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Szerda, decz. 18. „Gizella." Ballet 2 felv. Ezt megelőzte : „Egy csésze 
ihea." Vígjáték 1 felv. 

Csütörtök, decz. 19. Először : „Szép Iion.li Eredeti opera 5 felv. 
Zenéjét ezerzé Mosonyi Mihály. 

Budai népszínház. 
Decz. 14-én a budai népszínháznak ünnepe volt, megnyittatásának 

első negyedéves emlékét ülte meg. Előttevaló nap a színház zárva volt, 
csakhogy annál jobban elkészülhessenek a másnapi előadásra, midőn Dobsa 
Lajos „István, első magyar Jcirá'y" czimü uj 5 felvonásos szomorujátéka 
először került színre. A közönség nagy reményeket kötött e darabhoz, mert 
már hetek ói a folytonosan figyelmeztették rá ugy az újságok, mint Molnár 
szinlapjai. Nem is csalatkozott a közönség várakozásában, mert ,,István'-
egyike Dobsa legsikerültebb darabjainak, meglátszik rajta a kiváló gond, 
melylyel megiratott Nem bocsátkozhatunk részletekbe, de irodalmunk 
érdekében örvendünk, hogy ismét egy színművel gazdagodtunk, mely¬ 
ben tehetséget s komoly művészeti törekvést látunk. A darab alapesz¬ 
méje : a civilisatio és barbarismus vagyis a keresztyénség és pogányság közti 
tusa. Az eg"''k részen áll a korát megelőzött István király, a másikon Vazul 
8 a többi Árpád-herczeg. Közben a civilisatio kinövése is van képvisel¬ 
ve a német származású, ármánykodó Péter herczegben. Ezek képezik a szo-
morujáték főalakjait. Azonban a darab legsikerülteb alakja kétségkívül 
Imre herczeg, kinek jellemzése mindvégig következetességgel van kivi-
ve. Azt a kifogást tehet nők, hogy nincs a darabban költői igazság¬ 
szolgáltatás, mert István visióját, (jövőbe pillantását) m<-ly elégtétel akarna 
lenni, a művészet nem fogadhatja el ilyennek. Másrészről azonban elismer¬ 
jük, hogy a visio gondolata sikerült. A szép drámai nyelv az egyes jelenetek 
hatásos volta 8 azon körülmény, hogy a véletlen nem szerepel benne, — 
ezekben áll leginkább a darabnak elvitázhatlan érdeme. Az előadás lehető¬ 
leg jól sikerült. A czimszerepet, Mrtnár személyesítette; Imrét Bényei, 
Crescimirát Szépné, s Vazult Bihari sikerültén adták. A darabban előfor¬ 
duló románcz, melynek zenéjét Reményi szerzé s ugyanő adá elő, nagy 
tetszésben részesült. Dobsa, Reményi s a főbb szereplők zajos tapsokkal 
hivattak. Az előadás csaknem 11 óráig tartott. A színház tömve volt. A 
mi a kiállítást illeti az meglepően fényes volt, s Molnár igazgató ügybuz¬ 
galmáról és Ízléséről tesz tanús igot. Nyilvános elismeréssel tartozunk itt 
azon hazai iparosainknak is, kik a színház ruha-és készlet-tárát nagy értékű 
és becses iparczikkeikkel gazdagították. Isten tartsa meg bennök ezen ál¬ 
dozatkész hazafiui buzgalmat. Akkor lesz belőlünk valami, ha. midőn kell, 
mindnyájan egy c/.élra össze tudunk működni. — Ugyané darab még három 
egymásután következő estén ismételve adatott. A színház mindig megtelt. 

Decz. 18. „Az ördög naplója." 
Decz. 19. „A Fogház." 

Szerkesztői mondanivaló. 
5K77. Északainerika. Detroit. Tóth K. mérnök urnák Örömmel vettük ön szíves 

megemlékezését lapunkról s érdekes közléseit az unionistiík táborában harezoló hós 
haz nkfiáról. Nem hal ki a magyar emb.rből a haza iránti szeretet semmiféle körülmények 
között Örvenili-tes tünemény, hogy a messze távolban elszórt honfitársaink — ujabb 
visionyaink között sem vesztették el a meleg érdekeltséget az ös haza iránt Egyik 
bizonysága ennek az is, hogy mindig nagyobb szambán kapunk megrendeléseken lapjaink 
példányaira, tengeren túli országokból. A/, ég áldása kisérje önök lépteit! 

6878. Lepsény K. íi. Az uj küldeményt köszönettel vettük s ez apróbb müveknek 
hamarább jutand h'-ly. A feltételt szívesen teljesítjük. 

S879. Ztiard vezér stb. Tehetségnek nyomai; de mélyebb tanulmányt s gyakori 
toll forgatást ajánlunk. Az eduigi kísérletek a nyilvánosság tüzpróbáját még ki nem 
illának. 

5880 Árpád. A beküldött müvek költői melegség hiányában szenvednek. A 
gondolatok legtöbbnyire köznapias, pr zai alakban jelennek meg. Például a ,,Magvar 
Zene" dicsőítésére irt vi-rs vége igy szól : 

„Csak egy ez, nincs sehol, dehogy van ily nóta 
„Széles e világon !! 
,,MeIy ennyi benyomást tegyen, s átvezessen, 
,,Egy rövid perez aliitt : annyi mennyországon." 

Ilv beszéd még egv mindennapi újdondász szájáb'n is nagyon mindennapi volna. 
58 1. S/.il«R\-!Soiiilyó. B J. Szereltük volna közzé tenni a szomorú esetet, de 

ugy látjuk, hogy az mégis csak családbeli magánügy, mely nem hírlapi közlésre méltó. 
Hitvestársak egvmá^közti ügyeibe beleszólni, nem a mi dolgunk. Egyéb tudósításait 
•zivtssen veszszük. 

í>88 .̂ Tiszn-Abád. K. K Int zkeiltünk, hogy lapunk oly buzgó olvasója, mint ön, 
* kívánt számoknak okvetlen birtokába jusson. 

5883. I'ar <bilty. R. J. A eziinszalagon látható „liács" szót Bécsnek olvasták. 
Innen a zavar, mely már el van intézve. 

5884. Debrerzen. A „Hortobágy" szerk. Sajnáljuk, hogy kiadónk a kívánt metsz 
Ténynyel nem szolgálhat — lévén annak még itt, is egyéb r. íx'eltetése. 

58*5. I'asztó. P Vilmos. Egy vidéki előfizetőnk tnda ja velünk, hogy az ön által 
keresett 1859. évi V, U. te'jes példánya, bekötve, az előfizetési áron kapható Szüksége 
van-e még önnek reá? (Ugyanonnan 1854 jnlius havától kezdve 1860-ig bezárólag minden 
évfolyam, bor'tékba kötve, külön is megrendelhető). 

58"<6. Kor. (Szabolcs) Mérges kis névtelen tudósítás, de hasznát nem vehetjük. 
5887. 11. NaliHS. B. P. L. Köszönettel vettük az uj küldeményt. A példány ki van 

rendelve. 
5888. Kfiw/.eicvHr ostroma. Közöltetni fog. 
5X89. Slult és jovo. Jelen viszonyok közt épen nem adható. Hasonlót kell monda¬ 

nunk a másik költeményről. 
óxyO. Kalocsa N P. Hogy múlt számunkból az arezkép elmaradt s hirtelen más 

czlkk foglaláel helyét, annak megvan az ö „elhái ithatlan és kibeszelhetlen akadályokban" 
rt-jlö oka. 

SAKKJÁTÉK. 
104-ik számú feladvány. —Engel Imrétől (Pesten). 

SAtét. 

Nyolczadik évi folyam. 52-ik szám. 

c d e 
Világos. 

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

A 9 4-ik sz. feladvány megfejtése. 
(A szerző megfejtése szerint.) 
(Sötét. 

f 5 — e 4 : A) 
F f 6 — tetsz. sz. 

d 6 — c 5 : 

Világos. 
1) 
2) B e 4 — e 5 : -1 
3) B e 5 - e 6 t 
4) H d 3 - e 5 ± 

A) Sötét. 
d f - d 5 

K e6 - d 6 
K d 6 — e 6 : 

Világos. 
1) B c 4 — e 4 
2) V f t - f l 
3) H d 3 - c 5 t 
4) V f 1 — a 6 £ 

Helyeseit fejtették ineK- Veszprémben : Fülöp József. — yayyváradon : báró 
Meszéna István — Pesten : Cselkó György — B.-Újvároson .'Kovács Lajos. Para-
bntyban : Rothfeld József. — Gyula-Fehérvdrott : Horváth Lajos. — Kis-1apolcsányon : 
Büttner Géza. — Kecskeméten : Horváth György. 

Sajnáljuk, hogy e szép és nehéz feladvány H d 3 — e 5 első lépéssel is megfejtheti. 
Ezt eleinte mi magunk sem vettük észre, azért nem vettük tekintetbe a báró Meszéna 
István úrtól már reg beérkezett helyes megfejtést, s tűztünk ki uj határidőt. 

A 99-ik sz. feladvány megfejtése. 
(Oook I. B.-től New-Yorkban.) 

Világos. 
l ) H d 6 — f 7 + 
2) F c 5 - d 6 : f 
3) B f 3 — e 3 
4) B e 3 - e 7 ^ 

Helyeseu fejtették 

Sötét 
d 7 — d 6 A) 

K e 7 — d 7 
d 5 — d 4 

Világos. 
1) 
21 II í 7 - g 5 t 
3) g 2 - g 4 
4) B f 3 — i 5 £ 

Veszprémben : Fülöp József. 

A) Sötét. 
Ke 7 — e 6 
K e 6 — e ö 

d 5 — d4 

Nagyváradon : bárö 
Helyesen írjinim mo. .<-..*.,,.̂  r . , . , . 

Meszéna István. - Pesten : Cselkó György. - B.- Újvároson .- Kovács Lajos, - Székes-
Fehérváron : We«elv Ede. - Parabntyban : Rothleld Jozsel. - Gyula-tehervdrott : 
Horváth Lajos. - Kis-Tapolcsányon : Büttner Géza. - Pánton : Kovács /s.gmond. -
Kis-Szállási pusztán : Puszták fia. Kecskeméten : Horváth György. 
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Holdliegye.1 : & l'tolsó negyed 24-én, 1 óra 8 perczkor éjjel. 

T A R T A L O M. 
Királyi Pál (arc/kép). — Karácsony napján. Soós Miklós. — A dehreczeni kas¬ 

tély. (Folytatás.) Jókai Mór- — A magyurok régi vallásos szertartásai. (Folytatás.) Kon¬ 
dor;/ József. — Tiszai jelenet a ,.Bánk hán"' czimü operából (képpel). — Pápai evang. 
templom terve (képpel). — Régi rónuii polgárok jellemvonásul Kiss Elek. — Történelmi 
kalászatok. (Vége). Lehoc/zky Tivadar. — Aranymondatok. (Folytatás.) — Tárház : A 
m. akadémiai palotatervek mülapja ügyében. -- Nevelésügyi jóltevő Carlópagó. -~ Iro¬ 
dalom és művészet. — Van, a ki ránk gondot visel (képpel), fíyiiry Vilmos. — Ipar, gaz¬ 
daság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Baleset — Miujság? — Nemzeti szín¬ 
házi napló. — Budai népszínház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti 
naptár. 

Felelős szerkesztő S'ákh Albert : (lak. magyar-uteza 1. »z.) 

Kiadó-tnlajdonos HerkeiiMst GattEtáv. — Nyomtatj* Lmiderer é* Herkenast, egyetem-uteza 4. szám alatt. Pesten 1861 

sárnapi Újság hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/t ivén jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai otan külön a Vasárnapi Újságra 
e 3 ft.. a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. njpénzben. — Az előfizetési dij aVasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó. 

(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.) 
A Vasárnapi 
félévre 

B e n k ö József. 
(1740-1814). 

, A munkás írók m e g é r d e m l i k , h o g y emlékez«tök 

a hazafiaknál koronkint megujitt&ssék. T o l d y . 

Egy szakadatlan munkásságban áldást harmatozó hosszú élet¬ 
pályát, egy erős székely jellemet, melyet magasztos életczélja felé 
haladásában, mint árbóczot a viharok, s kőszálat a háborgó tenger 
hullámcsapkodásai, nem birt semmi sorsviszály megtörni, szerep 
köréből kiüldözni, — mutatunk be t. olvasóinknak. 

A szellemi tusában edzett ily bajnokok mély vonásokkal je¬ 
lelnek meg egyes korszakokat, s ha jönnek is utánok viadorok 
magasb eszmékkel, hatalmasb elvekkel s diadalt biztosító erősebb 
fegyverzettel, csak mint ujabb daliák jelennek ök meg az emberi¬ 
ség szellemvilágában, anélkül, 
hogy régi nagyságot homályba 
boritva a feledésnek adnának 
át; mert a valódi nagyság az 
marad, minden időn keresztül. 

Benk'ó József, ezen székely 
Mabillon, vagy — miként a 
nagy Kazinczy Ferencz öt jel-

. lemzöleg nevezi — Erdély Ko 
vachieha, múlt századi nagyha¬ 
tású irodalmárainknak azon 
egyik kitünö bajnoka, kire 
büszke önérzettel mutathat a 
magyar, főleg napjainkban, mi¬ 
dőn legszentebb érdekeinkkel 
együtt majd minden jogos tu¬ 
lajdonunk kétségbe van vonva, 

, kérdéssé téve, s a vaksággal 
határos tudatlanság, a Dümm-
ler, Schwammel, Rüszler-féle 
boszantó orczátlansággal páro¬ 
sulva, nem átalja tagadni szel¬ 
lemi életünk létezését, s vak¬ 
merőn azt állítani, hogy öszves 
irodalmi termékünket egy ru¬ 
hakosárban képes volna elvinni. 
Ha gyümölcstelen nem volna, 

j aljas elfogultsággal szembeszál-
lani, elég volna egyszerűen iro¬ 
dalmi bajnokaink zömére utal¬ 
nunk s csupán történetirodal¬ 
munk kincses szekrényét meg¬ 
nyitnunk, de a kit szükkeblüsége 
Vaksággal vert meg, az sehol 
nem láthat egyebet botor agyá- BENKÖ JÖZSEF. 

nak ábrándszüleményeinél. íme, most is egy dicső bajnok emlékét 
nyitjuk itt meg, ki szerény nevének különösen történetirodalmunk 
mezején szerzett jeles munkálataival örök diszt és halhatatlansá¬ 
got, ő egyedül egymaga, a nemzeti irodalom újjászületése idősza¬ 
kában, annyi irott munkával gazdagitá a magyar nemzet szellemi 
tökéjét, hogy ócsárlóink kosara épen nem, sőt talyigájok is alig 
volna képes mindazt tova szállítani. Egy érdekes családi kis 
könyvtárt képez azok öszlete. 

A magyarban a nemzeti történelem iránti érzék egyidejű 
viszontagságos életével. A nagy ősök dicső emlékeit tisztelték 
abban minden időszak nemzedékei. Ezt tanúsítja a legrégiebb kor¬ 

iratok, évkönyvek s naplójegy¬ 
zetek szakadatlan lánczolata, 
történetkönyveink terjedelmes 
köteteii. Erdély különösen gaz¬ 
dag egyes időszakok eseményei¬ 
nek feljegyzéseiben. A bajnok, 
ki a dicsőség mezején harczolt 
jog és szabadságért, nem késett 
a beállott rövid békeidőt az elvi-
harzott események rajzára fordí¬ 
tani : innen a számos emlékira¬ 
tok, korrajzok Erdély kitünöbb 
szereplőitől, melyek családi 
drága ereklyékként szállottak 
át ivadékról ivadékra, főleg a 
nemzeti fejedelmek korában, 
midőn nyelvünk a fejedelmi ta¬ 
nácsteremben, törvényhozás és 
közigazgatásban s a családi élet 
körében, mint a nemzetiség 
védlelke, kizárólag szerepelt s 
átalános divatnak örvendett. — 
A lelkes eldődök ezen nagy¬ 
horderejű hagyományai varázs¬ 
érintéssel hatottak Benkö József 
szellemére, s már viruló élet-
szakában majd egész figyelmét 
s tetterejét magukhoz ragadták. 
A hivatásával öszhangzó tért 
hévvel foglalta el, s munkás 
keze alatt egy elbájoló viránya 
mosolygott fel az erdélyi ma¬ 
gyar történetirodalomnak, mint 
ez a nagy ember dicső éle 
lyájának történethü r 

^ 
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részletesen kiderül, melyet biztos adatok nyomvín összeállítva, itt] Ennyi tudományos kinc* birte&ábany » ily bölcs életrend 
*' ' ' "' mellett, azt vélhetné az olvasó., hogy a béke-csendes ölén l>oldogul 

folytak a közjóért fáradozó hazafinak aranynapjai. Azonban, 
sajnos! nem igy volt. Egy baljóslatú perez határozott az edidigelé 

lett. Aa- egyház-kerületi főtanács által a 
főiskolában a hittwdiományok s keleti nyelvek 

ulását az apai háznál kezdette meg, gondos!tanszéke elfogadására kényszeríttetvénr megrendült kedélylyel 
atyja vezérlete mellett; majd Székely-Udvarhelyt képeztetett, s vált el 17»8 ban gazdaságától s nejétől,, kit ősi kisded birtoka 

mutatunk be t. olvasóinknak. 
Közép-ajtii és árkosi Benkö József született 1740. dec. 20. a 

székelyföldön, Bardoczon, hol atyja, Mihály, huszonnégy, majd 
Közép-Ajtán tizenegy évig volt ev. ref. pap,, s ez utóbbi állomásán J boldog ember"jíivöje fc 
(1775.) egyszersmind egyházkerületi jegyző,, később (1180.) erdő- 'székely-udvarhelyi főisk 
vidéki esperes. Tanulását az apai háznál kezdette meg, 
atyja vezérlete mellett; majd Szél 
1767 ben a nagy-enyedi fő tanintéze 
téllel tanulmányait, honnan hányat! 
tára, hivatott meg segédlelkésznek. 

1767 ben a nagy-enyedi fő tanintézetben végezte be kitűnő előme-
tellel tanulmányait, honnan hanyatló korú atyja mellé,. Közép-Aj-

Már tanuló korában kitűnt a honisme s hazai történelem iránt 
nyilatkozó hajlama. Ekkor villant meg lelkében az utóbb korszakot 
alkotó Transsilvania eszméje. Élesztette ezt s végrehajtását segi-
tette azon becses kéziratok halmaza, mely anyai nagybátyjáról 
árverés utján birtokába szállott. Innen a gyanú, hogy ő Hermányi 
Dénes József enyedi pap s esperes rokonának tollaival páváskodott. 
Mintha a jó fejeket az iskola csinálná, és mintha mindent nem a 
későbbi igyekezet szerzene! Azirigység elmétlen vádját meghazud¬ 
tolja a szin, mely neki minden dolgozataiban egy, és az, hogy őt 
társalkodása ugy mutatá tudósnak, mint dolgozatai. Az egyszer 
felébredt eszme öt nyugodni nem hagyá. Egyházi hivatalának 
legott első éveiben Erdélyt összeutazta, s valahol csak régi kézira¬ 
tokat talála, nem lelt nyugtot, mig ajándékul vagy lemásolva ma¬ 
gáévá nem tévé. Átvizsgálta a köz- és magánlevéltárakat, honnan 
a czéljára szolgáló érdekes feljegyzéseket lemásoltatt;), maga is 
többet irt le négyszáz ivnél. Levelezéseivel a hon értelmiségénél 
egész szellemi forradalmat idézett elé. Magánosoktól több mint 
ötszáz érdekes választ nyert, melyeket ügyesen használt fel dolgo¬ 
zataihoz. Ezen utakon szerzett tömérdek kincs alapján sikerült 
neki az erdélyi fejedelmi korszak tekintélyes számú magyar tör-
ténetiróit egy rendszeres egészben összeállítani. 

A tudományok mezején kifejtett rendkívüli tevékenységének 
hire a királyi-székig felhatott. Mária Terézia, a kolozsvári lyceum 
történettudományi tanszékével tisztelte meg öt; de a falusi egy¬ 
szerűség igénytelen fia sokkal inkább hajtá le fejét a szabad 
szegénység kőszikláira, semmint a függés bársonypamlagára. Ö 
székelyföldi magányában tovább is kedvencz tanulmányainak 
szentelte hivatalóráiból fenmaradt idejét, s buzgó törekvéseivel a 

kezelésére honn hagyott. A szerencsétlen választásnak olyan volt 
következménye is. A történelem mélyelmíL búvárát, a természettu¬ 
dományok avatott bajnokát az elvont tudományokra szorítani, a 
már húsz éves gyakorlati népoktatót s egyházi tisztviselőt ismét gyakorlati népoktatót s egyházi tisztviselőt ismét 
tanszékre erőszakolni, szerencsétlen gondolat! Száműzetéshez 
hasonlított Benk'ónek ezen kiköltözése szülőföldjéről. Habár szép 
hire fényivezete alatt vonult is be udvarhelyre, hol a tanuló ifjú¬ 
ság bizalmával találkozott : a tanártársaiból ellene kitört kaján 
indulat nevelte különben is elbúsult szivének titkos keserveit. Az 
elkedvetlenített lélek, megbántott kebel gyógybalzsam után 
vágyott, s enyhét boritalban kereste. Mulasztani kezdé a nem 
kedvelt tanórákat, derűs ege elkomorodott, s ő a társadalomnak 
majd végkép elveszett. így történt, hogy két évig folytatott tanári 
hivatalában kétszáz m. forinttal nyugalmaztatott 1790. Ezután 
újra ősi birtokán élt megvonulva régi kedvenczfoglalkodásai 
között, csak gyéren tett felszólittatva halotti beszédekkel papi 
szolgálatot. Két év elteltével 17&2-ben Köpeczen vállalt ismét 
egyházi hivatalt, honnan hat év múlva — minthogy az elgyengü¬ 
lése miatt kért papi segédlet tőle megtagadtatott, — visszaköl¬ 
tözött másodszor is Közép-Ajtára. öregsége terhes napjaiban 
sajnos hibájába mindinkább elmerülvén, elméjének ebből eredt 
elborultságában, s egyszersmind a szükségtől is kényszerittetve, 
jutalomért számos tiltott, összeeskettetést vitt végbe, miért perrel 
támadtatott xneg. Felelete a törvényszék Ítéletére az volt, hogy ö 
nem büntetést érdemel, hanem hogy a prytaneumban holtig 
tápláltassék. Bírái birságban maraszták el, de maguk fizették le 
azt. E s ö e filléreket a haza oltárára lerakott következő nagyértékü 
szellemi tökékkel hálálta meg : 

I. Nyomtatásban megjelent munka i: — 1} Rononiai mese. N.-Eliyed. 
1764. Latinból magyar versekbe fordított munkácska, melyet egy Enyedre 
telepedett könyvnyomtató segélése végett, még mint tanuló, nyomatott ki. 

müveit külföld figyelmét is kiérdemelte. Erdély csodaszerü bar- — 2) Imago specuum M. Principatus Transsűvaniae admirandorum, Bar¬ 
langjairól irt munkájaért a harlemi tudós társaság tagjává válasz- lem. 1774. 8r. — 3) Transsilvania, sive Magnus Transsilvaniae Principatus, 
tatott — Itt kell meo-emlitenünk, hogy az ernyedetlen szorgalmú °^m Dacia mediterranea dictus, orbi nondum satis cognitus, nunc multifa-
hazafinak, történettanSlmányai mellett, másik kedvencztárgya volt riam acstrictim illustratus. Első vagy általános rész II. köt. Bécs. 1778. 8r. 

.. , ' , / • 1 . / „ /1 , 1 ' i • „JXI Második kiadás. Kolozsvár, 1833. 8r. A harmadik rész, mely a magyar, sze-
a növénytan tág mezeje, melyet végső életszakaban is szenvedély- k d y ég gzágz föld k ü l ö n ö s i s m e r t e t é s é t a d j a h á r o m k ö t e t b e n ( mé°W™ k i . 
lyel s egyszersmind haszonnal gyakorolt. E tudományszakban is nyOmtatva. - 4) Milkovia, síve.antiqui episcopatusMilkoviensis, per terram 
alapossága mellett tanúskodik a Benkő-féle CSÖvirics (epilobium Transsilvanicam maxima Dioeceseob suae parte olim exporrecti explanatio 
Beaköianum) s a kordoványkészitésben használt k'ózép-ajtai szkum- quam ex variis certisque monumentis ad illustrandas res praesertim eccle-
pia (eczet- vagy timár-szömörcze, rhus coriaria Linnéi) nevű, siasticas Transsilvaniae, cujus etiam Chorographia hucusque desiderata 
általa e czélra ajánlott székelyföldi növény, melynek iparhasz- ^chibeiur, concinnavitJosephus Benkö. II. köt. Bécs 1781. 8r. - 5) Téli 
náról szóló munkájaért őt I. Ferencz király 1797 ben húsz aranyat ^ « t a vagy Tornya Borbara feett elmondott halotti beszed. Szeben 1781 

, , J , i - i . J - K T . . f • i •*!•• — o) Jbraelyi oláh nemzet kepe. .Leteste 111. könyvekben Benko József, 
nyomó nagy erdempénzzel jutalmazta meg. Növénytani munyel- k ö z é p . a j t a ; prédikátor, erdővidéki esperest, és harlemi tudományos társa¬ 
vünk tekintetéből is méltányolnunk kell Benko József kitartó 8ágbeli tag. Első könyv. Pozsonyban. Nyomtattatott Paczkó Fer. Ágoston 
buzgalmát. E tudomány hazai nyelvünkön ő előtte gyenge kisér- által. 1785. 8r. (V. ö. Uj M. Muz. 1854. V-d. fűz. 424, 425.11.) — 7) Olcsó 
létként nyilatkozott. Bejthe István, a XVI-ik. században első lépett érczeket aranynyá változtató erdélyi magyar Alchimista, vagy Fogarasi Pap 
fel nálunk e téren. (Stirpium Nomenclator Botanicus. Antwerp. József élete. Kolozsvár, 1785. 4r. — 8) Diaetae, s ve rectius Comitia Trans-
1583.) Azóta Benköig mély csend állott be, ki Linnének akkor sJlv?.?Í™: eorumquedecreta,quae vulgo adpellantur articuli diaetales.. Pars 
még új rendszerét sikerrel tanulmányozta, s a nemzeti nyelv öntu¬ 
datos kezelése által utat egyengetett a debreczeni "Magyar g y g gy 
Füvészkönyv"-hez. Könnyítették e téren, valamint a tudományok 
egyéb szakaiban is buzgó igyekezetét gazdag nyelvismeretei; a 
mellett ugyanis, hogy a franczia, olasz, német, hellén, héber s 
örmény nyelveket értette, beszélte a nemzetin kívül a latin, oláh 
és czigány nyelveket, sőt késő aggkorában, •egy a török fogságból 
haza került főhadnagy barátjától nyert, olaszul magyarázott török 
nyelvtan és szótár segélyével, jól eléhaladt ezen nyelv ismeretében 
is. Nem csekély mértékben tulajdonitható gazdag nyelvismerete¬ 
inek azon könnyüség az egyházi szónoklatban, hogy többször 
hevenyészeteiben is remekelt. 

Hogy a folytonos szellemi működésben életereje idő előtt ki 
ne|merüljön, ügyes fogással jókor vonta munkakörébe, a füvészet 
mellett, a gyümölcsfa-tenyésztést és díszkertészetet is. Három szép 
terjedelmű kert virult fel Közép-Ajtán ápoló gondjai alatt, melyek 
tanusitják, mint tudta ö a szépet összekötni a hasznossal. 

I. Cibinii et Claudiopoli. 1791. 4r. — 9) Imago inelytae in Transsilvania 
nationis Siculicae historico-politica, exprobatissimis historiis, et cum primis 
legibus patriis atque comitiofum decretis, sive articulis diaetalibus, adum-
brata. Cibinii et Claudiopoli, 1791. 8r. — 10) Ugyanez magyarul is kijött 
e czim alatt : Az erdélyországi nemes székely nemzetnek képe, mely Benkö 
József által öszveszegetett, és magyarra fordittatott, és néminemű toldásokkal 
megbövittetett L. S. K. által. Koíozsváron, 1806. 8r. — 11) Kö'zép-Ajtai do¬ 
hány, melyet nemes Erdélyország gyűlése alkalmatosságával Kolozsvárra 
eladni küld B. J. Szeben, 1792. 4r. — 12) K'ózép-ajtai szkumpia, vagy a 
rhus coriaria termesztése módja és hasznai, s. 1. 1796. 8r. — 13) Politica 
Trinitas Transsilvanica, sive Unió trium in Transsilvania receptarum na-
tionum triaque earum sigilla ut et insignia. (Kijött-e, bizonyosan nem tuda-
tik.) — 14) Kiadta Bethlen Farkas történetét élőbeszéddel és mutató táblá¬ 
val. Szeben, 1782—1790. 8r. Hat kötet. — 15) Van növénytani névjegy 
zeke latin, magyar, német, franczia nyelven, melyet 1780 irt. Megjelent; 
Nomenclatura Botanica czim alatt Molnár János magyar könyvházában. I-j 
319—432 1. 1783. s ugyancsak Veszeltzki Antal fűvészeti könyvében 1798-j 
— Ugyancsak Molnár könyvházának II. D. 405—432 1. van tőle Nomencla-
túra Vegetab. czim alatt, mint látszik, kivonatban a növények latin, magyar* 
oláh névjegyzéke, irta mintegy pótlékul a fentebbihez 1781. —16) Windisd1 
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Ungarischet Magazim^jíhan van két munkája, németre fordítva ily czim 
alatt : Beschrreibunq de& ehemaligen Türkischen Gouvernements Szolnok in 
Unqarn. (IL köt. 303—Í5O8. 1.), és : Beschreibttng des ehemaligen Zustandes 
der jetzigen Theile von Ungarn, welche unter dem Türkischen Joche seufzten, 
mis Paxd Tkuri's Hanisehriften. (IIL köt. 478—490. 1,) 

II. Nevezetesebb kéziratai. — 1) Filius Posthumus, vagy az Erdővi¬ 
déki Kef. Tractus ismerete, a Reformatión kezdve 1771-ig. — 2) Synodi 
Erdödenses Geminatae, prior Generális a. 154Ö. altéra a. 1-555. in oppido 
Erdőd celehratae, az ezekben megállapított hitczikkelyekkel együtt. A 
végén Chronologicae Consignationes de Magnifica Dragfiorum Família, ab a. 
1383. 25. plagul. (Mindkét kézirat az erdővidéki esperesség levéltárában 
v a n \ 3) Kb'zép-ajtai készítésű spanyolviasz stb. Irta 1790. — 4) Flóra 
Transsilvaniea. Ezen az erdélyi növéayekről szóló kézirata, melyet mind 
halálai^ nagy gyönyörrel folytatgatott, vénségében legnagyobb kincse volt. 

5) Nobilis Siculus non pluribus obligatur in Principem, quam nobilis 
Hungarus. 6) Mária Christierna in numerumlegitimorumTranssilvaniae 
principum relata. (Említi maga „Tudósításában.") — 1) Székely- Udvar¬ 
helyi Novitius Deák, vagy azon iskola esmérete, melyet 1773. írt és az ak¬ 
kori professornak átadott. (Lásd: Franss. Tom. II. pag. 295.) — 8) Székely 
lakodalom, vagy székelyek menyegzői szokásairól és asztalaikról. — 9) Az 
erdélyi nemesek catalogusa. Ezen sok ivre terjedő munkájában az erdélyi 
nevezetesebb családok és személyek betűrend szerént voltak leirva; hogy 
ez, valamint a 4. és 5. szám alatti kézirat, melyet öregségében még nála 
látott, hol legyen, életirója, Benkő Ferencz, nem tudja. — 10) Tudósítás 
az Erdély históriája íróinak magyar nyelven találtató kézírásaikról. — 11) A 
Hóra-világra vonatkozó számos iratai, gr. Kemény József gyűjteményében. 
— 12) Ön-életrajza. (Saját kézirata gr. Kemény József gyűjteményében.) 

Ennyi munka terhe s a közbevegyült viszontagságok alatt 
naponkint roskadozott ereje, s neje halálával (1805.) addig jó kar¬ 
ban volt gazdasága is pusztulásnak indult. Életének alkonyát 
József fia körében töltötte, folytonosan szegénységgel küzdve, de 
az olvasással s gyógynövények gyűjtésével mindvégig fel nem 
hagyva. Közép-Ajtán áldozott le neki utólszor a nap, d e . 28-kán, 
1814. épen midőn hetvennégy életévet betöltött. A hanyatló öreg 
felöltözve várta fia szobájában, mint örök béke hirnökét, a halált. 
Egy erős gyomorfájdalom rohama alatt fia ápoló karjai közt össze-
roskadt . . . . s szíve nem vert többé. Tetemei a középajtai sírkert¬ 
ben azon hársfa árnyában pihennek, mely szüléi s rokonainak ham¬ 
vait jeleli. „Emlékezést, emlékezést neki! mert, e hazában olyan sok 
jeles sirján ingatja vándor fuvalom a feledésnek tüskebokrait." 
Erdély magasztos érzettel mutathat a hársra, hol Klio virraszt a 
halhatatlanság könyvével s annak lapján a költő jősigéivel : 

A debreczeni kastély. 
Ksgény. - JÓKAI MÓRTÓL. 

(Vege.) 

Századok zengnek 8 maradékainknak 
Áld maradéka " Vass József 

J e r í e k v i s s z a . . . . 
Olyan csendes, hideg keblem, 
Mint télben a madárfészek : 
Elszálltak belőle régi 
Lakói, — a szenvedélyek. 
Csendesen pihenő tó az, 
Még nincs nyugta, boldogsága 
Régi vágyak, szivküzdelmek, 
Értetek sóhajtok újra! 

Ez a kinos nyugalom, oly 
Fásulttá teszi lelkemet . . .! 
Szivem zúgó patak medre . . . 
Melynek forrása berekedt. 
Nem virítanak körülte : 
Elszáradtak a virágok, 
Jertek vissza tündérálmak, 
Ködbe vesző szép ábrándok! 

Ez iszonyú nyugalomban 
Sötét éjfél ez az élet. . . 
Hogyha szivem nem dobogna, 
Elfelejteném, hogy élek , . . 
Hosszú, hallgatag éj után 
Feltűnik a hajnalcsillag . . . 
Oh jőjetek vissza újra : 
Kégi vágyak, régi úlmak . . . 1 

Csatatér volt keblem egykor 
Szenvedélyek küzdtek benne. 
Elfáradott . . . megpihent, és 
Újra kész a küzdelemre. 
Rajta ismét! hiszen úgyis 
Küzdelemből áll az élet . . . 
Oh jőjetek újra vissza, 
Rég leharczolt szenvedélyek. 

Nézem a csillagos eget, 
S szent áhítatra nem éleszt; 
A természet egy hitvány kép, 
Melyben nincs szellem, nincs élet. 
S mi volt hajdan? . . . bűbájos kép. 
öröktavasz bokrán, fáján . . . 
Minőt csak angyal álmodik 
Menyegzője éjszakáján. 

Es szivem most sötét, csendes, 
Denevértől lakott barlang. 
Nincs a ki felkiáltozza : 
Csendesen pihen a viszhang . . . 
Virágtalan kopár sirdomb 
Széles sivár pusztaságon. 
Oh jer vissza szerelmem, te 
Bűvösbájos tündérálom . . .! 

Szomjuhozó csendes berek . . . 
Fonnyadni kezd a lombsátor . . . 
Mért nem jön reá zivatar : 
Barna felleg, sűrű zápor . . .? 
Vihar után szivárvány kél . . . 
Uj lombot hajt a fonnyadt fa . . . 
Rég megharczolt szivküzdelmek 
Oh jertek még egyszer vissza ! 

Hadd legyen életem ismét 
Szerelemnek csatatéré : 
Hogy ha a vivandó harcztól 
Lepereg is szivem vére . . . 
Ugy mosolyog a bimbó is, 
Mikor kebele megreped . . . 
Szerelmében megrepedni 
A szívnek is kéjérezet. 

Kóródy B. Sándor. 

„Ad arrna! ad arma! ad arma! hangzott a riadó a debreczeni 
kollégium kapuin belül, midőn megtudták odabenn Keresztszegi 
elfogatását; mert ámbár a seniorok értesítve voltak a tanács által 
előre az eseményről s a vigilansok által bezáratták a kapukat, 
nehogy az ifjúság valami garaboncziát kövessen el, azok még is 
megtudták azt az ablakon keresztül felkiáltott sürgönyökből, s egy 
pillanat alatt pad alá voltak vágva a stúdiumok és kalamárisok, 
feltörve a szekrények, mikben a tüzverő botok álltak s azután a 
kaput kivetni sarkából, az épen csak egy gondolat volt. 

— Ad arma! árulás van a városban! kiáltozávégig a vásárté¬ 
ren Ormándy; a nehéz ,,elsö botot" forgatva feje fölött : „incen-
dium!" ég a város becsülete! Elfogták Keresztszegit, 

„Elfogták Keresztszegit!" zajdult végig a vásáros nép között 
a rémkiáltás; s azzal egyszerre föl keveredett a világ; a csizmadiák, 
szürszabók hirtelen szétszedték sátraikat, s vállaikra vetve a sátor¬ 
karókat ügettek a diákok után; a hentesek elörohantak állásaikból 
taglókkal és fejszékkel s hogy minden módja meg legyen adva a 
vészlármának, néhány polgár elfoglalta a kistemplom tornyát s a 
zendüló zsivajban egy félrevert harang gyászkondulása kezdett 
szólni. 

A tanácsot nem lepte meg a zendülés. Fel voltak rá készülve, 
még pedig nem patkószegekre töltött ágyukkal, nem spanyol lo¬ 
vasokkal, avagy petárdákkal, hanem a debreczeni magyar polgár 
rettenetes phlegmájával. 

Még az ajtókat sem záratták be, nehogy azokban is valami 
kár történjék, jöhessen, a ki jönni akar a tanácsterembe, mint 
egyébkor. 

Humanissime Ormándy volt a legelső, a ki berohant az ajtón, 
s fustélyát plántálva maga elé, rettenetes mennydörgő hangon 
elkiáltá magát. 

— Ki volt az a vakmerő, a ki elfogatta Keresztszegi bíró 
uramat ? 

Igyártó nagv malátiával szólt erre a haragos diákhoz. 
— Kicsoda kend? hogy vetődik kend ezen helyre? 
— Nevem Ormándy Gábor, felelt a diák kegyetlen bassus 

hangon. Első masinista és nagy botos, nem különben első bassista 
a kollégiumban. Hát kend kicsoda ott az asztal végén? 

A betódult diákság rettenes bruhahával fogadta e furcsa in-
terpellatiót, melyben annyi igazság volt, hogy Igyártót csakugyan 
nem tartozott még senki azon a helyen illetékesen elismerni. 

Erre a főjegyző állt föl helyéről s szurós, gúnyolódó orrhaiifron 
felele Ormándynak. 

— Ha kegyelmed studiosus, lásson a stúdiumok után. lía 
kegyelmed első bassista, praecanáljon az auditóriumban; ha ke¬ 
gyelmed excedálhatnék, bajoskodjék otthon a carcerrel és a pedel¬ 
lussal; a tanács dolgainak pedig hagyjon békét. 

Ormándy nem hagyott neki többet beszélni 
— Minthogy pedig azonkívül debreczeni polgár is vagyok; 

számon kérem, ki vezette fogságra választott föbiránkat, s ki tett 
helyébe mást, a kit mi nem választottunk ? 

„Igen! követeljük Keresztszegi szabadon bocsáttatását!" ki-
álta több hang a tömeg közül, mely lehangzott a piaczra, s meg¬ 
szaporodva ezernyi torok orditásával tért megint vissza. 

A tanácsbeliek készen voltak a jelenetre. A mint a terem meg¬ 
telt a lázadó néppel, mindenik tanácsos vette a süvegét s föltette 
fejére. 

Főjegyző uram volt a példaadó : Szép, nagy nyersprémes kal-
pagja volt, veres kifityegövel, azt magas, kopasz homlokára nyom¬ 
va, hivatalos hangon monda : 

„Kocsma, nem tanácsház!" 
E szóval rendesen minden hivatalos ténynek félbe kellé szakadni. 
De humanissime Ormándy, a mint ezt meglátta, hosszú legény 

volt, hirtelen, mint a kcsapó kigyó, áthajolt az asztalon s elérve 
hosszú hordtávolu kezével főjegyző uram fejét, lekapá róla a 
süveget. 

Azonmódon a többi tanácsos fejéről is egyszerre elragadozák 
a süvegeket s igy képtelenné tevék őket a gyűlés profanatiojának 
legalább jelvényessé tételére. 

A tanácsos urak a méltatlan bánásmódra egészen felgerjedé-
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nek; többen követelék süvegeiket vissza; a mikre voltaképen még 
azután is szükségük lehetett, s kezdték a latinságot saját nyelvén, 
azaz diákul fenyegetni, a miből nagy lárma keletkezett. 

— Silentium! Kiálta Ormándy, végig vágva bunkójával a 
hosszú asztalon. Üljön le a nemes tanács. Most csak a süvegeket 
még, később majd talán a fejeket! 

E martialis rendreigazitás után átlátták a tanácsurak, hogy 
csakugyan legtöbbre lehet menni az elébbeni taktikával, a vis 
inertiaevel,a hol a jus pugionist kell leküzdeni, s leültek helyeikre 
szépen. 

Ürmándy e tusakodás közben kezébe kaparintá a jegyző¬ 
könyvet. 

— Hallatlan ez! Keresztszegi fogságra ítélve, azért mert bátor 
és vitéz vala. 

Azzal kapta a nagy ólomkalamárist az asztalról; s igy szólt 
a tanácshoz. 

— Akarja-e a nemes tanács edecretumát rögtön megmásítani ? 
(Senki sem felelt.) Jó, nem akarja. Tehát majd én ráadom az ntolsó 
áldást. S azzal a határozatot végig önté tintával; az üres kalamá-

Az egész zajgó néptömeg lecsendesült. 
Keresztszegi szava semmivel sem volt határozatlanabb, mint 

egyébkor. 
— Szülöttehazám fiai! A nemes tanácsot ne vádolja senki : 

ők akképen cselekszenek, a hogy ö nekik a nagyságos fejedelem 
parancsolta; a kinek engedelmeskednünk kötelesség. Mi ő érte fog¬ 
tunk fegyvert, s azt ő ellene nem fordíthatjuk. Azért ne kívánja 
: senki a nemes tanácsot sérteni, mert a fejedelmet sérti meg benne, 
a ki a mi urunk és a vallás fentartója. — Én pedig kinevetni 
való volnék, ha oly büszke akarnék lenni, mint Coriolanus, hogy 
midőn megütött Róma, átfussak a Volscusokhoz. Azért vegyék be 
kegyelmetek az én tanácsomat. Tegyenek le minden fegyvert, s 
hagyjanak fól minden erőszakkal. Én ime önként száműzöm ma¬ 
gamat e városból, és soha többet ide visszatérni nem fogok. De 
addig el nem hagyom börtönömet, a mig mindenki haza nem tér, 
s az északi harangszónál egyetlenegy lélek sem fog járni az utczá-
kon. Akkor elmegyek és elébb nem : kisérotlenül, zajtalanul. Ke¬ 
gyelmetek pedig, hogy megmentsék a törvény lelkét és az ősi sza¬ 
badságot, nehogy vagy a törvény, vagy a fejedelem ellen fejüket 

V e s z p r é m v á r o s . 

rist pedig odanyujtá a kis botosnak : ecce humanissime Dorozsmay, 
dugja azt bunkónak a gerundiuma végére, a nemes tanácsnak pe¬ 
dig holnap reggelig több tinta neadassék, se innen el ne bocsáttassa¬ 
nak, hogy újból ne decretálhassák az elfogatási. Most pedig men¬ 
jünk a tömlöczajtóra. 

A tanácsterem előtt Dorozsmait még egy csoport fiatalság¬ 
gal hátrahagyva, sietett le az erőszaktevö nép a börtönhöz s annak 
ajtajáról leverve a lakatokat, nagy ujjongással hozá elő fogságából 
Keresztszegit. 

Már ekkor a harczias czéhek fegyverfoghatói, a milyen széles 
a tér a városház és a nagy templom között, ugy betölték azt, s 
szűnni nem akaró vivátozással fogadák a vállakon emelt Kereszt¬ 
szegit. 

Tóbi András, a választó polgárság szónoka fogadta a kisza¬ 
badultat. 

— A tanács hűtlen lett a város decretumaihoz, a tanács nem 
elöljáróságunk többé! Kegyelmed foglalja el a birói széket, s ren¬ 
deljen még ma uj választást. 

Keresztszegi felállt egy vásári asztalra s inte, hogy szólani fog. 

fölemelni kénytelenittessenek, végezzék el maguk között, hogy 
eltávozásom után válaszszák meg szabad akaratukból Igyártó ura¬ 
mat birájuknak, mintha nem történt volna kineveztetése. Egye¬ 
bekre nézve az Isten áldása legyen kegyelmetekkel és egész váro¬ 
sukkal. 

Mint a gyászoló felek a temetőből, ugy hullongtak haza a 
férfiak a piaczról, e szomorú beszéd után; hallgatva, duzzogva, 
fejüket süvegbe subába rejtve, Keresztszegi pedig mint monda, 
visszament ismét tömlöczébe, csak azt ismételve a marasztalásra : 
„majd ha tiszta lesz az utcza." 

Alig lehetett még öt óra, midőn jöttek hozzá jelenteni; hogy 
„tiszta már az utcza" s a kedvéért bizonyosan elébb meghúzták 
egy negyeddel a délesti harangszót. 

Akkor megindult a nyitott börtönből a száműzött vezér. 
Nem kisérte senki, a hogy kivánta, ö sem tekintett sem jobbra 

sem balra, ki néz utána a zárt kapuk mögül? 
Nem énekelt zsolozsmákat, miként ellenese, nem csinált érzé¬ 

keny jelenetet eltávozásából,még csak egy kutyája sem volt; a leg¬ 
első sikátornál becsapott, hogy észrevétlenül hagyhassa el a várost. 
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Megkeményité szivét. Föltette magában, hogy csak egyszer 
sem fog visszatekinteni. 

Megállhatta egész az utolsó házig, ott megállította valami 
nehéz kő; valami átléphetlen nagy kő — ott a szívben : ne fordul¬ 
jon e még egyszer arczczal vissza, hogy meglássa azokat a tornyo¬ 
kat utoljára. 

Nem! 
Indult. Ekkor egy kéz fogta meg kezét s megszoritá. össze¬ 

rezzenve tekinte hátra. Ilonka állt mögötte. Igyártó leánya, az 
eljegyzett menyasszony,ki őt száműzött apjáért évek előtt elhagyá. 

— Én vagyok itt, suttogá a leány : utánad jöttem és veled 
megyek. 

— Kit elhagyál apád miatt! szólt Keresztszegi szomorú két¬ 
kedéssel. 

— Akkor apám volt száműzött, most te vagy az. Akkor neki 
-volt szüksége társra, most te neked. 

Veszprém város. 
A Vasárnapi Újság 1859. évi 33 számában Veszprém városá¬ 

nak történeti és helyirati bővebb vázlata olvasható s ugyanott 
kisebb rajzban a váro3 képét is bemutattuk. Nem akarjuk ismétel¬ 
ni az ott körülményesebben elmondottakat, de kénytelenek va¬ 
gyunk némi pontokat újra érinteni ez alkalommal, midőn a város¬ 
nak egy sikerültebb, nagyobb rajzát közölhetjük. Régi szándékunk, 
hazai városainknak minél tökéletesebb látképeit összegyűjteni, 
hogy igy művészeink segélyével, azok jelen alakját a későbbi 
nemzedék számára is hiven megőrizzük. Mily jó volna, ha valami 
múlt századbeli magyar képes újságban néha néha lapozgathat¬ 
nánk s az akkori idők viszonyait, jellemét ezúton is tanulmányoz-
hatnók! 

Elég legyen itt csak annyit említenünk, kogy Veszprém vá¬ 
rosa a Balaton és Bakony közt elterülő vidék legnevezetesebb 

L o v a s p o s t a K a l i f o r n i á b a n . 

A keményszivü férfiú nem állhatá meg, hogy keblére ne szo¬ 
rítsa régi szeretőjét és soká, igen soká ne sirjon előtte. A leány 
pedig csak mosolygott, csak csókolt és nem sirt. 

— Isten áldjon meg ezért, rebegé Keresztszegi, hogy szive 
megkönnyebbülhetett. De most eredj vissza. A hová én megyek, 
oda te velem nem jöhetsz. 

— Én pedig veled megyek tüzbe, vizbe, földbe! 
— Én a „rettenetes" kastélyba megyek! szólt szikrázó sze¬ 

mekkel Keresztszegi. 
A leány átölelte nyakát erős karjaival. 
Oda is veled megyek. 

. (Vége az első résznek *). 
*) Jelen regényemben azt a még kevéssé ismert küzdelmet akartam rajzolni, mely 

a vallás és nemzetiségért folyt háborúk idejében hazánknak egy legnevezetesebb váro¬ 
sát foglalkodtatá. Adataim többnyire az akkori időkből fenmaradt városi krónikákból 
vettem. Tény Igyártó házának lerontatása hadból eljövés miatt; tény a csatábanirészvét, 
tény az ingadozás a harcz és béke között a városi pártok félj ül kerülése szerint, tény a 
tanács végzéseinek elbontására feltámadott „rebelles et rebellium fautores" ellen kiadott 
kemény számüzési itélet: a diáksággali eonflictus felderítésére pedig az illető jegyző-

pontja, s egyike hazánk legrégibb városainak, mely már őseink 
bejövetelekor fennállott s Sz. István korában nagy virágzásnak 
könyvi helyet magát idézem : conclusum est : szomorú casug ugyan, hogy ily mater eccle-
sianak florileginmja pusztul és periclitál, melynek főokát az erkölcstelen ifjakban ismerik 
lenni, kik convincaltattak is, mert bárányköntöst viselő farkasok voltak; pro eo, valamint 
az ecclesiasticum fórum convincalta is az ilyeneket, tartsák törvényekhez magukat; Tor¬ 
nai uramnak s schola mestereknek izenni kell, hogy a convictusokat sem seholában, sem a 
városban nem patiálja a tanács, hanem a deliberatum szerint alkalmaztatja magát. Alio-
quin non sit senatus in causa, ha hol mi esik a deákon ? (Commentaria a margine : a deá¬ 
kok elei rámentek a városházára, ott több tanácsbelieket süvegektől megfosztottak, sok 
és nagy excessusokat csináltatlak.) 

E mozgalom iránya Keresztszegi száműzetésével megsüünt; s a mi ezután követ¬ 
kezik, az egészen más téren, más alakokkal folyik le; ugy hogy azt bizton nevezhetem 
külön regénynek, mint a mely csupán egy pár főszemély ugyanazonsága által köttetik az 
elébbenivel össze, s melyet e lapok hasábjain uj évben kezdendek meg e czim alatt: „A 
hír nélküli hősök." 

Még egy tárgyról tartozom számadással olvasóinknak. 
Ez év elején tőlem e lapokban köülött: „Életem legszomorubb napjai" czimü élmény-

töredék utolsó száma alá tévedésből volt téve „folytatása következik," annak ott valóban 
vége volt. Nem azért, mintha életem szomorú napjai ott már végződtek volna; hanem az¬ 
ért, mert a mik azután történtek, azok ez idő szerint nincsenek nyilvánosság elé szánra. 

Jókai Mór. 

Ife-

^ i't^H 
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indult. Ezen király alatt lett a királyné rendes lakhelyévé; püs¬ 
pökséget, káptalant, apáczazárdát és külön szabadalmakat nyert. 
Itt neveltetett Imre herczeg is. Gizella királyné után is több ma¬ 
gyar királyné lakott itt; s tudva van, hogy a veszprémi püspökök 
eleitől fogva a .,királyné kanezellárjai" voltak s azok megkoro¬ 
názása is az ö jogaik közé tartozott. — A török idők alatt e város 
is sokat szenvedett s lakosai több izben vitézül tüntették ki ma¬ 
gukat. — A legelső magyar tudományos egyetem itt állott fel a 
XIII. században, s akkor szűnt meg, midőn Nagy Lajos a pécsi 
egyetemet állította fel. 

Ámbár Veszprém város, külső tekintetben is mindinkább az 
ujabb kor jelleméhez simult, mindazáltal azon városainkhoz tar¬ 
tozik, melyben a régiség s az ódon jellem leginkább meglátszik. 
Epületei között nevezetesebb : a Gizella-kápolna, a püspöki temp¬ 
lom s az alatta elterülő katakombák (kripták); a szép Ízléssel 
épült püspöki palota; a kanonokok lakásai, a gyrnnasium, a vár¬ 
megyeháza, a sz. ferencziek és kegyesrendiek klastroma s templo¬ 
ma; a várral átelleni hegyen csinos ref. és evang. templom, 
zsinagóga stb. Az angol kisasszonyok nem régiben épült csinos 
zárdáját és templomát minap külön mutattuk be (V. U. f. é. 48 
szám). 

A városnak u. n. vár-része kösziklás hegyen emelkedik ki s 
ennek barna falui s bástyái körül a legszebb ujdonépitésü magán¬ 
házak s középületek tűnnek elő — mint azt mellékelt; képünk 
mutatja. 

Lovas posta Kaliforniában. 
Nagyfontosságu az, hogy Eszakamerika keleti és nyugati országai gyors 

és biztos közlekedési eszköz által egymással összeköttetésbe jőjenek, miért 
is régóta tervben volt e czélrai vasutak és távirdák felállítása. A nagyszerű 
terv kivitelét azonban, melynek különben is számtalan akadály gördülen-
dett útjába, a kedvezőtlen időviszonyok miatt iobb időkre kellett halasztani. 
E közben egy vállalkozó férfiú, Russel W. II., legalább a levélforgalomra 
nézve, egy kisegítő módot gondolt ki, egy „Pony-Express-Company" czimü 
társulatot alakítván, mely a Missouri állam vasutvonalai és gőzhajózásához 
kapcsoltatva, az innen mintegy 2000 mérföldnyire fekvő Kaliforniát a keleti 
államokkal oly közel ós gyors összeköttetésbe hozta, a minő azelőtt soha¬ 
sem létezett. 

Állomások jelöltettek ki, egy csapat bátor és ügyes lovag fogadtatott 
fel, kiknek számára 600 ló vásároltatott össze a javából. 1860. év april 9-én 
indultak ki az első lovas posták St. Franciscoból, illetőleg a Missouri mel¬ 
lett fekvő Sz. József városból, s habár épen ekkor a legkedvezőtlenebb év¬ 
szak volt, az egész, 190l) mérföldnyi utat 7'/, nap alatt tették meg. De nem 
sokáig maradt háboritlan e különös módja a levélszállitásnak. A nyugati 
síkságok lakói, a vad, harczias indusok háborgatni kezdek a forgalmat. Nem 
a levelekre, ha íern a futárok fegyvereire fájt az ő foguk, mi kitetszik onnan, 
hogy útközben feltalálták egy agyonlőtt futár holttestét, fegyverei nélkül, 
mig a lcvéltáska sértetlenül feküdt mellette. Később a kormány fegyveres 
erőt adott a társulat rendelkezése alá, mi a háborgatókat elriasztá, s lega¬ 
lább egy időre ártalmatlanokká tévé. így lovagol most a bátor futár gyak¬ 
ran sok mérföldet egy huzamban, kietlen, puszta mezőségeken át, éjjel nap¬ 
pal aggódva a bekövetkezhető rósz idő miatt, s a vörös bőrüeket kémlelve, 
övében töltött revolverrel, s puskáját kezében szüntelen készen tartva, hogy 
szükség esetében ő tehesse az első lövést. Rendszerint 50 mérföldet halad 
egy huzamban, útjában egyszer váltva lovat a 25-ik mérföldnél. A levél¬ 
táska ugy van nyergéhez alkalmazva, hogy ha őt valami baj éri, a táska a 
lóról leeshetik, s aztán ott a földön meglelhető. Ily módon a levéltáska 
egyetlenegy eaetet kivéve, még edd g mindég rendeltetése helyére jutott. E 
kivételes eset is csak azért történt, mert a futár a táskát utasitása ellenére 
lovához csatolta. E futár sötét éjjel egy hidon volt átnyargalandó, melyer 
épen egy ökör feküdt, s ezen keresztül lovastól együtt a vizbe bukott. A 
lovag szerencsésen partra úszott, da a ló a levéltáskával együtt odaveszett. 

A magyarok régi vallásos szertartásai. 
( V é g e . ) 

Imáik. Hogy az Isten meghallgatja a könyörgéseket, azt két-
ségbévönhatlanul hitték a régiek. Socrates a belső szépségért 
könyörgött az istenekhez. Plató igy imádkozott: Mindenek királya, 
add meg nekünk a jót, akár kérjük, akár nem; a roszat pedig ne 
add meg, ha kérjük is. Hogyan imádkozhattak őseink? miután 
vallásbeli áhitatosságukon, valamint származásukon az előidők 
kiderithetlen homálya borong, arról bizonyost keveset tudunk. 
Béla király névtelen jegyzője igy ir : „Árpád vezér, kinek segitöje 
volt a mindenek ura, fel fegyverezvén, seregét hadirendbe állítva, 
az Istentől segítségért könyörgött, mely katonáit bátorította és 

nidön a Duna vizéből és Pannon földjéből az ország megvizsgálá¬ 
sára kiküldött követek mutatványt vittek Árpádhoz, a vizet hadi 
kürtjébe töltvén, az ég felé emelte és háromszor Istent mondvánr 
az Istenhez imádkozott ezen országnak sok bujdosás után végre 

irtokába adásáért. Az Istenhez intézett könyörgések pedig két¬ 
félék voltak : imádság és hálaadás. Az imádság, mely az lm (lásd) 
és adás (adományból) lön, a haladás t zen chaldaeai szóból : hálál, 
mely dicsérni, tisztelni jelent, eredhetett, nem pedig a törökök 
illájából, mint Hager vélekedik, mely szintén Istent tesz. A kö-

nyörgés eredetét vehette ezen chaldaeai zsidó szóból : Kanareach, 
mely annyit te?z : valamit megnyerni, szerezni kívánó. 

Énekeik. Régi eleink az Istent leginkább éneklésben tisztel¬ 
ték, arról Theophilact emlékezik, midőn igy ir : „A törökök (ma¬ 
gyarok) a földnek és égnek hymnusokat énekelnek; az égnek, hogy 
azáltal az Isten létezését, tökéletességét és müveit dicsérjék, — 
a földnek pedig, hogy terméseinek hasznát elöszámlálván, a feletti 
elégedettségüket, örömüket, hálájukat kinyilatkoztassák. 

Az ének dallama egyszerű és természetes utánzása volt a ma-
dirak énekének, melyek kikeletkor bájhangjaikkal töltik el az 
erdőt, ligetet, leginkább pedig a tárgy mivoltához alkalmazva volt, 
s hihető, hogy a mit a táltosok előre elénekeltek, azt a közönség 
utána mondotta, a természet egyszerű hangjain. 

Unnep°ik- Üdvnapok. Feszler szerint minden évben hét ünne-
pök volt éleinknek, melyekre családostul elmentek, hol az arra ki¬ 
jelelt helyen sátorokat építvén, nevezték azokat sátoros-ünnepek¬ 
nek, ily ünnepek voltak : Radina, mely a reád-rád és ina szóból 
származhatott. 

Puzdarek valószínűleg a puzdrától, mely születésnapi aján¬ 
dék volt. A többiek a portol és mától Pomodáknak neveztettek. 
Örömmel töltötték őseink a szent napokat; azért nevezték azokat 
ünnag-ii&k, mely zsidó szó kedvére való élést, lelki s testi jókban 
való részesülést jelent. Beregszászi ítélete szerint azonban hihe¬ 
tőbb, inkább a régi perzsa id vagy üd (festus, dies festus) és a 
magyar nap-ból üdnap lön, mely aztán idővel ünnepre változott. 

Hihető, hogy ily ünnepeken voltak a szertartások is, mely 
alkalmakkor alkoták törvényeiket, a népnek kihirdették, megma¬ 
gyarázták; közérdekű ügyeket eldöntötték és nag}7obb ügyes ba¬ 
jokat elintéztek. Ily ünnepi szertartás tartatott Pusztaszeren, Ár¬ 
pád vezér alatt, midőn az országot első izben szervezte. 

Tor, ravatal és halottak tisztelete. Hogy őseink halottjaikat a 
földbe temették, az kétségkivüli. Azt hitték, hogy valamint az ál¬ 
dozatnak, ugy az embernek is csak a lelke kedves az Isten előtt, 
ez pedig a testből kiköltözvén, visszamegy az égbe, a világosság 
atyjához, az Istenhez. A testet tehát illendőbbnek tartották, vissza¬ 
adni a nagy anyának a földnek, hogy ott a természet or zágában 
szétoszolván, ismét uj életre találjon. Ezt a szokást követték a 
perzsák is, ők sem égették meg a holt testet, illetlennek tartván, 
az Istent — kit tűz alakjában tiszte tek — az emberek lelketlen 
testeivel táplálni. 

A temetkezési helyek rendesen forrásoknál, patakoknál, lige¬ 
tekben választattak. Árpád herczeg egy kis pataknak a forrásánál, 
mely kőárkon folyt alá Etele városában; Rétel és fia Tulma Ko¬ 
máromban a Duna mellett, Botond közel Verőcze patakjához To-
my-Oba nejével együtt az Obadi rév mellett temettettek el. Ha-
lottaiknak mély gödröket ástak, melyeket a sírástól sírnak nevez¬ 
tek, a helyet pedig, melyen az ásatott, a temni, tömni igéből teme¬ 
tőnek hittak. Midőn az elhunyt testet a sirba tevék, mellé rakták 
fegyvereit, diszöltönyeit, sőt kedvencz lovait is megfojtva a sirba 
tették. 

A temetés után halotti tort tartottak, mind a rokonok, szo-
moru-felek vigasztalására, mind a tisztelkedök megj utal mázasára, 
mely tiszteletet még az ellenségnek is megadták. így azon szláv 
származású várparancsnok Laborcznak is, kit nem me9sze Zemplén¬ 
től futásközben elfogtak és egy folyam partján a harcz hevében 
felakasztottak, gyásztorát m 'gtartották és valamint a folyót La-
borczának, ugy a helyet, hol a halotti tort tárták, a szomorú tor¬ 
ról Zomotor-nak nevezik Zemplénmegyében máig is. 

Mily mélyen és szenvedély sen gyászolták halottaikat eleink, 
azt kesergést jelenlő számos szavaink bizonyítják, mint : sirás, si-. 
ralvias, siralom, mely fökép abban állott, hogy a férfiak szakáiu-
kat, melyet máskor le szoktak borotválni, megnövesztek, a nők 
pedig szétjjuszált hajzatban jellemzék az elhunytak feletti mély 
fajdalmukat. 
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Szokásban lehetett nálok még a fekete gyászt fehérrel felcse¬ 
rélni, valamint népdalaink is emlékeznek erről. Valamint, hogy a 
halotti torokban is megtörtént, hogy a szomorúság helyett a bánat 
enyhítésére az örömnek adtak helyet és a jelenlévők kezei közt 
e(rész éjjel keringtek a borral tölt kancsók. 

Szokásban volt eleinknél, hogy a rokonok barátaikkal együtt 
az elhunytak sírjához kimentek s azok emlékezetét gyakori láto¬ 
gatásukkal tiszteletben tartották. 

Lakomáik. „Három dolog szükséges : eleget nem enni, mun¬ 
kától nem futni, és nem bujálkodni," volt őseink föéletszabálya. 
A tárgyak múlandóságát és változását igy fejezek ki : „Reggel 
táncz, este pedig láncz." Azért élvezek az időt, és a kétes jövő elé 
tevék; innen mondták : „jobb egy óra száznál." 

őseink minden ünnepeiket, öröm-napjaikat, halotti-torokat és 
áldozataikat, lakozással szokták befejezni. így midőn Ungvárt 
negyednapi ostrom után győzelmesen bevevék, — midőn Zalán 
Alpár tájékát a Sajó vizéig átengedte, ez örömhírre a magyarok 
Árpád herczeg udvarában harmadnapig nagy lakomát tartottak. 
Hasonlókép midőn Szabolcs, Tass és Töhötöm — jó barátok — a 
meszesi részeken találkoztak, örömükben legott nagy lakomát 
ütöttek, Árpád pedig és föemberei győzelmükről tudósittatván, 
•egész héten nagypompásan vigan ettek ittak, ezen örömhírre, va¬ 
lamint Lehel, Bulcsú és Botond vezéreknek Árpád herczeghez lett 
visszajövetelekor, nagy örvendezés támadt a vezéri udvarban, 
nagy lakomát készítettek és naponkint vendégeskedtek a magya 
rok különféle nemzetekkel. 

Lakomáik evésben ivásban, zene melletti tánczban és éneklés¬ 
ben, dalolásban állottak, mit többnyire rózsaszínű mámorban vé¬ 
geztek. 

Zenéjök síp, tilinkó, czimbalom, koboz és hegedűből állott, 
melyről Cedrenus emlékezik. 

Eledelök erdei vadak, csordabeli házi állatok húsából és hal¬ 
ból főve, sülve, tejből, mézből és gyümölcsből állott, melyeket 
még Ázsia legkedvezőbb éghajlata alatt, termékeny buja növény-
zetü földön bőségben élvezhettek. 

A borivásra való hajlandóságot saját történetírónk által ta¬ 
láljuk feljegyezve. 

A bor eredeti magyar szó, melyet magokkal kellett behoz-
niok, különben a német, tót, latin vinum, vino, wein-ból kölcsönöz¬ 
ték volna annak elnevezését. 

Mennyire volt nálok szokásban a zajos mulatság, kitetszett 
Etele vára elfoglalásakor. A jelenlegi Ó Budára, (hajdani Sicam-
bria) feljővén, ott nagy lakomát tartottak, melyet Béla király név¬ 
telen jegyzője igy ir le. „Etele király palotájában letelepedvén, 
egymás in ellett ülve nagy vigan lakomáztak, és mindenféle össze 
zengedezö hangszereikkel, a kobozoknak és sípoknak kellemesen 
gyönyörködtető bájoló hangjainál, és azon tréfásoknak (trufatores, 
bohóczok) s. a. t. tréfáivalés mindenféle kellemes dalokkal magokat 
mulattatták. Etel, ital, a herczegeknek és főembereknek arany, a 
katonáknak pedig és közrendüeknek ezüst edényekben és serle¬ 
gekben vitettek. Mivel a szomszéd népek minden ingó vagyonát 
Isten az ö kezökbe adá, bőven és vigan lakomáztak, minden hozzá-
jok jött külföldi vendégekkel és mulatság kedveért húsz napig 
maradtak együtt, mely időközben a magyar leventék paripákra 
ülvén, a herczeg szeme láttára majd mindennap paizszsal és dárdák¬ 
kal r agyszerü lovagjátékot adtak, A többi leventék pedig kézij-
jakkal és nyilakkal játszottak." 

Ezen rajzból nyíltan láthatni, mily nagyszerű és fényes alak¬ 
ban lakmároztak eleink, evés ivás közben dalosaik bor-, szerelmi, 
vagy történeti hős dalokat, kobozaik — lantjaik — kíséretében a 
természet egyszerű hangján dalolva a nemzetet dicsvágyra ger-
jeszték; szilaj kebleikbe erőt és állhatatosságot öntenek vagy sze¬ 
lídebb érzeményeket keltének fel azokban. Azért a nép irántok 
határtalan tisztelettel viseltetett. 

Hogy a táncz mind lakomáikban, mind más mulatságaikban 
divatban volt, kétségbe vonni nem lehet, de eleink azt nem előkészü¬ 
lettel és fel'étellel járták; hanem itt is a természet egyszerű ösz¬ 
tönét követvén, csak akkor és egyedül azok lejtették, kik a zene 
hangjaitól felbuzditva és felhevülve élénkebb részt vőnek az öröm 
indulatárjában, valamint máig is indulatkifejező a magyartáncz, 
és a hősöket a győzelem dicsőségéből serdült öröm szintúgy 
tánczra hevítette lakomában, mint a jegyeseket első szerelmök tü-
zében boldogságuk képzelete. 

A legvadabb népek inait is mozgásba hozta a zene, és vala¬ 
mint a kútfő, melyből az öröm szétárad, különféle, utryi'-az indula¬ 
tok sem egy természetűek. Igy másként mozgatja lábát a büszke 
érzettel, másképen a szerelemmel vegyes öröm; e szerint lassú a 
maga erejében és hős tetteiben büszke hős lejtése; vidámabb, für¬ 
gébb és czifrázottabb a szerelmeseké. Eleinknél is más alakja volt 
a vitézi lassú, más a páros friss, ugrós és forgótáneznak. 

Ezen mulatságok pedig közönségesen addig tartottak : 
„Mig váltott tréfák, s poharak közt 
Múlva az éj, a hüs regg elszéleszti homályát 
És seregét a vig lakozóknak" {azaz ki világos ki viradtig,). 

Lakomák alkalmával szokásban volt az áldomásivás is, mely 
az áldozástól vagy is mások megoldásától eredt. 

Ennek maradványa nálunk kivált a köznépnél áldomás név 
alatt máig b fennvan. Mikor házasodnak, születnek, halnak vagy 
valami ügyesbajos dolgot végeznek, adnak vesznek, az áldomás el 
nem marad; az alkut, szegödést, szerződést ma is az erősíti meg 
és mint kitörülhetlen nyoma az ősi szokásoknak fennmarad. 

Az áldomást rendesen körbe ülve itták és elővevén a legöre-
gebbik a tölt serleget, kupát vagy kancsót, a gyülekezetre reá 
köszöntötte, s miutáo egyet ivott, tovább adta, és igy járt kézről 
kézre háromszor, ama régi közmondás szerint : 

„Háromszor iszik a magyar, 
De háromszor jót is akar. 

É n e k l ő e g é r . 

Kondory József. 

Eichelberg, egy németországi, marburgi orvostudor azon időből, mi¬ 
dőn 13 éves politikai fogságában sanyargott, a következő érdekes esetet 
beszéli el 

1846. nov. második felében, midőn a kasszeli várban egyszer alkonyat¬ 
kor szokásszerint a kályha mellett ültem, mellettem nagy meglepetésemre 
egy kanárimadarat hallék énekelni, — legalább hangja után kanárinak 
kellett tartanom. Egyszerre ismét elhallgatott, s én azon gondolatban hogy 
az eltévedt kis madár bizonyára hazataláít, teljesen megnyugodva, a dolgot 
csakhamar elfelejtem. Annál inkább meglepett tehát, midőn másnap ugyan¬ 
azon helyről hasonló hangok ütötték meg fülemet. Feszülten vártam az esti 
börtönvizsgálatot, hogy a börtönőrt a kéménylynk megtekintésére fölkérhes¬ 
sem. A börtönőr utánanézett s azon hírrel tért vissza, hogy a kéménylyuk 
ajtaja be volt zárva, s miután fölnyitá, sem talált ott semmit, a szomszéd¬ 
szoba lakójánál is tudakozódott, kinek a kályhája ugyanazon kéménybe 
szolgált, de ez azt állitá, hogy mitsem hallott. 

Pár nappal később, midőn már világot gyújtottam, a madárdal ismét 
megújult, s eleinte ugy tetszett, mintha a kályha melletti székem alól, 
utóbb pedig, mintha az ablaktól jőne. Hogy tudtam ennyire csalódni? gon¬ 
dolám most. Nem kanári az, hanem bizonyosan valamelyik fogolytársam 
azzal mulntja magát, hogy a kanári hangját utánozza. De csakhamar meg¬ 
győződtem, hogy e véleményem hamis volt, mert mind az állattam, mind a 
mellettem levő szobák, épen üresek voltak. Miután a dolgot sehogysem tud¬ 
tam magamnak megmagyarázni, többé nem is törtem rajta fejemet, beértem 
azzal, hogy az ismeretlen hang néha-néha örömemre megújult. 

Mintegy két héttel utóbb történt, hogy éjjel 11 óra tájban ugyanazon 
madárdal ébresztett föl első álmomból. Ezúttal nem kételkedhettem hogy a 
hangok szobám ajtaja mögől jőnek, s oly szépeknek tetszettek, a minőknek 
még eddig sohasem tapasztaltam. Sokáig mozdulatlanul feküdtem, nehogy 
zörgésemmel zavarjam a szelíd, bájos éneket. Végre mintegy 10 perez múlva 
győzött rajtam a kíváncsiság, a dolognak nyomába juthatni. Fölkeltem 
gyertyát gyújtani; ezalatt a hangok helye hirtelen megváltozott, Majd az 
ágyam átellenéből, majd ismét az asztal mögől hangzott a csodálatos zeng-
zet. Lehetőleg csendesen szálltam ki ágyamból, hogy az asztalt helyéből 
kiemeljem. De alig tettem lábamat a földre midőn az asztal mögől valami 
árnyékformát láttam előtűnni, s gyorsan az ablak felé elsuhanni. Most a 
titokszerü ének az ablak alól hangzott felém. Elhatározván a már megkez¬ 
dett motozást tovább folytatni, szép csendesen lépegettem azon irányban, a 
.honnan a hangok jöttek. Kutatásomnak végre csakugyan eredménye lőn, 
az ablak alatt sikerült fölfedeznem egy kis — egeret, mely száját .még 
nyitva tartá, énekét folytatandó. A dolognak ily fordulata, melyre távolról 
sem számítottam, nagyon meglepett, mert e perczig nem volt tudomásom 
oly egéről, mely a kanárihoz hasonlón énekel, csakhogy még szebben, dalla¬ 
mosabban, mint amaz, melyről még abban is eltér, hogy énekét néha egy 
negyedóráig is folytatja minden megszakasztás nélkül. 

Másnap első gondom volt, fölfedezésemet a bőrtönőrrel közölni, kinek 
azonban csak 10 —12 nappal később volt alkalma a dologról személyesen is 
meggyőződni. 

A kis énekes, azon naptól fogva, midőn sikerült fölfedeznem, mind 
sűrűbben jelentkezett szokott dalával, és pedig nemcsak esténként, hanem 
nappal is. A börtönőr 2 — 3 éves fiacskája, ki néha egy óra hosszat is mula¬ 
tott szobámban, lassankint egészen megbarátkozott az egérrel, mely nem 
szaladt el, ha a fiucska feléje közeledett. Éneke nappal rendszerint csak 
rövid volt, de este többnyire 10, sőt 15 perczig is tartott minden szünet 
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nélkül. Egyszer azt a szokást kezdte, hogy este pontban 73/4 órakor tartotta 
zárhangversenyét, s ekkor bármily nagy zaj támadt is közelében, nem ha¬ 
gyott föl vele, mig programmját végig nem énekelte. 

Mihelyt észrevettem, hogy rendes bucsuhangversenyét mindig pontban 
esti 73/, órakor tartja, fölkértem a börtönőrt, hogy egyszer ezen időtájt 
jelenjen meg szobámban, s tulajdon szemével és fülével győződjék meg a 
rendkivüli tüneményről. A bőrtönőr eljött, s látván a csodadolgot, meg-
vallá, hogy sohasem hitte el e perczíg sem ő, sem a vár parancsnoka, kivel 
a dolgot szintén közölte. Pár nap múlva a várparancsnok is megjelent szo¬ 
bámban, s személyesen győződött meg a valóról. 

Néhány nap múlva ismét meglátogatott a várparancsnok, részint az 
egér további viseletéről tudakozandó, részint velem azon hirt közlendő, 
hogy mint időközben megtudta, Grundlach, kasszeli kereskedőnél is sokáig 
őriztetett egy ily egér kalitkában. E közlemény folytán bátorságot vettem 
magamnak, fölkérni a parancsnokot, vásároltatna szamomra nála levő pén¬ 
zecskémből kalitkát s egyúttal egérfogót is, melynek segélyével a kis prima¬ 
donnát hatalmamba keríthessem. Valószínűleg puszta kézzel is megfoghat¬ 
tam volna, de ezt nem akartam megkísérteni, nehogy nem sikerülés esetében 
magamtól egészen elidegenitsem. 

Alig vártam, hogy a kalitkát és egérfogót megkapjam, mert folyvást 
az a sejtelmem volt, hogy kis énekesemet időközben elvesztem. Sejtelmem 
csakhamar igazolva lőn. A pa¬ 
rancsnok utolsó látogatása óta 
már három nap folyt le, a nélkül, 
hogy az én kis egerem csak egy¬ 
szer is jelentkezett volna. E köz¬ 
ben értésemre esett, hogy az alat¬ 
tam levő szobába is foglyot zár¬ 
tak, sőt a bőrtönőr azt is monda, 
hogy e fogoly mindjárt eleinte 
számos egeret fogdosott össze. 
Most mar bizonyos voltam ben¬ 
ne, hogy az én egerem is ezek 
közt volt; nem is jött elő többé 
soha. Nem írhatom le, mily ke¬ 
serű fájdalmat éreztem sokáig 
azon egyetlen élő lény elvesztése 
fölött, mely egyedül tudott szi¬ 
vemhez szólni, s mely oly kelle¬ 
mes vigasztalóm volt ssnyaru 
börtönömben. Kedves kis éneke¬ 
semet soha életemben sem fogom 
elfelejteni! 

Hogy e rendkivüli tünemény 
tudományos szempontból is érde¬ 
kelt, a dolog természetéből ön¬ 
ként következik. Azonban, a 
mint gondolni lehet, e tekintet¬ 
ben semmi határozott meggyőző¬ 
dést nem szerezhettem. É n e k l ő 
egerem külsejét illetőleg,ugy tet¬ 
szik, hogy orra valamivel hegye¬ 
sebb volt, mint a közönséges há¬ 
ziegereké. Ezzel azonban még 
nem sokat tudtam; hangszervét 
pedig, fájdalom, meg nem vizs¬ 
gálhattam. Hogy pedig egerem 
a kanári énekét csupán utánozta 
volna, ezt azért nem gondolhat¬ 
tam, mert azon időben, sem a vár¬ 
ban, sem a közel szomszédságban 
egyetlen egy kanárimadár nem 
volt. S ő l y o m k ó r o m j a i . 

Gundlaoh kereskedő már ekkor nem élt, ennek vejéhez, Scholl kasz-
gzeli kereskedőhöz fordultam tehát, ha a sajátságos tüneményről netalán 
bővebb felvilágosítást adhatna. Scholl ennek folytán a következőket közölte 
velem : 

„A Gundlach kereskedő irodájának falában, melyet most én birok, ez¬ 
előtt 14—16 évvel, rendszerint az esti órákban, egyszer csak bizonyos csat¬ 
togó hangok voltak hallhatók, melyek eleinte apró időközönkint, s utóbb 
mindig gyorsabban ismétlődtek, s a csalogány csattogásához hasonlítottak. 
Nem ritkán e hangoka falnak különböző oldalaiból voltak hallhatók, de nem 
ugyanazon időben, sőt néha a hangok gyors átugrását egyik helyről a má¬ 
sikra lehetett megkülönböztetni, mi kétségkivül az állat rögtöni helyváltoz¬ 
tatásából származhatott. Ipám, ki a természettudományok iránt átalában 
nagy előszeretettel viseltetett, minden módon igyekezett e különös tüne¬ 
ményt megfejteni, de sokáig siker nélkül. Egyszercsak ugyané hangok nem 
az iroda, hanem az egy lépcsővel fennebb levő konyha falából kezdettek 
hangzani. Most ipám gyorsan egy sajátságos szerkezetű csapdát készitte-
tett, melylyel csakhamar sikerült is a titokszerű énekest elevenen megfogni. 
T. i. egy egér szorult a csapdába, melynek ugyanazonossága az énekessel 
azáltal is kitűnt, mert ez idő óta ama sajátságos hangokat többé sehol sem 
lehetett hallani. Ipám a kis foglyot üvegbura alá tette, hol az bizonyos idő 
múlva csakugyan megszólamlott. 
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„Néhány hetet töltött a kis állat e fogságában, mig végre egyszer si¬ 
került megszöknie, s szabadsága fölötti örömét vig éneklésben nyilvánította. 
A csapdát újra felállították s a szökevény nemsokára ujolag, kézre került. 
Hogy mi történt vele azután, nem igen emlékszem rá, de ugy rémlik előttem, 
hogy másodszor is megszökött s többé nem került elő. A mi az egér kül¬ 
alakját illeti, ha jól emlékszem, feje hosszabb s orra' hegyesebb volt, mint a 
közönséges egéré; teste rendkívül nagy volt s szőrszine a patkányéhoz ha¬ 
sonlított. 

„Meg kell még jegyeznem, hogy körülbelől egy évvel utóbb az iroda 
falaiban ismét hallatszottak a titokszerü hangok, de nem sokára végkép 
megszűntek, s azóta nem is újultak meg többé soha. Vájjon e hangok nem 
az első egér utódaitól származtak-e ?" 

Sokáig fúrta fejemet a ritka tünemény a nélkül, hogy csak némi való¬ 
színűséggel is meg tudtam volna fejteni, míg végre a „Berliner Bazár'• VII. 
évfolyamának 23. számában e tárgyra vonatkozólag a következő közleményt 
olvastam : 

„Egy angol katonatiszt, ki a chinai hadjáratban résztvett, beszéli, 
hogy a chinaiak lakásaiban aranyozott kalitkák láthatók, melyek azonban 
nem madaraknak, 1 .mem egereknek szolgálnak börtönül. A himegerek t. i. 
itt azon sajátsággal bírnak, hogy a kanárimadár énekét tökéletesen tudják 
utánozni, sőt hangjok még nagyobb terjedelmű, mint a kanárié. Néha az 

egerek sokáig várakoztatnak ma¬ 
gukra, mig végre hallatják szelid, 
kedves éneköket, mit semmiféle 
emberi lény utánozni nem képes; 
de ha egyszer hozzáfogtak, többé 
a legnagyobb lármában sem hagy¬ 
nak föl vele," sat. 

E közlemény daczára is még 
mindig joggal kérdezhettem ma¬ 
gamtól, hogy minő összefüggés 
van hát a chinai és a kurhesszeni 
éneklő egerek közt? Az e tárgy 
fölött nyilvánitott különböző vé¬ 
lemények alapján eddigelé nem 
voltam képes határozott meg¬ 
győződéshez jutni. Végül csak 
azt jegyzem még meg, hogy fön-
nebbi előadásom, menten minden 
lehető csalódástól, a legtökélete¬ 
sebb igazságon alapszik, s hogy 
A várparancsnok és a börtönör, 
k l l l l l l 
Kasszelben még mainap is élnek. 

romjai. 
(Biharmegyében.) 

Hazánk egyik gyönyörű 
vidéke a Körösvölgy. S e vi¬ 
dék nevezetességei közé tar¬ 
toznak Sólyomkő regényes 
romjai. 

Sólyomkő Élesd m. váro¬ 
sától három negyedórai tá¬ 
volságra esik, a Pestes közsé¬ 
génél végződő észak-nyugati 
völgy torkolatban jobbra eső 
magaslaton, bükkös bérczek-
töl körülvéve; melyek az 

egész vidéket, a minden oldalról körülövező hegység közepett, 
természeti parkká alakítják. 

E völgyet egy hegyi patak hasitja keresztül, mely a sziklafa¬ 
lakon és köveken utat törve, morajának zajával tölti be az ünne-
píes csendet; itt ott a sziklákból üde források törnek elő, melyek 
között kitűnő figyelmet érdemel egy, a romok közelében lévő 
forrás : mely több ölnyi magasságú egyenes, és természetes szik¬ 
lafal üregéből bugyog; ezen forrásvíz oly hideg, hogy a szájban 
huzamos ideig nem lehet tartani, a mellett tiszta voltánál fogva, 
sajátságosán frissítő, és éltető erőt gyakorol az emberi testre. 

Ezen forrás közelében, jobbra eső emelt helyen tűnik elő 
Sólyomkő; mely nevezetét régi időktől fogva, egész jelen ideiglen, 
ama romok között fészkelő s őseink által vadászatra használt só¬ 
lyommadaraktól örökölte volt. 

Azon hagyományos népmondák között, melyeket e romok 
koronkénti lakóiról, egymástól eltérő értelemben lehet hallani, 
(mert sajnos, hogy ez ideiglen, annak történeti nevezetességeiről, 
biztos tudomást, minden fürkészés daczára, még nem nyerhettünk,) 

Vasárnapi Újság 52-ik számához 1861. 
felemlítendő, hogy a XV-ik században Bocskay István parancsnok¬ 
sága alatt; s a mainapiglan is élő báródsági Czepele, és Venter csa¬ 
ládok elődei lettek volna a várkapitányok, kik érdemeikért nemesi 
rangra emeltetvén, a nemesség utódaikra is szállott. 

Majd Zólyomi Dávidról is tétetik említés, ki a XVI-ik század¬ 
ban lett volna birtokában, s kiről a kincstárra szállott, mig a kincs¬ 
tár, a XVII-ik század elején, az élesdi uradalommal Bánffy Dé-
nesnek, érdemei elismeréséül adományozta. (Sajátságos egy, ezen 
férfiúról, még most is hallható néprege : miszerint az itteni uroda-
lomban mint vérhatalommal is birt kény-ur, azon furcsa gondo¬ 
latra jött, hogy egyszer parancsolatban kiadá, hogy azon évben, a 
városban születendő minden fi-gyermek Dénesnek kereszteltessék, 
minélfogva az itteni lakosok között, még most is több Dini neve¬ 
zetű van.) 

Később Mária Terézia, nevezett Bánffy Dénestől, az urodal-
mat, állitólag játékkal nyerte el; ki 1779-ben eladta gr. Batthyányi 
Györgynek 48,000 forinton ezüst- és aranypénzben. Ez fiát gr. 
Batthyányi Józsefet nagykorusittatván, az uradalom ez utóbbi 
nevére íratott. 

A sólyomköi kápolnát gr. Batthányi József első neje, Lázár 
Anna épitteté 1822-ben; s ez idő óta a gr. Batthyányi család 
sírboltjául használtatik. Petruss János. 

Aran> mondatok. 
(Vége.) 

— Öntetteivel kérkedni, balgaság. A vaskos liba nagy zajt üt ha 
szárnyra emelkedik, mig a sas fenséges magasságban némán szokott lebegni.. 
Elégedj meg azzal, hogy te a dolgot jól végzéd és engedd, hogy mások 
szóljanak felőle. 

— Önmagát dicsérni, hiúság, gyalázni pedig bolondság. „Stultum 
laudat, qui se laudat" mondja egy régi latin közmondás. 

— Fülöp haragjában egy izben azzal fenyegeté a laczedemoniaikat, 
hogy mindentől eltiltja őket; de ezek kérkedésén mosolyogván, kérdezek 
tőle : vájjon eltiltja e őket a haláltól is? 

— Cicero Vatinius előtt dicsekedett, hogy számkivetéséből a tanács 
vállain hozatott vissza; de Vatinius csakhamar kérdezé : „Mért vannak te¬ 
hát testeden a görcsök?" 

— Ki eredetének nemességével kérkedik, helytelenül cselekszik. A 
sziv és lélek jósága tesz nagygyá, monda Socrates, nem a születés, mely 
minden élőnek egyenlő sajátja. „Mindnyájunknak egy szülője — a világ!" 

— Hunyadi János midőn a büszke Czillei Ulriknak üzené, hogy jönae 
hozzá a táborba, ez feleié, hogy ő mint régi nagy család ivadéka nem mehet 
az uj nemeshez; mit midőn Hunyadi hallana, feleié : „Én nem élőidhez, 
hanem te hozzád hasonlitom magam, ki vitéz tetteimért megnemesittetvén, 
nagyobb nevet szereztem utódimnak : és valamint benned a Czillei család 
eltöröltetik, ugy én bennem a Beszterczei ház feltámad." 

— Sokáig tart emlékezetünk, ha életet érdemlettünk. Felséges 
elmének jele, dicsőséges tett elkövetésénél, megvetni a dicsőséget. 

— Senki nem oly ártatlan, a ki felől rósz ne mondathassák, és senki 
nem oly istentelen, ki szószólót ne találjon. 

— A nép ítélete, mint a folyam, felül hagyja úszni a könnyűket, a ne¬ 
hezeket és terheseket pedig elsülyeszti. 

— Milyen a madár, olyan a szólása : a roszak többnyire ugy ítélnek, 
mint ön maguk éreznek. Nem mindig legbünösebbek azok, kiknek elveit 
leginkább hiresitik. Sokan felkiálthatnának Stuart Máriával : „En jobb 
vagyok híremnél!" 

— Sok körülményt kell az embernek megismerni és érteni, mielőtt 
mások tetteiről igaz és bölcs ítéletet mondjon. 

— Nehezebb elkerülni a rágalmazásokat, mint dicséretet nyerni. Egy 
csekély ballépés száz előbbi jótettet megsemmisít. 

— A jó hir ólom — a rósz sasszárnyakon repül. 
— Könnyebb mások szemeiben a szálkát, mint magáéban a gerendát 

meglátni. 
— Egynek hibái, másnak tanúságai. Hogy a jóról fogalmunk legyen, 

szükséges a roszat is ismernünk. 
— Az éretlen gyümölcsöt nem lehet megítélni; igy az ember élete is 

végéről ítélendő. „II di loda la sera" — mondja az olasz, azaz : az est 
dicséri a napot. 

T Á R H ÁZ. 
Albert herczeg, az angol királynő férje. 

(Szűl. 1819. aug. 26., megh. 1861. dec. 15.) 

A halál nem kérdi : ki vagy, koldus-e vagy király? ha szembe jön 
veled, félretesz az útból, s tovább megy dolgára . . . . 

December 13-án azt mondták a hírlapok, hogy az angol királynő férje 
meghűtötte magát. 

14-én, hogy betegsége súlyosabb lett. 
15-én, hogy meghalt! 
A folytonos egészségben viruló ép erős testalkat, s a nagy Britannia 

legelső orvosai, nem tudtak megbirkózni a halál romboló hatalmával, egy 
pár napi betegség a sirba rántá a legjobb korában lévő deli férfiút, a leg¬ 
hatalmasabb birodalom legboldogabb uralkodójának szeretett férjét. 

Albert (Ferencz Auguszt Károly Emánuel) herczeg Koburg mellett 
Rosenau várában született, 1819-ben augusztus 26-dikán. Atyja: Ernő szász-
koburg-gothai herczeg, anya : Luiza, Auguszt szász-gotha-altenburgi her¬ 
czeg leánya volt. 

A természettől nyert szép külső és jeles elme mellé, a leggondosabb 
nevelés is meghozta a magáét, hogy az ifjú herczegből a szó teljes értelmé¬ 
ben „derék ember" váljék. Férfias szép testalkatának hajlékonyságát és 
ügyességét, rendkívül emelte a mindennemű lovagi gyakorlatokban szerzett 
kitűnősége. A bonni egyetemben hallgatott tudományok nemcsak ki nem 
fárasztották az ifjú lelkét, sőt vágyat, kedvet gerjesztettek benne az önmi-
velést nagyobb térben fogni fel, s egész tűzzel és szorgalommal feküdt az 
államtudományokon kivül különösen a természet- és vegytannak; a művé¬ 
szet ágai közül pedig főlag a zene és festészet felé vonták hajlamai, s kitűnő 
tehetségének mindenik téren szép jeleit adta. Ugy hogy, ha mindezen tulaj¬ 
donokhoz hozzá vesszük a magas miveltség által megnemesitett szivét, s 
derült vidám kedélyét, egy oly jellem áll előttünk, mely egy nép szeretetére 
teljesen méltóvá van teremtve és képezve. 

Ámde Albertnek a fejedelmi székre kilátása otthon nem lehetett, mert 
ő második figyermek lévén, atyja trónját az első szülött Ernő herczegnek 
kellé örökölni. E helyett gondoskodott számára a sors más elégtételről. 

1838. június 28-án nagy ünnepe volt Angliának. 
E napra koronázta meg mostani uralkodóját, Viktoriát. 
A fényes ünnepélyt látni, Albert is megjelent Londonban. 
Tizenkilencz éves volt. 
A királyi hajadon szintén. 
Feltették a koronát a szép hölgy fejére és szólottak az ágyuk, hogy 
V«s. tljs. 52. ti. — 186J. 

rengett belé a Themse partja, de Viktória nem hallotta azt, — szive dobo-
gása elvonta figyelmét a külső zajtól; márvány homlokáról messze tündök-
lött a királyi diadém ragyogó gyémántja, — de szemében fényesebben, ígé-
zőbben lángolt a kelő szerelem édes boldogsága. — A nép örömriadásától 
reszketett a levegő, de Viktória tekintete csak egy lény arczán kereste az 
öröm sugarait, s csak akkor volt megelégedve, midőn azt mégis találta. Az 
ifjú deli herczeg, megigézve állott a szép királynő közelében. 

A következő évben Albert ismételte látogatását) a brit udvarnál, mi 
annál kevésbbé tűnhetett föl, mert a királynőben rokonát látogatta. Csak ak¬ 
kor döbbentek meg az illetők, midőn ugyanazon év november havában tud¬ 
tára adta titkos tanácsának Viktória, hogy ő elhatározta magát, kezét a her¬ 
czegnek adni, kit jövendő férjéül választott. 

Az angol nagyok nem szívesen látták, hogy a királynő hirök tudtok 
nélkül választ magának társat, és pedig épen egy kis német herczeget, kit 
sehogy sem találtak méltó férjnek, a hatalmas Anglia úrnője oldalához. De 
Viktória nem hagyá szivét a politikai igények által elhalgattatni, s 1840. 
február 10-én nagy ünnepélylyel kelt egybe Alberttel, ki akkor huszonegye¬ 
dik évében járt, s korának egyik legszebb ifja volt. Mielőtt azonban maga 
mellé emelte volna a királyné a herczeget, honosítási okmányt, tábornagyi 
rangot, Bath-rendet nyert, s egy huszárezred tulajdonosává neveztetett ki, 
— hogy a nemzet irányában „idegennek" a királynéhoz kicsinynek ne lás-
sék; a parliament pedig mindezt három millió évi jövedelemmel, s „királyi 
fönség'/ czimmel egészítette ki. 

És e házasságon valóban meglátszott, hogy nem a titkos kabinetben, 
hanem a sziv kamarájában készült, nem a politika „számító Socrates"-ei, 
hanem a két egymásba szerelmes ifjú legőszintébb hajlamai szőtték. Ha az 
rolna czélunk, a páros és családi élet legszebb idylli jeleneteit idézhetnénk 
öl állításunk igazolására, a királyi pár 21 éves házasságából; de a mi fel-
.datunk ezúttal a herczeg-férj vázlatos jellemzése lévén, sietnünk kell an¬ 

nak befejezéséhez. Elég legyen itt annyit mondanunk, hogy e házasság a 
szó teljes értelmében boldog volt, férj és nő igazán és szenvedélyesen sze¬ 
rették egymást; s Albertről számtalanszor elmondák, hogy példánya volt a 
jó atyáknak. Gyermekei nevelésére maga ügyelt fel; s különös gondot for¬ 
dított a trónörökös Walesi herczeg kiképezésére; ki iránt oly szigorú volt, 
hogy gyermeki makacskodásai ellen,nem egyszer afenyitő vesszőhöz is hoz¬ 
zányúlt. De e szigorúságot is szeretetből gyakorolta. Átalában oly benső 
ragaszkodással viseltetett az övéi iránt, milyent az ilyen legmagasabb kö¬ 
rökben, mindig kivételek gyanánt bámulunk. Midőn 3 év előtt, legidősb 
leányát Viktoriát férjhez adta, s szülei karjai közül a porosz herczeg elvitte: 

Ste. 
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könyzápor omlott az apa szemeiből, 8 London népe megindulva állott az 
atyai ragaszkodás e megható jeleneténél. — Trónok biborára ritkán hull 
ilyen köny. 

Albert személyes tulajdonai, szeretetreméltósága, s a nép iránt minden 
lépten nyomon tanusitott jó indulata, korán megnyerték számára az angolok 
rokonszenvét és őszinte becsülését. A tudományok és miivészetek mellett 
mindenütt védőül és pártolóul lépett fel, több emberiségi intézvényeket lép¬ 
tetett életbe, számos közhasznú vállalatnak élére állt; — s valóban azon 
tisztelet, melyben a nemzetnél állott, koránsem magas állásának, hanem 
egyedül személyes érdemeinek kifolyása. 

1847-ben a cambridgei egyetem kanczellárjává, majd a szabad kőmű¬ 
vesek nagymesterévé, az ipar és művészeti egyesület elnökévé választatott, 
s mint ilyent, őt illeti a legfőbb érdem az 1851-ben Londonban rendezett 
nagyszerű iparműkiállitás körül. 

Hogy Albertben az államférfit ép azon közbecsülés vette körül, mely 
az embert és polgárt átölelte : azt azon eszélyes magaviseletének tulajdonit¬ 
hatjuk, hogy az ország ügyeibe avatkozástól folyvást távol igyekezett ma¬ 
gát tartani; s azon előnyökkel és jogokkal, melyekkel a szerény visszavo¬ 
nulás viszonzásául kitüntették, soha sem akart visszaélni. — De ha véleménye 
kérdeztetett, megmondá azt mindannyiszor nyíltan, és ilyetén nyilatkozatai 
annyi államférfim belátást és bölcseséget tanúsítanak, hogy nemcsak a 
korona titkos tanácsának tagjául felvétetett, nemcsak jog adatott neki, a 
királynő által minisztereinek adott audientiákon jelen lenni, de a status 
legnagyobb titkai bízattak rá akkor, midőn Peel Róbert még azon szekrény 
kulcsát is kezei közé tette le, melyben a koronát érdeklő minden depe-
sek és jegyzékek állanak. 

Albert herczeg halála fölött a legmélyebb gyászban vaunak Angliá¬ 
ban, s az ő kimúlta valósággal nagy veszteség, nemcsak a szigetországra, 
de Európára is, melynek életkérdéseibe neki befolyása volt, és pedig — mint 
a török-orosz viszálynál láttuk — mérséklő befolyása. 

Árvául három fiu és négy leány gyermeket hagyott. Sz. K. 

Irodalom és művészet. 
4- (Országgyűlési arczképcsarnok.) A képzőművészeti társulat által 

kiadott , országgyűlési képviselők arczképcsarnokának" első műlapja pom¬ 
pásan kiállítva megjelent s a következő képviselők igen sikerült arczképeit 
hozza : Csengery Antal, gr. Andrássy Gyula, b. Podmaniczky Frigyes, 
Kazinczy Gábor, Jámbor Pál, Klauzál Gábor, Kubinyi Ferencz, Szenti-
ványi Károly, Ürményi József, Kubinyi Iíudol, Zsarnay Imre, gr. Keglevich 
Béla, hg. Üdeschalchi Gyula, Illésy János, Hajnik Pál, Szelestey László, 
Horváth Boldizsár, Bárczay Ödön, Beniczky Ödön, gr. Csáky Tivadar, 
Tanárky Gedeon, gr. K.4day Gedeon, "Ürményi Miksa és Kiss Miklós. E szép-
műlapnak annál nagyobb kelendőséget óhajtunk, minthogy jövedelme a nem 
rég alakult képzőművészeti társulat czéljaira fog fordittatni. 

4- (Hangverseny). Karácsony másnapján, d. u. 4% órakor Deutsch 
Vilmos aMuzeum díszteremébe a nagy zenekari hangversenyt volt rendezendő, 
következő műsorozattal : 1) Gyászhangok Széchenyi gróf halálára, szerzetté 
Mosonyi M., előadja a nemzeti szinház zenekara; 2) Zongora hangverseny 
D-moll (40 mű) zenekarkisérettel Mendelssohn Bartholdytól; 3) Nagy jele¬ 
net és ária Weber „Oberon" czimű operájából, előadja Huber Ida; 4) Be¬ 
vezetés és allegro appassionata, zongorára zenekarkisérettel (92. mű) Schu¬ 
mann Róberttől; 5) ötös Mozart „Cosi fan tutte" czimü operájából, előad¬ 
lak Huber Ida, Voggenhuber Vilma, Ellinger és Köszeghi; 6) „Polonaise 
brilliante" Webertől, zongorára és zenekarra alkalmazva Liszt Ferencz 
által. A hangverseny vasárnapra, dec. 29-re lőn halasztva. 

4- (Izraelita „hitbeszédek.") Náthán Izsák, pesti könyvkereskedő elő¬ 
fizetést nyit dr. Meisel F. A. pesti főrabbinak „az ősatyák mondatai fölötti 
hitbeszédeire," magyarra fordítva Bauer Márkfi Lőrincz, pesti izr. tanitó 
által. A munka 10 füzetben mintegy 50 ivén fog megjelenni. Előfizetési 
ára 3 ft. 

+ (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyinél a következő uj zenemüvek jelentek 
meg : „Emlék Gyulára" kettős. „Bánk bán" dallamaiból szerzetté Erkel 
Gyula. A 22 lapnyi füzet ára 1 ft. 60 kr. — „Ou vas-tu petit oiseau" 
(„Hova szállsz, te kis madár ?"). Ábránd, zongorára szerzé Hess J. Ch. ára 
50 kr. — „Szegszárdi szüreti csárdás." Zongorára szerzé Mérty N. Ára 50 
kr. — „Bánk bán." Nagy dalmű, Erkel Ferencztöl. „Bevezetés" 4 kézre. 
50 kr. 

4- (Várady Gusztáv „Utolsó Árpád") czimü eredeti történeti drá¬ 
májára előfizetést nyit lftjával. A dráma 6 felvonásban, 9 —10 ivén február 
1-én jelenik meg. A pénzek jan. 20-ig szerzőhöz Sáros-Patakra küldendők. A 
tiszta jövedelem fele a budai népszínház alaptőkéjéhez fog csatoltani. A 
drámából lapunk ez évi 49. számában közlöttünk mutatványt. A darab már 
több vidéki szinpadon előadatott, jelenleg azonban nem lehet szinrehozni. 

4- (Előfizetési felhívás Kovács Gyula költeményeire.) A Debreczenben 
a múlt nyáron elhunyt jeles költői tehetségű ifjú Kovács Gyula költemé¬ 
nyeit Bihari Péter kiadni szándékozván, e végett eléfizetést hirdet. A hat 
ivnyi fűzet ára 50 kr., diszkötésben 1 ft. A pénzek jan. 15-ig a kiadó czime 
alatt a debreczeni ref. főiskolába küldendők be. A tiszta jövedelem fele a 
debreczeni, fele a miskolezi ref. iskolában kitűzendő pályadijakra fog for¬ 
dittatni. 

4- (A „Szatmári Értesítő") újévtől kezdve „Tárogató,, czim alatt, 
nagyobbitott alakban, hetenkint kétszer fog megjelenni. Kiadó-szerkesztő 
Bürkei Imre, lapvezér Ábrái Károly. Előfizetési ára egész évre 7, félévre 
4ft. 

-f- (Egy munka, mely hiányt pótol.) Mátray Gábor, a magyar szavalat 
tanára, „A rendszeres szavalat-tan alaprajza" czimü munkával gyarapította 
irodalmunkat, melynek tiszta jövedelme a pestbudai zenedében megalapított 
magyar szavalat-tanszéki könyvtár gyarapítására fordittatik. A munka 230 
lapra terjed. Kapható a zenedében az ottani felügyelő szolgánál, fűzve 1 ft. 
20 kr., vászonkötésben 1 ft. 50 krért. 

4- (A „Bolond Miska" ügyében.) Emich Gusztáv, mint kiadó, egy 
nyilatkozatot tesz közzé, melyszerint azon időre, mig Tóth Kálmánnak a 
felsőbb katonai törvényszék által is megerősített egy havi fogsága letelik, 
a „Bolond Miska" felelős szerkesztését Szokoly Viktor vállalta el. Külön¬ 
ben a lap ezentúl is eddigi alakjában fog megjelenni, dolgozótársai is a ré¬ 
giek maradnik, s a szerkesztői és osztalékdij is a volt szerkesztőt illetik. 

4- (A budai népszínházban) Sylvester estéjén egy uj alkalmi darab 
og előadatni, melyet hir szerint Turcsányi Gyula irt. 

4- (Érdekes pályázás.) Győrött Kovács Ödön és Perlaky István elha¬ 
tározták, hogy két hét alatt mindegyikök egy-egy vígjátékot ir, melynek 
alapeszméje a féltékenység. Mindkét uályázó két-két aranyat tett le, mely 
a jobbik darab szerzőjének fog átadatni. Mind a két darab czime : „Ne le¬ 
gyetek féltékenyek," s tegnap voltak egyszerre előadandók a győri szinpa¬ 
don. Hogy ki melyiket irta, az természetesen az előadás előtt nem volt 
tudva. 

+ (Az „Alföld" czimü, Aradon megjelenő politikai napilap) e napok¬ 
ban küldte szét előfizetési felhivását, melyet a közönség figyelmébe ajánlunk. 
Az „Alföld" újévtől kezdve, eddigi elveihez hiven, melyeket mi is szívesen 
aláírunk, bővebb tartalommal, megváltoztatott alakban, nagy ivén fog na¬ 
ponkint megjelenni. Ára marad a régi, t. i, egész évre 15 ft, félévre 7 ft 
50 kr, negyedévre 3 ft 75 kr. 

— (Dr. Kovács István) a békesmegyei kórház orvosa, Des Etanges 
lires franczia doktornak, a politikai öngyilkosságokról irt igen érdekes és 
nagybecsü munkáját fordítja magyarra. A jeles könyv, nemcsak a tudomány 
szakembereinél, hanem a nagy közönségben is rendkívüli érdekeltséget költött 
az egész külföldön, s fog kelteni bizonyosan nálunk is. A forditás j élességé¬ 
ről okunk van előre is a legjobb hiszemben lenni. 

4- (.4 „Gazetta di Fiume") czimü fiumei olaszlap, melyet jó iránya 
ziutén ajánlatossá tesz, újévtől kezdve hasonlag megnagyobbított alakban, s 

különösen gazdag kereskedelmi s gazdasági érdekű tartalommal fog meg¬ 
jelenni. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
4- (Lukácsy Sándor) az országos magyar kertészti társulat által kert¬ 

felügyelővé megválasztatván, újévtől kezdve a társulat r.-palotai kertjének 
kezelését ia átveendi, hol a kertmunkásokat képzőintézetet febr t-án meg-
nyitandván, abba egyelőre tizenkét, 14 évet betöltött, s írni, olvasni tudó 
fóldmüves-növendékeket vesz föl, évenkinti 60 ft. élelmezési dij mellett egy, 
vagy ha kivántatnék, két évi kiképezésre. Az intézeti növendékek kiképez-
tetésök bevégeztével az országos kettészeti társulat részéről kiküldendő 
bizottmány által megvizsgáltatván, oklevelekkel fognak elláttatni. Lukácsi 
rendes lakását febr. 1-én Rákos-Palotára teendi át. 

— (Az „országos Magyar kertészeti társulat" igazgató választmánya) 
dec. 17-én Ertl Károly alelnök elnöklete alatt tartott ülésében azért, hogy 
a választmány mind a közgyűlés által benne helyezett bizalomnak megfe¬ 
lelhessen, mind azon elveknek, melyeket eddig nem csak jegyző könyveiben 
letett, de eddigi működéseiben is vallott, érvényt szerezhessen, de egyúttal 
azon czél felé is, melyet a kert vásárlásával elérni óhajtott — közelíthessen 
— a társulat rákos-palotai kertje felügyelőjévé Hutiraai Lukácsy Sándor 
urat választá, s a kertet 1862-ik évi jan. l-ől szoros felelőség alatt kezelése 
alá adni elhatározá, oly kikötései, hogy 800 ft évi segély pénzért tartozik a 
társulat pomologiai gyűjteményét nem csak fenntartani, hanem a gyümölcsé-
szeti szakosztály által ki jelölendő új fajokkal évenként szaporítani, — a 
társulat kerjébőli gyümölcs fajokkal a hazábani minden gyümölcs kiállítá¬ 
son a társulatot képviseltetni, — a középponti állandó kiállításba koron¬ 
ként a gyümölcs fajokból 1—5 darabot küldeni, — évenként september 
utoljáig az őszi, és febr. 10-ig a tavaszi megrendeléseket tevő társ : tagok¬ 
nak 10 db. oltó galyat névvel ellátottan, s rendesen begöngyölve ingyen 
adni, s illetőleg — a megrendelő költségére elküldeni, 1862-ik ősszel 1000. 
db., 1863-ik évi őszszel 1500 db., 1864-ben 2000,1865-ben 2500 és 1866-ban 
valamint az azutáni minden őszszel 3000 db. 1—2 éves nemesitett gyümölcs 
fát a társulat rendelkezésére adni köteles, melynek fele a tagok, felepedig a 
községi gyümölcs fa iskolák között fog évenként ingyen kiosztatni, köteles 
továbbá 1 — 12 növendéket a társulattól 30, a növendéket beküldőtől pedig 
60 ftot nyerendő dij mellett a gyakorlati kertészetben oktatni, s élelmezni. 
Az ekép kert folügyelőnek megválasztott titkár helyébe a köztiszteletben 
álló Kacskovits Lajos országgyűlési volt képviselő, s Pest városi, visszalé¬ 
pett tanácsnok választatott egyhangúlag titkárnak, s egyúttal pénztárnok¬ 
nak. A lemondott, fáradhatatlan szorgalmú Sztupa György pénztárnoknak 
pedig, ki a társulat pénzügyeit dij nélkül kezeié, a pénztár rendbehozása, s 
a társulat egyéb érdekeinek előmozdítása körül tanusitott buzgalmáért a 
választmány hálás köszönetét jegyző könyvbe iktatni, s ezt kivonatban néki 
megküldeni rendelé. 

4- (A hevesmegyei gazdasági egylet) termény- és iparkiállitása f. hó 
15-én nyittatott meg Gyöngyösön. Áz egylet a londoni kiállításra búzát, 
zabot, árpát, repezét, s néhány más érdekes iparczikken kívül 100 palaczk 
bort fog küldeni. Másnap az egylet uj tisztviselői választattak meg s nagy 
lakoma tartatott. Harmadik napon 21 jóviseletü család közt jutalmak osz-
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tottak ki. A közgyűlés elhatározta az egylet és megye statisztikájának kia¬ 
dását s 100 ft. pályadijt tűzött ki a cselédtörvény legjobb vázlatására. Az 
egylet 22 alapitó s 190 rendes tagból áll. 

4- (A mátrai bányászat programmja) e napokban fog szótküldetni. 
Czélja az egyesületnek, a Mátrahegységben eddig működött kisebb bánya¬ 
társulatokat egybeolvasztani s a bányamivelóst nagyobb mérvben folytatva, 
nagyobb nyereményt eredményezni. Az ügy élén több nagyobb birto¬ 
kos áll, u. m. gr. Károlyi György, Brezovay Imre, Gömöry János. Szelényi 
Gusztáv, Sirk Károly, Katona Lajos, Erdey Pál és Royko Lajos. Ha a 
programm megjelenik, bővebben fogunk róla szólani. 

4- (Gabnahiány Horvátországban.) Zágrábban nagyon kezd érezhető 
lenni a gabona hiánya. Horvátország hegyesebb tájain már is sok család 
küzd kenyér hiányával az idei mostoha termés miatt, ugy annyira, hogy 
«gy zágrábi tudósítás szerint, a tavalyinál is nagyobb Ínségnek néznek eléje. 

Közintezetek, egyletek. 
4- (A magyar Akadémia f. hó 21-iki nagy gyűléséből) a pályázatokat 

és választásokat illetőleg a következőket írhatjuk : Az Akadémia 200 ara¬ 
nyos nagy jutalma Arany Jánosnak Ítéltetett oda „kisebb költeményei"-ért; 
mig a Marczibányi-d\ja,t Czuczor Gergely költeményei nyerték. A Nádas-
dy-dij, a beadott három pályamű megfelelő nem lévén, ez idén nem adatik 
ki. Az í7/pár!/-dijt (Széchenyi Pál gr. életirására) hasonlóan nem lehetett 
oda ítélni. A öorove-dijat (Á hazai és külföldi iskolázás az Árpádok alatt). 
Vass József kegyesrendi tanár nyeré el. A Görögország történetére kitűzött 
női dij nem adathatott ki. A csillagászati kézikönyvre kitűzött női dijat 
Hollósy Jusztinián, pannonhegyi benezés és soproni gymn. tanár nyerte el. 
Az épitészettani jutalom nem adathatott ki. A Samuel-iij végre Fogarassy 
Jánosnak ítéltetett oda a magyar hangsúlyról irt értekezéseért. Akadémiai 
tagokul megválasztattak: 1) a nyelv- és széptaní osztályhoz rendes tagul: 
Jókai Mór. levelező tagokul: Budenz Józs. Szilády Áron, Torkos Sándor, 
Ormós Zsigmond és Tóth Kálmán. 2) a történelmi osztályhoz : tiszteletbeli 
tagul: id. gr. Teleki Domokos; rendes tagul: Ipolyi Arnold; levelező tago¬ 
kul: Kerékgyártó Árpád, Urházy György, RostyPál és Torma Károly. 3) a 
törvénytudományi osztályhoz : tisztb. tagul: Lónyai Menyhért; levelező 
tagokul: Dózsa Elek, Falk Miksa, Horváth Boldizsár és Szinovácz György. 
4) a mathematikai és természettudományi osztályhoz: levelező tagokul: gr. 
Wass Samu, Petkó János, dr. Tóth Sándor, Chyzer Kornél, Mártin Lajos, 
Kondor Gusztáv, és rendes tagul: Hollán Ernő. 5) Külföldi tagokul; Ro-
scher Vilmos, Lyel Károly, Roderich Impy Murchison és Régnault Viktor. 
Az Akadémia titkárául egyhangúlag Szalay László választatott meg. 
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4- (Az Akadémia közülése) tnult vasárnap az előbbi évekhez 

képest feltünöleg csekély közönség előtt ment véghez. Ennek oka 
véleményünk szerint három körülményben rejlik : Első az, hogy 
egy kis önfeláldozás kell ahhoz, hogy valaki hideg téli időben több 
<5rát fütetlen teremben töltsön. Második az, hogy a gyűlés nagyon 
későn, d. e. 11 órakor kezdődött, s tartott d. u. 3 óráig. Ilyenkor a 
közönség legnagyobb része ebédelni szokott. A harmadik okot az 
olvasó maga is kitalálhatja. Az akad. tagok csaknem teljes számmal 
voltak jelen. A gyűlés következő renddel ment véghez : Az elnök 
gr. Dessewffy Emil megnyitó beszéde után, melyet egész terjedel¬ 
mében közölni fogunk, Toldy Ferencz titoknok az Akadémia 1861. 
történetét adá elő; utána Szabó József 1. tag „egy geológiai érte¬ 
kezést Európa délkeleti részéről"; majd Toldy Ferencz Bajza 
József elhunyt rendes tag felett emlékbeszédet tartott, mely után 
még egy jeles értekezés olvastatott föl Ipolyi Arnold r. tag által : 
„a középkori emlékszerü építészetről Magyarországon." Ez érdekes 
felolvasások után,melyeket a közönség részvéttel hallgatott, Csen¬ 
gery Antal jegyző által a pályázatról történt jelentés, mely után 
az elnöki zárszó a közülést befejezte. 

4- (B. Sina Simon) Pest közelében fekvő három nagy urodalmát hir 
szerint Ypsilanti herczegnek készül átengedni, ki leányát a legközelebbi 
farsangon nőül veendi. 

4- (Drága hozományi fehérnemű.) Mint említők, báró Sina Simon 
leánya a jövő februárban fog összekelni Ypsilanti herczeggel. Egy bécsi vá¬ 
szonnemű-kereskedés három hó óta 105 varrónőt foglalkodtat a báróhölgy 
hozományi fehérneműjének készítésével. A menyaszony összes hozományi ru¬ 
hái közszemlére lesznek kitéve. 

4- (Deák Ferencz arczképeiböl) eddig 7000 ft. folyt be, melynek fele 
Josephinum, fele az árvaleány-intézet javára fordittatott. 

4- (Csillag Róza) a „Hölgyfutár,, szerint a jövő hóban néhány 
vendégszerepben fog föllépni nemzeti színpadunkon. Ez talán előhírnöke 
leendő szerződtetésének. 

4- (Tarkanyi József Szabolcsból) értesít, hogy csendbiztossá lett kine-
veztetését nem fogadta el. 

4- (Majláth György, volt tárnoh) hosszabb időre külföldre készül. Út¬ 
levele három évre szól. 

4- (Himlő.) Aradmegyei Kis-Jenő és Csicser helységek, [ valamint 
Aradváros lakosai közt is mutatkozott a hólyagos himlő. 
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4- (Karácsoni ajándék.) Az Eszterházy-féle sorsjáték 40,000 forintos 
főnyereményét a sors, mint átalában hirlik, egy kolozsvári kereskedőnek 
juttatta. 

4- (A „Két huszárhoz" czimzett kávéház tulajdonosa,) mint irtuk, múlt 
pénteki bevételét a budai népszínház alapjára ajánlta fel. E napon a kávé¬ 
ház minden zugában megtelt. A pénztárnál a Szőllősy nővérek egyike ül¬ 
nökölt, mig a másik a népszinház javára kiadott „Thalia" zsebkönyv eladá¬ 
sát kezeié. Szépné pedig a népszinház javára aláírási iveket nyújtott a ven¬ 
dégeknek — a kávé mellé. A derék kávés ez áldozatkészségeért megérdem-
lené, hogy minden nap 10 akó kávéja fogyjon el. 

A kávés, Kauser G. által a budai népszinház javára felajánlt egy napi 
jövedelem 80 ft 61 kr, az ugyanott foganatosított gyűjtés pedig 115 ft 10 
krt eredményezett, melyért a népszínház alapitását segélyző bizottmány 
mind a nevezett derék kávésnak, mind pedig a pénzszedés és gyűjtés körül 
fáradozott Szépné asszonynak, s Szöllösy Rózsa és Piroska, valamint Li-
bera Gizella kisasszonyoknak hálás köszönetét fejezi ki. — Kauser szép 
példáját hirszerint Fillinger és Privorszky is követni fogja. 

4- (Viharos megyegyülés és szelíd — földrengés!) Zágrábból írják, 
hogy Varasdmegye decz. 17-iki gyűlése viharos volt. Mindkét alispán lekö¬ 
szönt, az ujonezozási ügy miatt. Decz. 18-án reggel Zágrábban gyenge 
földrengés volt, melyet azonban Kostainiczában erősebben éreztek. 

4- (Ál adóexequensek.) Nincs oly dolog, a mit az iparlovagok a ma¬ 
guk hasznára ne tudnának fordítani, vagy legalább azt meg ne kisértenék, 
így a napokban egy jól öltözött úriember jelent meg a vácziuton lakó Klin-
ger kereskedő boltjában s 100 ftnyi adóhátralékot követelt A boltban volt 
nő azonnal kimutatta, hogy adója már be van fizetre, de a derék exequens 
erre nem sokat hajtott, hanem egy magával hozott lakatos által fel akarta 
nyittatni a szekrényeket, hogy a benne levő holmikét „törvényesen" lefog¬ 
lalja. Azonban a nő sem dugta zsebre a kezét, hanem látva az erőszakos¬ 
kodást, fejszét ragadott fel az exequens urak ellen, mire ezek azon kijelen¬ 
téssel, hogy majd látogatásukat ismételni fogják, sietve távoztak. Ez eset 
elbeszélése szolgáljon figyelmeztetésül a fővárosi lakosoknak, ha valamelyi-
kökhöz exequens urak állitnak be, mielőtt szavuknak hinnének, előbb jól a 
szemök közé nézzenek. 

4- (Macs7eazene két török tisztnek.) A „Wiener Ztg" hivatalos jelen¬ 
tés folytán irja, hogy Bihacsból Osman basától a horvát bán viszontüdvöz-
letére küldött két török tisztnek, szállásuk előtt dec. 18-án este macskaze¬ 
nét adtak. A tettesek ellen szigorú vizsgálat kezdetett. 

— (Földrengés). Verőcze, Slavoniában, dec. 18. délelőtt % 10-kor. 
Épen ebben a perezben éreztünk egy, fél perczig tartó erős földrázkodást, 
mely tisztán nyugati irányból kelet felé terjedt. Vájjon érezték-e Pesten ? 
Válkai Imre, urad. mérnök. (Pesten nyoma sem volt. Szerk.) 

4- (Xantus János hazánkfia) a f. hó 18-ki esti vonattal érkezett fő vá¬ 
rosunkba. A pályafőnél tisztelői nagy számmal várakoztak rá s az érkezőt 
az egyetemi ifjúság részéről Sebők Imre üdvözölte, mire Xantus magát az 
ifjúság szíves emlékébe és barátságába ajánlá s ezek éljenei közt távozott 
Kubinyi Ágoston múzeumi igazgató lakására, ki őt szállásra magához 
hívta. 

4- (Xantus János hazánkfiái) az egyetemi dalárda decz. 19-én este a 
múzeumi kertben, az igazgató lakása előtt, hol Xantus szállva van, több 
kardal elzcngésével tisztelte meg. Derék hazánkfia a jövő tavaszszal ismét 
visszautazik Amerikába. 

— (Lemondások.) A múlt héten Békésmegye minden községének elöl¬ 
járói beadták lemondásukat a kir. biztosnak. 

4- (Kossuth Triesztben.) A napokban egy amerikai hajó érkezett Tri¬ 
esztbe, melynek neve : „Kossuth." 

4- (Egy elfogott csaló.) Váczon közelebb egy csalót fogtak el, ki papi 
öltözetben akarta rászedni a hívőket. 

— (Sorshúzás.) A deczember 21-én Bécsben rendezett nagy pénzlot-
teria húzása alkalmával nyerő számok lettek : 115812 sz. ny. 80,000 ftot; 
263371 sz. ny. 30,000 ftot; 14976 sz.ny. 20,000 ftot; 5701 sz.ny. 10,000 
ftot; 196,277 és 112,845 sz. ny. 5000 ftot; 224,013, 221,437 és 166,911 sz. 
ny. 4000 ftot; 174,383, 45,294, 90,561, 269,810 sz.ny. 3000 ftot; 213,798, 
143,235, 189,631, 144,266, 95,105 sz. ny. 2000 ftot; 213,357, 241,672, 
183,310, 24,839, 68,441, 176,613, 208,203, 51,896, 145,466, 155,565, 
40,142, 166,978, 185,550, 101,427, 142,781 és 47,044 sz. ny. 1000 ftot. — 
A 230 és 97 series minden sorsszáma 10 ftot; a 265 és 183 seriesek számai 
5 ftot nyernek. A többi nyerők 500 forinttól 50 ftig szállnak le. 

Felszólítás hazánk termesztőihez. 
Xantus János tisztelt hazánkfia által szándokunk az „Észak amerikai 

statusok kertész-gazdászati egyleteivel" viszonyos összeköttetésbe jőni. 
Ugyanis föl vágjunk szólítva, hazánkban termő gazdasági magvak meg¬ 
küldésére, ők is a viszonosság elvénél fogva minden nálok divatban levő 
gazdasági és kertészeti magvakat nekünk megküldenek; melyeket megérke¬ 
zésükkor ingyen szétosztandunk hazánk termelőinek. 

Ugyanezt teszszük Európa többi hason intézeteivel is. Minek folytán 
tisztelettel kérjük hazánk minden rangú temesztőit, miszerint minden gaz¬ 
dasági magvakból milyenek : luezerna, lóhere, baltaczim, bükköny stb.k 
fűmagok — legalább egy-egy itezét beküldeni szíveskedjenek : 

oz első magyar kertész-gazdászati ügynökségnek 
(Pest, Józseftér 14-ik szám.) 

O. Dr. Pólya József. Girókuti P. Ferencz* 
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Nemzeti színházi napló. 
Péntek, decz. 20. „Tündérujjak" Franczia szinmü 5 felv. Munkácsy-

F-nét, ki hosszas betegeskedése után, ma lépett föl először, kiléptekor a kö¬ 
zönség zajos tapssal fogadta. O és Szerdahelyi legtöbbet tettek az előadás 
érdekesitésére. 

Szombat, decz. 21. Másodszor : „Szép Ilon." Eredeti dalmű 4 felv 
Szövegét Vörösmarty balladája után irta Fekete Mihály, zenéjét Mosonyi 
Mihály. Zeneirodalmunk ez uj dalműben egy igaz gyöngyöt nyert. Sok di¬ 
cséretest hallottunk róla már szinrehozatala előtt is, s e dicséreteket most 
igazolva láttuk. Mosonyi uj dalmüve már első hallásra is elragadja a hallga¬ 
tót, annál inkább, mert végtől végig tősgyökeres magyar stylben van irva. 
Ellenben a dalmű szövegéről nem sok dicséretest lehet mondani, jó alant áll 
az a magas röptü zenéhez képest. A darabról, előadatása előtt az a hir szár¬ 
nyalt, hogy eredetileg nagyon hosszú volt, ugy hogy egy egész felvonással 
meg kellett rövidíteni. Azonban a rövidítés, mint mondják, idegen kezek ál¬ 
tal annyira ment, hogy most már alig lehet vele a dalmüvek előadására for-
ditni szokott időt kihúzni. Ennek következtében a szerző, mint halljuk, a 
kihagyott részeket ismét vissza fogja állítani. Az előadás pontos, összevágó 
volt. Hollóssy-L-né (Ilon) elragadóan szép énekével egy uj gyöngyöt tűzött 
művészi érdemkoszorujába. Bignio (az öreg Peterdi) szép éneke mellett 
játékaért is elismerést érdemel. Kőszeghy és Ellinger (Mátyás király) dicsé¬ 
retesen működtek közre. 

Vasárnap, decz. 22. A budapesti kereskedelmi nyugdij és betegápoló 
egylet javára rendkívüli bérletszünettel : „Zenészeti, szavalati és ének aka¬ 
démia." Az érdekes programm 2 szakaszból s 16 pontból állt. A hangver¬ 
senyben színházunk legkitűnőbb tagjai működtek közre, azon kivül pedig 
még egy pár széptehetségü műkedvelő is lépett föl. A megerősitett zenekar 
Erkel Ferencz vezénylete alatt kitűnően játszott. Reményit kiléptekor nagy 
tapsviharral fogadta a közönség, mely játéka után ujolag kitört s addig meg 
3em szűnt, míg egy más népdalt is el nem játszott. Felekiné „Szilágyi Er¬ 
zsébetet," s Szerdahelyi, Petőfi „Vándorlegény" czimü költeményét nagy 
tetszés közt szavalta. Az énekrészben a dicsőség koszorúja természetesen 
Hollósy-L-nét illeti, ki a szűnni nem akaró tapsvihart csak azáltal csillapit-
hatta le, hogy az általa énekelt népdalok egy részét ismételé. Szóval, a 
hangverseny minden tekintetben jelesen ütött ki; a rendezés, a szinpad föl-
diszitése, nagy gondot árult el; a színház a szokatlanul felemelt árak daczára 
zsúfolásig megtelt, 

Hétfőtől, decz. 23-tól kezdve 25-ig nem volt előadás. 

Budai népszínház. 
Ezúttal csupán két előadást jegyezhetünk föl. Egyik a űec. 20-iki, 

midőn Szigligeti jól ismert „Czigány" — át adták, melyben „Rózsi', szere¬ 
pét Szépné kitünőleg, az öreg „Zsiga', szerepét pedig Bihari,,meglehetős 
sikerei adta. Közönség nagyon mérsékelt számmal. — Másnap, dec. 21-én 
Dósa jutalmára a „Nagyapó" czimü népszínmű adatott, fájdalom, igen cse¬ 
kély közönség előtt, pedig Dósa, ki a népszinház egyik legjobb tagja, tele 
színházat érdemelt volna. A közönség a jutalmazottat kiléptekor virágok 
és tapsokkal fogadta, tisztelői pedig aranyórával lepték meg. Dósa a czim-
szerepet nagy természetességgel adta. 

Dec. 22-re ének-, szavalati és zeneakadémia volt tervezve, de mint 
halljuk, az előadás fölsőbb helyről betiltatott. — A karácsonyi ünnepek 
alatt szünet volt. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5891. Debreczen. X. A levél az Orkusba fuladt. Tessék ezt ugy érteni, a hogy ma 

napon szükség. Szolidabb modort kivannak az idők. 
5892. Bácska Sz. I. A czikk igen gyakorlati és közérdekű, örömmel adunk neki 

helyet lapjainkban. 
5893. Kis-Ujszállás. F. L. Lapunk érdekében kifejtett buzgalmáért szíves köszö¬ 

netünket, igen sajnáljuk, hogy ama ,,lapis offensionis"-ra nézve nem teljesíthetjük ön 
kívánságát. Alig értjük az eseményt, s ilynemü mystificatio nem tartozik a természetes 
dolgok közé. Azonban fennálló irodai szabályainknál fogva az irományt egy ideig ki nem 
adhatjuk. Később szivesen s addig is bárkinek megmutathatjuk. 

5894. Hanva. Az ujabb termék ügye el van intézve. Legszívesebb készségre talált. 
Kérjük már most a feltételeket, az anyagot és a többit. 

5895. Imre király. Jőni fog. 
5896. O. Asuzonyfa. H. I. Ily modorú levelekkel mostanában nem boldogulhatunk 

mert az mind kútba esik. Tudja ön mit tesz az magyarul? Szelídebb nótákat kérünk. 
5897. Vagy—vagy. Sok furcsa dolgot olvastunk már levéleméBztö pályánkon, de 

ennél kétsegbeejtőbb érthetlenséget még alig. Bizony bizony kiadjuk. 
5898. Bécs. Sz. L. Az utazási rajz apró részletekbe megy át, melyek külön, önálló 

munkában méltó helyet foglalhatnak, de egy lap szűk körébe nem férnek. Legjobb aka¬ 
ratunk mellett 8em folytathatjuk tovább. Mutatványnak az eddig közlött töredékek elég 
érdekesek valának. 

5899. III. Napóleon. Ily irányú felfogást nem tartunk kor- és czélszerünek. A 
közlés szükségét nem látjuk át. Nézeteink ellenkeznek ezúttal —de azért e körülmény ne 
változtasson semmit eddigi bizalmas viszonyunkon. 

6900. Lőcse. B. T. A lapmegrendelés megtörtént — a többi indul. 
5901. Békés. Sz K. Az arczkép érdekes; a többi is megjött • 
59 2. Somlyó mellől. Ön a n.-váradi püspöki fürdó bérlőjéül más embert sze¬ 

retne, nem a mostanit. Ezt az illető uradalom fogja figyelembe venni. 
5903. Deés. P. P. Köszönettel vettük az érdekes ismertetéseket. Az illető rajzok 

készülnek .. , 
5904. Losonez. K. J Még mindig nem jöhettünk birtokába a sürgetett képnek. 

Ez oka a késedelemnek, semmi egyéb. De a jó sohasem késik, s elébb-utóbb teljesítjük 
közös óhajtásunkat. 

SAKKJÁTÉK. 
105-ik sz. feladvány. — Dragatintól (Sz.-Wallburgban). 

(Megjelent a „Berlini sakkujság" ez évi folyamában.) 
Sötét. 

i b e d e f g h 
Világos. 

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

A 100-ik sz. feladvány megfejtése. 
(Roll J. B.-től.) 

Világos. 
K d 6 - o 7 

2) V e 6 — f ő t 
3) H g 6 — e 7 
4 ) H e 7— v . V -

SOtét. 
F e 4 — f 3 A) 
K h 5 - h 6 
tetszés szerint. 

1) 
Világos. A) Sötét. 

K h 5 — b.6 
g 7 - g 6 

tetszés szerint. 
2 ) H g 6 - f 8 f 
3) V e 6 — f 6 
4) V f 6 - £ 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : báró Meszén¬ 
istván. — Pesten: Cselkó György. — B.-Ujvároson : Kovács Lajos.— Kis-Szállási puszii 
tán : Puszták fia. — Berkidán : K—y. — Kecskeméten : Horváth György. — Pasztán : 
Kovács Zsigmond. — Parabulyban : Rothfeld József.— Kis-Tapolcsányon : Büttner Géza. 

17. számú játszma. — Kolisch és Paulsen között. 
(Evans-csel.) 

Ansolhonban két ifjú, de erős játékos, — Kolisch és az amerikai Paulsen, — mait 
hónapokban híres harezot vitt egymás ellen a sakktábla mellett. Győztes az leendett, ki 
ellenfelétől kilencz játszmát hamarabb nyer. A küzdés hónapokig tartott; már Paulsen 
hat, Kolisch öt játszmában volt győztes, de a döntetlen játszmák száma tizennyolezra 
szaporodván, nem igen boldogultak egymással, a verseny félbe szakadt; eredménye csak 
néhány gyönyörű játszma lón, melyeknek szebbjeit mi is közöljük. 
Világos (Kolisch). 
1) e 2 — e 4 
2 ) H g l - f S 
3) F f 1 — c 4 

0 — 0 
b 2 - b 4 
c2 — cS 
d 2 - d4 
c 3 — d4 
d4 — d 5 

10) F c 4 — d 3 
11)F c 1 —a 8 
2) V d 1 — d 3 : 

4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

Sötét (Paulsen). 
e 7 — e 5 

H b 8 — c 6 
F f 8 — c 5 
H g 8 — f6 
F c5 —b4 
F b 4 —e7 

e 5 — d 4 : 
H f6 — e 4 
He 6 — a 5 
H e4 — cö 
H c5 — d3 

0 — 0 

Világos (Kolisch). 
13) d 5 — d 6 
14) H b 1 — c 8 
15) H c 3 — d 5 
16) H f 3 — d 4 
17) V d 3 — e 3 
18) F a 3 — b 2 
19) H d 4 — c 6 
20) H d 5 - f 6 : 
21) V e 3 — h6 
22) F b 2 — f 6 : 
23) f 2 — f 4 : 
24) B f 1 — f 3 

Sötét (Paulsen). 
c7 — d 6 : 
b 7 —b6 

H a 5 — b7 
H b 7 — c 6 
He 5 — e 6 
F e 7 - f6 

d 7 — c6 : 
g 7 — f 6 : 
d 6 - d 5 

V d 8 - d 6 
B f8 — e8 

föladta. 

NAPTÁR.-?© 

Hó-
hetinap 

Katholik. és Protest. j Gör.-orosz 
naptár naptár 

December—Január (1862) 
29 
80 
31 
1 

Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütör. 
Péntek 
Szomb. 

F Tamás vér 
Dávid király 
Szilveszter p 
U j év k.kar. 
Maisár. Ábel 
Genovéva sz 
Titus püsp. 

FJonath 
Dávid 
Szilv p. 
Pet. Sín. 
Ábel Bél 
Dán Ol. 
Iza 

Dec. (ó) 
17A27Dán. 
18 Sebestyén 
19 Bonifácz 
20 Dec. 1861. 
21 Juliána 

122 Anastasia 
23 10 vértan. 

©Nap¬ 
kelet II nyug. 

ó. 

4121 

Izraelit, 
naptár 

Tebet 
26 
27 (kirek. 
28 Sadluc. 
29Te.5622 
1 Sc'n. R. 
2 Dániel 
318.Sab 

Hold¬ 

kelet 

ó. p-
38 
46 
42 
22 
56 
23 
47 

6. 
1 
3 
4 
5 
6 
8 
9 

nyug. 

P 
59 
2 

16 
34 
52 

7 
18 

Holdnegyed : 0 Ujhold másodízben 31-én, 3 óra 10 perez délután. 

T A R T A L O M . 
Benkő József (arczkép). Vass József. — Jertek vissza . . . . Kéródy B. Sándor. — 

A debreczeni kastély (vége) Jókai Mór. — Veszprém város (képpel). — Lovasposta 
Kaliforniában (képpel). — A magyarok régi vallásos szertartásai (vége). Kondory József. 

Éneklő egér. — Sólvomkó romjai (képpel). — Aranymondatok (vége). — Tárház : 
Albert herczeg, az angol királynő férje. Sz. K. — Irodalom és művészet. — Ipar, gaz¬ 
daság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Mi újság? — Nemzeti színházi napló 
— Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték, — Hetinaptár. 

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

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