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SAKKJATÉK. 
93-ik sz. feladvány. — Willmers Rudolftól (Bécsben). 

(Átvéve a „Berlini sakk-ujság" ez évi folyamából.) 
Sötét. 

a b c d e f g 1 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

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

Világos. 
1) H e 7 — f 5 : 
2) f 3 — f 4 
3) H f 5 - e 3 f 
4) F f 8 - c 5 + 

Sötét. 
K e 6 - d 5 : 
K d 5 — c 4 : 
K c 4 - - d 4 

A) 
Világos. 

1) 
2) B d 5 — d 6 + 
3 ) H f ö — h6 
4) B c 5 — v. II -

A) Sötét. 
g 4 - f 3 : 

K e6 — e 5 
tetszés szerint 

Sajnáljuk, hogy e különben szép feladvány még más, a szerzőétől különböző 
I) B d 5 - d 6 t 2) II c 7 - d 5 | 3) F g 6 - f 7 t 4) f 3 - f 4 f húzásokkal is 
megfejthető. 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : báró Meszéna 
István. — Pesten : Oselkó György. — Parabutyban : Rothfeld József. — B.- Újvároson : 
Kovács Lajos. — Poroszlón : Nyilas Alajos. 

Rövid értesítések. Parabuty : R. J- Ttfult számunkban b'n egyik kérdésére már 
válaszoltunk, csakhogy o szám a rendőrség által le van foglalva. Egyébiránt meg vagyunk 
győződve, hogy a kérdéses feladványt, moly különben hibátlan, azóta már meg is fejtette. 
A második kérdést illetőleg, az emlitett számot átugortuk, de ez nem lényeges baj. — 
Körlvélyes : Eltalálta ön, hogy melyik tiszttel kell az elsö lépést tenni, de nem oda. 
A beküldött húzásra Sötét nem teheti a Huszárt közbe, mert rögtön mat, hanem a 
Futárt, s igy megmenekült. . 
IX. sz. feladvány. — Dióssy Lászlótól (Sz.-Mihályon). 

e 2 ; h l ; c 5 és e 5; d 8; d 4; 
Világos indul, s 2-ik lépésre matot mond. 

d ö . 

Nemzeti szinházi napló-
Péntek, szept. 27. „//. Rákóczy Ferencz fogsága.'' Eredeti dráma 5 

felv. Irta Szigligeti. E népszerűvé vált darab ma is nagy közönséget vonzott 
a színházba. Az előadás átalában sikerült volt. Örömmel jegyezzük meg, 
hogy Feleki, hideg természete daczára, Rákóczy szerepébe kellő melegséget 
öntött. Rákóczy anyját, Zrinyi Ilonát Komlóssy-K-né játszta, de ez Jókainé 
szerepe. Munkácsy-F.-né Amáliája igen kedves alak. Bercsényit Lendvai 
jelesen adta; de legjobbban tetszett Szigeti páter Knitteliusa. 

Szombat, szept. 28. „Troubadour." Opera 4 felv. Verditől. A mai elő¬ 
adásból különösen kiemelendők: Voggenluiber Vilma „Leonora" és Hof¬ 
bauer Zsófia „Azucena" szerepében. Mindkettő nemcsak szép énekével, ha¬ 
nem szabatos játékával is kitünt s a nagyszámu közönség élénk elismerés¬ 
ben részesité öket. Ellinger, ha erős szép hangját kissé mérsékelni tudná, 
mindig tetszésre számolhatna. 

Vasárnap, szept. 29. ,,//. Rákóczy Ferencz fogsága.". Eredeti dráma 5 
felv. Szigligetitől. Zrinyi Ilonát ma Jókainé adta. Óhajtjuk, hogy mindig az 
ő kezében maradjon. 

H-itfö, szept. 30. „Choisy kisasszony." Vigjáték 2 felv. Ezzel először: 
„Az tlisondoi leány." Operette 1 felv. Offenbachtól. A vigjáték sok derült¬ 
séget idézett elő, ámbár erőtetett, természetellenes alapokon nyugszik az 
egész mü. Egy im, a kit leánynak nevelnek s a ki nem tudja, mig valaki 
meg nem súgja neki, hogy ő fiu! A czimszerepet Munkácsy-F.-né sikerültén 
adta. Az uj operette köztetszést nyert, s maradandóságra számithat. A 
szerepek jó kezekben voltak. Markovics Ilka, Bognár Vilma, Kőszeghy tel¬ 
jes elismerésre méltók. 

Kedd, okt. 1. „Dinorah." Opera 3 felv. Meyerbeertöl. 
Szerda, okt.2. Auer Lipót hegedümüvész hangversenye. Ezt megelőzte: 

„Rendkivüli előadás." Eredeti vigjáték 1 felv. A vígjátékban Szathmáry 

Károly, vidéki szinész szerepelt, a közönség nagy tetszéssel fogadá ügyes 
eleven játékát, mely e fiatal színésznél szép reményekre jogosit. — Auer 
Lipót szintén ily fiatal tehetség, ki mesteri hegedüjátékával már nem csak 
reményeket ébreszteni képes, hanem valódi nemes élvezetet nyujt a müértő 
közönségnek. A fiatal müvész fellépése valódi diadal volt s meglátszott 
rajta, IIOÍJV a most élő legelső hegedüvirtuózok egyikének, Joachim hazánk¬ 
fiának tanítványa. Csak előre ezen szón uton s Auer Lipót is egyik büszke¬ 
sége lehet hazánknak! 

Csütörtök, okt. 3. „Az élet színfalai," vigj. 3 felv. 

Budai népszinház. 
A népszinház közönsége tartja magát s szemlátomást szaporodik, Okt. 

1-ével kezdődvén a rendes bérlet, reméljük, hogy az állandóság jellemét 
mindinkább megnyeri. Molnár színtársulata részéről az igyekezet elisme¬ 
résre méltó s a részvétet megérdemli. Ez utóbbit csak fokozni fogja azon kö¬ 
rülmény, hogy a budai népszínházban minden két hétben egyszer ingyen 
előadás rendeztetik, melyet a közönség egy része dij nélkül élvezhet, 
Sok oly emberrel találkozhatni itt ilyenkor, kinek a színházlátogatás nem 
tartozott kedvencz szokásai közé s ki korcsmán kivül nem képzelé az estét 
eltölthetőnek. A mult hét előadásai között legjobbak voltak s legnagyobb 
közönséget csalogattak be : „Kemény Simon hősi halála, Kisfaludy Károly 
szomorujátéka. A szegedi kupecz, német színmü után magyaritott, elég 
ügyes darab, melyben igen eredeti alak volt a szép tehetségü Partényi 
(mint szegedi kupecz) s Molnárné, ki amolyan tüzről pattant, igazi szögedi 
menyecskét ábrázolt. Vasárnap teli házban adták ismét a Felesket nótáriust, 
melynek czimszerepet Simonyi a mai nótáriusok között talán legjobban adja 
A Pünkösdi királynőben Együd és Szőllősy Piroska tüntek ki ; az utóbbi 
mint a falusi kántornak a „kurrensek" olvasása által mivelődött, lármás és 
pattogó kis leánya. Adták még a Két huszárt, melyben Partényi klasszikus 
baka. Don Caesar de Bazan és Brutus és Lucretia is megfordultak e szin¬ 
padon; e darabokban Molnár igazgató és Szép- Mátray Laura voltak az est 
hősei. De most is legélvezetesebbek voltak a népszínművek, s mindinkább 
bebizonyul, hogy a társaságlegerősebb oldala a népies jelenetek, táncz és dal, 
miket tűzzel és lélekkel, valódi szenvedélylyel látunk előadni. Maholnap 
ebben fog állani e szinháznak elismerésre méltó specialitása. — Uj népszín¬ 
műveknek még semmi nyoma. Hol késtek, daliák ? 

Szerkesztői mondanivaló. 
5795. Lapunk közelebbi; 39-ik száma a sajtóhatóság illtal lefoglaltatván', egy 

hét óta azon fáradunk, hogy felsőbb közbenjárás utján végre szabad lábra állitsuk.. 
Ez oka késedelmünknek, melyért olvasóink szives elnézését kérjük. Valóban nem telik ily 
késlekedésekben kedvünk, s a sürü reclamatiók tanusítják,minő alkalmatlanságot okozunk 
ez által olvasóinknak — de hát hol az a halandó, ki az ily „balesetek 8 elemi csapások" 
ellen tökéletesen assecurálva volna! Ezek ellen sem „Pannonia," sem „Vindobona" nem. 
biztosit. 

5796. Tokaj. K. S. A levelet átadjuk; a válaszra bizton számithat ön. 
5797. Az éli hazáin. Ansjellina stb. Nem használhatók. 
5798. Ej?y kis tekintet Bukovinára. Kár, hogy nincs érthetőbben irva. Alig tud¬ 

juk, hova czéloz. 
5799. 1847 vaijy 1848 ? Kár azt kérdezni is. Nem szentelhetünk e tárgynak 

külön helyet. Annak idejében meg volt emlitve. És o perczben épen nehéz időket élünk. 
580"0. A Ifirelein rózsát terem. A tartalomjegyzékben ott van. Ott volt az illető 

helyen is; de, biz onnan kiugrasztották. Hogy miért? azt on is csak ugy sejtse, mint mi. 
5801. Áldtl meg Isten a magyart. Nincs kilátásunk, hogy ezt most hamarjában 

elmondhassa ön itt nálunk. Hanem azért — tudja on a többit. 
5802. Ki vagyok en? Most még korán van e kérdés. Egy pár év mulva, akkor 

talán vigabban felelhet ön magának. 
5803. Vácz. A gyorsaság teljes elismerésünket vívta ki. 
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T A R T A L O M . 
Smolka Ferencz (arczkép). — Hunyady László. Fejes István. — A debreczeni kastély. 

Regény. Jókai Mór. Pestről a középponti Kárpátok felé és vissza (folyt., képpel). — 
Jancsik Ede. — Hunyady László vérpadra kisértetése (képpel). — A fényüzés I. — Egy 
vidéki levelező kirándulása. Szováli Lajos. — Tárház : Kakas Márton levelei. Irodalom 
és müvészet. Egyház és iskola Ipar, gazdaság, kereskedés Közintézetek, egyletek. Bal¬ 
esetek,elemi csapások. Mi ujság? Levelezés. Egyveleg. Sakkjáték. Nemzeti szinházi napló. 
Budai népszinház. Szerkesztői mondanivaló. Heti naptár. 

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

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 18G1. 

41-ik szám. Nyolczadik évi folyam. 

Pest, oktober 13-án 1861. 

e^ütf5eftéubÍD^n7b^Ven J < A e n Í l r ? " "',* f lZv ^ ' dU Buda-Pc^n házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Uj8agra 
együtt 5 ft. ujpenzben - AZ elöfizetés, d.j aVasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bementve utasítandó. 

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

Peitler Antal, váczi püspök. 
Hazánk története kétségbevonhatlan bizonyítványait mutatja 

fel azon magas szerep felfogásának, melylyel a magyar nemzet 
egyházi vezetői a nemzeti müvelődés ápolásának szent ügyét hat-
hatosán elősegítették. 

A nagy nevek s érdemek ezen fényképeiből nem egygyel 
találkoztak eddigelé t. olvasóink, lapjainkon. De lapnak, melynek 
tisztje, kora eseményeit híven jegyezve az utódoknak átadni, mü-
laszthatlan kötelessége, egyszersmind közfigyelmet ébreszteni azon 
vezérszellemek iránt, kik a nemzetnek főleg műveltségi ügyeire 
^határozó befolyást gyakorolnak. Kik nagy őseik vezérszerepét 
magas állásukon tovább folytatva, jótéteményeik éltető harmatjá¬ 
val ápolják s fejlődésre segítik az erkölcsi élet üdvös magvait. Kik 
szerepkörük horderejét komo-
tyan felfogva, mint fötényezök, 

j Nemzetünk szellemvilágában oda 
I hatni igyekeznek, hogy a klérus 
\ észben, a hívek erkölcsi nemese-
jdésben, a nemzet pedig dicső¬ 
ségben emelkedjék. Innét azon 
Jüegható eredmény, mely nap¬ 
jainkban azon egyetemes nyilat¬ 
kozatban leli leghívebb kifejezé¬ 
sét, hogy a magyar kath. klérus 
Nemcsak saját egyháza, hanem 
valláskülönbség nélkül minden 
Polgár becsülésére, szeretetére 
érdemesítette magát. A magyar 
j^erus — miként a „Nord" leg¬ 
közelebb megj egy zé, — minde¬ 
nekelőtt polgár és hazafi. Ha az 
Egyházban s a betegek és hal¬ 
doklók ágyánál Isten szolgája, a 
gyülésekben a szabadság véde s 
* törvény őre; ha pedig a hon 
földje szabadságaért kellé küz¬ 
denie, ép oly vitéz katona volt a 
Csatamezőn is. Hat püspök halála 
hevezetesiti a mohácsi gyászos 
Veszteséget. 

A nagy terjedelmü váczi 
igyházmegye főpapjai százado¬ 
don keresztül növekedő hirrel s 

nemzet háláját kiérdemlöleg 
hatottak. 

A nagy elődök dicső nyom-
lokin fényes sikerrel halad je- P e i t l e r A n t a l , v á c z i p ü s p ö k . 

lenleg azon köztiszteletben álló egyháznagy, ki az emlitett püspök-
megyét két év óta kormányozza, s kinek arczképével itt találkozik 
elöször az olvasó. 

Peitler Antal József, váczi megyéspüspök, született Pécsett, 
Baranyamegyében, 1808. márt. 24-én. Az elemi iskolákat, ugy a 
gymnas. osztályokat szülővárosában, a bölcsészeti tanpályát pedig 
Pesten végezte kitünö sikerrel. Az egyházi életre szentelvén ma¬ 
gát, 1831. áldorrá lőn, s legott az országosan tisztelt nagynevü b. 
Szepesy Ignácz, pécsi püspök körében alkalmaztatott, mint szent¬ 
széki jegyző; négy évvel később a föpásztor titoknokává s egy¬ 
szersmind a püspöki iroda igazgatójává, majd 1842-ben szentszéki 
ülnökké neveztetett. Jeles érdemei tekintetéből 1848-ban a pécsi 

székesegyházi káptalanban mint 
kanonokot s egyszersmind plé¬ 
bánost, tisztelte őt az egész egy¬ 
házmegye. A hon zivataros nap¬ 
jainak elmultával, 1851. császár 
ö felsége vette igénybe köz¬ 
ügyek kezelésében tanusi tot t 
ügyességét a budai cs. kir. hely¬ 
tartótanácsnál, hol mint egyházi 
ügyek előadója mindaddig mü¬ 
ködött, mig azon országos leg¬ 
főbb hatóság lényeges módosu¬ 
láson nem ment keresztül, a 
mikor Bécsbe tette át lakását, 
hol a birodalmi kultus- és okta¬ 
tásügyi miniszteriumban foly¬ 
tatta elébbi fontos hivatalát. Itt 
érte azon megtiszteltetés, hogy 
1855. pápa ő szentsége udvari 
főpapjává, majd a B-Szüz Tünyé-
röl czimzett apátjává, 1859. febr. 
15-kén pedig a váczi népes egy¬ 
házmegye püspökévé legkegyel-
mesebben kineveztetett. Püspöki 
székét az emlitett év júl. 17 kén 
egy kenetteljes latin beköszön¬ 
téssel, s egyházmegyéje összes 
híveihez kibocsátott apostoli 
szellemü magyar üdvszózattal 
(Pécs, 1859. 4r.) foglalta el. 

Váczra érvén, terjedelmes 
megyéjének nagyobb részét be¬ 
utazta, a mikor egyuttal a né 
erkölcsi élete s az elemi okta 
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előmozditása tekintetében több korszerű intézkedéseket tett. Apos¬ 
toli buzgalmának emlékei azon tartalomdús főpásztori beszédek, 
melyeket minden ünnepélyes alkalomkor hiveihez intézni szokott. 
Továbbá azon több ezerre menő áldozat, melyet a váczi székes¬ 
egyház díszére már eddigelé forditott. Még tetemesb azon összeg, 
melybe a szegény, de észtehetséggel megáldott tanulók neveltetése 
évenkint kerül. Ezekenkivül alig van hazai közintézet s egylet, pl. 
nemzeti Akadémiánk, a szent István és szent Lászlóról nevezett 
társulatok stb., melyekkel bőkezüségét nagy mértékben min érez¬ 
tette volna. Azon adakozásainak pedig, melyeket vallási s jótékony¬ 
czélu testületek üdvös igyekezeteinek előmozdítására szentelt, va¬ 
lamint a mely titkos összegekkel a szükölködök, özvegyek, árvák 
s ügyefogyottak e.trész seregét meg szokta vigasztalni, száma sincs. 
— Főpásztori legédesebb gondja a megyei papság, mely legkegye-
sebb atyját tiszteli benne. A hivek lelki vezérei mindenkor szivesen 
látott vendégei. Lekötelező ir\ ájassággal fogadja a hozzáközeledőt, 
s sziveket nyerő nemes bánásmódjának emlékével távozik köréből 
saját tűzhelyéhez. Fáradatlan vendégszeretet- , históriai nevezetes¬ 
ségü előde, a derék Bátori Miklós püspök váczi udvarára emlé¬ 
keztet. Egymásnak adják a szerencsét a külön rangu s rendű 
müvelt vendégek, kik örömmel sietnek tiszteletére azon magyar 
főpapnak, ki iránt közel s távolból kegyeletes szeretet nyi¬ 
latkozik. 

Elismerésreméltó azon gond,melyet annyi erély- s kitartással, 
egyszersmind kiviteli ügyességgel fordit a püspöki javadalmak 
rendezése s jó karban tartására. Innét nem hiu álomkép azok 
reménye, kik az áldozatkész főpásztorban helyezik bizodalmukat, 
miszerint az ö gyámkarjain fog a legközelebb jövőben Vácznak 
egyik disze s nemzetiségünk nagy horderejü egyik intézete, az 
egykori püspöki lyceum, uj életre ébredni. A közelmult sanyaru 
korszakban kis-gymnasiuinmá törpült hajdani jeles tanintézet, a 
most beálló tanévben már nagy-gymnasiummá növi ki magát, 
mely pár év mulva — miként hinni, remélni szeretjük, —• a régi 
lyceum színvonalára magasul. 

A derék egyháznagy eddigi érdemkoszorujának drága foglal-
ványa azon örökbeesü tudományos kincs, melylyel a magyar kath 
egyházi irodalmat megajándékozta. Tudományos buzgalmának kö¬ 
szöni ugyanis a magyar kath. klérus néhai b. Szepes}' Ignácz klas-
sikai becsü egyházi beszédeinek azon négy terjedelmes kötetét 
(Pécs, 1839. I. II. köt, — 1840. III. IV. köt. 8-r.)', melyeket nagy 
műgonddal összeállitva bir a magyar egyházi szószék, hol a di¬ 
csőült nagy szellem avatott tollú életirója, nem csekélyebb emléket 
alkotott remek rajzolatával (I. köt., I—XI. II. ll.) magának, mint 
ama beszédek kiadásával az apostoli szellemü főpapok mintaképé¬ 
nek, — a nagy Szepesynek. 

A ki Szepesyt választá pályaképül, vezérszellemül, attól sokat 
remél, sokat vár az egyház és haza. — v. 

Zsombár. 
Cserepesen Zsombár gazda gazdag. 
Csillagszámnyi mezején az asziag. 
Palotáját vad akáczos kÖrzi, 
Zárt kapuját hat komondor őrzi 
A kenyerét koldus sohse látja. 
Asztalánál nem ült még barátja. 
Lánya szép volt és fiatal hajdan. 
Hive Zsombár, herczegné lesz majdan. 
Lánya szép volt. tizezer forintos; 
Nem jött herczeg aranyos, rubintos. 
Lánya vén lett. százezer forintos. 
Még sem jött az aranyos, rubintos. — 
Legszebb lány is eszik, mikor éhes, 
A szerelmet szereti, mert éd- s. 
Zsombár lánya nem lehet kivétel, 
Itt a nyakam hogyha nem hinnéd el. 
Az ákaczos minden este látja, 
Mit sző, mit fon Zsombár gazda lánya. 
Jankó bojtár az ő szemefénye, 
Titokban már az ö vőlegénye. 

Későn jó'ne most a legszebb herczeg, 
Megszökésre jöttek el a perczek. 
Jankó lelkem, ló kell, de finom pár; 
Meg is nyergeid, de ne lássa Zsombár. 
Jankó lelkem, ezt a csomót tedd el, 
Százezeres jár a kedveseddel. 
Mire Zsombár fölveti az ágyat, 
Lányával a bojtár messze vágtat. 
Mire Zsombár kincsét nézi, hányja, 
Százezeres annak a hiánya. 
Jaj, hová lányam az udvarból: 
Ne félj, Zsombár, asszony leit már abból 
Jaj, hová lett százezeres bankó! 
Ne félj, Zsombár, ur lett azzal Jankó Zajzoni. 

A debreczeni kastély 
Regény. - JÓKAI MÓRTÓL. 

(Folytatás.) 

A mi vászon és selyemféle volt a házban, azt a por és a moly 
rongygyá ette már; a fanemüt összeörlötte a szú, s a téli nyirok, 
az északi oldalon csak az ablakok rámái voltak még meg, az üveg 
és ólom mind kihulladozott s a nagyobb teremek padmalyait meg-
görbité a beázott tetőről lecsorgó esöviz. Egy-egy zöld repkény-
inda benyúlt az ablakokon át a szobákba s szétterjedt kúszó ágbo-
gaival a belsö farepedéseken. 

Sehol semmi nyoma annak, hogy itt emberek tanyáznának. 
Minden ugy látszik elhagyva lenni, a hogy a birtokos temetése 
után maradt. A mit akkor, az átalános ripsraps alkalmával élnem 
hordtak, azontul oly módon ott maradt; s nem látszott, hogy va¬ 
laki valaha mozdított volna rajta 

Maguk a pinczebejáratok kőhulladékkal félig el voltak már 
temetve, a beléjük vezetö vasajtók.erősen berozsdásodva; mesterség 
lett volna azokat kinyitni. 

Az volt a léleknyomasztó kérdés, hogy ez erö-en épült, szép 
helyen fekvő kastélyt miért nem foglalja el senki? Ha Debreczen 
városáé, miért nem teszi rá a kezét ? ha igénylő örökösök vannak 
hozzá, miért nem szálljak meg ? Kisértetek járják talán ? Hiszen ha 
ez a hire volna, minden héten vállalkoznék egy egy tógátus Deb-
reczenböl, a ki egy szál jámbor gerundiummal ellátva, idejöne 
éjszakán át, kipróbálni a kisértet virtusait; a mi a fiatalság által 
mindig különösen áhított kalandok közé tartozott. 

Ha pedig rablók tanyája volna e kastély, hogy nem látszik 
sem körüle, sem benne emberi lény közellétének, utjártának semmi 
tanujele ? 

# 
* «• 

A XVII-ik század zavargás éveiben Debreczen városának sa¬ 
játszerü önálló szerep jutott, melyet csodálatos házi bölcseséggel 
végig le tudott játszani, anélkül, hogy csak egyszer is belesült 
volna 

Kőzepében a kenyérfermö Kanahánnak, utjában töröknek, és 
tatárnak, kurucznak és labancznak, nem védve semmitől, csupán 
egy betöviskel ároktól, a min nádtetejü sártornyok álltak őrt, 
meg tudott maradni jó időben, rosz időben, egyedül saját bölcse¬ 
ségével gázolva ki minden veszedelemből. 

Pedig nem mondhatni, hogy a harczvágyó férfiak mind kihal¬ 
tak volna belőle. 

Ép oly tüzes fiatalsága volt, mint bármely felföldi megyének 
s a mely öreg ember csimbokra kötötte az üstökét két felől, épen 
olyan kurucz tudott lenni, mint a milyenek koronkint Erdélybe 
menekültek. 

Török Bálint, kit a Debreczeni krónikák „kegyelmes urunk¬ 
nak'' neveznek, még a XVI-ik század elsö felében az egész várost 
a reformált hitre vezette át s már e század közepe táján phlegma-
ticus közönynyel vezették a jegyzőkönybe hogy János deák, Mátyás 
biró, kegyelmes urunk Török János (Bálint nagyobbik fia) paran¬ 
csából eladott a plébániából egy darabot Csintalan Ambrus özve¬ 
gyének 4 forintért; meg hogy a Szent Erzsébet kápolnája körüli 
elhagyott telek eladatik a biró s 46 senator által Hatvany János¬ 
nak, ő évig 100 dénárt köteleztetvén fizetni a kórházi szegényeknek; 
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söt nehány évvel beljebb a század második felében már a Szent 
Miklós kápolnájához tartozó pénzek, réz- és ezüstpoharak, hasonló 
éreztálak, és keresztek, miseinondó ruhákkal együtt átadattak 
Litteráti Gergely birónak, Telegdy Szabó János esküdt és Litterati 
Márton főjegyző jelenlétében — a város régiségtárában leendő 
megőriztetés végett. 

Ez idők óta Debreczen a reformátusok Jerusáleme lett s a 
magyarországi tudományosság középpontja. 

1564-ben borzasztóan leégett, még pedig két izben; másodíz¬ 
ben a hires Szent András temploma is elhamvadt, mely nem rég 
cserélte fel a keresztet a kakas.-al; nagy emphasissal jegyezvén 
meg felőle a krónika: hogy a .,kakas, mely sok év óta hőségben, hi¬ 
degben, szelek dühöngései hö .ott álomtalanul, nappal ugy, mint éj¬ 
jel, éhgyomorral, mindenfelé vigyázva, a tüz lángjait tovább nem 
állhatván, akaratlanul lerepülni, leszállani, megszokott helyét el¬ 
hagyni kényszerült, ennyi vészen elbusulva, végtelen fájdalomtól 
elnémulva, a torony hegyéi b'li leuqrása közben, kitört nyakkal esvén 
a földre, nem kedvezvén saját életének, hü lelkét kiadta s/6. (Latin 
szerkezetből fordítva.) 

Ugyanekkor órák és harangok is elpusztultak. 
Csak 1628-ban épült fel ujra teljesen az elhamvadt Szent An¬ 

drás templom, melynek nevét ekkorig a kálvinista világ is megtar¬ 
totta, s nov. 26 an pro aeterna memoria feljegyeztetek, hogy Bachio 
János bírósága alatt az egész város örvendézesei között Kassa, 
Tarczal, Ecsed, Zlah, Bátor, Nánás s több más onnan jött lelki 
pásztorok jelenlétében versek, éneklések, szent beszédek, imádsá¬ 
gok közben, uri szent vacsora kiosztása után, — elhagyatván régi 
nevezete, — a „mindenható Istennek" ajánltatván, felszenteltetett. 

(Folytatása következik.) 

Pestről a középponti Kárpátok felé é» vissza. 
(Folytatás.) 

XII. Felka, sept. 2-á->, 1860. Tegnap délelőtti órákban még 
Podolinban időzvén, igen közel valánk édes hazánk egyik határ¬ 
vonalához, mi mindig sebesebb dobogásba hozza a magyar kebelt, 
mert hisz magyar emberből soha sem válik kosmopolita, s ha csak 
tapasztalás kedvéért is megy külföldre, alig várja, mig ismét a 
honi levegőt szíhatja, mig ismét láthatja drága hónának virányait, 
hol élni halni akar! — Igen, nyájas olvasó, már a határhozi köze¬ 
ledés is furcsa érzést gerjeszt, pedig itt ez érzés sokkal kisebb, 
mert hisz a velünk hajdanában testvérisült Lengyelország közelé¬ 
ben valánk. Még nehány helység északnak, vagy a Poprád men¬ 
tében keletnek, és üdvözlendettük azokat, kik iránt századokon 
keresztül rokonszenvet keltett szomszédság, korona, fejedelmi 
házasságok, s legujabban a közös sors! De hisz Poprád és Duna-
jecz — hazánk-e két ere — öntözi szomszédaink rétjeit is, mig 
végre a Visztulával vegyülve, e két nép között mintegy természe¬ 
tes es kölcsönös örök kapcsot látszik képezni. Innét magyaráz¬ 
ható a válságos időkben megmegujuló részvét egymás sorsa iránt. 
Ezt tanusítják legalább történetünk lapjai! 

Azonban e határjárás most az egyszer tervünkön kivül vala, 
bármennyire óhajtottuk volna látni, mint válik Gnezdánál hajókáz-
hatóvá, s kereskedelem által élénkké a Poprád vize egyrészről - -
másrészről pedig bár mennyire szerettük volna forrásánál megiz-
lelni a szulini vizet és látni Lubló várát és gyönyörü tájékát. 
Azonban megszokva az egyéni vágyakat a körülményeknek alá¬ 
rendelni, délfelé fordítók kocsink rudját, s a tegnap leirt városo 
kori elég gyorsan áthaladva és Hunfalvától eltérve, Matheócz 
(Villa Matthaei), és a szépfekvésü Szepes-Szombatot (Mons S. Ge 
orgii, Georgenberg) érintők. Mindkét szepesi városnak kath. 
és protestáns egyházai vannak, mely közül az utóbbinak kath. 
templomához ismét az itt szokásos csonka toronyhoz hasonló cam-
panile van kapcsolva. Sz. Szombaton időzött egykor Mátyás nagy 
királyunk is, midőn Lőcséről Liptóba üzé Komorovszkyt és társait. 

Emlékét itt egy ház következő fölirata őrzi : Ilic hospitatus 
est Mathias Mex Hungariae 1474. Ugyan-e szavakat véste volna 
Vahot szerint *) a Királyhegy egy sziklájába saját kezével, 
miután ott ebédelt volna. E fölirat az utóbbi években a szom¬ 
bati házon bemeszeltetett. A felkai kath. lelkész bizonyítása 
szerint azonban itt még azon emlékezetes szavak is valának 

*) Magyarföld, s népei 1. füz. 

olvashatók, melyeket a Topogr. M. Regni Hung. LV. CIV. §. 1 a 
királyhegyi sziklán állit lenni. De ki látta ez utóbbit? mig az 
előbbire élő hiteles tanu szól. 

Az érdekes föurat pedig ez : Privatum commodum, Latens 
ódium, Juvenioe consilium. Per haec tria Pereunt regna omnia. 
(Önérdek, magángyülölet, ifju-éretlen tanács. E három által bukik 
meg minden ország.) Megjegyzendő azonban, hogy a Király hegy 
és Királyorr két különböző hegy — arnaz Gömör, Szepes és Liptó 
kapcsát képzi, mig emez ide közelebb esik 

Innét Poprádon át Felkára menénk, egy előttem legalább 
csak névkönyvekből s viselt hivatalairól ismert névrokonnál, egyi 
künk iskolatársánál, nehány órát töltendők. S benne csakhamar 
a várakozást fölülmúló szivességü s alapos tudományu lelkészre és 
barátra ismerén^ — kivei csakhamar Felka nevezetességeire lőn a 
beszéd fonala terelve. Felka neve tehát Fölk, Filke inkább a Veik 
tót eredetűnek tartatik, s egyike, — ha házai után ítélni szabad — 
a szegényebb XVI. szepesi városnak. Tpara azonban nemcsak 
vászonkészitésben nyilatkozik, de van egy papirmaima is. 1386. 
jobbára német lakosai között csak 200 vallja a kath. tanokat, a 
többiek ágost. vallásuak s bár két templomjuk van, de a harangok 
használata közös, melyek a góthmodoru kath- templom melletti 
campanileben vannak, és nemcsak súlyukra nézve (30, 20, 12 s 6 
mázsások) de kellemes öszhangzásukra nézve is nevezetesek, sőt 
a 2 dik nagyságu régiségre nézve is figyelmet érdemel. Ugyanis 
ez az egyházi látogatás jegyzőkönyve szerint 1272-ki évből való, 
mit a fölirás mely következö : O ReX gly>rlae VenI CUM paCe. 
íly régi a szép müvü keresztelőmedenezén levő számnév is, melyet 
— ha nem csalódom, igy betűztem ki a góth fölirásból : S. Joan¬ 
nes, ora. pro. nobis. is das. werk. geqossen. in. sinte. Joannes, erk. 
1430. Egyszerübb rézfödelén 1666 áll. —Plébániájának alapítását 
1245-dik évre, a kőkeritésü templom építését a 13-dik századra 
teszik. Monstrantiája már egyszerűségénél fogva is régi és ezüst, 
de aranyozott kelyhén 1393 olvasható. — Mennyi műemlék ily • 
igénytelen helyen! A főoltár azonban azon kor izlését viseli ma¬ 
gán, melyben a protestánsoktól ismét katholikusok birtokába 
került, t. i. 1674. utánra (kik 1576-tól birták.) E csavar alaku osz¬ 
lopokat lengyel oszlopsorozatnak haliam neveztetni. Föltünő ter¬ 
jedelmü épület a plébániája, minők a Szepességen majd mindenütt 
vannak, hol azelőtr a dézsmák miatt dus javadalmak valának. 

E város területe, mint a többieké is, nagyrészt a hegyek közé 
nyulik, s igy azon völgy, melyen keresztül a 4997' magasságú 
Felkatóból eredő Felka vize hömpölyög — a Felkavölgy — egyike 
Szepes legfestöibb völgyeinek, de odahatnunk idő rövidsége miatt 
nem lehetvén, meg kellé elégednünk annak hallott magasztalásai-
val. Állitólag a tó északi részén egy 360' magas granátszikla fal¬ 
ként emelkedik, melyből az eső, a Szepességen találtatni szokott 
gránátokat mossa. Megjegyzendő, hogy e völgyek tündérszépsége 
vagy a sziklák csodálatos alakjai igenis alkalmatosak arra, hogy a 
képzelet ereje által regék és mondákkal hozzák azokat kapcso¬ 
latba. Minden tónak, melyek a hegyekben számosak és tenger¬ 
szemnek neveztetnek — megvan a maga tündére, minden emel¬ 
kedettebb oromnak meg van a maga hőse, jó vagy rosz szelleme, 
nely Kárpát kincseit őrzi, vagy melynek eredetét köszöni. Szepes-

ség buzgó értelmisége ezeknek gyüjtemény év el a honnak kedves meg¬ 
lepetést szerezhetne, mert kevés az, mi ide s tova elszórva találta¬ 
tik. Mártha könyet Tompa, a karbunkulus tündérkirály történe¬ 
tét Vahot közli Medve Imre tollából, kinek további rajzait és mon¬ 
dáit Vahot már érintett vállalatában közölni igéri, de megszűnvén 
a vállalat, a többit sajnosan nélkülözzük! 

Kuntz, Szepes leírásában is közöl egyet, melyet csak annak 
bizonyítására szövök ide, hogy még a gyógyfüvekben annyira gaz¬ 
dag Kárpátokban a nép költészete még a növények csodaerejére 
is kiterjeszkedik. Szerinte : Egy öreg pásztor már régóta sinylödék 
betegágyában. Fiának sikerült kitudni, hogy a nagyszalóki csú-
son egy havasi növény atyjának egészségét visszaadná. A fiu a 

csúcson megpillantja a növényt és a hozzáférhetlennek látszó 
sziklatömegre négykézláb fölkúsz és sajátjává teszi a rég keresett 
növényt. De ugyanazon pillanatban látja, hogy se jobbra, se balra, 
sem vissza nem térhet. Legott határoz a fiu. A lennálló és őt aggo¬ 
dalommal szemeikkel kisérő társaknak kiabálás által tudtukra 
adja, hogy az atyja életét megmentő fü az ö birtokában van, 
nagy gonddal kebiére ruhája alá rejté, s fölszólítja őket, hogy 
atyjának vigyék el. Erre szemeit az égre emelvén, s kezeit rövid 
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gbe imára összekulcsolván, magát az oromról az iszonyu mélysé 
taszitja! Fönséges fiui önföláldozás! 

Fel káról utunkat Poprádon át folytatók, Káposztafal vára. 
Útközt megpillantok Gánóczot, melynek kütegek elleni fürdő¬ 
helyét megszemlélendők, egy kis vargabetűt csináltunk, s ott a 
csinos fürdőhelyiségeken kivül még több ásványos forrásnak nyo¬ 
mába jövénk. Nem messzire egy mészkőszikla van, melynek krá-
teralaku tetején szintén egy forrás és tovább egy emelkedettebb 
domb ismét tölcséralaku. Tovább indulva a póstauton, Strázsa 
(VillaMichaelis; Michelsdorf) nevü szepesi város terül el egy szükj 
völgyben, mely emlékezetbe hozá a majd hasonnevü Kézsmárk és ' 
Béla között fekvő Sztrázska (Nehre) nevü helységet, hol 1590-ben' 
aWittenbergában tanult Horváth-Stansith által gymnasium alapit-
tatott, melyben maga is nehány tárgyat tanított. E helyen azon¬ 
ban Wagner szerint 1261-ben apáczazárda épült. Kuntz szerint 
pedig azon vár helyén, mely még elég jó karban van, s jelenleg a ! 

Szirmay család birtoka, már Árpád korában is vár létezett, s mely j 
egy 1330-ban kelt okmányban is Eur (Ör, most Strázska) név alatt j 
előfordul, s mely¬ 
nek föladata lett 
volna a Lengyel- = -
országból betörő 
szarmát népek 
figyelése. Annyi 
Kerékgyártó Ár¬ 
pád szerint is bi¬ 
zonyos, hogy Bors 
vezér kiküldve a 
hegyszorosokat, a 
mármarosi hava¬ 
soktól a Szepessé-
gig megerősitette! 

Ezután még 
Svabócz és Kisócz 
tót faluk, ésSchav-
nik püspöki kas¬ 
tély (Castrum 
Schavnik) mellett, 
hol 1216. cistercita 
apátság alapitta-
tott s zárda épült 
— e l h a l a d v á n 
Bethlenfalván ke¬ 
resztül ismét Ká¬ 
posztafalvára visz¬ 
szatértünk, a Sze-
pesség légmérsék¬ 
letét még nehány 
napig élvezendők. 

XIII. Mese, 
sept. 5-én, 1860. 
A Szepességröl tá¬ 
vozni, és Lőcsét 
nem látni, annyi 
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volna, mint Rómában lenni anélkül, hogy a pápát, vagy sz. Péter! 
templomát láttuk volna. — Ez vala még óhajtásom, s ime ennek 
teljesedését előmozditá nemcsak az előzékeny szivességü család, 
melynek útitársa valék, hanem még az ég is, mely sürü esőzésre 
megnyitá csatornáit. 

Miután tehát Káposztafalvának természetes alagutalaku bar¬ 
langját s elég hatalmas viszhanggal mulattató Weingrub völgyét 
megtekintők — melynek meredek mélységében a pisztrángdús 
Bélapatak s egy malomkerék zugása hallható, hol ősi szokás szerint i 
rakott tüz mellett egy vidám órát rögtönöztünk, s miután a ,,La-1 
pis refugii" romokhozi kirándulást a szakadó eső megakadályozá, | 
csakhamar el lőn határozva, Szepesnek csak kis két órányira fekvő | 
fővárosát meglátogatni. 

Utnak indulva az eső megállt, s először is Csötörtökhelyeti 
pillantok meg egy dombon. E faluszerü mezőváros azonban sok- j 
kai nevezetesebb, mintsem egyelöre gondolnók. Latin neve Quinto-1 
forum vagy Forum Quintum, melylyel sem magyar, sem német 
neve : Donnerstmark tökéletes öszhangzásban nincs, hacsak a 
feria quinta, vagy az 5-dik vásárhely értelem nem jutott érvényre. 

1298-ban „Civitas de S. Ladislao"-nak is iratik, minthogy tem¬ 
ploma mai napig is sz. László tiszteletére van szentelve. Ugyan¬ 
azon évben ujittatott meg a 24 szepesi város papsága által a plé¬ 
bánosi egylet, mely 1245 ben, ugylátszik, közös imák végzése végett 
volt alapítva. Föltünő, hogy ezen egyletbe csak jó hirü s ájtatos 
papok léphettek, kiknek gyülekeztébe — mi még föltűnőbb, sar¬ 
kantyúkkal belépni tilos volt. W. I. 268. 1. — Lakosait 1336-ban 
ngyanazon okmány aranyadóknak (auridatores) nevezi, a melyben 
csak a szepesi grófok hatósága alá tartozóknak nyilváníttatnak. 
Ugyanott emlittetik, hogy a határában található aranytól fél márka 
és három suly tiszta aranyt Robert királynak tartoznak adni; 
mely fizetés Zsigmond király alatt 3 1 % márka ezüstből állott, 
melyből 4 márka 1424-ben elengedtetik. Itt tehát arán)-- és ezüst¬ 
bányák léteztek, mi azáltal, hogy a szepesi kamara hivatala hajda¬ 
nában itt volt, csak megerősítést nyer. Nevezetes, hogy 1455-ben 
Giskra János templomát — mely a szepesvári székesegyházzal 
egykorúnak s az itt oly számos gothegyházak egyik gyöngyének 
rnondatik — megerősité a kézsmárkiak ellen magát védendő — 

mely várost 1441. 
.- ... - - - : —1462birtokában 

tartott, s kik töle 
szabadulni akar¬ 
tak. Most e tem-

: plom mellett — 
mely nincs egé¬ 
szen kiépítve, egy 
1672-ben gr.Üsáky 
István által emelt 
minő rí t a -zá rda 
van, mely két épü¬ 
let az egész vidék¬ 
nek festői szint ad. 
Plébániája, melyet 
most az érintett 
szerzet lát el — 
1245-ben alapitta-
tott, s 700 kath. 
vallásu, és szláv 
ajku lakost szám¬ 
lál, kik most föld-
mivelésböl élőd¬ 
nek. — Innét Dra-
veezre érénk, hol 
az 1288-ban alapi¬ 
tott keresztes vi¬ 
tézek zárdájának 
semmi nyomá t 
már nem látván, 
csakhamar Lőcse 
tornyai és épüle¬ 
tei mintegy „Civi¬ 
tas supra montem 
posita" tüntek sze¬ 
meinkbe. A domb, 

melyen e város a Lapis refugii-bó\ a három évi aggodalom után 
ide települő szászok által épült, igen emeli a város külsejét. Falai¬ 
nak sánczaiban most szép gyümölcsösök diszlenek. A város kapu¬ 
ján beérve, az ujabbszerü épületek díszes sorai, de különösen a 
csinos megyeház és sétány kellemesen lepik meg a szemet. (Raizát 
1. V. Ujs. 1858. 27. sz.) V J 

Lőcse legrégibb városaink és telepeink egyike, mivel a lőcsei 
krónika szerint épülése előtt kétszáz évvel (1045) már ott, hol ma 
áll, egy sz. lélekhez vagy kórházhoz czimzett egyház állott. Kö¬ 
rüle tehát nevezetes telepitvénynek kellé lenni, hogy kórház is 
volt vele kapcsolatban. Á szepesi egyház névkönyve szerint is 
1200-ban már a plébánia meg vala alapitva. Következőleg ott a 
tatárok várost már találhattak, s azt földulhatták, s igy az 1245-
dik évi második építést eredményezhették is, hol a viz is könnyeb¬ 
ben vala kapható, mint a, Lapis refugii' vagy Láthegy Schauberg 
— terméketlen és vizszegény szikláin. Az uj város neve is az 
előbbi lakhely nevéhez is igen hasonlit — miután a félénkség a 
tatárok netán ismételendő berohanásaira szüntelen figyelmezteté 
az újváros alkotóit, miből a Leutschau név is származhatott! 
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léte nem egy viszontagságba vala bonyolitva, melyek közöl egy¬ 
kettöt érinteni már csak azért is jól esik, mivel Magyarország egy 
jeles városának viszontagságai. 

Ugyannis 1312-ben Trenchéni Csák Máté ellen küzdött győze¬ 
lemben résztvett. 1401-ben a csehek birtokába került. — 1494-
ben fejedelmi találkozás volt falai között u. m. Ulászló magy. s 
cseh, továbbá János Albert lengyel király között, kik fényes kísé¬ 
rettel a husvéti idényben értekezletet tartván, itt időztek. — 1544-
ben a prot. vallásnak itteni hivei Brassóból BognerBertalant hivák 
meg a hitszónoki székre. Végre mellőzve Ferdinánd, Szapolyai, 
Bocskay, Bethlen, Tökölyi s Rákócziak alatti viszontagságait, ugy 
szintén a többi szepesi városokkal és kassávali vitáit, még csak azt 
érintem curiosum gyanánt, hogy 1584-ben a Szepesség kéri, nehogy 
a Gergely-naptárt kénytelen legyen elfogadni, mire azonban 1595-
ben fölsőbb rendeletnél fogva utasittatik. 

Mindezek után sz. Jakabhoz czimzett jeles plébániai egyházra 
akarom a szives olvasó figyelmét irányozni, mint mely régi épít¬ 
ményeink 
között, noha ~Zz^~S^_ 

Lőcse tehát hat századon át szerepel történetünk mezején s| karzat oldalain vannak, addig a templom északi fala 2 kápolnával, 
orgonával, s egyéb épitményekkel ellepetik. A kápolnák egyike. 
mely jelenleg sekrestyéül szolgál, „capella leprosorum" •— bélpok¬ 
losok kápolnájának neveztetett, mely nevét egy régi kehely tartá 
fönn. Ez a kereszthaddal viszonyba lépettek gyülhelye lehetett, 
mely két keskeny ablak által nyervén világosságot, csakugyan 
régi építménynek bizonyul. Gerinczivezeteinek zárkövén Krisztus 
mellképe domborodik. A kápolna északi falán kidomborodó mos-
dómedencze l l ' magas csúcsmü ékes diszitménycivel, melyek a 
templom oszlopfejezeteihez oly igen hasonlók — szintén figyelmet 
érdemel. Védszentje e kápolnának ismeretlen. 

Másik kápolnája sz. György tiszteletére van szentelve. Korára 
nagy világot vet egy sirkő, melynek fölirata következő : anno dni. 
mü. cccxcss. in. octava. corporis. xpi obiit. georgius. plebanus fun-
dator. huius. capelle. orate. pro. eo. A kápolna épülhetett tehát a 
14. század 3-dik vagy 4-dik negyedében. Ajtaja az északi előcsar¬ 
nokba nyilik, melynek mind belső mind külső kapuzata a perspec-
tiva szabályai szerint négyfokozatban vesszőmüvczetü oldalokkal 

bir. A vé 
^ köny oszlo-

""^^^^^sSiöH^^fe-^ pocskák fe-
- ̂ ^3T5±sg^^s^^-_=ri=== jezetei tö¬ 

mött levél-
s virágmü-
vezetüek le¬ 
vén, még a 
13.századbe¬ 
liek lehet¬ 
nek, s igy a 
templomré¬ 
szek legbe-
csesebbeihez 
tartoznak, 
mig a csar¬ 
nok bolto¬ 
zatja késő 
góthivezetü. 
— E v v e l 
szembe a 
templom dé¬ 
li falán a 
15-dik szá¬ 
zad vége fe¬ 
lé egy elő¬ 
csarnok é-
pült, mely 
a tervezett 
keresztala¬ 
kot vala ki 
egészítendő. 
Ennek bol¬ 
tozatja már 
nyolczszögü 
csillagiveze-

tü, zárkövein a Thurzócsalád —mint jótevője— a gerinczhálózatban 
pedig Magyarország és Lőcse városa czimerein kivül a Jagelló II. 
Ulászló és IL Lajoséi is láthatók. Hagyományszerüleg IL Ulászló 
épitteté, mig kapuzata még Mátyás korának jellegét viseli magán, 
kinek czimere és Beatrix nejéé rajta diszlik. Ez ékítmények min¬ 
den jelességeik mellett is szakavatottak véleménye szerint a styl 
elkorcsosulását, vagy legalább sok idegennek összehalmozását fön-
nen hirdetik, mig szemre igen ékeseknek látszanak. 

nem székes¬ 
egyház, tisz¬ 
tes rangot 
foglal el. 

Ugyanis 
ezen egyház 
azon szászok 
által épült, 
kiket Lőcsé¬ 
re IV. Béla 
külföldről 
meghitt, s 
kik valamint 
más iparo¬ 
sokat ugy 
építészeket 
is hozván 
magukkal, 
kiszemelt te¬ 
lepitvényei¬ 
ken egyhá¬ 
zak épitésé¬ 
hez fogtak s 
igy tudo¬ 
mányukat 
megörökite¬ 
ni igyekez¬ 
tek. Eredeti 
terv szerint 
tehát i t t 
ugylátszik 
három hajóú 
basilikát a-
kartak léte¬ 
síteni, mit tervezett keresztalakjából és 30' magas, hosszúkás 
négyszögü 12 oszlopáról is lehet következtetni. Ezekre azonban 
később góth ivezetü gerinczes boltozatot emelének keresztalaku 
zárkövekkel, s az oszlopfejezeteknél párankint más más dombor-
müvezetet alkalmaztak, melyek már lombozatos, már emberi 
fejeket vagy állatalakokat mutatván, szintén a két stylt fölváltva 
képviselik. A templom, falaival együtt Merklas Venczel tanár jeles 
leirása szerint *) 173' hosszu, egész szélessége 84',4", középhajója 
60' magas, a mellékhajók 47',6" magasak. Falai terméskőből épül-
vék, a diszitmények azonban faragott kőből valók, melyek különös 
tökélyüek az oszlopfejezeteknél, s az ablak majdnem pete v. kör-
körü ivezeteknél, melyekben az egyenszáru háromszögből képzett 
legkülönbözőbb keresztalakok láthatók, s melyek részint a 13-dik 
századbeliek, mig mások a góthépitészet fejlettebb korára emlé¬ 
keztetnek, de mindenesetre a 14-dik század végénél tovább nem 
terjednek. Megjegyzendő, hogy mig ily ablakok a 8. szögű szen¬ 
tély 5 oldalán, a déli mellékhajón s a szintén jeles diszitményü 

kopárpataki zuhataghoz vezető ut, háttérben a Lomniczi csucscsal. (V. U. 39. sz.) 

Febr. 
•) -Mittheilungen der Central- Com. zur Erhalt. der 

• u. Márzheft 1858. Baudenkmale, III. Jahrg. 

(Folyt, követk.) 

A fényüzés. 
IL Hanyatló nép fényűzése. 

Már a föurat mutatja, hogy van egy bizonyos határ, mely ha átlépetik, 
a fényüzés ártalmas kezd lenni, erkölcsileg ártalmas, mihelyt az az emberek 
akarata felett uralkodni kezd, az önmérséklés erejét gyengiti s a lelket nagy 
gondolatok és nemes elhatározásoktól elvonva, elerőtlenitő gyönyörök¬ 
höz lánczolja. Ekkor az erkölcstelenedés áradó folyamkint szétszaggat min¬ 
den korlátot, s a pusztitó vész nemcsak a magasabb körökre, hanem az 
egész népre kiterjed. Kicsapongás uralkodik ugy a szalmakunyhókban, mint 
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a palotákban; csupán föllépésének alakja és módja különböző. Ha a mérték-
Jetlenség és tunyaság erőre kap, ez más nemesebb törekvések kialvásából 
veszi eredetét. Példa erre a hanyatló római birodalom. 

Ekkor a fényüzés fölemészti a nép összes keresetét, s oktalan és er¬ 
kölcstelen lesz. Képzelt élvezetekre és mesterségesen előidézett érzéki inge¬ 
rek kielégitésére iszonyu összegek fordittatnak. Természetlenség lép a va¬ 
lódi szép és valódi élvezet helyébe, elpuhulás váltja fel a jóravalóságot és 
önmérsékletet. Valamely dolognak nagy ritkasága, vagy a megszerzésével 
járó jelentékeny nehézségek már önmagukban véve s gyakran egyedül képe¬ 
zik az ingert annak kívánására. Egy murrhinai mosdómedencze Nero csá¬ 
szárnak 300 talentumba (412,500 tallér) került. Káros fényüzés gyakorolta¬ 
tott az embernagyságu ércztükrökben is, ugy hogy egy felszabadított ágyas 
egyetlen e » v 'ly ércztükre nem ritkdn többe került, mint azon menyasszo¬ 
nyi ajándék, mit a római senatus a nagy Scipio leányának adott. 

A bujaság vékony, átlátszó ruhát hozott divatba, mely Seneca szerint 
a testet már el sem takarta. A lakomákon az akkor ismert országok legrit¬ 
kább ételei szerepeltek. Claudius császár tengernagya nagy hirre jutott az 
iíltal, hogy messze tengerekből tengeri halakat telepitett át az olasz par¬ 
tokra. A tengeri rózsahal (mullue \ haldokolva mindenféle szint játszott. Az 
inyencz Appius e szinjáték emelésére, melylyel a rómaiak vendégeiket gyö¬ 
nyörködtetni szokták, egy saját lét talált fel. Ugyanezen Appius később, 
midőn már csak félmilliónyi vagyona volt, mérget vett be, mert ennyiből az 
akkori inyenczek fogalmai szerint nem lehetett megélni. Heliogabalus csá¬ 
szár egyetlen egy lakomán 600 struez agyvelejét tálaltatta fel. A hires 
Aesopusnak egyetlen egy tál étel, mely az asztalra jött, 6000 aranyba 
került. A vendégek bámultak, kérdezősködtek, s megtudták, hogy e tál 
csupa éneklőraadarak nyelveit tartalmazza. Ették a csalogány nyelvét éneke, 
s a lángályét (flamingó) szinszépsége miatt. A háztetőkön kertek és halas¬ 
tavak voltak. Hortensius fáit borral öntözte. Ázsia és Afrika erdeiből és si¬ 
vatagairól hozott vérengző állatokat léptettek föl a cirkusokban a romlott 
izlésü nép gyönyörködtetésére. Még őzeknek is kellett viaskodni s elefán¬ 
toknak tánczolni; kocsijaik elé szelídített oroszlánokat, tigriseket' sőt 
vaddisznókat is fogattak, s biborszinre festett juhnyájakat tartottak. 
Oleopatra borban felolvasztott drága gyöngyöket ivott meg, csak azért, 
hogy saját becsértékét iszonyu összegre emelje. Hasonló oktalanságot köve¬ 
tett el Caligula, s csupa szeszélyből egész hegyeket hordatott el helyéből 
máshova. Csupán a ritka és természetlen birt még ingerrel. Ebédnél nem 
ritkán tizenegvszer változtatták öltözetüket. Minden egyes napi szolgálatra 
külön rabszolgát tartottak, s az evésre, fürdésre, sőt még az alvásra is fi¬ 
gyelmeztetni kellett őket. 

Ez volt azon nép. mely egykor diktátorát az ekeszarva mellől hitta a 
csatatérre a hon megmentésére; ez volt azon nép, melyről egykor Pyrrhus 
azt mondá, hogy városa, Kóma : templom, s senatusa : királyok gyülése! 

Valamint az egyes ember életében a gyermekkor bizonyos tulajdonsá¬ 
gai az aggkorban visszatérnek, ugy a hanyatló népeknél is azt tapasztaljuk, 
hogy az alsóbb foku müveltség vastagabb kicsapongásai a magasabb mü¬ 
veltség finomított élvezeteivel társulnak. A végletek érintkeznek egymással. 
Szolgaseregek, törpék, bolondok, korcsok, szellemidézők stb. ismét divatba 
jőnek. Nagy anyagtékozlással járó lakomák s más ünnepélyek és az államra 
nézve veszélyes zsoldosbandák lépnek ujra életbe a nagyok és gazdagok 
fényűzése gyanánt. Caesar diadallakomáján az egész római népet megven¬ 
dégelte. Midőn Nero nejét Poppaea Sabinát eltemeté, több tömjén és kászfa 
(Cassia) égettetett el, mint a mennyit egész Arábia egy év alatt termelhe¬ 
tett. Plinius festett és polírozott máglyákat emlit, s mig a régi XII tábla 
törvénye szerint egy holttest megégetésére csak egy máglyát volt szabad 
használni, addig Sulla gyászünnepén 6000 máglyát égettek el. 

Eddigi szemlélődésünkben láttuk, hogy mig egy hanyatló nép fény¬ 
űzése, mely tulságon, természetlenségen, elkényeztetett Ízlésen alapul, mind 
anyagi mind erkölcsi tekintetben a iegkárosabb következményeket vonja 
maga után : addig egy virágzó nép fényűzése a termelést hathatósan előmoz¬ 
dítja, milliók nyernek általa becsületes kenyeret ama számtalan czikkek mü¬ 
helyeiben, melyekkel a müipar és kereskedés a magasabb szükségleteket 
szaporitják, az élet kényelmét és kellemeit öregbitik. 

Érdekes lesz most egy tekintetet vetni azon törvényekre, melyek egyes 
századokban a fényüzés ellen hozattak, 

A görögöknél legelőször Lykurgus törvényhozásában találkozunk a 
fényüzés korlátozására irányzott rendeletekkel. Ezek szerint senkinek sem 
volt szabad oly házat vagy házieszközöket birni, melyek a szekercze és fű¬ 
résznél finomabb szerszámokkal készíttettek. Az ételekbe só és eczeten kivül 
bármely más fűszert használni tiltva volt. A törvényhozó különösen a teme¬ 
tési pompa és a nők czifrálkodása ellen irányozta figyelmét, s ez utóbbira 
nézve különös felügyelők rendelteitek, kik egyuttal a lakomák fölött is 
ellenőrködtek. Solon törvénye a menyasszonyoknak hozományul csak három 
darab öltönyt s nehány olcsó edényt engedett meg. Zaleukos, ó-italiai tör¬ 
vényhozó halálbüntetéssel fenyegette azokat, kik a bort tisztán iszszák. 

Rómában már a királyok alatt keletkezett nehány törvény a temetési 
fényüzés ellen, Sulla még szigorubbá tette azokat, s bizonyos ételeket, va¬ 
lamint a szerencsejátékokat is eltiltotta. A rendi különbség a lovagok és 
.senatorok közt csupán előirt szabályok szerint készült gyűrűkben mutatko 
zott. Az oppü törvény szerint K. e. 215 évvel a római nő fél uncia aranynál 
többet és tarka ruhákat nem birhatott. Később, az öregebb Cato consulsága 
alatt, sikerült a nőknek, e törvény megszüntetését kieszközölni, ürchius 
tribün K. e. 187 évvel rendeletet adott ki, mely megparancsolta, hogy a la¬ 
komák, az azok fölötti ellenőrködés könnyítése végett, nyilt ajtók mellett 

tartassanak; ehhez járult késöbb, K. e. 161 évvel a Lex Farria, mely a la¬ 
komák költségeinek maximumát meghatározta. 

Ugyancsak az öregebb Cato később eltiltotta a római nőknek a drá¬ 
gább piperetárgyakat és equipageokat, valamint ugyanő már előbb eltiltá 
az idegen kenőcsöket és a drága görög borokat K. e. 161. évben azt is ki¬ 
mondták törvényben, hogy 100 fontnyi ezüstedényeknél többet az asztalra 
rakni nem szabad, mig régebben egy konsul azért töröltetett ki a senatorok 
lajstromából, mert több mint 10 fontnyi ezüstedényeket találtak birto¬ 
kában. 

A törvény által eltiltott csemegeételek közt találjuk emlitve az akko¬ 
riban divatba jött cziczkányokat is. (No ezt ugyan kár volt eltiltani.) 

A középkorban csak a lovagoknak volt szabad aranyat, sávolyos szö¬ 
vetet és bársonyt viselni. Európa legtöbb országában már a 13-ik században 
keletkeztek asztali és öltözködési rendszabályok. Francziaországban IV. 
Fülöp adott ki fényüzési törvényeket, melyek főleg az öltözködést szabá¬ 
lyozták. 

Egy 1228-iki braunschweigi törvény lakodalmaknál legfölebb 12 tál 
ételt és3zenészt engedett meg. Angolországban később eltiltatott a selyem¬ 
ből készült kalap, sapka és nadrág. IV. Fülöp az egyes rendek költekezését 
szoros törvények által határozta meg. A polgároknak nem volt szabad ko¬ 
csit tartani, sem aranyat vagy drága köveket viselni. Még a ruhakelmék ára 
és azon idő is meg volt határozva, a meddig a ruhának el kellett tartani. 
Az ugyane korbeli asztali törvény azt rendelte, hogy vendégségeknél csak 
három tál étel hordassék fel. 

XII. Lajos különösen az arany-és ezüsttárgyakbani fényüzési akarván 
megakadályozni, ezeknek három márkán fölüli vásárolhatását királyi jóvá¬ 
hagyáshoz kötötte Törvény által lőn megtiltva az is, hogy polgári nők egy¬ 
mást kisasszonynak czimezzék. Ez időben az étkezésben már nagyobb enge¬ 
dékenység mutatkozott, ugy hogy már hatféle ételt volt szabad feltálalni, de 
sohasem együtt hust és halat. 

A 16-ik század vége óta fontos és érdekes fordulat történt a fényüzési 
törvények indokaiban. Azon ideig a törvényhozók legtöbbnyire a rendi kü¬ 
lönbséget tartották szem előtt, és ez indokot nyiltan ki is mondták. Hanem 
egészen sikeretlen volt a szándok, a fogyasztás felett ellenőrködni, mert e 
czélból minden egyes háztartás számára egy-egy rendőr kellett. íly tiltó tör¬ 
vények kivihetlenségéről végre már az állam is meggyőződik, s belenyug¬ 
szik azok hallgatólagos megszüntetésébe, vagy azon törvényeknek, miket 
fönn akar tartani, kereskedelmi rendőri jellemet ad, vagy tisztán pénzügyi¬ 
ekké változtatja át őket. Belátja végre, hogy a fényüzés egyike leggazda¬ 
gabb pénzforrásainak, s azért nem akadályozza már most tiltó törvényekkel, 
hanem tetemesen megadóztatja. Csupán ott alkalmaztatik még tilalom, a 
hol erkolcsösségi indokok teszik azt szükségessé. 

Sajátságos története van a pálinka és dohánynak. 
A pálinka eredetileg gyógyszer volt, és Hessenben egy 1530-iki tör¬ 

vény szerint csak a gyógyszerészeknek volt szabad árulni; azonban a 30 
éves vallási háboru óta átalánossá lett. 

A dohányt 1496-ben Sz.-Domingóban mint orvosi növényt kezdték 
ismerni, s Európában csak a 16-ik század közepe táján kezdték termeszteni. 
Csakhamar azonban átalánossá vált a dohányfogyasztás, s ma már igen sok 
embernek második kenyere. I. Jakab Angolországban magas adót vetett a 
dohányra, hogy a veleélést megakadályozza. Itt még örökségbőli kitagadá-
sok is fordultak elő a dohányzás miatt. Egy zultáni rendelet 1610-ből azt 
parancsolja, hogy minden dohányzó az utczára vezettessék és pipája az or¬ 
rán keresztül üttessék. Romanoff Mihály 1634-ben a dohányzásra tűzveszé¬ 
lyessége miatt halált szabott, mely büntetés később orrlemetszésre szelidit-
tetett. VIII. Orbán pápa 1624-ben azokat, kik a templomba dohányt visz¬ 
nek magukkal, és XII. Incze pápa 1690-ben a templomban tubákolókat egy¬ 
házi átokkal fenyegette. 

De mi lett következménye a fényüzés ellen hozott törvényeknek? A 
helyett, hogy használtak volna, legtöbbnyire kijátszattak, bármily bonyolult 
ellenőrködési szabályokat gondolt is ki a törvényhozás. 

Ma már az állam nem gátolja a fényüzési, sőt mint jövedelmező pénz¬ 
forrást, mint a műipar és kereskedelem emeltyűjét, a művelődés és közjólét 
előmozditóját kellőleg méltányolni tudja. Virágzó népnek nincs szüksége 
tiltó törvényekre, az maga is tudja magát illő korlátok közt tartani; ha¬ 
nyatló népet pedig a legszigorubb tilalmak sem képesek a bukástól meg¬ 
menteni. 

Az óriáskígyó. 
Minden természetrajzban feltalálható az óriáskígyó (boa constrictor) 

képe, mely roppant erejénél és azon iszonynál fogva, mit maga iránt ger¬ 
jeszt, tagadhatlanul igen érdekes természetrajzi tárgy. Elénk szinekkel 
irják le borzasztó tusait, melyek részint megtörténtek, részint pedig csak 
megtörténteknek állittatnak; azonban tulajdonképeni életmódjának leirását 
rendszerint mellőzve látjuk. Ez egyébiránt nem is csoda, mert az óriáskí¬ 
gyó közelébe jutni, életmódjának tanulmányozása végett, nemcsak nem 
könnyü, hanem a legnagyobb mértékben veszélyes is, mert e szörnyeteg 
félelmet s iszonyu ereje érzetében kiméletet nem ismer, ha egyszer föl¬ 
ingereltetik. 

Legjobb ismertetést az óriáskígyóról a portugallok és hollandiak tudó¬ 
sításaiból" merithetünk a Timor szigetről, mely ez iszonyu állatoknak oly 
nagy bővében van, hogy e tekintetben hozzá foghatót aligha lehetne találni 
a földkerekségén. 
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— Egy nagynevü görög bölcs azt állitá : „az erőszak ellen legbizto¬ 
sabb védszer az ártatlanság." — Erre a nannal is lámpával iáró — AP«A„ nappal is lámpával járó — Aesop 

E tudósitások szerint az óriáskigyó csak két állapotot ismer, t. i. a 
tehetetlenség, vagy a legnagyobb felindulás és düh állapotát. Egy közép¬ 
hangulatnak e kettő közt nagyon ritkán s legfölebb akkor van helye, ha 
ujra fölébredt étvágya következtében ismét zsákmány után leskelődik. De 
ekkor is rögtön felébred megint szenvedélye, mely folyvást fokozódik, mind¬ 
addig, mig a szörnyeteg áldozatát hatalmába nem keritette s ezt elnyelni 
kezdi. 

Azon óriáskígyók, melyeket az állatseregletekben láthatni, termesze-
tőkből egészen kivetkeztek, tunyák, mozdulatlanok és nehézkesek, minek 
legfőbb oka aligha nem az, hogy oly országokban hordoztatnak, melyeknek 
éghajlata nem elég meleg, miért is etetés idején kivül mindig meleg taka¬ 
rókba kell őket burkolni. De hazájában a meleg földöv alatt egészen más 
az óriáskigyó, s az emésztés idejét kivéve, élettel, gyorsasággal, sőt ha oly 
félelmes nem volna, mondhatnók, vidorsággal teljes; mert egy kisebb kigyó-
faj sem oly ügyes, gyors és pajzán, mint az óriáskigyó; egyikök sem sikam-
lik könnyebben át bokron, sövényen, egyikök sem karikázik gyorsabban 
és csúszik könnyebben a fára fel egész a tetejéig és ismét le a fűbe, mint ez, 
s bátran állithatni, hogy semmiféle állat sem bir oly tökéletes mozgékony¬ 
sággal, mint az óriáskigyó, mihez képest a párducz és tigris hajlékonysága 
egészen elenyészik. 

Érdekes és egy szermind iszonyatos az óriáskígyót nézni, midőn zsák¬ 
mány után jár. Mint lapul ilyenkor fejével a földhöz, mily ravaszul felhasz¬ 
nálja a fold minden legkisebb mélyedését, hogy abban zaj nélkül tovább 
osusz hassék, mint tekerőzik össze a bokrok alatt, s marad mereven, mozdu¬ 
latlanul fekve, ha valamit észreves^, lassan, csendesen kezdi aztán a fejét, 
majd nyakát emelni, ugy hogy mozgását a legélesebb szem is alig veheti 
észre. — Anélkül hogy gyors és kinos végét csak sejtené is, jő legelészve 
közelebb; most már azt hiszi a kigyó, hogy elég közel van zsákmányához, 
« egész lénye egyszerre megváltozik, fejét fölemeli, s gyorsan karikázik 
tovább; a bivaly, a rögtöni mozgás által megrettenve, ugy érzi magát, verssel tisztelte meg a legfőbb pásztort, mely igy kezdődött • ' Archipoeta 
tnmtha a foldhoz szegeztek volna, szive erősen dobog aztán iszonyuan elbő- fecit versus pro mille poétis" (e verseket ezer költő nevében a költők főnöke 
dul, s végre futásnak ered. Most süvölteni és sziszegni kezd az óriás szőr- , szerzette). - Mire a pápa jó kedvében ez ötméretü (pentameter) sort vala 
nyeteg, ugy hogy ezer lépesre el lehet hallani, aztán utána ered a menekvő- szólta : „Et pro mille aliis Archipoeta bibit." (És a többi ezer helyett 

elmonda a farkas és bárány tragödiáját . . . melyre a nagynevü bölcs ezt 
válaszolá : Vis et nequitia quidquid oppugnant ruit (az erőszak és ármány 
a mit ostromállapotba tesz, annak veszni kell). „Már most mindketten egy 
karddal harczolunk ' — monda a puposhátu bölcs szolga. 

— Az alkalmat (occasio) a régiek hosszu elővarkocscsal, üstökkel fes¬ 
tették; de feje hátulját leborotválták. — Ne bocsássuk tehát el a jó alkalmat 
— hanem a mint az irás mondja : „áron is vegyük meg"; — mert ha fonott 
üstökét kikapta kezünkből, —a fej hátsó részén nem lesz többé, mibe kapasz¬ 
kodnunk! — Egy középkori iró pedig, ki a Nagy Sándor viselt dolgait meg-
irá, a szerencsét állitja ki ily formán, csakhogy máskép öltözteti vao-y 8 z e . 
reh fel; — kezet^és szárnyat ad annak; s azt mondja róla : ,,ha kezét*felénk 
nyujtja, szárnyait megfogni nem engedi" (cum manus porrigit, pennas com-
prehendere non sinit). — Fogjuk karon tehát a felénk bájosán mosolygó 
istennőt! . . . szárnyai után ne nyulkáljunk, hadd repüljön velünk; menjünk 
karjain, mig rónatéren ragad! . . . de bérezek tetejére ne kisérjük a csalfa 
hölgyet, mert játszva emel; s mosolyogva sujt le. 

— Demokritusról azt hagyá emlékezetben Clió, vagy is annak mostoha 
leánykája, a „hagyomány", mikép ő mindig nevetett (a szerencsés események 
fölött azért, mert azokat az ember óhajtva várja; — a szomoru történetek 
fölött azért, mert azokból a Fátum határozata szerint : mindig örömöknek 
kell születni). Crassusról azt, hogy : csak egyszer nevetett; //. Fülep spa¬ 
nyol királyról, hogy sok nem nevetett. — Bizonyosan nem olvasták ez 
utolsók Horácz ama biztató ének sorát: „non si male nunc et olim sic érit.'-
— Mit a cholerico- sangvinicus magyar igy forditott át nemzete zengzetet-
nyelvére : „Ne szomorogj, légy vig; nem lesz a mindig igy." 

— Camillus Querno, X. Leo pápa korában hirneves nápolyi költő, ki 
magát archipoetának : költők főnökének szerette czimeztetni, egy bokor 
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nek, s árkon, bokron keresztül oly sebesen kergeti, hogy a leggyorsabb 
lovat is utolérné, s ha elég közel ért áldozatához, testének egy vetésével 
rajta terem, s Ötször-hatszor körültekeri. A bivalynak rettenetes bőgése 
közt ropognak csontjai, melyeket a kigyó óriási erejével oly könnyen tör 
össze, mint valami vékony botot, mire a hatalmas állát egy fél holt, össze-
visszagyurt tömeggé válik. 

Most a kigyó hozzálát lassu, undorító lakmározásához. Feje rendes 
állapotában nem magasabb hat hüvelyknél, mivel azonban szájhasadéka 
szemén is jóval tulterjed, föltátott torka igen nagy, s miután gégéje rend¬ 
kivül kiterjeszthető, először az összezuzott állat fejét ragadja meg, s hooy 
csúszna legyen, nyállal bevonja, azután elnyeli szőröstől, bőröstől szarvaival 
együtt. A fej után a test többi részére kerül a sor, melyeket nyállal be¬ 
vonva, igen lassan nyeldes el egymásután, mig végre nehány óra mulva az 
egész roppant állat gyomrába van temetve. A kigyó teste ilyenkor nemcsak 
feldagadtnak látszik, hanem itt-ott nagy csomók is láthatók rajta, különö¬ 
sen ott, a hol a bivaly feje és szarvai vannak. Most beáll a tétlenség idő¬ 
pontja, sőt a jóllakott szörnyeteg minden mozgásra teljesen képtelenné 
válik, ott fekszik kiterpeszkedve mint egy élettelen tuskó, s az emésztésen 
kivül minden ereje, minden érzéke megszüntneklátszik. Ha e tehetlen állapo¬ 
tában találják, rögtön megölik és összedarabolják. A malájok a megölt ször¬ 
nyet nem hurczolták tova, hanem ott hagyják, hogy más kigyók felfalják, 
melyeket aztán az emésztés ideje alatt szintén megölhetnek. 

Nevezetes az óriáskígyóknál az, hogy párzás idején a hirnek borzasztó 
küzdelemre szállnak egymással a nőstényekért, s ilyenkor oly dühösek, oly 
bőszültek, hogy még ágyulövésekkel sem lehet öket szétrebbenteni; egyikök 
okvetlen a csatatéren marad. 

Magától értetik, hogy az emberek minden alkalmat felhasználnak ez 
iszonyu állatok megölésére és kiirtására, melyek félelmet és kiméletet ke¬ 
vésbbé ismernek, mint a föld bármely teremtménye; azonban ha megöleté-
sök néha sikerül is, kiirtásukat eddig hasztalan kísértettük meg, daczára 
annak, hogy gyakran egész erdőségeket elégettek, melyekben óriáskígyók 
tanyáztak. 

Böngészet az élet és tudomány mezején. 
— A rabszolgaságot és a született szolgák sanyargattatását a római 

birodalomban Nagy Constantin törlötte el. — Midőn ezen emberséges ren¬ 
delkezése indokáról kérdeztetnek azok által, kik embertársaikat, lélekben 
testvéreiket, még tovább is nyomorgatni kivánák; igy felelé : mi mindnyájan 
Krisztus megváltottai, szabad szolgái vagyunk; nincs többé jogunk testvé¬ 
rink fölött zsarnok pálczát forgatnunk; ezelőtt 357 évvel visszaadta az 
Istenember megváltottainak személy ességi jogát; — siessünk testvérink föl¬ 
szabadításával, hogy el ne késsünk! . . . Azt. mnnrliíík linrrv a vilár̂ ac-,;™ 

a fő-
_— Midőn Szanherib (Senakherib) Pelusiumot ostromolta : a katonák 

nyilainak idegeit és a lovak kantárszárait az egerek szétrágták; s kénytelen 
volt félbenszakasztani az ostromot; — IL Cosrofst pedig, a kérkedő persa 
királyt, a fehér és fekete bolhák, meg a finom szuronyu szúnyogok armádiája 
kergette el az ostromlott Nisibin alól. 

_— Antigonus, a költőnek, ki őt az Istenek közé magasztala hizelgő 
verseiben, azt felelte • „Inasom, ki reggel végzi köröttem dolgait, — té<4d 
megezáfol; az Istenek nem esznek nem is isznak sein ol d l k 

erzi ez az Antigonus a lánglelkü költőket ! Hát már ezek se irják a höl¬ 
gyek hölgyeinek, hogy azoknak szeme: égnyílrís, melyből a boldogság Istene 
int rájok enyhe nyugalmat?!. . . hogy azok „angyalok," kik a szerelem leo--
boldogitobb evangyéhomát hordják alá a szeráfok honából? . . . Ugy a köl 
teményekből kivesz a lélek; ha az ily frázisok belőlök száműzetnek! . 

— A völgyből béreztetőre hágni fényesebb dolog, mint a magas hely¬ 
ről messze tündökleni! — Nagy Sándor idejében Abdolonymus, kertészből; 

pedig közkatonából emelkedett Sidon trónusára : ezekre vonat-

Azt mondják, hogy a világosság 

tó, a két birodalom között ? ? 
— Deciust - a keresztyének egyik üldözőjét — a nép, kivont kard-

»al^kényszerített* a császárság elfogadására. Ez mai napokban épen ellen¬ 
kezőleg történik az autokrátorok és despoták boldog országaiban. 

ximinus, bivaly csordásnak; Lic w'vs, szegény földművesnek; első l'r-miszláv 
lengyel király, szegény szántóvetőnek; Agathocles, Syracusa királya, faze¬ 
kasmesternek valának gyermekei! — Ezek aztán családjok dicsőségére nö¬ 
vekedtek fel! 

— Auguszfu* — a legelső római császár — a tetrárcha Herodesiwk in¬ 
kább kivánt disznója, mint gyermeke lenni; mert gyermekeit megölette : a 
disznóhust pedig a zsidó nem ette. 

— Tyrta<-us, iskolamesterből lőn hadveáérré, s mint jó s bővérű költő, 
lelkes hadiyerseket készitett s azokat szavalta katonái előtt; s katonáit 
költeményeivel győzelemről győzelemre vezette. A jó vers, jó portéka! Ha 
leiekről szakad, ha szivből fakad : lélekre és szivre hat! 

— Orpheuszt, ki Euridicéjének örök gyászt fogadott, s megesküvék, 
mikép más nővel házasságra soha nem fog lépni, a czikoni asszonyok és leá¬ 
nyok körmeikkel és harapófogókkal tépték szét; Euripidészt pedig, ki őket 
roszul jellemzetté, . . . vagy is bennök föl nem található vétkekkel bélye¬ 
gezte, hona delnői, kötő és másféle tűkkel tépték szerte! Lám! . . . a ga¬ 
lambnak is van epéje!— De Frauenlób Henriket, az udvarias germán költőt, 
midőn lantja húrja elszakadt, s ujjai elhültek és szivében az életér megfa¬ 
gyott : nektárba förösztötték meg hona szép hölgyei s gyenge karjaikon 
vivék a temetőkertbe; virágokkal hímezek sírja ormát, könyeikkeí növe¬ 
lek a sirja fölött nőtt virágokat; . . . mert őket, a dicséretre és tiszteletre 
érdemes angyalokat, folytonosan magasztalta! — Csak igaz marad ama po¬ 
litikai kombinatio, mely szerint : do ut des; facio ut facias; facio ut des, do 
ut facias! — Nagyon tudhatta ezt Herr von Frauenlób! 

— A nyákos véralkatu görög bölcselkedő Chriaippus annyira elmerült 
az elmélkedésben, hogy enni és inni is elfeledett. 

— A szellemdus költő pedig Phil- tás, mint a görög hagyományokból 
tudjuk, képzelgése közben annyira elösztövéredett, a költői tüz által annyira 
kiszáraztatott, hogy czipőjére ónat kellé kötnie, mert különben félhete, 
hogy a szél fölemeli a Piinpla tetejére. — (F»I ui u 
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Vasárnapi Ujság 41-ik számához 1861. 
Bortermelés Erdélyben. 

A meggyééi ágost. hitv. főgymnasium egyik tanára Fabini János ama. 
intézetnek 1858

 9-dik tanévi „programmjában" egy igen érdekes és különb 
féle adatokkal meglepő német értekezést közöl e czim alatt : „Borgazdásza 
Erdélyben," melynek némely főbb adataival kedveskedni akarnánk e lapok 
olvasóinak. 

A borászat keletkezését Noé apánk és „Silén" koráig felvivén — 
mértékletesen élvezett bor szép tulajdonságait egészségtani tekintetben — 
Luther szójárását („Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang'1), s IV. Pius 
pápának a trienti zsinat alkalmával 1562. a tályai borról egy latin penta-
m8nterben foglalt dicséretét („Summum pontificem talia vina decet") előszám¬ 
lálván, a borivás erkölcsi hatását s a borászat államgazdasági fontosságát 
vitatja. 

Hiteles — bár hypothetikus — kiszámítások szerint, a bornak éven¬ 
kinti összes termelése 120 millió akóra tétetik, melynek összes értéke 123í 
millió tallérra, vagy 1,800,000,000 pftra becsültetik. Ehhez járul az osztrák 
birodalom 47,205,250 akóval 1,232,975 holdon; e termelésnek értéke körül¬ 
belől 201,326,000 ft. 

Mennyivel részes ezen összegekben Erdély, bizonyosan nem tudhatni, 
hacsak az ujabb kor vivmánya, a köz megadóztatás pontosabb adatokkal 
nem örvendezteti meg a búvárt. Ezek következtében hivatalos kútfők után a 
46,945 o. holdnyi területű szőlőknek évenkinti termelése 1,027,625 akóra 
becsültetik. Akóját négy pfttal számítván, 4,110,500 pftra = 4,316,025 
ft. ujpénzben rug Erdély bortermelésének értéke. 

Érdekesek azon adatok is, melyeket a régi magyar városi könyvből s 
más krónikákból közöl, a mustnak áráról a 16-ik században, mely minden 
évben a hatóság által határoztatott meg. A város jegyzői, kik ezen feljegy¬ 
zésekkel megbizattak, későbben imitt-amott meteorologiai észleleteiket is 
csatoltak amazokhoz. 

Must árszabása Meggyesen, Erdélyben : 
Egy ft. = 22 akó mustnak 1572-ben. 

„ „ = 2 0 „ „ 1517., 1518., 1523., 1526., 1530., 1531., 1533 
1538., 1539., 1540. és 1548-ban. 

„ „ = 19 „ „ 1507-ben. 
„ „ = 18 „ „ 1541., 1544., 1545., 1549., 1565., 1571. és 

1573-ban. 
„ „ = 17 „ „ 1508-ban. 
„ „ = 1 6 „ „ 1510., 1514., 1520., 1527., 1536., 1547., 1577., 

1583., 1584. és 1589-ben. 
„ „ = 15 „ „ 1504., 1525. és 1556-ban. 
„ „ = 1 4 „ „ 1501., 1502., 151L, 1512., 1515., 1516,1521., 

1522., 1553., 1554., 1555., 1561. és 1575-ben, 
„ „ = 13 „ „ 1509., 1552., 1581. és 1590-ben. 
„ „ = 1 2 „ „ 1508., 1546., 1550., 1563., 1574. és 1608-ban. 
„ „ = l l „ „ 1559, és 1591-ben. 
„ „ = 10 „ „ 1558., 1560., 1570., 1576., 1580., 1582. és 

1588-ban. 
„ „ = 9 „ „ 1566., 1592. és 1617-ben. 
„ „ = 8 „ „ 1562., 1577., 1585., 1607., 1609., 1612. és 

1638-ban. 
, „ == 7 „ „ 1567., 1578., 1579., 1610., 1613., 1625. és 

1629-ben. 
„ „ = ti1/, „ „ 1615., 1621. és 1636-ban. 
„ „ = 6 „ „ 1569., 1620., 1622., 1624., 1631., 1636., 1641. 

és 1646-ban. 
„ „ = 5 „ „ 1603., 1616., 1619., 1628., 1632., 1633., 1634., 

1637. és 1640., 1667. és 1673-ban. 
„ „ = 4»'« .» » 1639. és 1665-ben. 
„ „ = 4 „ „ 1606., 1618., 1666., 1677., 1691., 1715., 1724., 

1728. és 1734-ben. 
„ „ = 3% „ „ 1707. és 1719-ben. 
„ „ = 3 „ „ 1664., 1688., 1714., 1718., 1723., 1739., 1732., 

1736. és 1737-ben. 
„ „ = 2% „ ,. 1662., 1670., 1675., 1676., 1689., 1690., 1697. 

és 1723-ban. 
„ „ = 2 „ „ 1663., 1692., 1693., 1694., 1695., 1698., 1710., 

1716., 1717., 1721., 1733. és 1738-ban. 
Száz dénár 1 ft. = 0,48 ft. = 1 akó 1713-ban. 

1718-ban. 

legközelebbi programmban meg fog jelenni, melyben a, „szőlőtőkének ter¬ 
mészetéhez mért bánásmód, a honi-venyigék fajai s borkészítés", bővebben 
fog tárgyaltatni. — Mindez figyelmünket ébreszti s őszinte kivánatot ger¬ 
jeszt bennünk, hogy az egek ura ily szorgalmas munkást friss egészségben 
s jó kedélyben tartson. K. 

Irodalom és müvészet. 
-f- Heckenast Gusztávnál a napokban jelent meg : „Magyar polgári 

magánjog," az 1848-iki magyar törvényhozás és az országbirói tanácskoz-
mány módosításai nyomán, kézikönyvül irta Ökröss Bálint. Első füzet. Jelen 
munkában magánjogunk röviden, világosan és szabatosan tárgyaltatik, s 
azért kéziikönyvül igen ajánlható. 

Kolozsvárott Demjén Lászlónál jelent meg : „Töredék egy menekült 
naplójából. Regényes korrajz két szakaszban, irta Karay Viktor. Ára 1 ft. 
20 krajczáj. 

+ (Abir Ami eli)igazhitü izraelitától ily czimü röpiratka jelent meg Bu¬ 
dán : „Messiás, avagy értekezés a zsidó emanczipátióról." Zsidónak és ke¬ 
reszténynek egyaránt kedvező tanulmány. Ára 50 kr. 

-j- Emich Gusztáv nyomdájából legközelebb több jeles munka került 
ki, u. m. : 

„Erdély története 1848—1849-ben." Irta Köváry László. 270 lap. Ára 

Rienzi (töredék Róma történetéből), Ladányi Gedeontól: Egyházi költészet, 
Farkas Ferencztől; Alkalmi énekek, Átányi Titustól; Adalék az unio-vitály 
történetéhez, közli Szilágyi Sándor stb. 

Egyházi és iskola. 
+ (Az uj tanrendszer ügye.) A „Sürgöny" bécsi levelezője irja, hogy 

a Pesten működött iskola-ügyi bizottmány munkálatai az udv. kanczellária 
által kitűnőknek találtattak, de az eddigi tanrendszert oly gyökeresen meg¬ 
változtatják, hogy lehetetlen lesz, elveiket azonnal és egész kiterjedésökben 
alkalmazni. Meghagyatott tehát a m. kir. helytartótanácsnak, hogy egye¬ 
lőre, nehogy a tanodák megnyitása ujolag elhalasztassék, csak azon refor¬ 
mok létesítésére szorítkozzék, melyek rövid idő alatt kivihetők, s iparkodjék 
mindenek előtt csak a legsürgősb bajokon segiteni. 

+ (.á bécsi egyetemi orvosi kar dékánja) a „Presse" szerint azon tanu¬ 
lóknak, kik magyar gymnasiumokban nyert érettségi bizonyitványt mutattak 
elő, megtagadta a beiratást. Jőjenek hát Pestre. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
+ (A Pesten hetenkint tartatni szokott marhavásár) ezentul mindaddig, 

mig a marhavésznek nyomai mutatkoznak, az üllői vámon kivül, az ugyne-
2 ft. E becses munkát mindenki feszült figyelemmel olvasandja, s különösen vezett üllői csárda közelében fognak tartatni. 

akobinusok' 

„ „ =0 ,45 „ = 1 
A must ára csak 1738-ig van feljegyezve, a többi évekről — nem héza¬ 

gok nélkül egész 1858-ig — az évenkinti termelésről csak átalánosságban 
van szó. 

Azon nagy olcsóságot csudálhatnók, azonban az erdélyi szász akó az 
osztrák akónak csak ötöde; következőleg csak nyolcz pint az uj osztrák 
„Maass." 

Ezen értekezéshez tabellák vannak mellékelve, melyek kimutatják, 
hány helység s mindenike hány akóval járult 1847. és 1853-ban a borterme¬ 
léshez Erdély tiz kerületében. Nagy dicséretet érdemel a tisztelt tanár ur 
szorgalma, szintugy azon Ígérete, miszerint a jelen munkának folytatása a 

az ujabb nemzedéknek ajánlható, mely a fönnebbi évek történetét közvetlen 
apasztalása után nem ismeri. 

„Külföldi népdalok." Greguss Agostól. Ára 80 kr. E kis gyüjtemény 
hetven egynehány dalt tartalmaz a spanyol, olasz, portugall, uj görög, észt, 
maláj, madagar, flamand, provencei és számos más népek költészetéből. E 
munka egyike azon jutalomkönyveknek, melyekben a Kisfaludy-társulat 
pártolóit részelteti. 

Ugyancsak a Kisfaludy-társulat adja k i : Eliot György „Bede Adam" 
zimü jeles regényét, melyből Salamon Ferencz fordítása szerint most jelent 

meg az első kötet. Ára 1 ft. 
A „Honvédek könyve." 2-ik kötete, mely le volt foglalva, szintén meg-

elent. Benne van az aradi várban fogva volt honvédtisztek névsora, rangjuk 
;s büntetésidejük kitételével s a piski csatatér vázlata. Egy-egy kötet bolti 
ára 1 ft. 20 kr. Az egész 12 kötetes munkára előfizetéseket 10 ftjával még 
folyvást fogad el a kiadó Vahot Imre. 

4- Hartleben ,,Olvasótárából" ismét két füzet jelent meg : „Napoleon 
fénykora és hanyatlása." 13-ik rész, mely az „Olvasótár" 73-ÍK és 74-ik fü-
eteit képezi. 

+ (Vajda János) a „Nővilág" szerkesztésétől f. év végével visszalép. 
-f- Engel és Mandelló előfizetést hirdetnek Pulszky Ferencz „A magyar 

czimü, Beniczky Emil által forditott két kötetes regényére, 
nely a jövő hóban fog megjelenni. Előfizetési ára 2 ft. 50 kr, mely oktober 
régéig a nevezett kiadókhoz küldendő be. 

-f- Kolozsvárott Demjén Lászlónál megjelent : „Kolozsvári naptár 
1862-ik évre." Elsö évi folyam. Erdély alkotmányos tiszti névtárával és 
parczimtárával. 

+ (A budai népszinház főhomlokzatának kömetszetü rajza) Pfeifer 
Ferdinándnál megjelent, s kapható szinnyomatban 1 forintért, szinetlenül 
0 krért. A kép tiszta jövedelme a budai népszinház javára fog fordittatni. 

+ (Pályázati ügy.) A budai népszinház igazgatója által kitüzött 
)0 arany jutalomra 13 pályamű érkezett be. Ezek közöl : Sz. György éje, 
Ugy-e megmondtam? Deák-csiny; A két katona-testvér czimüek szerkeze-
;ük gyengesége miatt előadásra nem bocsáttatnak. Ellenben előadatnak, és 
gy versenyeznek : 1) Budavár ostroma; 2) Lidi; 3) A vőlegény; 4) Az ob¬ 
sitos; 5) Rózsa Sándor; 6) Ujvári Krisztina; 7) A falu bolondja; 8) Alföldi 
lalász; 9) A honvéd-leány. Kéretnek azon szerzők, kik darabjaikhoz zenét 
íem mellékeltek, azt Molnárhoz sietve beküldeni, valamint a szerző nevét 
ejtő bepecsételt leveleket is. Ezen pályamüvek sorban adatnak elő, s öt 
agu biráló választmány itél felettök. 

+ (Az „Üstökös" legutóbbi számát) a cs. kir. rendőrség lefoglalta, 
feltünt helyette egy háromfarku üstökös az égen. 

+ (A Markó-féle képtárra) ujabban következő adományok érkeztek : 
íerczeg Pálffy Antal adott 50, gr. Nákó Kálmán 50, b. Splényi Henrik 50, 

Draskóczy Gyula 20, Bezerédy Miklós püspök és Szepessi Péchy Johanna 
5—5 ftot. 

+ (Uj tankönyv.) Nagyváradon ily czimü könyv jelent meg : „Ma¬ 
gyar nyelvtan három tanfolyamban, született magyarok számára. Vezédül 
tanodái használatra. Nogáll János, váradi kanonok és isk. főfelügyelő." Ára 

-(- (̂ 4 tokaji bor diadala.) Berlinben a világ legnevezetesebb borait hi¬ 
vatalos vegyészi vizsgálat alá vették, s kitünt, hogy a tokaji bor alkatrésze¬ 
inek tisztaságára, czukortartalmára, erejére, szóval egész minőségére nézve 
minden más bort tulszárnyal. A berlini orvosok gyenge testalkatu gyerme¬ 
keknél és sulyos betegségből fólocsúdó betegeknél a leghathatósb gyógy¬ 
szerül ismerik és rendelik a tokajit. 

4- (Az idei szőlőtermés) eddig vett tudósitások szerint, különösen mi¬ 
nőség tekintetében, igen jó. Egerből értesülünk, hogy ott a szüret mind 
mennyiség, mind minőség tekintetében oly jól ütött ki, hogy a két utóbbi 
rosz évet kárpótolni fogja. Ezt halljuk a budai szüretről is. 

+ (Papiros kukoricza-levélböl.) Aradról közelebb egy bizományos 
érkezett, ki helyben és a környéken háromszázezer mázsa kukoricza-levelet 
vásárolt össze egy bécsi papírgyár számára. Mint e lapokban már máskor 
elő volt adva, a kukoriczaszár felső gyöngébb levelei s a csövet boritó leve¬ 
lek fordittatnak papírkészítésre. 

Közintézetek, egyletek. 
-r- (A m. Akadémia) két havi szünetelés után e hó 7-én gyült egybe 

osztályülésre. Ezuttal Kautz Gyula és Szilágyi Sándor tartottak felolvasást. 
Az elsö az állameszmének történeti fejlődését fejtegeté. Munkája, melyből 
ezuttal csak egy részt olvashatott fel, egy nagyobb országlattani munkának 
alkatrésze, melynek első része a napokban hagyandja el a sajtót. — Szilágyi 
Sándor Szilády Áronnal együttesen több mint 500 okiratot nyujtott be az 
Akadémiának, a török uralomra vonatkozólag, csupán Nagy-Kőrös, Halas 
és Dömsöd levéltáraiból; s ez adatokból igen érdekes képet adott a hódolt¬ 
sági községek és megyék viszonyairól a XVII. században. Szilágyi nagy¬ 
becsü értekezése a ,.Budapesti szemlében" fog megjelenni. — Az Akadémia 
Szilágyi Sándort és Szilády Áront megbizá, hogy az ország városainak, köz-

Közlekedés. 
-f- (A tiszai vaspálya egy havi forgalma.) A tiszai vaspálya szeptem¬ 

ber hóban szállitott 40,030 utast, 868,550 mázsa árut és gyorsszállitmányt; 
bevett menetdíj fejében utasokért 106,231 ft 99 krt; teherszállításért 227, 
596 ft 41 krt; gyorsszállitmányokért 5602 ft 1 krt; Összesen 339,520 ft 41 
krt, közel 100,000 fttal többet, mint a mult év ugyane hónapjában. Január¬ 
tól szeptember végeig az összes bevétel 1,917,003 ft 21 kr. 

Balesetek, elemi csapások. 
4- (A marhavész) a Királyhágón innen eddigelé Arad, Békés, Bihar, 

Fehér, Komárom, Sopron és Pest vármegyékben mutatkozott. Dr. Gross 
hivatalos kimutatása szerint elhullott összesen 269 db. marha. 

+ (Tüzvész.) Az ó-budai hajógyár kötélgyártó műhelyeiben f. hó 2-án 
tűz ütött ki, mely az összes kenderkészletet és a gépeket elhamvasztá. A 
kár százezer forintra rug. 

Mi aj sá g? 
4- (A marhavész már Pesten is mutatkozik.) A Ferenczvárosban ne¬ 

hány ily kóreset fordult elő. A hatóság azonnal megtette a szükséges intéz¬ 
kedéseket, hogy a baj terjedésének elejét vegye. Ha a baj komolyabb szint 
ölt, a kávéivók is meg fogják érezni, mert mint tudjuk, a Ferenczvárosban 
lakik a legtöbb „milimári." 

4- (A pesti temetöben levö karmelita-zárdát) a városi tanács halottas¬ 
házzá fogja átalakíttatni, a herczegprimás ő eminentiájának pedig a zárda 
épitésére forditott költségeit megtéritendi. 

— (Ismét franczia vendég.) Desmarest, kitünő franczia törvénytudó 
s a „Revue critique francaise" szerkesztője, e napokban Pestre érkezett. 

4- (Weiss ur, a ,,Journal des Débats" szerkesztője) Bécsben jártakor 
az ottani közönségnél tapasztalt derültségből azt következtéié, hogy oly 
birodalom, melynek fővárosa ily nyugodt a krízisek idején, még hatalmas 
életerőt mutat. Eltalálta szarva közt a tőgyét. A bécsi közönség derültsége 
még mindig csak arról tesz bizonyságot, hogyjobban érdekli a sörös kancsó, 
mint az ország dolgai, melyekhez oly kedve van, mint a hajdúnak a harang¬ 
öntéshez. 

+ (Ujkori Janus.) Párisban közelebb egy fiatal nő kettős arczu gyer¬ 
meket szült, ki azonban pár óra mulva meghalt. A két arcz tökéletesen ha¬ 
sonlított egymáshoz, s utolsó perczeiben a fájdalom mindkettőn egyformán 
tükröződött vissza; azonban kiáltása ugy tünt fel, mintha csak egy szájból 
jött volna, miből azt következtetik, hogy csak egy agyveleje volt. A gyer¬ 
mek többi tagjain semmi rendkivüli sem mutatkozott. 

4- (Halálozás.) Markovics Antal, Csanádmegye első alispánja s a Bat-
tonya-kerület volt országgyülési követe, f. hó 6-án meghalt. 

ségeinek levéltárait kutassák át 
összegyűjtése végett. 

a török és török korszakbeli okmányok 

40 kr. Szerző a munka egész jövedelmét özvegyek és árváknak, a nagyvá¬ 
radi egyházmegye néptanitóinak özvegyeit és árváit gyámolitó nyuginté¬ 
zetnek szentelte. Különösen iskolai igazgatók és tanitók figyelmét hivjuk 
föl e könyvre, mely czélszerü rendszere s rövid és világos előadása által 
igen használható tankönyvül ajánlkozik. 

+ (A „Debreczeni ellenőr".) czimü folyóirat III. füzete megjelent. A 
korszerű vállalat egy-egy füzetének ára 30 kr; 6 füzeté postán küldve 2 ft. 

4- Az Antalfi János által szerkesztett „Sárospataki füzetek" ötödik 
évfolyamának VII. füzete következő tartalommal jelent meg : Tájékozás a 
magyar egyházi átalakulás mezején a mohácsi harcz előtt, Nagy Józseftől 

-f- (A m. Akadémia nagy gyülése) decz. 17—22én tartatván, a megje¬ 
lenés napja decz. 16-ra határoztatott. Decz. 17-én d. e. 10. órakor lesznek 
az osztályok értekezletei, melyekre a rendes tagok megjelenni tartoznak. 
Decz. 18. 19. és 20-án d. u. 4 órakor nagygyülési ülések; 21-én d. e. 10. 
órakor igazgatósági gyülés; 21-én esti 6 órakor elegyes gyülés (titkárvá¬ 
lasztás); 22-én d. e. l l órakor közgyülés leend. 

+ (A fövárosi iparossegédek) önképző-társulatot szándékoznak alaki¬ 
tani; az eziránti engedélyért már folyamodtak is a helytartósághoz. 

4- (A Szent-István-társulat) f. hó 3-án tartá választmányi gyülését, 
Lonovics érsek elnöklete alatt. A gyülés tárgyai közöl ezek valának neve¬ 
zetesebbek: a) Roder Alajos másodalelnök jelentést tett a társulat által fel¬ 
vállalt két bukovinai ifjúról, b) Felolvastatott a herczeg-primás levele a 
Öeharbe-féle káték ügyében, hogy azok átvehetése iránt Bécsben már intéz¬ 
kedés történt, c) Különféle, a társulathoz intézett kérvények s beadványok 
terjesztettek elő. d) A társulat igazgatója előadá, hogy a helytartótanács a 
társulat által kiadott „Magyar olvasókönyv felsőbb tanodák használatára" 
czimü munkát iskolai könyvül elfogadta, e) Olvastatott Mendlik Ágoston 
pécsmegyei áldozár levele, melyben „Katekismus magyarázata" czimü mü¬ 
vének második kiadási jogát a társulatra ruházza, f) Benyujtatott: ,,A har¬ 
mónia elve sat." Haslinszky J. Visontai plébánostól. Bírálatra kiadatott, g) 
Az igazgató előadja, hogy megbízatása folytán a magyar szent képek kiada¬ 
tása iránt pesti müvészekkel értekezett, s a választmánynak fölterjeszté a 
költségvetéseket, h) Még nehány levél felolvasása után Majer Károly ala¬ 
pitó tag emelt szót, s fölkérte a választmányt, hogy Nicolai Á. „A keresz¬ 
ténység bölcsészeti tanulmányozása" czimü müvének terjesztésében segéd¬ 
kezet nyujtani sziveskedjék. — A közgyülés határnapja decz. 31-re tüzetett 
ki. Az utolsó választmányi gyülés óta a társulat egy alapitó (gr. Haller Ig¬ 
nácz) és 38 rendes taggal gyarapodott. 

Vas. l'js. 41. sz. - 1861. 

(Színdarabok betiltása.) A cs. k. katonai főparancsnokság a budai 
népszinház igazgatóságának a „II. Rákóczy Ferencz fogsága" és a „Honvéd¬ 
huszárok" czimü darabok további előadását megtiltotta. 

4- (Majláth tárnok ur) hirszerint kinyilatkoztatta, hogy kész a tárnoki 
méltóságot, mint ország zászlósa továbbra is viselni; azonban a közigaz¬ 
gatásnak semmi ügyeibe befolyni többé nem hajlandó, következőleg a hely¬ 
tartóság elnökségét továbbra is Károlyi László fogná vinni. 

4- (A. marhavész) Jászberényből vett hir szerint, már a Jászságban is 
kiütött. 

+ (A Great-Eastern óriás-hajót) londoni lapok szerint Napoleon csá-
csár fogja megvenni, s azt csapatszállitásra használandja. 

+ (Bozlay hazánkfiáról), ki az amerikai unioseregben szolgál, a new¬ 
yorki „Herald" nagy dicsérettel emlékezik. Vitézsége jutalmául az ujonnan 
szervezett csapat parancsnokává nevezik ki. 

4- (Bizalmi szavazat Pestmegye volt tisztikarának.) A solti járás felső 
községeinek birái Pestmegye leköszönt tisztikarának rövid működéseért 
bizalmat szavaztak. 

4- (Kapy Eduárd) Pestmegye adminisztrátorévá neveztetett ki. Es¬ 
küjét f. hó 8-án tette le Bécsben. 

4- (Aradmegye és Aradváros, valamint Barsmegye bizottmányai) fel-
oszlattattak. Aradba Hofbauer van kinevezve királyi biztosul. 

4- (Halálozás.) Görgey-Kosztolányi Mária, néhai Görgey Ferencz 
özvegye, hosszas szenvedés után f. hó 8-án Pesten, életének 56-ik évében 
kimúlt. Hült tetemei f. hó 9-én Pesten beszenteltetvén, Toporczra Szepes-
megyébe szállíttattak végnyugalomra. Áldás hamvaira! 

4- (Gr. Forgách fökanczellár) a „P. H." szerint kieszközölte volna, 
hogy az ujonezozás ez idén Magyarországon elmaradjon, a nemsokára meg¬ 
tartható országgyülés reményében. Ugyanő azt is kivitte volna, hogy a fő-
ispáni utasitás oda módosittassék, hogy az adóbehajtáshoz a megyei tiszt¬ 
viselők járulni ne tartozzanak. 

+ (Toldy János), ki magát „magyar Herkulesnek" nevezi, megunta a 
birkózás fárasztó dicsőségét, s most a városliget közelében korcsmát nyitott 
„Toldy Jánoshoz." Ezután tehát valószinüleg még több embert fog földhöz 
vágni — borával. A miből azonban neki is kijuthat. 

+ (Veszprémben Széchenyi-szobrot) akarnak állitani. E czélra már 
több hét óta folynak a gyűjtések, s most műkedvelői előadásokat ia ren¬ 
deznek. 

Hl!" 
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+ (Ádóexecutio.) Aszódon b. Podmaniczky Ármin az összes katona¬ 
ságot, mely e városkába az adó behajtása végett rendeltetett, az executio 
ideje alatt saját köstségén tartotta, könnyíteni akarván azon sulyos terhe¬ 
ken, melyeket a lakosságnak különben is viselnie kell. 

— (Szép életkor.) Csurgón sept. 28-án halt meg egy köztiszteletü és 
jámbor életü földmives Tombor János, életének 104-ik évében. 

+ (Czáfolat.) Minap a lapok azt a hirt hozták, hogy gr. Károlyi Ist¬ 
ván és b. Eötvös József azon folyamodásukra, melyben a magyar irók se¬ 
gélypénztára javára rendezendő sorsjáték engedélyezését kérték a helytar¬ 
tóságtól, tagadó választ nyertek. E hirt a „Sz. Figy." megczáfolja. Az 
egészben annyi a való, hogy az ideigl. választmány nehány tagja, az egylet 
ügyeit végleg tisztába hozandó, m. hó 30-án ülést tartott, melyben az alap¬ 
szabályok fölterjesztésének szüksége mondatott ki. 

— (Egy derék férfiu szerencsétlen halálai) Békésből, okt. 4-ről irják : 
Békésmegye első alispánja, a mult hó 29-én éjjel ily kezdetü körlevelet bo¬ 
csátott szét : „Megyénk egyik fődisze, az alkotmányosság buzgó védője, a 
fáradhatlan szorgalmú, szeplőtelen lelkü tisztviselő, a mindnyájunk által 
szeretett és kegyelt Papp István csabai járási szolgabiró, e hó 29-én esti 6 
órakor, épen midőn egy véletlenül kitört tűzvész alkalmával, szerencsétlen 
embertársain segítendő, egy rohanó vizhordókocsin a helyszinére sietett 
volna, arról történt lezuhanás következtében hirtelen kimúlt." A tiszta jel¬ 
lemű, ritka becsületességü hazafinak hideg tetemei oktober 1-én tétettek a 
sirba. Temetése legjobban mutatá, mily közszeretetben állott életében. Ott 
volt az egész megyei tisztikar, a főispán, b. Wenkheim Béla vezetése alatt, 
ott voltak a községek, elöljáróik által képviselve, ott voltak a czéhek fekete 
lobogóik alatt, és ezeren meg ezeren a népből, kiket mind a legőszintébb 
részvét vezetett a koporsóhoz, melyet a boldogult iránti tisztelet nem enge¬ 
dett kocsira tenni; hanem a háztól a templomig, onnan a temetőig, az egész 
hosszu uton felváltva a tisztviselők, honvédek, előljárók, czéhek, megyei 
hajdúk stb. vállaikon vitték a sirhoz, hol egy rövid ima után, a megye első 
aljegyzője. Szőke István vett bucsut tiszttársai nevében a jobb hazába köl-
tözöttől. Üdv szellemeddel, béke poraidnak! jó barát, nemes hazafi! Ősz 
van, a virágok, a fák, és reményeink levelei elhullottak, most könyeinken 
kivül nem hinthetünk sírodra semmit; de ha eljő a kikelet, és meghozandja 
magával a szabadságnak — azon szabadságnak, melyért te véredet is ontád 
— virágait, akkor eljövendünk majd hantjaidhoz, és behintjük velök sirod 
ormát, s tudom, hogy érintésük alatt megrázkódtatja poraidat az öröm; 
tudom, hogy üdvezült lelked köszönetet fog reánk mosolyogni az egekből. 
— Bizzál. eljövünk! — ri. 

— (Egy derék nő halála.) Pelsöcz (Gömör), sept. 30. Egy kis tért 
kérek, hogy viszhangra legyek azon fájdalomnak, mely egy haláleset követ¬ 
keztében mindnyájunkat ért. Ha oly kis körből, mint a miénk, egy magas 
röptü szellem, egy szelid, lelke jóságával mindenüvé kiható hölgy tünik el, 
csoda-e, ha keblünk a mélyen érzett veszteség miatt megrendül, s lelkünk 
fájdalomba borul. 

Nagy Teréz, a Vasárnapi Ujság s „Családi kör" ismert nevü irónője, 
nincsen többé. A legnemesebb kebel sept. 22-én reggeli 6 órakor szünt meg 
dobogni, hosszu kinos szenvedések után. 

Nem azért kivánjuk azonban megszentelni e sorokban is az elhunyt 
drága élet emlékezetét, mert neve olykor e lapok hasábjain is fénylett, nem, 
ily dicsőség után az ő lelke soha sem vágyódott. Mások, megszámlálhatla-
nok az ő érdemei, méltók arra, hogy ha a gyászpántlika leszakad is főve-
geinkről, sziveinkben örökké éljen emlékezete. 

Valódi nemtője volt ő e vidéknek, kihez bizalommal folyamodott a 
nép, hogy bajaiban tőle tanácsot, enyhülést, vigasztalást nyerjen, s kitől 
rendesen mindenik megkönnyült kebellel távozott el. 

Szenvedélyes kedvelője levén a füvészetnek, ismerte a vidék minden 
füvét s virágát, valamint ezek is ismerték őt. A legmagasabb s legtávoliabb 
bérczeket megjárta ismeretei szaporitása végett; s hány szenvedő ember 
köszöni itt e kitartó szorgalommal szerzett ismereteknek egészségét, életét! 

Mennyit vesztett benne a vidék, azok tudhatjuk legjobban, kik őt kö¬ 
zelebbről ismertük. Kik őt társaskörben, női foglalkozásai, könyvei, rózsái, 
a hozzá folyamodó szegény szenvedő nép között oly gyakran láthattuk, — 
meggyőződhettünk, hogy benne egy magas müveltségü, nemeskeblü, hatá¬ 
rozott, törhetlen jellemű, az emberiség, a haza szent ügyeért, minden szép¬ 
ért, nemesért, szent lelkesedéssel hevülő hölgyet ismertünk s vesztettünk el. 

Megsirattuk s eltemettük őt oda, hová semmi zaj nem hat le többé. O 
már békén aluszsza örök álmát, mig mi, kik itt maradtunk, oly üresnek s be-
tölthetlennek találjuk a helyet, a hol ő állott. 

E fájdalmas tudatban összeszorult kebellel álljuk körül az elhunyt 
nemes hölgy sirját, s kik itt örök életet szerettünk volna adni a legneme¬ 
sebb lélek porhüvelyének, bánatos emlékként hajiunk sírja fölé, s kivánjuk : 
legyen álma csendes, háboritlan! — F. V. 

+ (Gr. Károlyi István, pestmegyei föispánt helytartó lemondását) a 
bécsi hivatalos ujság szerint a császár f. hó 8-án elfogadta. 

+ (.Apponyi gróf) f. hó 7-én hosszasb kihallgatáson volt a császárnál, 
s a „P. L." szerint azon legmagasb biztositást kapta volna, hogy Magyar¬ 
ország törvénykezése minden alkotmányellenes beavatkozástól meg leend 
óva. Az országbiró még az nap elutazott Bécsből, de nem tudni, közvetlenül 
Pestre-e vagy máshova. 

-f (Az erdélyi fbitormányszéli) f. hó 3-án elhatározta, hogy felir az 
rdélyi országgyülés ellen. 

4- (A Jász-Kunságba) kir. biztosul Földváry János, volt törvényszéki 
elnököt nevezték ki, de, mint mondják, ő is megköszönte e kitüntetést. 

+ (A m. k. helytartó-tanács) közelebb egy bizottmányt nevezett ki ke¬ 
beléből, melynek feladata : lehető leggyorsabban egy programm-tervezetet 
késziteni, azon feltételek iránt, melyekhez a helytartótanács megmaradását 
kötendi. Hir szerint első föltétel az volna, hogy a megyék alkotmányos ön¬ 
állóságukban ne háborgattassanak, s a már feloszlatott is visszahelyeztessék. 

+ (Elfogatás.) Elek Kálmán, 19 éves szabolcsmegyei fi s kassai tanuló, 
mult hó 26-án Miskolczon a katonaság által elfogatván, szuronyok közt Kas¬ 
sára kisértetett a laktanyába. Az elfogott ugy hiszi, hogy öltözete (barna 
attíla s kék nadrág vörös zsinórra) miatt tették hűvösre. 

•+• (A grátzi „Volksstimme" ellen) a cs. kormányra nézve veszélyes 
iránya miatt fenyitő per indíttatott. A szerkesztőségi irodában közelebb ku¬ 
tatás történt, s a szerkesztőt elfogták. A lap főmunkatársa Mahler, hir sze¬ 
rint kiköltözött a birodalomból. Ennél is tartottak motozást, s a nála talált 
irományokat lepecsételték. 

+ (Hangverseny.) Székesfehérvártt f. hó 19-én műkedvelők hangver¬ 
senyt adandnak a Vörösmarty-szobor javára. 

4- (Emlékkő felállítása.) Gödöllő mult hó 28-án kegyeletes ünnepély¬ 
nek volt szinhelye. E napon állitottak ott sirkövet az isaszegi csatában 
elesett honvédek emlékére, egyházi és világi szónoklatok tartása, a „Szózat" 
éneklése, harangzugás és nemzeti zászlók lengése mellett. 

4- (Ügyvédi vizsgára) eddig már több mint 400-an jelentkeztek. Lesz 
tehát prókátorunk elég. 

4- (Hova tüntek az osztrák ,.ezüst"-hatosok f) A „Schwabische Mer¬ 
kúr" panaszkodik, hogy Würtenbergben roppant számmal keringnek az 
osztrák „ezüsf'-hatosok, melyeknek pedig valódi értékök csak 2'/2 rajnai 
krajczár. A nevezett lap felszólitja a közönséget, hogy e hazájokból meg¬ 
szökött hatosokat senkise fogadja el névszerinti értékökben. Mi meg azon 
panaszkodhatnánk, hogy egy árva példányt sem látunk belőlük. 

+ (Rablás.) Szanádon sept. 30-án egy kereskedőcsaládhoz 8 rabló 
tört be, s több mint 10,000 ft. értéket raboltak el tőle, részint készpénzben, 
részint ezüstnemüekben. A tettesek még nincsenek fölfedezve. 

4- (Sajtóper.) A „Glosz" czimü lengyel lap szerkesztője felségáralási és 
izgatási bünkisérlettel vádoltatván, öt évi sulyos börtönre s nemességének, 
lapszerkesztési jogának és cautiója felének elvesztésére itéltetett. 

4- (Gyula város alkotmányos tanácsát) f. hó 1. és 2-ik napjain alakitá 
meg. Polgárnagygyá Huszka József választatott. 

4- (Ádóexecutio.) A sümegi néptanitót Tatnásy Györgyöt, mivel az 
az adót megfizetni vonakodott, az adóbehajtó urak saját szobájában kato¬ 
nákkal őriztetve, fogolylyá tették, s három napig kopialtatták nemcsak őt, 
de még kutyáját is. (Hát cz mit vétett ?) 

!\Tagy-Vázsony, sept. 21. (Ujra keresik a fogyasztási adót.) A vesz¬ 
prémi cs. k. pénzügyőri biztos vidékünkön helyről helyre jár, hogy a jövő évi 
fogyasztási adófizetésre az elöljáróságot az eddig gyakorlott módon jegyző¬ 
könyvileg kötelezze. Az eddig bejárt községekben, volt-e sikere ezen alkot¬ 
mányellenes eljárásnak? nem tudjuk. 

Tót-Vázsony, Magyar- és Német-Barnay, Mentshely, Vöröstó és 
Leányfalu községek a fogyasztási adó tárgyában egyezkedésre, a cs. pénz¬ 
ügyőri biztos által rendelvény alaku levélben meghiva lettek folyó hó 
20-ára a közel eső Nagy-Vázsonyba, hol a város házánál, reggeli 7 — 8 óra 
közt, a cs. biztos egy fegyveres pénzügyőr kiséretében meg is jelenvén, 
ugyanitt az épen együtt volt városi elöljáróságot, a fogyasztási adó átválla¬ 
lása cs annak mennyisége iránti egyezkedés végett fölszólította. De az elöljá¬ 
róság a fogyasztási adónak önkéntes átvállalásába nem bocsátkozott, sőt a 
cs. biztos által német nyelven szerkesztett jegyzőkönyvet alá sem irta, an¬ 
nak kijelentése után pedig, hogy adómegajánlásra az előljárók sem a város 
sem a törvény által följogosítva nincsenek — szétoszlott. — A magára ha¬ 
gyott cs. biztos, az általa ide rendelt községek elöljáróira déli 12 óráig várt, 
a községekből azonban senki nem jelentkezvén, eredmény nélkül, fegyveres 
pajtásával együtt a város tanácstermét odahagyta. G. K. 

Lakócsa (Somogy), sept. 12. (Gyásztisztelet a szigetvári, hősökért.) 
Nem mulaszthatom el, hogy a kisszerű, de jellemző eseményt becses lapja 
olvasóival ne tudassam, melynek szinhelye igénytelen falunk volt. 

F. hó 6-án este egy ív köröztetek Lakócsa értelmisége között, mely¬ 
ben ez a következő nap reggeli 8 órakor a szigetvári hősökért tartandó 
gyászistenitiszteletre meghivatik. Ez meg is történt és pedig ránk nézve 
meglepő sikerrel; mert nemcsak a művelt közönség jelent meg oly számmal, 
minőt itt alig kereshettünk volna, hanem az imaház háttere majdnem tömve 
volt horvátajku lakóinkkal; pedig épen e napra várták szegények az egyip-
tusi sáskákat, melyek fölfalják azon keveset, mivel birnak! 

Do látni kellett volna őket, midőn az isteniszolgálat végeztével a szent 
falak között először csendült meg a magyar mindennapi imája, a „Szózat!" 
Nem tudták, hogy minő ének lehet ez, s mégis összekulcsolt kezekkel mint¬ 
egy arezukon lebegett ez eszme : „Hazádnak rendületlenül légy híve oh ma¬ 
gyar!" . . . 

Az orgona mellett köztiszteletben álló derék esküdtünk, az ősz fürtü 
O . . • Lőrincz ült, ki mintegy föltámadt próféta intonálta a koszorus költő 
ihletett szavait. 

Szerettem volna megcsókolni kedves tanítóm kezét. 
És e kis ünnepély eszméjét, mely itt még sohasem született meg, ki 

pendítette meg? A szép lelkü A. P. k. a. ki e tettével azt mutatta meg, 
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hogy fölfogta ezen szavakat: magyar hölgynek lenni büszkeség. E kedves 
teremtés hasonlelkü pécsi barátnőivel : K. P. és N. E. kisasszonyokkal az 
engesztelő áldozat után méltó köszönetet szavazott a derék s hazafias szel¬ 
lemü áldozárnak, kit a jó Isten még soká éltessen! 

Az ádóexecutio már végére jár; a nép türelmes, azonban az exequen-
sek sem oly garázdák, mint több helyütt hazánkban. 

Sajnálattal halljuk, hogy Szigetvárott a nagyon is fönhangon terve¬ 
zett Zrinyi-ünnepély igen silányul esett ki; még szónoklat sem tartaték. 

Igy lehetnek aztán az elsők utolsókká s az utolsók elsőkké. y. 
Kís-Kereki (Bihar), sept. 27. (Tisztelgés az országgyülési képviselő¬ 

nél.) A székelyhídi választókerület községeinek elöljárói, s értelmesb lakosai 
megtudván, hogy országgyülési képviselőjük Komáromi György ur, ottomá-
nyijószágán nehány napot töltend; siettek őt f.é. sept.26-án látogatásokkal 
megtisztelni. 

A haza sorsa s jövője iránti tudvágytól indíttatva, az Ottomány köz¬ 
ség közelében lakó földmivesek és munkások közöl is, ezen a napon százan¬ 
ként sereglettek ott össze; sőt találkoztak olyanok is, kik a nyilvános élet 
színpadáról már leléptek, miután szerepüket eljátszották; most azonban rej-
tikhelyeikből kibújva, közénk vegyültek, s velünk baráti kezet szorítottak, 
éltették az 1848-at és 1861-et. 

Az igénytelen kis helység mezővárosi szint öltött magára; a község s 
egyes ismerősök háza, s paplak csakhamar megteltek szivesen látott elvro¬ 
konokkal és vendégekkel; az utczákon a nép csak ugy hullámzott fel s alá, 
mig végre Komáromi György ur gyönyörü fekvésü s páratlan kilátású falusi 
lakánál gyült össze. 

Képviselőnk e kedvező alkalmat felhasználva, mint a feloszlatott ma¬ 
gyar országgyülés egyik rendithetlen apostola, hogy hirdesse az igét, mely¬ 
nek igazsága örök, elmondta barátságos jelentésében, miként küzdött, mik 
történtek az országgyülésen, annak kezdetétől fogva eloszlatásáig? 

Mire a kerület követválasztási bizottmányának egyik kitünő tagja, 
mindnyájunk nevében köszönetet s bizalmat szavazott képviselőnknek. 

Mi pedig, kik ott jelen voltunk, szivünk legbensőbb rejtekeiben szár¬ 
mazott hazafiui indulatunk érzetében, kijelentettük, miszerint az országgyü¬ 
lésnek minden feliratait, egész terjedelmében, törvénytelen feloszlatása iránt 

megválasztott képviselőnkön 
György úron kívül 3 évig más követet nem ismerünk. 

Erről követválasztási elnökünket minden község részéről külön me»-
küldendő, s az egyes választók által aláirandó 
fogjuk. 

nyilatkozatunkban értesiteni 
K.M. 

Egyveleg. 
+ (Gyógyszer a veszettség ellen.) Lyonban dr. Robert azon fölfedezést 

tette, hogy a vashalvag-vegyiték az ebvész mérge eilen sikeres gyógyszer. 
-Több gyakorlati kisérlet után tökéletesen meggyőződött, hogy találmánya, 
ua il. vPszpf.t.SíW lrpf". ftls/i rirííinimn nllralma'zf.af.ilr űilr/avAa lYvÁrnraTni' ha a veszettség két első órájában alkalmaztatik, sikeres gyógyszer. 

kor a zultáni háremet feloszlatta. Most kisül, hogy csak azért tette ezt, hogy 
uj háremet rendezzen. 

(örökös gyász.) Egy utazó beszéli, hogy különösen feltünt neki, 
hogy Veglía lakói, férfiak ugy mint nők, csupa fekete ruhát viselnek. Kérdé 
tőlök, hogy mért teszik ezt? Mire azt felelték : hogy mióta Veglia lakói 
feledhetlen drága urokat, Frangepánt, I. Lipót lefejezteté, azóta ők örökös 
gyászban járnak. 

— (Néma rajxráthok.) A bécsi birodalmi tanács alsóházában összesen 
201 képviselö ült. Az eddigi ülésekben mindössze 140-en szólaltak meg, a 
többi 61 férfiu még mindig néma rajxráth. — Ujabb időkben, több párbaj¬ 
ról \olt szó a rajxráthok körében. Mint bécsi lapok irják, e hirre számos 
rajxráth felesége érkezett a mult hetekben Bécsbe, hogy férjeik és a béke 
érdekében interveniáljanak. 

— (Egy sörivó hagyománya.) Bécsben egy sörház régi törzsvendége 
halt meg, ki végrendeletében bizonyos összeget hagyományozott oly 
Czélra, hogy annak kamataiból a korcsmáros naponkint 10 12 iteze sört 
osztogasson ki a szegényeknek, különösen napszámosoknak. 
Í | — (A gázmlágitás uj módja.) Hogy az utczák világítása fényesebb 

gyen, némely városban most azon szokást kezdik, hogy a lámpákat ala¬ 
csonyabbra csinálják az eddigieknél s a lángok is nem fölfelé, hanem lefelé 
vannak fordítva. 

Adomák. 
*—• A világ-bölcseség tanárának rettenetes rosz felesége volt. Kérdez-

tetyen : „hogy tűrheti magánál ezt a házsártos furiát?" igy felelt: Legalább 
a világbölcseségnek folytonos gyakorlatában vagyok. 

~"'T -^1Z0nyps városban tűz ütvén k i s a lakosság, vagy legalább az 
ahhoz értők a vizfecskendezőt használni akarván, azt épen a íegroszabb 
állapotban találták. Ennélfogva kiadta az érdemes városi tanács a rende¬ 
letet, hogy ezután a tűz kiütése előtt két órával meg kell próbálni őket. 

*— -A- gazda sokáig nyujtózkodott reggel az ágyban, hiába mondotta 
neje, hogy már hét óra. Nem hitte. A nő kimegy az udvarra, leveszi a falról 
» napórát, s bevitte férjének, mondván : Na nézd meg magad, ha nem hiszed. 

*— Miska te! mondá egyszer egy ur kocsisának, vezesd ezen fcanczát 
a vásárra, és add el, már annak hasznát nem veszszük, ugy is kehes, most 
pedig nem igen látszik rajta. 

Miska dmegy a kehes kanczával, a vásárban pedig fűnek fának ki¬ 
nálja. Nem igen talált vevőre. Egyszer mégis valami szegény ember bele 
botlik, s kérdi : hogy adod a kanczádat, hej ? 

— Huszonöt forintért, mondja az áruló. 
— De tán olcsóbban is ide adod? 
— Oda biz én, mert az uram azt mondotta, hogy tizenöt forintért is 

oda adhatom, ha máskép nem lehet. 
A vevő csak nézegeti tovább, s észreveszi, hogy kehes, mondja az áru¬ 

lónak : Hallod-e! hiszen kehes a kanczád. 
— Persze, hogy kehes, hiszen máskép nem is adtuk volna el. 
Ez azután becsületes eljárás. 
f Egy falusi dáde az uraság rétje mellett haladván el, földes urát — 

szenvedélyes fűvészt — pillantá meg, kezében nehány fűvel. 
„Szerencsis ju napot kivánok, mit szed nagyságos uram." 
— Botanizálok czigány; nem volna hozzá kedved? —felelt tréfásan az 

a czigány kérdésére. 
„De majd megpróbálom,'- mondá a czigány, s odább ment. 
Idő jártával a földesur haladván el rétje mellett, ott látja a czigányt, 

két riska tehenét legeltetve. 
— Hát te semmire-kellő, hogy mered az én rétemen legeltetni tehenei¬ 

det, — szólt felpattanva az ur. 
„Nagyságos uram butanizálok.'-
— Türelmetlen tanítótól tanult a gyermek francziát. Valahányszor ol¬ 

vasáshoz kezdettek, ujból ismételgették az összetett magánhangzók olvasás¬ 
módját. — A gyermek akadozott; a tanitó bosszankodék. „Hogy olvassuk a 
ait?" — „E-nek!" — „No hát?" - „De itt i-á — van tanitó ur; hát ezt 
hogy olvassuk?" — „Szamárnak" mond a tanitó ingerülten. — Oda nem fér 
tanitó ur, mert a szó közepén van, jegyzé meg egykedvüen a gyermek. 

ur. 

Nemzeti szinházi napló. 
Péntek, okt. 4. „Ilka és a huszártoborzó." Eredeti opera Doppler Fe-

rencztől. Az előadás kielégitő volt, miben a legnagyobb érdem természete¬ 
sen a mindig kedves Hollósy L-nét illeti „Ilka" szerépében. Hofbauer Zs., 
Füredi és Kőszeghy is derekasan müködtek közre, de Ellinger jobban is 
énekelhetett volna. Ez utóbbi, ugylátszik, annyira bizik szép hangjában, 
hogy néha kissé nagyon is hosszu pórázra ereszti. Benza annyit bolondo¬ 
zott ismét, hogy még a nagy dob is csaknem elnevette magát. A Kóka-táncz 
is megtette hatását. Közönség igen szép számmal volt. 

Szombat, okt. 5. „Tüz a zárdában." Franczia vigjáték Barriéretb'l. 
„Az elisonzoi leány." Operette 1 felv. Offenbachtól. A vigjáték előadására 
nézve nem sok megjegyzésünk van, legfölebb az, hogy színészeink egy 
kissé jobban ügyelhetnének a külsőségekre is; mely megjegyzésünk ezuttal 
különösen Lendvait illeti, ki egyébiránt derültséget idézett elő játékával. 
Annál több dicséretest mondhatunk az operette előadásáról, mely ellen 
barmi megrovást is aligha tehetnénk igazságosan. Markovics Ilka és Kő-
szfio-hy egymást múlták^ fölül; Bognár Vilma is versenyezni látszott velök, 

cnekében, ugy játékában is. Az elismerés a szépszámu közönség részé-
szeghy 
mint 

be 

ről mmd hármuk irányában többszörös tapsokban nyilvánult. 
Vasárnap, okt. 6. „A csikós." Eredeti népszimü 3 szakaszban. Irta 

Szigligeti, Ezuttal a czimszerepben Tamásy József, szabadkai szinész lépett 
föl mint vendég, először. Mind csinos szinpadi alakja, mind szép éneke 
által csakhamar megnyerte a közönség tetszését, mely többször megujult 
tapsokban nyilvánult. Játékában némi affectatió volt; többször ugy tet¬ 
szett, mintha nem a puszta egyszerű gyermeke állana előttünk, hanem vala¬ 
mi falusi urfi öltözött volna csikósnak. Azután kérdjük, mikor lesz már 
egyszer egy igazi, hortobágyi csikósunk, a ki megérdemelje azt a D. V. 
(Debreczen város) betűt, a mit a süvegén visel s méltó bojtárja lenne az öreg 
csíkosnak, Réthynek, a ki egymaga birja színpadunkon a debreczeni dialec-
tust.̂  Füredy, a ki e szerepet először adá, váczias beszédű, palóczmagyar 
csikos volt; Némethy átviszi Nógrádmegyébe. Most meg előáll Tamásy s 
igen ügyesen bár, de oly határozott dunántuli szójárással beszél, hogy Vas¬ 
gereben sem beszél szebben. Nagy illusio kell hozzá, ha a hortobágyi csi¬ 
kóstól efféléket hallunk : „föl, köll; nem köll fényi; ne káts (kiálts); löl-
köm; mellik; ollik; királ stb. stb. "" " 
mint meg vagyon irva, bele szól a o „„„_7 .. 
kell! — ha akar lenni, legyék stb. Valóban érdemes volna, egyszer valahára 
egy valóságos tiszavidéki fiutól látni ezt a hálás szerepet. (A debreczeni 
kollégiumban százával lehetne fogni erre való embereket). Réthi az öreg 
csikóst szokott eredetiségével személyesítette. Ki kell még emelnünk Bog¬ 
nár Vilmát szép népdalaiért s Benkőt,.ki az öreg paraszt gazdát jellemző-
leg adta. 

Hetfö, okt. 7. Auer Lipót hegedű-művész második hangversenye. „Ro¬ 
bin orvos." Vigjáték 1 felv. Fiatal müvész hazánkfia, valamint első föllép-
tekor, ugy most is sok reményre jogosító tehetséget és technikai képzett¬ 
séget tanusitott. Egyszerü modoru tiszta és biztos játékával egészen meg¬ 
nyerte a közönség rokonszenvét, mely a fiatal hegedűművészt többszörös 
•aps és kihívással jutalmazá. 

Kedd, okt. 8. „Ördög Robert." Opera 5 felv. Meyerbeertöl. 
Szerda, okt. 9. „Stuart Mária." Szomorujáték 5 felv. A czimszerep-

a mi annál feltünőbb, ha azután, a 
debreczeni hangon : „hisz, ha csak Id 
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"ben Jókainé jeleskedett s a darab meghatóbb jeleneteiben a közönség zajos 
elismerésével találkozott. 

Csütörtök, okt. 10. „A kunok." Eredeti opera i felv. 

Budai népszinház. 
F. h. 4-én két kis darab adatott egyszerre : a „Fehér Othello" franczia 

vigjáték, 8 „A lepecsételt polgármester" német bohózat. Mindkettő megle¬ 
hetősen untatta a közönséget; s azért nem örülünk rajta, hogy oly együgyü 
dolgok is szinre kerülnek, minő „a lepecsételt polgármester." Hagyjuk az 
effélét azoknak, a kiknek számára iratott. Népszinmüirodalmunk, hála Isten¬ 
nek, áll már oly fokon, hogy a sikerültebbek közt is válogathatunk. Okt. 5-én 
„Szapáry Péter"-hen leginkább kitüntek : Molnár a czimszerepben és 
Szépné „Ilkában"; mindkettőt, főleg ez utóbbit zajosan megtapsolták. Ki¬ 
tünt még Bihari is „Hamzsa bég" szerepében — roppant hangpazarlása 
által. Okt. 6-án „A huszárok" (előbb „Honvéd-huszárok") czimü népszín¬ 
művet adták. Ez alkalommal ismét arról győződtünk meg, hogy a szinházat 
kicsire találták szabni; sokan kénytelenek voltak visszatérni; „tarde veni-
entibus — vissza." Az előadás igen jól ment, s a közönség sok gyönyörrel 
nézte a közelmúltból visszaidézett honvédélet egyes sikerült momentumait. 
Okt. 7-én : „27. Rákóczy Ferencz fogsága." Molnár Rákóczyja egészben 
véve sikerült alak, de Dósa Knitteliusa jobb lehetne. Bercsényit Bihari 
ezuttal jobban adta, mint a minap, ugylátszik, maga is belátta, hogy Ber¬ 
csényi nem közönséges kortes volt. Rákóczy inasai bohóskodásukkal erősen 
megnevettették a közönséget. Okt. 8-án a „Vén bakancsos"-ban Partényi 
igen ügyesen adja a czimszerepet; Virág is meglehetős Friczi. 9-én a 
„Kaland" czimü 2 felv. és „Tiszaháti lihácska" 1 felv. vigjáték adattak. — 
Molnárnak eddig nincs oka a közönség részvétlensége ellen panaszkodni. 
Közelebbről sok érdekes dolgot remélhetünk, mert mint az igazgató értesit, 
az uj, pályázó népszínművek előadása, e hó 20-án fog megkezdetni. 

Nyilt tér. *) 
(Figyelmeztetés.) Miután a mult évben kiadott „Tudományos néze¬ 

tek gyüjteménye" czimü könyvem, mely főleg a köznép nevelését, s a mezei 
gazdálkodás okszerűbb módját tárgyazza — tisztára elfogyott volna, mint¬ 
egy 20 ivre megbővitve, s némely részeiben kijavítva előfizetés utján ujra 
kiadni szándékozom; az előfizetéseket tehát hozzám alulirthoz méltóztas¬ 
sanak a t. előfizetők bérmentve mielőbb beküldeni, hogy azt mielébb sajtó 
alá bocsájthatván, mielébb szétküldhessem. Minden 9 példány után a t. 
gyűjtőknek egy t. példánynyal szolgálandok; előfizetési ára egy példánynak 
1 frt 20 kr. o. é. 

Bátor vagyok különösen a községeknek egyházi s világi elöljáróit, 
ftdő lelkész urakat, jegyzőket, néptanítókat sat. bizalom-teljesen felkérni e 
közhasznot tárgyazó munkám elterjedését előfizetők gyűjtése által elősegéleni. 

Munkám bővített tartalma következő: 
I. Bevezetés. 

II. Mikép kell a nép gyermekeit kellő szakértelemre, becsületetességre 
és szorgalomra nevelni, hogy azok állandóbb, szilárdabb müveltségü, 
s a haza jó mezei polgáraivá növekedhessenek? 

III. Észrevételek a cselédügy érdemében. 
IV. Mik a nép elszegényedésének főbb okai? 
V. Hasznos tanácsok a köznéphez, az annyira közömbös tagosítás, és 

divattá vált testvéri osztozkodás és birtokelaprózás ügyében. 
VI. Útmutatás, miképen lehet minden vizhuzás nélkül s kevesebb mun¬ 

kaerővel az eddiginél jobb és tartósabb vizű kutat ásni? 
VII. A példány-gazdaságoknak felállításáról, hasznosságáról, s azokhoz 

a legrövidebb utoni eljuthatás módjairól. 
VIII. A nem-tagositott birtokok rendezéséről és használhatás módjairól. 

IX. Takarmánytermesztés körülményeiről. 
X. A trágyaszaporitás- és felhasználásról. 

XI. Hogyan lehet a nagy birtokban okszerű és hasznos gazdálkodást 
tartani aránytalan, és meg nem felelő igás és kézi erő mellett? 

XII. Mikép kell nagy és kis birtokban oly értelmes gazdálkodást vinni, 
hogy a gazdának több alkalom nyilhassék, bár mikor pénzelhetni? 

XIII. A váltógazdálkodásról körülményesen, többféle bel-s külföldi vál¬ 
tópéldákkal felvilágosítva. 

XIV. Minő munkát adhat a mezei gazda az év más szakaiban a szükséges 
mennyiségü cselédnek, és más munkaérőknek télen át, — hogy ek¬ 
kor is kiérdemeljék béröket és tartási költségeiket ? 

XV. A gépekről és gőzekéről. 
XVI. Magyar gazdaságok ismertetése. 

XVII. A föld becsének állapotjárói hazánkban. 
XVIII. A földbérleti (árenda) viszonyokról. 

XIX. A tagosítás által keletkezet közlegelői viszonyokról. 
XX. A zöldvetéseket emésztő férgek pusztításáról. 

XXI. A bivicz (a divatba jött őszi repezefaj) termesztéséről. 
XXII- Mi oka, hogy főképen kis gazdáink a tiszta ugartól megválni nem 

akarnak? 
Fest okt. 4-én 18(>1. Ivdnszky János. (Lipót utcza 45. sz.) 

*) K rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelő¬ 
sége? a Szerk. 

SAKKJÁTÉK. 
94-ik sz. feladvány. — Weisz J. A. tanár tó l (Budán). 

Sötét. 

a b c d e f g l 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

A 89-ik sz. feladvány megfejtése. 
(Engel Imrétől Kolozsvárott.) 

Világos. 
1) H a 5 - c 6 
2 ) V h 7 - e 7 f 
3 ) F c 2 — e 4 f 
4) II c 6 — a 5 £ 

Sötét. 
d 5 — d 4 A) 

K e 6 — dő 
K d 5 — c 4 

1) 
Világos. A) Sötét. 

F b 8 — d 6 
K e 6 - f6 
K f 6 — e5 

2) H c 6 - d 8 f 
3 ) V h 7 — f 7 f 
4) V—vagy I I — t 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : báró Meszem? 
István. — Pesten : Cselkó György. — Poroszlón : Nyilas Alajos. — Parabutyban : Roth-
feld József. — Nagyváradon : Romhy Béla. — B.-Újvároson : Kovács Lajos. — A 88 
sz. feladványnak helyes megfejtését küldötte még be Nagy-Marjáról : B. E 

Szerkesztői mondanivaló. 
5804. Azon számtalan reklamáczióra,mely a lefolyt héten előfizetőink részéről 

kiadó-hivatalunkhoz intéztetett, végre valahára szerencsénk van jelenthetni, hogy a 
Vasárnapi Ujság rendőrileg lefoglalt 39. száma a nmlgu k. hely tartónács rendeleténél fogva 
szabadon bocsáttatott, s annak szétküldése azonnal rnegindittatott. A hosszu késedelem 
oka, nem tudjuk, hol rejlik. Annyi tény, hogy a lap (melynek sept. 29-én kellett volna 
megjelennie), már 27-én küldetett fel a helytartótanácshoz, s itt sorsa még oktober 2-án 
el is lőn döntve; mindazáltal az illető határozat csak okt. 10-én érkezett le a pesti cs. k. 
rendörséghez. Az ügyek felhalmozódása mentheti az expeditio késedelmességét, azonban 
ez, időszaki lapnál, kétszeresen érezhető hátrány. Olvasóink az illető szám napi érdekü 
közleményeinek most már nem sok hasznát fogják venni; de legalább az önálló czikkek, 
különösen a folytatások, melyek szükséges kiegészítésül szolgálnak, nem vesztették el 
érdeküket. Vigasztalódjunk, a hogy lehet, s más szerencsétlen kollegákra pillantva, 
mondjuk el : jobb későn, mint soha! 
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naptár 

13 i Vasár. 
14 í Hétfő 
15| Kedd 
16: Szer. 
17 Csőt. 
18 Pént. 
19| Szóm. 

Oktober 
F31 Kálmán 
Kalliszt p. 
Teréz szüz 
Gál ap. Flór. 
Hedvig özv. 
Lukács ev. 
Alkant. Pe't. 

F20Ödö 
Fortuna 
Teréz 
Gál 
Heron 
Lukács 
Mártha 

Gör.-orosss 
naptár 

Okt. (ó) 
1 Okt. Alfí 
2 Cyprian 
3 Areop. D. 
4 Hieroth. 
5 Karithina 
6 Tamás 
7 Vincze 
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o. p 
5 18 
5|15 
5 13 
5 12 

Izraelit, 
naptár 

March. 
9 

10 Áron 
l l 
12 
13 
14 Amián 
15 7. Sa 

Hold¬ 
kelet nyüg. 

P-
33 
43 
50 
55 
1 
6 
2 

Hodlnegyed : ® Holdtölte 18-án 7 óra 54 perczkor este. 

T A R T A L O M . 
Peitler Antal, váczi püspök (arczkép). — Zsombár. Zajzoni. — A debreczeni 

kastély (folytatás). Jókai Mór. — Pestről a középponti Kárpátok felé és vissza (folytatás, 
képpel). — A fényüzés. II. — Az óriáskígyó. — Böngészőt az élet és tudomány mezején. 
— Tárház : Bortermelés Erdélyben. — Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. — 
Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi csapások. — 
Mi ujság? — Levelezés. — Egyveleg. — Adomák. — Nemzeti szinházi napló. — Budai 
népszinház. — Nyilt tér. — Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár. 

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

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

42-ik szám. 

Pest, oktober 20-án 1861. 

A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben 1% iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft., a Pol.t.ka, Újdonságokkal együtt 5 ft. njpensben. - Az elöfizetési dij aVasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) berLntv^utasiWö 

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

• Máté István, néptanitó. 
Lapunk mai számának ezen első oldalát, melyen rendesen 

érdemdus és nevezetes honfitársaink emlékének szoktuk meghozni 
az elismerés adóját, ma oly igénytelen férfiu bemutatására hasz¬ 
náljuk fel, ki nem a nyilvános közélet zajos piaczán lett neveae-
tessé, de ki a maga szerény körében épen oly tiszteletreméltóvá 
tette magát, mint a ki bármely ragyogó közpályán vivta ki pol¬ 
gártársainak becsülését. Egy becsülettel megőszült néptanitót 
mutatunk be neked ismét, szives olvasó, — a mint ezt már más 
izben is tettük. Illö, hogy teljes méltánylattal viseltessünk e kevés 
rózsával dicsekvö, tövises pálya hivei iránt; illő, hogy midőn a 
földi szerencsét ugy is oly szük 
marokkal mérte ki számukra 
a sors, az e részbeli jobb idők 
bekövetkeztéig legalább teljes 
erkölcsi elismeréssel legyünk 
azok iránt, kik egy egész hosszu 
emberi életen keresztül a nép 
szellemi okulásának voltak köz¬ 
vetlen inditói, vezérei, s az ala¬ 
csony kunyhók lakóinak leghí¬ 
vebb barátai, legelső jótevői. 
Mert nem lesz mindaddig kellő 
foganatja a mi munkálódásunk-
nak e szép és nagy hazában, 
mig a miveltség és felvilágoso¬ 
dás szeretete vérünkké nem 
vált; — de ezzel ismét karöltve 
jár az, hogy a kik az emberben 
lakozó isteni szikra, a lélek vi¬ 
lágának meggyújtásán munká-
lódnak, azokat, ha arra érdeme¬ 
sitik magukat, illő tiszteletben 
tartsuk, söt anyagi, szellemi 
jobblétükröl is mindinkább gon¬ 
doskodjunk. 

Azon élte alkonyán álló 
aKg férfiu, kinek fejére teszszük 
ma a nyilvános elismerés ko¬ 
szoruját, Máté István, jelenleg 
nagy-beregi leánytanitó. Még 
Mária Terézia uralkodása alatt 

j 1764-ben születvén, most 97 
éves, melyből 61 évet töltött a 
falusi iskolák padjai között. 
Hatvan évnél tovább müködik 
e férfiu a polgári foglalkozások 

M á t é I s t v á n , n é p t a n i t ó . 

egyik legfontosb körében, melyről, tudjuk, mennyi küzdéssel, fá¬ 
radozással és gyakran nélkülözéssel jár. Igen, hatvan évnél többet 
töltött a falusi iskolák falai között, s mégis a helyett, hogy most 
jogos követeléssel, vagy nem alaptalan zugolódással elkivánkozott 
volna a pihenésnek, ha nem is ruganyos pamlagára, legalább csen¬ 
des egyszerü karszékébe; - jelenleg is fáradhatlan szorgalommal 
s vérévé vált türelemmel tanitgatja azon apró leányok seregét, 
kik közöl sokaknak nemcsak tanitotta, de ki is énekelte már nagy¬ 
apját, nagyanyját. 

S a ki maga előtt látja a fáradni nem tudó 97 éves embert, 
ki több mint hatvan évet töltött 
ebből a — mai világhoz mérve 
— Matuzsálemi-korból a népis¬ 
kolák poros légkörében, annak 
valóban komoly gondolatok tá¬ 
madhatnak képzeletében az em¬ 
beri természet szívósságáról, az 
erős jellemek kitartásáról, kö¬ 
vetkezetességéről, — népisko¬ 
láink, néptanítóink állapotáról, 
— a népnevelés nagy hordere-
jéről, a nemzet és állam rop¬ 
pant felelősségéről ezen szent 
ügy elhanyagolása esetében, és 
ezen elhanyagolásnak harmad 
és negyediziglen kiható siralmas 
következményeiről, — de kivált¬ 
képen azon egyénileg kötelező 
szent tartozásról, melyet min¬ 
den becsületes embernek érez¬ 
nie kell, midőn elerőtlenedett, 
talán ínséggel küzdő volt taní¬ 
tóját látja, avagy csak eszébe 
is jut az, a ki annyit fáradott 
az ö tudatlanságának, hibáinak, 
rosz szokásainak irtogatásában, 
elméjének felvilágosításában s 
szivének nemesítésében. 

Mindezek fejtegetésébe itt 
ez alkalommal nem bocsátkoz¬ 
hatván, álljanak itt azon tiszte¬ 
letreméltó öreg tanitó 
rövid adatai, melyek 
hiszszük, hogy bizonyc 
is bőségesen volt alkalr 
szú éite folytán a fentebbi 
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