élet¬ 
szakba, mint kifejlett rovar, kilép, bábköntősét leveti s ezzel 
egyszersmind egészen uj alakban tünik elő. Először is a falámok, 
melyekkel a táplálékot magához vette, csaknem egészen elenyész¬ 
nek; ugyan minek is kellene száj és falam szervek oly állatkának, 
mely már csak egy pár óráig fog élni! Hasonlóan a kopoltyukat 
is leteszi, mert ezek csak a vizben való légzésnek eszközei, de ezen¬ 
tul a kérész, mint szárnyas állat, nem vizi, hanem légi lény, és a 
kopoltyuk helyett légcsöveken vesz lélekzetet. A test végén az 
evező lapok helyett sörteíbrma'két vagy három águ hosszabb vagy 
rövidebb farka van. A legkitünőbb változást azonban szárnyai ké¬ 
pezik, melyek mindenkor négyes számmal jelennek meg, az elsők 
szélesek, nagyok, a hátsók pedig aránylag igen kicsinyek. 

Megjegyzendő itt, hogy a kérésznél, mint az egész rovarvi¬ 
lágban egyetlen példa, azon különös sajátságot láthatni, hogy a 
mar kiképzett rovar, bár csak egy pár órára van szabva életideje, 
még egyszer vedlik, a mit igen könnyen észlelhet akárki, ha épen 
a virágzás alatt a partokon sétál, mert a töméntelen sok kérész, 
ide-oda repdesve, a vedlés könnyítése okáért, különféle tárgyak¬ 
hoz, s igy tulajdon ruhánkhoz is tapad, a hol az egész műtétet ké¬ 
nyelmesen nézhetjük. A hátán megreped a régi köntös és egy pár 
percz mulva az egész rovar, minden kellékeivel, uj lábakkal, szár¬ 
nyakkal és farkkal kibúvik és vigan elröppen, elsö mezét kabátun 
kon hagyván hátra. 

Már most rövid életidejének feladata nem egyéb, mint hogy 
eletpárt keressen magának, 'mit a nagy sokaságban vajmi bőven 
talál; az egész tünemény nem egyéb egy nagyszerü lakodalomnál, 
eljegyzés házasság, egy kis táncz a levegőben és aztán vége a mu¬ 
latságnak; a hím a párosodás után meghal, a nőstény 2--400 pe 
téit a vizbe hullatja s aztán szintén bucsut vesz a világ múlandó¬ 
ságától. Ekkor aztán napnyugat után némely esztendőben a viz-
tnkre meg a partok 2 - 3 ujjnyi vastagságra megrakvák a kéré¬ 
szek hullaival, melyek a halaknak és madaraknak lucullusi estebé¬ 
det nyujtanak. 

Sok kérésznek e rövid farsangjok is megkurtittatik, mert sok 
ellensegök van, ugyanis ha nagyon alant, a viz szine felett repked¬ 
nek, a leskelődő számtalan halak, a vizből felszökellve, elcsípik s 
tóyehk, — ha feljebb szállanak, a madarak prédái lesznek. Ha 

P »g csolnakban a folyó közepéig eveznek a halászok és fáklyákat 
gyujtanak, ezerenként neki mennek a szegény kérészek, mint ezt 
z estiepék is teszik és megperzselve szárnyaikat, elvesznek, mi¬ 

elött eletök föfeladatának megfelelhettek volna. Azonban miriádnyi 
sokasaguk a végképi elpusztulástól bőségesen megóvja öket, mert 
. e z e r e n és ezeren esnének prédául ellenségeiknek, vagy egyéb 

viszontagságoknak, marad még más ezer meg ezer, melyek a nem 
íentartasát háboritlan eszközlik. 

Az ide mellékelt 2-ik rajzban ábrázolt kérész, a Maros és Ti¬ 
sza virágja, a kérészek legnagyobb fajtája, hosszu farku kérésznek 

I. Kérész-pondró. 

neveztetik. (Palingenia longicauda B. Ephemera 
flos aquae JU.) Szemei feketék, teste sárgabarnás, 
szárnyai hamuszinüek, farka kétágú, melyet rep-
kedésközben ékesen kitárva visel. 

A folyók kérészein kivül vannak mások, me¬ 
lyek a tavakban laknak, és innen lepkehálóval 
egy merítésre százanként halászhatni a pondrók-
ból, melyeknél a légzö kopoltyuk sebes és váltoga¬ 
tott mozgásai érdekes látványt nyujtanak a termé¬ 
szet tünneményeivel bibelődő búvárnak. Hogy te¬ 
hát a kérészeknek több fajtái vannak, el fogja hinni 
most a szives olvasó,valamint azt is, ha elmondom, 
hogy némely fajtája (P. horaria, albipennis) oly 
kicsiny, mint a légy. Dr. Sz. 

Egy magyar kertész levelei Kis-Ázsiából. 
(Folytatás is 

Hiszem is, hogy a cholera ellen jobb védszer nincs a hegyi tiszta leve¬ 
gőnél; mert mig Amasiában rövid idő alatt a cholerában "csaknem 3000 
ember halt el, s mig ettől a lapályokon és völgyekben levő faluk egyike 
sem maradt ment, azalatt a magason fekvő hegyi helységekben, tudtomra, 
egy 80 éves elaggott asszonyon kivül más nem halt meg, de hihetőleg ő sem 
cholerában. — A hegynek a tenger szine fölött legalább is 2000 lábnyi ma¬ 
gasságban fekvő egyik igen kies völgyében, forrás mellett ütöttünk tanyát; 
az itt szétszórt faluktól messze ugyan, de mégis oly biztonságban vagyunk, 
hogy őrködésre gondunk sincs; sátoraink körül mindenféle tárgy szétszórva 
hever, sőt vadászat végett hozott lőfegyvereink is vagy fára akasztva, vagy 
ennek törzséhez támasztva legtöbbnyire kinn vannak és semmink sem vesz 
el; a törökök gyakran közelítenek hozzánk, megnézik lőfegyverünket, és nem 
fogy csodájok, hogy ugyan miképen sülhet az el, ha koha, lakat vagy serpe¬ 
nyő sincs rajtok. E vidéken a kupacsos puskákat még nem ismerik — Ugy 
élünk itt a szabad természetben, mint kis királyok; időnket vadászattal 
gyüjtéssel és lovaglással töltjük; nyul, kövi fogoly és vadgalamb e vidéken 
igen nagy mennyiségben él, az Ag-daghot sok őz és vaddisznó lakja, de az 
utóbbiakért nem fáradozunk, mert nyulakkal és foglyokkal konyhánkat kü¬ 
lönben is szükségen felül ellátjuk. 

Amasia igen régi város, Strabo hires földleiró születéshelye, s tud¬ 
tomra azon városok egyike, melynek nevét ama számtalan barbárok, kik 
évezredek óta időszakonkint meghóditották és felváltva lakták, — el nem 
ferdíthetek. Nagy ideje már, hogy mahomedánok uralkodnak benne- a ke 
resztyén görögöktől a üanismendek, azután az Isfendiárok, elvégre az üz 
manók hatalmába került. - A város egy mély völgyben a Jesil-irmak (zöld 
folyó) vagy is inkább — mert a Jesil-irmak a Karahiszár heo-yeiből eredö 
más ág - a Terz-akan-irmak (visszásán folyó) két partján van épitve s igen 
meredek sziklahegyektol környezve. A balparton levő hegyről mélán néz le 
a var, melybe Bajazid Jildirim (villám) az angorai csata után menekült a 
hol is Timur-lenk (sánta vas) — vagy is európai irók elferditése szerint 
lamerlan — tatár khán az egész török sereget szétverte, de e sziklafészket 
mondá szerint, három hónapi kemény ostrom után sem vehette be. Hagyó' 
many szerint ily dicsőségben Kisázsiának még egy más vára, a Tioris folvó 
partján levö Mardin is részesült volna. ° J 

A vár alatti aczélkeménységü sziklákba vágott templomok sirok és 
folyosók igen nevezetesek; többi közt kivésett üregben áll eoy kápolna egé 
szen egy kőből roppant nagy munkával kidolgozva; vannak még sírboltok a 
meredek sziklába minden irányban vésve, melyek belseje gyakran tárras de 
a bejarat mindig szűkebb négyszögü nyílás. A boltozatokon csupán e V h e 
lyen éspedig a vár alatt levö s hozzá igen nehezen férhető egyik sírboltban, 
hosszadalmas s általam le is rajzolt görög feliratot találtam, és épen ugyanitt 
több ne v i8 olvasható, jelesen: Brou Francois Lopin 1801. Payere. Voluntui, 
Aiiltias prisoniersdc guerre. Mint értesültem, Bonaparte egyiptomi expeditió-
jakor a torokok nehány francziát foglyul ejtenek, s a szultán ezeket biro¬ 
dalma minden részébe széthelyezé, hogy az ő hatalma a nép előtt nagysze¬ 
rüen tünjék föl; az Amasiába küldöttek darab ideig egy mély pinczében 
tartattak, de későbben szabadon járhatván, neveiket az emlitett sirboltba 
karczo gátak, hol az utas azokat még sok idő mulva is olvashatja. — A vá-
F.° „ „ *el

f
etészaknak mintegy félórányi járásra, hol a marsiváni völgyekből 

jövö folyó a Terz-akan-nal összeszakad, fényesre simított igen szép sirbolt 
van, melyen a lakosok értesítése szerint igen sok írás volt; azonban nehány 
év eiőtt az amasiai kormányzó arra lovagolván, a fényesitett kövön meo-tö-
rótt es visszaverődött napsugaraktól megriadt ló urát levetette; a csaknem 
nyaktörést szenvedett kormányzó e balesetet a görög betűk bű'ereiének tu 
lajdonitván, parancsot adott ki, hogy a betűket tüstént lefaragják az üreget 
pedig szalmával kiperzseljék, - nem tudni, ha vajjon a üzin kiüzése vaW 
pedig a fény meghomályositása végett-e? 

Ezelőtt a várat is lakták, mig a házaktól adót vagy salian-t nem kel¬ 
lett fizetni, nehány év előtt azonban a várbeli házakra isE'adó vettetett, 8 e 
miatt tulajdonosaik elhagyák azokat, e terhén felül okul "szolgálván még a 
varba valo fáradságos feljárás is; ez alkalommal a várban létezett régi c~~ 
verzetek és vértezetek kipusztultak és elvesztek. — Van a várban e^y ^ ^ YVJ.„w.v^.v iw^u^uuioun « civeszteK. — van a vároan eo-y io-en 
fáradságos munkával kemény sziklába vésett kut, mely lejtősen halad lefelé-
hihető, hogy e mesterséges készítésű üreg hajdan egészen a várhegy alatt 
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mormogó folyam SZ'P.OÍL; hatott, de most már, a legurult kövek által bedu-j 
gulván, egy részben t'öltelt. azonban mégis 320 lépcsőt olvastam meg lefelé, 
a lejárás pedig <>ly tágas, hogy mélyébe vizhordó állatokkal is le lehetett i 
jutni. — A vár alatti kevésbbé meredek északi oldal lejtős szántóföldén | 
egy ágyu hever, mely egymás mellé illesztett vasdorongokból áll, melyeket 
vaskarikák foglalnak össze, ezek felületét ismét egymáshoz illesztett vas-
léczek környezik, szintén vaskarikákkal erősen körülövezve. Ezen ágyu alkal¬ 
masint amaz első lőszerszám lehet, mi valaha az emberek és kövek rontására 
találtatott fel. 

A várostól nyugatdélre vizmentében mintegy negyedórányi távolság¬ 
ban van egy sziklába vágott kut, melynek vizéhez nehány, már igen elko¬ 
pott lépcsőn juthatni; a Keresztelő Sz. Jánosról nevezett kolostor hajdaná¬ 
ban itt létezésének emlékét a hagyományon felül az itt még szanaszétheverő 
épület- és oszlopkövek tartják fenn. A görögök ünnep- és vasárnapokon ide 
járnak imádkozni és mulatni, hol egyszersmind temetőjük van; ebben apró 
kövek halmazától már is jó magasra emelkedett sirdomb meglepőleg tünik 
ki, a melyből és a mellette kinőtt cserjék ágacskáin ezer meg ezer rongy¬ 
darab csüng. Tudakozódásomra egy görög e sirdomb eredetét ekkép adá 
elő : „Több mint 12 év előtt a török kormány a birodalom több részébe or¬ 
vosokat (karantin) küldvén, egyet Amasiába is rendelt; de mivel az izlam 
!iit azt tanitja, hogy az Isten végzetei ellen tenni nem lehet, s igy csak az 
hal meg, kinek órája ütött, ennélfogva ezen ujitás az ulemák magyarázata 
szerint, az igaz hit értelmével ellenkezőnek lenni állíttatott, az ozmán nép 
tehát a kormány jószándoku s a szenvedő emberiségre nézve üdvös rende¬ 
letét roszul fogadta s elégedetlensége csakhamar lázadásban tört ki; igen 
*ok imám, dervis, talebb és mindenféle nép gyült össze, az orvos lakára ro¬ 
hant, de ez már a görög templomba menekülvén, az oltárnál elrejtezett; & 
felbőszült nép oda is utána tódult, a szentélyből kihurczolta és mint kutyát 
agyonveré. Az örmények a máshitű kivégzett orvos hullájának temetőjükben 
helyet adni vonakodván, azon egyszerü oknál fogva, mert templomukban 
öletett meg, ide temették. Lásd, folytatá a görög, az itt nyugvó is frank 
volt, mint te vagy, de ő a fanatismus dühének áldozatul esvén, martyr lőn, 
s emlékezetét a nép nagy tiszteletben tartja; az itt elmenők soha sem feled¬ 
keznek el, sírjára egy-egy követ tenni, a hideglelősek pedig ruhájukból egy 
darabkát leszakitnak s azt erős bizodalommal sírja cserjéje gályáira aggat¬ 
ják, és betegségükből az ő hitök kigyógyitja őket." — Mi nemzetbeli volt 
az orvos, ki nem fürkészhettem, arról azonban értesültem, hogy gonosz tette 
miatt az amasiai nép keserüen meglakolt, mert Mahmud szultán nagy sereg 
katonaságot küldött a városra és a lakosság előbbkelői vasbilincseken hur-
:zoltattak Stambulba, hol magukat mindenféle hazudsággal mentegették s 
mindezt a görög papok és a felhívott keresztyén lakosok is igazolni kény¬ 
szerültek; de a befogottak közöl mégis sokan lánczaikon haltak el, a város 
pedig a megölt orvos családjának évenkint még jelenleg is 15,000 piaszter-
nyi vérpénzt fizet. 

Itt látható még ama sziklába vágott vizvezeték is, melyet a népmonda 
egy persa regény hőse : Ferhád művének tart. Ferhád ugyanis egy georgiai 
szűzbe, a csodabáju Sirinbe szerelmes lőn, ezt nőül megkérte, de a leány vo¬ 
nakodó atyja az ifjut óhajtásától elidegenithetni vélvén, egy herkulesi mű 
elkészítését adta fel, melynek telj esitése esetére adta volna csak neki leányát, 
a szerelmétől lelkesitett Ferhád azonban bevégzé a nagy munkát, de szive 
leányát meg nem nyerheté, mert Amasiába vitték és előle elrejtették. Ki¬ 
fürkészvén Ferhád szerelmese hollétét, felkereste őt, de a szívtelen atya 
leánya elnyerhetését ismét egy óriási mű elkészítésétől feltételezé, mely 
abból állott, hogy a kősziklákon leánya lakáig vizet vezessen; a derék ifju 
ezt is elvállalá és be is végzé, de ekkor egy vén banya arról értesitette, 
hogy a. szép Sirin meghalt. E gyászhirre Ferhád kétségbeesvén öngyilkos 
lett. Amasia jelenleg ugyan nagyszerü romokkal nem bir, de a nagy meny-
nyiségben található faragott kövek, párkányzatok s oszlopok eléggé tanus¬ 
kodnak hajdani nagyszerűségéről és viszontagságairól; alig lehet a városban 
néhány lépést haladni, hogy a régi fény idejéből maradványokra ne bukkan¬ 
junk; a vizen épitett kőhidak is csaknem egészen egymásra halmozott osz¬ 
lopmaradványokból készitvék. — A Danismend mahomedán korból is talál¬ 
tatnak még némi emlékek, melyek közt egy, tömör kőből készitett és jelenleg 
is fennálló s hihetőleg valami középület kapuján, oly gyönyörü arabesk 
faragványok vannak, minőket még soha sem láttam; az egymásba fonódó 
sajátszerü czikázatokat nem levén képes szemeimmel követni, rajzolásukat 
abban hagyni kénytelenittetém. — Egy már romlásnak indult mahomedán 
ritZ-ben vagyis sirboltban koszorukkal és Orion-fejekkel ékesített igen szép 
sarcophagot találtam; ezen hihetőleg valamely görög hős vagy művész ko¬ 
porsóját elfoglalta mahomedán szent, bizonyára sclii-i vagy persa hitfeleke-
zetü lehetett, mert az orthodox szunni-t e képekkel fertőztetett s előbb 
djaur-t tartalmazott sirba temetni rokonai nem engedték volna. 

A várorom mögötti hegyen roppant kőtáblával födött sir van, a hová 
évenkint ápril 25-én papjaival együtt kizarándokol a nép; e helyet Kirkler-
nek (negyvenek) nevezik s a selyembogarak tojásait ott szentelik be; az is 
vértanuk sirja, de történetüket ki nem fürkészhettem; ilyesekről s több 
egyebekről itt hasztalan kérdezősködni, mert felvilágositást épen nem, vagy 
csak a legritkább esetben képesek adni; csupán szokásokat követnek, anél¬ 
kül, hogy ezek eredetét tudnák. Az idevaló nép bármi kézművet angolnak, 
— minden várromot pedig genevis vagyis genuainak tart, noha a genuai 
birtokok csak a tengerparton voltak. Vannak még e vidéken egyéb régi ne¬ 
vezetességek, de azok csak ugy birnának érdekkel, ha történetöket csak né¬ 
mileg is adni lehetne, de itt könyvekhez nem juthatni, melyek utmutatása 
nyomán azok érdekében fürkészni s kutatni lehetne. 

Amasia lakossága selyem-és gyümölcstermesztésből él; alig van Török¬ 
országban e helynek párja, hol annyi és oly jó gyümölcs teremne mint itt, 
és mindemellett a piaczon jó és szép gyümölcsöt nem kaphatni, mert nark 
(szabott ár) szerint köteles kiki árulni s ez az oka, hogy a gyümölcs szinét 
vidékre viszik, hol azt tetszésük szerint árulhatják. Stambulba nagy mennyi¬ 
ségü körtét és almát szállítanak. — A szőlő okája 12, körtéé 8, almáé 6, 
baraczké 4, a dinnye batmanja 25 pára (1 batman ^= ti oka vagy 15 osztrák 
font. 40 pára = () ezüst krajczár. 1 huszas = 3 piaszter és 10 pára). 

Áz itteni gubók elég tömörek és aprók levén, felfogásom szerint nem silá¬ 
nyabbak a brussai termeléknél de a brussai és demirdzsi görög nők ügye¬ 
sebbek a selyem-felmotolázás kezelésében. — Három völgyág, melyet a Je-
sil-; vagy Terz-akan-irmak a sziklák között mosott ki magának, eperfákkaí 
van beültetve; a folyó ága mindenütt el van gátolva s a gátak elé egy-egy 
vizmeritő kerék a kertek nedvesítésére alkalmazva. Minden kertosztályban 
fából vagy vályogból készitett terjedelmes épület van, melyben a selyembo¬ 
garakat tenyésztik; a kertek egymástól nincsenek kerítéssel elkülönözve,s az 
emlitett házak mégis az év 9 hónapján át bántatlanul üresen hevernek. Itt 
is, mint Brussában, a fák ágacsait bicskafürészszel vágván le, adják a her¬ 
nyóknak, mely kezelési mód ugyan több helyet — de kevesebb munkát ki¬ 
ván mint az olaszhoni eljárás, a hol a leveleket az ágakról lefosztják, s ez 
utóbbi mód jobbnak is látszik ott, hol a munkáskezek nem hiányzanak, de 
az előbbi, az itteni körülményekhez képest alkalmasabb és hasznosabb. A 
levágott ágacsokat kövér és dús hajtások pótolják, de Magyarországban az 
ily nyesés után nőtt uj hajtások őszig vajjon megérhetnének-e? azt csak ki¬ 
sérlet után lehetne megtudni. Nemesitett eperfa itt nem találtatik, de Brus¬ 
sában elég van; ennek levelei gyakran egy lábnyi hosszúk és sok selyem¬ 
anyagot tartalmazók levén, hasznosabbak mint a vadfák levelei. Tavaszkor a 
nép elhagyja városi lakását és a kertekbe költözködik. Mi könnyü e keleti 
népnek a költözködés, azt nálunk nem is képzelik; széket, asztalt s más efé¬ 
lét nem ismernek, hanem néhány szőnyeg, szalmával töltött párna és a fő¬ 
zéshez való rézedény minden, mire szükségok van. Egy fanyerges öszvérre 
kötött két kosárba rakják holmijaikat, ezekre teszik az apró gyermekeket,, 
a kosarak közé rakott párnákra ül az anya, a nagyobb gyermekek elül vagy 
hátul futkosnak, az apa pedig öszvérét vagy egyéb teher-hordó állatját a. 
költözködés helyéig részint hajtja, részint vezeti. 

A növény-világ igen sajátságos és nagyon különböző a Szamszun vi¬ 
dékitől, de erről máskor, és most csak azt jegyzem meg, hogy a Thuja ori-
entalis itt a kopár kősziklák közt mindenütt nő. 

A madarakból sok szakállas sas, Gypaetos barbatus, fakó keselyű, Vultur 
fulvus, barna keselyű, Vultur cinereus — mely utóbbi azonban tiszta meg¬ 
győződésem szerint nem egyéb, mint a V. fulvus fiatal egyéne, — dögész 
keselyű, Cathartes perenopterus látható; vannak továbbá még többféle sasok,, 
ölyvök és vércsék, ezek közt a sárga körmű vércse, Falco Tinnunculoides; a 
szép falkúsz Tychodroma muraria, havasi holló, Pynhocorax graculus, és 
más apró ritka madárfajok a zenérek Sylvia k neméből, ugy a szulovai kies 
völgyijén nagyszámu reznek, Otis tetrnx, továbbá egy igen szép gatyás tyúk¬ 
faj, melynek műnevét elfeledem, található; van még egy itt Angut-nak ne¬ 
vezett gyönyörü nagy kacsafaj, melyet eddig nem ismertem, most azonban 
vadászat közben láttam és haliám vastag de különben ércz-zengésű kellemes 
hangját. De mint vadászt, is érdekelni fog a szép kövi fogoly Ptrdix saxati-
lis, mely itt oly nagy mennyiségben van, hogy egy nap 30—40 csapatra is 
bukkanánk. Itt igen különös módon vadászszák, t. i. egy öl magas és négy 
láb széles terjedelmü, fehér és verhenyes koczkájú szőrszövet lepedőt négy 
sarkánál fogva keresztbe illesztett s megkötött két veszszővel kipeczkelnek, 
s ezt a vadász középen fogva maga elé tartja és viszi a foglyok felé; a fog¬ 
lyok erre összecsoportosulnak és mintegy kiváncsian bámulják a különös 
kelmét. A lepedőn a szemek számára két lyuk van, alantabb pedig egy har¬ 
madik, melyen a puska csővét kidughatni; ezen móddal az itteni vadászok, 
kik röptében egyátalán nem tudnak lőni, egyszerre több foglyot ejtenek le. 
En is megkísértem az alagyn-\al (mert így nevezik, mi tarkást jelent) a 
vadászást, de nem tudtam vele boldogulni, mert nem lévén hozzászokva, 
nem a lyukakon, hanem a szövet szélénél kukucsáltam, s a foglyok elrepültek; 
ámde miként a fecskék a fülesbaglyot szokták háborgatni, akként a verebek 
nagy i'siripolással támadják meg az alagyást. Erről az a véleményem, misze¬ 
rint a koczkázat a madarak szemét ingerii és kápráztatja. 

Kigyó e vidéken igen kevés van, az is egy fehér faj, melyet nem isme¬ 
rek, de annál több a skorpió és a rettenetes harapásé pók, Phalanga. 

Nogell István. 
Egyveleg. 

+ {Olyan leh.ete.tUnféle.) A ,,Times'* írja, hogy a londoni adósok bör¬ 
tönében véletlenül egy oly embert fedeztek ről, a ki már egy évvel a water-
looi csata előtt került e börtönbe, s azóta folyvást ott üldögélt. Az illető 
most 77 éves, neve Miller W. Még 20 évvel ezelőtt táplálta anyját börtö¬ 
néből, de azóta a csuz annyira erőt vett rajta, hogy nem bir dolgozni. Az 
utolsó parlamenti ülésben jutottak e fölfedezéshez, midőn az adósbörtön ügye 
is szóba jött. Tehát Londonban is történhetik olyan eset, hogy az embert 
bennfelejtik a börtönben, csaknem félszázad évig! 

+ (Tiltott nyomtatvány.) A Klenze Farkastól Boroszlóban megjelent 
„Schwarzenberg" czimü történeti szomorujáték áruitatása az osztrák csá¬ 
szárság egész területére nézve eltiltatott. 
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T A R H Á Z. 

A. „nemzet gazdasszonyai"-nak kiállítása. 
A kiállitást a Beleznaykertben, megnyitása óta folyvást szépszámu 

közönség látogatta. Mielőtt a kiállitás tulajdonképeni helyiségébe, a lovar-
körbe lépnénk, balra egy sereg cochinchinai és brama-putra-kakas fogad 
bennünket, harsány kukorékulással üdvözölve. A lovarkör belseje izlésesen 
van földíszitve. A bemenettel szemközt gr. Széchenyi István életnagyságu 
arczképét pillantjuk meg, fölötte az ország czimere, nemzeti zászlóktól kö¬ 
rülvéve, alatta nagyobbszámu növénycsoportozat ötlik szemünkbe. Körös¬ 
körül, és pedig a bejárattól jobbra különféle élelmiczikkek, u. m. kalácsok, 
pogácsák, csemegesütemények, befőzött gyümölcsök, lépesméz, savanyitott 
ugorka, eczet, sajt, kenyér sat. vannak felállítva. Balra a női kézi munkák 
állnak, és pedig a legfinomabb hímzésektől le egész a harisnyáig. Egy be-
végezetlen harisnyapár is látható itt azon nem rég feltalált módszer szerint 
meíynélfogva öt közönséges tűvel egyszerre két harisnyát lehet kötni. A 
lovarkör közepét az itteni iparosoktól kiállitott czikkek, u. m. kávé- és 
theafőzök, vasalók, gyertyatartók és mindenféle háziedények foglalják el 
Említésre méltó ezek közt egy, Vidacstól készitett amerikai takaréktüzhely 
s egy gyümölcsszállitó láda, mely négy oszlop közt, kaucsukmadzagokon 
szabadon függ, miáltal a kocsi rázása a gyümölcsre nézve lehetőleg ártal¬ 
matlanná van téve. Az állatkiállitás, egy pár díszmadarat kivéve, barom¬ 
fiakból és sertésekből áll, melyek a lovarkörön kivül vannak elhelyezve. A 
baromfiak legnagyobbrészt cochinchinai tyúkok és kakasok, köztük valóban 
kitünő példányokat lehet látni. A sertések, különösen a norfolkiak és york-
shire-iek igen szépek, s köztük valóban bámulatos nagyságu példányok 
találtatnak. —• A kiállitás, mely a „nemzet gazdaszonyainak" dicséretére 
válik, holnap, sept. 2-án záratik be. Naponkint az esti órákban dinyeizlelé 
van, ilyenkor megy végbe a megvett tárgyak naponkénti kisorsolása is 
Ilyenkor szép számu vendégkoszoru szokott egybegyülni s a szives gazd¬ 
asszonyok a meghivott gazdurakkal nehány vidám poharat is szoktak 
koczintani. 

Végül megemlitjük még, hogy a jó rendezés dicsősége főleg Konkolyné, 
Simigné, Benediktyné, Veres Eszter, Temlin Karolina asszonyokat, és Kon¬ 
koly Dezső kiállitási titkárt illeti, mint kik az ügy körül legtöbbet fáradoz¬ 
tak. Nem hallgathatjuk el Lévay Henrik urnak, az első magyar biztositó 
társulat igazgatójának azon nemes tettét sem, hogy szives volt a kiállitott 
tárgyakat a magyar biztositó társaságnál 3000 ft. erejéig saját erszényéből 
biztositani. 

Irodalom és müvészet. 
+ {Akadémiai pályahirdetések.) A m. Akadémia a magyar hölgyek 

alapítványából kiadandó három- háromszáz ft. jutalom mellett, a követ¬ 
kező, első hirdetésre pályázat nélkül maradt föltételeket ujra kihirdeti, mi¬ 
nélfogva 1. kivántatik az ujabb nevezetes utazók története, különös tekintet¬ 
tel a világ és az északi sark körüli utazásokra. A pályaműnek legalább 15 
kis nyolezadrét nyomott ivre kell terjedni; 2. kivántatik a fölfedezések tör¬ 
ténete, különös tekintettel a gőz- és viliányosság alkalmazására s a fény-
feépirás kifejlésére. A pályamű mintegy 12—15 iv legyen. A pályaművek 
szokott mód szerint 1863. jún. 30-ig az Akadémiai titkárához küldendők be. 
Álnév alatt a pályázat érvénytelen. A jutalmat csak önálló becscsel biró 
mű nyerheti el. A koszoruzott mű tiz évig az Akadémia sajátja marad, s 
ennek „A tudományok Csarnoka" czimü gyüjteményében jelenik meg. 

+ (Deák Ferencznek azon olajba festett arczképe), melyet Györgyi 
(Giergl) Alajos festesz hazánkfia Pestváros hatósága megbizásából készit, a 
pesti község tanácstermében közelebb fel fog függesztetni. A kik e képet 
megtekintették, kitünőleg sikerültnek mondják. 

4- (A budai népszinház) nemsokára teljesen elkészül, ugy hogy szept, 
közepén már megnyithatják. Az építkezés eddig már körülbelől 14,000 ftba 
került. A t. gyüjtők ujolag fölkéretnek, hogy a náluk begyült adományokat 
mielőbb beküldeni sziveskedjenek. 

4- (Pályázati eredmény.) A pest- budai zenedénél egy magyar lassu és 
friss nótára évenkint kitűzni szokott Prónay-féle 10 arany jutalmat ez idén 
Pető János nevelő, a Weisz-féle második, 5 aranyos jutalmat pedig Kellér 
János pesti ügyvéd nyerte el. 

— (Bolond Miska 1862-ik évi naptára megjelent!) Az évek óta jó 
hírben álló, idősb Bolond Miska mint elsö fecske, már megjelent a naptárak 
széles mezején. Miután ez idén, a sajtó szabadabb viszonyainál fogva, kissé 
félretolhatta szájkosarát, sokkal erősebb, de épen oly bátor tréfákat mond 
el t. cz. olvasóinak, szokott előadási ügyességével. A 80 krt, melybe e nap¬ 
tar kerül, senki sem fogja megbánni. Kapható Heckenast nyomdájában 
(egyetem-uteza 4. szám) s minden hazai könyvárusuál. — Ugyanott készül 
most az aranyos tollú Kakas Márton naptára is, s nem sokára kapható lesz. 

4- (Alkalmi költemény.) Elefánt Mihály ácsai ev. lelkésztől megjelent 
azon üdvözlő költemény, melyet az b. Prónay Gábornak a magyarországi 
ágostai hitvallásu evangyelmiak egyetemes felügyelőjének, aug. 28-án vég¬ 
bement felavatási ünnepélyére irt. 

+ (•„Magyarhoni korszerű eszmék") czim alatt Strókay Bélától egy 
101 lapra terjedő mű jelent meg, gr. Teleki László szellemének ajánlva. 
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4" (Kun Tamás) Borsodmegye főorvosától Miskolczon ily czimü gya¬ 
korlati hasznos munka jelent meg : „A megyei főorvos tisztiköre." Ára 1 ft. 

4- (Jósika Miklósnak) közelebb megjelent ,,//. Rákóczy Ferencz" 
czimü hat kötetes történeti regényét pár hét alatt ugy elkapkodták, hogy 
most már uj kiadást kell belőle rendezni. 

4- (Lauffer és Stolpnál) következő érdekes munka jelent meg : „A po¬ 
gány magyarok vallása." Irta Kállay Ferencz, m. akad. tag s volt kir. ezá-
zados-hadbiró. A Kisfaludy-társaság által ötven aranynyal jutalmazott 
mythologiai pályamunka. A becses mű 330 lapra terjed. 

+ (Kecskeméten) megjelent azon szép emlékbeszéd, melyet Szász Ká¬ 
roly Félegyházán f. é. jún. 8-án gr. Teleki László felett tartott. 

4- (Libay Lajos, jeles tájfestészünk) gyönyörü egyiptomi képalbumát 
most olcsóbb kiadásban, magyar szöveggel szándékozik közzétenni. Remél¬ 
jük, hogy csak akad kiadója oly müveknek, melyekért a jeles müvész az 
angol királynő, a bajor király, a baadeni nagyherczeg s több más német 
fejedelem, sőt a nemrég kimúlt török zultán részéről is rendjeleket, értékes 
emlékeket, vagy sajátkezű elismerő leveleket nyert. Közelebb pedig Ga-
steinban, hol minden évben a fürdői évszakot szokta tölteni, az ott mulató 
magas vendégek különös figyelmének volt tárgya. Nevezetesen a görög 
király s a brabanti herczeg asztalához is meghivatott, kik, műtermét több 
izben meglátogatván, szép számu megrendeléseket tettek nála; a többi közt 
a görög király a szliácsi fürdő pompás látképét is lefesteti vele. E kitünte¬ 
téseket mindenki örömmel olvasandja derék hazánkfiáról. 

4- Rozsnyón megjelents,„Hadmezeiszolgálat." Emlékeztető és tanácsadó 
zsebkönyv gyalog, tüzér, lovas fő- és altisztek számára. Irta Szomor Károly, 
egykori főszázados a 8-ik huszárezredben. Ára 2 ft. Sok olvasót kivánunk 
e műnek. 

Egyház és Iskola. 
4- (A magyar- és erdélyországi kegyesrendiek) Pesten aug. 22-én 

megnyitott választógyülésökben rendkormányzónak ujolag Purgstaller Jó¬ 
zsefet, kormánysegédekül pedig Villiger Józsefet, Markó Albertet, Jallosics 
Endrét, Jaeger Sal. Ferenczet, Horváth Cyrillt, Tóth Jánost, Schirkhuber 
Móriczot; s rendi kormánytanácsosokul Dornay [Istvánt, Jaeger Ágostont 
és Schröck Ferenczet választották meg. 

— (A néptanitók ügyében). Veszprém, aug. 8. Már az 1860-ik évi 
Pólit. Újdonságok 20-ik számában egy „alkalmas néptanítókat." czim alatt 
irt czikket olvasánk, mely V . . . mi egyházmegye kebelében, egy népes 
egyház egyik tanitójában — ki csak is kézimesterséget tanult — a roszul 
kezelt népnövelés példáját mutatja fel. Ugyan a fent irt évi Prot. egyházi 
és iskolai lap 24-ik számában, ugyane tárgyban — mintegy válaszul szó 
emeltetett. Áz eredmény a kérdéses egyén elbocsátása lett. De még akkor 
is az illető egyház előljárósága és nem az egyházmegyei tanácsszék által, 
melynek kötelessége volna, a népnövelés felett szigoruan őrködni, s az ily 
kellemetlenségektől mind magát az e. m. tanácsszéket, mind a vallást megóv¬ 
ni. De vajjon megfelel-e az e. m. tanácsszék e fontos feladatából százmazó 
kötelezettségének kellő szigorral? kitetszik a fent irt czikknek is alap¬ 
jául szolgált, ebbeli — ugyszólván — könnyelműségének ujolag adott pél¬ 
dájából : ugyyan is, a fent irt czikk Cs . . . K . . ban, mint csak kézi mes¬ 
terségét tanult egyénben mutatta fel példáját a roszul kezelt népnövelésnek, 
kinek avatatlan kezei között az anyaszt. egyház veteményes kertjének gyen¬ 
ge növényei csak hervadoztak és fogytak; és mégis ez egyént — bár a Sz. 
G. egyház ez érdekből kebelebői elbocsátotta —- az e. m. kebelébe vissza¬ 
fogadván, a K . . si egyház rendes iskolatanitójául kinevezte; holott az e. 
m. ben van s. tanitó, ki egyenesen s kizárólagosan a tanítói pályára készült, 
kiről bizoyosan tudom, hogy a K . . si iskolatanitóságot szivesen el¬ 
fogadta volna; de az üresedést nem tudván, nem kérhette. Miért van ez ? . . 
Hát oly csekély fontosságúvá lett már napjainkban, s különösen e. megyénk¬ 
ben a népnövelés ügye, hogy gyermekeink szellemi tápláltatására, felettök 
őrködésre — nem választjuk meg oly gondosan a pásztort, mint barmain¬ 
kéira?! Ha ezt látom, mindannyiszor fájón gondolok a jövő nemzedék sor¬ 
sára, és nem csudálkozom még napjainkban is — fájdalom, hogy ki kell 
mondanom — bizony meglehetős nagy részben uralkodó vallástalanságon. 
Őrállók! kik egy nemzedék növelése, alakítása, ugy szólván — sorsa !fölött 
vigyázni hivattattatok, hiszem, 1 nem feledétek, hogy sáfársagtok számon 
kéretik. Örködjetek hát Isten országa földi tagjai felett egyenes, tiszta lelki 
ismerettel! Adjatok értelmes, arra készült néptanítókat a csemeték közé; 
és igy fogtok adni jó keresztyéneket az egyháznak, — hű s értelmes haza¬ 
fiakat a hazának. — S. J. 

— (A holdmezövásárhelyi ref. egyház) elhatározta a jövö iskolai évre 
VII. gymnáziumi osztály fölállitását. Egyuttal kimondatott, hogy a fő-

gymnázium jövőre teljessé fog tétetni. A következő évben, a VII osztály¬ 
ban 8 tanár fog müködni; egy-egy tanárnak fizetése 700 o. forintra egészit-
tetett ki. 

Nem lehet dicséret nélkül hagyni e nemes egyház áldozatkészségét, 
mely 4 rendes lelkészi s körülbelől 20 népiskolatanitói állomáson kivül, még 
egy gymnáziumot is önerejéből állitott és tart fel. Méltó felfogása a kor-
zellemének, hogy a szellemi előhaladás biztos alapja a nemzet életének, 
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s hogy az anyagi áldozatok a nép értelmességében dusan meg lesznek ju¬ 
talmazva, 

Nem lehet elhallgatnom, hogy egy igen tisztelt és szeretett tanártár¬ 
sunk a mult évben betegeskedése miatt nem szolgálhatott, s még most is 
tartó gyengélkedése miatt pedig leköszönt; de az egyház mint a mult év¬ 
ben, ugy a jövőben is helyettesítés által határozta el székének betöltését, s 
bevárja a szenvedő férfiu felgyógyulását. Kőszenet e kegyeletért a nemes 
egyháznak az egész tanári kar részéről! 

Egy más tanáriszék pedig pályázat utján töltetik be; ugy tudom, 
hogy e helyre reál-irányu egyénre lesz szükség. 

Ezeket a növelés érdekében tudomásra juttatva, legyen fölhíva egyut¬ 
tal a vidéki közönség, hogy fiaikat gymnáziumunkba minél nagyobb szám¬ 
ban igyekezzenek behozni. Az iskolai év kezdete oktober 1-je. 0 

+ (Geduly Lajos ujonnan választott evang, superitendens beiktatási 
ünnepélyt) m. hó 22-én ment véghez a pozsonyi evangelikus német tem¬ 
plomban, Székács József superintendens által vezettetvén be uj diszes hi¬ 
vatalába. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
+(A budapesti lánczhid jövedelme) f. é. jan. l-töl jún. 30-ig összesen 

260,703 ft 35 krra megy. 
+ (A világkiállítási palota épitése. Londonban) csudás gyorsasággal 

halad. A roppant épületnek egéaz talapzata készen van már, s azon 1100 
vasoszlopból, melyek az épület terhének emelésére rendelvék, 400 már ren¬ 
deltetése helyén áll. Az egész vasmunkával, melyre 80,000 mázsa vas kiván¬ 
tatik, okt. 30-án már készen lesznek. Okt. elején a szépmüvészeteknek 
szánt osztály már befedetten és készen álland, febr. elején pedig az egész 
épület készen leend. A kiállitni szándékozóknak helyérti folyamodásai csak 
szept. 30-ig fogadtatnak el. Azt mondják, oly nagy a folyamodók száma, 
hogy ha mindegyiknek kivánságát teljesitenék, akkor csupán azon angol 
kiállítók számára, kik már eddig folyamodtak helyért, kétszer ily nagy 
épületet kellene épiteni. 

4- (Az idei termés hazánkban.) A hozzánk érkező nagyszámu tudósi¬ 
tások szerint az idei termés Magyarország csaknem minden részében kedve-
zőleg ütött ki; ellenben az erdélyi lapok az ottani rosz termésről és növe¬ 
kedő drágaságról panaszkodnak. 

+ (Gazdákat érdeklő hirek.) Egész Olaszországból a termésről kedve¬ 
zőtlen tudósitások érkeznek. Az utóbbi időkben beállt afrikai hőség az egész 
termést semmivé tette. A nagy forróság miatt az erdőkben a fák kezdenek 
kiszáradni. Takarmány nincs. Viznek nagy hiánya van; a folyók, patakok 
kiszáradtak; Parmában, Modenában a barmokat le kellett ütni vizhiány 
miatt. Genua körül is oly nagy a vizszükség, hogy a szomszéd helységekből 
a lakosok hordókkal mennek Genuába, hogy a kutakból, melyekből a hajó¬ 
kat ellátják, házi szükségeiket fedezzék. 

-f- {Marhabetegség.) Nagy-Szebenben és környékén aszály ütött ki a 
szarvasmarha közt, s már is tetemes kárt okozott. 

4- (Pozsonyváros tanácskozmánya egy fontos kérdés fölött.) Pozsony-
város képviselő-testülete mult havi egyik ülésében azon fontos kérdés fölött 
tanácskozott : mily uton és módon lehetne Pozsonyváros kereskedelme és 
ipara további sülyedésének gátot vetni? Legelőbb egy állandó dunahid épí¬ 
tését látta szükségesnek, s miután az államvaspályát az a terv foglalkod-
tatja, hogy Marcheggnél a Uunán hidat verjen, elhatároztatott, Bécsbe egy 
küldöttséget indítani, melynek feladata leend, rábirni a vaspályaigazgató¬ 
ságot, hogy az áthidalást Pozsonyba tegye át. Továbbá a gabonakereskedés 
emelésére raktárak s egy gabnabörze épitése, valamint a gabnapiacz szabá¬ 
lyozása tünt ki nemcsak ohajtandónak, de fölötte szükségesnek is. Miután 
azonban a község pénzereje ez intézkedések foganatosítására nem elégséges, 
határozattá lőn : minden mázsa kiviendő gabna után egy krajczár kiviteli 
vámot léptetni életbe. E rendszabályból 8 —10,000 ft. tiszta hasznot várnak. 
Magától értetik, hogy e vám az átmeneti forgalmat nem érinti. 

Közintézetek, egyletek. 
4- (Az országos szemgyógyintézet), mely eddig Győrött volt, Pécsre 

tétetett át. 
= (Uj alapitvány a zenedénél.) Gr. Wenkheim Krisztina a budapesti 

zenede javára 120 ftnyi alapitványt tett. 
-J- (Az eperjesi takarékpénztár forgalma) 1860. júl. l-töl 1861. jún. 

30-ig 3,883,327 ft 12 krt tett; az egylet vagyona 1,021,765 ft, jövedelme 
91,398 ft 70 kr. 

Balesetek, elemi csapások. 
+ (Gyilkosság és megkísértett öngyilkosság.) Aug. 22-én a Józsefvá¬ 

rosban egy asztalos nejét borotvával meggyilkolták. A gyanu egy asztalos¬ 
legényre esett, ki az asszonynyal, mivel ez tőle a kivánt pénzt megtagadta, 
czivódott s reggelre eltünt. Másnap délben a tábori kórház mellett épen ak¬ 
kor fogták el, midőn magát szintén borotvával akarta kivégezni. — Ugyan¬ 
csak aug. 22-én a városligetben egy 19 éves hajadon a tóba ugrott a páva¬ 
szigetről, de kimentették. Tettének oka nincs tudva, de valószinüleg szeren¬ 
csétlen szerelem miatt vetemedett a borzasztó kísérletre. 

+ (Tüzvész.) Duna-Mócs helység Komárommegyében aug. 18-án majd 
egészen hamuvá égett. E község a magyar biztositó társaságnál 6 évre volt 
biztositva, de már a második évre megtagadta fizetendő diját. A szűkkeblű¬ 
ség keserüen megboszulta magát a lakosokon. 

Ml ujság? 
4- (Szent István király ünnepét) a két testvérhonban mindenütt fénye¬ 

sen ülték meg. Arad és Kolozsvár városok a nagy nemzeti ünnep alkalmá¬ 
ból ki is voltak világítva. Ezt a főváros is megtehette volna. 

-|- (Szent István napján Czenken) a családi sírboltban gr. Széchenyi 
István emlékezetére nagy gyászünnepély tartatott, melyre a közel és távol 
vidékről számos résztvevő jelent meg. 

-f- (Sz. István napját Bécsben) m. hó 25-én illő fénynyel ültek meg. 
A sz. misét a kapuczinusok templomában Korizmics Antal püspök, az egy¬ 
házi beszédet pedig Rimély Mihály, a Pázmán-intézet aligazgatója tartá. Je¬ 
lenvolt a magyar és erdélyi udv. kanczellária teljes személyzete, gr. Forgách 
Antal és b. Kemény Ferencz vezetése mellett. Emelték az ünnepély fényét 
Kunszt József, kalocsai érsek, Jekelfalussy püspök, gr. Eszterházy Mór, 
miniszter stb. 

-|- (Si. István napját Karlsbadban is megünnepelték.) A szent misét 
Jónás pécsi kanonok tartá, s az ott mulató magyar vendégek tömegesen 
voltak jelen az ünnepélyen, köztük Eszterházy herczeg is. A magyarokhoz 
csatlakoztak a lengyelek is. — Hasonló tudósitás érkezett Haliból ís, hol 
ezidén mintegy 40 magyar tartózkodik. A lengyelek itt is csatlakoztak. 

-f- (Pest városa), régi alkotmányos jogához ragaszkodva, melyszerint 
élet és halál fölötti joggal rendelkeztek a szabad királyi városok, a vásár 
idejére a meztelen kéz tartotta pallost a városház kapuja elé kitette. Az e 
jelvényt tartó pózna tetején Magyarország és Pestváros czimerei láthatók. 

-f- (A mult vasárnapra tervezett dinnyeünnepély), a „helyzet komoly¬ 
sága" miatt nem tartatott meg. Hát akkor tán Hagyon „tréfás" volt a hely¬ 
zet, mikor kihirdették az ünnepélyt? 

+ (A lipótvárosi templom építését) Pestváros lakossága egyelőre fél¬ 
behagyatni rendelte, miután az évenkint e czélra határozott tízezer forint 
az idén már nemcsak elfogyott, hanem a tett szállításokért már másik tiz-
ezer fttal is adós. 

+ (Deák Ferencz, a haza bölcse), mostanában mindenféle ovatiók 
tárgya. Az ország minden részéből számos bizalmi szavazattal tisztelték 
meg, Eperjesvárosa pedig legközelebb díszpolgárává választotta. — A fel¬ 
oszlott alsóház tagjai aug. 22-én a lövölde helyiségeiben bucsulakomára jöt¬ 
tek össze, hol az első felköszöntés természetesen Deák Ferenczre történt. 
Másnap a képviselők testületileg tisztelegtek, először Deák Ferencznél, 
aztán Ghyczy Kálmán elnöknél. Esti zenével is megtisztelte mindkettőjöket 
az egyetemi ifjuság dalárdája. 

4- (Velenczéből Deák Ferencz arczképét) több ezer példányban meg¬ 
rendelték. A remek fölíratot a velenczeiek örömujjongva fogadták. 

+ (A budai magyar népszínházban) lesz 20 páholy, 312 ülőszék, 50 
támlás karszék. Az egész helyiség mintegy 1800 nézőt fogadhat be, ezek 
közül 400 a karzatra jut. 

4- (A magyar szinészet gyámolitása Nagyszombatban.) Nem lehet el¬ 
ismeréssel fől nem említenünk, hogy Nagyszombat városa egyik közelebbi 
gyűlésében elhatározta a magyar szinészetet lehetőleg segélyezni; e végre 
pályázatot hirdetett az ottani színháznak jövö évi jan. febr. és márcz, hóna¬ 
pokban leendő átvételére. A helyiség ingyen engedtetik át, s az illető társu¬ 
lat havonkint 100 fr segélyezésben is részesül. 

4- (Szüreti ünnepély). A Visegráddal szomszédos Bogdányban sep-
tember hó folytán nagyszerü szüreti ünnepélyt szándékoznak rendezni. 

+ (Hibás összeírás.) A Szathmári püspökségben a lelkészeknek azon 
utasitás van adva, hogy magyarokul csupán azon híveket jegyezzék be, a kik 
egyedül magyarul, és más semmiféle nyelven nem beszélnek; miért is a 
„Magyarország" Szathmári tudósitója figyelmezteti a m. Akadémiát, hogy a 
Szathmári püspökség által beküldendő összeírásnak kötve higyjen. Tudva 
van, hogy a szatmári püspök Haas Mihály ur. 

4- (Mező- Komáromban a dohány ültetvény eket) három vitéz fináncz egy 
szálig kitépte, azután pedig az udvarokra rohant s az ott felaggatott do¬ 
hányfüzéreket szintén összevagdalta. A dohány ellen dicsőségesen vivott 
esata két álló napig tartott. Ezután fölkeresték a vendégfogadót s az éjre 
szobát kértek, de a vendéglős azt mondta : „nincs." Most csak szalmát kér¬ 
tek, hogy rajta legalább a vendégszobában hálhassanak; mire ismét csak azt 
a választ nyerték, hogy „nincs." Ekkor az egyik elkeseredve fordult tár¬ 
saihoz, mondván : „Látjátok, mit hozott nekünk a constitutio?" — Consti-
tiónak nevezik az ő látogatásaikat! 

4- (Hét országra szóló áldomás.') Annak örömére, hogy a szulinai 
csatornánál a munkálatok óhajtott sikerrel történtek, az európai bizottság, 
melynek elnöke Omer basa, szept. 3-án nemzetközi ünnepélyt szándékozik 
rendezni, azon az áldomást megivandók. Mintegy 180 személy van meghiva 
Európa különféle országaiból. Magyarországból hivatalosak atyjuk érdei-
meinél fogva gr. Széchenyi Béla és Ödön, s Szabó József akad. tag, ki ez 
idő szerint geológiai kutatásokkal foglalkozik az aldunán, az Akadémia 
megbizásából. 

— (Hála-nyilatkozat.) Répásy Antónia Mezősy Tamásné, férjem s kis¬ 
koru Gyula, Mária s Gusztáv gyermekeim nevökben is, hálás köszönetemet 
nyilvánitom, azon tisztelt szegedi polgártársaknak s honvédeknek, kik köz-
reműködésökkel, boldog emlékü nagybátyámnak, atyám testvérének volt 
magyar tábornok, Répásy Mihálynak, már-már feledékenységbe ment, s 
elhagyatott sirdombja felett, emlékszobrot emeltettek. E sirkő is emlékez¬ 
tesse gyermekimet, ha felnőnek idővel, hogy ugy szeressék az árva hazát, 
mint a dicsőült szerette azt. — Kelt Szabolcsmegyében, Gégényben, 1861. 
aug. 25-én. — Répásy Antónia, Mezősy Tamásné. 
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+ (Oktroy Ut városok.) Ugylátszik, hogy a cs. pénzügyigazgatóságok 
minden magyarországi falut várossá oktroyálnak. Ugyanis az adóexekutiót 
felfüggesztő miniszteri rendelet azt mondja, hogy az exekutió szept. 15-ig 
csak a városokban fog folytattatni; mivel pedig azt tapasztaljuk, hogy az 
a miniszteri rendelet daczára a falukra is minden válogatás nélkül kiterjesz¬ 
tetik, ebből azt kell következtetnünk, hogy a cs. pénzügyi hatóságok a falu¬ 
kat teljhatalmuknál fogva városokká oktroyálták. 

4- (Executio dohány-bün (!) miatt). Nagymihályon még több hónap 
előtt történt, hogy a pénzügyőröktől egy általuk elkobzott dohányos szeke¬ 
ret elvettek s igy tulajdonosához visszakerült. A dolgot már el is felejtették, 
midőn aug. 16-án 65 katona szépen berukkol a községbe s magát elszállá¬ 
solja oly egyénekhez, a kiket a dohány-elvevésben részeseknek gyanitott. 
A beszállásolási jegyekre — mert az exequálók ilyeket osztogattak ki, — 
az volt irva, hogy „vregen Tabak-Verbrechen." A finánczoktól vissza foglalt 
dohányért 4200 ftot követeltek a községtől, mi alkudozás utján végre 
1200 ftra szállíttatott le. 

4- (Ez is dohány elleni harcz akart lenni.) Vép mezővárosban Szom¬ 
bathely mellett két fináncz jelent meg 12 csendőr fedezete alatt a dohány¬ 
ültetvények kiirtására. Mielőtt azonban az öldökléshez hozzáfogtak volna, 
beültek a korcsmába egy kis sziverősitőt felhörpenteni. Ezalatt a nép szá-
zankint gyült össze a korcsma körül s száz torok ordította : „agyon kell 
Ütni őket!" Hogy baj nem történt csak annak köszönhető, hogy a szolgabiró 
oda érkezvén, a bőszült népet némileg lecsillapította, a fináncz- és zsandár-
hadat pedig pandúrok által kisértette ki a városból. Igy hiúsult meg egy 
jobb sorsra méltó, s bizonyára fényes diadallal végzendett hadjárat! 

4- (Fináncz-boszu) A temesvári cs. pénzügyi igazgatóság utasitotta 
alárendelt hivatalnokait és a bankot, hogy a kormányellenes irányu „Grenz-
bote" czimü lapba ne adjanak hirdetéseket, hanem minden ily czélra a jó-
érzelmü „Temesvárer Ztg"-ot vegyék igénybe. íly nemes boszuval egy 
pesti lap ellen is élt egy bizonyos társaság amott a Dunaparton, mert ama 
lap elég vakmerő volt egy a társaságot hazafiatlanságaért megrovó köz¬ 
leményt fölvenni. 

+ (Csuzy Pol cs. kamarás), a kin nem rég az a nagyszerü rablás kö¬ 
vettetett el Becsehelyen, m. hó 22-én életének 80-ik évében elhunyt. 

+ (Krúdy Kálmán hirhedt rablót) Diószeghi Taddé nógrádi csend¬ 
biztos elfogta. A diós-jenői erdőben találkoztak, s kemény viadal fejlődött 
ki köztük. A csendbiztos pisztolylyal lőtt rá s kezét és oldalát megsebesité. 
A vele volt két pandúr pedig kardvágásokkal sebesité meg, s csak miután 
az ellenállásra képtelenné volt téve, lehetett megkötözni. 

4- (Schaumburg-Lippe Adolf, uralkodó herczeg), mint magyarországi 
birtokos, a m. Akadémia palotájára 1000 ftot, s tőkéjére is ugyanannyit 
ajándékozott, urbér-kárpótlási kötelezvényekben. 

4- (Újvidéken m. hó 29-én Tököly-ünnepet tartottak.) B. Eötvös is 
több tudós kiséretében (köztük Jókai is) leutazott a nevezetes szerb ün¬ 
nepre, melyen a Kisfaludy-társaság is képviselve volt. 

4- (Sutherland angol herczegnőt), ki a magyar nemzet iránt különös 
elöszeretettel viseltetik, s nyelvünket is szépen beszéli, az egyetemi dalárda 
tagjai m. hó 24-én szerenáddal lepték meg szállásán. 

4- (Toulmin Smith angol jogtudóst) a „M. O."-ban egy külföldi leve¬ 
lező olyannak mutatja be, mint a kinek nemzetünk igen sokkal tartozik. Őt 
maga Kossuth avatta be a magyar ügyek alapos ismeretébe, s tiz év óta 
különösen az időszaki sajtóban ő tett legtöbbet az angol közvélemény fólvi-
lágositására és megnyerésére. Jelenleg neki magának is van közlönye : a 
),Parliamentary Remembrancer," mely minden évben csak a parlamenti 
ülésszak alatt jelenik meg, s a parlament működésére szorítkozva, azt nagy 
alapossággal tárgyalja. Toulmin Smith nagy becsben tartja Corpus Juri-
sunk egy példányát, melyet Kossuthtól kapott ajándékban, s hogy mennyire 
otthon van közjogunk s történetünk ismeretében, azt a magyar ügyben kö¬ 
zelebb megjelent két röpirata is tanúsítja. 

4- (Csángó-magyar ünnepély.) A hétfalusi csángók részéről minden 
évben megtartatni határozott népünnepet nehány falu ez idén is megünne¬ 
pelte. Legjelentékenyebb volt a bácsfalusi, hol nehány magyar költemény 
is szavaltatott. 

4- (Et tu, fili mi, Brute!) Zágrábból távsürgöny jelenté, hogy Jella¬ 
sics altábornagy, Horvátország alkapitánya, esküje letételénél tett, s Bécs¬ 
ben zokonvett nyilatkozata miatt nyugdijaztatván, Klagenfurtba belebbez-
tetett, minek folytán quietált. A horvát országgyülés fölterjesztést és 
küldöttséget határozott ez ügyben a császárhoz. 

+ (Türr tábornok házasodik.) Franczia és olasz lapok irják, hogy 
vitéz hazánkfia Türr tábornok, Wyse-Bonaparte herczegnőt veszi nőül. 
A herczegnő Bonaparte Lucián unokája, 22 éves, rendkivüli szépségü s 
kitünő müveltségü. Türr tábornok már jelentette házasságát Carignan her¬ 
czegnek, ki rendkivüli előszeretettel viseltetik a derék magyar tábornok 
iránt. A „M. S." magán tudósitása szerint a boldog vőlegény arájával Co-
moba érkezett. 

+ (Az olaszországi magyar legio tiszti kara is) megünnepelte sz. Ist¬ 
ván napját. Mintegy százra menő tiszt gyült össze e napon közös, gulyásos 
ebédre, hol lelkes toasztok mondattak a hazára, Türre, Deák és vele min¬ 
den jeles hazafira. 

+ (.A magyar huszárokat) kezdik nyirbálni; megszüntették náluk a 
tarsolyviselést. Lassankint majd ugy felviszik a dolgukat, hogy egy szép 
reggelen térdig érő csatos nadrágot és frakkot kell felölteniök. 

4- (Halálozás.) Dr. Mokossinyi, az egykor fővárosunkban kedvelt or¬ 
vos, Arokszálláson 67. éves korában hagymázban elhunyt. 

4- (A győriek mennek a Reichsrathba!) Van t. i. Győrött egy korcsma, 
melyet aReichsrathról neveztek el. Ugy hiszszük, hogy az igazi szomjas em¬ 
ber még ilyen Reichsrathba sem jár. 

+ (Az izraelita ügyvédjelöltek egy emlékiratot) szándékoznak a királyi 
táblánál benyujtani; ebben azt igyekeznek bebizonyítani, hogy hazai törvé¬ 
nyeink az izraelitáknak ügyvédi vizsgálatra való bocsáttatását nem ellenzik. 

4- (Helfy Ignácz, derék hazánkfia), jelenleg a turini „Perseveranza" 
főmunkatársa, egészsége helyreállítása végett Genuában fürdőket használ, 
még pedig az olasz kormány költségén. 

+ (Fölhívás tüzkárosultak segélyezésére.) Szmrecsányi Darius, Árva¬ 
megye első alispánja felszólitást intéz az emberbarátokhoz, hogy Pekelnik 
Zabidó, valamint más, ez évben tűzvész által sulyosan látogatott árvamegyei 
községek fölsegélyésére könyöradományokkal járulni kegyeskedjenek. Az 
adományokat a lapok szerkesztőihez kéri intéztetni. 

— Szarvas, aug. 12. (Emlékünnep.) Az emberi érzelmek egyik leg¬ 
szebbikét, a hála kegyelet-nyilvánítását gyakorlá az alkalommal közönsé¬ 
günk, midőn az 1855-ik évben dühöngött epemirigy áldozatává lett helybeli 
lelkész és békési evangl. egyház kerületi esperes nagytiszteletű Placskó Ist¬ 
ván hamvainak a kegyes hivek jószivü adakozásaik folytán begyűlt öszveg-
ből diszes síremléket állíttatott. Ezen siremlékkő leleplezési ünnepélyét a 
helybeli evangl. egyház közönség folyó hó 11-én délutáni 3 órakor tartotta 
meg a sírkertben nyugvó megdicsőült hamvai felett, Megható volt az ünne¬ 
pély az Isten szabad ege alatt az örök álmaikat alvó holtak mezején, hol az 
egykor földi pályájukon szorgalommal munkálkodótok porai nyugosznak, 
mig szellemök az örök béke honába átköltözve, a mindent intéző végetlen 
hatalom körébe csoportosáivá!?. — A megdicsőülttől éltében lelki malasztot, 
s ihletet nyert közönség nagy számmal volt képviselve e gyászünnepélyen, 
melyen különösen szivreható látvány volt a síremlék közelében az elhunyt¬ 
ban férjet, s apát vesztett bánatos övéit láthatni, kik keservökben sürü kö¬ 
nyeket hullatának az emlékkő talapzatára, bizonyítékául a forró szeretetnek, 
melylyel a megdicsőülthöz éltében viseltettek. 

Az ünnepély Z. Lajos néptanitó ur által szerzett, és betanított magyar-
szövegű alkalmi ének elzengésével vevén kezdetét, ezután nagytiszt. I. Ist¬ 
ván, és K. Dániel lelkész urak tartottak emlékbeszédeket, az előbbi tót, az 
utóbbi magyar nyelven, rajzolván benne a megdicsőült életét, az egyház érde-
kébeni ernyedetlen munkásságát, előtüntetvén őt mint a hivek jó emlékeze¬ 
tére igazán méltó lelkészt, végre ékes beszédeikben megmutatták, hogy az 
elhunyt mint ember és lelkész egyaránt méltó volt a tiszteletre, és a kinek 
elhunytával a vallásos irodalom is szenvedett, melynek hogy munkás tagja 
volt^tanusitják a most is köz kézen forgó vallásos munkái, különösen az 
elemi oskolák izámára irt káté-ja, melly által a vallás idvezitő tanait a ser¬ 
dülő ifjuság szivébe csepegtetni czélozta. 

Végül nem lehet emlitetlenül hagyni a M.Berényi ev. egyház amaz el¬ 
ismerésre méltó tettét, miként — a megboldogult iránti tisztelete nyilványi-
tásául — e gyász ünnepélyen magát küldöttségileg képviselteié. — Paál J. 

+ (Széchenyi-emlék leleplezése.) Aug. 19-én, Szatmárban, a bikszádi 
fürdő mellett eső Kőszeg- Remetén az avasi közönségnek nagyszerü ünnepe 
volt : az avasiak áldozatkészsége által emelt Széchenyi-emlék lepleztetett 
le ünnepélyesen. Az ut, melyen az ünnepélyre menő közönség haladt, mind-
kétfelől, Avas-ujvárostól Remetéig zöld fával volt beültetve, s az eo-ész 
ayasi vidéken mindenfelé belátható dombtető, hol az emlék áll, körül %olt 
véve magyar és román zászlókkal és töltött ágyukkal. Nemcsak a közeli, de 
a távolabb eső városok és helységek is nagy számmal voltak képviselve, név¬ 
szerint Szatmár, Váralja, Nagybánya, Felsőbánya, Sárköz, Aranyos-Med-, j , g y á y , F ő b á n y a , Sárköz, AranyosMed 
gyes, Sziget, a bikszádi, büdössári és viski fürdők közönsége stb. Dudás 
József remetei ref. lelkész imája után b. Vécsey József, másodalispán 
magyarul, azután Erdős László g. e. esperes románul, s végre Domahidy 
Pál ismét magyarul jeles beszédeket tartottak. B. Vécsey Mari k. a. alkalmi 
költeményt szavalt, ugyan ő koszoruzta meg a leleplezett emléket is. A fé¬ 
nyes ünnepélyt lakoma zárta be. Egy tudósitó megjegyzi, hogy Ujfalussy 
Miklós, Szatmármegye első alispánja azért nem lehetett jelen az ünnepélyen, 
mert a jószágát elfoglalt harácsoló katonaság által nem bocsáttatott el 
lakából. 

+ (Adóbehajtás.) A „M. O." irja, hogy Zélán gr. Brunszvik Gézánál 
22 lovas és 58 gyalogkatona, mindjárt első naptól fogva szaporítva, gyako¬ 
rolta a végrehajtást. Mind a házigazda, mind neje irányában gorombasá¬ 
gokat követtek el, végre saját három szobájukból is kiszorították őket, s oda 
is 38 közlegényt szállásoltak be; a lovakat, kocsikat stb. lefoglalták, sőt 
utoljára mind a grófot, mind nejét foglyokká tették, s minden kapu és kijá¬ 
rás, még az istállók elé is, egy-egy szuronyos őr állíttatott. Hatodik nap 
már csak egy szobát hagytak az uraságnak. 

4" (Erdélyország), ugylátszik, tettleg fogja életbe léptetni az ország-
birói tanácskozmány munkálatában foglalt ideiglenes törvénykezési szabá¬ 
lyokat. Csikszék bizottmánya utasitásul adta tisztviselőinek, hogy ezen 
ideiglenes szabályokat szorosan kövessék. 

+ (Nagybányaváros is ki volt világítva) Sz. István napjának előesté¬ 
jén, s az ünnepet díszesen ülték meg. 

+ ( Verekedés.) Ipolyságon mult hó 18-án mintegy 30 vadáezkatona 
és a lakosok közt véres összeütközés volt, ugy hogy az ott tanyázó 60 zsan¬ 
dár szükségesnek látta a fegyveres beavatkozást. Mind a katonák, mind a 
polgárok közt számos sebesülések történtek. 

+ (Tüzvész.) Aka helység Veszprémmegyében aug. 16-án, két has 
kivételével egészen a lángok martaléka lett. 

4- (Csernovits Pétert Csongrádvárosa) díszpolgárai sorába emelte, 
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+ (Tűzvészek.) Hontmegyéből irják a „M. O."-nak, hogy a több hét 
óta ott levő katonaság mulatását égések jelölik. Mikolán és Honton 40—40 
ház lett a lángok martaléka. Ez utóbbi helyen a katonák vezére bizonyit¬ 
ványt követelt az elöljáróságtól, hogy a falut nem a katonák gyujtották föl, 
sőt inkább az oltás körül kitüntették magukat; ha erről bizonyitványt nem 
adnak, a katonaság megkettőztetésével fenyegetődzött. Adtak irást, de a 
mely tanukra utalva jelenti, hogy midőn a tűz kiütött, a lakosok közül ugy¬ 
szólván, senki sem volt a faluban, csak a katonák, s a tűz fellobbanási szín¬ 
helyéről is csakugyan katona lopódzott elő. Aug. 21-én hir szerint Nyék 
égett, hol szintén foly a végrehajtás. Ságot is felgyujtással fenyegetik, de a 
hatóság, a mennyire lehet, vigyáz. 

+ (Halálozás.) Tasner Antal m. akad. levelező tag, azelőtt gr. Széche¬ 
nyi István, legujabban pedig b. Sina Simon titkára m. hó 26-án, életének 
53-ik évében meghalt. Nyugodjanak békével hamvai a derék hazafinak, ki¬ 

ben azon fényes korszaknak egyik legavatottabb tanuját s tevékeny nap¬ 
számosát vesztettük el, melyre halhatlan Széchenyink árasztott áldást és 
dicsőséget. 

-f- (Halálozás.) Szentgyörgyi Horváth Ottmár, volt 1848-iki képviselő 
és földbirtokos Pesten, aug. 26-án életének 41-ik évében gutaütés követ¬ 
keztében meghalt. Hűlt tetemei Vasmegyébe, a répcze-szentgyörgyi családi 
sirboltba szállíttattak, eltakarittatás végett. 

-)- (Öngyilkosság.) Nagy Lajos, a királyi tábla ülnöke s a szegedi 
volt cs. kir. megyetörvényszék elnöke, Kecskeméten, szőlőjében agyonlőtte 
magát, öngyilkosságának oka nincs tudva. 

-f- (Azon jómadarakból, kik Csuzy Pált kirabolták), tizenkettőt So-
mogyből Becsehelyre kisértek szembesítés végett. Az elrablott holmikból 
az ezüstszelencze s a benne volt 40 db. arany és 16 darab fsseres bankjegy 
Csuzy Pálnak már visszaadattak. 

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

Sötét. 

i b c d e 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

A 8o-ik sz. feladvány megfejtése. 
(Willmers Rudolftól Pesten.) 

Világos. 
1) 

Stttét. 
K c 3 — d 4 A) 

g 7 - g ö 
tetsz. sz. 

A) SOtét. 
F e 4 — f 3 

2 ) B h 3 — f 3 : + K e 3 — b 2 
3 ) B f 3 — b 8 f K b 2 — a l 
4 ) F 5 ^ 

Világos. 
l ) F e 3 — f 4 f 
2) B h 3 — c 8 
3) B c 3 — c 6 
4) H vagy F £ 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : báró Meszéna 
István. — Pesten : Cselkó György. — B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Parabutyban : 
Kothfeld József. 

VII. feladvány. — Pap Dezsőtől (Miskolczon). 

e 7 ; fi; e 6; h 3; d 3; e 5; h 4; g 4 é s h 5 ; döésb.7. 
Világos indul, s 2-ik lépe'sre matot mond. 

Szinházi napló. 
Péntek, aug. 23. „A nyolczadik pont." Vigjáték 1 felv. Murget után 

ford. Valzel Károly és Szerdahelyi. „Köszörületlen gyémánt." Vigjáték 1 
felv. Buckstone után angolból magyarositotta Toth József. Mind a két da¬ 
rabot ma először adták színpadunkon. A „köszörületlen gyémánt" egy falusi 
származásu ifjasszony, magyarul mondva, falusi liba, udvariasabban szólva 
a természet romlatlan gyermeke, kit férje nyakrafőre mesterek által akar 
kimüveltetni, de nem sokra megy vele, a mit az anyatejjel beszítt, nehéz 
arról leszoktatni. Prielle Kornélia, a kinek finom játéka iránt különben tel¬ 
jes elismeréssel viseltetünk, nem birt e szereppel annyira megbirkózni, 
hogy tökéletes diadalt nyerhetett volna. Tóth József és Szerdahelyi sem 
számithatják e darabbani szerepeiket a jobbak közé, bár mennyire igyekez¬ 
tek is a mü gyengeségét játékukkal feledtetni. De annál több jót mondha¬ 
tunk a másik vigjátékról. „A nyolczadik pont" valódi franczia szellemdús¬ 
sággal van irva; eredeti ötletek, élénk párbeszédek, gazdag leleményesség 
teszik mindvégig érdekessé. Lefordításával Szerdahelyi jó szolgálatot tett 
irodalmunknak s szinmüvészetünknek. Előadása is hasonlithatlanul jobb 
volt, mint az előbbié. Különösen Szerdahelyinek igen jó szerepe van benne. 
Prielle Kornélia és Tóth József is jelesen játsztak. Közönség szép számmal. 
Sutherland herczegnő is egy páholyból nézte az előadást. 

Szombat, aug 24. Stéger Ferencz föllépteül : „Hunyady László." 
Opera 4 felv. Erkel Ferencztöl. 

Vasárnap, aug. 25. „A vén bakancsos és fia a huszár." Eredeti nép¬ 
színmű 3 szakaszban. Irta Szigeti József. Tóth József ezuttal a föllépésben 
akadályozva levén, helyette a vörös cseh csapiárost Tóth Soma adta, elég 
eredetiséggel, de a vége felé nem egészen sikerültén. A „Friczi" csudálatos 
alakját Szerdahelyi személyesítette, uj és önálló felfogással. Eéthy, mint 
máskor, jeles volt, Szilágyi Sándor is jól töltötte be helyét. 

Hétfő, aug. 26. „Ő nem féltékeny." Vigjáték 1 felv. Ezt követte Boór 
Etelka k. a.-nak, Caréy bécsi tánezmester tanítványának első szini kísérle¬ 
téül : komoly magántáncz. Végül : „Angolosan." Vigjáték 2 felv. A két,, 
sokszor látott vígjátékot illetőleg nincs mit mondanunk; legfölebb egyik 
másik szinész készületlenségét kell megrónunk. A tánezmüvésznő, kit fiatal¬ 
ság és szépség első tekintetre ajánlanak, szép jövőnek néz elé a tánezmü-
vészet terén, melyen elvitázhatlan tehetségnek adta jelét. Közönség, daczára 
a vásári időnek, csekély. 

Kedd, aug. 27. Stéger Ferencz föllépteül : „Alvajáró." Opera 3 felv. 
Irta Bellim. 

Szerda, aug. 28. „Manlius Sinister." Eredeti történeti dráma 5 felv. 
Irta Jókai Mór. 

Csütörtök, aug. 29. Stéger Ferencz utolsó föllépteül : „Mártha.' 
opera 3 felv. zenéje Flotowtól. 

36-ik szám. Nyolczadik évi folyam 

Pest, september 8-án 1861. 

^̂  

Víg-

Szerkesztői mondanivaló. 
5764. Pap Gábor urnak. Hiában kereste ön lapunk mult számában derék költe¬ 

ményét. Ott volt az, de mielött még másoknak is megküldhettük volna, kivették, s ma¬ 
guknak tartották ott, a hol nagyon megtetszett. Eléggé csodálatos az, de fájdalom, nem 
segithetünk ezuttal a bajon. 

5765. Nagyvárad. Z. Képzelni fogja ön,hogy a küldött két költeményt miért nem 
tiszteljük meg ugy, a mint megérdemlenék. 

5766. Kolozsvár. Betegh F. Lapunk mult félévi folyamából a 17, 18 és 22 számok 
hiányzanak. Ha igy tetszik, kiadóhivatalunk megküldheti a csonka példányt. 

5767. Kecskemét. A rajzokat köszönettel vettük s készíttetjük. A vázlatot kér¬ 
jük, lapunk terjedelméhez s szelleméhez alkalmazottan. 

5768. IU. E. és F. G. A vendégszeretet szép dolog, de kérdés : lehet-e azt isme¬ 
retlen embereknek ismeretlentől joggal követelni? s azonfelül e miatt oly hangos panaszt 
emelni akarni a nyilvánosság piaczán ? 

5769. Sari. A beszélyt okvetlen közölni szándékozunk. Mikor? oly kérdés, melyre 
most még nem felelhetünk. A megjelenés után kérjük ön jelentkezését. Bővebb bemuta¬ 
tásra nem volt szükség; régóta van szerencsénk. Szivesen látjuk mindenkor. 

5770. Igló. A válasz közelebb. 

Hé-
és hetinap 

Katholik. és Protest. 
naptár 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütör. 
Péntek 
Szomb. 

September 
F 15 Örang 
István k. Jus 
Mansvet p. 
Rozália szüz 
Victorin p. 
Zacharias pr 
Regina sz. 

F14Eg 
Igaz 
Serapia 
Mózes 
Hercule 
Magnus 
Regina 

Gör.-orosz 
naptár 

Aug. (ó) 
aOAlOIstv. 
21 Thaddé 
22 Agathoni 
23 Lupus v. 
24 Eutichius 
25 Titus 
26 Adorján 

©Nap¬ 
kelet | nyüg. 

Izraelit, 
naptár 

EM R. 
26 
27 
28 
29 Böjt év 
1T.5632 
2 2. ttnne 
3 1. Sab. 

Hold¬ 
kelet nyüg, 

P-
41 
9 

34 
58 
20 
43 

Holdnegyed : • Ujhold 4-én 21 óra 28 perczkor éjjel. 

T A R T A L O M . 
Székács József. (Arczkép.) — A p—i várban. Tompa Mihály. — A nők polgári 

helyzete különböző időkben és népeknél. (Folytatás.) — A homonnai kastély. (Képpel.) 
Matolay Viktor. — A „királyi eskü" jelenete „Hunyady László" operából. (Képpel.) — 
A Tisza virágzik, Dr. Sz. — Egy magyar kertész levelei Kis-Ázsiából. Nogell István. — 
Egyveleg. — Tárbáz : A „nemzet gazdasszonyai''-nak kiállítása. — Irodalom és mű¬ 
vészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — 
Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? — Sakkjáték. — Szinházi napló. — Szerkesztői 
mondanivaló. — Heti naptár. 

Felelős szerkesztő Pákh Albert : (lak. magyar-uteza 1. sz.) 

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1861. 

Gozsdu Manó, Krassómegye főispánja. 
Jelen válságos korszakunkban, midőn Európaszerte, de külö¬ 

nösen Magyarországban oly felette fontos kérdés a nemzetiségi 
ügy okos elrendezése, kiváló figyelem tárgyai azon jeleseink, a kik 
polgári erényeik s hazafias lelkületök tisztasága mellett, helyze-
töknél fogva, mintegy a nemzetiségek képviselőiül vannak hi-

, vatva. 
' Ilyen férfiu kitünöleg azon derék kazánkfia, kinek arczképét 

s rövid életrajzát itt nyújtjuk olvasóinknak. 
_ Gozsdu Manó 1802-ik évi febr. 22-kén született N.-Váradon; 

atyja Gozsdu Athanász ottani elökelő polgár, kereskedő és városi 
tanácsnok, édes anyja Király-Daróczi Bognár Anna, agy ős nemes 
család leánya volt. - Tanulmá¬ 
nyait a nagyváradi g. n. egy. 
román iskolákban kezdette, az-

I t á n ugyanott a r. kath. gymna-
; siumban és akadémiában foly- . 

tattá, egész a jogtudomány má¬ 
sodik évéig, melyet Pozsonyban 

. hallgatott, hová Szlemenics jog¬ 
tanár országos hire ragadta a 
tanulmányait buzgalommal gya¬ 
korló ifjut, ki itt is annyira 
megnyerte tanárai rokonszen¬ 
vét, hogy mai napig több ben¬ 
ső baráttal dicsekhetik a jog¬ 
tudós férfiak sorai között. — 
1823-ban avattatott fel Pesten 
királyi táblai jegyzővé, egy év 
mulva pedig ügyvédi oklevelet 
nyert „kitünő" fokozattal. 

Ha részletes lélektani für¬ 
készet volna czélunk Gozsdu 
Manó életrajzának jelen vázla¬ 
tos leírásában, itt hosszabban 

, lehetne időznünk, mert kétség-
! kivül jurátus korában lőn meg¬ 
vetve a világos elméjű román-

' magyar ifju lelkében azon ér¬ 
zelmek s nézetek alapja, melyek 
egész életpályáján keresztül fü-
zödve évről évre szaporiták az ' 
érett férfiu keblében is azon 
szép jellemvonásokat s elfogu¬ 
latlan nézeteket, melyeknél fog-
Va öt mind a magyar, mind a 
: román ajku hazafiak egyaránt 

G o z s d u M a n ó . 

jeles testvéröknek ismerik és örömmel vallják. — A szorgalmas 
lfJu ugyanis nemcsak a jurátusi rövid évet tölté az akkori hirne¬ 
ves ügyvéd és magyar-szerb költő Vitkovics Mihály irodájában 
hanem mint ügyvédi segéd is oldala mellett töltött három évet' 
mert — ámbár fiatal kezdői helyzetéhez képest, saját kezére is 
volt elég pöre, - annyira ragaszkodott köztiszteletben állott ieles 
főnökéhez hogy nem birt élte végéig megválni Vitkovics házától, 
kit határtalanul tisztelt, főkép azon kiváló jellemvonásáért, ho^y 
mint született szerb oly határozott magyar hazafi volt. A mellett 
hogy kebelében hasonló hazafias érzelmek mindig erősebb gyöke¬ 
ret vertek, egyszersmind a magyar irodalom iránt is határozott 
kegyelet fogamzott keblében, a mi annál természetesebb minthogy 
a magyar irodalom akkori jelesei, annak újabbkori alapitói : Ka¬ 

zinczy Ferencz, Virág Benedek, 
Berzsenyi Dán. s a Kisíaludyak, 
Fáy A n d r á s s mások, Vitkovics 

X>:x"^ Mihálynak, a dicső magyar¬ 
szerbnek vendégszerető házánál 
szoktak barátságos koszorúba 
fűződni, melynek szellemébresz¬ 
tő ihlete nem tévesztheté el jó¬ 
tékony hatását mindazok kedé¬ 
lyére, a kik velök együtt lehet¬ 
tek, mely szerencsében az ifju 
Gozsdu, mint Vitkovics kedvelt 
embere, rendesen szokott része¬ 
sülni. 

Gozsdu Manó az ügyvédsé¬ 
get választván életpályául, mint 
Vitkovics köréből kedvezőleg 
ismert fiatal ügyvéd, mindjárt 
kezdetben elég szerencsével di-
csekheték. Különösen meg kell 
itt emlitenünk, hogy ö volt az 
elsö, ki 1826-ban a pesti és bu¬ 
dai tanácsokhoz, hol azelött év¬ 
századok óta latin volt a tör¬ 
vénykezési nyelv, magyar kere¬ 
setleveleket adott be, nem egy 
senator és ügyvéd csodálkozá¬ 
sára. És az, ugy hiszszük, ma¬ 
gyarosodásunk fejlődése króni¬ 
kájának érdekében is méltó a 
^jegyzésre, hogy Magyaror¬ 
szág fővárosában egy ro¬ 
mán születésü ügyvéd adott 
be legelőször magyar ke "*** 
velet! . . 


