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^ta hanyatlani kezd, a szinházat egészen megtöltötte. Mind a darab, mind a 
zene szerzőjét kihitták. 

Jan. 13. „A nagyidat czigányok." Szigligeti 3 felvonásos népszínműve. 
Jan. 14. „Becsületszó." „Szerelem és örökség." Egy felvonásos eredeti 

TÍgjátékok. Ez este Sárközy Ferencz népzenetársasága is föllépett, dij nél¬ 
kül. Előadott darabjai sok élvet nyujtottak a,r közönségnek. 

Jan. 15. Műkedvelők föllépteül : „0 nem féltékeny." „Egy csésze 
thea." „Özvegy és proletár.'' Mind egy felvonásos vígjátékok. 

Jan. 16. „ Vándormadár." Eredeti népszínmű 3 felv. Irta Almási Tiha¬ 
mér. Báró Jósika Kálmán és Bertalanfí'y urak mint vendégek. 

SAKKJÁTÉK. 
108-ik sz. feladvány. — Pollay Móricztól (Kolozsvárott). 

Sötét. 

i • b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

18. sz. játszma. — Hirschfeld P. és Willberg között. 
Egy csinos játszma került kezünkbe, mely, bár Sötét részéről a korrekt játéknak 

épen nem példány képe; mindamellett érdekes kimenetele miatt olvasóink figyelmét is 
megérdemli. 

Világos (Hirschfeld). Sötét (Willberg) 
1) e 2 — e 4 e 7 — e 5 
2) H g 1 — f 3 d 7 - d 6 

Phüidornak, a mult század legerősebb 
játékosának,kedvencz védelmi huzása; azért 
az ily kezdetü játszmát PMlidor-megnyi-a y 
tátnak nevezik. 

8) d 2 — d 4 
4) P f 1 — c 4 

ók 

. H b 8 — c 6 
h 7 — h 6 4) P f 1 c 4 . . . . h 7 

nagyon óvakodó gyenge játékosok ez 
időelőtti húzással akarják magukat bizto¬ 
sitani H f 3 — g 5, vagy F e l — g 5 lépés 
ellen, s ezáltal rendesen időt veszítenek. 

Világos (Hirschfeld). Sötét (Willberg). 
5 ) d 4 — e ő : . . . . F c 8 — g 4 

Bármivel ütötte volna vissza Sötét az e 5 
gyalogot, kölcsönös ütögetések után Sö¬ 
tét egy gyaloggal nagyobb veszteségben 
marad. 

6) H b 1 — c 3 . . . H c 6 — e 5 : 
7) H f 3 — e 5 : . . F g 4 — d l : 

Sötétnek hibás játékát Világos, a Vezér 
föláldozásával kitünő szépen használta föl, p 
s két lépésre matot adott: 

8 ) F c 4 — f 7 : t 
9 ) H c 3 - d 5 : £ 

e 8 — e7 

A 103-ik számu feladvány megfejtése. 
(Szerzö lépései szerint.) 

Világos. 
1) V d 1 - h 5 
2 ) H e ö - c 6 f 
3 ) V h 5 - d 5 f 

H 6 f 4 ^ 

Sötét. 
H d 6 — e 4 ; 
K e 7 — d6 
K d6 — dó 

A) 
Világos. A) Sfitét. 

1) A Husz. tetsz sz. 
K e 7 — d 6 
K d 6 - e ö : 

2) V h 5 - f 7 f 
3) V f 7 — d 7 : f 

LO o - x , + | 4 ) V d 7 - d 5 ; j ; 
Sajnáljuk, hogy e szép feladvány véletlenül H e 5 - c 6 i első lépésre folytonos 

sakk-adással is megfejthető. 
Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Nagyváradon : báró 

Meszéna István. — Pesten : Cselkó György. — Alsó-Dabason : Metelka Béla. — Kis-
Körösön : Sárkány János. — Berhidán : K—y. — Szombathelyen : Kupái. - Kó'vágó-
Örsb'n : Gold Samu. —B.-Újvároson .-Kovács Lajos. — Kis-Tapolcsányon : Büttner Géza. 
— Gyula-Fehérvárott : Horváth Lajos. — Sarkadon : Nagy Lajos. — Pasztán : Kovács 
Zsigmond (a 102. is). — T.-Abádon : Weisz Adolf. — Kecskeméten : Horváth György. — 
Parabutyban : Rothfeld József. — Kis-Szálláson .- Puszták fia. 

Rövid értesítések. Pásztó .- K. Zs. és Sz. E. A106. sz. f. beküldött oldásánál nem 
H b 5 — d 6, hanem H b 5 — a 8 a helyes védelem. — Emilnek : Sorait kérjük. 

Közöljük a kezdők számára adott feladványok megfejtésének első lépéseit. Az 
egészet adni, a feladványok könnyüsége miatt, ugy tartjuk, felesleges. A VI = B d 6 — 
c 6, a VII == V f 1 — b 1, a VIII = B a 6 - e 6 +, a IX = V h 1 — h 6 első lépésekre 
fejthető meg. Hogy a gyengébbekről sem feledkezünk meg, ime ujra közlünk egy két 
lépéses feladványt : 

X, sz. feladvány. — Pollay Móricztól (Kolozsvárott). 

c 7 . b 2 . h 3 . b 3 ; b 4 ; d 3 ; f 4 . d 5. 
Világos indul, s 2-ik lépésre matot mond. 

d 4 . 

Szerkesztői mondanivaló. 
5986. Sárospatak. M. Gy. A „magyar nyelvemlék"-re még nem került a sor. íly 

tárgyu közlemények nagy számmal vannak fiókunkban; adandó alkalommal nem ker u-
lendi el figyelmünket. — Az „estély" tagjainak szives üdvözletünket; a barátságos kíván¬ 
csiságot igen nagyra becsüljük. Ha ön megirja czimét, szivesen szolgálunk egy photo-
graphiával. Máskép nem látjuk módját, daczára ön ékesenszóló okoskodásának. 

5937 Mezőtúr. Szakmát nem szabhatunk a távolba. Itt a középponti érdekek 
kőzül könnyebb volna kihalászni egyetmást —de akkor itt kellene lenni. Bizzuk a dolgot 
a munkás szellem saját sugallatára, a felvett jelszó szerint : „tintám et calamum pro 
redactore nostro I" 

5938. Hányan voltak I Jól mondja; de mo3t nem lehet ily összeadási problémákba 
ereszkednünk Tudni fogja ön, miért. 

5939. T. Roff. K. L. Hogy ne fogadnánk el negyedévi előfizetést is? — A könyv-
megrendeléseket sziveskedjék annak ideiében Heckenast G. könyvkiadó-hivatalába czi-
mezni, s megemliteni a czélt — hiszszük, hogy ott kellő tekintettel lesznek ön óhajtására. 

5940. Kis-Várda. F. J Íly hangu „kurrentálások" a hivatalos lapok hivatalos 
értesitőjébe tartoznak. 

5941. Csongrád. S. A. Nagy kár volna, azzal vesztegetni az időt, hogy a felett 
versengjünk, ki tett legelsőben inditványt, Pusztaszert illetőleg? Ugyis csak valami 
25 év mulva kerül rá a sor igazán. A kecskeméti polgárok érdeméből az nem von le sem¬ 
mit, hogy ön elébb szólalt fel e tárgyban. Különben ez utóbbi körülmény csak azért nem 
volt felemlítve lapunkban, mert nem tudtuk, miután azon lapot, melyben ama felhívás 
megjelent, sohasem látjuk. Kivánatos, hogy versenygés nélkül, összetett vállakkal mozdít¬ 
suk elő az ügyet, ha majd rá kerül a sor. 

5942. II.-M,-Vasárhely. Sz. F. Nem tudjuk megérteni egymást. „Imre király" azr 
öné. A lap fél évre meg van rendelve Debreczenbe. Ara tudvalevő. 

5943. Gyula. Sz. L. Örömmel olvastuk szives sorait s a népdalokat. Szeretjük, ha> 
ezek régi nagy mestere is ujra megszólal, s szeretni fogja a közönség is. A levél másik 
részében tett ajánlatot szivesen elfogadjuk s on segédkezésőt kérjük. A képet jó volna 
mielőbb bírnunk. 

5944 Uzd. F. L. A kivánt számot, ha még van belőle, szivesen elküldi kiadóhiva¬ 
talunk. A viz- és tüzellenes mázról azóta ujabb adatokat nem bírunk 

5945. Hanva. Köszönet a jeles küldeményért. Azonban meg vagyon irva, — 
Jónást elnyelte a czethal. Majd máskor tán kedvezőbben fuj a szél. 

5946. Losoncz. Innen nem régiben levelet vettünk egy oltárkép tárgyában. Midőn 
az irományt a kellő tudomásszerzés végett egy festészbarátunkhoz átküldtük, utközben 
nyomtalanul eltévedt. Azon szívességre kérjük az illetőt, hogy e tárgyban uj levelet in¬ 
tézzen hozzánk. 

5947. Pozsony. Dr. B. L. Kérjük a folytatást. A két lap meg van rendelve. 
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T A R T A L O M . 
Báro Wenckheim Béla (arczkép). Szathmári Károly. — Kapardi ur. Vida József. 

— Szolnok védelme (1552.) (Folytatás). P. Szathmáry Károly.— Képek a hazai népélet¬ 
ből. XIV. (képpel). — Szent-Pétervárott. — A hegedű. — Egyveleg. — Tárház : 
Hogyan élünk? Kakas Márton. — Am. Akadémia palotájának ügye. — Irodalom és 
müvészet. — Egyház és iskola.— Ipar, gazdaság, kereskedés. •— Közintézetek, egyletek. 
— Közlekedés. — Mi ujság? — Nemzeti szinházi napló. — Budai népszinház. — Sakk¬ 
játék. — Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár. 

Megjelent, és a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalában s Ráth Mór könyv¬ 
kereskedésében kapható : 

„A magyar akadémia palota tervei" 
egy nagy fényképészeti mülapon. 

Az eredeti tervek után készité S I M O N Y I A N T A L . 
Ára 2 forint. 

E valóban diszes kiállitásu műlap Stiller A. berlini épitész elfogadott 
tervén kivül a többi pályázók, u. m. Henszlmann, Ferstel, Szkalnitzky és 
Klentze épitészek terveit is hozza. A magyar közönség, mely a palota 
ügyéhez oly hazafiui áldozatkészséggel járult, bizonyara érdekkel fogja 
szemlélni e müvet, s ez kellő magyarázatul s irányadóul is szolgáland azon 
viták megértéséhez, melyek napjainkban a hirlapok hasábjain az akadémiai 
palota üdében oly bőven folynak. Alulirt szerkesztőség örvend, hogy íly 
felesen sikerült és aránylag olcsó műlapra hivhatja fel olvasói figyelmet. ^ 

Mint már kijelentettük, az egész jövedelem a palota épitési tökéjének 
javára fog fordittatni. A Vasárnapi Ujság szerkesztősége. 

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

Kiadó-tulajdonos Heckenast 6««(ár. - Nyomtatja Landerer A Heckenast, egyetem-itcn 4. szám alatt. Pesten 1862 

Kilenczedik évi folyam. 

Pest, január 26-án 1862. 

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

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

R ó n a y J á c z i n t . 
" Több izben közölték lapjaink egész jegyzékét azon külföl¬ 

dön élő hazánkfiainak, kik a katonai pályán tüntették ki magukat, 
vagy az élet más terén vivtak ki maguknak becsületet és biztos 
létet. Vannak többen, kiknek neve ama jegyzékben nem ol¬ 
vasható, s köztök olyanok, kik a magyar névnek a tudományos 
pályán szereznek érvényt és elismerést. 

Ilyen a többi között 10 év óta Angliában élő tudós honfi¬ 
társunk, kinek arczvonásaival itt találkoznak olvasóink, kik igen 
természetesnek fogják találni, hogy végre e jeles férfiu tudomá¬ 
nyos érdemeinek méltatására is találtunk egy lapot, 

Rónay Jáczint, született 
Székesfehérvárott 1814., május 

x 18-án, jómódu polgári szüléktől. 
Az elemi tanodákat és gymná-
siumi tanfolyamot születése he¬ 
lyén és Esztergomban kitünö 
szorgalommal végezte. — 1831. 
okt. 30 an a pannonhegyi bene-
dekiek rendébe lépett. 1839. 
júl. 20-án pappá szenteltetett. 

Mind elmetehetségeinek, 
mind tudomány - szeretetének 
már növendékpap korában ki¬ 
tünö jeleit adta. Ámbár gya¬ 
kori szembajban szenvedett, kü¬ 
lön magánlakba vonulva, ked¬ 
vencz tanulmányaiban búvár¬ 
kodni meg nem szünt. A pusz¬ 
tán álló kisded czella falain 
még talán ma is olvashatók 
irónnal följegyzett szellemdús 
versei, melyekben részint hon¬ 
fiúi forró érzelmeit ömledez-
teté, részint bús panaszra fa-
kada, hogy szemfájásai miatt 
minden idejét és erejét olvasás¬ 
nak nem szentelheti. Mindaz¬ 
által a pesti kir. egyetemnél 
bölcsészettudori koszorut ér 
demlett ki, s mint olyan a györi 
föapáti lyceumban a szerzet 
növendékeit a bölcsészeti tudo¬ 
mányokban 1848-dik évig foly¬ 
tonosan oktatta. Tanári elöadása 
igen kellemes, világos, s mond¬ 
hatni gyönyörködtető vala. — 

R Ó N A Y J Á C Z I N T . 

Átalán vidám, nyájas kedélye és finom müveltsége által minden 
társaságnak kedvencze lőn. — Mint ügyes rajzoló szintén több 
izben tüntette ki magát. Nagy hajlama s képessége volt a zenére 
is. Csekély jövedelméből válogatott könyvgyűjteményt tuda ösz-
szeszerezni. A ki szerény szerzetesszobájába lépett, első tekintetre 
észre kellett vennie a csinos rendet és finom izlést, bútorzatain, 
képein, könyvtárán stb. 

Irodalmi hivatásának már ez idő alatt is szép jeleit adá. Ez 
időben jelentek meg : „Jellemisme" és „Mutatvány a tapasztalati 
lélektan köréből" czimü munkái : később a győri „Hazánk11 czimü 

lapban a „Koponya-isme" czimü 
müvét adta ki, mely azonban 
az „Élet története" czimü mü¬ 
vével együtt, a közbejött nagy 
eseményeknél fogva, akkor kü¬ 
lön meg nem jelenhetett, s most 
is kiadóra vár. Nagyobbszerü 
munkássága azonban az 1848. 
év eseményei után kezdődött, 
melyek számos hazánkfiaival 
együtt Rónayt arra kényszeri-
ték, hogy a külföld polgára le¬ 
gyen. Az 1849 ki világosi nagy 
napok után a hortobágyi ta¬ 
nyákon éldegélt 1850. május 
végeig, mely idö alatt egy, a 
m. Akadémia által kitüzött ju¬ 
talomkérdésre egy „lélektani 
rendszert" dolgozott ki, mely 
most is meg van kéziratai kö¬ 
zött. A nevezett időben Horto¬ 
bágy vidékétől elbúcsúzván, a 
Kárpát vidékén keresztül Po¬ 
roszországba, innen Hamburg¬ 
ba, majd Brüsszelbe s innen 
1850. julius végén Londonba 
ment, hol azóta állandóan tar¬ 
tózkodik, s hol irói munkássága 
teljes erejében fejlett ki, bár 
élelmét a magántanitás fárad¬ 
ságos munkája által kellé ke¬ 
resnie. 

Londonban léte első évei¬ 
ben „Mér , sáncz-, itt- és Mdt 
czimü munkákat irt s né 
hónapon keresztül előad 

4-ik szám. 
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mathematikai tudományokat, s adott leczkéket a rajzolásban; 
irt azon kivül tanitványai számára magyar nyelvtant angol nyel-j 
ven, s görög nyelvtant angol nyelven. Szabad idejét mindenkori 
kedvencz lélektani s földtani dolgozatainak szentelé. > 860-ban itt | 
Pesten jelent meg egy jeles munkája : „A tüzimádó bölcs." Egressy; 
Gábor volt „Szinházi lapjában" részletesen közlötte „Kean Ed¬ 
mund, angol szinész életrajzát', mely most szintén uj kiadót érde¬ 
melne meg. Évek óta több hazai lapnak szorgalmas levelezője. 
Többi között ö közlötre a „Pesti Naplóban" a „török-angol diplo-
matiai levelezést.1' Körösi Csoma Sándor hátrahagyott irataiból, 
egyes adatokat, és Csoma keletindiai sirjának photographiai rajzát 
is neki köszönhetjük, valamint külföldre menekült több neveze-
tesb hazánkfia élete viszontagságait is ő közlötte a M. Sajtóban. 

Mint magántanitó több előkelö angol családnál leczkéket 
adott a felsőbb tudományokból, s többeket a magyar nyelvre is 
megtanított, mint, p. o. a dusgazdag Southerland herczegnőt, ki 
férie társaságában mult évben hazánkat is meglátogatá. Több ma¬ 
gyar munkát és hirlapi czikket leforditott angol nyelvre Bonaparte 
Lucián Lajos számára, kit a magyar nyelvre is tanított. Mindezek 
mellett számos czikket irt az angol lapokba hazánk ügyeinek is¬ 
mertetésire, miután számára a nagyhatalmú „Times" hasábjai is 
megnyíltak. A tanítás terhes munkája mellett felhasznált minden 
pillanatot, melyben hazánknak használhatott, s elismeréssel mond¬ 
juk ki, hogy a magyar értelmi és tudományos hírének méltó kép¬ 
viselőjét tiszteljük benne. 

Mindezek befejezéséül szabad legyen azon kérdést tennünk, 
hogy azon férfiu, a ki hónától megválva, egyedül maga erejére és 
keresményére hagyva, az irodalmi téren oly szép eredményeket 
volt képes felmutatni, mennyire vihette volna szorgalmával itthonn 
természetesebb, gondtalanabb körülmények között? Mint müköd¬ 
hetett volna a magyar Akadémia tudományos körében, melynek 
1847-ben ö is tagja lett? 

Óhajtjuk, hogy ez is mielébb megtörténhessék! 

Magom az oltárnál. 
Föltettük a menyasszonykoszorut 
Hugomnak fejére. 
És azt mondtuk, mindig ily szép legyen 
Egész életébe. 
A kocsi várt . . . sorba csókoltuk őt, 
És azt mondtuk neki1: 
Hogy az élet édességeiből 
Ne fogyjon soha ki. 
Aztán elment . . . a távozó kocsi 
Port vert maga mögött, 
Mely a napon ugy vette körül őt, 
Mint aranyfényü köd. 
A begytetőn egy kis kápolna volt, 
Ott állt meg a menet. 
Hogy onnan még közelebb érezze 
Magához az eget. 
Az oltárnál körülállottuk őt 
Komolyan, nesztelen. 
A nagy csendben nem hallatszott egyéb, 
Mint a szó : szeretem! 
Megható és ünnepélyes vala 
A rövid pillanat, 
Halk susogás tölté be a leget 
Szárnyalása alatt. 
A mi imánk keresett-e hangot? 
6 a zajt az okozá? 
Vagy az áldás esője susogott 
Szép csöndesen alá? 
Akármelyik volt, annyit jól tudok, 
Hogy üdv szállott belénk; 
Szemeinkből kért sugarat a nap, 
A mikor kimenénk. 
Mögöttünk a kápolna küszöbe 
Gyorsan bezárula, 
Mert ugy látszott, hozzánk kívánkozik 
Mindegyik angyala! Dalmady Gyözö. 

Szolnok védelme. (1552.) 
(Történeti beszély.) 

P. SZATHMÁRY KÁROLYTÓL. 
iFolyiatas) 

IV. 
— Ime öcsém, sorsomban az Istennek még e földön lakoltató 

büntetését látod. Nem panaszkodhatom; én e sorsot teljesen kiér¬ 
demeltem. Nem titkolom el; szolgáljon az tanulságul neked és 
talán másoknak is, életem ugy is hasonló rövidségű a kérészéhez, 
mely a napot nem éli tul. 

— Én veled halok. 
— Azt nem szabad tenned. Mig hasznomra ás a haza hasznára 

leh.et.ett volna halálod, nem gátoltalak; most nincs egyébről szó, 
mint egy rettentő eskü beváltásáról, melyet én a hazának és kirá¬ 
lyomnak tevék s melyet beváltani köteles vagyok, mely alól en¬ 
gem senki sem oldhat fel. De halld tovább s vésd jól emlékeze¬ 
tedbe, a mit tőlem hallasz. 

Ezelőtt mintegy husz évvel virágzó ifju voltam, mint te most, 
nem ismerve, nem tudva, mit jelent a szerelem. Édes anyám, kinek 
porait is áldom, szigoru, zárdái természetü, de egyszersmind ke¬ 
gyes asszonyság volt, kinek házánál menhelyet talált az üldözött, 
kebelén anyát az árva. Házánál a belső szolgálatot leginkább oly 
árva leánykák tették, kiknek szülői az utóbbi török háborúkban 
vesztek el. 

Ezek közzül egy, Ilona nevü, mintája lehetett volna az ártat¬ 
lan szépségnelt, szelidségnek, valoságos ibolya, melyre midőn a 
bokrok árnyában elrejtőzik, csak szaga után ismerni reá. Ö is csak 
erényei, háladatossága, munkássága és áldozatkészsége által 
tünt fel. 

Hosszasabban tartózkodván egyideig anyám közelében, szinte 
lehetetlen volt, hogy nekem e gyönyörü gyermek fel ne tünjék. Az 
elöször kitörő szerelmi hév egész őrültségével belé szerettem. 
Nyájas tekintetéből, vagy lesütött szeméből, ha az enyéimmel ta¬ 
lálkozott, könnyen felismerhetem, hogy ö sem idegen hozzám, de 
annyira ártatlan volt, hogy angyali vonzalomnál ez tovább nem 
ment s ugy látszék, hogy reá nézve az oly titok, melyről gondol¬ 
koznia, fájdalmat épen nem okoz. 

Sok ideig tusakodtam, ha nem vétek-e e gyermekben oly ér¬ 
zelmet költenem, melynek semmi becsületes alapja nem lehet,, azon 
rangkülönbségnél fogva, mely közte a vagyontalan árva és közöt¬ 
tem a gazdag örökös között volt. Beláttam, hogy ez embertelenség 
s igyekeztem az alkalmat kerülni. Egy szerencsétlen véletlenség 
azonban másként akarta. 

Én buskomorrá, andalgóvá lettem. Jó anyám, hasztalan tapo¬ 
gatózott az okok után. Különösen álmaim végképen jjelvoltak ra¬ 
bolva s annak helyét a képzelődés ezer változó ábránddal pótolta, 
mely lelkemet és véremet örökös lázban tartá. 

Holdas éjeken fel kellett kelnem, hogy dagadó szivemnek friss 
léget adjak, s kirohannom lakosztályomból, melynek egyik folyo¬ 
sója épen várkastélyunk kertjére nyilt s ott a százados hársak alatt 
vagy a csendes tó tükörén merengve órákat töltöttem el. 

Az idő tul lehetett éjfélen, midőn egy izben igy a várkertbe 
lementem. Az egész kastély nyugodtan aludt, mig a fülemile is 
csak halk szakadozott dalt váltogatott társával már. 

A teli hold ábrándos világot vetett a kerti tó tükörére s én e 
felé közeledtem, hogy mint szokásom volt, kis lélekvesztöbe ülve 
s evezővel játszadozva, várjam be azt a pillanatot, mig szivem, 
képzeletem annyira kihűl, hogy álmot remélhetek. 

Zaj nélkül közeledtem a parthoz, de egyszerre döbbenve állot¬ 
tam meg s eszembe jutottak mindazon tündéres mesék, melyeket a 
tavak nimfái és szirénjeiről olvastam vagy hallottam. A tó tükö¬ 
rén elébb egy sötét árnyat, majd egy gyönyörü termetü nőt lát¬ 
tam felbukni, kinek hóvállairól, aranyhaja és ezüst vizcsöppek 
tündériesen omlottak alá. Ifju vagy; megfejthetönek találod, hogy 
e látománytól nehéz volt elszaladnom, lekötve álltam ott és az 
ábrándot szemeim csak hamar összeköthetek a valóval. Ilona volt 
az, álmaimnak megujuló képe, szerelmesem. Az ártatlan teremtés 
fürdésre az éjnek csak e késő óráját szokta felhasználni, hogy a 
kémszemektöl óva legyen. A sors másként akarta. Haboztam . 
A jobb érzelem fölkelt bennem s épen vissza akartam vonulni, 
midőn, egy zörrenés, melyet megfordulásom okozott, figyelmét 
arra vonta, felismert s egy sikoltással a viz alá bukott. 
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A tó nem volt ugyan mély, de voltak egyes helyei, melyek 
uszni nem tudóra nézve veszélyesek lehettek s utoljára is a kedve 
fő nem akart többé felbukkanni, talán ájulása, talán azon óvatos¬ 
ság miatt, hogy fel ne ismerjem. 

Szóval azon egyetlennek élete, kit a földön legjobban szeret¬ 
tem, veszélyben volt s nekem nem lehetett haboznom. Villámként 
csaptam a habok közé s a következö pillanatban ájult kedvesem 
terhével siettem a part felé . . . . E perczek óta nem tudok tet¬ 
teimről számolni. Egy Lizas őrület fogta cl egész lelkemet; körü¬ 
löttem láng csapott fel, melyből csak akkor éreztem magamat ki¬ 
józanodva, midőn Ilonát szétszórt hajjal és ruháit felragadva a 
kert fái között zokogva eltűnni láttam! . . . Őrültséghez hasonlitó 
érzelemmel rohantam fel szobámba s elkövetett vétkem miatt zo 
kogva rágtam párnámat . . . Reggelre kelve, mindenütt kerestem 
öt. Lábaihoz akartam borulni, bocsánatát kérni s vétkemet örök 
fogadással tenni jóvá . . . Hasztalan! Ilona sehol sem volt. Azon 
zavar, melyet ezer. rögtön eltűnés okozott, teheté, hogy az én lelki 
feldultságomat nem vették észre. Ilonáról pedig, miután tudva 
volt, hogy néha éjjel a tóra járt fürödni s ruhája pár darabját a 
parton találták meg, a közhit az volt, hogy a vizbe fult, bár holt 
testére sehol sem tudtak reá akadni. 

Én a leány előbbi hazája iránt tudakozódtam s elindultam, 
hogy felkeresem. Anyám igen méltányolta e „kegyes11 szándékot s 
örömest egyezett felfedezési utamba. 

Egyetlen hü cselédemtől követve azon elpusztult falu felé 
tartottam, melyet a török, midőn Ilona szüleit rablánczra füzte, 
felégetve és pusztán hagyott. 

Elperzselt fák, csonka falak között nehány nádkunyhó állt 
ott, hova a csodálatos módon megszabadultak visszatértek. Hova 
is menekülhettek volna más helyre a földön-futók ? 

Ezen hirtelelen összerótt kunyhók legnyomorultabbja elött 
találtán fel Hónát. Nem tett szemrehányást, hogy jövőjét tönkre 

fenhagyott, tettem s azon egyetlen kincset, mit a föld számára 
elraboltam. Lángoló szerelem gyült benne irántam. Könnyü áldó-' 
zat volt, tehettem vele, a mit akartam. 

Egy közelebbi alföldi városba vittem s ott türhető helyzetet 
biztosítottam számára; aztán haza siettem; harczi hirek szárnyal¬ 
tak s anyám aggódhatott egyetlen fia után. 

Haza siettem, azon hazug hirrel, hogy Ilonát nem találtuk 
meg. Az öreg Pál, ki által Ilonával közlekedtem, hivebb volt, hogy 
sem eláruljon. Egy és más ürügy alatt gyakran felkerestem ked¬ 
vesemet; kihez most már egy más láncz is kötött : atya voltam; 
a t y j a egy gyönyörü fiucskának, kit midőn egykor Ilona látogatá 
sara mentem, anyja repeső örömmel hozott elém. 

A öreg Pál untig feddett, hogy az egészet fel kell fednem 
szüleim elött s törvényes házasság által jóvátennem. De én gyönge 
voltam. S hinnéd-e öcsém? Anyám szemrehányó tekintetétől in¬ 
kább féltem, mint atyám kitörő természetü haragjától. 

Azonban a körülmények mind sürgősbekké váltak. Atyám 
okvetlenül házasítani akart, Ilona pedig sürgetett, hogy gondos¬ 
kodjam biztosításukról, mert az ellenség portyázói azon a vidéken 
kóborolnak. 

Megindultam, azon szándékkal, hogy Ilonával magamat ösz-
veeskettetem s magammal hozva bemutatom családomat szüleim¬ 
nek, vonjam bár ez által a legnagyobb haragot fejemre. 

Az ellenség jöttének hire mind erősebb volt; Pál gazdámmal 
éjjel nappal utaztunk. Végre egy holdvilágos éjjel közeledtünk 
azon hely felé, mely titkos földi boldoságomat rejté. 

Még a várost köritő erdőben voltunk, midőn szivemet kinos 
szorongás fogta el. Előttünk a láthatár szélén felfellobbanó pir 
kezdett terjengeni, gonosz sejtelmeim valósulni látszottak; lovam 
minden pillanatban jobban jobban érzé a sürgető sarkantyu 
tüskéit. 

Egyszerre feltárult előttünk a vidék; de ez borzalmunkat még 
jobban igazolá. Az egész város már már hamvadó lángtengerben 
uszott. 

Elorditottam magamat, mint kölykevesztett oroszlán, s anél¬ 
kül, hogy több gondolatot cseréltünk volna egymással, hü öreg 
szolgámmal együtt vágtattunk,'a mint csak tudtunk, torony irá¬ 
nyában. 

Lovamról egyenesen egy megcsonkított holttestre hullottam, 
melynek vonásaiban Ilonámra ismertem! 

Hogy meddig feküdtem itt eszméletlenül, nem tudom; az 

öreg Pál, félve a még visszatérhető ellenségtől, az erdőbe vonszolt 
s ott tértem ujra magamhoz. 

Visszatértünk, a halottat, vagy talán halottakat eltemetni; egy 
fürtöt vágtam le a szerencsétlen áldozat hajából, melyet máig 
keblemen hordozok; gyermekem hulláját sehol sem találtuk, vagy 
teljesen elégett, vagy magával vitte az ellenség. 

Ime öcsém, ez volt az én elsö szerelmem története. Zugolód-
hatom e a sors ellen, hogy most akként büntetett, mint a hogy én 
egykor mással bántam? Nekem ugy látszik, hogy mennyre és po¬ 
kolra kevés szükségünk van. A nyalánk elrontja fogait; a dorbé-

még a zoló egészségét s a bünös halálfélelmekkel van büntetve 
földön. 

— De van-e aztán az erénynek is épen ily jutalma? 
— Bizonyosan öcsém; csak reá kell várni; elébb utóbb meg¬ 

jön s meg van adva, ha egyébben nem, a nyugodt kedélyben . . . 
De hallgassunk csak! . . . Mintha a törökök reggeli imáját halla¬ 
nám ! . . Valóban az . . . El van intézve minden ? 

— El bátyám. 
— Lovaink leszúrva, hadszereink elégetve? 
— Az udvaron füstölg máglyájok. 
— A szakállast si kapu elébe vonattad ? 
— Otr van. 
— Embereink a kapu előtt? El vannak készülve a halálra? 
— Egytől egyig. 
— Ugy legyen irgalmas az Isten leikünknek; hozzáfoghatunk 

az utolsó munkához. Te pedig öcsém eredj és légy őrző szelleme 
szerencsétlen családomnak. Mint atyád szerettelek mindig, vedd 
atyai áldásomat 
veled! 

hát, és siess a rejtekutra, mig nem késő! Isten 

A magyar történelemnek annyi dicsőt és annyi szenvedést ért 
múzsája feljegyezte, mi történt ezen emlékezetes napon. 

Az ostromló sereg a máglya felszálló füstjéből, a vár zaj-
talanságából s a falak néptelenségéből gyanítani kezdé már a 
dolgot. 

Tapasztalatai voltak. Lippát és Salgót ekként hagyák oda a 
a hütelen, idegen szellemü örök. 

Egyenesen a főkapunak rohantak. Nyitva találták, a mint re¬ 
mény lettek; a dobogó lebocsátva, a szárnyak hátravetve. De a 
kapu ive alatt hatalmas ágyutorok ásitott reájok, mely a legelöl 
rohanókat a hídról lesöpörte. 

De csak egyszer volt reá idő, hogy kisüssék. A következö pil¬ 
lanatban már ezeres csapatokban rohantak fel a jancsárok; elöl a 
lófarkas jellel ékeskedő basák, kik vetekedve törtek a könnyűnek 
""ártott ragadmányra. 

De Szolnok kapuja sohasem volt szükebb, mint most. Halom¬ 
mal állott a rohanók holtteste a védők előtt kik félrevetve a töl-
séres nehéz fegyvereket, melyeket nehéz szerkezetöknél fogva csak 

is egyszer tölthettek meg, most óriások számára készült kétkezi 
pallosokat s csatacsillagokat vettek elö s volt oly pillanat, midőn 
egész tömeget visszaszorítottak a dobogóról. 

De végre ha minden tiz támadó után egy védő esett is el, 
mégis a kisebb számnak kellett elfogynia; s a jó öreg Mihály bá¬ 
tya, a hü Pista és Julcsa, ki midőn kedvese vesztét látta, maga is 
könnyü kardot ragadott fel, ott vesztek el egyenként a parancsnok 
körül, ki lankadó karokkal bár, még egyre emelgeté az aranynyelü, 
de aczéltüskéjü csatacsillagot, melynek minden ütése egy életet 
olta ki. 

Végre lövészek jöttek s Nyáry több helyen, bár nem halálosan 
találva, hanyatlani kezdett. Egy néger, megkerülve őt, már nya¬ 
kának mérte kigyóalaku jatagánját, midőn egy hátulról intézett 
iszonyu csapásra a négerföfNyáry lábaihoz gurult. 

— Te vagy, Gábor öcsém ? Miért jöttél vissza ide a bizonyos 
halálba? ' 

— Hagyhattam-e bátyámat ily állapotban? Aztán mit keres¬ 
sek én már az életben? Mondja Pekry s fehér lobogóját fenyege-
töleg rázta, mintha egy egész segédcsapattal érkezett volna. 

Most száz nyil egyszerre röpült a küzdőkre s több sebből 
vérezve, mondhatni, egyszerre rogytak hü vitézeik holttestére; 
mindkettőjüket elboritá a ledőlt lobogó szemfedője. 

Diadalmámorral vonult be Achmed és Ali serge; bámulva 
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számiták meg a nehány halottat, kiknek halálát annyi véren szer¬ 
zek meg. 

Ragadmány — mondhatni, semmi. Vigasztalásukra szolgált 
azonban a két vezér váltságdija, kik kapott sebeik daczára még 
éltek, s mint nehezen sebesült foglyok szállíttattak Stambul felé. 
A magyar nemzet géniusza sirt; az irigységé diadalát ülte. 

(Vcg< kivetkezik.) 

A Vezúv legujabb kitörése. 
Ugylátszik, mintha a Vezúv kitörései bizonyos szabályszerűséggel 

térnének ujra meg ujra vissza. Az eddigi tapasztalatok szerint valószinü, 
hogy a földgyomrában rejlő ama szörnyeteg, természetbúváraink szerint 
gáz, körülbelől 5—6 évnyi időköz alatt nyeri meg a szükséges feszitő erőt, 
hogy az utjában eső gátot, a kráter boritékát legyőzhesse. A két utóbbi 

j tonságára katonák és nemzetőrök lőaek felállítva, kik versenyezve teljesítek 
nehéz, veszélyes szolgálatukat. A hamueső itt már oly erős volt, hogy az 
ember alig nyithatta ki szemeit, miért is sokan esernyőt használtak, mig 
mások, más módok és eszközök által igyekeztek a hamut legalább fejőktől 
elháritani. Az egész egy hatalmas viharhoz hasonlított: a főtölcsérnél rette¬ 
netes mennydörgés rázkódtatá meg a léget, s félelmes villámok czikázták 
keresztülkasul a nehéz, sötét füstfelleget, mely a szerencsétlen város fölött 
kiterjeszkedett, s lassan, nehézkesen hömpölygött tova a tengeröböl egész 
hosszában. Mintegy félórányira fölmentem a hegyre, három ujonnan támadt 
tölcsért láték magam előtt, melyek közül kettő épen működésben volt, s a 
láva, hamu és kövek folytonos kihányása által egy kis halmot alkottak ma¬ 
guk körül. Balra innen világos fústfelleg szállt fel a főtölcsérből, a Vezúv 
sajátképeni kúpjából. Egy tompa dörgés hangzott le onnan, miközben lá¬ 
baim alatt a földet remegni éreztem. Mint Torre del Grecoban, itt is erősen 
meg volt a föld repedezve, s izzó lávafolyam hömpölygött lassan, de feltart-
hatlanul a buja gyümölcsösök és szőlőültetvények felé, mindent menthetle-

A V e z ú v l e g u j a b b k i t ö r é s e . 
kitörés 1850. és 1855-ben volt, de mindkettőt felülmulta a mult decemberi, 
ugy erejére, mint pusztitó hatására nézve. Egy szemtanu erről a követke¬ 
zőket irja : 

Decz. 8-án d. u. 3 órakor Portici irányában óriási füstoszlopot lehetett 
látni, mely vadul gomolyogva legalább is háromszor olyan magasra emel¬ 
kedett, mint a Vezúv, azután pedig az északi szél által, mely a magasabb 
légrétegekben uralkodott, dél felé hajtatott. A látvány nagyszerü volt. Mig 
a füsttömeg árnyékoldala s különösen örvényei hideg kék színben sötétlet¬ 
tek, addig nyugatról a hanyatló nap gyönyörü aranyzománczczal lepé el a 
méltóságos lassúsággal emelkedő füst- és hamuoszlopokat. Azonnal siettem 
a fenséges látvány közelébe a pusztitó tűztorok szomszédságában eső Torre 
del Greco városba. Mennyire megváltozva leltem ezen, egyébkor oly barát¬ 
ságos kinézésü s jelentékeny korallkereskedése által meggazdagodott vá¬ 
rost! Sok szép, birtokosai jólétéről tanuskodó épület, meg volt repedezve, 
melyek aztán csakhamar össze is dűltek: a hamuval boritott utczákon mély 
hasadékokat lehetett látni, melyek egyike mintegy 30 lábnyi széles volt. A 
lakosság, Pompeji és Herculanum sorsától rettegve, ezerenkint futott részint 
Nápolyba, részint más, közelebb eső helyekre. A hátrahagyott vagyon biz-

nül elpusztítva, eltemetve. Emberélet eddig tudtamra csak egy esett áldo¬ 
zatul : egy németekből álló társaság vezetőjének fejét egy leeső lávadarab 
szétzúzta. 

Az uj tölcsérekből kiomló láva, lassan Torre del Greco felé hömpöly¬ 
gött, s minden valószinűség szerint ugy látszott, hogy e várost Pompeji 
sorsára juttatja, midőn egyszerre, mintegy csuda következtében, a város¬ 
tól nem messze hirtelen megállt. Ez egy későbbi, második kitörés hatásának 
tulajdonítandó, mely a Vezúv pompejii oldalán történt, s melynek kihányt 
izzó tömege a munkált földekre nézve minden veszély nélkül, régi lávaréte¬ 
geken hömpölygött tova. 

Decz. 9-én a nagy Vezúv is hallata magát. Egy hatalmas, alól láng-
szinvörös, s villámoktól gyakran át meg átezikázott füstoszlop emelkedett 
föl tölcséréből, s magasan a nápolyi öböl felett szétterjeszkedett, mig a láva 
a nagy tölcsérből aláfolyt. Azonban a kitörés legmagasb fokán már tul volt. 
9-én este az uj tölcsérek már nem működtek, s a ki a felszálló kéngőztől 
vissza nem rettent, veszély nélkül leszállhatott azokba. A főtölcsér is kitom¬ 
bolta magát, s csak néha-néha bocsátott a magasba egyes füsttömegeket. A 
kitörések decz. 10-én már végkép megszüntek, de a földrengések a Vezúv 

tövében még folyvást tartottak. Számos, már korábban megrepedezett épü¬ 
letek az uj lökéseknek ellent nem állhatván, decz. 11-én összeomlottak. 
Torre del Greco, mely 8. és 9-én mintegy csoda, által megmenekedett, most 
a heves lökések következtében romhalommá változott. A Resinához nem mesz¬ 
sze levő „Favorita" királyi nyári palotának egy része hasonlóképen össze¬ 
omlott. A vaspályahid annyira megrongáltatott, hogy gyökeres kijavítást 
igényel és mivel a sinek is a föld megrepedezése következtében több helyt 
szétszakittattak, a közlekedést e vonalon föl kellett függeszteni. Hogy a 
rendes összeköttetés Castellamareval föntartassék, a királyi marina gőzha¬ 
jókat rendelt ki, melyeken az utasok dij nélkül szállíttattak. 

Torre del Grecoben és közelében a föld mintegy 3 lábnyira fölemelke¬ 
dett. A főtölcsér kitörése után egészen uj alakot nyert. A hegy tetején, hol 
elöbb sikság, e síkságon a nagy tölcsér s ebben ismét az egyik oldalon a 
sajátképeni nyilas mintegy 15—20 láb átmérőjű volt; most egy óriás, több 
száz lépésnyi széles] mélység tátong, melynek fenekét a folytonosan fel¬ 
szálló gőzök miatt még nem lehetett látni. 

Torre del Grecoban a templom előtti nagy téren, egy tágas nyilas 
támadt, melynek fenekén megkeményedett lávaréteg s a város régi utczája 
látható. Piazza Constantinopoli a Madonna addolorata mellett mintegy 20 
lábnyit sülyedt. Egy 30 foknyi uj melegforrás is lőn eredménye a katastro-
fának. — Torre del Greco, a csak nem rég még virágzó város most tökéle¬ 
tes romhalom. A még fennálló csekélyszámu házak lakhatlanok s lassankint 
»ezek is összeomla¬ 
nak. A városnak _ 
mintegy 2 5 ezernyi _jHr-~ ~ ^ - ^ _ _ ^ j ^ -j|~~ _ J^^ -J j^ 
lakosságát Castel- -—-~~~—_ ^l--~~^~^—^ 
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binak uralkodása alatt 1190-ben készült el egészen. A tatárjárás 
alatt az uri családoknak s a földnépének jó menhelyül .szolgált. 
Ezután e vár egészen el lön felejtve, mig I. Ferdinánd alatt ismét 
fontosságra emelkede't A következett időkben e vár átalában ugy 
tekintetett, mint a Lengyelországgal szomszédos, sógazdag Mar-
maros jövedelmei biztositására szolgáló erősség. 

Néha ugyis használtatott mint államfogház. A várigazgatók 
kapitány, praefectus, castellanus, inspector vagy commendáns 
czimmel birtak s hatalmuk igen nagy volt. A vár birtokában 5 
talu volt. 

A vár utolsó kormányzója 1755 — 1766-ig Gervay Péter volt, 
kapitányi ranggal. Meghalt 1766. jan. 30-án. Halála után kevés 
nappal a vár végpusztulása következett be Esti 8 órakor iszonyu 
égiháboru támadván, a villám a vár több részébe beütött, a nép¬ 
ség közül többeket agyonsujtott, s a mihez hozzáfért, azt felgyuj¬ 
totta, ugy hogy a porrá égett várnak csak égfelé meredező, kor¬ 
mos falai maradtak meg. Azóta nem épült fel többé soha s az idö 
vasfoga, napról napra nagyobb pusztitásokat visz rajta véghez. 

Huszt 
vár és város. 

(Marmarosmegyé¬ 
ben.) 

Hazánk re-
gényesb részei 
közé tar tozik 
Marmarosme¬ 
gye s ennek ke¬ 
belében. Huszt 
város vidéke. 
Huszt mintegy 
3400 lakossal 
biró magyar-ru-
then koronavá¬ 
ros, csinosan 
épült házsorok¬ 
kal, s azon ne¬ 
vezetességgel, 
hogy csaknem 
minden utczá¬ 
ján sebes hegyi 
patakok folynak 
keresztül. A vá¬ 
rost környező 
hegyek s magasabb pontokról a legigézöbb tájképek nyilnak meg 
a szemnek, különösen midőn az utas Ugocsamegyéböl jön, a Hark 
hegytetőről pompás kilátása tárul fel a gyönyörü Marmarosnak, 
melyen számos kisebb folyók, s a Tisza kígyózik végig, s hol szá¬ 
mos düledező várrom hirdeti a mult dicsőségét. 

Ezen bomladozó romok egyik szebbiké a huszti vár, melynek 
nyugati oldalát, külön rajzban (a város látképe nélkül) a V. U. 
1856 évi 7-ik számában bemutattuk, s ugyanott a vár történetének 
részleteit is előadtuk. Legyen itt elég, röviden megemliteni, hogy 
a huszti vár egész hegysorozat között, külön álló kúpalaku hegyen 
fekszik, egészen elszigetelve. A várba meredek ut vezet, a falak 
teljesen romban hevernek, s a nyugati oldalon legépebbek. A vár 
alapja elnyúlt tojásdad alaku s hajdan két udvara volt, számos 
lakosztálylyal és épülettel. A vár nyugati részéröl lepillantva, a 
távolban a Tisza csillogó hullámai látszanak, s tul raita az erdős 

H u s z t v á r é s 

velétei és kirvai hegyek. 
Egy irásbeli hagyomány szerint e várat még 1090-ben 
i volna építtetni I. László királvunk. mit utódiai Káin: dette volna építtetni 

kez-
királyunk, mit utódjai Kálmán s 

különösen III. Béla erélyesen folytattak, ugy, hogy csak az utób-

A magyar alföld 

egy vidéke. 
(Ethnographia! 

vázlat.) 
(Vége.) 

VI. 
Debreczen- és 

vidékének köz-
erkölcsiségéről 
akarok szólani. 
Lássuk elsőben 
is a vallásossá¬ 
got. A közisten¬ 
tiszteletet, e vi-
dékbeli nép 
meglehetősen 
elhanyagolja. A 
templomok pa-
dai Vasárnapon¬ 
kint is, nagy 
részben üresen 
maradnak. Hét¬ 
köznapokban 
reggel, a piaczi 
vásárra kiindult 
asszonyok, in¬ 
kább megláto¬ 
gatják az isten¬ 
házát is, mégpe¬ 
dig Debreczen¬ 
ben ugy a mint 
a vásáron ko¬ 
saraikat egyet-

mással megtöltötték, melyeket imádkozás közben maguk mellé a 
földre szoktak leereszteni. Délutánonkint 5—6 istenes öreg lá¬ 
togatja rendesen a templomot, vagy a kis helységekben épen 
senki. Külső munka, (aratás, gyűjtés, tengeritörés sat.) idején a vi¬ 
déki nép nagy részét, vasárnap is, kinn a mezőn találhatni, mire 
nézve a jó példát aj elsőbb osztálytól kapja, melynek a nép ösztön¬ 
szerüleg is utána megy. Hajdan, a debreczeni biró tanácsnokaival 
együtt, szép rendben jelent meg a vasárnapi istentiszteleten, sőt a 
városi magisztrátus legtöbbször még a köznap délelőtti bibliama¬ 
gyarázatokra is eljárt; igy beszélik ezt a vidéken is mindenütt; 
jelenben, a letünt l l évi nyomoruságos idők alatt, a községi elöl¬ 
járókat csak a király születése napján láthattuk együtt a templom¬ 
ban, egyébkor üresen álltak székeik. H.-Böszörményben, mint egy 
öreg földmivelőtől elbeszélni haliam, ezelött 30 évvel, senkinek 
sem jutott eszébe, vasárnapon dolgozni a mezőn; de egy nagy te¬ 
kintélyű gazdag ur, jónak látta kigunyolni, együgyü munkásait 
a vasárnap megtartásáért s béreseit munkára rendelte ki. Ilyen 
példán „világosodtak fel" a lakosok s vonzattak a vasárnapi mezei 
munkára. Legtöbb függ a felsőbb rendűek példaadásától! A nép 



magától pipát, kávét, krinolint épen ugy nem talált ki, mint betü¬ 
ket, nyomtatást és vallásrendszereket nem alkotott. A házi istentisz¬ 
telet csak kevés háznál van szokásban, azonban, noha az ujabb idők¬ 
ben végtelenül alászállott is, de még mindig él; a bibliaolvasás 
pedig mindinkább Terjed, s az utóbbi 3—4 évben olcsó áron kap¬ 
ható szent könyvikböl roppant sok elkel H.-Böszörményben ma¬ 
gában az utolsó 3 év alatt körülbelől 300 biblia vásároltatott 
ujonnan. A házi istentisztelet azonban, olykor olykor ne-n azon [számmal : 49. Spártában egy leány megrontását halállal büntették, 
komolysággal megy végbe, mely annak, a valódi értékét megad- (Meurt Miscel. Laco. II. 3.) Ez elött 200 évvel a debreczeni ma-

asszony félelmek közt vallja be komaasszonyának hogy attól tart r 
miszerint születendő csecsemője „még majd németül fog megszó¬ 
lalni." „Soh' se féljen kend, biztatja a másik, h sz' látja, az én Já¬ 
noskám is magyarul beszél!" A törvénytelen gyermekek száma, a-
fövárosiakéhoz képest, különben csekély. Mult évben (1859) neve¬ 
zetesen a törvénytelen gyermekek száma Debreczenben körülbe¬ 
lől : 120. Nánáson : 37, H.-Böszörményben az utolsó 3 évről közép¬ 

hatja. Sok gyermek elneveti magát, mig öreg anyja énekel, néha 
pedig az istentiszteletet tevő egyén cselekszik nevetséges dolgo¬ 
kat, minf a csegei asszony : ki fonásközben a XXXVIII. Zsoltárt 
„Bodri" kutyája mellett ekképen zengedezé : 

„Haragodnak nagy voltában 
(Iszki t-!) 
Megindulván . . . . 
(Czoki te!) 
Ne feddj meg uram engem . . . . 
(Ejnye, hogy az isten nyila üsse meg ezt a kutyát!") 

Vallásos egylet a nép között tudtommal csak Hadházon léte¬ 
zik, noha jelenleg már meggyengülve és némi helytelen kinövé¬ 
sekkel. Itt t. i. már régebben alakult templom kedvelő öregekből 
az u. n. „Szentek-társasága." A tagok kegyeskedés végett estén¬ 
kint összegyülnek, s éneklés után a lelkipásztor vasárnapi predi 
kácziójának tartalmát ismételik; aztán valamelyik tag bibliát olvas 
és magyaráz a többiek elött. Egymást igy szólítják : „Barátom 
uram!" én „Barátné asszonyom!" Mindenik tag kötelezi magát, a 
templomba való járásra. A meghalt tag felett, a kántor megérkezé¬ 
séig a szent-asszonyok énekelnek. E társulat lelkészi kellő felügye¬ 
let alatt van. — Nánáson is hallottam ezelőtt mintegy négy évvel 
bizonyos egyletről, mely akkoriban a mezőn tanyázó lovászfiuk 
közt fennállóit. Ez igen jeles kis köztársaság volt. A tagok ugyanis, 
miután lovaikat megtisztitották, a közülök megválasztott főnek 
előljáróskodása alatt összegyültek az Isten szabad ege alatt, még 
pedig kora hajnalban; először énekeltek, aztán szemlét tartottak 
egymás lovai felett, s a kiében valami hibát vagy tisztátlanságot 
találtak, azt elitélték és vesszővel maguk felcsapták. — H.-Böször¬ 
ményben is szokás, hogy ha valamelyik háznál halott van, ott az 
utczabeli asszonyok összegyülnek s énekelnek a halott felett, mig 
el nem álmosodnak, midőn szétoszlanak. 

A debreczeni nép erkölcsi jellemének, idegen elött különösen 
feltünő szép vonása, az Önbecsérzet. Bizonyos méltóságérzet ömlik 
el a „czivis" külalakján, mely elsö pillanatra láttatja a szemlélő¬ 
vel, hogy becsületes gondolkozásu s szilárd kharakterü emberrel 
van dolga, ki gonoszságra képtelennek tartja önmagát; s a körül¬ 
mény ösztönszerüleg a dicső görög népre vezeti vissza emiékeze 
tünket, melynek gyülésén egyszer, midőn Themisztoklesz jelenté, 
hogy neki a hazára nézve,felette hasznos terve volna, a mit azon¬ 
ban nyilvánosságra nem hozhat : a nép, Aristides azon megjegy¬ 
zésére, hogy a terv valóban igen hasznos, csakhogy nem becsületes, 
viss^aveté a tervet a nélkül, hogy tudni kivánta volna azt. (Cic. 
De Off. III. l l . ) — Azonban kár, hogy e szép vonáshoz, bövebb 
ismerkedés után. némi homály férkezik. Az emberi méltóságot oly 
mélyen sülyesztö káromkodás álialában, de legkiváltképen az ácsok 
és kőmivesek között, a legnagyobb mértékben elterjedve van; ugy 
a myira, hogy példát tudunk rá, miszerint egy uri ember, ki elég 
vallásos is volr, csak azért nem épittette fel házának egyik szárnyát, 
mert félt a mesteremberek eget harsogató szidalmaitól A fajtalan¬ 
ság a hajdani időkhöz képest veszélyes elterjedést vön, különösen 
az anyagilag legtehetősebb hentes mtábjnál. — Itt lehetlen meg 
nem emlékeznünk a szabadságos katonákról is, kik az erkölcsös és 
törvényszerü életmód megrontására, mindenütt igen nagy mérték¬ 
ben folynak be. Legnagyobb részök egyházi szertartás és katonai 
engedély nélkül nőt vesz magának, s azzal együtt mint férj és fe¬ 
leség élnek. Példájukat aztán egyebek is sokan követik. Az ily 
összekeléseknél a dáridót épen ugy megülik, mint a törvényes há¬ 
zasság kötésekor; söt példát tudok egy vidéki városban, hogy akad 
vállalkozó az öregebbek közül, ki a pap helyett a párokat némi 
formasággal összeadja (még pedig, a mint mondják, a malomban). 
A szállásoló idegen katonaság is. miután ifjaink mint ujonezok 
honról távol lenni kényszerülnek, mily befolyással lehet a köz¬ 
erkölcsiségre : mindenki elgondolhatja. Ide vonatkozólag igen 
jellemző a következő adoma. Egy áldott állapotban lévő derecskéi 

gisztratus is elevenen való eltemettetésre itélte Csobán Julist 
paráznaságáért. (Debr. Közi. 23. sz ) Most nincs hatóság, mely lega¬ 
lább csak kérdőre is vonná a kihágókat! 

A verekedés és lopás Debreczenben és környékén szünni kezd. 
Még a piiiikösd-másodnapi nagy-erdei verekedés sem oly hatalmam 
már, mint ezelőtt. A rendszeres tolvaj társul átok, melyek tagjai az. 
u. n. félkézkalmárok, csapatosan járva vásárról vásárra, szekérrel 
hordták haza a csent portékákat, s otthonn azokkal igen széle* 
kiterjedésü kereskedést üzték, — ujabb időben az erélyes bihari 
csendbiztosnak Bárcza D.-nek fáradhatatlan őrködése következté¬ 
ben majdnem egészen megszüntek s ártalmatlanokká tétettek. A 
közönséges ember ugy fejezi ki magát, hogy „mióta Bárcza világ 
van, szabadon lehet bocsátani a jószágot a mezőn, s még se lopja 
el senki!" E férfiu valóságos réme lett az utóbbi években a tol¬ 
vajoknak, kiket ritka ügyességgel és szigorral tart szem elött. Róla 
mondja a nóta : 

„Jaj , be fáj, jaj be fáj, 
Mikor Barczag muzsikál 1" sat. 

Az öregek tisztelete az anyagiasság felé hajló korban nagyon 
megcsökkent. Az agg szüle teljes tiszteletben részesül, hamegnem 
osztoztatta gyermekeit : de ha az osztozás megtörtént, vagy nincs 
min megosztozni : hála fejében mostoha sors- és bánásmódban ré¬ 
szesül. Ugy látszik, ez nem épen ujabb kori dolog nálunk, ide mu¬ 
tat legalább a következő történet Tetétlenböl. Egy részeges apa 
és fiu, mindketten most is jó állapotban, pereltek egymással. Utol¬ 
jára birokra került a dolog, miközben a fiunak sikerült apját sze¬ 
rencsésen földhöz nyomni, midőn aztán elkezdte azt hajánál fogva 
a szobából kifelé huzgálni. Midőn igy a küszöbhöz értek, felkiált 
az apa nagy elkeseredéssel : „Te istentelen, ne húzz már tovább, 
hisz' én is csak eddig húztam az apámat!" Laczedémonban a hála-
datlan fiut hivatalra nem alkalmazták s annak népgyülésen és 
templomban megjelennie sem volt szabad, mivel becstelennek tar¬ 
tatott az, ki szüleivel roszul bánt. Szeremlei Samu,. 

Népszokások Mexikóban. 
(László Károly természet utáni rajzai szerint.) 

A Vasárnapi Ujság mult évi folyamai, mint arra olvasóink 
emlékezni fognak, több érdekes levelet hoztak Amerikában élő 
hazánkfiától, László Károlytól, ki Mexikónak egy még eddig ke¬ 
véssé ismertetett részét utazta be. Egy idő óta szorgalmas és 
értelmes munkatársunk elnémult, minek oka, mint maga irá meg 
előre, azon széles alapra fektetett mahagoni-fakereskedés, melyre 
Nemegyei barátjával együtt vállalkozott. E vállalat veszi most 
igénybe minden idejét, s csak ennek sikerülése után lehet ismét 
reményünk, hogy László Károly ujra imádott hazájára forditandja 
figyelmét, s talán itt is fogja, dus tapasztalatokkal hazatérve, élete 
hátralevő részét, a sok hánykodás után kiérdemlett nyugalomban 
eltölteni. 

Addig is azonban, mig derék hazánkfiának megengedik viszo¬ 
nyai, hogy ránk emlékezzék, illö, hogy mi kedves munkatársunkra, 
ki szintén becsülettel hordozza a messze világban a magyar nevet, 
időnkint rágondoljunk. Ez oknál fogva történik, hogy rajzkészle¬ 
tünk közül bemutatunk ezuttal nehány képet, melyeket László 
Károly korábbi leveleinek mintegy utómagyarázataul hozzánk be¬ 
küldött, s melyek, minthogy a helyszinén, természet után, a 
beküldő által sajátkezüleg készültek a népismei tanulságon kivül 
is ránk nézve kétszeres érdekkel birhatnak. 

Az I-ső szám alatti kép a Tehuantepeki földszoroson fekvő 
Minatitlan város vidékérőli indián nőt ábrázol, a mint ez a mina-
titlani piaczra élelmiszereket hoz, indián szokás szerint háló-
szövetü tarisznyában, kisdedét batyu tetejére ültetve, s ezt és 
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magát egy lapu-forma növény levelével a nap forró sugarai ellen 
védve. A jelen képen a batyu a mellről függ, de különben az 
indiánok a legnagyobb batyut is (50 — 70 font) ugy viszik hátu¬ 
kon, hogy az homlokukról függ. 

A 2-ik számu kép szintén egy indián nőt ábrázol Minatitlan 
vidékéről, de már ünnepiesen öltözve. 

A 3-ik számu kép mutatja, hogy itt mikép szokás a vizet hor¬ 
dani. Korsójok csaknem golyóalaku, mázatlan, vörös íisryag, durva 
készítmény, 5 — 8 itezés nagyságu, melyből gyakran kettőt visz¬ 
nek, töltve egymás tetejébe téve. 

(1. szám.) (2. szám.1 (3. szám.) 

A 4-ik számu kép azt mutatja, hogy itt még mikép is szo¬ 
kás a gyermekeket hordozni. A nálunk szokásos ölben hordás által, 

ha a gyermek helyét gyakran nem változtat¬ 
ják , ennek lábai, ha görbe növést nem kap¬ 
nak is, de gyakran elzsibbadnak, s a szenvedő 
gyermek sir; miközben a dajka, az igaz bajra 
nem is gondolva s türelmét vesztve, sokszor 
a gyermeken tölti boszuját. Ha ezt meggon-
d o l J u k ' a k k o r a z i t t lerajzolt mexikói gyer-
mekhordási mód felett, nem fogunk pálczát 
törni. A fentemlitett bajok ezen mód által 
elmellöztetnek, a gyermek tagjai szabadok, 
s azok természetes, ép növése nem gátoltatik. 
Hogy az indián gyermek ezen hordozási mó¬ 
dot szereti, abból is kitetszik, hogy midőn 
hónaljánál fogva a földről fölemelik, az lábait 
tüstént szétnyitja, készen a csipöre ülésre, 
a hol neki azután igen kényelmes helye van, 
mintha párnán ülne. Gyakran lehet azt is 
látni, hogy a gyermekeket megforditva ültetik 

a csipöre, azaz : arczczal kifelé, de ez nem látszik oly természetes¬ 
nek és kényelmesnek sem a hordozóra, sem a gyermekre nézve. 

(4. szám.) 

Az 5-ik számu kép azt mutatja, mikép használják a mexikóiak 
az ökröket. 

A 6-ik kép végre azt ábrázolja, hogy mikép szoktak a mexi¬ 
kóiak a lovakkal terhet vontatni. Itt rendesen minden terhet öszvér-
és lóháton szoktak szállitni; de ha a teher oly alaku, hogy lóháton 
vinni nem lehet, p. o. épületnek való fa, vagy tüzre való fa, akkor 
azt rendesen a ló farkához kötve, szokták haza vontatni. Hám ezen a 
vidéken nincs s az itteni, haladni nem tudó s nem akaró indián nép más 
nemzetektől el nem fogadja. Különben igy van ez minden egyébben" 
is. Ezen népben nincs ipar, nincs munkavágy, nincs találékony ész. 
Ez a nép férfikort sohasem élt, hanem a gyermekkorból egyenesen 
a tehetetlen aggkorba lépett át. Sem előre nem halad, sem hátra 
nem lép, s ha valamely más élénk nemzet által uj vér nem ömlik 
bele, jobb jövője sohasem lesz, s a népek sorából ki fog veszni, 
anélkül, hogy valaki érette egy könyet ejtsen. Be kár, hogy ezen 
Kánaán ily, életre nem érdemes, tunya, lomha, elkorcsult nép bir¬ 
tokában van! 

Még egyszer Kliegl Jozsef és gépei. 
Még a legközelebbi multban is a külföldi sajtó honunk műveltségi 

fokáról igen kicsinylőleg szokott nyilatkozni, mit részint a roszakarat és 
tudatlanság, részint honfiaink nagy részének ,,dolce far niente"-féle tétlen¬ 
sége idézett elő. Főuraink egy része előbbi időkben csak külföldön találta 
magát otthonosnak; társalgásukban is inkább az idegen t. i. a franczia, an¬ 
gol, olasz vagy német nyelvet használták, csak szép magyar nyelvünk volt 
számkivetve finom körükből. 

Azonkivül a törvényhozás és törvénykezés, valamint általában a tudo¬ 
mányosság nyelve honunkban a latin lévén, ez nem kis nyomást gyakorlott 
nyelvünk művelődésére és kifejlésére. 

Ha tekintetbe veszszük, hogy Magyarország még most is ugy, mint 
századok előtt, oly országokkal határos, melyekbe a müvelődés csak lassan¬ 
kint szivárog át, s majd csaknem kardhegyen vitethetik be, ha tekintetbe 
vesszük, hogy honunk századokon át volt Európa előharczosa, védbástyája 
és nyugalmának, szabadságának, művelődésének vérző fegyveres őre barbár 
törökök és tatárok ellen, valóban bámulandó, hogy akadályokkal telt rövid 
nyugideje alatt is annyi haladásnak örvendhetett mind a gazdaság, ipar és 
kereskedelem, mind pedig az irodalom, művészet és tudományban, mig oda 
jutott, hogy Európa müvelt nemzetei sorában őt illető helyét bátran és mél¬ 
tán foglalhatja el. Hazánk mindig kevésbbé lesz terra incognita a müvelt 
világ előtt. 

Hogy mi a legrégibb időkben sem voltunk hátrább a művelősdésben 
más nemzeteknél, bizonyitja többi között, hogy a könyvnyomdászat feltalá¬ 
lása után, honunkba azonnal behozatott Mátyás király által, és igy jóval 
előbb történt ez, mint némely más, műveltséggel dicsekvö országokban. 
Hogy már akkor nem terjedhetett el nálunk átalánosan a müvelődés, a fent 
elősoroltakon kivül, honunk történetére utaljuk az olvasót. 

Daczára ennek mégis nem egy, az emberiségre nézve fontos találmány 
és fölfedezés vette Magyarországból kiindulási pontját. Mellőzve ez alka¬ 
lommal másokat, csak a betűszedő és oszto-gépet kivánjuk itt fölemlíteni, 
valamint Kliegl József egyéb találmányainak rövid történetét is egyuttal 
ujra emlékezetbe hozni. 

Kliegl József *) tolnamegyei nemes család ivadéka, mely Bonyhádnak 
fele része birtokosául iratik. **) Született 1795-ben Baján Bácsmegyében. 
Iskolái bevégzése után katonává lett, mely pályáról, mint fiatal tiszt meg¬ 
sebesülvén, lelépett és gazdatiszt lőn; majd bácsmegyei esküdt, azután 
Bécsbe ment nejével, gyermekeivel együtt, hogy ott a rajz-akademiában 
képezze magát, mi neki annyira sikerült is, hogy művészetéből táplálta 
több évig jól felszaporodott családját. 

1834-ben fogamzott meg hazánkfiában a. betűszedő és osztó-gép eszméje, 
minek kivitelét csupán az anyagi szükség gátolta, és csak 1835-ben mint 
kiképzett festesz gróf Zichy József szives meghivása folytán, kit családostul 
le is festett, nyilt némi alkalma, Bábon (Nyitramegyében) tervei kezdemé¬ 
nyezésére, hol is legelőször egy számoló-gépet talált fel. 

A gróf ur szives pártfogása következtében sikerült a betüszedö-gép 
tervét tovább kidolgozni és nagy nehezen mintában kiállitani. 

1839—40 ben már Pozsonyban találjuk, hol világosan és kézzelfog¬ 
hatólag bebizonyitotta tervének kivihetőségét és hasznosságát, mely által 
lehetséges lett volna a könyvek vagy más nyomtatványok sajtó alá bocsá¬ 
tása előtt szükségelt betük, összeszedését, valamint a megkivántató példá¬ 
nyok lenyomása után a betüknek a szekrénybe való visszarakását, gépek 
által eszközölni. Ez volt a betűszedő- és osztógép terve. 

E terv életrevalóságát bizonyitja, hogy a művelt nemzetek sorából ta-

(5. szám.) szám ) 

*) Kliegl József életrajzát a „Vasárnapi ujság" 1857. 5-dik számában közlötte. Itt 
csak a főbb vonásokat érintjük. Sz—ó. 

*•) Fényes E . Geografiai Szótár. I. 153 1. Sz — ó. 
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lálkoztak utánzói, mert az európai sajtó azon időben Kliegl betüszed 
eszméje folytán oly nagy zajt ütött, hogy Kliegl tervét azonnal követté' 
Bellanche és Church Londonban, később Young és Belcambre Párisban, ki' 
60,000 frankot költöttek szedőgépükre, valamint Gaubert Francziaország 
ban, Rosenberg és Störensee Dániában, valamint Tchulik Csehországban i 
törekedtek Kliegl eredeti eszméje alapján azt létesíteni, de mivel utánzó 
Kliegl tervét vagy nem jól fogták föl, vagy nem azon alapelven és systemá: 
dolgoztak, csak igen szerény eredményt mutathattak fel. 

Kliegl terve szerint nemcsak egyes, de gyakran 3—4 és több betü 
lehetett egyszerre venni, mi a szedést annyira gyorsitja, hogy nemcsak ver 
senyben irni alig lehet, de szedő-gépe áltai leginkább a gyorsírást akart: 
helyettesiteni és pedig ugy, hogy a mondott szónoklatot tüstént készen lehe 
a gyorssajtó alá adni. 

Az 1840-ben egybegyült ország-rendek Kliegl ügyét némileg fölka¬ 
rolták, és gróf Dessewffy Aurel és Perczel Mór e czélra aláírást nyitottak 
minek folytán 1800 frt iratott alá, akkor Kliegl a gépek készitéséhez fogott 
Gróf Batthyányi Lajosnak, mint ezen segélyző-bizottmány elnökének ai 
aláirt összegből 1400 forintnál többet nem sikerült behajtani, mely összeg 
cdak fölügyelet alatt és lassankint adatott ki. De ezen összeg ily nagyszert' 
terv kivitelére igen csekély lévén, a további gyűjtés eredménytelensége pe¬ 
dig mind a segélyző-bizottmányt, mind a feltalálót, ki családjának egyedül 
kenyérkeresője volt, annyira elkedvetlenítek, hogy a munka félbeszakadt. 

Később ismét sikerült lelkes honfiak hirlapi felhívásának, ez ügy is 
méti gyámolitása, de rendesen a munkát nem folytathatta, mert bizonyta 
lanul és csak félbeszakasztva gyült be az adakozás. 

Mig végre dicsőült nádorunk József főherczeg V. Ferdinánd királyunk 
jóváhagyása mellett 6000 frtot kegyeskedett a nevezett két gép kivitelére 
a kir. kincstárból kieszközölni. Megemlitjük itt még, hogy több ügybarát, 
köztök Zsoldos Ignácz, Császár Ferencz, Pulszky Ferencz és többek £ 
„Kliegl-könyv" eszméjét pendítették meg, mit létesitettek is 1842-ben, 
melynek két kötetét Garay János szerkeszté, s melynek tiszta jövedelme 
Kliegl javára fordittatott. 

Ez összeget tervei kivitelére maga a feltaláló is elegendőnek vélte, de 
ily nagyszerű találmány valósitásánál alig birja emberi ész a felmerülő ne 
hézségek és akadályok sokaságát előre kiszámítani. Azonkivül 1846-ban L 
drágaság nőttön nőtt, a tehetségesebb bel- és külföldi munkásainak 
2—3-szor annyi bért volt kénytelen fizetni, mint kezdetben, ezenfölü 
igen lassan dolgozhatott, mert neki a fónnérintett összegből havonkin 
csak 200 forint szolgáltatott ki, s ebből kelletett még számos családját i 
táplálni. Ha tekintetbe veszszük, még magánál a gépnél fölmerülő számos 
akadályokat, bizony nem vádolhatja Klieglünket senki, ki a gépek nagysze¬ 
rűségét és kiviteli nehézségeit csak némileg is megbirálni képes. 

A fönnebb mondottak igazságáról eléggé meggyőződhetett, ki valaha 
tervet készíttetett építész által, mert az épület kivitele bizonyára még egy¬ 
szer annyiba került, mint tervezve volt; pedig az épitész nem először épit. 

Vagy vegyük a pesti lánczhidat, melynek költsége két millióra volt 
tervezve, kivitelénél pedig háromszor annyit emésztett fől. — Brunel tun-
nelja Londonbankétszer omlott össze, de harmadszor megállt, pedig mind¬ 
annyiszor egy-egy millióba került. — Fon'.on után félszázadig nyugodott 
a gőzerőmu, mig Watt ujra folélesztette, s most napról napra tökéletesbít-
tetik. — És mégis szegény Kliegltb'l követelték, hogy a megszabott időre 
elégtelen pénzzel készitse el a szedőgépet. 

Miután 1847-ben Kliegl a szedőgéppel annyira haladott, hogy már 
részletes eredményt is mutathatott fől, és a terv kivihetőségénél aligha me¬ 
rülhetett fól kétség, ép azon időben volt kénytelen begyakorlott munkásait 
elbocsátani, kettő kivételével, kik az ügy iránti szeretetből minden dij nél¬ 
kül felajánlották közreműködésüket, de a pártolás végkép megszakadván, a 
munkával is fölhagyni kénytelen volt. 

Ezek után mennyi nélkülözés, mennyi sorscsapás érte családjával 
együtt, itt fölemlíteni fölösleges, ámbár reá nézve még most is édes-keserü 
lehet a visszaemlékezés, a számtalan csalódásra, fölváltva örömmel, mi szá¬ 
mos éven át életén mint fonál szövődött át. 

1848-ban barátai vele együtt remélték, hogy nagyszerü terve kivite¬ 
lére most eljött az idő, melyben az országgyülés, ügyét ujolag fől fogja ka¬ 
rolni, ez okból művét Pozsonyból Pestre, az országgyülés székhelyére hozta. 

Ámbár a haza magas és legbefolyásosabb fiaitól minden meg volt 
igérve, ennek teljesültét azonban az akkori körülmények hátráltatták, s hiu-
sultát a nagyjelentőségű történeti események idézték elő. 

1849-ben miután mindenektől el volt hagyatva, két fiát és vejét, kik a 
magyar hadseregben voltak alkalmazva, sietett fölkeresni, de vejét elfogva, 
egyik fiát besorozva, a másikat Komáromban ostromzár alatt lelte. 

Kliegl Józsefet utoljára Aradon látták, honnan azon időben nyomta¬ 
lanul elenyészett. 

Szedő- és osztó-gépe ezen idő alatt Pesten, a lövész-utczában P 
féle házban volt lerakva, de Kliegl holléte nem tudatván, 1851-ben 90 frt 
lakbér hátralék fejében a háztulajdonos ügyvéde által lefoglaltatott és elár-
vereztetni határoztatott. — Ezen vandalismus Barta Károly orvostudor, 
derék hazánkfia tudomására jutván, az akkori szorult helyzetben először 
Liehtl urat, pesti polgárt kérte föl e fontos hazai ügy megmentésére, mit 
ez szivesen el is vállalt. 

Azonban körültekintvén, meggyőződött, hogy a hazának ily rendkivüli 
idő- és körülmények közt is vannak még számos áldozatkész fiai, és igy 
Bohus ur ő nagyságához fordult ezen ügyben, előadván neki a történteket. 
— Ennek hallatára ő nagysága a kivánt 90 frtot azonnal kézbesítette Barta 

Károly urnak, és a szedő- és csztógép íltyételére,^ Kliegl visszajöveteléig,. 
fölhatalmazta. 

Midőn azonban ezen összeget az ügyvédnek kézbesíteni akarta, ez elő¬ 
ször 100, később azonban már 135 frot követelt. De mikor még ezen összeg 
lefizetését is Bohus ő nga helybenhagyta, akkor P ügyvéde kinyilat¬ 
koztatta, hogy Ő az árvereztetéstől semmi áron el nem áll. 

Ekkor Barta K. ur czélja elérése végett az akkori kormányzóhoz, báró 
Gehringerhez folyamodott, ki az árverést jegyzőkönyvileg le is tiltatta, 
miről azonban az illető hivatal másolatot adni vonakodott és csak a jegyző¬ 
könyv számát irták ki neki. Ezen jegyzőkönyvi szám előmutatását az 
ügyvéd nem tartván elégségesnek, más napra az árverés kitüzetett. — 
Barta ur azonban nem hagyta magát semmi áron elriasztani, s ez ügyben 
sz. k. Pest városa tanácsához folyamodott. Ez ügyet eldöntő tanácsülés ép 
az árverés napjára esett, de először kérelmével itt is visszautasittatván, és 
csak miután szóval előadta, hogy „ezen remekművet nem csak a nemzet, de 
még O Fge V. Ferdinánd királyunk, bold. főhg József nádorunk is figye¬ 
lemre méltónak találták és azt anyagilag előmozditották, valamint magának 
a feltalálónak is mennyi évi fáradságába s áldozatába és nélkülözésébe került, 
mig müvével ennyire haladhatott, most pedig mint használhatlan vas és réz 
elárvereztessék, lehetetlen föltenni az ország fővárosának t. tanácsáról, hogy 
azt megengedné, és hogy e vandalismust, minden kitelhető hatalmával ne 
akadályozná!" — hivatkozván ezenfölül a felsőbb helyen is kimondott 
árverés letiltására, végre sikerült neki sz. k. Pest városa tanácsától ked¬ 
vező határozatot kieszközölni. 

Ez okmánynyal Barta K. ur tüstént az árverés színhelyére sietett, hol 
már a gépek egyes részeit árverezni kezdték, — de előmutatván a letiltási 
parancsot, ez azonnal félbeszakadt. *) 

Ezen fárasztó akadályok szerencsés leküzdése után ismét uj támadt, t. 
i. a sok helyet elfoglaló két gép elszállásolása. De ezen gát is, dr. Barta ur 
közbenjárása folytán, a vakok-intézetének tisztelt igazgatója által háritta-
tott el, ki is az intézetben akkor üresen álló két szobát e czélre átengedni 
szíveskedett, hol 7 évnél tovább volt letéve. Végre ezen lak az intézet szá¬ 
mára szükségeltetvén, Kliegl sz*dö- és osztógépei 1860-ban avnemzeti Muze¬ 
umba vitettek, t V x 

Elismerés illeti azon derék honfiakat, kik ily önzéstelenül áldoztak és 
fáradoztak a nagy jövőre számitott, gép megtartása körül! 

Ez idő alatt Kliegl csaknem egészen megtört lélekkel vonult ismeret¬ 
len magányba. Letett mindenről, készült az éhenhalásra! De a teremtő erő 
nem alhatik, pár év mulva ismét uj találmánynyal állt elő, mely szerint azt 
akarta, hogy a vasutnál két sin helyett — a vasutépitészet roppant nyeres-
ségére — csupán egy alkalmaztassák, minek kivihetőségét világosan be is 
bizonyitotta. Találmányának leirását érdekkel olvasták ugyan, de nem is 
tettek érte egyebet. 

Kliegl azonban ismét elfeledtetve bár, nagy szegénység és anyagi küz¬ 
delmek közt, nem szünt meg a gépészet mezején ujra búvárkodni és íme 
1857-ben ismét egy rendkivüli fölfedezéssel állt elő, t. i. oly gépet talált 
föl, mely zongorára alkalmazva, a müvész és játszó minden gondolatát, 
szabatos jegyekben minden hiány nélkül papirra teszi, ugy hogy azt a jegyek 
szerint tüstént utánjátszani lehet. Nemcsak művészek és szerzők előnyére 
szolgál ez, hanem minden művészbarátnak és tanulónak legkönnyebb móddal 
az önképzésre. A tanitó megtudja e gép segitségével, hogy növendéke 
hányszor és mikép gyakorlá feladványát, fölfedezi minden egyes hibáit, a 
gép még az időmértéket (Takt) nem tartott hangjegyeket is hosszabb 
vonásokkal állitván elénk. Igen nagy előnynyel használtathatik vakok 
intézetében, a vak müvész költeményeit le nem Írhatván, — továbbá salo-
nokban, hol nagy müvészek játszván, nemcsak az eljátszott darabot, hanem 
látékuk minőségét is hiven visszatükrözi. 

Ezen hangjegyző-gépe lelkes honfiak és leányok adakozásaiból össze-
jyült 1137 ft és 10 db aranyon egy jó zongorával együtt, a magyar nemzeti 
Muzeum számára megszereztetett, minek történetét a Vasárnapi Ujság azon 
:dőben bővebben is közlötte. 

Fáradhatlan és csüggedhetlen szorgalmának bizonyságául még néhány 
;alálmányát akarjuk elősorolni, ugymint : 

1. Egy ujabb arató-gép, mely a tett részletes vizsgálat után a magyar 
gazdasági egyesület által is méltányoltatván, aláirási iveket rendelt kibocsá¬ 
tani, hogy 600 frt (mert csak ennyit kivánt Kliegl) gyüjtessék, egy lóerejü 
gépnek elkészitésére, és mégis e czélra egy krajczár sem gyült be! — Sokan 
biztatták, hogy készitse el, s ha jó, megveszik. Igen, de miből, miután már 
oindenét feláldozta. 

2. Egy adhaesionalis készületet, melynek segitségével a vasuton a leg-
nerevebb emelkedésen járhatni, és mely képes lenne bármely ponton és pil-
anatban megállani. 

3. Még olyan vasutat is tervezett, hol a mozdony magával vinné a si-
leket. 

4. Egy 12—16 lóerejü gőzerőmű, melyek elkészíttetvén, ég használatba 
•etetvén, roppant nyereményt biztositanának a vállalkozó részére. 

Az agg, 67 éves Kliegl József, jelenleg majd 30 évi fáradozások és áldo-
ások után koldusbotra jutott, és Bezinban gyermekei kegyéből él. — Talá-
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*) Az „Újabbkori ismeretek tárában" alkalmasint tévedésből hibásan áll hoev 
árrereztetett. Sz—ó7 

lólag mondta Beöthy e tárgyra vonatkozólag az 1740-ki országgyülésen : 
hogy nem kell bevárni a találmányok tökéletes kivitelét, hanem magát az 
eszmét kell jutalmazni. 

De Kliegl sz* dö- és osztó-gépe, nem csupán eszme, hanem eredményt is 
képes felmutatni, és mégis szétrakva, szekrényekbe elzárva, 13 év óta eszi 
a rozsda a Muzeumban, anélkül,hogy alkotójuk azóta megérint ette, vagy csak 
látta volna is !! 

Lehetetlen, hogy hazánk lelkesei ily nagyszerű, a haza és emberiség 

javára hasznos és pótolhatlan találmányt könnyelmüen az enyészetnek enged-
; nének át, és reméljük, hogy addig, mig nem késő, Kliegl Józsefet, szedő- és 
osztó-gépei összeállítására és folytatására hivandják, vagy titkát a haza ja¬ 
vára megszerzeni, el nem mulasztandják. 

Tisztünk csupán a történtek száraz elmondása lévén, ezen ügyben a 
felszólalást és kezdeményezést avatottabb és befolyásosb tollra bizzuk; 
melyben, hála a magyarok Istenének! hiányt nem szenvedünk. 

Szabó József, nyomdász. 

T Á R H Á Z . 
Hogyan élünk? 

E hét története Kakas Mártontól. 

Ki látott műkedvelői előadást? 
Napjaink egészen hasonlitanak ahhoz, mikor már az előadás napján 

este öt és fél órakor a lámpásokat kezdik gyujtogatni, s a közönség gyüle¬ 
kezik a szinház előtt. 

A csoportok tanakodnak magukban : bemenjenek-e vagy ne ? Erde-
mes-e a darab a belépti díjra? Némelyik már befizetett, az szeretné, ha má¬ 
sokat is bevonhatna, s magasztalja a játszó személyzetet. A darabról magá¬ 
ról nem tudni, „históriai" tárgy-e, vagy pedig „modern?" a franczia isko¬ 
lából való-e? vagy a németből? vagy az angolból"' *~„^* ,„1„-^,. ».*&J „, .„„..„„„ .„ei, ___o_ ólf vagy tán épen eredeti? 
Azt sem sejteni, hogy vigjáték lesz-e, vagy tragoedia? 

Azonban az előadás jótékony czélra van rendezve; meg nem mondatott 
ugyan, hogy mire? annyit hirdetnek a szinlapon, hogy a „legnagyobb szü¬ 
kölködő" felsegélésére; már most ebből találgassa, a kinek tetszik, a pesti 
nemzeti szinházról van-e szó ? vagy a helybeli égettekről, vagy a budget¬ 
vizsgáló bizottmányról? 

A buzgóbb hivők még is csak belépnek, kezdik kritizálni az elő¬ 
függönyt. _ 

A szinpadon azalatt nagy mozgalom van. A színfalakat készítik, hogy 
az illusió mentül nagyobb legyen. Fiatal embereknek öreggé, öregeknek 
fiatallá kell magukat kifesteni : okos embernek jutott bolond szerep, ostobá¬ 
nak a bölcs. A primadonna és a primo araorozo apprehendálnak egymásra s 
nem akarnak együtt játszani, a rendező kétségbeesve lót fut, hogy kibékitse 
őket, a mig a függönyt fel kell huzni. A főintrikus egyiknek is sug valamit, 
másiknak is; a mitől azok még jobban duzzognak. A közreműködők lyukat 
fúrnak az előfüggönyön s onnan kandikálnak ki a közönségre : „Lesz e jo 
bevétel?" — Sok az „ingyentapsos!" 

„ Misor már a súgónak menni kellene a házába, a darab nincsen sehol. 
A statisteriát odahátul tanitják, hogy mikor kell a darabba közbe 

kiáltani ? 
Minden ember fárad és ki van festve. 
A publicum odalent kezd már türelmetlenkedni és dörömböz. Látni 

akar már a pénzeért valamit. 
A pénztárnok vakarja a fejét; még a bevétel nem fedezi az előadás 

költségeit. Ráfizet a társaság. Várni kell a kezdéssel, mig a nagyobb ura¬ 
ságok megjönnek. 

E közben kinn és benn mintha minden ember tüskén ülne. 
Ez az érzés mostan általános. 
Csak az az egy a vigasztalásunk, hogy akármilyen lesz is az elő¬ 

adandó darab, a részvevők bizonyosan jól tudják a szerepeiket 
Petőfi életrajza ügyében. 

A „Szegedi Hiradó" jan. 15-i számában „egy irodalombarát" melegen 
irt felszólítást bocsát közre Petőfi Sándor teljes életrajzának kiadása tár¬ 
gyában, melyre kötelességünknek érezzük, nehány szóval válaszolni. 

A felszólaló irodalombarát méltán fájlalja, hogy Petőfinek, a nemzet 
legnépszerűbb költőjének, mindeddig nem akadt életirója. Elismeri, hogy 
Gyulai Pál hálánkra tette magát érdemessé az eddig legrészletesebb vázlat 
által, melyet a költő életéből az „Uj Magyar Muzeum" 1851. évi I füzeté¬ 
ben közlött. „Azonban — ugymond — nekünk Petőfi teljes, egész, kimeritő 
életrajzára van szükségünk; látni akarjuk lelki szemeink előtt, működését, 
fejlődését." 

„Még most — folytatja tovább —- számos adat van egyeseknél följe¬ 
gyezve életéből. De ki biztosit róla, hogy ez adatok gondatlan kezelés, kö¬ 
zöny, vagy imitt amott talán roszakarat által is nem fognak elenyészni ? 

„Még most sokan vannak, kik vele gyakrabban érintkezvén, életére 
vonatkozó megbeesülhetlen kincseket őriznek — emiékezetökben. De ki 
tudja, nem fogja-e az idök rohama e még most élénk emlékeket a feledés 
fátyolával beborítani? Es nem hordják-e ezek birtokosai is a halandóság 
magvát keblÖkben? Ha ezek kihalnak, velök számos adat a sirba száll; mert 
arra, hogy ez emlékeket följegyezzék, nem éreznek hajlamot magukban. 

„Nehány ügybarát részint hírlapokban, részint külön is közlötte 
ugyan Petőfi életére vonatkozó adatait; de hány van ezeken kivül, melyek 
még titokban lappanganak, vagy hagyomány gyanánt szájról szájra terjesz¬ 
tetnek ! De épen azért, mert tudjuk, hogy az ily hagyományok ritkán ter-
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jednek toldás és egyéni izlés szerinti kiszinezés nélkül : kivánatos, hogy 
most, midőn még a valót megkülönböztethetjük a képzelem szüleményétől, 
ez adatok összegyüjtessenek és megőriztessenek." 

Ezek elmondása után a czikkiró tovább megy s alólirt nevének meg¬ 
említésével azon egyént is kijelöli, kitől, ő az életrajz megirását, összeállí¬ 
tását várja. 

i Mindezekre rövid válaszom az, hogy nagyra becsülvén az ismeretlen 
! felszólalónak bizalmi szavazatát — a felszólalás tárgyának fontosságát 
teljesen méltánylom s lelkemből pártolom. Petőfi életrajzi adatainak teljes 
összegyűjtése, s összeállítására nézve nekem régóta, határozott szándékaim 
vannak, melyek valósulását eddig száz meg száz körülmény akadályozá. 
Hiszen midőn 1859-ben Petőfi halála részleteit kezdtük e lapok utján puha¬ 
tolni, ezt sajtóviszonyaink között, valódi concessionak kellett tekintenünk. 
Adat-gyüjteményem folyvást szaporodik s figyelemmel kisérek minden 
mozzanatot, mely tárgyamra nézve az irodalom terén fölmerül. A művet 
egyébiránt egyesült erővel akarnám létrehozni, s elhunyt költőnk volt 
közelebb barátainak igéretét birom, hogy a vállalathoz, ha idő s körülmé¬ 
nyek megérlelik, egész erejökkel fognak hozzájárulni, különösen azok, kik 
azóta az irodalmitéren is nevet szereztek. 

Az ügy nevében mondok tehát köszönetet a Szegedi Híradónak a vé¬ 
letlen interpellatióért. Reménylem, hogy ez is siettetni fogja az eszme meg-
érlelését, s a nem könnyü feladat sükerülését mindinkább lehetségessé fogja 
tenni. 

Addig is alkalmat veszek magamnak kijelenteni, hogy Petőfi életére 
vonatkozó bármely hiteles adatot köszönettel veszek s kérem is mindazokat, 
kik költőnkkel egykor bármely viszonyban állottak s kikről nekem tudomá¬ 
som nincs, hogy külön felhívásommal fölkeressem, különösen Petőfi iskola¬ 
társait, szinésztársait stb., hogy a reá vonatkozó élményeket, eseményeket, 
jellemző tényeket, vagy ha csak száraz életrajzi adatokat is, a mennyire le¬ 
het, hiteles forrásokból, adandó alkalommal a Vasárnapi Ujság szerkesztő¬ 

jéhez beküldeni sziveskedjenek. Pákh Albert. 
A. magyar Akadémia palotájának ügye. 

Az akadémiai palota-épités dolga, mint a „P. N." értesül, legközelebbi 
időben további előlépéseket tőn. Miután az épület belső felosztása és külső 
architecturája a körülményekhez képest végleg megállittattak, most már 
azon részletes tervrajzok vannak munkában, melyek szerint az épités veze¬ 
tése, mint halljuk, egyuttal lőn szabályozva. Ehhez képest Stüler ur — ki 
Berlinbe már visszautazott — az épités folyamata alatt, a szükséghez ké¬ 
pest évenkint egyszer vagy kétszer meg fogja Pesten a munkákat tekin¬ 
teni, s az igazgatósági bizottmánynyal és az építést vezető épitész urakkal 
végezni fog a tovább szükségesekre nézve. Az épités vezetésére két itteni 
derék építészünk Szkalniczky Antal és Ybl Miklós urak bízattak meg. 
Szkalniczky urat, ki Berlinben hosszabb ideig folytatta tanulmányait és 
régiebb ismeretségben áll Stüler urral, ez utóbbi maga választotta ki e 
czélra, s ennek folytán Stüler urtól a szükséges utasitásokat és rajzokat 
Szkalniczky ur veendi, s az ő feladata leend, azokat végrehajtatni; illetőleg 
fel-és bővebben kidolgozni, mi végből Stülerrel szakadatlanul levelezési 
összeköttetésben álland. Ybl ur az igazgatósági bizottmány oldalán, mint, 
technikai segéd fog működni azon különféle ügyleteknél, melyek a vállal¬ 
kozók s mesteremberek megszerzése, kiválasztása, s a beépitendő anyagsze¬ 
rek minémüsegére vonatkoznak, és a mindezek körüli felügyelést, s a költ-
ségezés feletti ellenőrséget illetik. Mint végül halljuk, folyamatban vannak 
az előkészületek, hogy itteni vállalkozókkal az épitési munkákra nézve 
alkudozásba lehessen ereszkedni, mi végből ezek nyilatkozatra lesznek fel-
szólitandók. 

Irodalom és müvészet. 
+ (Irodalmi újdonságok.) A „Magyar klasszikusok" czimü vállalatból 

közelebb ismét négy kötet jelent meg. Ezzel a Il-ik évfolyam be van fejezve, 
s egy úttal a Ill-ik évfolyamra nyittatik előfizetés, 10 kötetre 5 fttal. A 
megrendelések Heckenast Gusztáv kiadóhivatalába küldendők. Ugyancsak 
Heckenastnál közelebbről a következő irodalmi újdonságok fognak megje¬ 
lenni: b. Eötvös József „A karthausi" czimü kitünő regénye, 5-ik kiadásban; 
ugyanannak „A nővérek" czimü regénye, 2-ik kiadásban; a „Család élete,'1 

uj regény b. Jósika Júliától; a „Magyar népregék1' ujabb gyüjteménye 
Merényitől; a „Gyémánt-kiadás" két uj kötete, Kölcsey versei és Katona 
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„Bánkbán"-jiva\; s végül Ballagi „ 
tára," tetemesen bővitett kiadásban. 

Magyar német és 

kir. természettudományi társulat?) f. hó 15-én tartotta 

Levea" f. évi február hóval ismét folytatja megjelenését, Bus Vitéz vezetése éJ Hezakgyülés vázlatát. A gyülés sajnálattal vette tudomásul, hogy dr. 
alatt, s jelentékenyen bővitett képes tartalommal. Az előfizetési pénzek (ha-1 S z , a b o J o , z s e f a, t, l tkar,sf» rol, lemOn.d? t.<;- A t,fr^lat i r á n t l Íreméinek jegy-
vonkint 50 krt, két havonkint 1 ftot számitva) ezentul is id. Poldini Ede és 
Noséda Gyula nyomdatulajdonosok kiadó-hivatalába (papnövelde-utcza 
7. sz. a.) küldendők be. Az eddig beérkezett előfizetők is a februárral kez¬ 
dődő folyamra jegyeztettek be. — Reméljük, hogy az éles humorú „Fekete 
Leves", mely oly rövid idő alatt „kivívta az egri nevet," jövőre az eddigi¬ 
nél is nagyobb pártolásban részesülend. 

4- (Szinházi hir.) Pauly tenorista és Ormay baritonista a kolozsvári 
színháznál, hirszerint a pesti nemzeti szinház operájához már szerződtetve 
volnának. 

4- (Magyar operette.) Hire jár, hogy Huber Károly egy magyar ope¬ 
retten dolgozik, melyhez a szöveget Némethy György irta. Ez már, ha jól 
emlékszünk, a hetedike' azon magyar operetteknek, melyekről néhány 
hó leforgása alatt hallottunk. Még eddig azonban egyet sem láttunk belőlük. 

4- (100,000 frankos pályadíj.) A párisi tudományos akadémia ujab¬ 
ban több rendbeli pályakérdcst tűzött ki, melyek közt egy 100,000 frankos 
is fordul elő. E nagyszerü dij annak fog kiadatni, a ki a cholerára sikeres 
gyógymódot vagy óvszert képes ajánlani, mely legalább oly biztos, mint a 
beoltás a himlő ellen Valószinü, hogy e kérdés nem egy hamar fog meg¬ 
fejtetni. 

4- (Guzman Dénes póstakezelö jelenti,) hogy az általa kiadandó „Ma¬ 
gyar pósta-zsebkönyv" tőle nem függő akadályok miatt csak e hó végén 
kerülhetvén ki sajtó alól, az ahhoz igért naptári csatolványt előfizetőinek 
előlegesen Szétküldte, mit ha valaki meg nem kapott volna, forduljon eziránt 
hozzá, díjmentes czime alatt. 

zőkönyvileg való örökítene közgyülésileg elhatároztatott. Ezután következ¬ 
tek a választások, következő eredménynyel: Levelező tagokul választattak : 
Pokornyi s Kornhuber Bécsben és Csermák Jáno3 Prágában. Rendes tano¬ 
kul választattak : Aujeszky Lipót, dr. Bókay, dr. Böckh, dr. Dékány, Do-
lánszky Antal, Felletár Emil, Gajzágó Joachim, dr. Grosz Fülöp, Hamar 
Leo, dr. Hasenfeld, Janovitz Frigyes, Jurányi Lajos, Khudy József, Kle¬ 
mens József, dr. Kovács József; dr. Kugel Lipót, dr. s prof. Lippai Gásuár, 
Lónyai József, dr. Mandelló, Meczey Mór, dr, Neumann Fülöp, Novák Ede, 
dr. Patrubányi, Pillér József, Polumbini Vilmos, Polyák Mór. Rhédey Fe¬ 
rencz, dr. Rottenbiller Fülöp, dr. s prof. Rupp N. János, Schvarcz Gyula, 
Schütz János, dr. Sebes, Springsfeld Radó, Suhajda Alajos, dr. Szabók}' 
Adolf, dr. Szentkirályi Albert, dr. Szontágh Abraham, Székely József, Than 
Sándor, Vagner József és Vélics Károly. A mai gyülés a három évben tör¬ 
ténő tisztujitás napja levén, szavazattöbbséggel következők választattak 
meg. Elsö elnök : Bugát Pál, másodelnök : Than Károly. Elsö titkár Tóth 
Sándor, másodtitkár : dr, Schmidt György. Pénztárnok : Jármay Gusztáv. 
Könyvtárnok : Balogh Kálmán. Választmányi tagokul pedig, szintén szava¬ 
zattöbbséggel, következők választattak meg : Fridvalszky Imre, Jedlik 
Ányos, Jendrásik Jenő, Kovács Gyula, Molnár János, Preyss Mór, Rómer 
Flóris, Say Mór, Szabó József, Sztoczek József, Weiss Armin. 

4- (A nemzeti kaszinó közgyülése) f. hó 30-án leend. 
4- (Magyar népszinház Pesten.) E czim alatt közöl a „Sürgöny" egy 

czikkecskét, mely szerint egy részvénytársulat alakítása forog szóban, mely¬ 
nek czélja, a budai népszinház készletben levő pénzalapjának és egyéb 

'+(Bényey Gábor „költeményei")gr. Keglevich Bélánészül. Batthyány transportebilis beruházásának felhasználásával a népszínházát Pestre áttele-
Ilonánlk ajánlva, megjelentek. Ha nem csalóduuk, ez azon költeményfüzér; P^J"; . ? S l t * . l d k ? ! i n . a 8 b helye volua) bizonyitja az is, hogyha budai nép-
melyre egy pár évvel ezelőtt „Fekete csillagok" czim alatt nyittatott előfizetés. 

4- Lauffer és Stolpnál jelentek meg : „Mein Leben und Virken in Un-
garn," írta Görgey Arthur, megbirálva Kmety György, egykori magyar tá¬ 
bornok által. 40 lapra terjed. — „Das Rechtsverhiiltniss der serbischen 

der ungarischen Krone. Von Niederlassungen zum Staate in den Landern 
Ladislaus v. Szalay. 171 lap. 

4- („A magyar nyelv gyakorlati tanfolyama.") Kempelen Győző ily 
czimü munkájának 4-ik füzete e napokban jelent meg Szegeden, Burger 
Zsigmondnál. Ára 60 kr. 

4- („Kézai Simon mester magyar krónikája") Szabó Károly által for-
ditva Ráth Mórnál megjelent. E munka, nemzetünk eredetét, legrégibb 
multját, a vezérek és királyok alatti történetét előadó krónikáink közt, 
melyek korunkig eljutottak, a legrégibb s egyetlen, melynek szerkesztése 
Árpád-házi királyaink korába esik. Kézai Simon a XlII-ik század utolsó 
felében élt, Kun László király alatt. 

Egyhái es iskola. 
•4- (A magyar- és erdélyországi kegyes tanitó-rend névkönyve) a f. 

1862. évre megjelent. APurgstaller József tartományi kormányzó alatt álló 
rend a két testvérhazában összesen 27 házzal bir, s 296 tagot számlál. A 
mult évben 3 tag halt meg. A rendi házak mindenütt gymnasiumokkal van¬ 
nak kapcsolatban. 

4- (A kath. egyházmegyék száma.) Az 1862-re megjelent szentszéki 
névkönyvből kitünik, hogy az összes katholikus világ 938 egyházmegyéből 
áll. 75 püspökség jelenleg üresedésben van. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
4- (Részvénytársulat.) Forovich, csavar-gőzös tulajdonosa N.-Becske-

reken egy részvénytársulat alakitásában fáradozik, mely 15 darab 30,000 fo¬ 
rintos részvényre alapitva, egy vontató gőzös és 15 teherszállító hajó meg¬ 
szerzését czélozza, hogy Győr és Sziszek felé a gabnavitel könnyítését 
eszközölje. 

4- (A londoni kiállításra Ausztriában) mintegy 2000 kiállító jelent¬ 
kezett. 

4- (Borvizsgálat.) Aradon az aradhegyaljai legtekintélyesb borászok e 
hó 18-án egybegyültek, hogy az e vidékről a londoni kiállításra küldendő 
mustraborokat megvizsgálják. A több óráig tartott vizsgálat után mintegy 

„menyasszonyi hozomány-gyarapító egylet") megalakitá-
A takarékpénztárnak már egy időben fölmerült eszméje 

szinház közönsége, igen csekély kivétellel, Pestről jár át. Ez ügyben a 
„Nefelejts" szerkesztője egy emlékirattal szándékozik föllépni. Ez eszmé¬ 
nek rég kellett volna már valósulni, de — a mi jó, soha sem jön későn. 

4- (Közgyülés.) Az alsó-szabólcsi Tiszaszabályzó társulat jan. 30 an 
Debreczenben igazgató választmányi ülést, másnap folytatólag pedig köz¬ 
gyülést tartand. 

4- (Tatán 
sán fáradoznak, 
most ismét előtérbe kezd lépni, s remélhető, hogy ezuttal nem siker nélkül. 

4- (Az elsö magyar ált. biztositó társaság részéröl) életbiztositó ügy¬ 
nökökké kineveztettek : Pick Ignácz Győrbe, s Topich Ede Veszprém kör¬ 
nyékére; Wagner Frigyestől pedig, ki Váczon működött, a felhatalmazás 
visszavonatott. 

Balesetek, elemi csapások. 
4- (Erőszakos halálesetek száma Pesten.) Hiteles 'kimutatás szerint, 

Pesten a mult évben összesen 138 ember lett balesetek áldozata. Ezek kö¬ 
zül idegen kéz által halt meg 16, öngyilkosság által 38, véletlen szerencsét¬ 
lenség következtében 84. 

+ (Egy gőzkatlan szétpattanása). Balassa-Gyarmatról irják, hogy f. 
hó 11-én egy ottani sörházban egy 50 mázsás gőzkatlan szétpattant, s helyé¬ 
ből kitörve, két falat átszakitott s csak 10 ölnyi távolságra, egy szomszéd 
ház mellett furódott a földbe. Ez utjában «gy lovat döntött el. Emberélet 
nem esett áldozatul. A sörház helyisége s egy magas kémény összedőlt. Ez a 
hir nagyon czifrán hangzik. 

4- (L,opás.) Egerből irják, hogy ott közelebb 19,500 ft készpénzt lop¬ 
tak el. (Kitöl?) Az összeg 2000 db. aranyon felül nagyrészt 1000-es és 
100-as bankjegyekben volt egy faszekrényben. A tettes följelentőjének 200 
ft; annak pedig, a ki a pénz hollétét, ha csak nagyobb részben is fölfedezi, 
1000 ft ajánkatik. 

4- (A markavész) Aradon ujolag mutatkozik, sőt Bécsben is kiütött. 

80 fajta bor lőn elfogadva, melyek 
més is van. 

4- (Uj küszénbányák.) Pécs városa hirszerint saját területén két uj dést szintén szívességből megígérték 

ajság? 
4- (Benedek tbsznagyot a császár,) Veronában történt látogatása 

alkalmával a Lipót-rend nagy keresztjével diszitette fől. 
4- (Müvészeti és társalgási estély ek.) A magyar irói segélyalap javára 

még e tél folytán müvészeti és társalgási estélyek fognak tartatni, melynek 
' rendezésére gr. Károlyi György, b. Eötvös József és Rosty Pál bizottmány-

közt 1811-iki, sőt még 1781-iki ter- jnyá alakultak. Az első estélyre, mely f.h. 29-én fog megtartatni az „Európa' 
teremében, a szálloda bérlője a termet dij nélkül engedte át. A közreműkö-

Hollósy L-né, Prielle Kornélia, Hu¬ 
ber Ida, Markovics Ilka, Reményi, Füredi, Bignio, Kőszet hi stb. Családi 

: Rosty Pál la¬ 
kőszénbányát nyitott. 

4- (Gabnacsarnok Kanizsán.) A nagy-kanizsai kaszinó legutóbbi köz- jegyek 8, s egyes személyekre szóló jegyek 3 ftért kaphatói 
gyülésén az elnök inditványt tett, egy, a kereskedelem jelen igényeinek kásán (magyar-utcza l l . sz), 
mindenben megfelelő gabnacsarnok felállítása iránt. Az inditványt a kaszinói 4- (Kantus János) holnap tartandja akadémiai székfoglaló felolvasását, 
társulat elfogadta s az ügyet magáévá tette. — Midőn e hirt közöljük, Derék hazánkfiának arczképe mult héten jelent meg a Győri közlöny mellék¬ 
eszünkbe jut, hogy nehány hó előtt hire járt, hogy Szegeden is terveznek leteül. E rajz Xántust északamerikai egyenruhában ábrázolja. Nem sokára 
gabnacsarnokot, a miről azonban azóta mitsem hallani. Ugy látszik, hogy más képe is meg fog jelenni, hol Xántus mint magyar ember jelenik meg. 
legalább mostanában, semmisem lesz a dologból. Pedig ha valahol, bizonyára j 4- (Toth K-ilmán) f. hó 21-én d. e. 10 órakor bocsáttatott szabadon. 
Szegeden, mint a hazai gabnapiaczok egyik legnagyobbikán, elkelne egy 4- (.4 „Sárospataki Füzetek") X-ik füzete megjelent. E füzetben 
jól rendezett gabnacsarnok. Videant consules! IMacaulaynak Verulami Baconról irt jeles czikke befejeztetik. 

+ (A muzeumi sétányon kertészeti kiállitási épület) felállítása van 
tervben. Közelebb tanácskozmány is volt ez ügyben Kubinyi Ágoston, 
muzeumi igazgató elnöklete alatt. Az előmunkálatok megtételére bizott¬ 
mány alakult. 

4- (Disponibilis hivatalnokok.) A Magyarországban rendelkezési 
állapotba helyezett 5000-nyi hivatalnokseregből a „S. C." szerint 2000 
ismét Magyarországban, 1000 pedig más tartományokban nyert alkalmazást, 
A disponibilisek ügye a leközelebbi miniszteri értekezleten fog eldöntetni. 

4- (Névmagyaritások.) Legfelsőbb engedelemmel Scheibl József pesti 
háztulajdonos „Tárcsái "-ra, Klein Henrik pesti szabómester ,,Kiss"-re, 
Skinder Imre pesti szűrszabómester „Tengerri"-re, Boskovitz Antal biz-
tositótársasági hivatalnok „Bocskodi"-ra, Grünsfeld Márton pesti órás 
,,Mezei"-re, Zvoncsek Ignácz pesti órás „Csengő"re, Czehentner Károly 
pesti gyógyszerész „Delényi"-re, s Schumandl Ferdinánd és Vilmos pesti 
lakosok „Nádori"-ra változtatták vezetéknevöket. 

4- (Névmagyaritások.) Miltenberger Alajos, pestvárosi irnok „He-
gyesfi"-re, s Goldstein Ignácz pesti lakos „Arany"-ra változtatták vezeték¬ 
nevöket, legfelsőbb engedelemmel. 

4- (Jótékonyság.) Szathmári Mihály, elhunyt bátyja Szathmáry József 
hagyatékából 6000 v. fcnyi alapitványt adott át Pest város tanácsának, a 
városi szegények javára. 

-f- (Jószágeladás.) Csernovics Péter mácsai uradalma, melynek becs¬ 
értéke 2,465,733 ft 522/10 kr, FTéTjul. 3-án nyilvános árverésen elfog adatni 
Erre nem minden ember liczitálhat. 

+ (Vallásos alapitvány ok.) Debreczen város a kétszáz év után ujból 
most alakult egri ref. anyaszentegyház megalapitására 821 ftot küldött. 
Ugyane czélra Zsoldoss Imre 1100 ft alapitványt tett. 

4- (Borzasztó kakasviadalt) rendeztek közelebb Guadalajarában, Mexi¬ 
kóban. 6000, aczélsarkantyukkal ellátott vitéz kakas állt szemközt egymás¬ 
sal egy, e czélra emelt amphitheatrumban, s az iszonyu viadal közben hősi-
leg elhullott 4897, nehéz sebet kapott 903, s többé kevésbbé megsérült 199 
kakas. Csupán egy vihette el bőrét épen a tollal és vérrel boritott küzdtér-
ről. Most Guadalajarában alig látni itt-ott egy-két kakast, pedig előbb 
nagyon is nagy bővében voltak. 

4- (A budai népszínházban) a nemzeti kör. mint halljuk, két, a nem¬ 
zeti kaszinó pedig 4 páholyt bérelt ki. Hanem azért maradt még elég páholy 
,,rendelkezési állapotban." 

4- (Törvényszünet.) Krasznamegye törvényszéke a bélyegtörvény ha¬ 
tályba léptével működését megszüntette. Szilágy-Somlyó város előljárósága 
pedig, törvénykezését a bélyegtörvény következtében szintén megszüntette 
ugyan, azonban az adót szedi s a jövedelmi adóbevallásokat kezeli. 

4- (Törvényszünet.) A „K. K." irja, hogy Kolozsmegye törvényes de¬ 
rékszéke f. hó 18-diki ülésében határozatilag kimondá, hogy bíráskodási 
tisztének folytatását felfüggeszteni kénytelen, az ujabb rendeletek követ¬ 
keztében. Egyszersmind felirat határoztatott a kir. főkormányszékhez. 

4" (IL Rákóczy Ferencz sirját Rodostóban) pusztulás veszélye fenye¬ 
geti, miután a varos most a temetőt, hol a szabadsághó's is nyugszik, el-
rontatja és beépítteti; azonban a sirok felásására 4 hónapi határidő van ki¬ 
tüzve. Ennek következtében, mint a „P. N."-nak Párisból irják, az ottani 
•és az olaszországi magyarok közt aláírások vannak folyamatban, az üdvö¬ 
zült hamvainak más helyre s ha tán lehetséges, a hazai földbe valo áttétele 
végett. 

4~ (Közönét és kérelem.) Szatmár város közönsége a budai népszinház 
ruhatárát hat egész magyar diszöltözettel ajándékozta meg, melyért midőn 
az igazgató köszönetét nyilvánítaná, egyszersmind fölkéri a közönséget, 
hogy a népszinház jelen sulyos állapotát tudamásul véve, e nemzeti intéze¬ 
tet virágzó elöhaladásában a kedvező időszakig pártfogásban részesíteni 
sziveskedjék. 

4- (Az elsö magyar átalános biztositótársulat) Kozma Sándort So-
tnogymegye, Gosztonyi Józsefet pedig Eger és vidéke részére életbiztosí¬ 
tási ügynökeinek nevezé ki. 

4- (Uj tisztikari schematismus.) Az Országos naptár és Nagy Képes 
naptár schematismusának szerkesztőségei egyesülten „Magyarország tiszti¬ 
kara 1862-ben" czimü schematismust fognak kiadni. Miért is a megyei és 
városi hatóságok fölkéretnek névsorozatuk beküldésére. A munka martius 
l-ig meg fog jelenni. Előfizetési ára 50 kr.; beküldési határidő febr. 15-ke. 
A pénzek Osterlamm Károly könyvárushoz küldendők be. 

4- (Elfogott rablók.) Áz aradi csendbiztosok a Makó felé vezető uton 
két rablót fogtak el, a kiknél több száz ft. értékü arany és ezüst ékszert talál¬ 
tak, E rablókat, elfogatásuk előtti estén, a nagylaki ev. lelkész lakába fo¬ 
gadta, mert uriasan voltak öltözve. Csak most tudta meg, hogy minő mák¬ 
virággal volt dolga. 

+ (.4 baj nem jár egyedül.) Egy hőgyészi fuvaros, egy szabólegényt 
vitt be Pécsre. Az utas utközben megéhezvén, hogy ebédjét kifizethesse, a 
fuvarostól 1 ft 20 krt kért kölcsön, mert ugymond, neki épen most nincsen 
aprópénze. Pécsre érve, megállnak egy ház előtt, hol a szabólegény állitása 
szerint, nagybátyja lakik. A kocsis csak várja, várja, hogy mikor jön már a 
azabólegény fizetni, de ez a közben a ház hátulsó kapuján szépen kimene¬ 
kült, s a szegény felültetett fuvarosnak mit volt mit tennie, mint hogy el¬ 
ment a városkapitányhoz, baját elpanaszolni; mig azonban ott járt, addig 
lovairól a szerszámot ellopták. Ea igy — 8e pénz, se posztó. 

4- (Öngyilkossági statistika.) Francziaországban a mult év folytán 
3899 öngyilkosság fordult elő, és pedig 842 nő, s 3057 férfi által követtetett 
-el. A legtöbb öngyilkosság 40—60 éveseknél történik. 

4- (A hires concordatum ügye) egy idő óta ismét élénk beszéd tárgya. 
A „P. Ll." szerint elhatároztatott volna, hogy Hübner báró Rómába kül¬ 
dessék, a concordatum némely módosításainak kieszközlése végett. 

4- (A „Gazetta di Fiume" szerkesztője,) a fiumei cs. törvényszék meg¬ 
keresése folytán befogatott. 

4- (A hóhérok is — államhivatalnokok.) A gráczi hóhér Piepbero-er 
Klagenfurtba utazott, két katonát kivégezni, s midőn a gyorskocsira, me¬ 
lyen helyet vett, fel akart ülni, az utasok megtudván kilétét, nem eresztet¬ 
ték maguk közé. Most már az a kérdés támad, — mond az „O.-D.-P." 
hogy Piepberger, mint elismert államhivatalnok, becstelennek tekintessék-e 
vagy nem? 

4- (.4 közelebb elhunyt Albert hgnek Londonban emléket) fognak álli¬ 
tani. Ez ügyben e hó 14-én nagy citygyülés tartatott, s azonnal mintegy 
40,000 ft. gyült össze, s az aláirás azóta is foly. 

4- (Vukalovics Luka), a herczegovinai fölkelök vezére, nehány év 
lőtt egy bécsi fegyvergyárban dolgozott, mint puskamüves. Ugyanott ő 

most egy puskát rendelt meg, oly kikötéssel, hogy annak minden darabját 
tíoy-egy legény készitse azok közül, kik még az ő ottlétekor vele dol¬ 
goztak. 

4- (Kétfejü gyermek.) Kászon helységben egy nő oly leánygyermeket 
szült, melynek két feje s kót nyaka van. E csodaszülött anyjával együtt 
meghalt. 

+ (Meddig terjed Románia határa?) A bukaresti iskolákban használt 
földrajzokban az áll, hogy Románia határa a — Tisza folyam! Bizony nagy 
birodalom az a Románia! ° 

4- (Macskazene.) Helsingforsban finn atyánkfiai a censoroknak macs¬ 
kazenét rendeztek. Ugy látszik, hogy a finnek is erősen czivilizáltatnak. 

— (̂ 4 Széchenyi emlékszoborra ujabb adakozások.) Jan. 1 —13. Az 
aradi kereskedői testület küldeménye 99 ft 50 kr., t. Ghyczy Ignácz ur küld. 
15 ft., Jankóvácz város több lakosa küld. 14 ft 30 kr., t. Meszéna János 
esztergommegyei volt m. alisp. ur gyűjtése 55 ft., t. Inkey Ádám ur küld. 
0 ft., Mező-Berény község küld. 4 ft., t. Kazinczy Gábor ur küld. 10 ft., 
N. Kun-Madaras községe s ugyanott több~alalfo küld. 30 ft 50 kr., dr. 
Falk Miksa ur küld. és gyujt. 23 ft., t. Kosztka János ur küld. és gyujt. 13 
ft 50 ,kr., t. Lengyel József pléb. ur gyujt. A. Szántón 28 ft 40 kr., Jász-
Kis-Er város küld. 5 ft., D. Földvár m. város küld. 100 ft., t. Horváth Ká¬ 
roly ur gyujt. M. Szigeten 10 ft., Báránd község s ugyanott több aláiró 
küld. 22 ft 34 kr., t. Kozma Sándor ur küld. és gyujt. 14 ft., t. Czérna An¬ 
tal esküdt ur gyujt. CTKanízsán 20 ft., szab. kir. Sopron város közpénztára 
küldeni. 100*» ft., szab. kir. Kőszeg város küldeménye 8 ft. 

— (Halálozás-) Rimaszombatból egy nagy reményű ifjunak haláláról 
veszünk tudósitást. Jan. 14-én hunyt el ugyanis egy ottani, köztiszteletben 
álló férfiu 20 éves fia, Dapsy Vilmos, ki iskolai pályáját kitünő sikerrel épen 
most végezte be. A részvét a város lakosai között átalános volt s a teme¬ 
tésen, daczára a zivataros időnek, több ezer ember volt jelen. Vajha az idő 
minélelébb meghozza a fájdalmában megtört atyának enyhitő gyógyerejét! 

A ni. Akadémia palotája. 
A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez a magyar Akadémia számára 

ujolag beküldetett : 
LTX. közlés: Holdmező-Vásárhelyről egy elkésett aláirási iven töb¬ 

ben, Kiss Gusztáv által, házra és alaptőkére összesen 85 ft. 
(Az egyes adakozók : Berecz Pál a házra 5, tőkére 5 ft., Varga István 

a házra 5, tőkére 5 ft., Lengéi József a házra 2, tőkére 2 ft., Dancsi Zsu¬ 
zsanna a házra 3, tőkére 3 ft., Fejérváry Ferencz a házra 5, tőkére 5 ft., 
Tóth György a házra 1, tőkére 1 ft., Eichinger György a házra 1, tőkére 
1 ft., Mocse Károly a házra 50, tőkére 50 kr., Grossmann Ignácz a házra 1, 
tőkére 1 ft., Klein Emánuel a házra 1, tőkére 1 ft., Kiss Gusztáv a házra 
10 ft., Komáromi Dániel a házra 2 ft., Futó Mihály a tőkére 2 ft., Magyar 
Antal a házra 5 ft., Vitéz Lajos a házra 1 fr,., Cz, Nagy Fer. a házra 1 ft., 
Török István a házra 1 ft., Török Péter a házra 1 ft., Draskóczy Lajos a 
házra 5, tőkére 5 ft., Fejes István a tőkére 2 ft., Soós János a házra 1 ft. 
Összesen a házra 51 ft. 50 kr., a tőkéhez 33 ft. 50 kr. A két összeg együtt 
85 ft.) ö *' 

Az eddigi I.—LVIII. közlésekkel együtt a V. U. szerkesztőségénél az 
Akadémia számára begyült összesen : 14,744 ft. 21 kr., 1 régi római 
arany, 1 huszfrankos arany, 112 db. cs. arany, 21 kétpftos tallér, 1 orosz 
tallér, 4 ujftos, 1 i6 huszas, 18 negyedftos, 1 db. 100 pftos és 10 db. 20 pftos 
nemzeti államkölcsön-kötelezvény. , . 

Memzeti szinházi napló. 
Pént°k, jan. 17. Először : „A didergő." Vigjáték 3 felv. Irta Debertay. 

Ágoston. Forditotta Huszár Imre. Az uj darab, mely egy-két erőtetett kife¬ 
jezés kivételével elég sikerültén van nyelvünkre áttéve, a legtöbb franczia 
vigjáték hibáival és előnyeivel bir. Mig t. i. szerkezete a kritikát ki nem 
elégítheti, addig a szellemdus párbeszédek és egyes sikerült jelenetek a da¬ 
rabnak kölcsönöznek annyi érdekességet, hogy előadása a közönséget, ne¬ 
hányszor jól mulattassa. És ez elég siker akkor, midőn egész éven át alig 
kerül szinre egy-két oly vigjáték, melyről több jót lehetne mondani. Az 
előadást nem mondhatjuk egészen sikerültnek. Prielle Kornélia, Felekiné, 
Feleki és Egressy játéka kifogástalan volt; de korántsem mondhatjuk ezt 
Szathmáryné „herczegnő'1 jéről. Lendvai is kissé finomabbul játszhatott 
volna. Közönség szép számmal. 
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Szombat, jan. 18. „Dinorak." Meyerbeer operája 3 felv. Szokott jó 
előadás. Bignio koszorut is kapott. 

Vasárnap, jan. 19. „A pesti nöegylet álarczos bálja." Csak olyan volt, 
mint rendesen más években szokott lenni, t. i. volt közönség, de nagy, s 
azért tánczolni nem lehetett, álarczos is volt elég, s dicséretökre legyen 
mondva, hogy a mennyire kitelt tőlök jól is mulattatták — magukat. Leg¬ 
több figyelmet ébresztett egy majomálarezos, ki igen ügyesen viselte ma¬ 
gát. Hogy a jelen álarczos bál annál inkább hasonlitson a mult éviekhez, a 
zártszékekre alkalmazott deszkatalaj is leszakadt nagy terhe alatt. Baj nem 
történt. 

Hétfő, jan. 20. „Az utolsó levél." Vigjáték 3 felv. E szellemdus, megle¬ 
petésekben gazdag vigjáték ma is mindvégig jó kedvben tartá az igen szép 
számu közönséget. Az előadásban legjobban kitünt Prielle Kornélia és 
Szigeti. 

Kedd, jan. 21. „Hunyadi László." Eredeti opera 4 felv. Erkel Fer.-tol. 
Szerda, jan. 22. Másodszor : „A didergő." Vigjáték 3 felv. 
Csütörtök, jan. 23. Institoris Kálmán föllépteül, ujonnan betanulva : 

„Don Pasquale." Opera. 

Budai népszinház. 
Jan. 17. Nyolczadik díjmentes előadásul : „Mátyás király halála," 

Szigligeti „Mátyás fia" drámájának 1. és 2-ik felvonása. Továbbá : népje¬ 
lenetek a „Zsigmond király álma," czimü népszínműből és fegyvertáncz. 
Záradékul : „Árpád ébredése." Allegória változatokkal Molnártól. A szinlap 
jelenti, hogy jövőre a népelőadások alkalmával csupán a földszinti állóhely 
és karzat lesz dijmentes. Ez intézkedést annál inkább helyeseljük, mert a 
népszinház kedvezőtlen anyagi helyzete kívánatossá teszi a bevételek sza¬ 
porodását. Egyébkint is, a zártszék közönsége, ugy 1 iszszük, nincs rászo¬ 
rulva a dijmentes előadásokra. — Az előadás ma nem volt oly kerekded, 
mint rendesen. „Mátyást" Molnár igen sikerültén adta, különösen kitünő 
volt a halálozási jelenetben. 

Jan. 18. Alajosné jutalmára : „A falusi lakodalom." Eredeti népszínmű 
3 felv. A szorgalmas és tehetséges jutalmazott, sok taps- és kihívásban ré¬ 
szesült. Hiszen szép, szép az a dicsőség, de ugy volna jó, ha a konyhára is 
hozna valamit. E megjegyzést azért teszszük: mert nem nagy fáradságunkba 
került volna, az egész közönséget fejenkint megolvasni. 

Jan. 19 „Peleshei notárius.'' Bohózat 4 felv. Mindig teremt közönsé¬ 
get, s mindig jól mulattat. 

Jan. 20. Először : „Szinházi bohóság." Énekes bohózat 3 felv, Mor-
laender után magyaritá Zádor. E darab a német színpadokon „Theatrali-
scher Unsinn" czim alatt szerepel, s a német közönség előtt igen jó hírben 
áll. íly darabok magyarítása nem igen szokott sikerülni, mert sok jó élez, a 
mi az eredetiben megteszi hatását, lefordítva egészen tönkre jut, vagy 
egyébkint is, a magyar ember más izléssel birván, nem élvezheti azt. Ez az 
oka, hogy az uj darab csak félsikert aratott. A mai előadás, melyben Zádor 
tünt ki leginkább, Sziklavölgyi karmester javára történt, igen szép számu 
közönség előtt. 

Jan. 21. „Szép Mara." Eredeti népszínmű 3 felv. Kempelen Győzőtől. 
Jan. 22. „István, elsö magyar király." Tragoedia 5 felv. Dobsa La¬ 

jostól. 
Jan. 23. .,Szökött Katona." Népszínmű 3 felv. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5848. Simontornya. A. Gy. A 43. számot azért nem küldhetjük, mert az vég¬ 

képen elfogyott. 
5849.K.-P«lojta. B F.Az artézi kut iránt mielőbb éitekezni fogunk egy ügyes kut-

mesterrel. Az eredményt tudatjuk. 
5850. Két uj hivatalnok lemondatása nejeik által. Nem lehet. 
5851. A holtaktól is adózunk. Ez is — nem lehet. 
5852. (iyönk. K. F. Tárgyhalmaz miatt késik. 
5853. Arad. Fényes Károly urnak. Még mindig adósak vagyunk köszönetünkkel 

a ládában érkezett felséges czikkekért. Fogadja ön a szerkesztői személyzet öszhangzó 
hálaszavazatát s a ritka épségben megőrzött czikkek élvezhetőségéröl örömmel kiadott 
ezen bizonyítványát. Most csak az alkalmat keressük a viszonzásra. 

5854. A sebhely. Sajnálattal tudatjuk, hogy ily versek mai időben csak magán¬ 
használatra valók. 

5855. Debreczen. Sz. F. Biz azt tévede'sból II. M. V.-re küldték. De már utba-
igazitottuk. A „válasz"-t szeretnők azon lapban olvasni, mely ellen intézve van; oda tar¬ 
tozó magán- és belügy. 

5856. London éjjel. Sokszor és sokféleképen volt már elmondva. Kissé szabato-
sabb nyelven is szerettük volna olvasni a különben érdekes vázlatot. Elmegy a kedvünk 
oly mű olvasásától, melynek szerzője a „Jan" és „ba" közti különbséget tekintetbe nem 
veszi s az ifc-és igékkel sem törödik. Több gondot kérünk. 

5857. Rimaszombat. Sz M. Ne kínozzuk most azt az igazgatót, akinek ugyis 
ezer baja van. az adóslevéllel. Az volna tanácsunk, várjon ön kedvezőbb időszakra. 

5858. Kolozsvár. B. K. A londoni kiállításra küldött czikkeket figyelemmel kisé-
rendjük. A hirdetésekre nézve sziveskedjék ön magát kiadóhivatalunkkal érintkezésbe 
tenni, mely a jutányos feltételek megalapitására szivesen hajlandó. 

' 6859. Kis-Tótfalu. B. Gr Elküldtük a megnevezett lapnak. 
5860. Siralomvölgy stb. Nem használható rimpengetések. 
5861. K.-Sz.-Miklós. Sz. K. Tudtunkon kivül történt. Visszaállítottuk a „status 

quo ante-t. 
5862. A tél és én. Kérjük a „serény tanulmányozás által sikerültebb darabokat." 
5863. Válaszút. B. J. A falusi iskola növendékének müve tehetséget tanusit, de 

még ez csak hadd maradjon nyomtatlanul. 
5864. Két árva legény. Ezen felirattal : „Szent Hazánk oltárára fiui szeretettel." 

Ez is csak hadd maradjon ott egy darabig, — az som le<z baj, ha az oltár tüzétől lángba, 
borul is. 

5865. Bécs. D. I. Vettük az „ágyu".t s átadtak a rajzolónak. Többszöri viszont¬ 
lát ísig. 

5866. Sárospatak. Dr. S. A küldemény sértetlenül megérkezett — szives kö¬ 
szönetünk érette. 

SAKKJÁTEK. 
109-ik sz. feladvány. — Gold Samutól (Kővágó-Örsön). 

Sfttét. 

i b « d e f g h 
Világos. 

Világos indul, i 3-ik lépésre matot mond. 

A 104-ik számu f e l a d v á n y m e g f e j t é s e . 
(Engel Imrétől Pesten.) — (H 1-en Sötét Vezérrel). 

Sötét. 
f 7 — e 6 : A) 

K d 5 — c 4 : a) 
1) 

Világos. 

2) B b 7 - b 4 f 
8) F a 8 — c 6 : 

Sötét. 
B g l - f i : 

c 7 — c 6 

Világos. 
1) B e 2 — e 6 
2 ) V f l — c 4 f 
3)Bb7-b4;{: 

Helyesen fejtették mCK. Veszprémben : Fülöp József. — Nagyváradon : báró 
Meszéna István. — Pesten : Cselkó György. — AUó-Dabason : Metelka Béla. — Szom¬ 
bathelyen : Kupái. —- Berhidán : K—y.—Kővágó-Örsön : Gold Samu. — B.-Újvároson : 
Kovács Lajos. — Kis-Tapolcsányon : Büttner Géza. — Pásztón : Kovács Zsigmond. — 
Parabutyban : Rothfeld József. — Buzsákon : N. N. — Kis-Szálláson : Puszták fia. — 
Tisza-Lökön : Szenger Ede. — Sarkadon : Nagy Lajos. — Gy.-Fehérvárott : Horváth L. 

Rövid értesítések. Kővágó-Örs : G- Többnyire használhatók. Közremüködését 
továbbra is kérjük. — Dabas : M. B. A 106 nem. — P—ó : K. A beküldött 3 feladvány kö¬ 
zöl a középső igen könnyü, az első és harmadik többféleképen fejth-tő meg. — Se — y : 
Sz. A 2 és 5 sz. f. használható, a többi hibás. — K.-T. B. Később jobbakat remélünk. — 
B.-Újváros : K. Jövő alkalommal megfejtését is kérjük. 

XI. sz. feladvány. — Szalay Sándor tó l (Sz.-Mihályon). 

c 6 . f i . g 8. f.S. c 7. c 8. e 8. 
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

f 6. eö. 

Hó- Katholik. és Protest. 
és hetinap ! naptár 

Gör.-orosz 
naptár 

Január—Február 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

1 

Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütór. 
Péntek 
Szomb. 

E3EpPá lk 
Aranysz. Ján 
NagyKároly 
Szalezi FeJ. 
Mártonka 
Nolosk. Pét. 
Ign. Brigitta 

E3V.nt. 
Ar. Ján. 
Örömke 
Val. Ad. 
Szereim. 
Virg.Gil 
Világka 

Jan.(ó) 

©Nap¬ 
kelet nyüg. 

Holdnegyed: 

MGSabbas 
15 Pál fordul 
16 Péter sz. 
17 Antal ap. 
18 Athanaz 
19 Makár ap. 
20 Jan.Euth. 
Ujhold 30-án, 4 óra 6 percz reggel. 

50 

5 0 

Izraelit, 
naptár 

Tebet 
25 Paula 
26 A. Ján. 
27 Örömk. 
28 Valér 
29 Szerel 
3" R.Cho. 
1 Ad. 22 

Hold¬ 

kelet nyüg. 

ó. 
4 
5 
6 
6 
7 
7 

P-
28 
27 
16 
53 
23 
48 

8,10 

p-
47 
54 
8 

25 
42 
56 

T A R T A L O M . 
Rónay Jáczint (képpel).—Hugom az oltárnál.Dalmady Gyözö.— Szolnok védelme. 

(Folytatás.) P. Szathmáry Károly. — A Vezúv legujabb kitörése (képpel). — Huszt vár és 
város (képpel).—A magyar alföld egyik vidéke. (Vége.) Szeremlei Samu. — Népszokások 
Mexikóban (képekkel) — Mégegyszer Kliegl József és gépei. Szabó József. — Tarház : 
Hogyan élünk? Kakas Márton. — Petőfi életrajza ügyében. Pákh Albert. — Amagyat Aka¬ 
démia palotájának ügye. — Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, 
kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? - A m . 
Akadémia palotája.— Nemzeti szinházi napló. — Budai népszinház. — Szerkesztői mon¬ 
danivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár. 

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

Kiadó tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Wyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utwsa 4. szám alatt Pesten 1862. 

Albert hgnek, 
az angol királyné 
férjének váratlan 
halála könnyen 
trónváltozást von¬ 
hat maga után. E 
baleset Viktoria ki¬ 
rálynét oly időben 
érte, midőn szive 
egy másik sebtől, 
anyja elvesztése 
miatt, még folyvást 
sajgott. Ha e csapá¬ 
sok alatt megtörve, 
koronáját le találja 
tenni, a mi nem épen 
Valószinütlen, akkor 
a Walesi-herczeg 
leend utóda a tró¬ 
non. 

Albert Eduárd, 
koronaörökös, szü¬ 
letett 1841. novem¬ 
ber 9-én, tehát jelen¬ 
leg 21-dik évében 
van. Neveltetése a 
lehető legkitünőbb 
volt, Habár régeb¬ 
ben szokásban volt 
is Angolországban, 
a királyi gyermeke¬ 
ket a véletlenre és 
s^ját szeszélyeikre 
bizni, ez eset Albert 
•Eduard herczeggel 
teljességgel nem 
tortént, ö legszigo¬ 
rubb fegyelem alatt 
növekedett föl. __ 
Atyja, ki e tekin¬ 
tetben ritka tapin¬ 
tattal s képzettség¬ 
gel birt, maga vá¬ 
lasztott számára ok¬ 
tatókat, s a tani-
tás és nevelés fölött 
személyesen, nagy 
gonddal őrködött. 
Anyja, a királyné is 
naponkint több órát 

Albert Eduárd, Walesi herczeg. 
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töltött a gyermek 
szobában. A herczeg 
magas szülői részé¬ 
röl oly bánásmód¬ 
ban részesitt etett, 
mint bármely pol¬ 
gári család gyer¬ 
meke. Még élénk em¬ 
lékezetünkben van 
azon, a lapok által 
akkoriban köztudo¬ 
másra j u t t a t o t t 
tény, hogy Viktoria 
királynő 1851-ben, 
a v i lágkiá l l i tás 
megnyitásakor a kis 
herczeget illetlen 
magaviseleteért 
a kristálypalotában 
nyilvánosan megfe¬ 
nyítette. Minél in¬ 
kább fejlődött, an¬ 
nál jobban kitűnt, 
hogy a nevelésére 
forditott gondok és 
fáradalmak nem 
fognak kárba veszni, 
hanem egykor gaz¬ 
dag gyümölcsöt ho-
zandnak. 

1857-ben tette 
a herczeg elsö utját 
a szárazon, meglá¬ 
togatván Belgiu¬ 
mot, Sveiczot és Né¬ 
metországot, mely 
utóbbiban figyel¬ 
mét leginkább a po¬ 
rosz rajnai erőssé¬ 
gek vonták maguk¬ 
ra. Beavatása csak 
a mult évben tör¬ 
tént, a midőn ezre¬ 
desi ranggal a had¬ 
seregbe is belépett. 
Ez időben az irföl-
det személyesen ta-

ben hossz 
Edinbur 

5-ik szám. . Kilenczedik évi folyam. 

Pest, február 2-án 1862. 


