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Budai népszínház. 
Április 25. „Színházi bohóság." Bohózat 3 felv. A népszínház igazgató¬ 

sága, ugylátszik, meg kezd győződni arról, hogy a magasabb művészetet 
igénylő vígjátékok és drámák terén nemzeti színházunkkal előnyösen nem 
versenyezhet, s azért mind több s több tért enged a bohózatok és népszin- I 
műveknek, színpadán, mint a melyek társasága erejével sokkal inkább j 
arányban vannak. És e téren csakugyan néha meglepő ügyességgel találko- ' 
zunk. A „Színházi bohóság," bár német közönség számára készült, s így! 
sok elvész benne a magyar színpadon ; mindamellett meglehetős tetszésben j 
részesül, kivált a maihoz hasonló sikerült előadás mellett. Legjobban meg-
nevetteté a közönséget a ballet paródiája, melyben Vincze többszörös kihi-
vatásra érdemesité magát. Ezenkívül még Virágh, Simonyi és Harmath 
Emma működtek közre legtöbb tetszéssel. j 

Április 26. „Eljegyzés lámpafénynél.'!í Operetté 1 feiv. „Becsületszó.'' 
Eredeti vígjáték 1 felv. A mai előadás Harmath Emma jutalomjátéka volt, 
kit a közönség tapsok és koszorúkkal fogadott. Libera Gizella, Dósa és 
Együd helyes felfogással adták szerepeiket. Molnár játéka feszes, hanghor¬ 
dozása erőtetett volt. 

Április 27. „Szép Mara." Eredeti népszínmű 3 felv. Irta Kempelen 
Győző. Uj kidolgozással, de nem uj szerencsével került színpadra. 

Április 28. „Szép Mara." Eredeti népszínmű 3 felv. 
Április 29. „Egy a mi népünkből." Bohózat 3 felv. 
Április 30. „A nagy-idai czigányok." Népszínmű 3 felv. Szigligetitől. 
Május 1. Először : „Házasság látatlanban." Vígjáték 1 felv. Irta 

Toldy István. „Eljegyzés lámpafénynél.^ Operetté 1 felv. 

RAvid értesítések. Zomba : Rozsnyay Mátyás. Igen örülünk, hogy önt újra mun¬ 
katársaink sorába számithatjuk. Becses küldeményét föl fogjuk használni. Észrevételeinek 
sokban igazat adunk. Különben a sakk iránti részvét annyira haladt már hazánkban,hogy 
nemsokára a pályadijak sikeres kitűzhetését is bizton reméljük. — Kövágó-Ors : G. Ujabb 
küldeményét köszönettel vettük, s benne nem egy használható feladványra találtunk; de 
köztök némelyikben oly hibákra akadtunk, melyek hihetőleg iráshibából származnak^ 
Alkalmilag javított beküldését, ha lehet, diagrammon, — kérjük. 

XXIII. sz. feladvány. — Gold Samutól (Kővágó-Őrsön). 

I 
d l . aS,bl . h 4. c4,d5. f 6. e 5. h 3. 

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond 
g 2. g 5. 

SAKKJÁTÉK. 
123-ik sz. feladvány. — Rozsnyay Mátyástól (Zombán). 

SAtét. 

Szerkesztői mondanivaló. 
6005. Féletcyhaza. B. József. A V. U. ez idei folyamából még teljes számú pél¬ 

dánynyal szolgálhatunk; a P. U. ból azonban csak az apr. l-e utáni számokkal. Ez utób¬ 
biból nem nyomatunk felesleges példányokat, miután e lap tartalmának érdeke inkább 
van időhöz kötve. (Kiadó-hív.). 

6006. Szinobaj ya. P. Gy. A hazai üveggyár-iparra vonatkozó szives ajánlatát, 
névszerint a katalinvölgyi gyár rajzát s ismertetését köszönettel fogadjuk. A hazai ipar¬ 
telepek ismertetése egyik főrészét teszi törekvéseinknek. 

60C7. N.-Szöllfts. L. T. A „kalászokat" köszönettel vettük. 
6008. Mitko.cz. K. P. A történelmi vázlat igen becses közleménye lesz lapunk¬ 

nak. A hiányzó számokat megrendeltük. 
6009. Május elsején. Nagyon megérzik rajta, hogy mondva csinált mü. Minden 

iskolai szabályosság meg van rajta, csak a költészet melege hiányzik belőle. 
6010. Szeged. B. Zs. Fájdalom, hogy ön szerkesztőjével kell szavaznunk, s a mű 

felöli nézetét aláírnunk. Igen sajnáljuk, hogy ezt lapunk hasábjaiba nem ültethetjük át 
— de hiában, még olyanabb világ van Pesten, mint Szegeden. 

6011. Ipolyság. H. R. A „Nyilttérbe" szánt felhívás túlságosan magán ügy. Egy 
egyszerű magánlevél olcsóbb is volna, biztosabban is vezetne czélhoz. 

6012. Sz —ön- Sz. A. A fordítás meg nem közelíti az eredeti szépségeit. 
6013. Gyftr. H. és B. Köszönet a küldeményért. A megpendített tárgyak legna¬ 

gyobb része már közölve volt lapunkban, de azért ujabb felfogás és kivitt, szerint azok 
nincsenek innen kizárva. 

HETI 

a d e 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

22-ik számú játszma (Evans-csel) 
CSERESNYÉS ISTVÁN és ESTGEL IMRE között. Pesten, 1862. april 9-én 
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János olajb. i Aldottk. 
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naptar 

Apr. (ó) 
22 G Mis. B. 

123 György 
24 Zách 
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Holdnegyed : ~§) Első negyed 7-én, 4 óra 40 perez reggel. 

T A R T A L O M . 
Pálfy József (arczkép). — A követ. Szél Farkas. — A Vezúv. Pompeji és Hercu-

lanum (folytatás. 6 képpel). Dr. Bardocz Lajos. - Gazdag mulató (képpel). Gyűrt, 
Vilmos — A debreczeni kastély (folytatás). Jókai Mór.- Pest város ivóvize és levegője. 
- Vastermelés (folvtatás, rajzokkal). Szontagh Pál. - Egyveleg. - Tarhaz : Levelek 
a londoni kiállításról. Dr. T. — Irodalom és művészet. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — 
Közintézetek, egyletek. — Mi újság? — Nemzeti színházi napló. - Budai népszínház. 
— Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár. 

Világos (Cseresnyés). 
1) e 2 — e 4 
2) H g 1 - f 3 
3) F f 1 — c 4 
4) 0 — 0 
5) b 2 — b 4 
6) c 2 — c 3 
7) d 2 — d 4 
8) c S - d 4 
9) d 4 — d 5 

10) F c 4 - d 3 
11) F c 1 - b 2 

Világos (Cseresnyés). Sfttét (Enget). 
16)~B a l - d l H a 5 — c 6 
1 7 ) H d 2 - c 4 b 7 — b 6 
18) B e 1 — e 7 : V d 8 — e 7 : 
19) B f 1 - e 1 V e 7 — d 8 
2 0 ) H c 4 - d 6 : F c 8 - a 6 
21) H d 6 - f 7 f B f 8 - f 7 : 

Hí Sötét a Huszárt nem üti, itt alkalom 
lett volna megadni a következő ismeretes 
matot : 22) R — h<>\\ K— h 8 23) V — 
gSi B — g8 : 24) H — fj 

Sötét (Engel) 
e 7 — e 5 

H b 8 —c 6 
F f 8 - c 5 
H g 8 - f 6 
F c 5 — b 4 : 
F b 4 — e 7 

e 5 — d 4 : 
H f 6 — e 4 : 
H c 6 — a 5 
H e 4 —c 5 

u ; r v . ~ - H c 5 — d 3 : 
Világosnak Fel ~ a3 még erősebb lépése 

l ett volna. 
12) V d 1 — d 3 : 0 — 0 
13) H b 1 — d 2 f 7 — f 5 
14) d 5 — d 6 c 7 - d 6 : 
1 5 ) V d 3 - d 5 f K g 8 - h 8 

A 118-ik számú feladvány megfejtése. 
(Weisz J. A. tanártól Budán.) 

Világos. Sötét. 
1) B d 4 — d 5 B c 8 — c 5 : 
2) B d 5 — d 3 tetszés szerint. 
3) B vagy H — v. gy — £ 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben '• Fülöp József. — Nagyváradon : báró 
Meszéna István. — Pesten : Cselkó György. — Simongáton ifj. Tóth János. — Jánosiban : 
Keszler István. — Parabutyban : Rothfeld József. — B.- Újvároson : Kovács Lajos. — 
Kun-Szent-Miklóson : Bankos Károly. — Kővágó-orsó : Gold Samu. 

22) V d ö - f 7 
23) V f 7 — d 7 : 
24) H f 3 — g 5 
25) H g 5 — e 6 
26) V d 7 - d 5 
27) V d 5 — b 5 : 

V d 8 — f 8 
F a 6 - b 5 

h 7 — h 6 
V f 8— e 7 
B a 8 - d 8 

és Világos nyer. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI OJSAG 
POLITIKAI UJDONSÁ30K 

évnegyedi és félévi folyamára* 
Előfizetési fiHtétel?k ; 

Mind a két lapra április—júniusra 2 ft. 
„ „ „ április —septemberre 5 „ 

Csupán Vasárnapi Újság félédre 3 „ 
Csupán Politikai Újdonságok félévre 2 

Úá é Pl Ú j d á k kia 

5O kr. 

50 
A Vasárnapi üjság és Pol. Újdonságok kfadó-hivatak 

(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt). 

Felelős szerkesztő Pákh Albert (lak. : magyar-uteza 1. sz.) 
Kiadó-tulajdonos Heckenast eusita*. - Nyomtatja Lauderer és Beckenast, egyetem-utcsa 4. síim alatt Pesten 1862. 

10-ik szám. 

Pest, május 11-én 1862. 

A Vasárnapi Újság hetenkint egyszer nagy negyedrétben 1' •* ivén jelenik meg. Előfizetési díj Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai Hton külön a Vasárnapi l 'jsagra 
félévre 3 ft., a Politikai Uidonsasrokka! együtt 5 í't. ajpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó. 

(Szerkesztőségi szállás : magyar'-utcza 1- szám.) 

L u k á c s Mór icz , 
Lukács Móricz neve nem tartozik a „nagy hangzású" nevek 

közé, de mindenesetre azon hazánkfiai sorában foglal ö helyet, kik 
következetes munkásság, érzületi tisztaság, sokoldalú műveltség és 
jellemszilárdság által közbecsülést vivtak ki a nyilvános életben. 
Reméljük, hogy néhány futólagos életrajzi adat elmondása után 
is sikerülend, olvasóinkban fölébreszteni azon óhajtást : bár minél 
több ily független szellemű, a közpolgárisodás és nemzeti fejlődés 
szent érdekeiért egyenlő erővel küzdő férfiakat szemlélhetnénk 
irodalmi és politikai életünk piaczán! 

Lukács Móricz 1812. sept. 5-én született Pesten s tanulmá¬ 
nyait, házi nevelök vezérlete alatt, részint Pesten, részint szülői¬ 
nek temesmegyei birtokán, Bresztováczon, végezte, miközben 
gyakran tett nevelőivel apróbb utazásokat Ausztriába, Porosz- és 
Szászországba. — Már 1831-ben 
Krassómegyében tiszteletbeli al¬ 
jegyzővé, s Temes-, Csanád-, Cson¬ 
grádmegyék táblabirájává lön ki¬ 
nevezve. 1832-ben Pestre költö¬ 
zött s azóta állandóan itt lakik, a 
tudománynak s folytonos tanul¬ 
mányoknak szentelve életét. — 
1836-ban Pestmegye tiszt, aljegy¬ 
zőjévé neveztetett s ismét egy 
évet töltött a zöld asztalnál, de 
azután teljesen áttért független 
életmódjához, kedvencz tanulmá¬ 
nyaihoz. 

Az irodalmi téren legelőször 
a lánglelkü angol költő, Byron 
költeményeinek szerencsés fordí¬ 
tása által gerjesztett figyelmet, 
ugy hogy 1839-ben,a m. Akadémia 
levelező tagjává választotta; sőt 
az akadémiai ülésekben a jegyzői 
tollat is vitte több éven át Szalay 
László barátja helyett és mellett. 
1842-ben a Kisfaludy-társaság is 
tagjává választotta. — A szépiro¬ 
dalmon kivül búvárkodásának 
legkedvenczebb tárgyai valának : 
a történelem, államtudomány és 
bölcsészet, mire nézve igen nagy 
hasznát vette kiterjedt nyelvisme¬ 
retének, miután a klasszikus holt 
nyelveken kivül, a miveltebb élö 
nyelveket, a francziát, ang°olt, 

L U K Á C S M Ó R I C Z . 

olaszt, spanyolt teljesen elsajátította; német nyelven irt dolgo¬ 
zatai pedig nagy méltánylásra találtak külföldön is. 

Mindenekelőtt nagy érdemeket szerzett irodalmunkban ide¬ 
gen nyelvű remekek jeles átfordítása által. így már 1829-ben for¬ 
dításokat közlött a görög Anthologiából a „Koszoru"-ban; Byron 
nagyobb s kisebb költeményei fordításainak egész sorát találjuk, 
1834—1838 között, az akkori „Társalkodó"-ban, az „Aurórá"-Í>an, 
az ,,Athenaeum"-ban,s az „Arvizkönyv '-ben, mik a maguk idejében 
igen nagy és méltó figyelmet gerjesztettek. — 1839. után komo¬ 
lyabb tárgyakat választott munkásságának, s midőn barátai, b. 
Eötvös, Szalay és Trefort az általok kiadandó „Budapesti Szemle" 
szerkesztésébeni részvétre szóliták fel, több tudományos érteke¬ 
zés kidolgozásához fogott, mikben eddigi tanulmányainak ered¬ 

ményét rakta le. Az emiitett fo¬ 
lyóiratban jelent meg tőle egy 
nagyobb dolgozat : „Az állati 
magnetismusról," s egy másik „a 
büntetőjogi theoriáh'ól." Ez utóbbi 
tárgyat illető tanulmányainak to¬ 
vábbi gyümölcse azon jeles röp¬ 
irat, melyet 1842-ben b. Eötvös 
Józseffel egyesülve, „Fogház-javi-
tás" czim alatt adott ki. Ide tar¬ 
toznak még egyes folyóiratokban 
(Ellenőr, Tudománytár, Athenae-
um, Regélő stb.) megjelent ön¬ 
álló dolgozatai is, mint p. o. „Né¬ 
hány eszme az egyesületi jog kö¬ 
rül; — Az ujabb polgárisodás ele¬ 
mei Európában; — Néhány szó a 
sodalismusról. stb., melyek mind 
Lukács komoly, tudományos ké¬ 
szültségéről tettek tanúságot. Mint 
a Kisfaludy társaság tagja, a tár¬ 
saság „Évlapjai"-ban az angol 
Popé tankölteményét („a mübirá-
latról") adta hü fordításban, s a 
„Külföldi regénytár"-ban spanyol 
novellákat közlött. Ezen sokol¬ 
dalú munkássága mellett még az 
akkori józan haladási pártnak ha¬ 
tályos ügyvéde is volt külföldi né¬ 
met lapokban, a hirhedett augs-
burgi Allgemeine Zeitung rágal¬ 
mai ellen, mely lapnak töl * **" 
egyik szívesen olvasotté 

Kilenczedik évi folyam.. 
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tollú levelezője Magyarországból. Ez is oly érdem, melyet Lukács 
Móriczról szólván, felejtenünk soha nem lehet. Az 1848. előtti moz 
galmas időkben ö volt hazánkban a haladási eszmék egyik legki 
tünöbb bajnoka az irodalmi téren. 

A forradalom utáni évtized nagyobb részét utazásban töltötte 
Németországban, Sveiczban, Belgiumban, Franczia-, Angol- és 
Olaszországban. Ez utazásai alatt tett tanulmányainak irodalmi 
eredménye gyanánt említhetjük az ujabb Budapesti Szemlében 
megjelent történelmi értekezését „Róma régibb történeteinek hite¬ 
lességéről és eredetéről11 s egy philologiai dolgozatát „A román 
nyelvek alakulásáról." Ezenkivül irt és az Akadémiában elmondott 
két emlékbeszédet, az egyiket De Gerando Ágost, a másikat gróf 
Teleki László felett (ezt annak idejében lapunk is közlötte); mind¬ 
két férfiúval, különösen gr. Teleki Lászlóval Lukács Móricz, 
gyermekéve óta szoros baráti viszonyban állott. A múlt években 
megjelent tőle több politikai vezérczikk a „Pesti Napló"-ban, 
s ismét több tudományos dolgozat a „Budapesti Szemlé"-ben. 

A magyar tudom. Akadémiának ujraalakulása alkalmával 
1858-ban a politikai és társadalmi tudományok osztályának leve 
lezö tagjai közül tiszteleti tagnak választatott a nyelv- és szép¬ 
tudományi osztályba, s legújabban a nyelvtudományi bizottmány 
elnökévé. Végül még csak annyit átalánosságban, hogy az ujabb 
mozgalmas években Lukács Móricz a politikai, tudományos, mű¬ 
vészeti és társadalmi téren elismert munkásságot fejtett ki, mint 
tagja a volt pest városi képviselő-testületnek, mint rendes tagja a 
Kisfaludy-társaságnak, mint választmányi elnöke a magyarországi 
rnüegyletnek és bizottmányi tagja majd minden fővárosi közhasznú 
társulatnak. Iratait s működését átalában komoly készültség és 
tanulmány zamata, világismeret, nemes izlés, józan haladási szel¬ 
lem, ember- és szabadságszeretet jellemzik. Adjon az ég a hazának 
sok ily jeles férfiút! 

Mi kár, hogy elszórva megjelent müveit még mindig nem 
birja irodalmunk egy közös gyűjteményben! 

Szilágyi Mihálynak szomorú dalai török 
rabságában. 

i. 
Itt ülök fogságban 
Sztambol városában, 
Fekete börtönben, 
Nagy szomorúságban. 

Fekete börtönben : 
Hófehér lélekkel, 
Meghervadt orczával — 
Meghervadt élettel. 

Hervadok, hervadok, 
Nagy bokros bánatban : 
Miért kell epednem 
Nehéz rablánczokban?! 

„Szilágyi Mihály tömliic* rostélyán kinézdegé! vala. 
Kobza kezében, keserves nótát szépen veri vala.*' 

(A szeudröi névtelen, 1571.) 

Ifiu életem 
Tömlöczben töltenem : 
Kardbiró karomat 
Bilincsben gyötrenem! 

Könyekkel ébrednem, 
Könyekkel álmodnom, 
Száraz kenyér, vízzel 
Itten nyomorognom! . . 

Istenem, Istenem, 
Irgalmad sugara : 
Hasson le a nyirkos 
Börtönnek aljára! 

Ne hagyja hervadni 
Gyöngy-fiatalságom : 
S adja, adja vissza 
Arany szabadságom!! 

II. 
Oh milyen lassan múlik az éjjel : 
Fohászkodással, keserűséggel! . . . . 
Kemény fekhelyemen 
Százszor megfordulok, — 
Szememet az álom csak ne kerülné el! 

Hallom, a börtön mohos falárul 
Büzhödt viz cseppje a mint aláhull . . . . 
Tán engem szánt meg itt, 
Tán értem könnyezik 
Kemény fal, — lágyulván keblem bánatátul! 

Nagy Isten , atyja nyomorultaknak! 
Szabaditója szegény raboknak! 
Add : szivök lágyuljon, 
És könyjük csorduljon 
Azoknak, a kik engem nyomorgatnak! 

Kőnél hogy kőbbek ők ne lennének, — 
Te hű szolgádon könyörülnének ! . . . . 
Börtön-pokolból 
Szép mennyországba : 
M a g y a r h a z á m b a el- kieresztnének !! 

III. 
Koboz a kezemben, 
Ének az ajkamon : 
Te rólad zengek én — 
Édes szülőhonom ! 
Szép kéklő bérczeid : 
— Ugy eszembe jutnak — 
Hol vadbokrok árnyán 
Karcsú őzek futnak. 
Hol szép szarvasokra 
Vadásztam egykoron : 
Véghetlen vadonban, 
Véghetlen — szabadon! 
Sárga-rigók füttye, 
Vadgalamb bugása, 
Méla kakukkszólás, 
Siók zuhogása . . . . 
Ezer nyiló virág 
A völgynek aljában : 
Mintha szép leánykák 
Ülnének sorjában; 
Mig fönn a bércztetőn 
Százados falával 
Bámul a lovagvár — 
Komor méltósággal. 
Piroslik a födél 
Tornya tetejében : 
Mint a biborkalpag 
Vén legény fejében. — 
Hej abban a várban 
Jó leventék laknak : 
Százpróbás bajnoki — 
Nagy véres hadaknak. 
Szivök : honszerelein 
Lobogó lámpája ; 
K?rdjok : e lámpának 
Éles, égő lángja 
Mikor csata nincsen. 
Összegyűlnek itten, 
Függő mécs lánginál, 
Boltives teremben. 
Körül a falakról 
Ösi buzogányok, 
Vérrozsdás hadbárdok 
Bámulnak le rajok 

S mikor felkoczintván 
A honáldomásra : 
Serlegek harangja 
Csendül egyremásra : 
Akkor ott a szürke 
Góth oszlopok mellett — 
Régi poros zászlók 
Halkan meglebbennek . . . . 
Künn az ablak alatt 
Ugy zúg a vén hársfa, — 
Olyan kisértetes 
Súgása-bugása ! . . . . 
Lombjain feltámadt 
Szellemek sohajtnak : 
A nagy áldomásra 
A kik fölriadtak . . . . 
Távol bérezek mögött 
Kél a holdvilága. 
S besüt az ablakon 
Holtfehér sugara. 
S a hosszú góth ablak 
Mint halvány kísértet — 
Néz a hősökre, kik 
Elcsöndesülének. 
Figyelve hallgatnak 
Ö csatadalokat : 
Ifjú hegedős 
Énekli azokat. 
S a mint fölharsog a 
Csaták riadalma : 
Arczok' kigyulasztja 
Az ének hatalma . . . . 
Hallgatják, hallgatják . 
Én is szinte hallom . . . . 
Oh de mit én hallok .-
Azt enmagam dallom ! 
Itt ülök fogságban, 
S dalt zengek rólatok : 
Ifiu hegedős, 
Hadrontó bajnokok ! 
S kobzom húrjaira 
Könyeim peregnek : 
Csördülvén láncza i 
Lan tve rő kezemnek! — 

Thaly Kálmán. 

A debreczeni kastély. 
Irta JÓKAI MÓR. 

M á s o d i k r é s z . 

(Folytatás.) 

Már hiszen, tiszta lehetetlenség is lett volna, abból valamit 
elhinni, a mit Szulali össze-visszafecsegett, akár Asszán basának 
Váradon, akár Stahr kapitánynak Szatmárott, miután külön-külön 
mindegyik ismert egyet a szóban forgó személyek közül. , 

Asszán basa ismerte jól még a háztájat is, a hol a héviz mel¬ 
lett Igyártó debreczeni biró leánya lakott. Kocsmárosné volt az, 
és igen tisztességes hirben állt. Megfordult a házánál maga Asszán 
basa is elégszer, s semmi roszat a fiatal menyecskéről nem tudott. 
Annyi bizonyos, hogy férje az asszonynak nincsen : ő maga azt 
mondja, hogy volt; de a hadjárat alatt elesett, s ugyanazért Csu-
kásné ifjasszonynak hivatja magát. Az tehát nem állhat, a mit 
Szulali beszél, hogy ő hallotta, mikor az elpusztult Keresztszegit 
a menyecske „édes uram"-nak czimezé; mert Keresztszegit sohase 
látta senki Nagyváradon. 

Hogy a menyecske mért nem megy apja házához Debre-

czenbe vissza, annak egy igen világos, és egy igen homályos 
oka van. 

Az igen világos az, hogy itt igen jó keresete van. Annyi ara¬ 
nyat, ezüstöt vesz be a török kalmároktól, kik ezen utaznak át, a 
mennyit a debreczeni biró sohasem lát, s saját háza is van már, 
szőlőkerttel együtt. 

Az igen homályos ok pedig az, hogy Debreczenben minden 
ember ismeri egymást s a pletykakeresö népek nem igen akarják 
azt elhinni, hogy egy férj nélküli menyecskének hogy is fe¬ 
jezik ezt ki magyarul szemérmetes virágnyelven? —hogy „leesett 
a férje az ugorkafáról s akkor törte ki a nyakát." Nem szokták azt 
jobban magyarázni. 

De még hihetetlenebb volt a mese a szatmári kapitány előtt, 
a ki viszont Keresztszegi uramat attól a naptól fogva is-
meré, a hogy Debreczenböl elszakadva Szatmárnémetiben letele¬ 
pült s ott timármesterséget kezdett; igen iparkodó ember volt; a 
tiszt urakkal mind jó barátságban állt; a tanácsban is helyet fog¬ 
lalt s a kiről városszerte köztudomású dolog, hogy nőtelen és 
soha sem volt felesége. 

Lehetne-e e két különvárosban lakó férfiról és nőről azt a 
csodát feltenni, hogy ők egy házaspár, még pedig egymást szerető 
pár ; de a kik egymással csak egy kisértetlakta tanyán találkoz¬ 
nak, fegyveres czimborák gyülekezésében, s ott mivelik az ország-
fölháboritás nagy tudományát! a helyett, hogy örülnének az élet¬ 
nek, mint más ; s a mig fiatalok, járnának szerelemben és boldog¬ 
ságban s biznák a világ folyását a maga útjára. 

Pedig hát mindaz igaz volt az utolsó szóig, a mit Szulali 
beszélt. 

Keresztszegi lakott Szatmárnémetiben; a felesége pedig Nagy¬ 
váradon. 

Soha egyik sem láttatta magát abban a városban, a hol párja 
lakott. 

Cselédek, utazók, vásárosok czime alatt járt kelt egyiktől a 
másikhoz a hivek csapatja, kik a kötött békében meg nem nyu¬ 
godva, cselszövénynyel iparkodtak újra harezot előidézni; ezek 
hordtak a tudósításokat, a mik egyfelől Stambulból, más oldalon 
Bécsből, harmadikon Kolozsvárról jöttek. 

Senkisem gyanitá e kis, jelentéktelen szövetség létezését; az 
egész csendes világ meg volt nyugodva abban, hogy az idén nem 
lesz háború. A két császár ki van békülve örök időkre, s a fejede¬ 
lem Erdélyben örül a kis uraságnak, melyben senki sem há¬ 
borgatja. 

Azok pedig, kik e titkos szövetségnek tagjai voltak, nagyon 
jól tudták, hogy négy pallos között járnak, az egyiket a császár, 
a másikat a szultán, a harmadikat a fejedelem, a negyediket maga 
Debreczen tartja fejeik fölött megemelve. 

Ezért nagyon óvatosak voltak. A szövetségbe csak olyant 
vettek fel, kiért három másik jót állt a fejével, s az árulóra halál 
volt szabva. 

Nem is fordult elő ily eset közöttük, csupán akkor, midőn 
Szulali véletlenül megleste összejövetelüket. 

Keresztszegiék kémei ez árulásról is értesültek mind Szat¬ 
márott, mind Nagyváradon s akkor az a rendelet adatott ki, hogy 
három hónapig, szüret bevógeztéig moczezanni sem szabad senki¬ 
i k : hadd alugyék el a hir; hadd hazudtolja meg az átalános 
csend a hiresztelt összeesküvést. 

Voltak, a kik Szulalit ezért halálra akarták keresni, de Ke 
resztszegi azt tanácsolá, hogy nem kell őt bántani, halála megerő¬ 
sítené a mondát; inig ha futni engedik, megmarad felöle a véle 
meny, hogy bolond, » egy bolond szavai mit ártanak? 

így lön, hogy egész szüret végéig oly álló csend és hallgatás 
volt a Tisza és Maros környékén, mintha legjobb barátságban 
volna az egész világ. Soha sem volt a vásár olyan népes Debre¬ 
czenben, soha a diákok olyan szorgalmatosak a kollégiumban, soha 
a szüretek olyan vigak, mint ebben az esztendőben. 

Mert tudni kell a magyar embernek azt a természetét, hogy 
neki, hacsak a sarkáról nem húzzák a bőrt, mindjárt egyszerre 
jó kedve van, s a busuláshoz csak igen nehezen lehet hozzászok¬ 
tatni. 

Szüret után való első vasárnap tartotta Igyártó biró mostoha¬ 
fia első prédikácz'óját a nagy templomban. Igyártó, hogy vissza¬ 
került Debreczenbe, másodszor is megházasodott. 

Biró uram papnak nevelte mostohafiát, ki gyönge testű, de 

erős elméjü ifjú volt; kár lett volna a tudományokra nézve el¬ 
vesznie. 

Ezért benn is lakott a kollégiumban, a többi fiatalsággal együtt. 
Tanárai, a nagytiszteletü tudós urak ki nem fogytak dicséretéből, 
a mily szorgalmas, lángeszü és különös csendes, szelíd természetű 
ifjú volt. Társai nagytiszteletben is tárták s ha valami viszálko-
dás volt benn a tápintézetben, azt rendesen ő intézte el; nem ke¬ 
rült a tanári szék elé. 

Ki hitte volna, hogy e szelíd, tudományos ifjú épen a veze¬ 
tője azon harczias szövetségnek, mely a kastély titkaiba van 
avatva. 

Midőn az ifjú hitszónok első prédikáczióját tartá, tömve 
dugva volt a templom, hallották már hirét, mily szépen, mily ki¬ 
tűnő lelkesen tud szónokolni, s akarta látni minden ember biró 
uram fiát a szónokszéken. 

A felvett szent szavak Mózses első könyve XII. részének 11. 
verseiből vétettek. 

„Övezzétek fel derekaitokat." 
Az ifjú hitszónok igen szép dialektikával tartá beszédét, 

melynek folytán, beszédét szokásosan három részre osztva; az első 
részben bebizonyitá, hogy az ur népének igaza volt, midőn az 
egyiptombeli nyomorgatók ellen felzúdult, s a szolgaság jármát 
lerázta; a második részben előadá rendén, hogy mivel igaza volt 
Izraelnek a zúgolódásra, menekülésében meg is segitteték a sere¬ 
geknek ura által; a harmadik részben végre reassummálta, hogy 
a kik tehát méltatlan sanyargattatások alatt szenvednek, várhat¬ 
ják az ő törekvéseikben az urak urának segedelmét. 

A gyülekezet el volt érzékenyülve a szónoklaton, ifja véne, 
férfia asszonya magasztala templomból kijövet a fiatal theologust, 
s nagy papot jövendölt belőle. Azt pediglen csak az adeptusok 
tudták, hogy ez a jelszó : „övezd fel a te derekadat," mely tudtul 
adja az egymáshoz tartozóknak, mikor kezdődnek a cselekvés 
napjai f (Folytatása következik.) 

A pánczélos hajók első csatája Észak-
Amerikában. 

Az 1862. évi márcz. 8-ika, ha minden nem csal, korszakot alkotand a 
történetben. E nap óta, a Monroe erőd közelében vivott tengeri csata kö¬ 
vetkeztében, Angolország túlsúlya a tengeren csaknem árnyékként tűnik 
fel. Csak néhány hét előtt még azzal dicsekedett az angol sajtó, hogy Nagy-
brittania, háború esetében, Észak-Amerika tengeri hatalmát egy pillanat alatt 
képes volna megsemmisíteni. Most azonban hálát adhat Anglia az égnek, 
hogy a kilátásban volt háborút kikerülhette, mert minden valószínűség 
szerint aligha óriási kudarezot nem vallott volna. 

É merésznek tetsző állitásunk jogosságát, mely a fönnebbi eseményen 
alapul, igazolja nemcsak az összes európai sajtó utján nyilvánult közvéle¬ 
mény, hanem foképen azon gyökeres reform, melyet az angol és franczia 
kormányok, az emiitett csata óta, tengerészetökben már eddig is életbe lép¬ 
tettek vagy még ezután életbeléptetni szándékoznak. 

Tekintsük közelebbről a nagy horderejű eseményt, mely a tengerészet¬ 
ben oly nagyszerű mozgalmat keltett. F. évi márcz. 8-án a Monroe szövet¬ 
ségi erőd bástyáiról észrevették, hogy a szakadók rég várt flottája, mely 
két pánczélgőzösből, néhány ágyunaszádból s egy sajátságos, úszó háztető¬ 
höz hasonló járműből állt, — a norfolki kikötőt elhagyván, az öbölben hor-
gonyzó szövetségi flotta felé tartott. Ama sajátságos jármű a „Merrimac," 
egykori szövetségi fregatt volt, mely Norfolknak a szakadók általi megszál¬ 
lásakor elsülyesztetvén, ez utóbbiak által a tengerből kiemeltetett, s uszó-
üteggé változtatván „Virginia" nevet nyert. A dolog csatára került, s a 
szövetségi flotta egy része rövid idő alatt megsemmisittetett, sőt ennek 
minden hajója kétségkívül tönkre jutott volna, ha végre egy másik pánczél-
hajó, a New-Yorkból érkezett „Monitor," a „Merrimac" ot (uj nevén a „Vir¬ 
giniát") meg nem támadja, s visszavonulásra nem kényszeríti. 

A „Merrimac" erősen megvasalva s2 százíbnt03 armstrong-ágyuval 
és 8 tizenegy ujjnyi dahlgreen-mozsárral volt fölfegyverezve. Vele szem¬ 
közt két régi vitorlás fregatt állt : a „Cumberland" 20, és a „Congress" 40 
ágyúval, s három szövetségi gőzÖ3 : a „Roanoke," „Minnesota" és „St. 
Lawrence." A „Merrimac''1 mindenekelőtt a két elsőt támadá meg. Ezek 
vitézül álltak ugyan ellent, de vezetőik csakhamar meggyőződhettek, hogy 
golyóik a pánezélos ellennek nem árthatnak. A „Merrimac" most egész 
erejéből nekihajtott a „Cumberlanda-nak, s miután ennek egyik oldalát éles 
Orrával bezúzta, hirtelen a hajó másik oldalára fordult, s azt is bezúzván, a 
szerencsétlen „Cumberland" néhány perez alatt elsülyedt. Ezután a rette¬ 
netes „Merrimac" a „Congress" ellen fordult, azt is hasonló sorsra jutta¬ 
tandó. A fregatt kapitánya, látván, hogy a szörnyetegnek sikerrel ellent 
nem állhat, jónak látta magát megadni. 

A többi három szövetségi hajó két társa segítségére sietett, azonban 
semmire sem mehettek, sőt maguk is tetemesen megsérültek a „Merrimac" 
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golyói által. De ez utóbbi sem mert az erődhöz nagyon közel evezni, s így, 
midőn az alkony beállt, társaival együtt visszatért Norfolkba, hogy a har-
czot másnap még nagyobb erélylyel ujitsa meg,, s az ezúttal elmulasztottat 
kétszeresen helyrehozza. 

A „Merrimac" vezetője, a sikertől elkapatva, teljes bizalommal volt 
a másnapi győzelem iránt; azonban számítását a sors keresztülhúzta. Mon¬ 
roe előtt e közben egy jármű jelent meg, mely hivatva volt, a megújítandó 
csatát az unió részére dönteni el. E jármű az Ericsson mérnök által épített 
„Monitor" uszó-üteg volt, mely egészen váratlanul jelent meg, s mint egy 
Dávid tűnt fel, ki a szorongatott népnek Goliáth ellen segélyt volt nyúj¬ 
tandó. 

Neki csupán csak két ágy uja volt a „Merrimac" tiz ágyujával szem¬ 
közt s ez utóbbi nagyságra nézve háromszor multa fölül. „Kicsiny a bors, 
de erős," azt tartja a magyar ember, s e közmondás ezúttal is teljesült. 

Másnap kora reggel megjelenik a „Merrimac," a azonnal megkezdi a 
tüzelést a „Minnesota" ellen. De a kis „Monitor" sem volt rest; egyenest a 
támadó ellen evezett s kisütötte rá két, 184 fontos ágyuját, mire a nagy 
„Merrimac," mintha két rettenetes mennykő csapott volna belé, egész fene- I 

Wooden hadnagy, a hajó parancsnoka, ki a toronyban állván, midőn egy 
ellenséges golyó okozta erős rázkodás következtében, a belső deszkafal ösz-
szezuzott, ennek egy szálkája szemébe repült. 

A „Monitor" az Ericsson által feltalált uszó-üteg, mely csak 18 hü-
velyknyire áll ki a vizből s lapos födélzetén egy kerek torony, a kémény és 
hátulsó részén egy koczkaalaku őrház van. Ütközet esetében a kémény és 
őrház leeresztetik, ugy hogy a födélzetén csupán a 20 láb átmérőjű, 10 láb 
magas torony látható. Midőn a kémény leeresztetik, a füst és gőzök a 
födélzetén alkalmazott rostélyzaton tódulnak ki. Még a kibocsátott gőz is 
igen jó védelmi eszközül szolgálhat, mert egysajátszerkezetü készülékkel 
tetszés szerinti irányt adhatnak neki, s végig söpörhetnék vele a födélzetet, 
ha a hajó elfoglaltatnék; az ily kibocsátott gőz igen nagy károkat tehet a 
hajóra merészkedő emberekben. Az őrház a hajó hátulsó részén 5 lábnyira 
emelkedik föl, s a kormányos és vezénylő tiszt védelmére szolgál. Ez őrház 
vasból készült s koczkaalakkal bir; az újonnan építendő ágyunaszádoknál 
azonban gömbölyűre fogják azt építeni, mert igy az ellenség tüzelésének 
még jobban ellentállhat. A tornyot minden irányban forgatni lehet, s a rajta 
levő lőrések nem tágabbak, mint az ágyucsövek kitolására szükséges. A 

C u m b e r l a n d . 
A p á n c z é 1 o s h a j ó k e 1 s 

kig megrendült. Most látta csak a „Merrimac," hogy ezúttal emberére 
talált, jobban kell tehát vigyázni; azonban armstrong-ágyui nem ártanak 
az ellennek, hiában van minden erőködése, s oly helyzetben érzé ma¬ 
gát, a minőbe tegnap ő juttatta elleneit A kis „Monitor," föl sem véve az 
ellene szórt golyókat, a „Merrimac"-nak majd egyik, majd másik oldalára 
tüzel, kipuhatolandó annak gyenge oldalait. Végre a „Merrimac" emberei 
csáklyázni kezdik az ellent. Azonban csak egy lapos, vaslemeze3 födélzetet 
látnak minden lyuk és nyilas nélkül, s rajta egy tornyot, melynek lőrése 
meg-megnyilik, hogy egy-egy golyóval köszöntse elbizakodott ellenét. — 
Sietve felbenhagyják tehát a csáklyázást, hogy más utmódot kisértse¬ 
nek meg. 

Most a .,Merrimac" egész erejéből a „Monitor"-^ak iramodik, s ezt 
kettős onnányával oldalba löki; de ez is csak arra szolgált, hogy a támadó 
annál közelebbről érezze a kis „Monitor" golyóinak borzasztó erejét s álta¬ 
luk sérülést szenvedjen. Pánczélja nem töretett ugyan át, de belsejében 
állítólag tetemes károkat szenvedett, s ingadozni kezdett, miért is lehető 
gyorsasággal sietett a reá nézve oly veszélyessé vált csatatért odahagyni s 
a norfolki áiryiik védszárnyai alá menekülni. így folyt le a csata a két ame¬ 
rikai pánezéihajó közt. A „Monitor'- ura maradt a csatatérnek; egyáíalá-
ban semmi sérülést sem szenvedett, s sebesültje is csupán egy volt : 

Merrimac. 
c s a t á j a . (1862. márcz. 8 án.) 

Congress. 

mint az ágyuk kisüttetnek, a lőrések maguktól záródnak be egy erre szol¬ 
gáló készülék által, s midőn az ágyuk megtöltve előbbi helyeiket elfoglal¬ 
ják, ismét maguktól nyílnak fel. A födélzet áttört vaslemezekből készült s 
kovácsolt vasoszlopokon nyugszik. A födélzetén lőrések is vannak alkal¬ 
mazva, melyeken a világosság a hajó belsejébe hat, s egyszersmind arra is 
szolgálnak, hogy azokon át a hajóra lépő ellenséget puskatűzzel fogad¬ 
hassák. 

A torony egy hüvelykes vaslemezből áll, melyre két más, ugyanily 
vastagságú vasréteg van ráforrasztva; ezt újra hat rétegű vaslemezek bo-
ritják, melyek mindegyike egy hüvelyknyi vastag vasszegekkel van erő¬ 
sítve, ugy hogy, ha az egyik lemez meg is rongáltatnék, könnyen ujjal 
pótolható. A hajtógépezet két csőalaku, vízszintesen fekvő kazánból és két 
hengeralaku süritőből áll 40 hüvelyknyi átmérővel, 22 hüvelyknyi térrel a 

: dugattyú számára- Daczára azonban e hatalmas gépezetnek, a „Monitor" 
sebességre nézve az angol és franezia vértes hajókkal nem vetélkedhetik. A 

• hajó belsejében a tisztek tanyái tágasak és jól beosztvák. A második födél-
[zet alatti tér 12 láb hosszú s 34 láb széles, a felső födélzet hossza 172, 
' szélessége 41 láb. 
i Ezen történelmileg nevezetes csata óta aLg múlt el néhány hét, s az 
', összes tengerészeti hadügyben már is feltűnő mozgalom vehető észre. A 

pánezélos hajók utáni vágy élénken foglalkoztat minden kormányt, s ezek 
közt leginkább a két első nagy hatalmasságot: Angliát és Francziaországot. 
Igen valószínű, hogy az eddigi tengerészeti védrendszer lényeges változá¬ 
soknak lesz alávetve. 

V a s - t e r m e l é s . 

A múlt számban közlött czikk végén mondottakat legyen 
szabad, röviden ismételnem. 

Az olvasztóból kikerült készítmény nyers vas, melynek 
szürke minőségét különféle öntményekre, kályhákra, takarék-
tűzhelyekre, eke-köldökökre s egyebekre használják; ámde még 
ebből patkót, kerekabroncsot, fejszét s más hasonlót csinálni nem 
lehet. E czélra szükséges a nyersvasat uj eljárásnak alávetni, s 
nyújtott vassá vagy aczéllá átváltoztatni. 

kovany (silicium), miket a tovább átdolgozás folyamában, ha tiszta 
tökéletes készítményt akarunk, ki kell különíteni. Ezen idegen 
elemekkeli megfertőztetésen kivül, a nyersvas csak a széneny na¬ 
gyobb tartalma által különbözik az aczéltól és nyújtott vastól, s 
mindhárom, egymástól annyira eltérő tulajdonait csak is ezen 
aránynak köszöni. A mely vasban átlagosan értve a széneny 2% 
mennyiségnél több, az még nyers vas, a miben y2

0/0-nél kevesebb, 
az már nyújtott vas; az aczélt e két határ közt találjuk, a honnan 
van lágy és keményebb aczél, a mint kevesebb vagy több benne a 
széneny tartalma. A nyers vasat lehet olvasztani és önteni, a nyúj¬ 
tott vasat lehet kovácsolni és forrasztani, oly tulajdonság, melynél¬ 
fogva két darab fehér izzó állapotban bensőképen egygyé gyúr¬ 
ható, s melylyel aplatinán kivül más egyetlen egy fém sem bir. De 
megfordítva, nem lehet a nyersvasat nyújtani és forrasztani, sem 
a nyújtott vasat, mely levegővel érintkezvén, hamarabb megég, 
olvasztani és önteni; az aczél azonban mindkét tulajdonsággal bir. 

M o n i t o r . 
A p á n e z é l o s h a j ó k e l s 

^ Minőségre a nyers-vas szürke (vagy helyesebben barna) és 
jehér, közbe eső számtalan vegyes fokozattal. A barna fris törésé-
" e n setét szinü, kavicsos kinézésű, tulajdonságára lágy és pedig 
annáhnkább, mentül csillámlóbb és nagyobb szemű. Ez egy tekin¬ 
tetben felülhaladja az angol nyers vas a mienket, miután óriási 
kemenezékben, óriási fúvókkal, kőszénnel oly hőfoknak eredmé¬ 
nye, a mit nekünk kisebb készületünkkel utolérni nem sikerül; a 
mellett azonban gyenge, magában tisztán czélszerüen nem használ¬ 
ható, nyújtott vasra pedig finomitás nélkül nem alkalmatos, mely 
két tekintetben a miénk nagyon is tul tesz rajta. Ezen barna vasat 
használják az öntödékben, mert vésni, fúrni <*s esztergályozni lehet 
s némi természetes ruganyossága miatt meglehetősen erős és tartós, 
<ie használható további átdolgozásra is nyújtott vassá és aczéllá. 
A/eAér nyersvas ellenben, mely fehér s leginkább sugár törésü csak 
ez utóbbi czélra alkalmas, mert aczélkeménysége mellett merev s 
*őredékeny, mint az üveg 

•A- nyersvasban mindig találkoznak idegen részek, s leginkább 

Merrimac. 
ö c s a t á j a (1862 márcz. 9 én). 

Ha tehát az idegen részektől megtisztított nyersvasat szé¬ 
neny tartalmától majdnem teljesen megfosztjuk, akkor nyújtott vasat 
kapunk, ha pedig csak félig meddig, a fentebbi határok között 
teszszük, akkor aczélt nyerünk. 

Történik ezen szénenytelenités (decarbonisatio) az által, hogy 
az újra felolvasztott nyersvasat erős légrohamnak vagy a fujtató 
szelének kitéve, folytonosan kavarjuk, miáltal a levegőbeli éleny 
a vasbeli szénenynyel érintkezvén, magát összeköti, azaz megég s 
mint szénsavanyos gáz a kürtön kivonul. Az igy részben, avagy 
egészen szénenytelenitett vas aztán összeveretik s kinyujtatik, 
de az erre szolgáló kemenezék, s gyakran óriási bakók és hen¬ 
gerek részletesebb leírása, messzire vezetne, azért arról ezúttal 
szólani nem szándékozom. 

Azóta, hogy e sorokat megirtam, két ide vonatkozó s alább 
érintendő esemény történt, mely értekezésemet igen hiányossá 
tenné, főkép, miután annak egy része e lapok múlt évi 28., 29., 
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30. számában „ Vas-ipar hazánkban'1 czim alatt már elölegesen 
megjelent, ha az aczélról, mely a világ eseményeiben nemsokára, 
nevezetes szerepet íog játszani, még némi részleteket ide nem 
igtatnék. 

Az aczél, mint a nyers- és nyujtott-vas közti közép állapot, 
kétféleképen is készül; t. i. nyers-vasból tökéletlen szénenytelenités 
által, a midőn nyers-aczélnak (Roh-Stahl) neveztetik; és kész nyúj¬ 
tott vasból, annak szénenynyel újra megfertöztetése által, a midőn 
czement-aczélnak mondatik. Az elsőnek készítése könnyebb és ol¬ 
csóbb is, s az eljárás egészen a nyújtott-vaséhoz hasonló, csakhogy 
a kellő biztosság helyett még némi tapogatódzással jár, mi által 
a készítmény mind annyiszor különbözik s gyakran hasznavehe¬ 
tetlen. 

A másik mód a Cementirozás abban áll, hogy a nyujtott-vas 
vékony rudakban. szénpor vegyitékbe, tüzetkiálló zárt edényekbe, 
4—12 napi izzásnak kitétetik, mi által a széneny a rudak felüle¬ 
téről lassankint azok belsejébe is behat, s a lágy vasat aczéllá vál¬ 
toztatja. 

A minőség egyenlősítése végett ezen rudak aztán vagy ösz-
szeolvasztatnak, vagy összeforrasztatnak s többszörözve kinyuj-
tatnak. Ebben áll a finomítás, a mi által az aczél Öntött vagy 
gyúrt (Guss- und Gerb-Stahl) nevezetet kap. 

Minden szilárdsága, ruganyossága s egyéb jeles tulajdonai 
daczára, az aczélnak becse mégis igen kétséges volna, ha idomi-
tása végett nem lehetne meglágyítani, s aztán keménységét tet¬ 
szés szerinti mértékben könnyű szerével ismét visszaállítani. Izzó 
tüzes állapotban az aczél lágy, s az marad lassú kihűlése után is; 
rögtöni meghütése által ellenben keménynyé válik. Hogy ha pedig 
a kemény aczél csak bizonyos csekélyebb hőfokra melegítjük, 
akkor keménységéből szintén csak aránylagosan keveset vészit. 
Ezt nevezik lágyitásnak(Anlassen), mert a különböző hőfok szerint, 
melynek ki lett téve, felülete különböző szint vesz fel, s a gyakor¬ 
lati életben gyakran hasznos lehet tudni, hogy a halványsárga, 
szalmasárga, aranysárga, barnás, bibor, világoskék és sötétkék szín, 
a mint azt a különböző bolti aczélt eszközökön látni alkalmunk 
lehet, az első a legkisebb hőfok által aránylagosan legkeményebb 
maradt, az utána következő nagyobb és nagyobb hőfokokban lá¬ 
gyabb s még lágyabb minőségre hozatott. 

A nyers-vas és nyujtott-vas készítésében korszakot alkotni 
készül Bessemer Henrik angol vasgyáros, néhány év előtt tett s 
napjainkban tökélyesbitett találmánya, melyszerint a nyers-vasat 
néhány perez alatt, további tüzelő anyag nélkül, aczéllá vagy nyuj 
tott-vassá átváltoztatni képes. A dolog igy történik: hogy a folyó 
tüzes nyers-vasat, tetszés szerint egyenesen az olvasztóból, egy al 
kalmatos vas-edénybe, — melynek belseje tüzet kitartó agyaggal 
jól ki van mázolva és szárítva — felfogja, s azon keresztül leve¬ 
gőt sajtol. 

Az edény két sarkon ugy forog, hogy azt gépezet segít¬ 
ségével lefektetni s felállítani lehessen, s e sarkokon keresztül 
vezet a szélcsö az edény aljába, a hol az számos, 25 — 35. mintegy 
1
 4 hüvelyknyi átmérőjű apró lyukacskákra oszlik. A lefektetett 

edény, a mint abba a tüzes vas belefolyt, felállittatik; s azon 
perezben a szél is egyszerre belebocsájtatik, mely aztán a hiir 
vason keresztül alólról felfelé nyomul. A szélnek természetesen 
erősebbnek kell lenni a hig vas súlyánál, mert különben nem 
nyomulhatna keresztül rajta, ellenkezőleg a vas folyna az apró 
csövecskékbe belé, a mint az valóban 1 — 2\/2 légnyomásra (At-

a rocskából a víz — hosszúkás rudakba kiöntetik, mik bakók (ka¬ 
lapácsok) és hengerek segítségével különböző lemezekké vagy ru-
dakká alakíttatnak. Az egész működés 20—25 perczig tart , kü¬ 
lönbség nélkül az edény tartalmára, mely eleinte 18, később 72 
mázsa folyó vasra készült, Bessemer állítása szerint pedig több 
száz mázsára bátran nagyobbitható. 

Ha meggondoljuk, hogy az aczél gyakoribb és nagybani fel¬ 
használását eddigeló részint az ebbéli termelés kisszerüsége, ré¬ 
szint annak magas ára gátolta, (minthogy a nyújtott-vasat 2 szer 
sőt 10-szer is felülmúlja), s hozzáteszszük, hogy az uj mód által 
aczélt a nyujtott-vas mostani áránál olcsóbb s tömegekben lehet elő¬ 
állítani, akkor befogjuk látni, hogy az,a vasat, a mit szilárdságra 
s tartósságra nevezetesen felülmúl, rövid időn a használatból, na¬ 
gy ából ki fogja szorítani. Már is kezdenek gőzkazán lemezeket, ágyu¬ 
kat, vasúti kitérő sineket s egyebeket ilyetén aczélból készíteni, s 
nemsokára ki fog terjeszkedni a legkisebb házi és gazdasági szer¬ 
számra p.o. ekepléh és köldökre stb., mely eddigelé vasból gyakori 
kopásnak és törésnek volt kitéve. 

Ezekből megítélhető a Bessemer-féle találmány fontossága. 
De kétszeresen nyert az fontosságban mindennemű erődíté¬ 

sekre, azon küzdés után, mely az amerikai vizeken két pánezélos 
hajó között napjainkban történt, s a világ figyelmét a legnagyobb 
mértékben lekötötte. A „Monitor" pánczélja sértetlen maradt, 180 
fontos kilövött vastuskók ártalmatlanul pattantak le róla! — pe¬ 
dig valószínű, hogy az még csak lágy-vasból állott, mely az aczél-
hoz képest minősége szerinr, csak fél vagy harmadrész szilárdság¬ 
gal bír, és azért nem ütközünk meg a francziák és angolok biza¬ 
kodásán, kik vontcsövü és Armstrong ágyúikkal a legjobb pánczélt 
is keresztül lyukasztani hiszik, de a Bessemer-féle mód, ha a vára¬ 
kozást teljesen fogja igazolnia siker, képes aczélt minden kemény¬ 
ségű éi ruganyosságu fokozatban előállítani, s a tapasztalás utáni 
legjobb minőség sokkal képesebb lesz a legjobb ágyú eddigelé 
leghatalmasabb golyójával is daczolni. Igaz ugyan, hogy bármi 
nagy erő legyözetik a még nagyobb erő által, s hogy kisebb fel¬ 
adat, az ágyuk nagyságát és golyó erejét, mint a pánczél ellenállá-
-át fokozni,mely végre is feltétlenül áthatlan nem lehet, de bármint 
legyen, a fa-hajó innentulra az összehasonlítást semmi esetben sem 
állhatja ki a pánczélosokkal. 

CSÖVeCSKejvuc UCÍC, a, iiiiüu au « uxi/^uw ^ ~ rí -~&~j -

mospherára) feszittetik, mi egy-egy • hüvelyknyi térre 12 '/2 — 
30 fontnyi nyomásnak megfelel. — Minthogy a nyers-vasban ssé-
i\$ny foglaltatik, s a szélben levő éleny a vasat át meg át hatja, el 
nem kerülhető e két elem vegytani összeköttetése, mely nem egyéb 
mint megégés. 

A vas ily módon, a helyet hogy hűlne, még nagyobb tüzbe 
és izzásba jő, s elébb a benne levő kovany salakká, utána a szé¬ 
neny szénsavanynyá megég, s a levegő ereje által sürü rakéta 
forma szikrákban a kürtőn kihajtatik. A mint pedig a kovany 
a utána a széneny megégés által kevesbedik, azon módon vál¬ 
tozik a kilövelő sűrű szikrák színe, violaszinrol, narancs- végr< 
fehérszinre,a. miről tapasztalás után meghatározható azon időpont 
a midőn a nyers vas keményebb vagy lágyabb aczéllá változót 
avagy épen a nyujtott-vas határát elérte. Ekkor az edény, a forgi 
sarkokon ismét lehajtátik, a szél elzáratik s a kész aczél — min 

Ily pánczél-pléhek 4% hüvelyknyi vastagságban, egy aus-
triai úszó üteg számára, már Stiriában is készültek lágy vasból, 
Donnersmarki gróf Henckel nagyszerű vasgyárában Zeltivegben, a 
honnan egy ' 2 láb széles,8% láb hosszú mintegy 20 mázsás darab, 
mely 200 öl távolságból 50 fontos hegyes golyóval 17 lövést sér¬ 
tetlenül állott ki, a mostani londoni ipartárlatra küldetik. Angliában 
Sheffieldben Brownés Társai „Atlas" ne vezetü óriás aczélgy árában, 
mely két év ota keletkezett s épületeivel máris 10 holdnyi tért, 
foglal el, ilyetén pánczél pléhek az angol kormány megrendelé¬ 
sére már Bessemer-féle aczélból is készülnek : egy öl széles egy 
hosszú, 4—6 hüvelyk vastag s száz mázsát meghaladó sulyu dara-
jokból. 

Képzelni is bajos annak, a ki nem látta, azon roppant készü¬ 
letet a m i ahhoz kívántatik; főleg azon óriás fogókat, mikkel 
azt a'tüzes kemenczéböl kihúzzák s a henger alá viszik. De az em¬ 
beri elme találékony, ha a szükség vagy haszon-inger ösztönzi. 

A hadviselet, előre láthatólag át fog alakulni nem csak a 
a tenyészetnél de a szárazi erődítések és táborozásoknál is. Nincs 
g ok°a miért az eddigi hosszadalmas és költséges futó árkok he¬ 
lyett nyilt téren bár mi erőséghez, annál inkább csak tábori üte-
/ékkel megrakott helyhez, egy czélszerü pánczél védelme alatt -
mely alkalmatos talapzaton folyvást elébbre tolatván, a leghatal¬ 
masabb á-ryuk golyóit csak ugy fogja fel, mint a regiek paizsa a 
nyilakat — közelíteni ne lehessen. Abból, a mit a jelenlegi hadtam 
rendszer h Ívesnek és czélszerünek felállított, sokat fognak halomra 
dönteni a mit bevehetlennek tartottak uj bírálat alá vetik s az uj 
rendszerbe a pánczélokat nyakra főre alkalmazásba hozzák, nehogy 
a haroz valakit készületlenül lepjen meg. 

És itt ismét előtérbe kerül a vasipar fontossága nem pusztán 
mint iparág, közgazdászai tekintetből, hanem mint az ország vé¬ 
delme és biztonságának feltétele, mint minden fegyverkezesnek és 
eröditcsne kalapja: A mely ország e tekintetben jobban el van látva, 
a harczb-.il is erősebb leend, a mely pedig saját önálló vasiparral, 
nem bir, a honnan szükségletét elegendő mennyiségben és 30 mi-
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nöségben biztosan fedezze, az e lébb u tóbb oly viszonyok közé (szájából a pipát, mit ezek, szájukat tátva a nagy bámulás miatt, tuinden 
fog ju tn i , a hol a védelmi eszközöket megszerezni nem lesz képes, lf'Uen*és nélkül mpor ;9 pncrpdtpt m ;„ tá« ,,„i„^„„„„:„„ . -—*A'„„L I -_ 
s a bekövetkező küzdésben el fog bukni s függetlenségét el fogja 
veszíteni. 

Nem ok nélkül nevezzük a jelenkort a vas korának, és ime 
egy eseménynyel több, mely a vasnak túlsúlyt biztosítani ígér, s a 
kételkedőknek ismételve hirdeti: hogy az országok hatalma és rang¬ 

fokozata a vastermelés és fogyasztás arányában alakul. Azért nem 
egyedül magán-ügy, hanem országos érdek a vasipar ápolása, fej¬ 
lesztése, és káros kül-befolyás ellen minden ároni pártfogása. 
Nem kétlem, hogy azt a haza, ha önügyeit függetlenül intéző al¬ 
kotmányos jogait ismét visszanyerendő, bizonyosan tudni fogja 
méltányolni. Szontagh Pál. 

Levelek a londoni kiállításról. 
VII. London, április 29-én. 

A lordmayortól a kiállítás ünneplésére adott lakoma pompás volt, 
mint minden ilyen torozás, különösen mióta a gazdag Cubitt tartja kezében 
a city kormánypálezáját. Csak a vendégek számát és nevét fölemliteni a 
„V. U." két egész hasábját töltené be. Csak azt emlitem meg tehát, hogy 
a Cambridgei herczegen s a török, belga, bajor, osztrák, orosz stb. követe¬ 
ken kivül majd minden kiállítási biztos volt jelen, a miniszterek közöl 
Kelet-India államtitkára, a kincstárnok, kereskedés-ügyi miniszter s az ok¬ 
tatás-ügy elnöke. Az idegen hatalmasságokra mondott toasztokat a tör ök 
követ viszonzá; a hadseregre, hajóhadra s az önkéntesekre mondottat a 
Cambridgei herczeg, mig az est főtoasztjára — a kiállítás biztosaira vonat¬ 
kozólag — Granvilíe gróf felelt meg, ki a többi közt ezeket monda : 

„Az idei kiállítás az 1851-kitől sokban különbözik. Akkor az eszme 
oly uj volt, hogy minden oldalról támadtak aggodalmas ellenvetések. Most 
azonban az oppositió alig említésre méltó. A fő-ellenvetés abból állt, hogy 
a mostani kísérlet még idejekorán követé az elsőt; a boldogult herczeg-
férj, több más s magam is, kevés bizalommal voltunk e vállalat iránt, de e 
bizalmatlanság csakhamar elenyészett, mióta kiviláglott, hogy e vállalat 
iránti részvét mily nagy mértékben jelenkezik. A bel- és külföld pártolása 
oly nagyszerű volt ez alkalommal, hogy az uj épület, daczára annak, hogy 
egy harmaddal nagyobbra építtetett, mint az ezt megelőző, mirden oldal¬ 
ról kicsinyeltetett; majd minden kormány keserűn panaszlá a tér szűkét s 
végül kénytelenek voltunk a brit kiállitók 6/7-ét irgalmatlanul visszataszítani. 
A másik különbség meg abból áll, hogy a financzialis állapot igen ügybajos 
volt akkor. Mert miután sem a kormány sem a kapitalisták részvétéhez 
nem folyamodtunk, hián voltunk a tőkéknek, a hitelnek, hogy szarvánál ka¬ 
paszkodhassunk a dologba. 

„Tény, hogy a bank 100 font sterlinget sem akart előlegezni, daczára 

ellenzés nélkül meg is engedtek, miután valamennyien igy tőnek, — leg¬ 
alább e részben meg volt a szomjazott német egység. 

Volt ezenkívül még egy más intermezzo is. 
A zenekarok különféle darabokat játsztak, hogy az épület különféle 

pontjainak viszhangozását megpróbálják. Az eredmény — mint a lapokban 
olvasom — kedvező volt. Kire nézve? Az nincs megmondva. Valószinüleg 
az echóra nézve. Annyit azonban entapasztalásból mondhatok, hogy a trom¬ 
bitahangok erélyesebben csapódtak vissza a kupola falaitól, mint a zene¬ 
szerzők óhajtották. Ezt csak részben, de teljesen nem fogják mellőzhetni.— 
Meyerbeer, ki aggodalmainak egy biztos előtt kifejezést adott, a következő, 
becsületes szándékú vigasztaló választ kapa:,,Hisz ugy sem fog rá hallgatni 
senkisem \" 

Ez gyakorlatilag van ugyan fölfogva, de azért nem merném állítani, 
hogy a nagy maestro épült rajta. Habent sua fata compositores ! 

A „Times," mint ezelőtt tizenegy évvel, most is szépen elprédikálja 
híveinek a vendégszeretet virtusait, s ráriaszt azokra, kik nyúzni akarják 
a „foreignert" azaz : idegent. Odaszól aztán a földi kincsekkel megáldott 
aristocratiának is, hogy minek van hát, ha nem arra, hogy mind vendégsze¬ 
retete, mind befolyása által, hasznára váljék a külföldinek, becsületére a 
hazának stb. stb. Szóval, mutassa meg Angolország, hogy mit tesz az, ha 
szabad institutiókkal, önkormányzattal, szólás- és sajtószabadsággal s más 
ily gyönyörű, irigylésreméltó czikkekkel bir az ember fia. 

A kiállítás épületében távirda s posta van berendezve, melyen a nap 
vagy éj minden órájában lehet távirni vagy levelet küldeni. — A kül¬ 
földre nienendő levelek azonban esti 6 óra előtt lesznek föladandók s a 
poste restante leveleket következőleg kell föliratozni : „N. urnák, poste 
restante, International Exhibition, London W." 

London, május 1-én. 
Csak futtában néhány szót a megnyitás ünnepéről. Minden a legszebb 

rendben ment véghez, a kitűzött programm minden egyes pontja angol 
pontossággal Ion kivivé, az előadott zenedarabok összevágólag adattak elő, 
a ,,kommenciós" udvari poéta, Tennyson ur ódája sem nem jobb, sem nem 
roszabb az ily alkalmi versezeteknél, Meyerbeer zenéje fölséges, Auber ze¬ 
néje fönséges, Verdi zenéje pompás, a canterburyi érsek imája rövid, szóval 
minden ugy volt, a mint várták és óhajtották. — A részletekről közelebb. 

Dr. T. 

annak, hogy Baring ur (gazdag s tekintélyes bankár) az ügynökök közt 
volt. Csak midőn nevünk aláírásával álltunk jót az ügyért s még más eze¬ 
rén is biztositák a bank kölcsönét, tudtuk csak a szükséges összegeket 
megszerezni, s hogy az önzéstelen kezesek kárt ne valljanak, kötelességünk¬ 
nek tartottuk, a lehetségig takarékosan használni a nyert összegeket — a 
hol e takarékosság megfért a vállalat czéljaival. Az épület most be van 
fejezve, s berendezése, a mint reméljük, ildomos várakozásoknak meg fog 
felelni. Egyről azonban már ma is bizonyosak vagyunk, hogy t. i. a külor¬ 
szágok küldeményei átalános csodálkozást fognak gerjeszteni, s hogy az 
iparnak az utósó évtizedben tett haladásai közméltánylatban fognak része¬ 
sülni. A haladás minden egyes osztályban mutatkozik, sehol sem tapasztal¬ 
ható hanyatlás. Francziaország, mint mindig, utólérhetlen Ízlése és elegan-
cziája által ragyog, kitűnő azon ügyessége és tapintata folytán, melylyel a 
művészetet az iparral összeegyeztetni tudja, s ezenkivül nagyszerű javítá¬ 
sokat is mutat a tudomány által kijelölt gyártmányokban. Ausztria és 
Olaszország a béke munkáiban vetekednek egymással. Az ausztriai osztály¬ 
zatban csodálatos termékenységével találkozunk az ipar-segédeszközöknek 
S ^etn kövésbbé bámuljuk azoknak tökéletesen szép elrendezését. Olaszor¬ 
szág teljes összegét küldi nekünk terményeinek, a mily mennyiségben azo¬ 
kat 1851-ben nem láttuk, miután déli Olaszország még akkor nem volt 
ixrV^e^Ve" — Oroszország, Svédország, Dánia, Spanyolország, Portugál s 
deli iiiuropa küldeményeik minőségét és mennyiségét tekintve bármely más 
országgal vetekednek, s — fájdalom! — az a kevés, mit Amerikából vet¬ 
tunk, a maga nemében szintén kitűnő. A festmény-kiállítás eredményét ha-
sonlólag nyugodtan várhatjuk be, mert az csak fényes lehet stb. E vállalat 
sikeres voltát biztosan reméljük." 

Beszélt még ezenkívül d'Israeli ur is. A társaság éjfél után oszlott szét. 
Nem csekély meglepetésemre, s valószinüleg az önére is, a kiállítás 

épületében dolgozó német munkások — forradalmat csináltak. Azt mond¬ 
ták, hogy ők pipaszó nélkül el nem lehetnek, daczára, hogy a még körül¬ 
heverő tenger gyapot, faléczs egyéb gyúlékony anyagok miatt a dohányzás 
szorosan el van tiltva. Es csakugyan, még az nap — midőn szőke fejeikben 
föltették e füstös szándékot — azt keresztül is vitték s ugy pipáztak, hogy 
«sak ugy füstölt az egész ház. Azonban az angol rendőrség sem az, melyet 
roinigálni lehetne. Egyszerre csak megjelen vagy száz (fegyvertelen) 
rendőr s illedelmes meghajtás után, szépen kivették Ármin zendülő fiainak 

A Vezúv, Pompeji és Herculainim. 
Dr. B a r d o c z L a j o s t ó l . 

(Folytatás.) 

Hagyjuk most a halottak csendes nyughelyét, és lépdeljünk 
a mellettünk levő dombon fel a Pompeji egy másik, általunk még 
nem látott részébe. Emitt mindjárt egy nagy ház rommá vált fa¬ 
lai tűnnek elénk, melyeken homályos festmény-részek mutat¬ 
koznak még. 

E ház, hajdanában nagyszerű, Diomedesé, egy gazdag pol¬ 
gáré volt; falairól a valaha szép festményeket az idö viszontag¬ 
ságai már nagyon lemosták. Mondják, hogy midőn e ház kiása-
tott, annak egy boltozatos pinezéjében 17 ember csontváza találta¬ 
tott, kik életök megmentése végett menekültek volt oda. Szegény 
emberek' 

Menekülni igyekeztek a sarkukban levő veszély elöl, és 
nem cselekedtek okosabban, mint a birkák, melyeket az égő akol-
ból kihajtani nem lehet. Mint Plinius irja, ég és föld reszketett a 
borzasztó vulkánkitörés alatt, s e szerencsétleneknek még az sem 
jutott eszökbe, hogy ha más veszélyből megmenekülnének is, az 
épület maga odaölheti őket. A hamuiszap, mely a szerencsétlene¬ 
ket körülfogta, a befoglalt testeknek benyomott képét tünteti elő. 
A falon egy hasonló reliefkép még most is látható, egy nő mellét 
ábrázolva. 

A szerencsétlen nő előkelő osztályból való lehetett; mert 
teste maradványai közt karpereczek, gyűrűk és drágakövek talál¬ 
tattak. 

Kezében pénzeserszény és kulcsok voltak; mintha ezekkel 
sietett volna megmenekülni, midőn a veszély őt elérte. 

Egy darabkával tovább ballagva a város kapujához érünk, 
melynek felső része Összehullott ugyan; de a még fennálló oszlo¬ 
pok gyanittatják, hogy az egésznek egy imposant épületnek kellett 
lennie, mert a fő bemenetel az utcza szélességének majdnem meg-

A fő bemenetel mellett mindkét oldalon egy-egy kis kapucska 
nyilt a városba, melyek a gyalogjárókat egyenesen a járdákra ve¬ 
zették. Midőn a töltvények eltakarittattak, melyek az utczát és 
kaput fedték, az egyik gyaloguton egy fülkében, egy római ka-

felel. 
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tona csontváza találtatott, lándsával kezében. Ört állt szegény a 
város kapuja mellett, és inkább a közelgő halált várta be, semhogy 
állomását elhagyta volna. 

Megint belépünk a városba, és jelentéktelen házak romjai 
közt, melyekben a vidéki nép számára szolgált kocsmákat isme¬ 
rünk fel, tovább haladva, egy magánosán álló ivet érünk el, mely 
a fórumra vezető tágas utczára képezi a bejárást. E tágas utczá-
ban egy terjedelmes épület vonja magára figyelmünket, mely, ugy -
látszik, valaha a város diszéül szolgált. Benne a nyilvános fürdő. 

15,000 néző számára elegendő helyet engednek. Az üléssorok alatt 
boltozatos üregek láthatók, melyekben a viadalra szánt oroszlá¬ 
nok, tigrisek és más vadállatok tartattak. Egyik üregben, a ki¬ 
ásás alkalmával, egy oroszlán csontváza találtatott. A pódiumra, 
vagyis a vadállatok ellen a közönség védelmére készitett, a küzd¬ 
tért bekeritö mellvédfalra felérve, legelöl mindgyárt a senátorok és 
más előkelő hivatalnokok számára készitett székek láthatok; ezek 
után az előkelő polgárok, és még hátrább a közönséges nép ülései 

Pompeji : Síremlék. 

intézetet ismerjük fel, mely az ó-korban saját rendeltetésén kivül, 
a mi kávéházaink és kaszinóink helyét is pótolta. Az épület köze¬ 
pén egy nyilt és tágas udvar van, melyre mindenik oldalról szá¬ 
mos boltozatos szoba nyilik, melyeknek falai festményekkel és 
reliefképekkel többé kevésbbé kivannak diszitve.Ezek a fürdőszo¬ 
bába férfiaké a nőkétől elkülönítve. A hideg fürdők számára szánt 

szobákban egy-egy köralaku 
nagy medencze van, fehér már¬ 
ványból kivágva, melyekbe két 
lépcsőn lehet leszállni. A meleg 
fürdők számára szánt szobák¬ 
ban egy négyszögletű, hasoo-
lag fehér márványból vágott 
víztartó látható. A túlsó olda¬ 
lon a nők számára hasonló szo¬ 
bák és hasonló medenczék van 
nak elkészítve, csakhogy ezek¬ 
nél kisebbek. A világosság a 
fürdő-szobákba a boltozat kö¬ 
zepén készitett ablakon szolgált 
be. A meleg fürdő szobák pal¬ 
lói alól üresen voltak készítve, 
mely üregből egy nyíláson me-

A fürdő-szobák számából és az 
Pompeji : Nyilvános kut. 

leg bocsáttatott be a szobába, 
ezekhez való készületekből ki lehet vtnni, hogy Pompeji polgárai 
a fürdést ép ugy kedvelték, mint a rómaiak, s mint bármely más 
latin város polgárai. Fürdés után szokásban volt magukat finom 
olajjal és más drága illatszerekkel bekenni. 

Még csak a város nyugati részébe kell átlépdelnünk, hogy a 
nagy játékszinkört, az úgynevezett amphitheatrumot megtekintsük. 
Ezen óriási épület Pompeji minden emlékei közt még legjobb kar¬ 
ban van megtartva. Ha belsejében a küzdtéren állva a köröskörül 
fokonkint felemelkedő tágas padsorozatokon végig tekintünk, bá¬ 
mulattal tölt el a nagyszerű benyomás, melyet e colossalis épület 
áttekintésekor erezünk. Az egész épület, a nézők helye valamint 
a küzdtér is oval-alaku; s az ellipsÍ3 két oldalán a nagy tengely 
irányában két tágas bemenet vezet a küzdtérre (aréna). Az épttle-
tet kívülről tekintve, köröskörül két ivsort látunk egymás felett 
kör alakban felemelkedni, mely az egész nagy épületnek külső 
falát képezi. E kettős boltozatokon nyugszanak félkör-alakban az 
egymás után fokonként felemelkedő üléssorok egymás átellenében, 
melyek noha a római Colosseuméval nem vetélkednek, de mégis 

Pompeji : Lucretius háza. 

következnek. Valószínű, hogy ily játékok alkalmával a körül¬ 
fekvő vidék lakói is össze szoktak tódulni a városba. A játékok, 
melyek ez óriási szintéren a nép mulattatására rendeztettek, a 
sajnálatra méltó gladiátorok viadalából állott, kik vagy egymással 
víttak élethalálra, vagy vadállatok által megtámadva védették sze¬ 
rencsétlen életöket. Gyakran vadállatok állíttattak egymással szem¬ 
közt, és ezek küzdelmei mulattatták a népet. — A vérengzö lát¬ 
ványok, melyeken az itá¬ 
liai nép oly kimondhatlan 
ragaszkodással csüggött, 
hogy egyebet sem kivánt, 
mint kenyeret és ezeket 
(panem et circenses) min¬ 
ket undorral töltenének el. 
Az embertelen Domitian a 
római Colosseumban szá¬ 
zanként vettette oda a ke¬ 
resztyéneket az éhes vad¬ 
állatoknak. Az érzéketlen 
római népnek az ily vé¬ 
rengzö látvány annyira tet¬ 
szett, hogy egyes Vagyo- Pompeji: Az amphitheatrum csarnoka, 
nosok, rabszolgákat tartot¬ 
tak a végre, hogy azok házi ün¬ 
nepélyek és lakomák alkalmá¬ 
val a vendégek mulattatására, 
egymást gladiátorok módjára 
gyilkolják. Az ily embertelen 
játékok után való düh végre 
annyira ment, hogy előkelő pol¬ 
gárok sőt senátorok is az are-
naba álltak ki, és vadállatok 
körmei közt, vagy gladiátorok 
kardjai alatt adták ki vér után 
szomjazó lelköket. 

Ennyiben tehát Pompej i 
nevezetesebb helyeit és épüle¬ 
teit meglátogattuk volna; ki az 

E g y g k d i a t o r a l a kJ a ' teit meglátogatt ; . 
ezer meg ezerféle kisebb nevezetességeket látni kívánja, melyek a 
kiásások alkalmával itt feltaláltattak, menjen Nápolyba a Bourbon¬ 
féle múzeumba. E megszámithatlan régiségeknek csak jegyzéke, 
könyveket töltene be. — (vígé 

Vasárnapi Újság 19-ik számához 1862. 

T Á R H Á Z . 
Néhány adat 

gróf Fáy István — mint magyar zeneköltő és zongora¬ 
űvész — életéből. +• /$0l, m 

Fái gróf Fáy István, a máltai rend vitéze, Sopronmegyében a fulesi 
községhez tartozó gállosházi pusztán f. é. martius hó 19-én meghalálozván, 
nem tartom érdéktelennek én, ki az általa kiadott „Régi magyar zene gyön¬ 
gyei'' szerkesztése körül oldala mellett 3 éven át, hangjegyek feltevésében, 
hibák kiigazításában, és a töredékek rendezésében működtem, s igy alkal¬ 
mam is elég volt, zenetehetségét s némely sajátságait megismernem, éle¬ 
téből némely adatot az olvasó közönség elé terjeszteni. Gróf Fáy minden 
nem magyar-zene iránt nagy ellenszenvvel volt; kiállhatlan vala különösen 
előtte a német keringő, polka, franczia négyes stb; német vagy olasz dal¬ 
müveket is csak sok kérés után játszott; ellenben Doppler Ferencznek 
„Ilka, és Benyovszky" dalműveit ritkán tévé félre zongorájától, ezekből 
néha órákig is játszott, különösen kedves darabjai voltak Benyovszkyból 
„Czár üdv néked!" f- dur fugája, és „Hát erős karokkal" mazurja g- moll-
ból. — Erkel Ferencz jeles dalműveiről is mindig dicséretesen emlékezett, 
de általa ezeket játszani soha nem hallottam, s valamint maga az idegen 
zenét nem kedveié, épen ugy másoktól játszva sem örömest hallgatta; egy 
alkalommal bizonyos uj keringőt Strausstól játszám előtte, de rögtön 
„Ugyan szépen kérem, ne sértegesse fülejimet," e szavakkal hagyatta azt 
•elem félbe; ha ellenben néha vagy magam vagy más szerzeményéből egy 
magyar csárdással leptem meg, azt vélem többször eljátszatá, azonnal zon¬ 
gorára 4 kézre alkalmaztatá, s gyűjteményében gondosan megőrzé; — 
más alkalommal a győri Farkas testvérek gróf Zichy Henrik fülesi kasté¬ 
lyában magyar zenedarabokon kivül még német operákból összeszedett 
egyvelegeket, mazurt, franczia négyest s keringőket is játszottak, melyek 
hallatára a boldogult gróf az éttermet azonnal elhagyván, látható boszan-
kodással szobájába sietett, azt csak a zene végével h-igyván el, és meginté 
Farkas Miskát, hogy idegen zenével ne foglalkozzék; mivel német táncz-
zenét Strausstól, és operákat a Karnthner-Thornál Bécsben — úgymond — 
eleget hallott; Farkas Miskát az egész zenekarban igenis, mint magán¬ 
játszót azonban nem szerette, — ellenben a czimbahnos mint magánjátszó 
igen tetszett neki. 

Gróf Fáy István mint zongoraművész, a régiebb iskolát, Hűmmel 
tanmódszerét követte, de emellett Liszt, Thalberg és Dreischok s több 
hires jelenkori zongoraművészekről is tisztelettel emlékezett, különösen az 
elsőről, kivel szorosabb baráti viszonyban állott, s midőn ez a magyaroktól 
a nemzeti zenét megtagadta, és a jövő zenéről is csak megvetéssel és gúny¬ 
nyal nyilatkozott, őt megczáfolandó levelezésbe is állott. 

Társalgásban válogató nem volt, mindenki iránt leereszkedő és nyá¬ 
jas; ő kívánatra bárkinek is szívesen zongorázott, különösen, ha zeneértő 
által volt felkérve, s ha figyelemmel hallgatták, oly elragadtatással játszott, 
hogy mindannyiszor egészen nekihevült, s fehérneműt kellett változtatnia; 
kitűnő volt a rögtönzésekben és variátiókban, s ha kedvére való gondolatra 
talált, ritkán hagyá el a zongorát könyek nélkül; kedvenczdarabja volt az 
„Ida-csárdás" is, mely fölött változatokat készitett, de ezek a nyilvánosság 
elé nem jutottak. 

A „Régi magyar zene, gyöngyei" kiadását ő már 15 ével ezelőtt ter¬ 
vezte, de közbejött akadályok miatt későbbi időre kellett halasztania, s 
ezekből ugyancsak 4—5 füzet megjelent, szándéka volt ezeket 30 füzetre 
kiterjeszteni; ezek befejeztével „Vérpohár'1 czimü operát akart szerkesz¬ 
teni, fájdalom, hogy korai halála ezt akadályozá; ez utóbbi szerkesztendő 
művéből a nyitány és némely töredékek készen voltak, melyek telve jó 
zamatu és eredeti magyar gondolatokkal, általam letisztázva voltak, — 
tudja az egek Ura, most hová lettek. — Bő anyagul szolgált neki füzeteinek 
összeállításában Liszt János, Heves- vagy Zemplénmegye' hajdani főorvo¬ 
sának (mit rnár bizonyosan nem tudok) összes zenekölteményeí négyesre 
Vluartetre) alkalmazva, miért is özvegyének bizonyos subventiót ígért, ha 

1 en?lék8zeim> l°0 forintot minden füzet után. — Ö a jelesb magyar han¬ 
gászokat személyesen ismerte; dicsekedett Bihari, Rózsavölgyi s különösen 
Csermák személyes ismeretségével, kit ő közönségesen csak magyar Beetho¬ 
vennek nevezett. Ez utóbbiról következő érdekes adomát közlött : történt 
egykor, hogy e szerencsétlen — de bizonyára első magyar zeneköltő — 
eletének utolsó napjaiban már őrülten a bold. gróf fái kastélyában megje¬ 
lent egészen elhanyagolt állapotban, a gróf azonnal reá ismervén, inasa 
által hajait rendezdeté, hosszú körmeit levágatá, fürdőt rendelt, fejérnemű¬ 
ről, viselőruharól és lábbeliről gondoskodott, és egy felügyelőt állított 
melléje, hogy kastélyából alattomban el ne távozzék; Csermák jól is érzé 
magát; — másnap a gróf által felkéretett egy magyar lassú darab szerkesz¬ 
tésére; Csermák vonakodott, de egy mellette álló házi zenész ismervén 
Csermák gyenge oldalát, hangosan felkiálta: „tudom én, miért nem akarj 
Csermák ur componálni! azért — mivel nem tud!" — Erre a szerencsétlen j 
művész azonnal papirt s tollat ragadván mérgesen leült, és nyilsebességgel i 
egy lassú magyart irt, s azt a hegedűn oly lelkesedéssel játszotta el, hogy a 
grófot átkarolva megcsókolá ; — e kéziratot a bold. gróf jelen sorok írója- -, 

nak többször megmutatá, és mindigereklyekint tekintette. Csermák még az 
nap minden felügyelet daczára eltűnt, eltűnt pedig örökre! —mert kevés 
idő múlva a legnagyobb magyar zeneköltőnek teste egy kert melletti 
sövénynél halva találtatott. 

A hang-műszerekből a zongorát és vonóhangszereket kedvelte, sip 
(clarinett) már nagyon sérté kényes füleit, — a fuvola iránt nem volt ide¬ 
gen; sajátságai közé tartozott különös előszeretete a tárogató iránt, melyet 
ő pendített meg először, és ő állott ki a sikra is gyakorlatba hozataláért; — 
ezen tekintetben e sorok irója soha nem egyezett vele. 

A mint a boldogult kiválólag magyar volt a zenében, ugy beszédében 
is, — csak azzal nem beszélt magyarul, ki e nyelvet nem értette; kiejtése 
tótos ugyan — de tiszta és válogatott vala; főneveknél a diminutivumokat 
gyakran használá, mint például : lelkecském, angyalkám sat. — Kiadott 
füzeteiből évenkint rendesen csak egy jelent meg, mely 4 kézre alkalmazva, 
közönségesen 2— 3 hét alatt elkészült, de ezen idő alatt naponkint rendesen 
10 órát töltöttünk reggeli 8-tól estve 6 óráig; dolgozatunk alatt oly 
fáradhaílan volt, hogy még a legjobb barátját sem fogadta. — Legyen elég! 
e tán még nem mindenki előtt ismert és méltányolt nemzeti napszámosról, 
kiben a fái gróf Fáy fi-ág kihalt, s ki egész vagyonát csupán a művészetnek 
áldozván, megérdemli, hogy oszlop emeltessék neki. — Béke hamvainak! — 
Közli Merk János. 

Irodalom és művészet. 
© (KerékgyártóÁrpád „Magyarország művelődési történetének" foly¬ 

tatására) aláírást nyltTMinden 6 hétben egy 6 ives füzet jelenik meg. A 
sajtó alatt levő, 5 füzetből álló 2-ik kötet két időszakot foglaland magában, 
u. m. sz. Istvántól Kálmán hrlálaig s innen II. Endre trónralépteig. Egy-
egy füzet ára 1 ft. a ki azonban a második kötet mind az öt füzetére jun. 8-ig 
előfizet, ezt 5 ft. helyett 3 ft. 50 krral teheti. Szerző lakása : képiró-utcza 
5. sz. a. 

+ (A „Harang" szerkesztője Vértesi Arnold és kiadója Herz János 
jelentik,) hogy a nevezett lapot jul. l-ig felfüggesztik, akkor pedig meg¬ 
nagyobbítva s politikai lappá átalakitva inditandják meg újra. A kik e 
lapot, mint politikait nem akarnák járatni, előfizetési pénzeiket azonnal 
visszavehetik. 

+ (Lubrich Ágost) „Görögország történelme" czimü munkájára az 
aláírási határidőt f. hó 20-ig meghosszabbitotta. 

+ (Két nyelvű lap.) Bécsben Malócsay hazánkfia egy magyar és 
német nyelven megjelenendő családi és hirdetési lapot fog kiadni; magyar 
czime : „Bécsi heti hírnök," a német pedig : „Wiener Wochenblatt." 

© ! Uj tót szaklap.) Pozsonyban eváng. egyházi és iskolai lap indult 
meg tót nyelven, Liska Samu, szerkesztése alatt. 

+ (Arczkép.) Bauhofer György, budai evang. lelkész arczképe, 
Marastoni által rajr.olva. Lauffer és Stolpnál megjelent. 

+ (Az „Erdöszeti Lapok") 5-ik füzete következő tartalommal jelent 
meg : A fatermési és növekvési táblákról, azok összeállítása és használata 
módjáról. Igénytelen megjegyzések az álladalmi erdőszeti közvizsgálatok 

i ügyében. A légsulyméronek mint magassági méroszköznek használatáról. 
© (Megjelentek az „Utasítójegyzetek") azon magyarországiak számára, 

I kik a londoni kiállítást megtekintendők, az ez érdekben alakult pesti és 
| londoni ügynökségek közremunkálását igénybe veszik. Egy kis vasúti tér¬ 
kép is van hozzá csatolva. 

+ (Gazdászati munka.) Eáth Mórnál jelent meg : „A mezei gazdaság 
jelen állapota, mint a tudomány közhasznúságának bizonysága." B. Lie-
: big Justus után fordította Barsi József. 44 lap. 
I © (HartUben ,,Olvasó-tár-"ából) megjelent a 87. és 88. fűzet, mely a 
(„Napóleon fénykora és hanyatlása" czimü regényes korrajz 17-ik részét 
! teszi. 
j + (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyinél legújabban megjelentek : 1) „Osi 
! virágszál-emlék," csárdás, zongorára szerzé Berthók Sándor. Ára 54 kr. — 
2) „Lövészbál-polka," zongorára szerzé Kéler Béla. Ára 40 kr. — 3) ,.Ku-
koriczafosztó," csárdás, zongorára szerzé Bartay Ede. Ára 50 kr. — 4) 
,,Dallam-négyes," magyar népdalok után szerzé Kéler Béla. Ára 60 kr. — 
5) „Orpheus az alvilágban," Offenbaah dalmüve, zongorára átirta Kovaltsik 
A. Ára 1 ft. — 6) „Tokaji-cseppek," csárdás, zongorára szerzé Kéler Béla. 
Ára 80 kr. 

-f (Uj magyar folyóirat.) Robonyi Géza és Petényi Ottó, több szak¬ 
értő és gyakorlati kereskedő közreműködése mellett, „Közlemények a keres¬ 
kedelem és ipar köréből" czimü folyóiratot indítottak meg, melynek első 
füzetében több érdekes czikkel találkozunk; ilyenek : A kereskedelmi nyelv 
magyarítása érdekében; A magyar kereskedelem története; Chinai gazdá-
szat és kereskedelem; A bankokról stb. A jelen folyóirat a magyar kereske¬ 
delem közlönye akar lenni, s mint ilyent, örömmel üdvözöljük irodalmunk¬ 
ban. Kereskedőink bizonyára meleg részvéttel karolják föl ezen, rajok nézve 
oly sokat igérő vállalatot. A megjelent első füzethez gr. Széchenyi István, 
Liedemann Frigyes arczképe s négy erőműtani ábra van csatolva. 

4- (Uj, vidéki lap.) Jeszenszky Danó s Madáchlmre politikai hetilapot 
szándékoznak megindítani Balassa-Gyarmaton. 
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/\ (A „Sárospataki Füzetek") ez évi folyamából megjelent a IV. fiizet. 
Tartalma : A sárospataki főiskola stb. tanterve. Vázlatok az ujabbkori böl¬ 
csészek életéből, Zombori Gedőtől. Vezéreszmék Jézus halálának jelentősé¬ 
géről, Peti Józseftől. Jézus és a két lator. Farkas Ferencztől. A chinai val¬ 
lásrendszerek, Tomori Sándortól stb. 

© (Lefoglalt müvek.) Kecskeméthy Aurélnak ily czimű művét : „A 
magyarországi események története 1860. okt. 20-tól az országgyűlés fel¬ 
oszlatásáig," a rendőrség lefoglalta. Somssich Pál „Das legitimé Recht 
Ungarns" czimü röpiratának második kiadását Bécsben szintén lefoglalták. 

Egyház és iskola.'s " 
0 (A József-ipartanodát), mint tudva van, a jövő iskolai évre Budá¬ 

ról Pestre szándékoznak áttenni; ennek eszközlése végett Danielik püspök 
elnöklete alatt bizottmány neveztetett ki, melynek feladata leend, alkalmas 
helyiségről gondoskodni. 

.A (Azon eszme, hogy a pesti egyetemmel csillagdát kössenek egybe), 
ismét szőnyegre került, csak még a csillagda helyisége iránt nincsenek 
tisztában. 

Kőzintézetek, egyletek. 
/\ (A magyar tud. Akadémia) f. hó 5-iki ülésében Knauz Nándor 

értekezett „Balbi JeromosTTETjajos király nevelőjének életéről," ki eddig 
kevéssé volt méltányolva; de hogy mily szerepet játszik történelmünkben, 
értekező Balbi működésének jellemzéséből deríti ki. Ennek felolvasását 
más alkalomra halasztván, jelenleg Balbi életét ismertette. Utána Oreguss 
Ágost olvasta ,,Pantheismus és a személyes Isten" tárgyú értekezésének 
folytatását, melyben Descartes rendszerét fejtegeti, ki egy előbbi bölcsész után 
sem indult, de ő utána indult mindenki. Ezután felolvastatott Pauer János 
kanonok levele Székesfehérvárról, mely arról szól, hogy egy ház alapjának 
ásásakor a munkások homoktorlaszra, ágyúgolyókra, majd pedig hófehér 
gipsztelepekre és mozaikfalakra akadtak. Ez valószínűleg a sz. István 
korában épitett basilika, az Árpád-királyok temetkezési helye, mely a törö¬ 
kök által lőn elpusztítva. Az Akadémia ez ásatást az archaeologiai bizott¬ 
mány figyelmébe ajánlja. 

4- (Buda város tanácsa) árvaház és dolgozóház épitését határozta el. 
Egyszerre tehát négy nevezetes vállalat vár kivitelre, u. m. a légszeszvilá-
gitás életbeléptetése, a zugligetbe vezető vasút, árvaház és dolgozóház lé¬ 
tesítése. 

© (Az országos magyar kertészeti társulat) f. hó 5-én tartotta köz¬ 
gyűlését a pesti lövelde nagy teremében, mely alkalommal küldöttség 
neveztetett ki, Buda város főpolgármesterét a társulat nevében fölkérendő, 
hogy miután Urbanek, pozsonyi kanonok és hires pomolog a társulatnak 
azon esetre, ha Buda város területén alkalmas telket megszerezni sikerülne, 
400 darab legnemesb anyafát a társulatnak felajánlani szíves volt, — Buda 
város területén valamely alkalmas teleknek megszerzésében közreműködni 
szíveskedjék. Ugyanezen küldöttség köszönő feliratot visz Pest város ta¬ 
nácsához, legutóbbi időben a társulat irányában tanúsított hazafias maga¬ 
viseleteért. — A közgyűlést vidám lakoma zárta be. 

/\ (Az ung-szerednyei borászati egyesület) f. évi május 26-án Ungvá-
rott alakító közgyűlést tardand, mely alkalommal a megerősített alapsza 
bályok felolvastatván, a választások is megtörténendnek. Ugyané gyűlésen 
az ungi gazdasági egyesületnek az ung-szerednyei borászati egyesülettel 
leendő összeolvasztása s illetőleg egybekapcsolása is fog inüitványoztatni. 

-f- (A k. szolnok megyei-közös ménes- és szűz gulya-társulatok) f. hó 
11-én Török-Szent-Miklóson közgyűlést tartanak. 

4- (A győri dalárda Kovács Pált,) érdemes veterán írónkat választá 
elnökének. A pécsi dalárda elnökségével pedig Bánffay Simont, a „Pécsi 
Lapok" szerkesztőjét ruházá fel a közbizalom. 

O (Tervezett takarékpénztár.) Szatmármegye és Szatmárváros szá¬ 
mára takarékpénztárt terveznek. 

Közlekedés. 
4- (Ilire jár, hogy az államvaspálya-társaság,) a közönség nagyobb 

kényelme végett, társaskocsikat készíttet, melyek a közlekedést a pályafő és 
a város közt minden irányban méltányos dijak mellett fogná fentartani. 

© (Vasúti ügy.) A cs. k. kereskedelmi minisztérium b. Thierrynek 
engedélyt adott egy, a tiszai vasutat Kassától kezdve a Hernádvölgyön át 
vezetendő, s az északi vasúthoz csatolandó vasútvonal előmunkálatainak 
megtételére. Hirszerint több frankfurti és amsterdami bankár összekötte¬ 
tésbe lépett Thierryvel. 

+ (Vasúti gyorsaság.) Gr. Zichy Ferencz e napokban Triesztből kü¬ 
lön vonattal érkezett Pestre. Ez egész hosszú ut csak 14 órát vett igénybe. 

© (A tiszai vaspálya-társulat) legutóbbi közgyűlésének jegyzőkönyve, 
múlt évi számadási és üzleti kimutatásával együtt megjelent, s érdekes sta-
tistikai adatokat tartalmaz hazánk kereskedelmi s forgalmi viszonyaira 
vonatkozólag. 

Balesetek, elemi csapások. 
/\ (Rejtélyes gyilkosság.) P. hó 5-én reggel a Pest és a Rudasfürdő 

közt közlekedő csónakosok egy megcsonkított férfi-holttetemet fogtak ki a 
Dunából. A szerencsétlennek koponyájáról a haj le volt tépve s orra meg¬ 
csonkítva, oldalán pedig több döféa sebei észrevehetők. A fénymázas 
czipőkön kivül egyéb nem volt rajta. A gyilkosság valószínűleg vasárnap 

éjjel követtetett el a dunaparton, mely az ott tanyázni szokott csavargók 
1 miatt igen rósz hírben áll. Közbátorság tekintetéből óhajtandó volna, hogy 
az aldunaparton éjnek idején szüntelen őiök járnának s az ott kapott gya-

'nus egyéneket elfogdosnák. 
4- (Ama borzasztó mérgezésről,) melyet a ,,P. Újdonságok" legutóbbi 

számában röviden már emiitettünk, Veszprémből, máj. 1-ről az „U. Nach-
richten"-nek a következőket irják : Tegnap d. u. P. ügyvéd Pápáról pan¬ 
dúrok által hozatott be és a megyehazára vitetett. Állítólag négy egyént 
végzett ki méreg által. A tényállás következő : P. egy gazdag család ügy¬ 
véde és egyszersmind házibarátja volt, mely alkalommal a házi nőbe szerel¬ 
mes lett. Ez nem sokáig folyt így, s a férfi elkezdett betegeskedni, látható¬ 
lag sorvadt, mi P-t annál inkább ösztönözte, hogy szerelmi vallomásokat 
tegyen a nőnek, megjegyezve, hogy férje úgyis beteges és alig fog többé 
meggyógyulni. A nő azonban nem hallgatott ajánlatára. A férj nem sokára 
meghalt s most a kedves már házassági ajánlattal lépett föl, mit a nő utá¬ 
lattal utasitott vissza. Erre nem sokára a nő és két gyermeke is egymásután 
feltűnő jelenségek közt halt el. A dolog fóljelentetett a pápai szolgabirói 
hivatalnak; ez egy bizottmányt küldött ki a hullák megvizsgálására, mely 
constatirozza, hogy mind mérgezés következtében haltak meg. P. elfogatott 
s a mi a gyanút ellene leginkább neveli, az, hogy a vizsgáló orvost B. urat 
200 fttal akarta megvesztegetni, ha a dolgot csak felületesen venné. A vizs¬ 
gálat haladék nélkül fog folyamatba tétetni. > ' 1, i. 1/l'í, 

[\ (A duna-földvári^ nagy tűzről) a „Népbarát" oly dolgokat közöl, 
melyek csaknem hihetleneknek látszanak. A lakosság nagy része a bor¬ 
zasztó veszedelemnél oly lelketlenséget tanúsított, melynek párjára nem 
igen emlékszünk. Sokan lóra kapva kinyargaltak a mezőre, csakhogy ne 
kelljen oltaniok; mások még alábbvaló módon viselték magukat, t. i. alku¬ 
dozásba bocsátkoztak a segélyért rimánkodó kárvallottakkal, s mig a kial¬ 
kudott dijt előre meg nem kapta';, nem segítettek semmit. Előfordult azon 
eset is, hogy egy tisztelt egyén 50, utóbb 75 ftot ígérvén a tétlenül álló 
népnek, attól segedelmet mindaddig nem kapott, még 100 ftot előre le 
nem fizetett. A kik hordóval vizet hordtak, mig a 2—3 ftot előre meg nem 
kapták, nem engedték azt használni, sőt akadtak olyanok is, a kik szekerök-
kel visszafordulván, az utczán folyatták ki a vizet a hordóból. Igen kívá¬ 
natos, hogy ez ügyben hatósági vizsgálat eszközöltessék s az ily égbekiáltó 
embertelenség méltó büntetéssel sujtassék. 

4- (Kora jégeső.) Varasdon múlt hó 28-án nagy vihar volt, s mogyoró-
sőtdiónagyságu jégdarabok hullottak. A vihar több gyümölcsfát gyökeres¬ 
től tépett ki s cserepes háztetőket szaggatott le. 

4- (Rablás.) A „Magyarországénak irják, hogy f hó 2-án e3te a 
Komáromból Érsekújvárra jövő póstaszekeret megrabolták; a poatakocsis 
és egy vele utazott szabadságos katona megölve, s a postaszekér felforditva 
találtatott. A nyomozás foly. 

Ili ajság? 
4- (Névmagy árit ások.) Legfelsőbb engedelemmel Wild Ádám és Ja¬ 

kab, gyoroki lakosok „ Vadasi"-ra,, Hudacsek Pál és László, hajdu-nánási 
lakosok ,,Hegedüs"-re, Schwarczer János, jászberényi ügyvéd ,,Feketé"-re, 
Karagyena Mihály, gyulai lakos „Szantai"r-ra, Rolf Rezső, pesti ügyvéd 
„Rolfi"-ra., Falk László, eszterházi lakos „Solymosi"-rn, Oestreicher Samu, 
irsai izr. tanító „Keletfiu-re, Schütze Ágost, nógrádmegyei lakos ,,Jász"-ra,, 
Titzman János, kaposvári orvostudor ,,Szendei"-re, ,,Strillécs Jusztin, ba¬ 
jai lakos „Nyilassi"-xa,, Löwínger Frigyes, győri lakos ,,Oroszi"-ra,, Hack-
stock János, József és Mátyás testvérek, félegyházi, feketevárosi és pozso¬ 
nyi lakosok „Tökési"-ve változtatták vezetékneveiket. 

-J- (Rómer Flórist, a pesti kir. fögymnasium igazgatóját) múlt szom¬ 
baton, névnapja alkalmából az összes tanulóifjúság üdvözölte s különféle 
emlékajándékkal lepte meg. A derék igazgató, e kegyeletes megemlékezés 
viszonzásául, ti darab aranyat ajánlott fel pályadíjul a tanári kar által kitű¬ 
zendő három kérdés legjobb megoldására. Az egyik tárgy magyar, a másik 
latin, a harmadik pedig görög nyelven lesz kidolgozandó s mindegyik 2—2 
aranynyal jutalmaztatik. 

© (Reményi Ede) e napokban érkezett vissza külföldi művészi kőrút¬ 
jából, s hozott magával a jó németektől egy zsák — dicsőséget. 

4- (Hazafias hagyomány.) A nemrég elhunyt Reseta János, a pesti 
egyetem nyugalmazott tanára, a magyar tud. AkademTíuTaTfTá Múzeumnak 
és nemzeti színháznak 27 darab részvényt hagyományozott, oly módon, 
hogy azok osztalékai a kamatokkal együtt mindaddig tőkésittessenek, mig 
a lánczhid a nemzet tulajdonává válik; ekkor a már mintegy 60,000 ftra 
növekedő hagyomány a nevezett három intézet közt egyenlő részekben lesz 
felosztandó. Hogy e hazafias hagyomány egy fillérrel se csonkittassék, a 
boldogult a hagyatéki adó megfizetésére 600 ftot tett le a pesti takarék¬ 
pénztárban. 

+ (Schordán Zsigmond, nem rég elhunyt egyetemi tanár) szép emlé¬ 
ket emelt magának végrendeletében, csaknem összes vagyonát jó¬ 
tékony czélokra hagyván. Nagyobb összegű hagyományain kivül összes 
ingó és ingatlan vagyonát 100 részre rendelte felosztatni, s ezen, remélhe¬ 
tőleg mintegy 100 ezer ftra rugó tőke az általa megnevezett hazai intéze¬ 
tek és alapitványok közt meghatározott arányban lesz felosztandó. 

4- (A Dunagőzhajó-társaság feldunasori házát) nagy szorgalommal 
építik, még pedig négyemeletesre, mi ellen szépészeti szempontból már 
több hang emelkedett. A „P. Ll." egyenesen fölhívja a város szépészeti 
bizottmányát, hogy ezt akadályozza. 
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— (Meglepő természeti tünemény.) Hontmegyéből, Cseriből május 
4-ről irják : Egy rendkívüli természeti tüneményről kell önt értesítenem : 
Ugyanis száz és száz tanú szemej láttára, folyó évi april 30-án d. u. 1 óra 
táján, világos fényes nappal a közép-palojtai határban, (Hontmegye keleti 
határán, épen ott, a hol Nógrádmegyével a határvonalok, Ebeczk melletti 
szögeletből, felfelé északnak futnak), egy magas, Vezuv-forma csucsos 
hegyben, mennydörgéshez hasonló kőrobogás volt hallható, mire a lakosok 
— mert tövében Közép-Palojta községe fekszik — azon hegy fele irányoz¬ 
ván figyelmüket, a hegy csúcsából egyszerre egy háznagyságu füst a 
fellegekbe emelkedik, s ezt lánglobogás s szikrákhányása követte, s azzal 
megszűnt ezen természet játéka. — A nép ezen igen meghökkent, s a ré¬ 
mület átalános volt. Az az egy igen csodálatra méltö, hogy ezen füst kiro¬ 
hanása semmi nyílást sem hagyott maga után, annál kevésbbé voltak kira¬ 
gadhatott kövek szemlélhetők. Természettudósok megfejthetnék ezen tüne¬ 
ményt. E környéken nagy az aggodalom, hogy az itteni felvidéken gyakori 
rázkódások itt-ott tűzhányást származtatnak, s miután a fentebbi hegy egy 
lánczolatnak végződő csúcsa, nem akar 
Vezúv! — Közli Biszkup Tamás. 

e ottan kitörni egy nápolyi forma 

bár 

+ (Pongrácz Lajos, a „Szondi-emlék-féle választmány jegyzője) föl¬ 
kéri a Szondi-emlék javára általa szétküldött „Iktatási beszédek" ivtartóit, 
hogy iveiket hozzá Ipolyságra — habár üresen is — visszaküldeni szíves¬ 
kedjenek. 

4- (Ritka testvéri szeretetkép emiitjük meg,) hogy Pécsett egy örökös, 
végrendeletnél fogva a tetemes hagyatékhoz csak neki volt joga, test¬ 

véreivel megosztozott. E nemes tette annál szebb színben tűnik föl, mert 
nem oly gazdag, hogy a hagyatékot oly könnyen nélkülözhetné. 

© (Egy katonaköteles — női ruhában.) Felső-Fehérmegyéből irják a 
„Kolozsv. Közlöny"-nek, hogy az ottani sorshúzást legérdekesbbé tévé egy 
voldorfi ujoncz,. ki gyermekségétől fogva női képének és hajlamának enged¬ 
ve, női munkákkal foglalkozott, s a sorshúzásra csak nagy bajjal, női ruhá¬ 
ban jelent meg; de a vizsgálat alkalmával közmeglepetésre ép férfinak ta¬ 
láltatott, kit mindamellett a bizottmány, némely női ösztönök jelei miatt, 
siránkozására fölmentett. 

-f- (Különös párbaj.) Sz.-Udvarhelyen a „K. K." szerint közelebb 
kettős viadal fordult elő lovagkorbeli modorban, csakhogy nem veszélyes 
fegyverekkel. Két polgár, egyik fiatal, a másik koros férfi, valami fölött 

+ (Molnár, a budai népszínház igazgatója) a budai polgármestertől! összekapván, ez utóbbi amazt kihítta — botra. Ennek következtében a ki-
invatalos rendeletet kapott, melyben a Széchenyi halálának évnapján ren- j tűzött órában, lóháton, kapaszerü hosszú botokkal kivágtatnak ős Bud vára 
<lezett SZinhází Ünnenélv rOS7.alt.at.vf5.Tl. Molnárnak n \\e\xrt.avtA ni- <í óvnia I oló n TT;;L-;;l]A ™„11«±±: „„,-. „ „,:,,4.^„ „ 1,:; Í<.^_Í. I •• .-m . wi • íinházi ünnepély roszaltatván, Molnárnak a helytartó ur ő excja | alá, a Küküllő melletti gyepre; s miután a küzdtért korüllova<rlák, iszonyú 

tudtul adatik, hogy hasonló demon3tratiok esetében színigazgató erővel rohantak egymásra. Rövid idő múlva az idősb usrv felüttetett. hoffv 
dezett színházi 
nevében 
engedélyétől véglegesen megfosztatik. 

4- (Műkedvelői előadások.) A budai népszínházban f. hó 20-án ajo^ász-
eegélyző-egylet, a nemzeti színházban pedig jövő hó közepén az irói segély¬ 
egylet javára műkedvelői előadást rendezendnek. 

-f- (A tuslai (Bosznia) osztrák konsulsági épület) a tűz martaléka lett, 
valószínűleg szándékos gyújtás következtében. 

4- (Erdélyben a katonakötelezetteknek több helyt nagy szűkében van¬ 
nak.) így a „K.K ." irja, hogy Orbaiszékben a három első osztálybeli kato¬ 
nakötelezettek közül 200-nál többen odább álltak, a románság pedig 
merőben elhúzódott a sorozás elől, minek az lőn a következménye, hogy az 
előállt három első osztálybeliek közül a kirótt mennyiségnek fele sem kerül¬ 
vén ki, a 4-ik és 5-ik korosztálybeliek is előállni rendeltettek, kik pedig már 
nagyrészt megcsaládosodtak. Á falusi elöljárók ennek folytán folyamodtak 
az ujonezozó bizottmányhoz, hogy ez utóbbi két osztálybeliek addig ne 
kényszerittetnének előállni, mig a három első osztályból odábbálltak meg 
nem vizsgáltatnak; különösen pedig, hogy eszközölné ki a bizottmány fel¬ 
sőbb helyen, hogy az ott lakó székelység és románságra nézve az ujoncz-
mennyiség ezután nemzetiség szerint rovassék ki, mert a románok az 
ujonczállitási időszakot mindig Oláhországban szokták eltölteni, e miatt 
a rajok esett számot a székelyeknek kellett pótolni. E folyamodás követ¬ 
keztében az ujonezozás félbeszakittatott. 

4- (Bankjegyhamisítók.) Szegeden Ördög Mihály és Szűcs István 
nevű bankjegyhamisítókat fogtak el. Ördög uram most az egyszer társával 
együtt ördögöt fogott. 

/\ (Azt mondják, hogy az ezilsthatosok) ismét forgalomba kezdenek 
jőni. Meglehet; de e sorok irója hónapok óta csupán egyet látott, azt is a 
— Múzeumban. 

4- (A Markó-féle képek megvételére) ujabban adakoztak : a szegszárdi 
•és pécsi takaréFjTénztárak 50—50 ftot, továbbá az aradi és bajai takarék¬ 
pénztárak s Vigyázó Sándor 20—20 ftot. 

— (Első magyar átalános biztosító-társaság.) II. osztály. Életbiztosí¬ 
tási osztály. Havi kimutatás ; Az 1862. évnek április havában a kiállított 
kötvények száma 263. Esik ebből: 4̂) 179 darab kötvény halálesetre történt 
biztosítással a biztosított összeg 364,500 ft. B) 84 darab kötvény életben 
fizetendő 74,200 ft. Összesen 438,700 ft. 

© (A közelebb elhunyt Kapczy Tamás ügyvéd peres irományait), tör¬ 
vényszéki megbizás folytán, Lenhossék György ügyvéd vette át. 

4- (Kocsiversenyek.) Az idei pesti lóversenyek alkalmával kocsiver¬ 
senyeket is terveznek, mely czélra kétkerekű, római diadalszekér alakú 
jármüvek fognának használtatni. E versenyek mindenesetre érdekes lát¬ 
ványt nyújtanának. 

A (A katonaságtóit felszabadulhatást illetőleg) a lembergi újság írja, 
hogy a hadügyminisztérium rendelete folytán ezentúl oly katonák is föl¬ 
menthetők a további szolgálattól, kik 1860. óta szolgálnak s a rendes vált-
fiágdijt lefizetik. 

4- (Desirée Art ót k. a.) még e hó folytán vendégszerepel nemzeti 
színpadunkon, összesen 9-szer lép föl, minden föllépteért 500 ftot kap. 

A (Gömörmegyéből) értesül a „M. O.," hogy az ottani alispán, Dax-
ner Í8tyán> a tót nyelv használatára vonatkozólag körlevelet bocsátót ki a 
szolgabiráknak, melyben többek közt kijelenti, hogy a magyar nyelv meg¬ 
szűnt a hivatalos nyelv lenni. Nem hihetjük ezt a hallatlan dolgot. 

© (Nagy életkor.) Nagyszombatban közelebb temették el Lajzkovits 
Jánost, Batthyány bibornok-érsek egykori huszárját, ki 105 évig élt. 82 
éves korában második házasságra lépett s e frigyből egy 18 éves leánya 
maradt fenn. 

A (Az aradi tűzoltó-kar) védszentje, Flórián napját ez évben is meg¬ 
ünnepelte. Megelőző este a helybeli zenekar játszott néhány lelkes darabot 
a kar védkápolnája előtt, másnap pedig a teljes tüzoltó-kar részvéte mellett 
istenitisztelet tartatott. 

© (Rotschild négy márványoszlopot) vett nizzai laka számára. Áruk 
összesen csak 250,000 frank. Potomság! Rotscliild ennyit egyik csizmaszá¬ 
rából is kiráz. 

egymásra. Köviu íüö múlva az idősb ugy felüttetett, hogy 
harczménével együtt földre hanyatlott, mire a győsztes, lováról leugorva, 
ellenfelére térdelt a bunkósát ráemelvén, monda : „Eleted kezemben van, de 
én megkegyelmezek bűnös fejednek." Ezután mindketten lóra pattanva, be¬ 
vágtattak a városba, hol a legelső korcsmában kiürítek a kiengesztelődés ée 
barátság poharát. A városból többen kimentek a viadal helyére s lelkesítő 
kiáltásokkal tüzelték a bajvívókat. 

J (Agyonlőtt rablófönök.) Martin, szerémmegyei rablófőnök apr. 23. 
Eszék mellett Wetova nevű faluban 3 pandúr által megtámadtatván, miu¬ 
tán ezeknek kettejét megsebesité, a harmadik által agyonlövetett. 

4- (Halálozás.) Zsitvay József, kir. helytartósági tanácsos f. hó 2-án 
életének 66-ik évében Pesten elhunyt. 

— (Kun-Szent-Mártonról) május 5-ről irják : Jó ideje, hogy városunk 
kebelében, több lelkesekből álló műkedvelő-társulat műküdík jótékony czé¬ 
lokra ; f. hó 22-én e műkedvelő társulat ismét uj jelét adta áldozatkészsége 
s buzgó részvétének azáltal, hogy a honi vizkárosultak javára rendezett 
szini előadást megtartotta. Bizton hiszszük : miszerint a működő tagok — 
különösen nemeskeblü hölgyeink, kiknek nagyrészben köszönhetni a szent 
czél haladását —jövőben szintén oly erélylyel működendnek közre a még 
hátralévő rendezett darabok előadásában, minői eddig is tanúsítottak. Ezen 
előadásból levonva a tett s kimutatott költségeket — összesen 227 ft. o. é. 
jött be, mely összeget ezennel bátor vagyok szerkesztő urnák felküldeni 
azon kérésemmel, hogy szíveskedjék átküldeni az illető bizottmánynak. (Lásd 
az „Adakozások" rovatát). Bozóky József. 

— (Adakozások.) A Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez múlt héten 
beküldetett: 

A magyarországi vizkárosuUak számára : Kun-Szent-Mártonból 
egy műkedvelői előadás tiszta jövedelme Bozóky József által 25 ft. 

Az előbbi közlésekkel együtt begyült összesen 1901 ft. 90 kr. 

Az irói segélypénztár számára : Pestről K. N. 3 darab ezüst húszast. 

Nemzeti színházi napló. 
Péntek, 

tek! Ma egy 
május 2. ,,Női harcz." Vígjáték. Szerencsétlen nap az a pén-
hete a „Didergő" volt kitűzve, de elmaradt; ma ismét azt 

tűzték ki, s ismét elamaradt. Valóban, az ember most már nem is mer 
pénteken színházba menni, hacsak el nem szánja magát, kivétel nélkül min¬ 
dent megnézni, a mit csak a véletlennek tetszik eléje föltálalni. A Női 
harcz"-ban„Leontine" szerepét Nagy Luiza adta, meglehetős sikerrel. 

Szombat, május 3. „Hunyady László." Opera 4 felv. Erkel Ferencztől. 
Vasárnap, május 4. „A kisértet/' Eredeti népszínmű 3 felv. Szigetitől. 
Hétfő, május 5. „Könyves Kálmán." Történeti dráma 5 felv. Irta Jókai 

Mór. A czimszerepet Feleki remekül személyesítette; ritka szerep, melyet 
ily gáncsolhatlan tökélylyel játszik. „Álmos herczeget" Kovács Gyula, ujon 
szerződött tag adta. A reményekre jogosító kezdő ujabb fellépését varjuk, 
hogy véleményt mondhassunk róla. Átalában a mai előadás, a czimszerepet 
kivéve, egyike volt a gyengébbeknek. Közönség kevés. 

Kedd, május 6. „Don Jüan, vagy : a köszobor-vendéa.(í Opera 2 felv. 
Mozarttól. 

Szerda, május 7. Először : „Port a szemébe." Vígjáték 2 felv. Labiche 
és Martin után Feleki Miklós. Ezt megelőzte, szintén először : „Ádám és 
Eva." Vigj. 1 felv. Irta Bérezik Árpád. — Némi, könnyen mellőzhető hosz-
szadalmasságok kivételével, a két darab átalában kellemesen töltötte be az 
estét. Könnyű, felületes kis portéka mind a kettő, de a közönség folytonos 
derült hangulatban nézte végig. Az uj magyar vígjáték szerzőjét, s a sze¬ 
replőket több ízben zajosan kitapsolták. Az „Ádám és Éva" darabban külö¬ 
nösen Felekiné, a franczia vígjátékban leginkább Szigeti tűnt ki. 

Csütörtök, május 8. Recht Eliza k. a., a berlini opera tagjának föllép-
teül : „Mártha." Opera 4 felv. Flotowtól. 
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Budai népszínház. 
Május 2. Népelőadásul : „István, első magyar király" 1. és 5-ik felvo¬ 

nása, s „A korista," bohójelenet. 
Május 3. Zádor jutalmára : „Egy színész otthon" és „Fips, a híres nö-

szabé." Vigjáték. Az első eredeti darab volna, de oly gyenge mű, hogy cso¬ 
dálkoznunk kell rajta, mikép kerülhetett előadásra. Kívánunk neki, a múlt 
csütörtökön előadott, Házasság látatlanban" czimü, szintén uj sületlenség-
gel egyetemben — örök nyugodalmat. A második vigjáték eléggé mulattató. 
A czimszerepet Zádor, kit a közönség koszorúkkal tisztelt meg, igen ügyesen 
személyesített. 

Május 4. „Lumpáczi vagabundus." Bohózat. 
Május 5. Molnárné jutalomjátékául, először : „Csizmadiát fogott.1' 

Vigjáték 1 felvonásban. „A szerelmes kántor." Eredeti operetté 1 felv. ö t 
nap alatt ma adták elő a harmadik uj darabot a népszínházban, de mind a 
három darab csak arra szolgálhat, hogy annál jobban érezzük egy szinmíí-
biráló választmány szükségességét, melynek életbeléptetését nem ajánlhat¬ 
juk eléggé az igazgatóságnak. Nemcsak az, ki a „Csizmadiát fogott" víg¬ 
játékot lefordította, hanem az igazgató, midőn azt színre hozta, s a közönség 
is, midőn megnézte, igazán — csizmadiát fogott. A jutalmazott művésznőt 
koszorúkkal és zajos tapsokkal üdvözölte a közönség. 

Május 6. „Moliére élete és halála." Dráma 4 felv. 
Május 7. „Eichelieu első párbaja." Vigjáték 3 felv. 
Május 8. „Gritti." Eredeti szomorujáték 5 felv. Szigligetitől. 

Nyílt tér. *) 
— (Szülőket érdeklő.) A nemzet életének legártalmasabb a nép sza-

porátlansága — és ez utóbbinak megvannak az ő megszámlálhatlan 
okai, — Ezen elvnél fogva feladatomnak ismerem, nemzetem szaporaságát 
elősegíteni, és ennek útjában álló egyes okokat eltávolítani. Ily oknak ve¬ 
szem fői a görvélyt (scrophulát), a melynek gyökeres gyógyítására a legked¬ 
vezőbb időszak a tavasz. Ezennel köztudomásra bocsátom azt, hogy oly 
szülék, kiknek gyermekei, scrophulában szenvednek, legyen az bár fül, 
szem, orr, nyak, stb. általam bizton és gyökeresen gyógyittatnak ki. Ha¬ 
zámnak bármely egyes vidékeire, rendesen leirt betegeég tárgyában levél 
utján bárkivel is minden időben szívesen közlöm orvosi tanácsomat. — 
Állandó lakásom Zemplénmegye, Nagy-Mihály, Ocsváry, orvos és szülész. 

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

Sötét. 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

Világos. 
1) F d 1 - f 3 
2) F d 8 — g 4 
3) F g 4 - h 5 
4) P K 4 - X 

A 119-ik számú feladvány megfejtése. 
Sötét. 

II h 6 - g 4 : A) 
f 6 — t 5 

tetszés szerint. 

1) 
Világos. A) 

2 ) F d 3 — e 4 : 
3 ) B g 4 - g 5 f 
4 ) B 5 f ö t 

Sötét. 
f 6 - f 5 
f 5 — e 4 

H h 6 — f 5 

Helyesen fejtették metr. Nagyváradon : báró Meszéna István.— Veszprémben 
Fülöp József. — Festen ; CselkóO-v órgy.— Jánosiban : Keszler István. — Parabutyba™ 

sebb játékosok nemzetkülönbség nélkül fognak küzdeni egymással; a feladványok is 
különös figyelemben részesülnek. Négy jutalom van kitűzve a legjobb hat feladványra, 
mely jutalmak közül az el.-ó 200 ft. E pályadíjakért versenyzők hat feladványnál sem 
többet, sem kevesebbet nem küldhetnek. A' legjohb egyes feladvány 100 ít. dijat nyer. 
A lépések száma 3-tól 5-ig terjedhet. Ezeken kivül a legjobb önmatra, s a legjobb hat 
végjátékra külön-külön szintén jutalmat tűztek ki. E pályázásoktól előre is sok szépet 
várhatunk, és sikerökröl sakk-barátainkat értesíteni, s a legkitűnőbbeket közölni el nen* 
mulasztjuk. 

Gyula-Fehérvár : Az I táblán Világos 26) H h 7 — f 6; a II táblán pedig Sötét 
20) f 5 — e 4 : lépéseit küldi önnek feleletül. A feladványokat addig is, mig megvizs-
gálnók, igen köszönjük. A múlt két feladványnak is helyes megfejtésót kaptuk. — Nagy. 
Marja : B M. Örülünk, ha a nemes sakkjátékot, a játékok királyát, a szépnem között 
is terjedni látjuk. A szépirodalmi lapok képtalányainál és szórejtvényeinél ez mindenesetre 
elmésebb és nemesebb mulatság. S hogy a szépnemből is vannak, kik e téren szép sikert 
tudnak elömutatni, Nagy-Marján kivül Balaton-Boglárt is bizonyságul hívjuk. — Nagy-
Kőrös : T. A kezdet sikerült, a folytatásnak is hasonló sikert óhajtunk. Zomba : R M. 
A magyar termékek egyik szerény győzelmét tudatjuk önnel, ha megsúgjuk, hogy felad¬ 
ványainkat a bécsi képes újság is átszedi. — Török-Szent-Milkós : A kaszinó-egylet. 
Üdvözöljük önöket mint uj vendégeket a rég elhagyott téren. 

XXIV. sz. feladv. — Bankos Károly tói (Kun-Szent Miklóson.) 

c 2 . a 7. c7,h4. g2 b3,f3. e 5. d 8. d6,fö. a4,f4. e6. d5,e3,g5. 
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

Szerkesztői mondanivaló. 
6014. Róbert Karoiy. További gyakorlat után tökéletesebb küldeményekre tar¬ 

tunk számot. 
6015. Szilsárkány. K. E. A kivánt könyvek és hirlap megvan rendelve s eddig; 

útnak indítva. 
6016. Bécs. K. T. A „várt" válasz nem érkezhetik; okát megmagyarázzuk ma¬ 

gánúton. A legújabb „levél" meghalt; bebalzsamoztuk (a mire egyébiránt, erős szagá¬ 
nál fogva, szükség sem volt) s eltettük raritásaink közé. De már erre lesz egy pár igény¬ 
telen észrevételünk. 

6017. Debreczen. K. A. Képzeljük, milyen alkalmatlanok lehetnek a gazdasszo-
nyok háztartásában a hangyák, melyek az ételmaradékokat, kivált a czukros tésztane-
müeket seregesen szokták ellepni A patkány-irtásra vonatkozólag egy időben igen 
hasznos és gyakorlati utasításokat közöltúnk lapunkban, tapasztalt gazdák értesítései 
nyomán; — megleh t, hogy a hangyák eltávolítása módjára nézve is akad majd valaki, a 
ki egy alkalmas szert ajánlhat. Felszólitjuk az illetőket tapasztalásaik szives közlésére, 
hogy ön s bizonyosan többek óhajtásának e részben megfelelhessünk. 

1018. Aba. L. S. Az ajánlott képeket és leirást a V ü. 1859. évi 1. számában köz-
löttük. Az a kérdés, mennyiben egészíti ki ön dolgozata az ott mondottakat ? Mindesetre 
olvasnunk kellene azt, hogy mi is véleményt mondhassunk. 

6019. Kolozsvár. A.-nak. Az idei lapszámok elindultak; a kérdéses czikk már 
talán a jövő számban követni fogja. Most bele nem fért. 

6020. Sixtus pápa. A czikk csak később kerülhetne a sorozatba. Ha elolvastuk,, 
határozott véleményt mondunk. 

6021. Anyámhoz. Miért omol. .? stb. Fiatal kísérlet, mely a nyilvánosság nap¬ 
világán párává enyésznék. Mikor valaki nagy dolgot akar mondani, s mégis semmit a em? 
mond, akkor körülbelül ugy ir, mint ön : 

„De kónyeid, mik értem hullnak el (elhull!), 
Ugy hatnak szűmre, mint a bősz villám (!),'' 

6022. Boldog AJS. ki . . . A harmatcsepp rotnáucza stb. Szíveskedjék ön az-
elébbi számú ,,mondanivalót" figyelembe venni és alkalmazni. Később örömest találko¬ 
zunk ismét. 

6023. K — y. P—r. Gyermekded ábrándozó! ba azt hiszi ön, hogy e czikk most 
napvilágot láthatna. 
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T A R T A L O M . 
Lukács Móricz (arczkép). — Szilágyi Mihálynak szomorú dalai török rabságában. 

Thaly Kálmán. — A debreczeni kastély (folytatás). Jókai Mór.— A pánezélos hajók első 
csatája Észak-Amerikában (két képpel). — Vastermelés (folytatás). Szontagh Pál. — 
Levelek a londoni kiállításról. VII. Dr. T. — A Vezúv, Pompeji és Herculanum (foly¬ 
tatás, képekkel). Dr. Bardocz Lajos. — Tárház : Néhány adat gróf Fáy István — 
mint magyar zeneköltó és zongoraművész — életéből. Merk János. — Irodalom ég 
művészet. — Egyház és iskola. - Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Balesetek, 

- - - • ~ •"• • " Budai népszinház. — Nyilt Fülöp József. — PeUen : Cselkó üv cirgy. — Jánosiban : Keszler István. — Parabutyban : művészet. — Egyház és iskola. - tt-ozintezeteü:, egyletet. -
Rothleld József — B.- Újvároson : Kovács Lajos.— Kun-Szent-Miklóson : Bankos Károly. | elemi csapások. — Mi újság? Nemzeti színházi napló. — 
— Zombán : Rozsnyty Mátyás. — Török-Szent-Miklóson : a kaszinó-egylet. — Nagy- tér. — Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár. 
Marján: Beöthy Maris.— Nagy-Körősön : Terika. — Gyula-Fehérvárolt: Horváth Lajos. — — " ~ ü ^ j ^ 7" ~~~ 7 ilarján : Beöthy Maris.— Nagy-Körősön : Terika. — Gyula-Fehérvárolt: Horváth Lajos. 

Rövid értesítenek. A londoni világkiállítás alkalmával a sakk-élet is ujabb és 
pedig hatalmas lendületet nyer. A nagy tornán (Turnier) kivül, melyben a leghirneve-

•) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelős-
a Szerk 

) 
Béget a Szerk. 

^ ^ * Mai siámunkhoa van csatolva : llartleben €. A. könyv-
íkedésében Pesten megjelent s ajánlásra méltó legújabb köuy-keres 

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

Kiadó-tulajdonos Heckenast 6u»r,tav. — Nyomtatja Lsnderer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1862. 

A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben 1 1/2 iven jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai aton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. uj pénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-utcza 4. szám) bérmentve utasitandó 

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

Kriza János, erdélyi unitárius püspök. 
Kriza János, erdélyi unitárius püspök szül. 1812. jul. 28-án 

Miklósvár székely fiuszékben Nagy-Ajtán, atyja, Kriza János, oda¬ 
való unitárius pap volt. Elemi tanulmányait a helybeli iskolában 
kezdvén, 1820— 1825-ig a thoroczkai népiskolában íolytatta s ak¬ 
kor a székely-keresztúri középtanodába, innen pedig 1829. a ko¬ 
lozsvári főtanodába (kollégium) ment át, hol a bölcsészet és hit¬ 
tudomány folyamait 1833-ig végezvén, 1833—35-ig a jogfolya¬ 
mot, a kolozsvári evang. reform, kollégiumban hallgatta — min¬ 
denütt, mindent kitüriö sikerrel. A jogfolyam tanulása alatt, az 
algymnasiumi osztályokban köztanitó, az igazgató tanár mellett a 
főtanoda könyvtárának segédfelügyelője, s a tanodái ifjúságtól ez 
években alapitott „olvasó-társaságnak" egyik alapitó tagja. Iskolai 
tanulása alatt, önszorgalom utján tanult meg latinul, németül, 
francziául és angolul, ugy, hogy a 
két utolsó nyelven való forditásait, 
az alább ismertetendő „Remény" 
czimü zsebkönyvben Toldy a legje¬ 
lesebb magyar fordítások közé so¬ 
rozta. 1835-ben a kolozsvári anya-
eklézsia papjává választotta, s bő¬ 
vebb önkiképzés végett — ezen 
egyház ősi szokása szerint — saját 
költségén, külföldi akadémiára 
küldötte, jelesen a berlinire, mint¬ 
hogy azon időben máshova menni 
az erdélyieknek nem volt szabad. 
Berlinben volt 1837-ig. Ez év sep-
temberében visszajővén, papi hiva¬ 
talát megkezdette; de akadémiai 
megfeszített munkássága oly káro¬ 
san hatott egészségére, hogy azt 
csakhamar félbe kellett hagynia, s 
teendőit egy évig segédpappal vé¬ 
geztetnie. 

A komolyabb foglalkozástól 
visszavonult szellem, üdülést a köl¬ 
tészet nyájas karjai között keresett, 
e gyöngélkedése időszakát is egy 
szép eszme valósítására fordítván. 
Folyamatban volt t. i. az unitáriu¬ 
sok fótanodájában, már évek óta 
egy előbb Viola, később Remény 
nevet viselt zsebkönyv szerkesztése, 
s hetenként megjelenő ivekben 
kéziratilag kiadása, melynek kezde¬ 
ményezője Kriza volt, Szentiváni 

Most közakarattal elha-
és már jókora számra 

verseket közölt 

K R I Z A J Á N O S , P Ü S P Ö K . 

Mihály, Nagy Elek, Gálfi Sándor, Kanyaró Pál, a nem rég el¬ 
hunyt Veres József s több barátival. — 
tározták, hogy a zsebkönyvekben levő 
gyűlt zsenge elmemüvek gyöngyeit, nyomtatva kiadják. A kiválo¬ 
gatás gondja, a nevezett kis baráti köré, a szerkesztés a Krizáé 
volt. így jelent meg a kolozsvári unitárius tanulóifjúság neve alatt 
1839. a Remény czimü zsebkönyv, melyet a kritika kitünőleg mél¬ 
tányolva fogadott, de a koszorút a szerkesztő homlokára tette. 
Kriza e zsebkönyvben öt név alatt irt, ezek voltak : bevallott neve, 
Taraczhi, Vadormi, Tündeffi és Ajtavári. A „Figyelmezö" czimü, 
akkor nagy tekintetben állott folyóirat azon évi 17. számban 
274.-282. lapig Toldy Ferenez ismertetvén azt, tartalmából egész 

hármat a Krizáét, s ugyan tőle egy egész sor 
epigrammot : „az irók nagy részét 
legújabb költészetünkben teljesen 
jártasaknak, a nyelv és költői for¬ 
mák teljes birtokában levőknek 
vallja; de — úgymond — minden 
társai fölött kitűnik Kriza, seregé¬ 
vel külön nemű, igen szerencsés 
dolgozatinak leginkább a népdal¬ 
ban és lyrai epigrammban; s végre 
üdvözölvén az ifjú irósereget, mint 
ügyfeleit a választott pályán, igy 
végzi ismertetését: ük hivatva van¬ 
nak arra, hogy Erdélyben a költői 
literaturának egy szebb korszakát 
kezdjék meg. Mindenesetre pedig 
— igy végzi ismertetését Toldy — 
az oly szűk eszközü, s oly csekély 
módú, de annál lelkesb vezérletü 
kolozsvári unitarium kollégiumé 
marad a dicsőség, hogy első volt, 
mely annyi szép erőt ébreszte föl 
és központosita a literatura egyik 
legfontosb és hatóbb ága szeren¬ 
csés mivelésére, s Magyarország 
nyelvcsinositó haladási fokára 
emelkedvén, Erdélyt oly igen kö¬ 
vetésre méltó példával előzte meg." 

A kr i t ika e bátorító és mél¬ 
tányló szava által Kriza jó hírneve 
az irodalomban meg lön alapítva; 
az unitárius ifjúság szivében pedig, 
a hazai irodalom és művészet iránti 
lelkesedés oly lángra 

20-ik szám. tKilciiczedik évi folyam. 

Pest, május 18-án 1862. 


