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Júl. 12. „A szép mnrquisnö." Vigjáték 4 felv. Az est babérain Molnár 
ea Szépné osztozott. Játékukat a középszámu közönség nagy érdekkel nézte 
végig. 

Júl. 13. „A két huszár." Énekes bohózat 3 felv. E darab egykor a nép¬ 
színházban a legjobb előadások közé tartozott. Most a régi jókból csak Par-
tényi adja még a szabadságos bakkancsost kitünően. A többi szerep gyenge 
személyesitőkre talált. 

Júl. 14. „0 nem féltékeny" és ,,A szép molnúrnö" egy felvonásos vig-
játékok, Bődi jutalmára. 

Ju). 15. „Richelieu elsö párbajai." Vigjáték 3 felv. 
Júl. 16. „Légyott" uj eredeti vigjáték 1 felv. Irta Kempelen Béla. Ezt 

követte „Rendkiviili előadás." Vigjáték 1 felv. Az első uj darab, mely bármi 
más, csak nem vigjáték, a népszínházi uj darabok tekintélyét, semmivel 
sem emelte magasabb fokra. Még gyengébbé tette a gyenge előadás. A má¬ 
sodik vigjáték összevágó, gyors menete, a szerepeknek a legnagyobbtól a 
legkisebbig helyes betöltése, azt látszott mutatni, hogy a népszinház tud, 
ha akar. 

Júl. 17. „Fehér Othello." Vigjáték 1 felv. és „Bál elött és bál után" 
vigjáték 2 felv. 

r tér. *) 
— (Felhivás.) Folyó 18G2. febr. havában jelent meg egy előfizetési 

felhívás ily czimü munkára : „Adatok a pesti jogászéletböl," azon biztosi-
tással, hogy ezen mű még húsvétra fog megjelenni — s tekintetbe vevén a 
jótékony czélt, melynek a tiszta jövedelem Pádly Gyula szerkesztő, illető¬ 
leg szerző ur által f'elajánltatott, szép számu előfizető jelentkezett, csak vá¬ 
rosunkban is. — Azonban Pádly ur jónak látta, mindeddig hallgatással 
felelni mind azon felszólalásokra, mik eddig hozzája intéztettek, s még arra 
sem méltatja gyűjtőit, illetőleg előfizetőit, hogy halasztását hirlap utján 
indokolná. — Bátor vagyok tehát az illető szerkesztőt felszólítani, hogy a 
közügy tekintetéből, e becses lapokban e tárgyról felvilágosítást adni szi¬ 
veskedjék. N.-Várad, julius 13. 1862. — Gróf K. E. gyujtó', az előfizetők 
nevében. 

•) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelős¬ 
séget a Szerk. 

SAKKJÁTÉK. 
134-ik sz. feladvány. — Bayer Konrádtól (Bécsben). 
E feladvány a Falkbeer által egykor jelesen szerkesztett, de már megszünt „Wie¬ 

ner Schaehzeitung" 1856, juniusi füzetében jelent meg, s mint mestermíi, ugyhiszszük, 
ajánlás nélkül is közfigyelmet ébreszt. 

Sötét. 

•1. ' • ! • Il 

a b o d e f g li 
Világos. 

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

A 129-ik számu feladvány megfejtése. 
(Rozsnyay Mátyástól Zombán.) 

Világos. 
1) H a 8 — c7 
2) F f 3 — d 5 
3) H c 7 — d 5 : 

Sötét. 
F b 5 - c 6 A) 
F c 6 - d 5 : 

1) 
Világos. A) 

2) II g 7 — h 5 . 
3) F f S - e 4 : 

Sötét. 
tetszés szerint 
K f 4 — f 5 

Helyesen rejtették meg. Örvénden : Beöthy Maris. — Veszprémben : Fülöp Jó¬ 
zsef. — Nagyváradon : báró Meszéna István. — Pesten: Cselkó György — Kun-Sz.-Mik¬ 
lóson : Bankos Károly. — B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Nagy-Körösön : Terika. — 
Jánosiban : Keszler István. — Parabtilyban : Rothfeld József. — Török-Szent-Miklóson : 
Frankl A. 

mondanivaló. 
6108. Gyorok. I). L. A képet s leirást köszönettel vettük. Hinni szeretjük, hogy 

,,elhárithatlan akadályokba'' ütközni nem leszünk kénytelenek. 
6109. N.-Kaulz*a. B. A levél ani:ak idejében megérkezett— de kérdjük, mi lenne 

belölünk, ha minden egyes derék tanitó láradozáíairól ily bő tudósításokat kellene köz¬ 
lenünk ? 

6110. Kecskemét. T. I Köszönet a bees"s küldeményért. A mennyire lehet, sietni 
fogunk a közléssel. 

6111. Tnrkevl. Közpolgár. Ua nem adja on tudtunkra nevét, tisztelt po'gártárs, 
egész közleményének nem sok hasznát vehetjük. Hát, hogy küldjük oda a „sárgaság¬ 
ban" szenvedőket ? 

6112. Keszthely. Sz. M. A czáfolatot, illetőleg felhivást, a P. ü. közelebbi szá¬ 
mában örömest közlendjük. Reméljük, kisül az igazság s a véleménykülönbségnek vagy 
inkább félreértésnek kibékülés lesz az eredménye. Ismételjük, hogy mi e tárgyban is az 
igazságot fogjuk keresni. 

6113. Zomba R. M. és B. J. A megbizás szerint járandunk el. A „Fakirt" illető¬ 
leg már hetek elött intézkedtünk. 

61H. A régi rómniak öltözéke, stb. Styl dolgában nagyobb szabatosságot óhaj¬ 
tanánk, főkép fordításoknál. 

6115. Unja. x. y. Elismerjük, hogy a czikk közlése most igen korszerű volna — 
rajta leszünk, hogy ön óhajtása, mely a mienkkel tabtlkozis, mielőbb teljesülhessen is. 

6116. Csurgó. H. B. A levelet elküldtük az illető könyvárusoknak. A tárgy csu¬ 
pán őket illeti. — A várt névmagyaritós megérkeztét sziveskedjék ön egy két szóval 
kiadóhivatalunknak annak idejében tudtul adni. 

6117. Zíiy-Ugrórz B. L. Mindkét ujabb küldemény megérkezett. Köszönet. 
6118. 51. Sziget. V. G. A vett alakban a közlés lehetetlen. 
6119. Pozsony. E. L. „Uti jegyzetek" megjöttek és glédába állíttattak, s várván 

az indulási parancsot. 
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T A R T A L O M . 
Vörösmarty síremléke a londoni kiállitáson (képpel). — Miska. Szabados János. — 

Tollrajzok a tengeri életből. (Folytatás.) — Pásztó város Hevesmegyében. Patzek Vil¬ 
mos. — Történelmi kalászatok. (Folytatás.) Lehoczky Tivadar. — A keszthelyi állandó 
nyári szinház (képpel). — Vadkacsa-vadászat (képpel). — Henszlmann Imre jelentése a 
székesfehérvári régiségekről. (Folytatás.) — Böngészetek a harczászat (taktika) terén. 
(Folytatás.) — Ungár Gyula gazdasági gépgyára és vasöntödéje Pesten (képpel.) — 
Egyveleg. — Tárház : A Ruzsicska-nevében tévedés útbaigazítása. Balogh Lajos. — 
Régi magyar szakácskönyv. (Folytatás.) Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. — 
Ipar, gazdaság, kereskedő". — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Balesetek. — 
Mi ujság? — Nemzeti szinházi napló. — Budai népszinház. — Sakkjáték. — Szerkesztői 
mondanivaló. — Heti naptár. 

Uj elöfizetési hirdetés! 

VASÁRNAPI UJSÁG 
és 

POLITIKAI UJD NSA60K 
1863. évi elsö félévi folyama junius végével lejárván, 

tisztelettel kérjük t. cz. előfizetőinket, hogy előfizetéseiket 
megujitani sziveskedjenek. 

Elöfizetési föltételek : 
1802-ik évi második félévre postán küldve vagy Budapesten 

házhoz hordva : 
A Vasára. Ujság és Pólit. Újdonságok együtt félévre (júl.—dec.) 5 ft. — kr. 
Csupán Vasárnapi Újságra félévre (julius—december) . . . 3 ,, — „ 
Csupán Politikai Újdonságokra félévre (julius—december) . 2 „ 50 „ 

n M f l E ^ Tiz előfizetett példányra egy tiszteletpéldánynyal kedveskedünk. — A 
jjpPWr- pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — Pest, juniusban 1862. 

A Vasárnapi Ujság és Pol. Újdonságok kiadó-hivatala 
(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt). 

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

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsitár. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten 1862. 

30-ik szám. Kilenczedik évi folyam. 

Pest, julius 27-én 1862. 

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

(Szerkesztőségi iroda : egyetem-utcza 4. szám, 2-ik emelet.) 

K u b i n y i F e r e n c z . 
Közművelődésünk történetében, a társadalmi, politikai s tudo¬ 

mányos fejlődés terén, az utóbbi 40 év alatt tiszteletreméltóbb 
nevet alig találhatunk, mint azt, melyet e sorok homlokára je¬ 
gyeztünk. Midőn oly férfiu előtt állunk, ki az igaz hazafi nevét 
évtizedek lefolyása alatt érdemek hosszu sora által vivta ki; midőn 
egy magához mindenkor következetesnek bebizonyult jellemről 
akarunk szólani, akkor nincs szükségünk nagy szavakra; a tények 
rövid érintése elég hangosan beszél, habár az időviszonyok min¬ 
den részlet megemlitését gátolnák is. 

Kubinyi Ferencz igen régi család ivadéka. E család alapitója 
még aGéza vezér alatt ide vándorolt Hunt volt. — Született 1796 ik 
év márczius 21-én Videfalván 
Nógrádmegyében. — Elsö szel¬ 
lemi képeztetését szülei házá¬ 
nál nyerte. — Nyilvános iskolai 
pályáját Ágoston öcscsével (a 
nemzeti Muzeum jelenlegi igaz¬ 
gatójával) Beszterczebányán és 
Debreczenben végezte. — Két¬ 
évi jogi gyakorlat után Pest¬ 
megyében mint aljegyző kezdé 
politikai pályáját, innen azon¬ 
ban Nógrádmegyébe költözvén 
át, itt főbirói minőségben mint 
lelkiismeretes tisztviselő tün-
teté ki magát. 

Az iránta nyilvánult biza¬ 
lomnak legfényesebb bizonyit-
ványa az, hogy a magyar or¬ 
szággyűlésre a megye által há¬ 
romszor küldetett követül(1833 
— 1836., 1843 — 1844. és 1847-
dik évben), később a Pestre ösz-
szehivott országgyülésen is a 
losonczi kerületet kétszer kép¬ 
viselte (1848. és 1861-ben). 

Politikai pályájáról itéle¬ 
tet mondani, nem tartozhatik 
jelenleg feladataink közé, elég 
legyen itt annyit megjegyezni, 
hogy ő mindenkor tántoritha-
tatlanul és őszinte kitartással ra¬ 
gaszkodott azon férfiakhoz, kik 
a haza boldogságán soha meg 
nem szűntek munkálódni, — s 
egyike volt azon zászlóvivők-

nek, kik körül a nemesebb keblüek azon czélból csoportosulának, 
hogy a reform terén kivívják azt, miszerint e haza necsak egyes 
osztályoké legyen, de annak minden fia, minden egyes polgára 
büszkén mondhassa : egyenlő jogokkal biró fiai vagyunk mind-
nyájan e szép hazának! 

A magyar irodalom fejlődési korszaka igen sokat köszönhet 
neki, mert ő volt az, ki Blaskovics Bertalannal együtt felejt¬ 
hetetlen barátjának Kisfaludy Károlynak annyi pénzt adott 
és gyüjtött, hogy az első „Aurora" (annak idejében igen ne¬ 
vezetes irodalmi tünemény) mely a hazai legjelesb irói erőket 

jegy központba egyesitette, kijöhetett. — 
BalassaGyarmaton, pro¬ 

testáns létére, katholikus nem¬ 
zeti iskolát sürgetett, mely töb¬ 
bek hozzájárulása által meg is 
alapittatott, ahhoz Kubinyi Fe¬ 
rencz is tetemes összeggel já¬ 
rulván. — Ezen megyében több 
magtárt is alapitott, melyek 
jótékonyságát máig is élvezi az 
ottani népség. Inditványa kö¬ 
vetkeztében létrejött ugyanott 
a rabok dolgozó intézete, mit 
oly virágzásra emelt, hogy az 
eltévedt erkölcsök nemesbité-
sére jótékonyan ható intézet 
megszemlélése alkalmával, a 
Pestmegyéböli eltávozása miatt 
régebben reá neheztelő főher¬ 
czeg József nádor is kibé-
kült vele. 

A pozsonyi országgyülé¬ 
sen K u b i n y i F e r e n c z in¬ 
ditványozta, hogy a nemzet az 
alapitandó Muzeum számára 
£00,000 ftot ajánljon, ez indit¬ 
vány azonban ekkor még nem 
nyert kellő pártolást; de Ku¬ 
binyi Ferencz folytonos felvi¬ 
lágositásai következtében a kö¬ 
vetek meggyőződvén aMuzeum 
szükségességéről, különösen a 
nádor, biztatásaira, az ügyet 
ujra elővette, s szónoklatai ál¬ 
tal odavitte, hogy az ország¬ 
gyülés az 500,000 forintod*'! KUBINYI FERENCZ. 



Jankovich-féle gyüjtemény megvételére a 120,000 ftot megsza¬ 
vazta, minek keresztülvitele által a hazai tudományosság részéröl 
örökös hálára érdem-sité magát. 

Még beszterczebányai tanuló korában Zipser András, egyik; 
veterán tudósunk által az ásványtanba bevezettetvén, egyike lett 
legszorgalmasabb természetbúvárainknak. — Nagy fáradsággal J 
Létesitett részint ásványtani, részint régészeti gyűjteményei Loson- j 
czon az oroszok által 1849-ben elpusztittattak, hol összesen mint¬ 
egy 60,000 pftnyi kárt szenvedett. 

Zipser Andrással kezet fogva, majdnem minden nevezetesebb 
európai gyüjteményt magyar ásványokkal megajándékozott; del 
legtöbbet bir töle a magyar nemzeti Muzeum, mit folytonosan j 
gyarapítani, életfeladatául tüzött ki. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók gyűléseinek létre-[ 
jövetelén fáradhatlanul munkálkodott, s midőn az sok akadály 
után megalakult, ennek gyűlésein igen tevékeny résztvett, s többi 
között Temesvárott mint elnök, Kolozsvártt p<;dig mint alelnök 
müködött ily gyüléseken. 

Több becses föld isméi s régészeti munkája következtében a 
tud. Vkademia elébb levelező, késöbb tiszteleti tagjai sorába vá-
lasztá, hol azófa lankadatlan erővel közli tudományos buvárlatai-
nak eredményeit; —tagja egyszersmind több külföldi tudományos 
társulatnak. 

Hazafiui áldozatnak kell vennünk legközelebb bevégzett kon¬ 
stantinápolyi utját, melyre 67 éves kora daczára is elhatárzá 
magát azon czélból, hogy a nagy Mátyás könyvtárának maradvá¬ 
nyait két jeles utazó társával, Ipolyi Arnold és Henszlmann Imre 
tudós hazánkfiaival egyesülve, kutassa, s ha lehet, meg is szerezze. 
— Mint olvasóink a hírlapokban közzétett részletes tudósításból 
értesültek, a fölfedezés nagy részben sikerült, hogy fog-e a régi 
maradványok megszerzése is sikerülni? az a jövö titka és feladata, 
de annyi bizonyosnak látszik, hogy ha azok, kiket a sors nagyobb 
anyagi eszközökkel áldott meg, annyi áldozatot fognak hozni, a 
mennyit Kubinyi Ferencz s utazó-társai tanusitottak ezen utjok 
által is, akkor be fog következni azon idő, hogy a nemzet mult 
nagyságát tanúsító ezen tisztes ereklyéket is nemsokára birni 
fogjuk. 

Szivünkből óhajtjuk, hogy Kubinyi Ferencz erélyének s fárad-
hatlanságának, művelődési, nemzetiségi s politikai ügyeink terén, 
még igen soká örvendhessünk! 

jó öreg pap halálakor. 
Ki oly sok öreget, ifjut kikisére 
Jó és rosz időkben, hosszu évek óta, 
A sor magára is reákerült, végre 
Kiviszik őt is az örök nyugovóra . . . 
Csendes udvarára gyászalakok lépnek 
Könynyel szemeikben . . . bámul a kis paplak : 
Rég nem látott ennyi búbaborult népet . . . 
Menj! Istened adjon örök nyugodalmat! 
Mit eddig nem mertek, most dicsérnek szemben : 
Mily hűséges szolga, jó katona voltál. 
Futni soh' se látott tégedet az ellen; 
Ima volt fegyvered, nyughelyed az oltár. 
Zsámolyán Istened buzgón hányszor kérted : 
,.Áldja meg e népet, áldja meg a hazát!" 
Ámde boldogságát mégis meg nem érted : 
Menj! Nem itt a földön, tul van a te hazád! 
Verejtékkel arezod hányszor volt boritva! 
S nem volt soha senkid, a ki letörülje. 
De gyermeked volt a falu véne, ifja 
S egyiknek sem marad törletlen könyüje. 
Nincs többé az atya . . . gyászba borul a ház; 
Kedves szelid arczod soká lesz feledve; 
E szivekben a bú még sokáig tanyáz. 
Menj, elfáradt szolga, csendes nyughelyedre! 
Pályád keresztet nem tüzött föl melledre; 
De töviai lábad gyakran, megvérezték. 
Ez nem fájt . . . hiszen 0 szent fején viselte, 
S egy magad hordoztad ezerek keresztét. 
Oly sok behegedt seb, annyi megtért lélek 
Fáradalom, búért elég bő jutalom. 
Szól a gyászdal . . . nem, nem : győzödelmi ének! 
Menj, győztes harezfi, már vár rád a nyugalom! 

Csendül a kis harang. Olyan búsan zokog! 
Vigabban szólt egykor buzgó imáidra. 
Vig hangja még megtér s még sokszor csengni fog : 
Nem többé ajkadon, az Ave Maria. 
A halál örökre lezárta ajkadat, 
Melyről tiszta mézkép' folyt egykor az ige, 
Még mintha beszélne most is; bár hallgatag . . . 
Menj ! Kitárt karokkal vár az örök Ige ! 
Erdemesb hiveid vállaikra ve?znek: 
A többi is kísér keseregve, sirva. 
Jó apáik mellé téged is letesznek, 
Kiket egykor mind te kisértél a sirba. 
Ezek i t t siratnak . . . de ők várva várnak, 
Nem egész az üdv a boldogok körében : 
A dicsők sorából te hiányzol már csak! 
Menj! örülj velök a mennynek örömében! 
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Jánosi Gusztáv. 

Tollrajzok a lengeri életből. 
( F o ! y t a t á s . ) 

III. 
Ginót az örtisztségen hagyok, mely esti 8-ig tartott. Midőn a 

parancsnok alkonytájt a lödélzetre lépett, elsö, a mi szemébe akadt, 
a vitorlázat emlitett változata volt. 

— Bravo Gino, bravó ! szólt az öreg tengerész, elégülten dör¬ 
zsölve kezeit. A jó szelet s alkalmat soha nem kell elszalasztani. 

De hát hogyan áll a hajó orra? 
(Itt meg kell jegyeznünk, hogy a vitorlázat minden változata 

oly szoros egybefüggésben van az iránynyal, melyben a hajó fut, 
hogy e kettőnek pontos összhangoztatása a tengerészet legnehe-
zebb feladata. Ea a lánczszem, az elmélet s a gyakorlat között. Ép 
azért volt kiváncsi az öreg, hogy a fiu ezt miképen alkalmazá.) 

— Engedtem egy fél %-et a szélnek — hangzott a válasz az 
emelvényről. 

— Ezt te adád érteiére, Drago — dörmögé csendesen az öreg. 
— Kapitány Marco — válaszolt Drago, ki most az egyszer át¬ 

érté, hogy az öreg csak ingerkedik vele — midőn ön a fiut. oda ál-
litá, jól tudá, hogy nem kell neki a szót a szájába adni. Mintha 
csak on mondta volna, oly biztosan hallszott onnan a parancs. 

Az öreg válasz helyett csak szemeivel vágott, mintha mondta 
volna : csak azért sem hiszem, s azzal föl s alá járt a hajó farán, 
csendesen dudolva : >fion questg 8efiro> ^ 

CosV soave, 
0 come e dolce 
Star'' sulla nave ! 

Késöbb a legénység a szokott szertartás mellett estebédjéhez 
ült, melyet azonban a szakács meséje ma nem fűszerezett, ő nagyon 
komoly volt, s ha valamelyik föl is akara venni a szót, talált módot, 
azt mindjárt elvágni. Spiro gazdának e komoly hangulata, lassan¬ 
kint az egész körre elragadt s csaknem szótlanul végzek a vacso¬ 
rát. S későbbre is, midőn a hajó orráni emelvényre települtek — 
hol az est csendes óráiban, ha az idö kedvezö volt. mint most, 
vagy elbeszélés, vagy dallammal mulaták magukat — ma sem 
mesés kalandok, sem kördal nem élénkité öket, hanem mindenki, 
mintegy öngondolataival vesződve, bámult a szép éjbe, melyről 
a nap utolsó sugara is eltünt s a csillagok milliárdja, mint lassan¬ 
kint felgyújtott lámpák, tündököltek elő. 

Tán az elöérzet hatása volt ez, mit megfejteni ép oly nehéz, 
mint lehetlen tagadni. Tán vannak érzéki világunknak oly finom 
szálai is, melyekre a nehéz próbák előperczeinek hatásuk lehet? 
Tán a sziv is, mint a tenger, mely olykor, mielött a vihar fölverné 
habjait, már forrongni kezd — elszorul, kimagyarázhatlan sejtel¬ 
mek sulya alatt? . . Bárhol s bárminő kimagyarázhatlan legyen az 
indok, e jelenség gyakran mutatkozik, s leggyakrabban s érezhe¬ 
tőbben a tengeren, hol elszakadva a világ zaja, menten ugyszólva, 
minden társadalmi kötelék és súrlódásoktól, magunkra hagyatva 
s magunkba térve, a lélek tisztább, fogékonyabb, ép, mint tiszta 
tükör, melyre a legcsendesebb lehelet is homályt vet. Én legalább 
igy fejtéin meg magamnak azt az elfogultságot, azt a szorultságot, 
melyről, természetesen csak utólagosan, a próbák nehéz órái után 
tudtam magamnak számolni, s meggyőződésem, hogy a lélek, 
menten a földi bajok nyűge s a társadalmi viszonyok hatályától, 
közelebb áll a tökélyhez, s mentői több földi terhet rázott le ma¬ 
gáról, annál magasban képes emelkedni. 

A harang négyszeri kettős ütét-e rá/á fel a legénységet egy¬ 
hangu merengéséi öl. Az esti 8 órát jelenti ez, s ekkor, kit az őrszol¬ 
gálat ér, elölép, s a más rész éjfélig nyugodni siet - ha az idő 
kedvez, s a nostromo „talpra mindenki"-je nem veri föl. 

Oh fáradt földmivelő! ha gondtelt fejedet olykor sóhajjal haj¬ 
tod nyugágyadra, tudva, hogy a hajnal elsö sugara már munká¬ 
nál talál : gondolj e népre, melyet nem a pacsirta dallama, de a 
süvöltő vihar s a munkára hivó szó ver fel legédesb álmából s ki¬ 
nek a kimért 4 órai nyugalom is, oly ritka, mint neked a vasárnap, 
gondolj reá s adj hálát végzetednek ! 

A hajón nemsokára már minden rendben s csöndes volt. A pa¬ 
rancsnok egy darabig még föl s alá járt a födélzeten, aztán a több¬ 
ször emlitett állványon foglalt helyet azon béketüréssel, melyről 
valóban csak tengerésznek van fogalma. Drago s Ginonak éjfélig 
nyugórájuk volt s ez utolsó ezt egésí érdemiben rögtön igénybe 
is vévé, ágya helyett a födélzeteni kis lak egyik nyugpadán, kora 
hozta édes álmaiba merülve. — Drago azonban 10 óratájt ismét a 
födélzetre jött s czéltalan bolyongott föl s alá. 

— Mi bajod, öreg? kérdé tőle a parancsnok 
— Kerül az álom, Si'or, s feljöttem körülnézni, ha tán az idö 

változik. 
— Eredj csak nyugodni, majd éjfél után eleget nézheted azt 
Drago ezzel lement, de nem elébb, mig Ginot meg nem te 

kinté, ki csak czipőit vetve le aludt a mondott helyen. Gondosan 
reá boritá lecsuszott takaróját s a Madonna alatti olajmécset fel¬ 
élénkítve, eltávozott. Ezzel aztán az éj ünnepélyes csöndje állt be. 

Az éj csillagoktól behintett üvegharangja felhőtlen b rült a 
még sötétebbkék vizlapra, melyen játszihabok sírültek tova, tgyik a 
másik után sietve, vagy olykor egymásra gurulva, s mint kis vizesés, 
hófehér fodrokban zuhogva tul rajta,tajtékját még egy pár társaira 
kiöntve. Olykor egy delfin üté fel otromba fejét, lég után kapkodva 
s ívalaku ugrásával ujra elmerülve, mig nyomában a farkával fel¬ 
vert habocska foszfor alkatrészei,gyémánt pikkelyekkint tündököl¬ 
tek. — A szél kellemesen friss s kedvezö volt; igy a haj) büszkén 
száguldott tova, széles mellével maga előtt tolva a habokat, olykor 
egy-egy frissebb széllendület miatt azoknak tajtékjait magasra lőcs-
csantva fel. A telt vitorlák, mint felfújt hólyag, feszülten s mozdu¬ 
latlan hordanak s a hajó orrán az ör tétlenségében laposakat pil¬ 
lant; csak a kormányost tartja a kormán rud elfoglalva, a delejtü 
világított üvegszekrénykéjébe merülve, ez örök nyughatlan tárgy 
minden mozzanatát a kormány egy ellenmozditásával kisérve. 

Ilyenforma az éj csöndje a tengeren; csak a cselekvő erők 
egyhangúsággá olvadása vonja reá a nyugalom színezetét. 

E csöndet azonban 10 óra után vészes esemény véré föl. 
A parancsnok egyszerre egy magas tárgyat lát a hajó elött 

fehérleni s rémülten kiáltja : 
„Timon álla banda /" 

(egészen oldalra a kormányruddal!) de alig hangzotté vésztjelentő 
szó, már egy hatalmas zökkenés, egy kemény törés okozta recscse-
nés, mely a hajót gerinezében rázkódtatja meg, s zavart orditás a 
hajó orráról, volt a válasz reá. Csikorganak az árboczok, a mint 
azoknak kötelékeit egy vitorlákba burkolt hatalmasabb árbocz 
karjai magukkal tépászszák. — Hogy mindez egy percz műve volt 
— képzelhető. A kapitány még merevülten tartá a kormányrudat, 
melyhez az elsö pillanatban ugrott, midőn a másik hajó tompa dör-
géssel vonult el az övé mellett. 

„Veszve vagyunk! sülyediink! hallszott ki, a hajó órráni or-
ditásból. 

— Hol a törés? kérdi a parancsnok. 
— A hajó mellén, mely csaknem beszakadt — hangzott a válasz. 
E hang már a Drágóé volt. Erre a parancsnok rögtön átlátá 

hogy nincs veszteni való perez s legelsőbb is a személyzet, meg¬ 
mentéséről kell gondoskodnia s majd azután tenni, a mit lehet, a 
hajó körül. E végre a szócsőt ragadá meg s kiáltá: 

,,Hallod-e oda át! ; 
Semmi válasz. A másik hajón, mely már egy hajtásnyi távolra 

volt, minden csöndes s csakis a kötelek csigáinak éles csikorgása 
hallszik, a mint megzavart vitorláikat helyrevonják. 

.,Hallod e oda át! ismétlé a kapitány, kitelhető erővel — ha 
már összetöréd hajóm, legalább ne hagyj itt vesznünk 1 

A válasz a másik hajóról, csakis a helyre forditott vitorlák 
egy puffanása volt, a mint azok a szelet ujra felfogák; igy a hajó, 
utjának neki feküdve, tovasirülni kezdett. 

i — E szivtelenség égrekiáltó! fakadt ki a kapitány, a szócsőt 
j indulattal vágva a födélzetre — a gyáva, menekülni siet az éjben, 
hogy nyomát veszitsük! 

Az eldobott szócsőt Gino ragadá meg, ki felismeré, hogy an¬ 
gollal van bajuk s igy e nyelven kiáltá, hogy a hajó sülyed és 
segélye nélkül menthetlenül veszve vannak. 

Mind hasztalan! A tulsó hajón halotti csend s a távolság foly-
ton nő. Igy a menekülés reményétől elesve, a legénység szilaj or¬ 
ditása s szitka kisérék az éj homályába lassankint eltűnő hajót. 

Ittazonbiti meg kell jegyeznem, hogy ez esemény — bár 
mennyire szívtelen s hitelt felülmulólag embertelenségét tanúsító 
legyen is — fájdalom, megtörtént valóság; mert én egy elbeszélés 
szövegéért nem bélyegezném meg, még kivételesen sem, az embe 
riség ép azon osztályát, melyet annyira becsülni tanultam, s hol 
a kölcsönös segély, az önfeláldozás s a szivjóságnak oly bámulatra 
ragadó példáit láttam. Ez eset azonban — bár kivételesen, de szó¬ 
ról szóra igaz, mint ezt a hajó meglevő naplója világosan tanu-
sitja. -— Hogy azonban az angol hajó e szivtelensége érthető le¬ 
gyen, az ő nézpontjából is fel kell vennünk ez eseményt. 

E szerencsétlen összeütkö7ésbei! a hiba egészen reá nehezül, 
mit itt részletesen kimagyarázni fölöslege-'. Elég az. hogy a hibát 
az angol hajó köve'é el s ezt ö júl tudá. 

Ha mar a megrongált hajó mentésére siet, elárulja kilétét, s 
tán hajója egész értékével bünhödik Igy azonban — igaz, ily on 
zésteljes számitásnál a sziv összeszorul — ö az éj homályába to¬ 
vább illan s ha a megrongált hajó nem sülyed el : nekik jobb, az 
ö szerencséjük; s ha a ha ok martalékja lesz, akkor ez esemény, 

!minden következményei s rémeivel örökre el van temetve. 
S ezzel térjL.nk vissza elbeszélésünkre. 
Hogy e jelenet, melyei leiránk, sokkal kevesebb időt igényelt, 

mint mennyi alatt elmondok - képzelhető. 
Az angol nagy három árboezos, teher nélkül egész rohamával 

ütközött a „Pe la dí Venezia1'-ba, ennek mellét, orrával, tehát 
legkeményebb részével, beszakitva s azzal tovább gürülf. Igy a 
parancsnok elsö rémkiáltásától a legénység bőszült riválisáig, 
melylyel a távolt kereső haj t kiséré, csak nehány percz telt el. 

De most már minden percz életválságos lön ; ez véré fel a 
parancsnokot merevültségeböl s igy szólott : 

„Fiuk! a gyáva itt hagyott; mi emberi segélyre hát nem szá¬ 
mithatunk, csak az Istenére, s ez azt parancsolja : segíts magadon s 
megsegitlek. Rajta hát; tegyük meg, mit ember tehet, s a többit biz¬ 
zuk reá. Gino! szereltesd föl a szivattyúkat. Drago s a hajóács jőjön 
velem! s ezzel a legénység lakszobájába sietett, hol a törés ereje volt. 

Itt már ez éj eseményeit nyomról követni, érdektelen volna. 
Mint minden nagy veszély, ha azt még az éj is kiséri, rémület s 
zavarral jár még a szárazon is, hát még a tengeren, ha az egyetlen 
támaszpont, a hajó, veszélyben van! Nc kisértsük hát leirni ez 
éjt, a rémület, a zavar s a kétség e sötét óráit, az erőfeszitett 
munkát, melylyel a veszély első rohamát fölfogni iparkodtak, — 
s varjukéi a hajnalt, mikorra mindaz, mit szakismeret, lélekéber 
ség s készség ki vihetett, meg lőn téve s a munkn, többé nem za¬ 
vart izgatottság, hanem férfias komolysággal foly. 

Az ütközés ereje — mint mondók — a legénység lakszobája 
oldalára esett, de fájdalom nemcsak lyukat okozott, de a hajó 
mellét ugyszólva beszakitá sa viz, mint egy gátját áthágott patak, 
zubogott be. Ezt telhetőleg gátolni, volt az elsö feladat. E végre 
a törések, a hajón található húskészlet s szalonadarabokkal betö-
mettek, melyeket vánkosok s matraczokkal még feszesebben reá 
szorítottak s keresztfákkal biztositottak. Ezáltal a vizroham az 
elsö órában már föl volt fogva s reggelig az ács meg nem szünt, 
mind, azt, mit ügyessége s a két öreg tapasztalata kigondolni birt, 
— elkövetni; de az eredmény korántsem volt kielégitő. A hatal¬ 
mas törésen kivül, még hosszu hasításokat is kapott a hajó, mit 
azon szomoru tény árult el, hogy — daczára a fötörés sokat ígérő 
betömésének — a szivat'yuk a vizet mégsem győzték meg; pedig 
Gino ott egy perczet sem vesztett, s a legénység azon reményben* 
hogy csan mig a törés biztositva lesz, aztán majd könnyebb, 
leend: szilaj rivalgásokkal buzditá egymást. A szivattyúk, karvas¬ 
tag vizsugarakban emelték ki a vizet s lökék tova a födélzeten, de 
a hajó űrében az még sem apadt, — de nem is nőtt! E volt a silány 
eredmény, mit a hajnal hozott. De ily erőfeszítés, ily izgatottsága 
szülte rohammal meddig dolgozhatni ? 

(Folytatása következik.) 
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A d e l s b e r 

Az adelsbergi barlang. 
A mult havi trieszti kirándulás az ugynevezett stájer Sveiczczal és a 

Karst vidékkel ismertette meg a pesti kéjvonat részvényeseit. 
Az első a 

mennyire szép, 
az utóbbi any¬ 
nyira szomoru 
és mégis saját¬ 
ságosan érde¬ 
kes. 

Laibach 
és Trieszt , a 
szép hegyvidék 
s a szomoru kő-
t enge r közt 
m i n t e g y vá¬ 
laszfalat képez 
A d elsb er g, 
melynek szom¬ 
szédjában van 
a tulajdonké¬ 
peni Karst. Az 
olaszok Carso-
nak mondják, 
a rómaiak Ca-
rusának nevez¬ 
ték. 

Ezt iga¬ 
zán I s ten tő l , 
embertől elhagyott tájnak le¬ 
het nevezni. Tizenkét mér-
földnyi utban alig egyegy 
sorvadó fa zöldéi a szikla¬ 
üstök valamelyik sarkán. — 
Ázsia homoksivatagjainak 
mása ez, csak hogy itt a fö¬ 
vénytenger helyét szikla-
óceán foglalja el. 

A nem épen válogató 
kecske órákig keresgél né¬ 
hány fűszál után s a kecske¬ 
pásztor sovány kenyerét nem 
azon talaj termi, melyen ál¬ 
latai élelmöket keresgélik. 

Sziklaszemfödővel ta¬ 
karta be itt a természet az 
egész láthatárt; a változa¬ 
tosság csak a kő szinében ve¬ 
hető észre, ez is csupán szür¬ 
ke és fekete között változik. 

Hagyjuk a szomoru ké¬ 
pet s menjünk a föld gyom¬ 
rába, hol szintén csak követ 
találunk, de ezer meg ezer 
színváltozásban. 

Mintha a külsőt befelé 
forditotta volna itt a termé¬ 
szet, oly roppant nagy a kü¬ 
lönbség a Karst szurtos, mo¬ 
gorva sziklái s az adelsbergi 
barlang gyémántszerű ragyo¬ 
gásban pompázó termei kö¬ 
zött. 

Adelsberg nem nagy 
mezőváros, alig negyedórá¬ 
nyira a vasúttól. A helység¬ 
től a Poikvölgyet szegélyző 
meredek és kopár hegyoldal¬ 
ban csaknem Grassotok fa¬ 
luig megy a vándor, midőn 
rézsut fekvő hegyomladékok 
közepette feketén tátongó 
nyilas előtt találja magát, 
melybe a barlangban ujból 
előtörő Poik patak rohan. 

Az e nyilastól 10 ölnyire 
fekvő i gény t e l en bejárás 

v á r o s . 

R é s z l e t a z a d e l s b e r g i b a r l a n g b ó l . 

nem sejteti ama nagyszerü látványt, melynek, a mint rajta belépett, tanuja 
leszen a látogató. 

A barlang főiránya délnyugatról északkelet felé nyulik azon szép 
pontig, melynek sir a neve. 

Innét kezdve két ágra oszlik. A nagyobb előbb keletnek indulva, ké¬ 
sőbb északnak fordul s a barlang legtávolabbi pontján a Loiblhegy alján 

egy szükebb mellékbarlangba nyilik, mely ismét egy másik, északnak vonuló 
folyosóval köralakban egyesül. 

A bejárattól vagy 10 ölnyire egy nyíláson legutósó sugarát küldi a 
napvilág a föld alá, melynek segélyével a Poik patakot látja az ember, a 

mint a bejára-
=^s—_ __=J ton alul a bar¬ 

langba zuhan. 
Hullámainak 
morgását még 

-- sokáig hallja a 
' " ^ í ^ földalatti ván-

dor. 
A barlang 

utjai a lehető 
legjobb karban 
vannak tartva, 
a fővonalon 
még csak ned¬ 
ves sem lesz az 
ember lába. Az 
u t a k egyene¬ 
sek, jók s fö¬ 
vénynyel be-
hintvék. Elég 
szélesek, hogy 
két, három, né¬ 
hol négy, öt 
ember is me¬ 
hessen egymás 
mellett. 

Nem messzire a bejá¬ 
rattól nagyszerü boltozott 
teremben vagyunk, melyben 
természetes hid vezet a Poi-
kon át. Kissé fölebb a ter¬ 
mészet alkotta erkélyről az 
egész terem látszik. A néző 
egy 15 öl magas üregben ta¬ 
lálja magát; a falak szürke 
sziklákból állnak; lábai alatt 
a Poik foly, hogy több órai 
földalatti utja után Adels-
bergtől egy egész posta-ál-
lomásnyira Unz név alatt 
ismét napvilágra jőjön. Ez 
első termet nagy templomnak 
hivják az adelsbergiek. 

Innét részint jó lépcső¬ 
kön, részint egy mesterséges 
folyosón, az ugynevezett Fer¬ 
dinánd-barlangba jut a ván¬ 
dor. Ezután már egyik szép 
és nagyszerű látvány követi a 
másikat. 

Az emberek képzelete 
mindennek tudott nevet adni 
épen ugy, mint az alföldi 
juhászbojtár költészete min¬ 
den felhőben egy-egy kép¬ 
zeletének megfelelő alakot 
ismer fel. 

A mészárszék tömérdek, 
egymásfólé rakott szalonna¬ 
oldalhoz hasonlit; mindjárt 
közelében, mint ha ezer meg 
ezer szalámi lógna a tető¬ 
zetről. 

Nagyszerü látvány a 
gyémántbarlang, mely való¬ 
ban olyan, mint ha a legna¬ 
gyobb teremnél sokkal na¬ 
gyobb üreg minden pontja, 
cs i l logó, villogó, minden 
szin tüzével égő gyémántok¬ 
kal volna kirakva. 

Itt-ott egy Mária-szo¬ 
bor tünik szemünkbe; nem 
olyan, minőket a falusi tem-y , 

plomokban látunk, fából faragva, durván és ügyetlenül, hanem a legszebb 
átlátszó csepegőkőből. Nem is igen hasonlit Máriához, de a vallásos képze¬ 
let olyannak tartja s ezután nevezte Mária-szobornak. 

Van e barlangban egy 30 négyszögölnyi tér, melyben a legfínomab-
ban csepegő viz jó világítás mellett az északi fényhez hasonló jelenséget 
mutat. Legszebb és legnagyszerűbb mégis a tánczterem. 
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Ez 40 öl mag.-vs, 60 öl hosszu és 15 öl széles üreg, egyenes, v'.zirányos 
talajjal. Levegője jó és tiszta s mindjárt mellette a legjobb krisztálytiszta 
vizet lehet találni. 

Minden évben, pünkösd misnapján barlangünnepélyt tart a vidék s e 
napon 700—800 ember gyül e terembe s zenét visznek magukkal, hogy 
tánczolhassanak. 

A tánczteremből a mellékágba jut a vándor, csak itt veszi észre, hogy 
minden, mit eddig látott, fényben és nagyszerűségben etnehez alig hason¬ 
litható. 

A szürkés-veres, a fehér, rózsaszin és barna csepegő-kövek minden 
néven nevezendő alakzatai meglepik az embert. Egyik hely, melynek sir a 
neve, leirhatlan pompában ragyog. Egy másik üreg boltozatáról hófehér 
leplek függnek alá; olyan, mintha a gondos mosónő ruhát teritett volna ki. 
Ez is mind csepegő-kő; de olyan hófehér, olyan tiszta, átlátszó minő csak 
a legszebb, legfinomabb patyolat lehet 

Mindenkit bámulatra ragad a függöny. Ez négy vonalnyi vastag lóg-
vány, 9 lábnyi magas s 1 egész 3 lábnyira áll el a sziklafaltól tökéletes füg¬ 
gönyalakban. Maga a függöny hófehér és átlátszó, szegélyzete barnaveres, 
még himzetalakokat is láthatni kerületén. Nincs a világnak az az ügyes 
kárpitosa, ki jobban és szabályosabban tudná a Tánczokat rakni és idomí¬ 
tani, mint e kőfüggönynél a természet tévé. 

Nem vehetünk bucsut a szép adelsbergi barlangtól anélkül, hogy sa¬ 
ját, sokkal szebb, sokkal nagyobb és sokkal nagyszerűbb Aggtelekünkről 
ne emlékez¬ 
zünk. 

Az adels-
foergi bar¬ 
langban a 
t e r m é s z e t 
kétségen ki¬ 
vül s o k a t 
tett, hogy az 
e m b e r a 
napvilágtól 
megfosztott 
üregben is 
bámulja ere¬ 
jét, nagysá¬ 
gát , hatal¬ 
mát; de két-
ségb e von-
hatlan tény, 
hogy rende¬ 
zetlen álla¬ 
potban sem 
terjedelem¬ 
re, sem ma¬ 
g a s s á g r a , 
sem szép¬ 
ségre nem 
mérkőzhetik 
az aggteleki 
barlanggal, 
melyet mi 
itthon a jó 
Istenre bi-
zunk s a lá¬ 
togatók jó 
akaratára. 

A d e l s -
bergbsn so¬ 
ha sem szabad szurok-fáklyával a barlangba lépni, nehogy a szép fehér és 
rózsaszin csepegő-kövek zománcza veszítsen fényben, ragyogásban, tiszta¬ 
ságban ; Aggteleken csak ugy fuldoklik a barlanglátogató a szurokfüsttől, 
pedig csak ugy láthat valamit, ha minél több fáklyát viszen magával. 

Azt kérdi a szives olvasó, hogy hát miképen látnak az adelsbergi 
barlangban? Nagyon jól és nagyon tisztán; mert hát egy 2 ftos szurokfák¬ 
lya helyett 4 font faggyugyertyát gyujtatnak meg s ez tisztább és több vi¬ 
lágot ad a másiknál. 

Mikor a pesti kirándulók odamentek, 16 mázsa fagygyu és 3 mázsa 
millygyertya égett, azon kivül 6 mázsa zsírt olvasztottak poharakba mé¬ 
cseknek. A szebb, átlátszóbb részeket még fagygyuval sem világítják, hogy 
a füst meg ne fogja, hanem millygyertyára sem sajnálnak költekezni. 

Adelsbergben büntetés alatt tiltva van, csak egy kisujjnyi kőnek is le¬ 
törése; Aggteleken minden ember annyit czipel magával, a mennyit megbir 
és ismerünk egy magyar nagy urat, ki a legszebb, legnagyobb stalaktidákat 
fejszével törette le a legszebb helyeken, hogy magánkertjében egy kis czifra 
barlangocskát építtethessen belőle. 

Az adelsbergi barlangban egyengetett széles utakon, száraz lábbal, 
kőlépcsőkön s jó hidakon járhat az ember; Aggteleken bokáig érő sár fű¬ 
szerezi a szurokfüstöt, lépcsők helyett csuszamodások vannak jó nyirkos 
talajjal s a hidakat egy-egy félrothadt gerendaszál pótolja. 

íly kezelés mellett nem lehet látogatója Aggteleknek; holott ha egy 
kis vállalkozó szellem mutatkoznék a tulajdonosok vagy bérlő részéről, nem 

IA b a l a t o n - f ü r e d i 

Magyarországon, de Európában ez lenne a legszebb földalatti hely, mely¬ 
nek minden világrészről jőnének csodájára. 

Ha egy ember nem birja meg a költséget, alakuljon társulat. 
Kempelen Győző. 

A balaton-füredi uj nyári szinház. 
B.-Fürednek most két színháza van. A régit Kisfaludy Károly 

inditványára épitette Zala és Somogy megyék közbirtokossága, 
melyet azonban csak esős időben szoktak előadásokra használni, s 
a parkban egy fedetlen szinkör fogadá be a nézőket, kik a múzsák¬ 
kal együtt sokszor megástak a változékony időkben. Hajdanában 
ugyan még lehetett, magunk is láttunk színdarabokat előadni es¬ 
ernyő mellett, Romeo igen szépen vallhatta a szerelmet Júliának, 
ugy hogy a paruplit tartotta fölötte, hanem a mióta a krinolint 
feltalálták, lehetetlen szeles időben szabad ég alatt játszani. 

E bajon ismét a hazafiui áldozatkészség segitett; két év elött 
lön megpendítve az eszme, hogy tetőt kellene a szinkör falára emel¬ 
tetni, s azóta a vendégek áld >zataiból s az irodalom nagylelkü 
hozzájárulásából tető alatt áll a Pieridák berke; ott helyben van 

a szinészek 
s z á m á r a 

-= tizennégy 
s z o b a , 

=̂  konyhák-
~ kai ellátva, 

a honnan 
egyenesen 
szinpadra 
léphetnek , 
s a szinkör 
belseje is 
igen dísze¬ 
sen van fel¬ 
szerelve a 
páholyok¬ 
kal ellátva. 

Jelenleg 
épen egy 
építtető bi-
zottmány 
a lak ul t , 
mely a még 
hiányzó te¬ 
tőzetet s a 
s z i n k ö r 
homlokza¬ 
tát íelépit-
tetni vál¬ 
lalkozott; 
s e czélra 
aláírásokat 

uj nyári sz inház köröztet S 
hetenkint tombolajátékokat rendez, nagy sikerrel. — E mü befeje¬ 
zése azért is nagyon kivánatos B. Füredre nézve, mert akkor az 
eddigi színházépület, társalgási gyógyteremmé fog átváltoztattatni, 
a minek hiányáról mindekkorig nagyon sokat beszélhet minden 
vendég, ki szeles, esős időben kénytelen a gyógyrendszert félbe¬ 
szakítani. 

Tehát a füredi nyári szinház létrejöttével nemcsak a muzsák 
nyernek nagyot, hanem Hygiaea istenasszony is; ha ugyan igaz, 
hogy ő a savanyuvizek és egyéb ásvány fürdők patronája e mai 
szomoru saisonban. K—s M—n. 

Böngészetek a harczászat (taktika) terén. 
( Vége. ) 

A mult századok hadviselése a harcz bevezetését nem ismeré, 
hanem mindjárt az összecsapás után a fejlődésbe s elválásba 
méne át. 

A három főharczrész könnyebb megkülönböztethetése érde¬ 
kében, egy átalános példát hozunk fel, mely azokat kellőleg 
kiemeli : 
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Egy előre hatoló csapat legszélső elővédje az ellenségre buk 
kan 8 egyes lövések által annuk jelenlétét, signalizálja. 

Az elővéd nagyobb resz- csatárlánczba oszlik, segélyőrseit 
elrendezvén, s a tüzelést, — lőtávolba érve, azonnal megkezdvén 

Akközben a csapat zöme magát harczállásba helyezi, feszült 
figyelemmel az ellenséges mozgászatok czélja felé tekintvén. 

Az elővédnél beosztott lovasság egyes elöretörtetései s ugy 
egy ágyulövés, mely mindig szaporább lesz — a harcz megkezdé¬ 
sét, vagyis a bevezetést jelentik. 

Az ellen azonban ezalatt mindig több és több eröt* huz a 
harczvonalba, mely által tán kénytelenittethetünk megszorult elő¬ 
védünk támogatására sietni. Zászlóalj után zászlóalj hatol előre a 
harczvonalba, annak folyamába markolván, mig tartalékunk egyes 
nagyobb és megdöntő lökések kivitelére, vagy az ellenéinek ártal¬ 
matlanokká tételére, összpontosított harczállásban a háttérben 
marad. 

A csapatok nagyobb részének a harcz folyamába való e behú¬ 
zása, annak fejlődését képezi. Az eredetileg nyitott és tág harcz 
rend ezen időpont beálltával, a tömb-harczászatnak és h idoszlo-
pok alkalmazásának enged tért-

Lovasságunk törekedni íog, az ellenséget a harczmezőről 
leszorítani, vagy az ellenünk nyomuló ellenséges hadoszlopokat 
(colonnes) ismételt megrohanások által feltartóztatni és szétverni. 

E marczona nyomások s ellennyomásoknak, a lövegek vad 
hatalma hatványolt nyomatékot kölcsönöz. 

A támadó és védő szerepei ismételve cseréltetnek; — e<ryes 
fontosabb pontok birásaért és megtartásaért nehány száz ember 
élet feláldozása mellett foly a küzdés és harcz, mert azok birtok¬ 
lása a véres n; p elválása. 

A harcz fejlődése ennélfogva azon erő-megfeszitett törekvés, 
az ellenfélt elfoglalt állásából kiszorítani, melyből aztán azon 
kétoldalu erőködés növi ki magát, mely az ellen megtörését szá¬ 
mitja czéljai közé. 

Akközben a tartalék, melynek az utolsó eldöntő lökést kell 
intéznie, rohamoszlopait (Sturmkolonnen) felállítja, azokat az el 
lenséges kö/.éppont keresztültörésére vagy egyik szárny felhenge 
ritésére irányozván. Az elválás, nehány végzetteljes percz 
közelg. 

Az ellenfél, melynek erej : kimerült ?agy tán elégséges tar 
talék által nem támogattatik, tartaléka fris erejének ellen nem 
állhatván, magát a végleges feloszlatás veszélyétől megmentendő, 
kisebb vagy nagyobb ellenállás és veszteség mellett, visszahúzni 
fogja, mely körülmény a nap sorsát eldöntötte. 

A győzelem csak gyors és czélszerü üldözés mellett, hozhat 
valódi gyümölcsöket. 

Az üldözés ugy legyen intézve, hogy nemcsak az ellen erejé¬ 
nek további összpontosítását meghiúsítsa, hanem egyszersmind a 
föloszlott és szétszórt csapatoknak egyes pontokom megállapodá 
sat s elhelyezését megakadályozván, egyuttal az ellen megtört bá¬ 
torsága egyhamari föléledését is letartsa. 

A mennyivel hevesebb az üldözés, annyival nagyobb a hátráló 
résznek anyagi vesztesége is, s annál nagyobb a valószínüség, a 
hadjárat czélját egy csapással eldönthetni. 

Napoleon hadjáratai e tekintetben sok tanulságos példát mu¬ 
tathatnak fel. 

A harcz részleteinek föntebbi elösorolásából ki lehet venni, 
hogy azon harczfél, a melyik erejével legjobban gazdálkodni s azt 
az alkalmas időpontban fel is használni tudja, a legtöbb kilátás¬ 
sal bir, ügyének jóra fordultára. Emlitett ezen időpontok kellő 
eltalálása, szintén a jó vezérlet egyik fökelléke. 

Hogy sok előre nem látható esetre számitólag, a jó vezér 
egész az utolsó pillanatig egy erős és meg nem renditett tartalék 
birtokára fog törekedni, egy oly szabály, mely a hadtörténelem 
által csakis ezen értelemben illustráltatik. Mert a ki az utolsó 
tromfot is már kijátszotta, valóban szomoruan játszik, ha az ellen¬ 
fél még egykét, nem gyanított tromfoeska birtokában maradt 

Pönitz, a jeles harczász, arra int, hogy : „Óvatosság a beve¬ 
zetésben, szívósság és hatály a fejlődésben, erély s elszántság az el 
döntésben, — a győzelem főkellékei, mely azonban csakis erőnk 
érvényesítése által érethetik el." 

Midőn a hadviselés még bölcsőjében feküvék, akkoriban 
mint már fentebb is éri tök, az egész vezérlet abban állott, hogy a 
két elK ntábor öss/.ehozatott; a győzelem elválását az egyes har¬ 

czosok bátorsága, phisikai ereje s ügyességére bízván. Ennélfogva 
harczmezöküi csak rónatájak választattak. 

De utóbb az emberi szellem a cselekvés ezen terét is művelni 
kezdé, megmutatá, mint kelljen csapatokat rendszeresen iolállitani 
és vezérelni, -— mint a letipró hóditó mohó rohamának \áro-
sok s egyéb ponto'< megerősítés: által, hatalmas gátat vetni, 
— folyamok, maga-latok és mélységek természetes akadályait, 
szolgáló védeszközeintike átalakítani 

Jelenleg a/; egész föld felülete egy nagy harezmezővé alakult 
át, mert a terep minden neme, a hová csak ember lábát vefhtti. 
czélirányos felhasználás mellett, véres tevékenységének tág mü 
teréül szolgál. Azon terep kellő ismerete tehát, a melyen a harcz 
foly, a vezérlet fökelléke és szükséglete. 

A kémhareznk (Rekognoszirungsgefechte) kisebb hadi vál¬ 
lalatok, melyek által a harcztér s előterep harczászati minősége 
kikerülésére erőszakos uton törekszünk. Ezea kikérnlés (Rekognos-
zirung) aí ellen erejének, harccálíásának és védeszközeinek kitu-
dására van irány< zva. 

E hareznem további egyik főczélja, az ellen harczállási ki¬ 
fejlődésének, egy eldöntöbb és nagyobb valódi harezmüküdés 
érdekébeni kitudása. 

A kémlelők az ütközet folyamában, bevágó észleleteiket és 
tapasztalataikat följegyzik, a harczot azonban jókori hátrálás által, 
a szoros értelemben eldöntésre kerülni nem hagyják. 

A tüntetések (Demonstrationen) és színtámadások (Scheinan-
griffe) ál'al, a támadó az ellen figyelmét azon pontokra fordítani 
törekszik, melyeken semmi eredményt sem akar ugyan elérni, 

j de melyek megerősitése által, valódi támadási pontjai fedezetlen és 
| gyöngített állapo ba helyeztetnek. 

A tüntetések a színtámadásoktól abban különböznek, hogy 
az utóbbiak alkalmazásánál a csapatok az ellennel közvetlen 
érintkezésbe hozatnak, mig az elsőbb harcz fogásoknál t ámadólagos 
felállítások, mint tömbözések, hadoszlopok képezése s. a. t által 
az ellenre fenyegetöleg és kihivólag akarunk hatni. Mindkettő 
czélja az ellent tévedésbe hozni, — valódi harczczélunkat divergens 
mozgászatok álarcza alá rejtvén, — öt ballépésekre és téves dis-
positiók tételére birni. 

A tüntetések csak nagyobb hadi vállalatoknál találhatnak 
alkalmazást, mig a színtámadások kisebb körü működéseknél is 
sikerrel alkalmaztathatnak. 

A meglépések (Ueberfalle) s a lesvetések (Hinterhalte) az ellen 
rögtöni — el nem várt s ennek következtében meglepő megtáma¬ 
dását tüzik ki czéljokul. Ezek által egyes pontok hatalmunkba 
keritése, ellenséges szállitmányok elragadása vagy megsemmitése 
s egyéb harcezélok elérése váratik. A meglepetés s az ellen 
képtelensége, magát azonnal harczállásba helyezhetni, a megtáma¬ 
dó részére tetemes erkölcsi tulsuly biztosit. 

A meglépés a lesvetéstől abban különbözik, hogy az elsőnél 
mozgászatok által lepjük meg az ellent, mig az utóbbinál rejtett 
leshelyben, annak közeledését s állásunk melletti elhúzódását el¬ 
várván, öt oldalban és hátulról rohanjuk meg. 

Franczia hadvezérek, — a harczászat ezen utól nem ért nagy¬ 
mesterei, — a két hareznemet, fényes eredmények mellett, egy. 
mással gyakorta hozták összeköttetésbe. Döntö István. 

Henszlmann Imre jelentése a székesfehérvári 
régiségekről. 

(Felolvastatott a m. Akad. júl. 7-ki ülésében.) • -
(Folytatás.) 

A felhozott kérdések megközelítő megoldására készült azon újítási ki¬ 
sérlet, melylyet archeológiái bizottmányunk elé terjesztek, és melyet a bi¬ 
zottmány felszólítására most a tek. akadémia birálata alá bocsátók. 

Tekintsük mindenekelőtt a helyszín képét (2-ik ábránkon). A néző 
jobb oldalán látja egy tömegben A, a püspöki palotát, B, udvarát, C kert¬ 
jét, mely utóbbit a régi várnak még fennálló falrésze kelet felé körülsze¬ 
gélyezi, és melynek keleti osztálya, a néhai bástya, most is magasabb a 
többi kertnél. 

Szemközt, a néző bal oldalán állanak D, magán-épületek, melyeknek 
egyikében az érintett párhuzamos két várfal-alapzat E E találtatott; a ke¬ 
leti fal alkalmasint a püspöki kertet szegélyező falnak folytatása volt, és az¬ 
zal együtt bástyát képezett. 

A két megjelelt épület-csoportot egymástól elválasztja a nyugatról 

'áöő 

pontban emlitett három sir : végre 
k k K 

még e 
melyre 
kellene. 

pontot)Tekvésébőf"meríthetni. Többrendbeli fontos okokkal Érdy oly 
•szinüvé tette a talált csontváz ugyanazonságát Ill-dik Béláéval, ho-jry 

kételkedhetünk. Ha már most e csontváz va-
meghatározott helyét 

e . • . , i . . 
Ezen pontok táján emelkedett valaha sz. István basilikája, mely mint l s ' g a z o a Ja-

em a királynak 'Rómával! szoros viszonyánál fogva igen valószinüleg a Ill-dik érintem, a királynak Béla majdnem két századdal későbben élt mint sz. István, 
y római (sz. Póter és sz. Pál) bazilikák mintájára épült, a igy egyszerü és előtte több árpádi királyt családostól temettek a fehérvári templomba. 
om fő osztályból állott t. i. a kelet felé fjkvő félkörü apsisból, az erre A középkorban a sírok elhelyezésében azon szokás uralkodott, miszerint 

következő kereszthajából, melynek «) pjtitján négy oszlop hordozta kúp az alapitóival, vagy előtte elhunyt családtagéval kezdvén, a ki első volt, leg-
(az ugynevezett ciborium) alatt az oltárasztal állott, és oly nyugat felé közelebb a kereszthajó közepén álló oltárhoz jutott, a következő annál tá¬ 
terjedő hosszházból (Langhaus), melynek középhajója a két oldalán volabb, mennyivel későbben halt meg, és mennyivel több megelőzői voltak, 
fekvő mellékhajótól egész hosszában csak oszloppal és még nem felváltva E szokásból joggal következtethetjük, hogy a Ill-dik Béla előtt meghalt s 

pillérrel választatott el. Emlékeznek ugyan az irók egyes itt eltemettetett sz. Imre, sz. István, Kálmán, Álmos vezér, fia I ld ik Béla, •oszloppal ói 
toronyról is, mely a 
basilika nyugati hom-
lokzitán állott; de, ha 
a basilika a Rómában 
létezett ba-ilikák min¬ 
tájára épült, torony¬ 
nyal még nem birt, és 
a torony csak későb¬ 
ben az első vagy má¬ 
sodik ujra - építésnél 
épült, hozzá és ezen 
esetben kettős volt, 
mert ily nagy templo¬ 
mot már aXI-dik szá¬ 
zadban is kettős to¬ 
ronynyal l á t t a k el 
átalánosan, ellenben a 
régi római basilikák-
ban torony helyett elő¬ 
csarnokot és előudvart 
látunk alkalmazva; 
melyet azonban azért 
nem rajzolok restaura-
tiómhoz, mert az elő¬ 
csarnok kezdete a püs¬ 
pöki lak alatt fekszik, 
hol az ásatást kezdeni 
nem lehet. 

Az előadottakat 
szem előtt tartván, a sz. 
István basilikának re-
stauratióját. melyet 
á b r á n k legsötétebb 
vonalai adnak, úgy 
kezdettem, hogy a 7-
dik pont szerint min¬ 
denek eiőtt a tájéko¬ 
zás utján annak hossz¬ 
tengelyét meghatá¬ 
roztam, mi irányára 
nézve az iránytű se¬ 
gedelmével nem ne¬ 
héz, de annál nehe¬ 
zebb pontos fekvésére 
nézve, ha, mint itt, az 
épület semmi szögét 
nem ismerjük; itt az T é r k é p a t e r v e z e t t s z . - f e h é r v á r i á s a t á s o k h o z . 

egyetlen útmutatást az Érdy tagtársunk által fölfödözött királyi sír adta, 
melyet, mint olyant, a csontváz fején talált ezüst korona, és keze mellett 
fekvő királyi páleza mutatott fel. 

A középkor legkitünőbb személyeinek testeit a templom kellő köze-
/ , ;_.•.__/ i ° . . > . ; . • T r . i r. •, 7 • . AU:* 

továbbá I ld ik Géza 
II-dik László, IV-dik 
István és a kir. család 
más tagjainak testei 
a kereszthajó egész te¬ 
rét, és azon kivül még 
a középhajónak keleti 
részét maguk számára 
vették igénybe, s hogy 
igy Ill-dik Bélának 
családjával ceak a köz¬ 
éphajóban és itt is in¬ 
kább nyugat felé jut¬ 
hatott h e l y e ; mi¬ 
ből megint következik, 
hogy sirhelyétol kelet 
felé, még pedig neve¬ 
zetesebb távolságban 
a kereszthajó széles¬ 
ségi tengelyét kell ke¬ 
resnünk. K tengely ke¬ 
let felé alig mozdulhat 
többet a bástya benső 
fala közelsége miatt, 
de mozdulhat, ha a ki¬ 
kérdezett szemtanuk 
csalatkoztak, nyugat 
felé, azonban mindent 
összevéve, nem hiszem, 
hogy a különbség tete¬ 
mes lehetne. 

Hol a templom¬ 
nak keletről nyugatra 
futó hosztengelye és 
a kereszthajónak dél¬ 
ről északra futó szé¬ 
lességi tengelye egy¬ 
mást metszik, ott volt 
az a) ponton akereszt-
hajónak középpontja, 
ott állott oszlopos kúp 
alatt a főoltár, mely 
1083-ban sz. Imre és 
sz. Tstván testeit fo¬ 
gadta. Ha. ezen pont¬ 
ról kel et felé és nyugat¬ 
felé , minden oldalon 
, meghatároztuk a ke-fél egységet jegyezünk fel a hasilika hossztengelyére 

reszthajónak hosszát a 4-dik pont érteiméhen. 
De hogy ezt tehessük, szükséges elébb az egységet, vagy is a közép¬ 

hajónak szélességét feltalálni a 2-dik és 8-dik pontok értelmében. 
pere (értvén a hossztengelyt) szokta letenni. Ha tehát, mit biztosan állit- j Láttuk, hogy Simonyi kanonok 50 közönséges lépésre mérte 1800-ban 
hatni, a talált, csontváz királyi csontváz, a templom hossztengelye is egy és 
ugyanaz a sír hossztengelyével, és a basilika tengelye csak annyiban moz¬ 
dulhat párhuzamosan a rajzolttal, ettől jobbra vagy balra, mennyiben Érdy 
rajzában is a sír tengelyét jobbra vagy balra kellett volna mozdítani. 

E hossztengelyre állanak épszög alatt a hasilika kereszt-tengelyei 
és azok közt a kereszthajó szélességi tengelye is. Ugy hiszem, hogy ez utób¬ 
binak hosszabbításán létezett a templomon kivül dél felé nagy Lajosnak és 
észak felé Mátyásnak mausoleutna; mert ilyféle kápolnákat a templom ne¬ 
vezetesebb tengelyei körül épitettek, mint a westminsteri apátságban^ Lon¬ 
donban, és a batalhai templomban Portugalliában; de másképen is íróink 
egyrészt e két kápolna egyenmértéki elhelyezéséről beszélnek, másrészt ér¬ 
tésünkre adják, hogy Mátyás kápolnája közel állott a vár falaihoz, hova azt 
a megkérdezett szemtanuk Í8 (lásd a 15-dik pontot) teszik, t. i. a püspöki 

a templom alapzatának egész szélességét. Ha a 2-dik pont szerint e szé¬ 
lességnek egyik felét a középhajó szelességének adjuk, leend egyelőre az 
egység 25 lépésnyi, vagy is 5 lépést két bécsi ölre számitván. tiz ölnyi. 
A lépésekkeli mérés szerfölött pontos nem lehet ugyan, azonban pontosabb¬ 
nak teljes hiányában használnunk kell azt annál inkább, mivel legalább kö¬ 
zelítőleg mutat 60 egész régi római lábra, melynek alkalmazása a 8-ik pont 
értelmében igen valószinü. A régi római láb a bécsihez úgy állván, mint 
13090 az 14011-hez, 60 régi római láb ad 9(*2'06." -=56'0,6" : vagy h 
672,600 bécsi hüvelyket, melyet a hasilika valódi egységének vehetni hszek. 

Ezen egységnek egyik felét a kereszthajó a)-ban talált középpontjától 
átvivin nyugatfelé ^9)-ben, és keletfelé j-)-ba a basilika hossztengelyére, 
kapjuk a kereszthajó hoszszut ft-tól y-aig egy egységbe a 4-dik pont értel¬ 
mében. 
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Az 5-dik pont szerint az apsis félkörének fentője számos esetben úgy 
találtatik, ha az egységet 0,414-el sokszorozzuk. E sokszorozás adand 
218,456 bécsi hüvelyket, tehát ily nagyságu fentövei kell körülírni y) pont-
lói az apsisnak félkörét. 

Az apsis legkeletiebb pontjától szokták régenten a templomok hosz-
szának mérését kezdeni. E hoszszat az I-ső pont szerint a IV-dik és V-dik 
századtól egész a Xl-dik század kezdetéig többnyire öt egységre határoz¬ 
ták; e ponttól kellend tehát egész a nyugati zárfalig jelen esetben 3363 hü-
velyket mérnünk, mi 46°4'3"-et tesz, azon irók tudósitásait igazolván, kik 
a basilika hosszát többre mint 100 lépésre tették (1. a 9-dik pontot.) 

Ha ezen 3363 hüvelykből lehúzzuk az apsis fentőjének 278,456"-nyi, 
és a kereszthajó hosszának 672,600"-nyi nagyságát, marad a három hajó 
hosszának számára 2412,4". 

Basilikánk minden valószinűséggel oszlopos basilika levén (1. a 10-ik 
pontot) a fennmaradt 2412,4" hüvelyket oszlopközökre kell osztani, még 
pedig az 5-ik pont értelmében, miszerint az oszlopköz aránya a TV-ig szá¬ 
zadtól a Xl-ig századig közelitőleg az egységnek 7-détől tágult 5-déig. 

Közelítőleg tehát az oszlopközt az egységnek ötödére tettem, kaptam 
számára 672,6" : 5 —134,52''-et, vagy is pontosabb módon számitván 
134,789"-et. Azonban ezen mérték nem valamennyi oszlopközre alkalmaz¬ 
ható: mert ha üreiket mindenütt ugyanazon nagyságra határozni akarjuk, 
az első és utolsó oszlopköznek annyival nagyobbnak kell lenni a középsők¬ 
nél, minél hosszabb a kereszthajó pillérének nyugati karja, és minél hosz¬ 
szabb a templom nyugati zárfalának belső szinéből keletfelé kiszökő falpil¬ 
lér. Ha már most az emlitett két oszlopközök nagyobb hosszát ugy ara¬ 
nyozzuk a többi oszlopköz mértékéhez, mint áll \/~.l az egyhez (és ez oly 
arány, mely a középkorban számtalanszor előfordul), vagy is ha az egység¬ 
nek ötödét \/Yal sokszorozzuk, tehát 134,52"xl.414 leend 190,211"-ünk 
a két nagyobb oszlopköz számára, és maradand 15 oszlopköz egy-egy 
134,52"-nyi mértékkel; miből a basilika öt egységnyi hossza következőleg 
volna felosztandó keletről nyugatra : 

a szentély apsisa fentőjének hossza 672,6"x0,414 . = 278,456" 
a kereszthajó hossza y és /? pontok közt az egység . = 672,600 
a hosszhajók legelső osztályának hossza, az egységnek 

ötöde, azaz 134,52" sokszorozva S/'^-íú, azaz 1,414-el . . = 190,211 
tizenöt oszlopköznek hossza 134,52" sokszorozva 15-el = 2017,800 
az utolsó osztálynak hossza ugyanaz mi az elsőnek . = 190,211 

az egész basilikának hossza . . . 3349,278" 
itt a 3363,000"-nyi hosszából 13,722" hiányzik azért, mert csak közelitőleg 
számítottam, az oszlopközök soha tökéletesen nem vétetvén az egységnek 
oly határzott töredékére, minő az '/7 '/6 '/5» hanem azoknál valamivel na¬ 
gyobb vagy kisebb mértékre, mint azt a fentebb adott 134,52" és 134,789" 
közti különbség is mutatja. Ha még a pontosabb számitásnál is fennmaradott 
pár hüvelyk, e maradékkal vagy a kereszthajó nyugati karjának, vagy a nyu¬ 
gati zárfal kiszökő falpillérének hosszát szaporították, s igy érték el töké¬ 
letesen az egység sokszorozása által határozott összeget. 

A basilika szélességeit illetőleg, a középhajót egy egységre, a két mel¬ 
lékhajónak mindegyikét fél egységre határozván, a három hajónak összesen 
a 2-ik pont értelmében szélességül két egységet =1445,2"-et adtam. Ha a 
kereszthajó nem szökött ki észak és délfelé a mellékhajókon, hanem azoknál 
csak magasabb volt, és igy képezte a szinte magasabb középhajóval a régibb 
T idomú keresztet, akkor a kereszthajó szélességét is két egységre kell 
tennünk. E ki nem terjeszkedést valószínűbbnek tartom a kiszökésnél; mert 
ez előbbi annyira a későbbi, sőt még csucsives stylben is épült magyar 
templomok szellemében van, hogy Ipolyi barátom, a ki-nem-szökést magyar 
jellegnek tarthatá, és valóban a kereszthajó tul nem terjeszkedik a hossz¬ 
hajókon sem a sz. mártoni, sem a zsámbéki, de még a pozsonyi, budai, kassai 
és kolozsvári templomokban sem; valószinü tehát, hogy ez vala az eset az 
ezeknél sokkal régibb sz. István basilikájában is. 

Lássunk most más véleményt, Szvorényi többször idézett értekezésé¬ 
ben a következőket mondja sz. István basilikájának kiterjedéséről: 

416-ik lap. „Ezen nagyszerű főtemplom körülbelül egész addig nyult, 
hol hajdan a piaczi kut állt, dereka pedig, vagyis hajója kelet felé terjedt." 

417-ik lap. „A sanctuarium kelet felé terjedt egész a védfalakig, ugy 
hogy midőn Corvin Mátyás magának s atyjának mausoleumot épitendő az 
előbbi főoltárnál (szentélynél) nagyobbszerüt akarna alapitani, a védfalat is 
kénytelen volt megbontatni." 

418-ik lap. „A sanctuarium fekvéséről még világosabban győződtek 
meg azon romokból, melyek ott, hol a mai püspökség fundusa végződik, az 
utczán 1815-ben fölásattak." 

Ezek szerint a basilikának legalább is 80 ölnyi vagyis 480 lábnyi 
hosszura kellett volna terjednie : ez ellenében a legnagyobb római basili-
káknak hossza kisebb volt, mert a régi sz. Péteré csak mintegy 360 párisi, 
a sz. Pálé pedig mintegy 400 porosz lábra terjedt. 

Továbbá, ha a basilikának szentélye egész a védfalakig terjedt, alap¬ 
zatát az ez idén épitett ház alapításánál fel kellett volna találni, valamint 
Mátyás sirkápolnája sem foglalhatott volna helyet a püspöki kert ama ré¬ 
szében, hol azt szemtanuk látták, hanem annak is tovább kelet felé kellett 
volna esnie. Ama maradékok tehát, melyek 1815-ben a mai püspökség keleti 
vége mellett találtattak, csak a régibb templomoknak a védfalakba befala¬ 
zott, oly faragott kövei lehettek, mint a minőket ez idén az épülő ház E E 
környékén találtak : ez pedig annál inkább, mert a maga Szvorényi által 

418-ik lapján idézett Bombardius, ki az alapfalakat még láthatta, azok 
hosszát körülbelől 100 mérnöki lépésre, azaz 50 ölre teszi. 

Ezek folytán nem hiszem, hogy rajzomat tovább kelet felé kellend moz¬ 
dítani; ellenben kellend talán 4 egész 5 öllel nyugat felé mozdítani azon 
esetre, ha Mátyás sírkápolnája nem épen a püspöki kert délkeleti szögletében, 
hanem tovább nyugat felé állott. 

Ugyszintén nem lehttetlen, hogy a basilika még tovább nyugat felé ter¬ 
jedt, minp&iLSzvorényi mondja. Ezen eset t. i. akkor valószinü, ha az ere¬ 
deti basilika, a nagy rómaiak példájára, előcsarnokkal és nagy oszlopos 
elöudvarral birt, és ha e két tagját is a fö'épitményhez számítjuk. 

(Vége kövtlkeiik.) 
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Vasárnapi Ujság 30-ik számához 1862. 

Történelmi kalászatok. 
Irta Lehoczky Tivadar. 

( F o l y t a t á s . ) 

XVI. 
Valami a magyar nyelvről II. József idejében. 
Ugy látszik, 1780. körül a magyar nyelv sokkal alantabban állott, 

mint azon század elején; mégis dicséretökre válik hatóságainknak, hogy I I . 
József császár idejében, midőn a hivatalos latin nyelv mellett leginkább a 
német divatozott, magyarul is leveleztek s a körleveleket ily nyelven bocsá-
ták közzé. Érdekesnek találom, nehány ily hivatalos körözést már csak azon 
okból is közölni, mert irmodora és nyelvészete sokban elüt az előbbi és 
utókorbeli magyar fogalmazványokéitői. Olvassunk nehány személyleirást 
1785. évből :*) 

Descriptio. Genesi Pál, mint egy 37 esztendős Pápista (pór a mint 
nimellyek mondgyák zsidóbúi lett keresztén) a mint pedig maga mondotta 
Eszterhazjantal Regementyébül első Major Companiábúl bizontalan üdőre 
haza bocsájtott Katona, Vékony, igyenes, közép Termetü személy, fekete 
rövid bozontos hajat visel, barna és valamenténnyire himlőheles ábrázatu, 
kék ujjas köpönegbe, ujjas Lájbliba finyes Gombokra, sötét kék ezüst sino-
ros selem postó Nadrágbó, nimet Stibl csizmábó szököt el, melegbe kala¬ 
pot, hidegbe pedig fejér Polyi süveget viselt l l . Augusti 1785. 

Borszörcsöki Helységbül Nemes Veszpr. Vármegyébül (Ahol korcs-
márosi szolgálatot tet t) 205 forint és 20 pinz bor árát, mely a Helységé volt 
magához vevén Feleségével és egy kiss Leánkájával, elszököt, Mojzses Ja¬ 
kab Szőllősi Zsidonalis Pálinka Karton, és Gyolcs árával 21 fttal 31 kr. 
adós maradót. 

Felesége descriptioja. Felesége Kata nevezetü, Pápista, Alacson Köp-
czös termetü, Fejér szinü, Tiszta kerék rendes Ábrázatu, Magyar fekete 
töltőt fejkötőbe közönségessen szokott járni, néha pedig fejér csipkés Tin-
tukosba, és töbnyire piros karmazsin czipellöt visel, vagyon néki zöld Ma¬ 
téria Téli bundajais, mint egy 33 Esztendős, mind a ketten Magyarul és 
Németül egy eránt beszéllenek. 

Leánkájának Descriptioja : Bariska mintegy 3 esztendőbe levő fejér 
piros képü, kék szemü, vonyintot orrú piczin száju rendes Leán Gyermek. 

Nyers Antal Descriptioja : Nyers Antal, T. Vormszer Regementyébül 
Oberster első Schvadromjábúl negyedik Czukbúl való Lovas katona, ki 
megszököt. Közép Termetü, vallos, Vats!:os, szőke Ábrázatu, sárga forma 
haju, s bajuszu, mintegy 36. Észt. Zöld Sövegben, melynek elein Kalap 
formára böör volt, melyet egeszlen a szemére lehúzott Vormszer Regemen-
tyebeli egész ruhában, Kardis lévén az oldalán Sarkantyus rövid száru 
fekete stibliben, a Nagdragja pedig a Lába között zsiros bőrrel volt meg 
foltozva. 

Szandi János Hegyfalvi ispanytól Banhidan ellopott? lovának le Irása: 
Barna pej Kantza, hoszu Dereku, az bal Tzombján H. G. vagyon sütve, az 
orra világos pej, farát széjel hánynya, a hátulsó jobb kerme széles, fel hasat. 

Balogh Mihál testvérgyilkos, kózepp termetű, tiszta képü, gesztenye 
szimű rövid haju, fél viselt Öreg szűrben ment el, az lába szárát széles 
bocskor szijjaval vastagon szokta megtekerni; hoszu Bajuszát el-meczette 
Kalap helett Csákós sóveget vett. (végo követkedv.) 

Egyveleg. 
•+• {Óriás-fényük.) Kaliforniában van nehány magánosan álló fcnyü, 

melyek a világ legmagasb fái közé tartoznak. Ezen „utolsó mohikánjai" 
egy kiirtott őserdőnek, 300—350 láb magasak, tehát csak 70 — 80 lábbal 
alacsonyabbak a straszburgi vagy a bécsi (lehordatlan) sz. István-toronynál. 

+ (.4 lipcsei egyetem elsö rektora)? Preisibius Kristófot, a lipcsei egye¬ 
tem első rektorát, szakála oly rúttá és ijesztővé tette, hogy midőn az erdőn 
egy bokorban a földön kinyujtózva feküdt, egy vadász vadkannak nézte s 
már rá is fogta puskáját, hogy agyonlője; ha Preisibius a veszélyt szeren¬ 
cséjére még jókor észre nem veszi s fel nem ugrik. De nemcsak szakála, ha¬ 
nem sirirata által is nevezetessé lett Preisibius; sírkövére ugyanis ezt irták: 
„Hic primus exemplo docuit, Rectores Lipsienses esse mortales." (Ez bizo-
nyitá be példával először, hogy a lipcsei rektorok halandók.) 

*) Hel) tartótanácsi nyomtatott intézvényekből leirva. 

T Á R H Á Z . 
Garam-Kis-Sallón többé senki sem káromkodik. 

Ez az első ujság Barsmegyében! Hogy-hogy? mi hatalom hozhatta 
azt létre, a mit országos törvények sem irthattak ki Magyarországból? Biz 
az egyszerü ötlet szüleménye t. szerkesztő ur! Május 25-én, mint születésem 
(1813.) és rendes lelkészi állomásomba beiktatási ünnepélyem napját (1843.), 
mint magamra nézve kétszeresen is nevezetest, hallgatóimra nézve is neve¬ 
téssé akarván tenni, azt gondoltam ki, hogy semmivel sem tehetném emlé-
kezetesbbé e napot, mint ha ama gyalázatos bünnek, az istenkáromlásnak ki¬ 
irtását inditványozom, — Felvettem e végre alapigeül azt a szentirásbeli 
helyet, melyet olvashatunk 3. Mos. 24 : 16 : „Valaki szidalmazza az Urnak 
nevét, megölettessék az." 

Élőbeszédemet nem azon kezdtem, mint az egyszeri ember: „Az Istenét 
a Krisztusát'' stb., hanem, hogy mégis érdekessé legyen beszédem, kivallot-
tam, hány éves ember és pap vagyok; elmondtam, hogy mennyire Örülnék 
én születésemnek és pappá létemnek, ha azt ki tudnám eszközölni, mit ed¬ 
dig a legkeményebb országos törvényeknek sem sikerült gyökeresen kiirtani, 
t. i. az istenkáromlás megszűnését. 

Szólottam hát annak eredetéről, országunkba betöréséről, mint leg¬ 
nagyobb és legbolondabb bűnről, mint egyes és országos csapások szerző 
okáról, — régibb és ujabb büntetéseiről és végre azon utról és módról, 
melylyel gyülekezetünkből ki lehetne irtani. 

Tanitásom alkalmazásában indítványoztam, hogy miután semmi intés, 
büntetés, nevelés, tanítás s egyéb ily eszközök által e bünnek kiirtása nem 
sikerült, — álljunk össze társaságba, nevezzük el társaságunkat, a vám, 
kereskedelmi, gazdasági stb. egyletek mintáikra, káromkodás elleni egylet¬ 
nek. Fogadjuk fel fejenkint Isten és egyleti tagtársaink eJőtt, becsületünkre, 
hogy többé sem magunk nem káromkodunk, sem másban megintés és felje¬ 
lentés nélkül el nem hallgatjuk a káromkodást. Hogy egyházi beszédem ha¬ 
tott, minden szemen, fülön, ábrázaton — hiveim dicséretére említem meg — 
kiderült. 

Hogy egyházi beszédem a maga idejében mondott szó volt, megtetszik 
onnan, hogy az egész gyülekezet szószékbőli hirdetés megelőzése nélkül, 
Istenháza előtt megállapodott, kivánságát nyilványitandó az iskolaterembe 
menetelre, fogadás és igérettételre, hogy többé nem káromkodik, s nagyobb 
bizonyság okáért saját kezeirását Í3 adandja ígérete s fogadása teljesíté¬ 
sére. „A ki többé káromkodni merészel, ám lássa !'* volta közfelkiáltás. Ugy 
lett. Délutáni istenítisztelet után bejött minden értelmes és jó erkölcsű 
ember az iskolaterembe, — aláirási ivet kértek s önként irták alá neveiket. 
Kértemre az ünnepélyes aláirás és fogadástétel az ötödnapra következett 
áldozó-csütÖrtökre halasztaték, — bővebb meggondolás tekintetéből, a 
mikor aztán majd minden jóravaló öreg, középidejü és ifju ember eljött 
aláirás és fogadástétel végett az iskolaterembe. Esküdni is készek lettek 
volna, de megmagyaráztatott, hogy az esküvés — a mitől különbözik ez 
igéret és fogadástétel, a hitszegés veszélyével járna. 

Az ünnepélyes aláirás és fogadás megtörtént. 
Alapszabályokról is volt szó. Ezek kidolgozása és a jött vasárnapon 

megvitatása következett. Ez is megtörtént. 
Következő alapszabályok inditványoztattak és hagyattak helyben. 
1. Az egylet czélja : kiirtása a káromkodásnak az egész helységből. 
2. A fogadástétel szavai: Isten és a társaság tagjai előtt igérni becsü¬ 

letre azt, hogy többé sem maga a fogadást tevő nem káromkodik, sem más¬ 
nál azt helyben nem hagyja. 

3. Az alapszabályoknak mindenki feltétlenül engedelmeskedik. 
4. A büntetések evangyéliomi s polgári törvényekkel egyezők. 
5. Elnök, titkár és törvényt alkalmazó bizottmányi tagok választandók. 
Következett vasárnap a társaságnak a szabályok alapján megalakulása. 
Elnökké a lelkész, titkárrá a tanitó, bizottmányi tagokká a rendes bi-

rákoa és presbytereken kivül 14 tag választatott egyenlő arányban minden 
körü közöl. Bíráskodni — feljelentési eset nem léte miatt — nem kellett. De 
már hallatszik a közmunkák miatti korcsmai czivódás. Aligha ki nem fícza-
modik valamelyik társ nyelve. Gyalázat neki, ha feljelentetik. 

Szolgáljon e szerencsésen sikerült kisérlet követendő például minden, 
oly helyen, hol a nép, mint Garam-Kis-Sallón volt, rá van szokva a károm¬ 
kodásra. „Minden kezdet nehéz," de egyesitett erő legyőz minden nehéz¬ 
séget. Utóbb „akarni is elég." Mint 'minden önkéntes fogadásnak, ugy a 
nemkáromkodás megfogadásának is ez a lényeges haszna, hogy eszébe jut¬ 
tatja az embernek a szabad akarat tilalmát, mely nem engedi, hogy valaki 
a józan ész ellen szóljon, vagy fogadása megszegésével káromkodjék. íly 
meggyőzédésre jutottak a garam-kis-sallói lakosok, midőn megfogadták, 
hogy ők többé maguk sem káromkodnak, de családaiknak sem engedik meg 
azon istenelleni vétket. Ez az oka, hogy Garam-Kis-Sallón többé senki sem 
káromkodik. 

Adja Isten! hogy fogadása alól kibúvó ajtót senki se keressen, ama 
példabeszédet véve ajkaira : „ember teszi a fogadást, eb a ki megállja" ha¬ 
nem igy szóljon kiki szivében a XV-dik zsoltárral, hogy „az Ur szent hegyé¬ 
nek és hajlékának a leszen lakosa, ki fogadását, ha kártvall is, meg, nem 
szegi." Szobi Pál, vei. lelkész. 

Régi magyar szakácskönyv. 
(Folylutiu.) 

27) Fejér lengyel lével való csuka. Az halat szépen tisztitsdmeg,sózd 
meg; hogy fel teszed, ránts meg fa olajban hagymát : töltsd bele, hadd fő¬ 
jön véle együtt, tölts ugy bele eczetet hogy csipös legyen, borsold meg. 
Bors, gyömbér kell bele. Ha fel akarod adni, kenyeret szelj alája. 

28) Pontyot szekfüves lével. Az öreg pontyot szépen tisztítsd meg, 
sózd meg, hadd álljon sóban, azután rántsd meg olajban szintén heliére és 
levet igy csinálj neki: az megtisztított dió bélit egy mozsárban keményen 
törd meg, rakd egy vas fazékban, metélj kenyeret bele, tölts eczetet, bort 
reá, forrázd fel erősen, keverd gyakorta az kalánnal, hogy felettébb legyen; 
hogy jól megfő az kempér, szűrd által a szitán, hogy jó sűrű legyen, tégy 
bövön tengeri szőlőt bele, borsot, szekfüvet, és minden szerszámát add meg, 
elsőben forrázd fel, lásd meg ha elég-e az szerszám, ugy rakd Osztán az 
rántott halat belé, főzd egy kicsinyé, de ne sokáig; add fel. 

29) Kövi halat koldus-lével. Az megvagdalt hagymát rántsd meg fa 
olajban, az kövi halat tedd fel káposzta levében; forrald fel, az tajtékát 
hányd le, és ugy töltsd köziben az hagymát fa olajastól; borsold meg mind¬ 
járt borssal, gyömbérrel, sáfránynyal, sokáig ne főzd, mert az kövi hal hamar 
megfő : ha fel adod, elsőbe kenyeret szelj alá. 

30) Kárászt szürke lével. Metélj apróra hagymát, és petreselemgyöke-
ret, főzd meg tiszta vizben, hogy be teszed az kárászt az levében, tölts ecze¬ 
tet reá, vess bele borsot, gyömbért és ugy főzd erősen, faolajt is tölts bele, 
szelj kenyeret alá, hogy fel adod. 

31) Hiskását török módon. Végy riskását a mennyi szükség, erősen 
fonyaszd meg, hogy jól meg fakadoz, mosd ki egynehány vizből, vakarj reá 
bővön nádmézet, sózd meg, tégy tengeri szőlőt is belé jó módon, tölts vajat 
reá, és ugy rántsad, hogy fel akarod adni, vakarj reá felől nádmézet. 

32) Mandulatej csinálás. Az meg forrott vizet hidegitsd meg, Osztán 
végy mondolát, tisztítsd meg szépen, keményen törd meg réz mozsárban, 
áztass egy kis fejér czipót tiszta vizben, és ugy törd köziben, hogy jól le¬ 
szen töltsed reá az meghült vizet, és keményen verd által a szitán, tégy 
nádmézet bele, hogy édes legyen, ugy értezd tűznél; hogy fel akarod adni 
pirítsd meg az czipőt, és metéld koczka módon, az tál karaját hintsd meg 
tengeri szőlővel, de meg ne sózd, és ugy add fel. 

33) Mandolasajt-csinálás. Az viza hójagát erősen főzd meg tiszta viz¬ 
ben, az mandolát pedig tisztítsd meg és erősen törd meg, a levét pedig 
hivitsd meg, hogy meleg ne legyen, mondolát törj nádmézzel együtt, azu¬ 
tán szűrd meg az meg főtt lével szita által, forrald fel, de meg ne sózd. 
Hogy be akarod az formába tölteni, kend meg az formát mandola-olajjal, 
hivitsd meg az tejet, az forma hajlékát csináld be viaszszal és ugy az formá¬ 
val együtt tedd fövénybe, elébb az tejet töltsd az tálba hogy aludjék 
meg. Hogy fel akarod adni, tedd abban az tálban, melyben az alutttej va¬ 
gyon, ha vagyon aranyad, fölül aranyozd meg, és add fel. 

34) Zöld lével harcsát. Az halat szépen tisztítsd meg, sózd meg és 
hadd jó módon az sóban állani, és addig igy csinálj neki levet: borban me¬ 
télj czipőt és főzd meg, szűrd által az szitán, azután egy mozsárban törj 
meg zöld buzát, petreselem levelet, tölts eczetet reá és ugy szűrd az leve 
köziben, rakd ugy bele az halat, tölts mézet bele egészlen hámzott almával, 
hogy ugy főjön. Az sava, méze eczetje jó légyen, borsot, sáfránt, fahéját 
tégy bele. 

Irodalom é» müvészet. 

, 80. „ _ 

A (>Petöfö Sándor hagyománya") czim alatt nemsokára megjelennek 
a nagy költőnek a lapokban elszórva megjelent s Gyulay Pál által össze¬ 
szedett prózai müvei. 

© (Uj politikai lap.) Gr. Majláth Kálmán „Vezér" czimü politikai 
lapja Kozma Vazulnál, oktober elejétől kezdve hetenkint kétszer fog meg¬ 
jelenni. Vajjon lesznek-e a vezérnek közlegényei? 

+ (A „Bolond Miska" két legutóbbi száma) a cs. k. rendőrség által 
lefoglaltatott. A szerkesztőség türelemre kéri előfizetőit, mig a lefoglalt 
számokat teljesen pótolni fogja. 

j \ (Aláirási felhívás.) Török Lajos mint kiadó M.-Szigeten, aláirási 
felhivást küldött szét ily czimü, gyermekirodalmi müvecskékre : „Arany 
a b c," irta Batizi János; „Kis Furulya," magyar dalok, gyermekek szá¬ 
mára és „Kis Fülbevaló," vagy egészségi szabályok, kis fiuk és lányok szá¬ 
mára ; e két utóbbit irta Horkai Bácsi. Előfizetési dij az elsőre 40, a máso¬ 
dikra 20, a harmadikra 10 kr. A megrendelések M.-Szigetre Kaminczky 
Józsefhez küldendők. 

/\ (A „Kolozsvári Album megjelent.) Szerkesztek : b. Bánffi Dezsö, 
Deák Farkas és Réthi Lajos. Tartalmát prózai és verses munkák képezik 
ismert és ismeretlen nevü szerzőktől. A250nyolczadrét lapra terjedő album 
ára 2 ft. 

+ (Magyar történelmi munka.) Bocsor István, történet- és államtanár, 
„Magyarország történelme, különös tekintettel a jogfejlődésre" czimü mun¬ 
kát irt, melynek 2-ik füzete e napokban került ki a pápai nyomdából, A 
1 ft. 20 kr. Pesten kapható Osterjamm Károly könyvkereskedésében 
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^ (A „Budapesti Szemléből") ismét kettős füzet jelent meg, oly tar¬ 
talommal, mely e vállalatot sokkal melegebb pártolásra teszi méltóvá, mint a 
minőben, fájdalom, eddig részesült. A jelen kettős füzetet Erdélyi Jánosnak 
Verulami Baconról irt második közleménye nyitja meg, mely után a követ¬ 
kező czikkek jőnek : az „El-e Árpád fiága?" czimü történeti értekezés 
második része Bottka Tivadartól; gróf Széchenyi István pestmegyei mü¬ 
ködése Fáy Andrástól; a magyar gazdasági egylet emlékirata a magyar¬ 
országi vasutak tárgyában, térképpel; b. Kemény Gábornak Machiavelli és 
Montesquieuről irt második közleménye; a magyar tud. Akadémia 1862. 
ápril—juniusban; az irodalmi szemlében két angol történeti munka ismer¬ 
tetése Tóth Dénes és Beöthy Akós által; s végül az ujabban megjelent ma¬ 
gyar könyvek jegyzéke. 

4- (Az „Egri Posta,'0) Szabó Ignácz szerkesztése alatt ujolag megin¬ 
dult. A szerkesztő azt igéri, hogy a lap alakja és iránya a régi marad. 

/\ (Rózsavölgyi és társa viükereskedéséböl) beküldetett: „Mazurka de 
Sálon.'- Szerzé Badarzevszka. Ára 50 kr. Továbbá : „Nocturne," Field Já¬ 
nostól. Ára 50 kr. 

l\ (Engedély uj politikai lapra,) A lapok közelebbi vitájából ismert 
Kovács Lajos engedélyt nyert egy uj, politikai lap kiadására. Hogy magyar 
„Times" lesz-e belőle, nem tudjuk, 

•\- (Uj naptár.) Szél Farkas, mint szerkesztő és kiadó „H.-M.-Vásár-
helyi Naptár"-ra nyit előfizetést, példányonkint 50 krjával. Tartalmát 
képezendik a naptári részen kivül : történelmi tár, szépirodalmi rész, élet-
rajzgyüjtemény, néphagyományok tára, népszokások, gazdasági rovat, 
vásárok jegyzéke stb. A tiszta jövedelem egy harmada a h.-m.- vásárhelyi 
fő tanoda részére megveendő Wagner-féle állatgyüjtemény megszerésóre 
fordittatik. Az előfizetések aug. 15-ig Szél Farkashoz H.-M.-Vásárhelyre 
küldendők. 

0 („Egyetemes Egyháztörténet") czimü munkára nyitnak aláírást 
Filó Lajos, n.-körösi lelkész s Farkas József, pesti ref. theol, tanár. Az 
egész munka, mely a legjobb egyháztörténészek müvei után állittatott 
össze, 35—38 iven, két kötetben jelennek meg. Aláirási összeg 4 ft, mely¬ 
nek fele az első, fele a második kötet megjelenésekor (f. évi november s 
jövö évi febr. végén) leend lefizetendő. Az aláírások szept, l-ig Pestre, 
Oszterlamm Károly könyvárushoz küldendők be. 

4- (Bignió) a bécsi operaszínházhoz szerződtetett, 8000 ft. évdijtal, 
minek következtében jövő husvétkor elhagyja színházunkat. 

© (Asbóth Lajos „Emlékiratai"-ból) az első kötet már szétküldetett. 
Ha valamelyik aláíró még meg nem kapta volna, sziveskedjék e végett bér-
mcntetlen levélben a szerzőhöz Lúgosra fordulni, hiva az előfizetési pénzek 
is küldendők. 

© (A „Kerti Gazdaság,") mely egy időre fel volt függesztve, ujolag 
megindult. Szerkeszti Ertl Károly, a kertészeti társulat másodelnöke. E 
lap jövőre a téli hónapokban októbertől márcziusig hetenkint egyszer, a 
többi hónapokban pedig havonkint csak kétszer jelenik meg. Előfizetési ára 
egész évre 4 ft, negyedévre 1 ft. 

0 (A „Felvidéki Magyar Közlöny") vegyes tartalmu hetilapnak s a 
nógrádi gazdasági egylet közlönyének mutatványszáma megjelent. Szer 
kesztője Jeszenszky Danó. Az első szám Madách Imre, Szontágh Pál, Tal¬ 
lián Gyula stb. dolgozatait hozza. A változatos tartalmu lap előfizetési ára 
egész évre 6 ft., félévre 3 ft., negyedévre 1 ft. 50. Beküldendő Balassa-
Gyarmatra a szerkesztőhöz. 

0 (,,A Gazdasági Füzetek" negyedike) e napokban küldetett szét az 
előfizetőknek. Jeles tartalmán kivül rajzokat is hoz. 

A (Röpirat.) „Mindent a hazáért, még népszerűségedet is" czimü 
röpirat jelent meg közelebb ismeretlen szerzőtől. 

4- (Pádly Gyula, a „Jogászéleti adatok" szerzője) értesiti a közönsé¬ 
get, hogy miután a már elszéledt egyetemi ifjuság körébeni gyűjtői és 
aláíróinak egy része, a mind ez ideig be nem küldött összegek lefizetésé¬ 
vel jövő I86V3 tanév kezdetére utalták : kénytelen a már megkezdett mun¬ 
kálatok befejezését okt. elejére halasztani. (Ugylátszik, ez válasz a V. U. 
mult számában közlött felszólalásra.) 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
4- (17; könyvnyomda felállítására) nyert engedélyt Pesten Kertész 

József, a „Sürgöny" kiadó-kezelője. 
j \ (Fazsindely-készitö gép.) Szabó Imre, szegedi asztalos oly gépet 

talált föl, melylyel óránkint 18U0 fazsindelyt lehet késziteni. A fiatal iparos, 
kinek egész tapasztalati köre a szegedi két műmalomig terjed, az egész gé¬ 
pet — némi vasrészek kivételével — maga állitá ki. Gépe gőzerőre is alkal¬ 
mazható leend, azon előnynyel, hogy a metszőkések szaporodtával óránkint 
12,000 darab zsindelyt is képes leend elkészíteni, aránylag csekély fahulla¬ 
dékkal. 

4- (A békésmegyei gazdasági egylet) szept, elején Orosházán a szar¬ 
vasi és orosházi, szept, közepén Gyulán a csabai és gyulai, 8 szept, végén 
K.-Ladányban a békési és sárréti járás részére cselédjutalmazással összekö¬ 
tött szántásverseny fog rendeztetni. Okt. 12—13-án pedig Szarvason áta-
lános terménykiállitás leend. 

Közintézetek, egyletek. 
-f- (A Magyar Akadémia) f. hó 21-én tartott ülésében Ráth Károly 

folytatta érdekes előadását „A török hódoltságról." Ezuttal az adókról, 
dézmák s egyéb terhekről szólt kimeritőleg. Értekező előadását folytatni 

fogja. Utána Rómer Flóris „Nehány, Pannoniában feltalált római várnáról" 
értekezett, 8 miután átalánosan kikelt az anyagi irány ellen, mely a római 
régiségek iránt közönyösen mindent felszánt, elrombol, hogy ujra épitsen 
vagy termeszszen helyén — csak az erőditett táborokra szorítkozott, melye¬ 
ket magyarul várnáknak nevez, s melyeket a rómaiak castellumoknak hiv¬ 
tak. Bemutatta a fenéki vár rajzát, s több római vártornyot, igy a Szőnyi és 
budai erődítményeket ismertette. Ezen érdekes közlemény után a titkár fel¬ 
olvasta azon jegyzőkönyvet, melyben az Akadémia nem osztva archeológiái 
bizottmányának azon véleményét, hogy a helytartótanács felszólítása foly¬ 
tán, az országosan felállittatni szándokolt archeológiái bizottmány teendőit 
magára vállalja, azt a történettudományi osztály elé terjesztendőnek tartja 
véleményezés végett. Az Akadémia azon nézetből indulva ki, hogy szerve¬ 
zete és alapitóinak szándéka folytán, kormány orgánumává nem válhatik s 
a kormánytól segélypénzt el nem fogadhat; különben is ez ügy az ország¬ 
gyüléshez tartozván, a határozást a szünnapok utánra halasztja. 

© (Irói segély egylet.) özv. Bezerédy Istvánné egy ezüst asztali kosarat 
ajándékozott az irói segélyegyletnek, az ezen egylet által rendezendő sors¬ 
játék nyerem ^nytárgyainakszaporitása végett. Ugyanő a sorsjegyek eladása 
körül is nagy buzgalmat fejt ki, eddig már mintegy 200 darabot adott el. 

© (A joghallgatókat segélyzb'-egylet) f. hó 17-én tartott közgyülésé¬ 
ben az eddigi választmány leköszönvén, megbízatását az ifjuság kezébe 
tette le. Az egyletnek csak nehány havi müködése alatt 4341 ft. 16 kr. be¬ 
vétele volt. A kiadás 1734 ft. 62 kr. mib5l 1089 ft. 85 kr. segélyezésekre 
fordittatott. Az egylet rendes tagjai száma 302, a pártolóké 233. 

4- (Gyöngyösön takarékpénztár van alakulóban.) Azon 40,000 ftnyi 
tőke, mely első megindulásra kitüzetett, már fedezve van. Aug. 1-én lesz a 
második tanácskozmány e tárgyban, mely az alapszabályokat szerkeszti s az 
alakító közgyülés határnapját fcitüzendi. 

4- (A „Pannonia" magyar viszontbiztositó-intézet üzleti kimutatása a 
f. év elsö feléről.) A megkötött viszontbiztosítási ügyletek összege kerek¬ 
számmal 16,800 ft. az ezek után befolyt dijak összege 170,000; ezen bevé¬ 
teli eredmény irányában a kárállapot következő : A bejelentett károk ösz¬ 
szege 18,550 ft. a kifizetett károk összege 9260 ft. 

— (Nyilvános leánynövelde Losonczon.) Júl. 19-ről irják innen: Egy 
intézet adta lételének szép tanujelét a mult napok egyikén, mely megér¬ 
demli, hogy róla a t. olvasó-közönség tudomással bírjon. Ez intézet a lo¬ 
sonczi nyilvános leánynövelde, melyben a jelen évi vizsga is a szülék ég 
tudománykedvelők megelégedését teljes mértékben kiérdemlette. Alkal¬ 
munk vala tapasztalni, hogy mind maga a növelde tulajdonosa s illetőleg 
annak igazgatója és egyik nevelőnője Parvi Eliza felfogta hivatását, mind 
pedig a szakértő gymnasiumi tanárok, kik szép sikerrel müködtek közre, 
valamint a segéd-növelőnők is át voltak hatva az egész tanéven a nő¬ 
nevelés fontosságától; a 25 leánynövendék magaviselete és felelete a leg¬ 
szebb reményekre jogositott. Kivánatos, hogy e növelde, mely nem kiáltó 
tudósitványok, hanem tet tel igyekszik hírnévre és pártolásra szerttenui, 
f. é. sepíember 15-én számos uj növendékkel nyittassék meg! 

4. (A „Matica Serbska" czimü szerb irodalmi egylet) aug. 7-én nagy 
gyülést tart. Ez alkalommal el akarják határozni, hogy az egylet Újvidékre 
tétessék át. 

Mi ujság ? 

Közlekedés. 
+ (Magyar gözhajózási társulat.) A „Magyarország" irja, hogy Med-

gyasszay és Houchárd gőzös-kapitányok közelebb felhivást fognak intézni a 
magyar közönséghez egy, a Dunán, Tiszán és Száván létesitendő gőzhajó¬ 
zási társulat alapítása végett. A vállalat 200 ftos részvények által fog 
létesittetni 3 millió tőkével, s mihelyt a szükséges aláírások megtörténnek, 
azonnal közgyülés hivatik össze a társulat szervezése s engedély kieszköz¬ 
lése végett. 

+ (Gőzhajózás.) A Narentán, Dalmátország és Herczegovina legna¬ 
gyobb folyóján, rendes gőzhajó-közlekedést fognak megnyitni. 

Balesetek, elemi csapások. 
0 (Marhavész.) Pestmegye 10 helységében ütött ki ujra a marhavész. 

6588 darab marha közt 3038 kóreset fordult elő; ebből 1240 meggyógyult, 
1386 elveszett, 412 pedig ápolás alatt áll. Komárommegyéből is a vész 
terjedéséről panaszkodnak. 

A (Tata vidékét a inarha- és baromfivész) erősen meglepte. A mar¬ 
hák, melyek lebetegesznek, száj- és orrfekélyekben szenvednek, s a tehenek 
teje elapad. A baromfiak egyremásra döglenek, hosszas kórjelek nélkül. A 
disznók és jukok is nagyon hullanak. 

4- (Nagy tüzvész) volt közelebb Páván a székelyföldön, mely mintegy 
60 épületet hamvasztott el. 

A (Vizbehalás.) Győrött f. hó 17-én egy 8 éves gyermek, s egy só-
szállitó-hajó kormányosa a Rápczába fult. Ez utóbbi halálát annak tulajdo¬ 
nitják, hogy fel találta tenni az Orbán süvegét. 

® (Kettős öngyilkosság.) Szegeden f. hó 9-én két nő összefogózva a 
Tiszába ugrott s belehalt. 

A (Tüzvész.) A Munkács melletti nagyszerü görög egyesült basilika-
kolostor, templomával együtt, f. hó 18-án a lángok martaléka lett. A tor¬ 
nyok bádogoztatván, az e munkával foglalkozók a forrasztásra használt 
tüzzel könnyelmüen bántak s a templom zsindelyes födelére is esett égő 
szén, mitől az meggyuladván, csakhamar a templom a kolostorral együtt 
lángba borult. A szél Klastromalja faluba is hordott tüzes pernyét, minek 
következtében itt is l l ház égett le. 

© (Palota-épités.) A gr. Széchenyi-család feldunasori telkén, az Aka¬ 
démia palotáján fölül, pompás családi palotát emeltet. Az épitési még az 
ősz folytán megkezdendik. 

4- (Névváltoztatások.) Legfelsőbb engedelemmel Klein József, szol¬ 
noki lakos „Kis"-re, Giefing Mihály, hevesmegyei gyöngyös-tarjáni közbir¬ 
tokos „Szaoadhegyire"-Te, Wrasda Márton, krassómegyei kerületi orvos 
„Bátor"- Tusnyák József, munkácsi lakos „Kövér"-re, Lincz Károly, pau-
lisi kincstár urad. ellenőr „Kohányi"-r&, Ler Móricz, szegedi lakos ,,Maro-
«i"-ra, Wolf Márton, kisvenyémi urad. ispán „Farkas"-ra,, Fischer Ernő, 
pestmegyei szolgabiró „Halászi"-xa,, s Chobola Elek, pozsonmegyei dim-
burgi lakos „Tamási'r'-ra változtatták vezeték neveiket. 

l\ (Gyászistenitiszte1 et.) Mult pénteken volt a ferencziek templomában 
a gyászistenitisztelet fővárosunknak egyik, lelkileg ugy, mint testileg leg¬ 
szebb virága, Cseremiszky Irma kisasszonyért, ki életének 16-ik évében a 
Duna hullámai közt lelte gyászos halálát. Az engesztelő szent áldozatra 
számos közönséget gyüjtött egybe a közrészvét. 

4- (Halálozás.) Részvéttel vettük ama szomoru hirt, hogy Okolicsányi 
Lajos, a mult évben Borsodmegye volt alkotmányos másodalispánja, f. ító 16-án 
váratlanul meghalt, s vele ismét kevesbült a jellemszilárd becsületes haza¬ 
fiak száma. Temetésén, mely Szuhogyon ment véghez, Borsodmegyének 
csaknem egész volt alkotmányos tisztikara jelen volt. 

/\ (Hollósy Kornélia,) nemzeti színpadunkról végkép lelépendő, jövő 
kedden lépend föl utószor a „Bánk bán"-ban. Előre is látjuk, mily szomoru 
leend ez est mindkét részre nézve. 

-|- (Magyar Mihály könyvgyűjteményéből,) daczára annak, hogy az 
árverezés több mint 3 hét óta foly, még alig árvereztetett el egy ötödrész. 
Figyelmeztetjük a közönséget ez árverésre. 

j \ („A szerelem sötét verem.") A budai műegyetem derék fiatal tanára 
J v méreggel vetett véget életének. Mint mondják, szerencsétlen szerelem¬ 
nek lőn áldozata. 

© (A budai alaguttársaság,) ha a hir nem csal, valahára mégis tesz 
valamint a közönség kényelmére, s az alagutat faburokkal, a gyalogjárdá¬ 
kat pedig korláttal látja el. Jobb későn, mint soha. 

© (Műkedvelői előadások betiltása.) Az egri mükedvelő társulat elnö¬ 
kéhez, Izsaák Lászlóhoz rendelet érkezett, mely a társulat további előadá¬ 
sait, Földváry János, főispáni helytartó rendelete folytán, „több ok által 
igényelve," betiltotta. E tilalmat jóval megelőzte azon rendelet, hogy esti 
11 órakor a korcsmák, kávéházak és más nyilvános helyek zárva legyenek. 

— (Sajátságos tisztelet.) E napokban ily czim alatt kaptunk egy vi¬ 
déki iparos polgártársunktól levelet : „T. czimzett ujságnyomtató hivatal¬ 
nak Tudós Tisztelettel egyetem-uteza 4-ik szám Pesten." A levél megér¬ 
kezett. 

4- (Tüz gőzhajón.) A dunagőzhajó-társaság egyik legerősb teherszál¬ 
lító gőzösén, a „Pontus"-on e napokban tüz ütvén ki, födélzete lángok 
martaléka lett. 

© (Az aradi tüzoltó-kar) mult vasárnap tánczvigalmat tartott, mely 
igen népes volt, s 852 ftot jövedelmezett; ebböl azonban a költségek még 
nincsenek levonva. 

/\ (Franczia lap Bécsben.) Nemsokára uj franczia lap indul meg 
Bécsben, Noéi szerkesztése alatt, mely főleg a szépirodalmat fogja képviselni. 
Czime : „Le Nouvelliste." 

+ (Nagy Isten áldása.) Lugoson annyi gyümölcs termett, hogy egy 
zsák almát 30 kron árulnak, de ezt is drágálják; a szilva mérőjét pedig 5 — 6 
kron adják. 

+ (Egyház-kijavítás.) Az egri székes főegyház teljes kijavítását Ger-
ater, pesti épitész eszközlendö 

/^ (Gyilkos és öngyilkos.) Kecskemétről a „M. Sajtó"-t azon megdöb¬ 
bentö eseményről tudósítják, hogy f. hó 20-án Csabanov Tamás, szerb nem¬ 
zetiségü, tisza-sz.-miklósi születésü, mintegy 20 éves, nagykőrösi tanuló 
Kada Endre megyei főorvos nejét, Thordai Zákos Elek leányát, saját szobá¬ 
jában, ismeretlen okból, pisztolylyal agyonlőtte, mire a gyilkos, ki ugyan¬ 
azon házban lakott, szobájába vonult, és saját életét is pisztolylövéssel 
akara eloltani, de nem halt meg azonnal, noha semmi remény, hogy életben 
maradjon. A boldogtalan nőt férje, 3 gyermeke, szülői és testvérei siratják. 

© (Igazgaló-tanár-választás.) A hold-mező-vásárhelyi ref. gymnaaium 
igazgató-tanárául Imre Sándor, eddig debreczeni tanár választatott meg. 

© (Vasuti szerencsétlenség.) F. hó 20-án a buda pragerhofi vasútvona¬ 
lon Szemes alatt a mozdony a sinről kiugrott s az alapgerendákat helyökből 
nagy távolságra kirángatta; egy kocsi is összezuzott. Emberhalál nem tör 
tént ugyan, de sebesülés igen. 

A (Merénylet Garibaldi ellen.) Olasz lapok irják, hogy Garibaldi 
élete ellen valaki Nápolyban merényletet kísérlett meg, de rutul benntö¬ 
rött a kése. mert a nép ott nyomban összetépte. 

4. (Ritka szerencse.) Az is ritka szerencse, hogy a lutrin valakinek 
tnind az öt betett számát kihúzzák. íly szerencse érte Bécsben Feiter Fer¬ 
dinándot, a modenai harczeg apródját, ki 24,000 ftos quinternót csinált. 

4- (Colt ezredes, a revolverek föltaláló ja) e napokban halt meg Lon¬ 
donban s 800,000 font sterlingre menő vagyont hagyott hátra. Hartfordi 
gyárában évenkint 1000-nél több munkást foglalkodtatott. 

© („Vörösmarty-forrás.'1) Egy budaörsi lakoa sasvölgyi telkén legu¬ 
jabban keserüviz-forráat fedezett föl, melyet Vörosmartyról nevezett el. 

© (Zágrábban a légszeszvilágitást) csakugyan életbeléptetik. A szer¬ 
ződés eziránt meg is köttetett 35 évre. A város minden légszeszlángért 
27 ftot fizet évenkint, mig eddig egy-egy olajlámpa fenntartása 38 ftba 
került. 

4- (Csatázás rablókkal.) Veszprémből irják, hogy a minap a szent¬ 
gáli gombási csárda közelében egy 7 tagból álló rablócsapat telepedett 
meg, mely ellen Város-Lődről 28 főből álló katonaság küldetett ki, s köz¬ 
tük rendes csata fejlődött ki, mely azzal végződött, hogy a rablók az er¬ 
dőkbe menekültek, hol üldöztetésüknek nem volt eredménye. A katonaság¬ 
ból egy legény a fején megsebesült, a rablók közöl is egy pár, csak sebbel 
menekülhetett. 

O (Fenyitötörvényszéki ügy.) Azon rabló, ki a minap Czinkota köze¬ 
lében egy nyitramegyei házalót megtámadott, s Novák Kami jogász által 
elfogatott, Lumtzer János, felkai, szepesmegyei, 21 éves. Ügyét a rög-
tönbiróság a rendes per utjára utasitotta. 

A (Elitélt bankjegyhamisítók.) Lipcsében közelebb 14 egyént itéltekel 
osztrák bankjegyek hamisítása miatt. 

+ (Husz Jánosnak emléket emelnek Konstanczban,) ugyanazon helyen, 
hol 4% évszázad előtt tanai miatt megégették. Tempóra mutantur! Az 
emlék, mely nemsokára fel fog állíttatni, egy 350 mázsás gránitból állami, 
s egyik oldalára Husz neve és halála napja lesz vésve, a másikra prágai 
Jeromosé. 

4- (Nagy szárazság.) A Hortobágyon a nagy szárazság miatt annyira 
leégett a mező, hogy a gulyákat szétverik. 

0 (A világ legidösb embere.) Nem lesz érdektelen tudni, hogy a világ¬ 
nak ez idő szerint legöregebb embere Morvaországban, Celadna helységben 
él; most 147 éves és még mindig elég erős, hogy mezei munkákkal foglal¬ 
kozzék. Élete legnagyobb részét pásztorkodással tölté, katona is volt s 90 
éves korában nősült meg. Élelme többnyire tej és burgonyából áll. Jó 
volna tőle megtudni a hosszu élet titkát, bár ugy hiszszük, kevesen talál¬ 
koznának, a kik hajlandók volnának, életrendét követni. 

/^ (Kálvin János sirja.) A debreczeni „Hortobágy"-ban a következő 
sorokat olvassuk : „Azon debreczeni polgártársaink egyike, kik a londoni 
kiállításra kirándultak, utközben Genfet is meglátogatta, s megmutattata 
magának azon sirt, melyben Kálvin János, a helvét hitvallás alapitója fek¬ 
szik. — A sir alig észrevehetőleg, és nemcsak Genf város több lakója, de 
még az idegen vezetők által is alig ismertetve fekszik a szép sírkertben, — 
pompás emlékoszlopok erdejében, csupán egy, körülbelől másfél lábnyi ma¬ 
gas és fél lábnyi széles kő által jelölve, melynek rézsutos tetején a refor¬ 
mátor nevének kezdő betűi állnak bevésve. (Kálvin megtiltotta, hogy 
hamvai fölé emlékoszlopot emeljenek.) A ház, melyben Kálvin lakott, rég¬ 
óta nem létezik többé; helyére mást épitettek. — A genfi kálvinisták, — 
mint utazónk állitja, — buzgó vallásosak, s templomaik, amennyiben le¬ 
hetséges, még egyszerűbbek mint a msgyar protestánsokéi. Ellenben a lel¬ 
készek, ruházatukban megkülönböztetik magukat a többi hívektől. 

4- (A léghajó használata hadi czélokra.) Hogy a léghajó jelen töké¬ 
letlensége mellett is sikerrel használható hadi czélokra, egy, az északame¬ 
rikai háboruban nem rég tett kisérlet is bizonyitja. A lapok következőleg 
adják elő a dolgot: Május utolsó napjaiban, miután az unionisták serege 
Richmond előtt megtelepedett, Lowe, az ismeretes léghajós szállt fel. Egy 
lefelé irányzott cső a sereg felé állittatott fel s egy igen ügyes fényképész 
percz alatt lephotografirozta az egész tért Richmondtól Manchesterig és 
keletre Chikahominyig. A képen csinosan voltak feltüntetve a fővárosjmelletti 
folyam, a patakok, a virginiai és york-rioi vasut, a földeken átvezető csapá¬ 
sok, a fenyves erdők és mocsáros helyek, valamint az egész felállított sereg, 
melynél a különféle ütegeket, a gyalog- és lovasságot is ki lehetett venni. 
E képet azonnal két példányban lemásolták, és mint csatatért 64 részre 
osztva az egyiket M' Clellan tbknak adták, a másikat pedig a léghajós tartá 
meg. A sereg a következő napok zivatarai miatt nem mozdulhatott ki a 
táborból. Jún. l-jén a bátor léghajós ismét a magasba ment, a csatatér 
felett 1000 lábnyira vőn állást s a parancsnokló tbk főhadiszállásával távir-
dai sodrony által maradt közlekedésben. Egy óra tájban a léghajóból az 
ellenség megtámadását, az illető hely megnevezésével, a legpontosabban 
táviratozták a főhadiszállásra. Fél óra mulva ily sürgönyt küldtek : „Cavei 
dandára rendetlenül megfutott." M'Clellan ugyane perczben Heintzelmann 
tbkot odautasithatta, hogy nyomuljon előre. Summer tbkot pedig, ki a 
Chikahominy tulfelén volt, hogy a kis folyón haladjon át. — Mindkét dan¬ 
dár két óra mulva szorosan az ellenség előtt állt és szuronyszegezve elfog¬ 
lalta a csatatért. A jövő napon oly győzelmet vivtak ki, melyet a léghajó 
használata nélkül nehezen nyerhettek volna meg. 

A (Tiszta tej Párisban, s hamisitott Pesten.) E czim alatt az „Ung. 
Nachr." egy czikket közöl, melyben többek közt elmondja, hogy Párisban 
a rendőrség az élelmiszerekre, s különösen a tejre szigoruan felügyel, és a 
hamisitás miatt elitélt nevét lakásával együtt hirlapilag közzéteszi; miáltal 
az elitélt átalánosan ismeretessé lesz, s a közönség őrizkedni fog, töle 
valami élelmiszert vásárolni. Ez eljárásnak az a jó eredménye lőn, hogy a 
mult évben már egy eütélós sem történt tejhamisitás miatt. Ezeket elmond¬ 
ván a nevezett lap, azt kérdi, hogy hát nálunk, különösen Pesten, hogyan 
áll a dolog e részben? Sürgetőleg tanácsolja, hogy a biztonsági hatóság 
vegye végre az ügyet szigoru ellenőrködése alá 8 a hamisítókat fogsággal 
megbüntetve, juttassa neveiket köztudomáüra. Valóban bámulni lehet azt a 
vakmerőséget, melylyel a pesti és vidékebeli tejárusok a tej meghamisitása^ 
űzik. Ennél csak azt bámuljuk jobban, hogy a hatóságok ezen, az egész¬ 
ségre oly káros hatásu tényt, büntetlenül elnézik. 



+ (-4 Napóleonok szaporodnak.) Napoleon herczeg neje, Klotild her¬ 
czegnő;, f. hó 18-án ngyermeket szült, ki a keresztségben Napoleon Jeromos 
Viktor Fridrik nevet kapott. 

0 (Gleichenbergben), jelenleg 6—700 vendég van; ezek többnyire 
németek, horvátok, olaszok és szerbek; magyarok mintegy 50-en vannak. 
Van egy két kairói, nehány franczia, porosz és angol is. Azonban összesi-
mulásról szó sincs, mindenki magának él s nagy részben elvonul. Még a 
magyarok sem tartanak jelenleg ugy össze, mint más alkalommal, s bizal-
matlankodva tekintenek egymásra. Talán azért huzódnak egymástól, jegyzi 
meg egy tudósitó, mert egyik tetőtől talpig magyar ruhában van, mig a 
marik csak félig. 

— H.-Böszörményről, julius 19-ről irják : Szellemi élvezetünk 8 évi 
hiányát Győrffy Antal színtársulata pótolta ki egy kevés időre, és a dologidő 
daczára, szép számmal képviselt városi közönségünk, bemutatta Thália 
templomában áldozatkészségét. Előadott darabok ezek voltak : „Il-ik Rá¬ 
kóczy Ferencz fogsága," „Nagyapó," „Fenn az ernyő, nincsen kas," „An¬ 
gelo," „A jegygyürü," „A peleskei notárius," „A szökött katona," „A be¬ 
csület szó, és A jól őrzött kis leány," „A hazatértek," „Könyves Kálmán," 
„Debohra," ,,Házassági háromparancs," „Koldusnő," „Marcsa, az ezred 
leánya," „Bányarém," „Mari, egy anya a népből," ,,Nőiharcz," „Czigány," 
„Nőtlen férj.'• Sikerült előadásaikban jelesen kitüntették magukat: Győrffy, 
Beke, Páli, a nők közöl Győrffyné, Kövesiné, Miksai Ida, a másodrendü sze¬ 
repekben pedig Hegyi, mint még e pályán ujoncz. K. 

Xemzetl szinházi napló. 
Péntek, júl. 18. „A tücsök." Életkép 5 felv. Irta Birchp/eifer Sarolta. 

Ez este két vidéki vendég mutatta be magát a nemzeti szinház közönségé¬ 
nek: Sipos és neje Dobozi Lina. Ez utóbbi a czimszerepben tehetséget tanu¬ 
sitott, mely azonban még koránt sincs annyira kipallérozva, hogy művészi¬ 
nek lehetne mondani. Szerepe egyes részeiben jól megállta helyét, de 
bevégzett egészt nem tudott belőle teremteni. Miért is választott tehetsége 
bemutatásául ily nehéz szerepet, melyben színésznőink közöl eddig csak 
hárman, ugymint : Hegedűsné, Munkácsi Flóra és Bulyovszkyné állták ki a 
próbát diadalmasan. Mindenekelőtt igyekezzék leszokni idegenszerü kiejté¬ 
séről, mely különösen a többféle e egyforma kiejtésében tünik fel. A buz-
ditó tapsok nem hiányzottak. Sipos, Landry szerepében kissé feszesen ját¬ 
szott. Igyekezzék több életet önteni játékába. 

Szombat, júl. 19. Beck János föllépteül: „Rigoletto." Opera 4 felv. 
Verditől. 

Vasárnap, júl. 20. „Huszár-csiny." Eredeti népszínmű 3 felv. Irta 
Vahot Imre. A markotányosnő szerepét Bognár Vilma talpraesetten adta. 

Hétfő, júl. 21. „Bíbor és gyász." Hegedüs Lajos drámája. Nagy Luiza 
mint hős szerelmes szinésznő mutatta be magát a kisszámu közönségnek. 
Nem nagy szerencsével. 

Kedd, júl. 22. Beck János föllépteül : „Ernani." Opera 3 felv. A ven¬ 
dégművész ma is nagyon tetszett; különösen a 4-ik felvonás bevezető áriái 
szünni nem akaró tapsokra ragadták a közönséget. 

Szerda, júl. 23. „A skót nemes." Vigjáték 5 felv. 
Csütörtök, júl. 24. Beck János föllépteül: „Észak csillaga." Opera 3 

felv. Meyerbeertől. 
Budai népszinház. 

Júl. 18. „XII. Károly Rügen szigetén/' Vígjáték 4 felv. 
Júl. 19. „Falusi lakadalom." Népszínmű. 
Júl. 20. „Vén bakancsos." Eredeti népszínmű 3 felvonásDan. Irta Szi¬ 

geti József. 
Júl. 21. „Charlotte kapitány." Vigjáték 3 felv. A darab jól mulattatta 

a közönséget. 
Júl. 22. „Bál elött és bál után." Irta Degré. Vigjáték 2 felv. Ezt kö¬ 

veté : „A chorista." Bohózat 1 felv. Végül „magyar magántáncz1' Horváth 
Károly által. 

Júl. 23. „A szép molnárnö" és „Tiszaháti libácska,'1 egy felvonásos 
vígjátékok. Mátrai Mari k. a., mint szerződtetett tag, ez estén mutatta be 
magát a közönségnek, mely, mindjárt kilépésénél, zajos tapsokkal üdvö¬ 
zölte. Gyönyörü színpadi külsö, nagy szini jártasság, de természettől hiá¬ 
nyos szavalás a kisasszony szembeötlőbb tulajdonai. A második darabban 
Ágnest nagy szeretetreméltósággal adta, de egész hatást csak akkor fog 
tenni, ha beszédéhez, hangjához a közönség elöbb már hozzászokott. 

Júl. 24. „Szerelem és örökség." Vigj. 2 felv. Felvonás közben tót ma-
gántánezot lejtett Horváth Károly. Végül pedig magyar magántánezban 
lépett föl a 7 éves Marosi Julcsa. 

Szerkesztői mondanivaló. 
6120. Pozsony. Sz. F. J. A kivánt lappéldányokkal szivesen szolgálunk. Legörö-

mestebb látnók ön személyes megérkeztét. 
6121. Kolozsvár. J. E. A lap küldése iránti intézkedést megtettük. Az eddigi 

elmaradás okait kiíürkészni nem lehetett. Innen mindig elküldetett. Fogadja ön köszó-

6122. IlprozeKsiőHös. V. L. A panaszlevelet elküldtük az illető lap kiadóhiva¬ 
talának A sérelem orvoslása meg lőn igérve. 

6123. Bécs. K T. Íly dolgoknál legfölebb legjobb akaratunkról biztosithatjuk 
önt. Kár volt, Londont oly hamar elhagyni. 

6124. Szatmár. Sz. F. Teljes lehetetlen. A mit ön óhajt, nem áll rendelkezésünkre. 
6125. Holt-Tiszapartjáu. El akartuk olvasni, de a legelső vers mindjárt igy kez¬ 

dődik : „Sok száz évet elött ". Még csak prózában sem szabad igy beszélni, söt 
még a piaczon se mondja on, hogy , sok száz forintofc." — A „Nyárban" czimü jobban 
sikerült; helyenkint igen szépen festi a tájképet. 

6126. Vésztő. Id. Sz. S. Adandó alkalommal majd rátérünk még a kivánt tárgyra, 
Csak annyit -, ondunk, hogy jóravaló falusi iskolában kellene azt még megtanulni, s a mi 
ott el van mulasztva, azt már bajosan pótolja azután bármiféle ujságlap. 

6127. L.-Komarom. V. M. Észrevételét teljesen osztjuk, s csak azon közmondást 
juttatjuk eszébe : „nem lehet mindennap papsajt!"' Ugy parancsolják gyakran a körül¬ 
mények, hogy egyéb eledellel is jól kell laknunk. De azért ez nem roszabb amannál. 

6128. A weimari nagyherczeg! sírboltban. Igen méltó helyet foglalhatna el 
valami weimari „Sonntagszeitung"-ban. 

6129. M.-Berény. B B. Igen kivánatos volna, hogy e mű, külön lenyomatban, 
mielőbb árultatnak a vásárokon. Lapunkra vonatkozólag csupán a terjedelem ellen van 
kifogásunk. Erre nézve kedvező körülményt kellene kilesnünk. 

6130. Kolczér. P. I. A küldeményt használni fogjuk. Köszönet érte. 
6131. Képek- Slavoniaból. Nem tudjuk, hogy és mikép jutott birtokunkba, de a 

szerző jó emlékezetben van nálunk s a munka sok érdekes részletet tartalmaz, melyek 
közzétételét mi is szeretnők siettetni. Rajta leszünk. 

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

Sötét. 

g a b c d e l 
Világos. 

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

A 130-ik számu feladvány megfejtése. 
(Bankos Károlytól Kun-Szent Miklóson.) 

Világos. Sötét. 
1) b 2 - b 4 K f 5 - e 5 
2) H e 4 — d 6 K e 5 — d 5 
8 ) K f 3 - í 4 Í 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Nagyváradon : báró 
Meszéna István. — J3.-Újvároson:Kovács Lajos. — Nagy-Körösön : Terika.— Örvénden: 
Beőthy Maris. — Jánosiban : Keszler István. — Pesten : Cselkó György. — Török-Sxent-
Miklóson : Frankl A. — Parabutyban : Rothfeld József. 

IIÓ-
és hetinap 

Kalholik. és Protest. 
naptár 

Julius —Augusztus 
27 
28 
29 
80 
31 

1 
2 

Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szer. 
Ceöt. 
Pént. 
Szomb. 

E 7 Zoer, A. 
Incze, Sáms. 
Mártha, Szer 
Abdon,Szen. 
Loyolai Ign. 
Vas.sz.Péter 
Portiuncula 

EGPent. 
Sámson 
Mártha 
Judit 
Ilon Han 
Gertrud 

usztáv IG 

Cör.-orosí 
naptár 

Izrael, 
napt. 

Julius (ő) 
15G7Athin 
1 6 Marina 
17 Jáczint 
18 Sisoas 
19 Makrin 
20 Júl. Ilyes 
21 Ezechiel 

Tha. 
29Zűer 
1 A.R 
2 Már 
3 Jud. 
4 Ilon 
ŐAG. 
6 48S 

0 Nap¬ 
kelet nyüg 

32Í 
33i| 
35! 
36 
37 
381| 
39-| 

o. 
7 40 
7 38 
7:37 
7 35 
7 84 
7 33 
7 32 

<£ Hold-

kelet ll nyüg 

9 
17 
26 
36 
47 

1 
15 i 10 

T A R T A L O M . 
Kubinyi Ferencz (arczkép). — Egy jó öreg pap halálakor. Jánosi Gusztáv. — 

Tollrajzok a tengeri életből (folytatás). — Az adelsbergi barlang (2 képpel). Kempelen 
Győző. — A balaton-füredi uj nyári szinház (képpel). K—s M—n. — Böngészet a har-
czászat (taktika) terén (vége) Döntö István. — Henszlmann Imre jelentése a székes¬ 
fehérvári régiségekről (rajzzal).— Történelmi kalászatok (folytatás). Lehoczky Tivadar. 
— Egyveleg. — Tárház : Garam-Kis Sallón többé senkisem káromkodik. Szobi Pál. — 
Régi magyar szakácskönyv (folytatás). — Irodalom és müvészet. — Közintézetek, 
egyletek. — Közlekedés. — Mi ujság? — Nemzeti szinházi napló- - ""(1>li "&™,\n\.*. 
— Szerkesztői mondanivaló. Sakkjáték. — Heti naptár. 

Budai népszinház. 

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

Kiadó-tulajdonos Hrelcoai t 6u«*táY. — Nyomtatja Landerer ée Heckenast, egyetem-ateza 4. szám alatt. Pe •sten 1862. 

' 

31-ik szám. Kilenczedik évi folyam. 

Pest, augusztus 3-án 1862. 

A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben 1% iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Ujsagta 
félévre 3 f't., a Politikai Uj donságokkal együtt 5 ft. ujpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó 

(Szerkesztőségi iroda : egyeten-uteza 4. szám, 2-ik emelet.) 

Liedemann Frigyes Sámuel. 
A pesti kereskedői kar egyik legnagyobb tiszteletben és köz- fogadott gyermekek pótolták, s az ezek s kegyszülöik közti vi-

becsülésben állott tagja, s disze azon osztálynak, mely a haza szony oly gyöngéd és benső volt, hogy valódi édes szülök és 
felvirágzásának egyik főtényezöje s melynek becsületessége és gyermekeik közt az szeretetteljesebb nem lehetett volna. 
jelleme nagy mértékben mozditja elő anyagi érdekeink emelke¬ 
dését. *) 

Liedemann Frigyes Sámuel 1790-ben Pesten született. Atyja, 

1828-ban Liedemann Frigyes kereskedelmi ügyekben Pest 
városa részéröl Fiuméba küldetett. Ezen küldetés legszebb ered¬ 
ménye az lett, hogy Fiume hazánk érdekeit a magáéinak is vallá, 

s anyja Julia, a lőcsei lelkész Hermann leánya, fiók neveltetésére! s a kötelék, mely a tengermelléket Magyarhonhoz fűzé, még szo-
a legnagyobb gondot íorditák, ki iskoláit Eperjesen és Sopronban j rosabbá lön. Ez alkalommal az ernyedetlenül buzgó férfiut Fiume 
végezé, 16 éves korában azonban atyjának üzletébe lépett. Tapasz¬ 
talatainak gyarapitásául, s hogy Erdély viszonyait megismerje, 
később Szebenbe ment, hol az Angermeyer-háznál lelt alkalmazást. 

Innen, az akkori politikai viszonyokat a magyar kereskede¬ 
lemnek emelésére igyekezett kiaknázni. Első Napóleonnak száraz¬ 
földi zárrendszere alkalmával ugyanis Liedemann Frigyes Galacz-
ban egy szállitási bizományos 
vál lalatot vélt fölállithatni, 
melyből a Pesten át való ügy¬ 
menetet akarta közvetíteni. Le 
is utazott Galaczba, hanem Na¬ 
póleonnak nemsokára bekövet¬ 
kezett bukása tervét meg-
hiusitá. 

Galaczból Liedemann Kon-
stantinápolyba ment, s miután 
az ottani üzleti viszonyokkal 
megismerkedett, hazájába visz¬ 
szatért. — Nemsokára Bécsbe 
utazott. 

Az I818ik évben, most is 
élö s köztiszteletben álló fivé¬ 
rével Ferenczczel Némethonba 
utazott, — ez alkalommal nejé¬ 
vel Ricke Henrik Viktor, wiir-
tenbergi prot. lelkész leányával 
ismerkedett meg,kivell819 ben 
egybekelt. E házasság ugyan 
gyermektelen maradt, hanem 
mindig példás és boldog volt. 
A tulajdon gyermekek helyét 

*) Ez arczképet s jellemrajzot a 
nem régiben megindult ,.Közlemények a 
kereskedelem és ipar köréből" czimü folyó¬ 
iratból vesszük át. mintegy ajánlatául azon 
derék vállalatnak, mely Rohonyi Géza és 
Petényi Otto szerkesztése mellett nemso¬ 
kára mint havonkint háromszor megjelenő 
lap, fogja pártolásra érdemes közlönyeink 
számát szaporitani. Szerk. L I E D E M A N N F R I G Y E S S Á M U E L . 

városa díszpolgárává nevezé ki patriciusi czimmel. 
Atyjának halála után 1834-ben, messze elágazó üzletét át¬ 

vette s szorgalma, pontossága, s becsületes jelleme őt csakhamar 
a pesti kereskedelem díszévé tevék. 

A kereskedelem emelése, s ezáltal a hazai jólét gyarapítása 
főczélja volt, s ennek elérésére tevékenyen müködött közre a ke¬ 

reskedelmi bank létesítésénél. 
Midőn ez megalakult, őt igaz¬ 
gatójául választá. Azonban 
1841-ben üzletét nehéz csapás 
érte. A bécsi nagykereskedő és 
bankár Geimüller bukása által, 
Liedemann igen jelentékeny 
összegekben károsult, ugy hogy 
vállalata is rövid időre meg¬ 
akadt, Bár üzletét többé nem 
sikerült egykori fénypontjára 
íinelnie, szorgalom s munkás¬ 
ság által még ezentul is kitünö 
s tekintélyes helyet vivott ki a 
nagykereskedők közt. Tiszta s 
becsületes jelleméről tanusko¬ 
dik, a kereskedelem történeté¬ 
ben azon oly gyer körülmény, 
hogy ama csapás követkt ztében 
ügytársainak egyike sem szen¬ 
vedett semmiféle rövidséget, 
tartozását valamennyinek ka¬ 
matostul lerótta . . . . S midőn ke¬ 
reskedése uj lendületet nyert, uj 
csapás érte. Az 1846-ik évbeniro-
dája feltöretett, s belőle 10,000 
ftnyi tetemes összeg oroztatott 
el. Mindezen bajokat nyugalom¬ 
mal s megadással türte Liede¬ 
mann; az elveszettet uj tevé¬ 
kenység által becsületes,, .tis 
módon igyekezett kipótolt, i. 

/• /f 


