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lakos Somody Etelka leányom, néhány darabot kezéhez szerzett, melyből 
32 darabot azon szives kéréssel bátorkodom t. szerkesztő úrhoz küldeni; 
méltoztassék azt n. muzeumunk számára az illető helyre kézbesittetni. — A 
pénzek, mint látszik, nagy részben a l(>-ik századból, magyar, lengyel ki¬ 
rályok és német uralkodók pénzei, és hihető, hogy országunk zavaros kor¬ 
szakában a török uralom alatt kerültek föld alá. *) Somody István. 

*) Átadtuk a Múzeum igazj 
vében az értékes küldeményért. 

nak, s köszönetet mondunk közintézetünk ne-
Szerk. 

SAKKÜÁTÉK. 
139-ik sz. feladvány. - Szalay Sándortól (S*.-Mihályon). 

Hamvai Ede urnák ajánlja a szerzó. 
Sfiíét. 

• • i! 

a b c d e 1 g 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

repeiket; s Lendvayné és Szathmáry ügyesen működtek közre a két rnellék-
szerepben. 

Hétfőn, aug. 18. „A kunok." Eredeti opera, 4 felv. Zenéjét irta Császár 
György. O Felsége születésnapja lévén, díszelőadás volt, mely a néphyrr.-
nusz eléneklésével nyittatott meg. A kir. helytartó ur ő excja is magas nejé¬ 
vel együtt megjelent, s a néphymnusz elzengése után odahagyta a szin-
házat. A katonaság ez este szokatlan nagy számmal volt képviselve földszint; 
s a szokatlan közönség nagy száma látható érdekeltséggel nézte végig 
a magyar opera deli, harczias alakjait. 

Kedd, aug. 19. Brenner Jenny k. a. föllépteül : „A sevillai horbély." 
Vig opera, 2 felv. Zenéje Rosinitól. Brenner Jenny k. a erdélyi hazánkle¬ 
ánya s a prágai színház tagja, Hollósy-L-né szerepeiben most másod izben 
lépett fel. Annyi igaz, hogy jeles elődjétől számos tekintetben, külső és 

| belső tulajdonságokra nézve, lényegesen különbözik. Énekének egyes szép 
sajátságai mindinkább előtérbe lépnek. De a közönség még nem nyilatko¬ 
zott határozottan. 

Szerda, aug. 20. A szinház zárva volt. 
Csütörtök, aug, 21. „Denis ur és neje". Operetté 1 felv. „Ádám és 

Éva.'1 Vígjáték 1 felv. 
Hadai népszínház. 

Aug. 15. „Ördög része.'1 Vaudeville. Legnagyobb tetszést Dósa ara¬ 
tott, egyike a népszínház azon kevés számú tagjainak, kik szerepökből jel¬ 
lemeket szoktak alkotni. Molnárné élénk játéka is tetszéssel találkozott. 

Aug. 16. „Falusi egyszerűség."- Vígjáték, 4 felv. A czimszerepet Li-
bera Giza játszta, alapjában hibás fölfogással. Sárikája a nagy városi kaczér 
nők példányképe volt. 

Aug. 17. „Egy a ml népünkből." Színmű 3 fel/. Stern Izsákot, a 
handlét, Virága páratlanul személyesítette, azon ritka természethű kiejtés¬ 
sel, melyben ő még a született zsidót is fölülmúlja. A drámai helyek azon¬ 
ban kevésbbé sikerültek. 

Aug. 18. Ö Felsége születésnapjára a szinház teljes kivilágítása mel¬ 
lett a „Hymnust" énekelte az összes személyzet. Ezt követte „Kemény Si¬ 
mon." Kisfaludy Károlynak nagyon is sokszor előrántott 2 felvonásos 
drámája. 
• Aug. 19. „A rokkant huszár." Népszinmü. 

Aug. 20. Nem volt előadás. 
Aug. 21 ,.Castor és Pollux." Vígjáték. 

Világos 
I) e2 -
2) H g 1 
3) d2 
4) F f 1 
5) e2 
6) e4 
7) F c 4 
8)Fb 5 
9) c 3 

10) F c 1 
II) H b 1 
12) H f 3 
13) H g 1 
14) 0 
15) V d 1 
16) d4 
17) b2 
18) a 2 
19) f2 
20) B f 1 
21) Vd 2 

— c 6 : f 

ZARY 
(Záry). 
- e 4 
- f 3 
- d4 
— c 4 
_ c 3 
— e 5 

bö 
c 6 
d4 
d2 
d 2 : 
g l 

•e 2 
-0 
- d2 : 
- c 5 : 
- b 4 

a 3 
-f 3 
- e 1 
- e 2 

28-ik számú játszma (Skót-csel). 
Zs és CSERESNYÉS I. között. - 1862, májusban. 

1 Világos (Záry). 8ö<ét (Cseresnyés). 
22) V e 2 — a 6 
23) V a 6 — a 7 

Sötét (Cseresnyés). 
e 7 — e 5 

II b 8 - c 6 
e 5 — d 4 : 

F f 8 - c 5 
H g 8 - f 6 

d 7 — d 5 
H f 6 — e 4 

b 7 — c 6 : 
F o 5 — b 4 f 
H e 4 - d 2 : 
F c 8 — a 6 

0 - 0 
f 7 - f 6 

F b 4 — d 2 : 
c 6 — c 5 
f 6 — e 5 : 
c 7 — c 6 

V d 8 — f 6 
B a 8 - e 8 
F a 6 — e 2 : 
V f 6 - f 4 

a 
24) h 2 — h 3 
25) K g 1 — h 1 
26) B e 1 — g 1 
27) V a 7 — a 6 
28) f 3 — e 4 : 
29) V a ő — c 8 f 
30) B a 1 — f 1 
31) B f 1 — f 8 
32) B f 8 — h 8 f 
83) V c 8 — c 6 : f 
34) g 2 - g 4 | 
35) h 3 - g 4 : f 
36) V e 6 — d 6 
37) B h 8 — h 6 : f 
38) V d 6 — f 6 f 
39) V f 6 — f 1 t 
40) V f 1 - f 6 f 

s a játszma döntetlen. 

B f 8 — f 6 
B f 6 — h 6 
B h 6 - g 6 
V f 4 — d2 

h 7 — h 6 
e 5 — e 4 

B e8 - e 4 : 
K g 8 - h 7 
B e 4 — e 2 
Bg 6 — g ö 
K h7 — g6 
K g 6 - h 5 
B g 5 - g 4 : 
K h5 — h4 
V d 2 — e 3 

g 7 — h 6 : 
K h 4 — h 3 
Kh 3 - h 4 
Kh 4 - h 3 

Szerkesztői mondanivaló. 
6160. Pozsony. B. L. A becses küldemény épen ma érkezett kezünkhez; addig is, 

mig bővebben nyilatkozhatnánk, legszivesb köszönetünket. Az „elegyes" különösen 
megnyerte tetszésünket. A ,,tárgyjegyzék"-böl is szemeltünk már ki néhányat. Közelebb 
részletesen. 

6161. Szent-Kereszt. Lapunk korábbi évfolyamaiban képestől együtt már meg¬ 
jelent. 

6162. Az embcr-erorealk. cséplőgép szerzőjét kérjük, hogy kissé részletesb s 
érthetőbb magyarázatot küldjön be. 

6193. N.-Oroszi. S. E. A. A „farkas" és „kaiman" annak idejében megérkezének 
s indulásra készen várják az alkalmas pillanatot. 

6164. Alföldi farsangi kép. Meglepő látmány a — kánikulában. Hagyjuk annak 
idejére. 

6165. Népdalok. B. G. Kiadhatók. 
6166. S.-A.-Ujuely. O D. Jövő alkalommal. 

134-ik számú feladvány megfejtése. 
(Gold Samutól Kóvágó-örsön.) 

Világos. 
A) 

Sötét. 
c 7 — b 6 : 

K e 5 - f 4 : A) 

Sötét. 

2) tetszés szerint. 
S)H-g6v.-f3;j; 

Világos. 
1) V b 2 — b 6 
2) H e 6 - f 4 
3) F e 7 - d 6 + , , 

Helyesen fejtették meg. Nagy-Marján : Beöthy Maris. — Nagyváradon : báró 
Meszéna István. — Veszprémben : Fülöp József. — Török-Szent-Miklóson : Franki A — 
Gyepesen : Kun Sándor. — Kun-Szent-Miklóson : Bankos Károly. — Parabutyban : Roth-
feld József. — B.- Újvároson : Kovács Lajos. — Jánosiban : Keszler István. — Pesten 
Cselkó György, 

Nemzeti szinházl napló. 
Péntek, aug. 15. „Házassági három parancs." Eredeti vígjáték 3 felvo 
in. 
Szombat, aug. 16. „Denis ur és neje." Operetté 1 felv. „Az elizondo 

" ' • • • • * - . £ — í . «<"»""O<T<ÍW mp. lveke t mind ig 1 v i d á m h a n 

násban. 
Szombat, aug . 16. „Denis ur és neje." O p e r e t t é 1 felv. „Az elion 

leány." Operetté 1 felv. Apróságok, csemegék, melyeket mindig vidám han 
gulatban költ el a közönség, ámbár egészségre való táperőt hiában kére 
bennök a kritika. 

Vasárnap, aug. 17. „Nöuralom." Eredeti vígjáték, 3 felv. Szigligetitöt 
Felekiné és Szigligeti Anna, Feleki és Lendvay kedvvel adák nagyobb sze-

Hó-
és betiuap 

Katbolik. és l'rotcst. 
naptár 

Gör.-orosz Izrael.I 
naptar napt. | kelet | nyűg 

241 Vasár. 
25 Hétfő 

Kedd 
Szer. 
C.-öt. 

Augusztus 
E 11 Bertái. E 1 0 Ber 
LHÍOS király Lajos kir 

29 Péntek 
30 Szomb. 

Sámuel prof 
Kalaz Józs. 
Ágoston p. 
Ker. János 
Limai Róza 

Sám.Som 
Uzád 
Csilla 
János fv. 
Benő 

Aug. (ó) 
12GllPhot 
13 Maxim. 
14 B A. böjt. 
15 N B.Asz 
16 Diomédts 
17 Miron 
18 Florus 

kelet nyűg. 

6 44 

4 
13 
23 
36 
49 

6! 
21 

Holdnegyed : 9 Ujhold 25-én. 10 óra 56 perez reggel. 

T A R T A L O M . 
Hugó Viktor a számkivetésben 

Eördegh Jenő. — Petőfi emlékszobn 
(képpel). — A Nemtő szózata. Jókai Mór. — 
Hírlapirodalmunk a 18 ik században (vége), 
dalárdák érdekében. — A budai országos szőlő-

e). Bankó. Károly.-^ g z ó z a t h o B Í 

e s k e d ( í s . _ K ö , ; n t é . 

Kilenczedik évi folyam. 

Pest, augusztus 31-én 1862. 

A Vasárnapi Ujsag hetenkint egyszer nagy negyedrétben V/% ivén jelenik meg. Előfizetési dlj Buda Pesten házhoz küldve vagy postai nton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre S ft., a Politika! Újdonságokkal együtt 5 ft. njpénzben.— Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó. 

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

Kis GyOrgy, néptanító. 
A haza sok jeles fiai között, kiknek arczképei a Vasárnapi 

Újság kilencz évi folyamában megjelentek, több ízben emlékeztünk 
már érdemekben megöszült-, derék néptanítókról. Tettük ezt, 
mert azon hitben voltunk és vagyunk, hogy a népnevelés ügyének, 
melynek virágzó állapotát mindannyian óhajtjuk, melynek szük¬ 
ségét és hasznát mindnyájan érezzük, ez által is némi becsülést s 
elismerést fogunk az illető körökben kieszközölni. De teszszük ezt 
azért is, mert illő megemlékeznünk a népnevelés azon érdemes 
napszámosairól, kik csendes magányban, kevesektől ismerve, s 
méltányolva, kitartó szorgalommal és türelemmel működnek 
elvállalt szakmáj okban, többnyire még mindig csak töviseit érzik 
azon pályának, melynek rózsái csak gyéren viritnak; mert a szent 
ügy, melynek egy egész életet szenteltek, nálunk még igen ritkán, 
biztositja agg napjaikat nyugdíj¬ 
jal vagy egyéb anyagi elismeréssel. 
Más jutalmuk alig marad a tiszta 
öntudatnál s a jók becsülésénél. 
Ez utóbbira hatni szándékunk je¬ 
len soraink által is. 

Az itt látható arczképben is a 
hazai népnevelés egy régi bajnokát 
mutatjuk be. 

Kis György e tiszteletre 
méltó aggastyán, Pestmegyében 
az izsáki reform, egyházban a 
leánygyermekeknek mostan is ta 
nitója, ki született 1782-ik év apr. 
22 én Ungmegyében NagyKapo-
son- — Tanulását szülővárosában 
kezdvén, a sárospataki főiskolában 
folytatta; innen lépett a tanítói 
pályára még 1802-ben márczius 
12-én Fehérmegyében Sárbogár¬ 
don, hol is, valamint Duna-Szent-
Györgyön, Ordason, Tasson két-
két évig működvén, 1810-ben az 
izsáki ref. egyház hívta meg taní¬ 
tóul, melynek kebelében 25 évig 
folytonosan a gyülekezet közmeg¬ 
elégedésével viselte hivatalát. — 
1835-ben nyugalomra kívánván 
lépni, nejének szülőhelyére Fülöp¬ 
szállásra költözött ugyan, de ott 
is a kisebb leányok tanítására fel¬ 
kéretvén, ezeket 1853-ig atyai 
gonddal vezette. Innen az izsáki 

egyház által visszahivatván, örömest engedett a meghívásnak, 
csakhogy az itteni temetőben 1832. óta nyugvó neje mellett pi¬ 
henhesse ki ő is földi hosszú fáradalmait. 

A gondviselés a 80 év mellett folytonos jó egészséggel ál¬ 
dotta meg, — néha panaszkodik már „a kerekek gyengesége, és 
az őrlöeszközök hiánya" miatt. 

Ö igazán atyja a gyülekezetnek. Csak is három tagja van 
még ennek, a ki tanítványa ne lett volna az első 25 évben, s csak 
egy van öregebb, mint ő. 

Valóban a 62 év, a melyet már a tanítói pályán eltöltött, pá-, 
lyatársainak, sőt másoknak is, kiket a népnevelés igazán érdekel, 
komoly gondolkodásra ad okot. Nyitott könyv az, melynek min¬ 
den lapján tanulhatunk. Meg van benne írva : embert nevelni, di¬ 

cső feladat; jutalma a tiszta Ön¬ 
tudat; — meg van benne irva : 
minden munkás méltó a maga bé¬ 
rére ; de a keserű tapasztalás azt 
látszik bizonyítani, hogy az em¬ 
beri társaság annyira fösvény az 
ö legfontosabb ügyében fáradozó 
néptanítók irányában, hogy sok 
tanitó hálát adhat, ha családját 
napról napra tengetheti, nem 
hogy — vénségére takaríthasson, 
— hát még, hogy lelki épülésé¬ 
nek nevelésére könyveket is ve¬ 
hessen !! 

S mégis sok néptanító pél¬ 
dája bizonyítja, hogy lehet az em¬ 
ber alegmostohább életviszonyok 
között is boldog és megelégedett, 
ha határozottan kitűzte magának 
élete irányát, melytől soha el 
nem tántorcdik; s ha azon tudat¬ 
tal járhat embertársai között, 
hogy hiven teljesítette köteles¬ 
ségét. 

Adja az ég, hogy még Kis 
György is megérhesse a népne¬ 
velés országának azon közeledé¬ 
sét, midőn a néptanítók nemcsak 
tisztes társadalmi állásban fognak 
részesülni, hanem anyagilag is ér¬ 
dem szerint biztosítva leendnek!! 

Ne legyen áldozat, a mitől, 
ha a népnevelés ügyének elömoz-K 1 S G Y Ö R G Y . 

35-ik szám. 
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ditására szükségesnek látjuk, \ isszarettenjünk, mert nincs semmi, folyásánál. — Hajdan 1409-ben Zsigmond király, István rácz 
a minek elhanyagolása oly rettenetesen boszulná meg tnagát; de despotától néhány magyar városért becserélve, Magyarországhoz 
ismét nincs semmi, a minek áldásdusabb eredményei volnának 

mint épen a népnevelés. 
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hazára és nemzetre, 

A h á r o i n p á l m a . 
Keleti monda Lermontafftól. 

Arábiábau a sivatag homokban, 
Szép három pálm"« volt; ott álltak magokban, 
És a pálmák alatt árnyékos zöld gyepen 
Cförgő forrás fakadt üdítőn, hívesen, 
Megvédve a sugár pálmák ernyejétől, 
Sivó fövenyiül, és sütő nap hevétől. 
Már rég ott álltának a fák a pusztában , ' 
S nem jött egy vándor is, a ki utaztában 
Pihenni dűlne a hüs árnyu lomb alá, 
S a csörgő forrásból szomját eloltaná. 
S a pálmák zöldje már hervad, ritkul, ei.yc.-iz, 
A hűs forrásba a forró nap be- s benéz . . . 
A pálmák ekkor az egekhez fordulván, 
így szóltak : „mit állunk mi itten gyászolván 
Az égő homokban? Arnyunk enyhet nem ad : 
A vándor messzebolyg, s védetlenü! marad; 
Hálás tekintetet nem láthatánk soha . . . 
Sorsunk igaztalan, a végzet mosto'a!" 
Ilv panas't susogtak a pálmák lombjai, — 
És im a távolban por kezd aranyiam : 
Karaván közeleg, csengői csengenek, 
S fehér fövenysikján a puszták térinek. 
Mint himbáló sajkák tenger huliámzatán 
Tűnnek fel a magas tevék egymásután. 
Fennt púpjaik között elfedve hátukat 
Emelve hordanak írómba sátrakat : 
Abból égő szempár ragyog ki, mig emit 
Kgy barna hölgykezet fehér lepel borit; 
Mellette puskával, lándzsával a sovány 
Arab rohanva száll, repül sötét lován. 
A mén ágaskodik, majd elnyúl — a most ime 
Karcsú tigris gyanánt ugrik nagymesszire, 
Hogy a fehér íovagköpeny lobog . . . s a hol! 
Festői ránezokban megujra visszafoly. 
Gazdája látva a forrást. öröm miatt 
Lándzsáját rengeti, fütyöl, dalol, riad. 
Most a pálmák köré eljutván a menet, 
Leszállnak fürge zaj, vig lárma közepett; 
A tömlő töltözik; az hörpöl, nyugszik ez . . . 
S a három pálma igy susog vendégihez : 
, Enyhítsen a hüs árny hő napszurás után, 
Frissítsen a vizár forrás csordulatán!" — 
S im éjjel, a midőn már megpihentenek : 
Fejszét fektettek a jó pálmák törzsinek, 
S a százados derék, mely büszkén nyúlt fel ott — 
Mint hitvány korha fűz széjjelvagdaltatott — 
Fájuk hasábjain éhes tűzláng recseg, 
S a foszló héjat széttépték a gyermekek. 
Alig derült fel a másnapnak hajnala : 
A karaván tovább, útjára indula. 
Pusztán maradt a tér, a büszke fák helyén 
Cí»ak itt-ott füstölgött egy-egy üszők s a szén. 
Pár nap még . . . és aztán nem volt többé nyomok : 
Belepte hamvukat sivár futó homok. 
S most pusztán áll a hely; kihalt, avar. kopár, 
A forrás és a lomb nem zeng susogva már; 
Torló fövény között az eldugult vizek 
A prófétához fel hiába esdenek . . . 
Nincs lomb, mely védje már a puszták utasit — 
Csak véres zsákmányát szakgatja a .-as itt. 

Thaly Kálmán. 

Nándorfehérvár ámítja. 
T ö r t é n e t i - k o r r a j z . — Csii t i Z s i g m o n d t ó l . 

Belgrád, vagy Nándorfehérvár, mely a dicső Hunyadyak hal¬ 
hatatlan nevével oly szorosan össze van kötve, jelenleg Szerbiá¬ 
nak fővárosa, a belgrádi basaságban, a Száva vizének a Dunába 

csatolta, azóta, és inig a magyar koronát uralta, az ország egyik 
legerősebb kulcsának tartatott. 

Amurath török császár 1429. Magyarországra ütvén, az akkor 
a magyar koronához tartozó Szendrő erős várát, nagy véromás 
után bevette, azon belviszálytól segittetve, mely Zsigmond király 
és a magyar nagyok közt azért dühöng itt; m'vei a király tör-

jvénytelenül az országot Venczel bátyjának ajándékozta. -—Héder-
jvári Kont István 32 nemes társával esett ez alkalommal áldoza-
jtul — honszeretetónek, s a törvények iránt való szigorú ragasz-
!kódosának! 
' Már ez időben gyűlölték György despotának népei a törökö 
ket; mert ámbár meg valának győződve; miszerint szorult helyze-

Itűkben is, ez idő szerint, az egymás közt villongó magyaroktól 
segítséget nem nyerhetnek. — Mindazonáltal a várban levő 
magyaroktól lelkesítve, Amurath háromszori fölkérésére sem ad¬ 
ták fel, a hasonlithatlanul nagyobb számmal ostromlott várat. De 
meg is lakoltak erős maguk tartásáért; mert Amurath a despota 
nagyobb fiának, testvéröesével együtt, a vár közepén, mindkét 
szemét kiszuratta, a várörséget pedig kardra hányatta. 

Vég Szendrő várának ily módoni elesése, oly behatással volt 
Albert királyra, és a vele Bécsből levonuló seregére, miszerint, 
megfordulva, oly sebesen utazott haza felé, hogy elvégre napról 
napra mindinkább inkább kifogyott ereje; miatt — némelyek a 
mertékietlen görög dinnyeevósnek tulajdonítják — Komáromme¬ 
gyében, a Dunaparton fekvő Neszmélyen, megszűnt élni, teherben 

j hagyva. Erzsébet feleségét. 
A Zsigmond alatt kiütött viszály újra föllobbant, a lengyel 

házból választott király Ulászló, és Albert özvegye Erzsébetnek 
született fiaLászló párthívei közt, mely zavarosban halászni kíván¬ 
ván Amurát : azonnal Belgrád várára vetette szemeit, és seregé¬ 
hez fordulva igy szólott : nekünk, ezen várnak kulcsát zsebünkbe 
kell tennünk, akkor az ut, mely azon váron keresztülviszen, egye¬ 
nesen Magyarország dúsgazdag téréire vezet." 

Mégis jelent Amurat 1440 ben egy roppant sereggel Belgrád 
alatt, melyet midőn rohammal bevenni nem sikerült volna, oly 
•borzasztóan kezdé lövetni, hogy mind a felső, mind pedig az alsó 
várban, legerősebb kőfalak és tornyok, megrepedve ledülni kt z-
dének 

És midőn e rombolás sem eredményezett volna kedvező si¬ 
kert, egy a várban levő fogoly török főember titkos utasítása sze¬ 
rint Amurat a vár aláásását vette folyamatba, mit a parancsnok 
Rtgusa János megtudván, azonnal az árkot puskapor, bűdőskő, 
salétrom és szurokkal megtöltetve, az árulóval együtt betemetteté, 
melynek irtózatos működését látva Amurat, ugy megdöbbent, 
hou'y 8000 ember, és minden tevéi és szamarai, nagyszámú 
lőszereinek veszteségével Trácziába futott téli szállására. 

Ugyanezen sors érte Mohametet is, kit atyja Amurat, haldo¬ 
kolva esküdtetett arra, hogy szive végdobbanásáig, engesztelhetet¬ 
len ellensége fog maradni a keresztyéneknek, és ezen esküjével 
fogta be szemeit az utolsó, és hosszú halálos álomra, még egyszer 
hangosan kiáltván : esküszöm, hogy mindörökre üldözöm a ke¬ 
resztyén nevet," 

Ily érzelmekkel megtelve tehát, —• miután már Konstantiná¬ 
polyban minden keresztyént kegyetlenül lecsigázott volna, 
megindult nagy sereggel, és ment Belgrád alá 1456-ban, hol ekkor 
már a várkapitány a dicső Hunyady János volt, oldalán a kisded, 
de hős barát Kapistrán lelki-barátjával. 150,000 főből álló erős 
török tábor ellenében dicsöitette meg ez alkalommal magát Hu¬ 
nyady János. Június 13-án, mint irtózatos vihar, vagy vad szelek¬ 
től fölkorbácsolt tengernek bősz zugása : ugy tombolt parancsoló 
hatalma és haragjában Mohámét a Duna partjain, mint hajdan 
Xerxes a tengert, ugy ö is pálczájával akará azt kiveretni medré¬ 
ből, hogy a hatalmasan védett várhoz annál könnyebben hozzáfér¬ 
hessen, és három havi borzasztó, de sikeretlen eröködése után is, 
csak azt vévé észre, mi kép Hunyady János september 10-én lebo¬ 
rulva ad hálát Istennek a dicsőséges győzedelemért, és az ő meg¬ 
vert hadának szerteszétszórásáért. 

. Ezen nagyszerű győzelem hirére, melynek emlékét még ma is 
a déli 12 órai harangozás hirdeti — maga László király is, az ár-
m ányos Czillei gróffal, a Hunyadyház engesztelhetetlen ellenségé-

vei, Belgrádot megnézni elment, és a csatatért, — melyet Hunyady 
János halála megdicsőített, — a Hunyadyház iránti tiszteletből 
.sokáig szemlélte, mely körülmény az irigységtől különben is mar 
czangolt Czillei nemtelen szivét olyannyira fólingerlé Belgrád 
kapitánya, a szép és hős Hunyady László ellen, miszerint azt nem 
borzadott, a haza bálványa, és m 'Íven tisztült atyjával — kinek 
hős fegyvere, még most is török vértől gözölgött — rágalmazva, 
a király személye iránt gyanúsítva, méltatlanul árulással vádolni-
Ily aljasságon a legnagyobb magyar vezér nemes fia, méltó ha¬ 
ragra lobbanva, CziíU-i gyalázatos rágalmát visszautasitá; mire ez, 
az udvari hízelgő, fegyvert fogva Hunyady László felé vágott, és 
kezét, nevezetesen pedig egy ujját, me;yen ragyogó drága arany¬ 
gyűrűjével fogta fel a rá irányzott kardvágást — megsértette. 
Ezen botrányos tényt látván Hunyady bajtársai, Czilleit — noha 
vasingbe volt öltözve — összevagdaltak; miért a király igen meg¬ 
haragudott, és Buda felé vette útját. 

Horogszegi Szilágyi Erzsébet, a nagy Hunyady özvegye, 
László édesanyja, Temesvárott a király előtt leboruiva kért ke¬ 
gyelmet fia számára, mit meg is nyert, és László a kegyelem Ígé¬ 
retében bizva, a királyt el is kisérte Budára : ott azonban a Hu¬ 
nyadyház legnagyobb ellenségei Gara László a nádor és Újlaki 
Miklós annyira vették az adott szaváról megfelejtkezett királyt, 
hogy Hunyady László ott mindjárt megfogatott, és harmadnap 
múlva szokatlan helyen, nem is rendes időben a néptől való féle-
le:n miatt — mely folytonosan atyja hős tettest énekelte — 26 
éves korában — miután letérdelve buzgón imádkozott volna az 
Istennek — lefejeztetett, ötször vágván hozzá a hóhér. Soha ne¬ 
mesebb vér erényeinek áldozatul nem esett ! — és tán a végzet 
által azért is lön megboszulva a fiatal király, mert midőn VII 
Károly franczia király leánya Margittal leendő menyegzöjének 
ünnepélyére ment volna, Prágában, a nélkül, hogy jegyesét lát-
hatá vala, 17 éves korában, méreg által öletett meg!" 

Mahomet a belgrádi vereséget nem felejthetvén, ezt megbo-
szulandó, Ali bég felső-mysiai basát küldé rettenetes sereggel, a 
nagy pompával megválasztott Mátyás király ellen, ki mindenben 
méltó utódja volt édesatyjának. — Ez viszont nagybátyját Ho¬ 
rogszegi Szilágyi Mihályt küldé szemközt a boszus törököknek, ki 
azok.it megverte, megszalasztotta és Szendröre visszakergette. — 
1462 ben, majd később maga Mátyás király — mivel benne akaráfc 
a törökök megboszulni, az oly nagyon fájt belgrádi csapást — ve¬ 
zette győztes hadait az ozmánok ellen 1479 ben, és győzelmei ju 
taltnául Szabáes és Jaicza várakat, a törököktől elvette. 

A kegyetlen és vérszopó Mahomet halála, csaknem egy idő¬ 
ben történt a népfejedelem Mátyás királyéval, amannak utaiba 
lépett hason természetű fia második Bajazeth, emezt pedig fel¬ 
válta, a magyarok nagy szerencsétlenségére — érdemes fia mellö 
zésével, II dik vagy cseh László. 

Bajazethnek végrendeletül hagyá atyja, belgrádi veszteségét 
keményen megboszulni,azért is csakhamar 1493-ban a mysiai basa 
vezérlete alatt nagyszámú rablóhadat indított Magyarországba, 
mely Gyuláig pusztítva rombolt, hol a magyar sereget Derecsé-
nyivel élén, az a szerencsétlenség érte, hogy mivel Frangepán az 
ütközet alatt bajtársait cserbenhagyta — Derecsényi megveretett, 
sőt vitéz magatartása mellett is elfogatott, 5000 hű magyar 
maradván élettelenül a csatatéren! 

A Mátyás iránt haladatban Kinizsi, egyébiránt szintén hős vezér, 
kit magyar Herkulesnek is neveztek, meghallva Temesvárott e sze¬ 
rencsétlenséget, ezt visszaadni a törököknek égett a vágytól, mint 
másrészről Bajazeth is, ki ezt nem tartá csak féligmeddig is fel¬ 
érőnek a belgrádi vereséggel, — így hát, két ellenkező versenyre 
lobbant szív küzdött egymás ellen. 

Kinizsi tehát 1493-ban a befagyott Dunán átszállva, meghóditá 
Mysiát és Ali bég két várkastélyát íeldulatá, és az egész tartományt 
megadóztatva, a távol levő basa, felesége s gyermekeivel — és 
roppant kincsével, mint nagy hadi zsákmánynyal győztesen visz-
szatért. 

A hazatért Ali bég azonnnal 10,000 válogatott gyilkos hadá¬ 
val Kinizsi után sietett, feleségét, gyermekeit és gazdag kincsét 
visszavenni. De mind Inában, mert már Kinizsi a Dunát átlépte, azon¬ 
túl pedig nem merte követni. E feletti dühében Ali bég, szakálát 
és bajuszát tulajdon kezeivel szaggatva tépte ki, és engesztelheted 
lenül hol magát, hol kiséretét harapta. Mind nem használt semmit, 
azért is azon kezdé fejét törni, hogy és mint kerithetné hatalmába 

y j Belgrád várát, azt hívén, mikép ezáltal könnyen kicserélheti el¬ 
vesztett kincsét és szép családját! 

Ily czélból magyar öltönybe burkolt kémeket küldött titkon 
Belgrád várába, az őrség főnökeit megvesztegetni császárja ara¬ 
nyaival, de ez sem sikerült; mert az árulásról jó idején tudomást 
szerezvén magának Kinizsi, s azonnal ott teremve, az árulókat 
iszonyú fogságba vetteté, melyben egyiknek a másikát az utolsóig 
pecsenyéül kellett megenni — az utolsó pedig, éhség és szomjuság 
miatt veszett oda. 

Eljött végre az 1521-dik esztendő a szerencsétlen gyermek¬ 
király Il-ik Lajos alatt, kinek idejeben Szelim török császár rövid 
uralkodása után, Szolimán köveikezett utédául,ki,mivel a magyar 
királylyal, nemcsak hogy a frigykötést meghosszabbithatta voína, 
hanem még ez ügyben fáradozó követeit Lajos tömlöczre is vettet 
te. Szolimán megharagudott, és nagy sereggel Magyarország ellen 
indulva,Belgrád alá szállt, és azt ostrommal, sok árulás, és cselszö-
vény után bevette, és igy végre 1521-ben elérte azt, miért ősei oly 
sok vért kiontának. 

Héderváry Ferencz, és Enyingi Török Bálint valának a vár 
főparancsnokai, de ezek, mint aféle nagy urak, a helyett, hogy a 
várt éber figyelemmel őrizték volna, szerteszét barangolának. A 
két gyáva Sulyok, megijedve a várból megszökött. — A hű Oláh 
Balázs, a semmirevaló Morgaihoz hasonló árulókkal nem birt. nem 
csoda tehát, hogy ezen fontos vár, mely Magyarországnak kulcsa 
volt, és ut a szép haza birtoklására, — Oláh Balázs jaj kiáltása 
daczára is meghódolt september 12-dik napján 1521. igen, mert 
midőn a Budán a király lakodalmában örvendező főuraknak je¬ 
lentette a szükséget, a fogyakozást, mind élelem, mind emberek¬ 
ben Belgrádon — azok az örömmámortól elszédülve se láttak, se 
hallottak, s igy Belgrád a keresztyénvilág egyik védbástyája, 
szégyen és gyalázatjára a budai fényes lakmározásnak, a török 
hatalomnak hódolva, elesett, s várörsége a derék Oláh Balázszsal 
együtt, a váron kivül, az Isten szabad ege alatt, hitetlenül lekon-
czoltatott. 

Nem is kell mondani, hogy ezen csapásnál érzékenyebb sebje 
alig volt valaha a magyar földnek ! — mert Solimán magát Bel¬ 
grádban megfészkelve, 200,000 embert összegyűjtött, és pünkösd' 
napján 1526. a várból csendben kivonulva, minden ellentáSlás nél¬ 
kül haladt felfelé, és ép ez okból bevette Péterváradot, melynek 
500 főből álló őrségét islekonczoltatva, a keresztyének rettenteiére 
fejeiket magas póznákra szuratta. A földönfutó lakosoknak rejtek¬ 
helyekből kellett nézni, mint pusztítják 1400 tevéi a gyönyörű 
Szerérntt, és a pompás bortermő hegyeket, s gyömölesös kerteket, 
a természet és szorgalom annyi remek ültetvényeit. 

Ebből következett aztán Magyarországnak örökös gyásza augm-
tus 29-dik napján a Mohácsi mezőkön 1526. Baranya vármegyé¬ 
ben; mert mig az egymással egyenetlenségben élő magyar főurak, 
csak puszta tanácskozással tölték a drága időt : a törökök azalatt 
megerősödve, és magukat teljesen rendbeszedve, kemény csata 
után a nemzet színét eltörölték, a virágzó Magyarországot sok 
századra sirba döntötték. — Ez volt, eredmény*• a beiviszálynak, 
és Belgrád vára elestének. .Folytató 

Egy ti roll hava;** megmászása. 
A Groszvenediger egyike a Nori havasok legmagasb csúcsainak, mert 

nem kevesebb, mint 11,622 lábnyira emeli föl fejét a tenger színétől. Nevének 
eredete iránt elágazók a vélemények. Fekszik a Felső-Pinzgau és Tirol 
közti határokon, s csúcsát, a mennyire történeti adataink terjednek, 1841. 
előtt még emberi láb nem érinté, a minthogy egy 1828-ban tett megmá-
szási kísérlet teljesen meghiúsult, azon meggyőződés terjedt el, hogy teljes 
lehetetlen a csúcsot elérni. Azonban, hol az ismeretek hiányosak, ott gyak¬ 
ran a véletlen segít; igy történt a jelen esetben is, t. i. néhány pásztor 
eltévedt juhait keresni menvén, e közben véletlenül a hegynek oly oldalát 
fedezték föl, melyen a feljutás lehetséges volt. E hír nagy sebesen terjedt 
el a vidéken, s csakhamar egy 40 személyből álló társaság megkisérté, 
elérni azt, mit eddig lehetetlennek tartottak. 

A társaság sept. 2-án Neukirchenben gyülekezett össze, s még az nap 
délután útnak indult, és a Hofer-féle havasi kunyhóig haladt, mely már 
közvetlen a jégnek (Gl< tscher) szomszédságában van, melyekről cserge-
dező kis patakcsák rohannak le a mélységbe. E hatalmas jégtömegek fölött 
emelkednek meredeken a terjedelmes hómezők, melyeknek hava a csúcs felé 
mindig finomabb lesz, s a szél által felkapatva porfellegként repül a légben. 
Rövid pihenés után, alig múlt el éjfél, utasaink már talpon voltak, s komo-
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lyan, hallgatva, nem íniuden aggodalom nélkül kezdtek meg fáradságos ván¬ 
dorlásukat. Hidegen, halványan sütött a hold a fakó jégtömegekre s a szürke 
sziklákra; mindenütt hasadékok, nyilasok tátongtak, egy elhibázott lépés 
— s az illető örökre veszve van. Meredeken megy föl a keskeny ösvény, 
melyen két ember sem mehet egymás mellett, s ha valamelyik megcsusza-
modik, a többit is magával sodorja a mélységbe. Két órai fáradságos és 
veszélyes mászás után az ut azélesbül ugyan, de itt uj nehézség támad, 
mert folytonosan szikláról sziklára kell ugrálni, m'g csak a felső jég sik-
lapját el nem érik. 

Még mindig éj van, a hold még mindig süt, természetesen csak gyér 
világgal, mint egy kialudni készülő lámpa; de fönn, egészen fönn a csúcs 
vörösödni kezd, mint izzó vas; lassan, mint lávafolyam, húzódik lefelé az 
izzó tűzfény, mig a csúca egyszerre világossárga fényben gyulád ki, s a 
legközelebbi pillanatban teljes napfényben ragyog, mialatt a jégnén még 
alig kezd szürkülni, lenn a völgyet pedig sötét homály takarja. 

Halálcsend uralkodik mindenütt. Nem látni itt egyebet, csak havat és 
jeget; megmerevedés és halál itt az 
egyedüli uralkodó, a a legzordonabb 
magány e lehangoló képe fölött a fel- . 
hőtlen, sötétkék ég terül el. _,ií==̂ =--.--..-r̂ =̂--.>>-- --^^i-^-^^^m^ 

A tapasztalt vezető most figyel- : 
mezteté a társaságot, hogy itt az ideje, 
a magasság kellemetlenségeire elké¬ 
szülni. Bekenték tehát arezukat olajjal 
a bőr falrepedése ellen, s vasas botjai¬ 
kat megvizsgálták, ha jó karban van¬ 
nak-e ? Ezután tovább folytatták ut-
jokat, de már sokkal lassabban, mint 
ezelőtt, mert a hólepte hasadékok 
miatt gyakran meg kellett a jégtalajt 
•vizsgálniuk, mielőtt rálépni mertek, 
így tartott ez reggeli nyolez óráig. 

Azonban most már kezdődött 
mutatkozni a felsőbb légkör befolyása 
is az emberi test szervezetére; egyesek 
már panaszkodni kezdtek a rövid lé-
lekzet miatt, mások szivverésök gyor¬ 
sulását, ismét mások fülzugást érez¬ 
tek, mig a gyengébb idegzetűek kime¬ 
rültségről s hányási ingerről panasz¬ 
kodtak. Minden untalan meg kellett 
pihenniök, s csak egy-egy korty pálinka 
adott nekik erőt a tovább mászásra. 
Ehhez járult még, hogy a nap a hó kér¬ 
gét föl kezdé olvasztani, mi a lépést 
nagyon megnehezité. 

A magasság növekedtével a fá¬ 
radtság is perczről perezre nőtt, a lé-
lekzet rövidült, a szomj folyvást kin-
zóbb, a vérkeringés gyorsabb s a há¬ 
nyási inger és füízugás mindig erősebb 
lőn; sokan a hófény-vakság szúrását 
érezték már, arezbőrük égett, daczára 
annak, hogy olajjal bekenték; szó¬ 
val, mindenfelől csak panaszhangokat 
lehetett hallani, minek folytán azt ha¬ 
tározták, hogy a gyengébb természe¬ 
tűek, kiket a felső lég erősebben tá¬ 
madott meg, maradjanak hátra, mert 
ezekre nézve a tovább mászás mégve-
szélyesb lehetne. 

Erre a társaság megoszlott; az 
erősbek, kiknél zászló is volt, tovább 
folytatták utjokat, ezek képezték az 
első csapatot; a második csapat sokkal 
lassabban mozgott, a oly emberekből 
állt, kikben nem a bátorság, hanem a 
szükséges erő hiányzott. — Ezek min-

E g y t i r o l i h a v a s m e g m á s z á s a 

dig jobban elmaradoztak egymástól, s egyik a másik után rogyott össze, 
ugy hogy az egész hasonló volt egy csatatérhez, melyen egyes ott felejtett 
sebesültek hevernek. 

Az első csapat tagjai is mindig lassabban haladtak, szokatlanul feliz¬ 
gatva érezték magukat, a rendkívül ritka légben alig birtak lélekzeni, a hó 
ragyogó fénye majd megvakitá őket, s tán vissza is fordultak volna, ha 
csaknem a végkimerültség perezében, a csúcsot már oly közel nem látták 
volna maguk előtt. — Mindnyájan halványak s összeesettek voltak, mint 
holttestek; minden 15 — 20 lépés után kénytelenek voltak megnyugodni, 
hogy tovább mehessenek. — Végre annyi viszontagság, annyi fáradság után 
elérték a csúcsot, hol örömrivalgások közt tűzték ki a magukkal hozott 
zászlót, a diadalérzettel üriték ki az utolsó palaczk bort. E pillanat oly lel¬ 
kesedett volt, hogy még a hóban kimerülve fekvők is résztvettek szeren-
csésb társaik örömujjongásaiban. 

De a hegyóriás boszankodni látszott legyőzetéae fölött, s a vakmerők 
megfenyitésére oly zordon szelet küldött, hogy leheletök pillanat alatt apró 

jégszegecskékké vált, melyek hajukat és szakálukat a téli deres fákhoz tet¬ 
ték hasonlókká; a haragvó hegyóriáa ezenkívül köd és felhőbe burkolta fe¬ 
jét, hogy elzárja a gyönyörű kilátást legyőzői elől. A hideg kiállhatlan volt 
s mivel a mindig sűrűbbé váló köd miatt a leszállás felette veszélyes lehe-
tendett, — csakhamar megkezdték a visszautat. Csodálkozva látták, hogy 
hátrahagyott társaik nincsenek helyökön; ezek, a mint magukat ki nyugod¬ 
tak, azonnal visszafordultak, hogy a mig birják magukat, az alsóbb regiokba 
juthassanak, hol könnyebb leszen lélekzetök s teljesen felüdülhetnek. Visz-
szautjokról csak annyit jegyezünk meg, hogy minden nagyobb baj nélkül 
érték el a havasi kunyhót, honnan kiindultak, s hol most kinyugodhaták 
fáradalmaikat. 

Magyarországi és erdélyi bányahelyek. 
Hogy a két magyar haza gazdagságának, földje áldásának s 

a természeti szépségek tetemes részét bányahelyein 8 gyönyörű 
hegyes vidékein kell keresnünk, 
nincs, a ki kétségbe vonja. S a 

g^E^ajfer^i -̂ --— ̂ -^r^=^ dúskalászu alföldi rónák fia is, tá-
-^^ZJIL vol minden vágytársi versenyzés-
t- ~-C" tői, örömest ismeiendi el ama he-
-> " _ lyek természeti sajátságait, s szi-

vesen szaporitandja ismereteit e 
rövid vázlatok által, melyeket 
ezennel a legrégibb magyar bá¬ 
nya-telepek bemutatásával kez¬ 
dünk meg. 

1. Selmecz. E régi hires bá¬ 
nyaváros tekervén yes völgybe 
nyúlik le, sokíelé elágazva s ma¬ 
gas hegyektől környezve. A mel¬ 
lék-völgytorkokban és hegylejtö¬ 
kön is láthatók szétszórva egyes 
külvárosi házak és bányaépüle¬ 
tek; de a tulaj donképeni város erős 
falakkal és kaputornyokkal van 
körülvéve, s ezenkivül sok más 
nyomai is láthatók a régi erődí¬ 
tésnek, mire hajdan valóban szűk- » 
ség is volt, a napvilágra hozott bá¬ 
nyakincseknek a rablótámadások 
elleni biztosítása végett. 

A tulajdonképeni város mint¬ 
egy 8,000 lakost számlál, azon¬ 
ban a bányamunkásokkal s a kö-
zelfekvö, de vele össze nem kötött 
négy külvárossal együtt, összes 
népessége 19—20,000-re megy, 
kik közt mintegy 8000 bányamun¬ 
kás van. Selmecz székhelye egy 
bányatörvényszéknek s a világ¬ 
szerte hires bányász-és erdöszaka-
demiának, mely épen most 100 
éve, hogy alapittatott Mária Te¬ 
rézia által. A város utczái több¬ 
nyire görbék és nagyon lejtősek, 
s nem igen szabályszerüleg van¬ 
nak kikövezve. A felső kapu 2000, 
az alsó pedig mintegy 1800 láb-
nyira van a tenger szine fölött. 

A bányamüvelés itt már régi 
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időktől fogva űzetik, és pedig arany-, ezüst , ólom- és réz telérekre 
(Gánge). Ily télért Selmecz mellett főleg nyolczat ismernek zöldkő¬ 
ben, Hodrusbányán pedig tizenkettőt syenit-granitban. Töltelékök, 
inely 5 — 6 bécsi öl vastag, a mellékközetek többé kevésbbé szét-

: mállott részeiből és kovarczból áll, melyek közt az erezek szabály¬ 
talanul vannak felosztva. Ez erezek legfontosabbjai:az ezüstíényle, 
aranytartalmu vaskovand, ólomfényle és rézkovand. Ezenkivül 

' még számos más érez találtatik kisebb nagyobb mennyiségben. 
I Ezen ércztelérek számos aknák és tárnák (Stollen) által van¬ 
nak 1,700 lábnyi mélységig megnyitva a hozzáférhetőkké téve. 

| Azonban a még 1782-ben megkezdett s II József császárról neve-
jzett legmélyebb altárna még nincs befejezve.Ez a szomszédGaran-
völgyböl 8,000 öl hosszaságban vonatik, s egy, átméröleg 230 öl 

\ mélységű, mintegy 4 • mérföldnyi bányaterületet nyit meg. 

Selmecz festői környékének egyik legmegragadóbb pontja a 
kálvariahegy, melyet már lapunk mait évi 43. számában külön 
képen is bemutattunk olvasóinknak. (Folytatjuk.) 

Az oktalan állatokban meglevő képességről. 
Közhiedelem, hogy az oktalan állatoknál minden működés ellenáll-

hatlan ösztön és inger következménye. S e szerint bennök az ösztön-szülte 
kényszerű mozgá¬ 
son kivül, minden 
nemesebb érzés és —- _——- 7 -5s--
tudatos képesség "V^S^E -Z=as;=p°' 
hiányzik. _ _ -_ 

Mások azon- _- -~ -~_ 
t»an épen ellenkező -
•véleményben van¬ 
nak. 

T u d j u k — 
ugyanis — hogy az 
•ember a természet ' , •- -
koronája s ura egy-
ezersmind, kiben az # 
isteni mű legjobban A 
megdicsőült, azon¬ 
ban tény az is, 
hogy a természet 
országait oly szo¬ 
ros lánczok csatol¬ 
ják össze, hogy bár¬ 
mennyire különböz¬ 
zenek is egymástól 
— az átmeneti pon¬ 
tot, hol egyik a 
másikkal egyesül, 
alig tudnók elvá¬ 
lasztani. 

így egyik or¬ 
szág, már a másik¬ 
nak mintegy előké¬ 
pét viseli, például: 
az ázalagok és me-
duzafb'k növény-
szerű alakzatuk da-
ozára, állati élet¬ 
működést nyilváni-
tanak a a két orszá¬ 
got mintegy láncz-
szemkint összecsa¬ 
tolják; majd a hül¬ 
lők és rovarok át¬ 
lépve a szárnyas és 
emlős állatok soro¬ 
zatába, egygyel fö-
lebb emelik a lét 
fokozatát; mig a 
majmok vagy is 
négykeziiek már az 
emberi alak hason¬ 
lóságával dicseked¬ 
hetnek. a " ' ~ " ^ /;<• -*-«•• / 

Mi természe¬ 
tesebb tehát, mint 
az, hogy az ember¬ 
ben rejlő tehetsé¬ 
gek előjelenségei-
nek meg kell lenni 
a teremtmények al¬ 
sóbb fokozatán is. 

S a tapaszta¬ 
lat bizonyítja, hogy 
az erős visszaemlé¬ 
kezésen kivül az ok¬ 
talan állatoknál a 
tudatos munkásság 
és szépérzék is fel¬ 
található. — S ezt 
művei nyomán. 

Plutarch irja egy sziriai elefántról, hogy midőn a helytartó által szá¬ 
mára rendelt árpának csak felét adta volna át felügyelője, egy etetésnél ura 
is jelen lévén — a felügyelője — vagy másként gondviselője által eléje adott 
telt mértéket megfogván felét a földre öntötte ki, felét hagyván meg benne 
csak, ezután nagy sóhajtással nézett urára s ugy ette meg. így akarván 
kijelenteni gondviselője tolvajságát. 

M a g y a r o r s z á g i é s e r d é l y i b á n y a h e l ) e k : 2 . 

érdeklőleg ide iktatunk néhány adatot az ókori írók 

Plinius szintén irja Pórusnak, kit N. Sándor legyőzött, egy elenfánt-
járól, hogy hazája nyelvét jól értette, éa a mit parancsoltak, híven teljesí¬ 
tette. Továbbá ha tengerre kellett szállani, addig be nem ment a hnjóba, 
mig mestere előtte esküvel nem fogadta, hogy vissza is hozza. 

Aristoteles szerint az elefánt mindent megtanul, orrával leírni, tánezot 
járni, térdet, fejet hajtani — a koszorút, kinek mondják, megadni, — királyt 
köszönteni, sőt kővel czélba hajítani éi vagdalkozni egyaránt képes. 

Plutarch emliti, Alexandriában egy elefánt egy asszonyt megsze¬ 
retett, ki mellett sokszor elmenvén, szép almákkal kedveskedett neki és 

előtte megállapod¬ 
ván , ormányával, 

_ mely keze gyanánt 
szolgál, nagy nyá¬ 
jasaággal törieszke-

" ~*V} dett hozzá. 
_ - " Szelid, nemes 

é r z é s é r ő l pedig 
Strabo azt irja, 
hogy igen gyönyör-
ködikbenne, ha gaz¬ 
dájának örömet sze¬ 
rezhet s ezt kife¬ 
jezni akarván, lá¬ 
gyan törleszkedik 
hozzá. 

Ha vadászok 
üldözik s látja, hogy 
•előtte minden me¬ 
nekülés el van zár-
•va, öeszetördeli fo¬ 
gait, hogy üldözői 
hasznukat ne vehes¬ 
sék, hasonlólag a 
kócsag is kihulló 
tollait sárba tapos¬ 
sa s ha gyöngén áll 
már, kitépi és ösz-
szeszaggatja, 

Aelianus pe¬ 
dig azt irja, hogy 
Thraciának egyik 
i!iegyén,egy nőstény 
medve, a két orosz¬ 
lán távollétében, 
bement annak bar¬ 
langjába és ott levő 
kölykeit megmar-
dosta. — Ez alatt 
•megérkezett a két 
•oroszlán s a medve 
«lőlök egy magas 
fára mászott fel. — 
A nőstény oroszlán 
meglátva marczan-
golt kölykeit, a fa 
alá, melyre a med¬ 
ve felmászott, — a 
him pedig rettentő 
orditással elment 
az erdőbe s ott 
j á rv \ egy favágóra 
talált, kinek ijedté¬ 
ben a fejsze kiesett 
kezéből. — — Az 
oroszlán pedig kön¬ 
tösénél megfogta s 
akaratja e l lenére 
is, barlangjához vit¬ 
te, mu ta tva neki 
vérben f e t r e n g ő 
kölykeit és alázatos 
hunyászkodással 
nézett reá, majd a 
fára, hol a medve, 
volt mintegy kérni 
látszván,hogy vágja 

Magyarországi és erdé'yi bányahelyek : 1. Se1m°cz, déli oldalról. 

a kálváriával, nyugati oldalról. 

le neki azt, mit az mégis cselekedvén, — a medve leesett s az oroszlánok 
szétszaggaták. A favágót ezután visszavitte helyére és békén elbocsátotta. 

Androclusról pedig nagyon elhirhedett azon történet, hogy kivájván 
egykor az oroszlán lábából a tövist; — később midőn a római tribunal 
által az oroszlánok ketreezébe vettetett, felismervén őt az oroszlán — meg¬ 
hagyta életét. 

Plutarch szerint Pyrrhus találkozott egy ebbel, mely meggyilkolt ura 
holttestét harmad napig őrizte. — Később a hadi szemlén felismervén a 
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gyilkost, tépte, marta, mi gyanút keltett; s a haditörvényszék kivallatá vele 
bűntettét. 

Továbbá mint szemtanú látott Plutarch egy ebet Rómában, mely a 
komédiában azt mutatta : miként kell annak meghalni, a ki mérget iszik. 
Ez is ugy tett, mintha mérgett ivott volna, minden tagját rettenetesen rész 
kettette, ereje lassan lassan fogyott, mig vé^re eldülvén bágyadtán feküdt, 
mii.i ha megdöglött volna. 

Pniisanias irja egy betanított ló felől, hogy a circusban valamennyi¬ 
szer győzedelmeskedett, rögtön futott a játékmesterhez, ott különféle jelek¬ 
kel és örömmel fejezve ki diadalát. 

Nagy Sándor Bucefalusa, ha királyilag fel volt öltöztetve, csak gaz¬ 
dáját vette fel magára, máskor ráülhetett lovásza is. 

Hasonlót említenek idősb Wesselényi Miklósnak is egy arabfaju mén¬ 
lováról, mely, midőn Wesselényi kuffsteini börtönét elhagyva, visszatért 
zsibói lakába, meghallván három év óta nem látott urának szavát, elkezdett 
nyeriteni, s oly látható örömmel fogadta istállójába bement gazdáját, hogy 
azon vastermészetü ember, ellágyultan leva nyakára borult és sirt. — 
Három évi távollét alatt senkit sem hagyott magára felülni, mig Wesselényi 
alatt oly örömmel és büszkén száguldott, mintha minden lépésével ujabb 
figyelmet akarna ébreszteni. 

A azárnyasállatok sorozatában is meglepő nyomaira találunk a fön¬ 
tebb emiitett képességeknek. 

A szajkót, papagájt egész szavak kimondására, sőt egész mondatokra 
be lehet tanítani. — A rigó, pacsirta képes egész zenedarabokat elfütyölni. 

— 1847-ben ismertem egy rigót, mely aRákóczy-indulót végig tudta. 
-— Továbbá olvastam egy betanított szarkáról, hogy egyszer a katona 
trombitás azon ablak alatt fújta az indulót, hol ő volt, s ettől kezdve nem 
szólt egy darabig — Már azt gondolták, hogy végképen elnémult, 14 nap 
múlva azonban megszólalt, s a trombitás által elfujt darabot hiba nélkül 
elcseregte. ' 

Végre az állatok beléletét érdeklőleg emlitést érdemel a fülmile azon 
szokása, hogy tavaszszal, midőn szépen kizöldülnek a fák, a nőstény leül 
egy alant levő faágra, s föntebb két hím, melyek egymással versenyezve 
dalolnak 15 napig, mikor a nőstény párjául azt választja, a melyik szebben 
tud dalolni. 

Valóban ideálszerü életnyilatkozat. Ezek is elég bizonyságok arra, 
hogy az oktalan állatok élet-nyilatkozatában nem hiányzik az értelmiség, 
mely hogy minél inkább kifejtessék a minél több gyönyört szerezzen szá¬ 
munkra, saját érdekünkben áll- — Nemesitsük tehát állatainkat! 

Kosa Sándor. 

Elmebetegeinket küldjük tébolydába ! 
A tények bizonysága és a kitünőbb elmegyógyászok tapasztalatai után 

kétségenkivüli az, hogy az elmekór-esetek gyógyíthatósága igen nagy és 
kedvező, ha kellőleg képzett elmegyógyászok és jól szervezett gyógyinté¬ 
zetek nem hiányoznak. Szintén bebizonyult tény az is, hogy e kettő hiányá¬ 
ban elmebetegeinknek ezeréi — részint elhanyagolás, részint emberietlen 
és durva kísérletek, és alapnélküli tapogatózások következtében, egyes 
ámító kuruzsolók által örökre gyógyithatlan állapotba löketve — az állam¬ 
nak élő-holt tagjaivá lesznek ! 

Alig félnapi távolban hazánk szivétől, P . . . faluban — avatlan kezek 
merész bátorsággal űzik ilynemü gyógykisérleteiket kuruzsolási fészkök-
ben; hol az orvosi — annyivalinkább psychiatriai ismereteknek még ár¬ 
nyéka is hiányozván, — a nem is észszerüleg megítélt betegnél, még oly 
szerek is alkalmaztatnak, melyek képzett és vigyázó orvos kezében is sok¬ 
szor veszedelmesek; — hol a betegek lánczra verve, erős csikaró hashajtók 
által elgyötörve, — sőt még, mi több, ütlegeltetve és emberi méltóságuk¬ 
tól megfosztva — vagy elvesznek, vagy lecsillapulva ezen rémületes hely 
gyilkos padjáról menekülvén, örökre gyógyithatlanokká lesznek ! 

Ilyesmit — ha nem akarunk megbélyegzetten, szégyenülve állni a mü¬ 
veit nagy világ előtt — tűrnünk tovább nem lehet — nem szabad ! 

Mily szám' san vannak még máig is, és pedig nem épen utolsó csalá¬ 
dok, kik elámittatni hagyván magukat, a helyett hogy elmebeteg család-
tagjokat szakértő gyógykezelésre bizva, czébzerüen szervezett gyógyinté¬ 
zetben elhelyeznék, — ily szívtelen kuruzsulók durva körmei közé dobva 
évekig elgyötörtetik; — mig végre is belátva e merész kísérletek ered¬ 
ménytelen, sőt káros voltát, — a már későn megismert tévedést azáltal 
vélik helyrepótolni, hogy utólagosan gyógyintézetbe hozzák a szánandó 
teremtményt, a midőn már a gyógyításra kedvező idő elmulasztatott, és 
velő minden — minden örökre elveszett! Ily számtalan eset aztán azon ké¬ 
telkedésre nyújt alkalmat a nagy közönségnél, mintha az egyszer elmebeteg 
— többé nem is volna gyógyítható; holott ezen balvélekedés mindinkább 
növekvő táplálékát nem azelmekóriesetek absolut gyógyithatlansága — de! 
ezeknek kellő időben történt elhanyagolásától veszi. i 

Minden betegségnél, de különösen az elmebajok kezelésénél majdnem 
kizárólagosan az első időtől várhatunk teljes és sikeres eredményt; hol is a 
tapasztalat azt bizonyitá, hogy majdnem hét harmada tökéletesen meggyó¬ 
gyul, - sőt az angolok tíz eset közöl kilenczet meggyógyíthatni állitnak : mig 
az idült esetek közöl csak csekély a gyógyultak száma és azok is isméti 
visszaeséseknek (recidiva) vannak kitéve, vagy elvesznek gyógyitlanul 
örökre. 

Ne habozzunk azért, és küldjük bizalomteljesen elmebetegeinket jól 

szervezett tébolydaba, mivel ezeknek gyógyítása vagy csak javítása is 
egyedül gyógyintézetben történhetik,— hol mind a testi, mind pedig a lelki 
gyógykezelés (cura psychica et somatica) — és az elmekórok majd minden 
alakjánál bizonyos időben oly mulhatlan szükséges elkülönzés, czélszerüleo-
és az eset minőségéhez mért arányban, szakférfiak gyakorlott vezetése alatt 
történik. — Ezen elkülönzést (isolatio) már ama híres psychiater Esqtdrol 
ajánlá; a leghíresebb német, angol, franczia és belga elmegyógyászok szük¬ 
ségesnek vallák, — sőt az ujabbkori tapasztalatok, ezt múlhatlannak és üd¬ 
vösnek találák. 

Az elmekóros az ő féktelen ábrándképei, vad szenvedélyei és borzal¬ 
mas érzékkáprázatai (halucinatio) által meggyőzetve — elragadtatva, gyak¬ 
ran oly tettekre ösztönöztetik, melyeknek kivitele által nemcsak saját és 
közelebbjeinek élete, de az átalános közbátorság is a legnagyobb mérték¬ 
ben veszélyeztetve van. 

Ilyeneknél azután történhetik-e szelídebb és az emberiség méltóságá¬ 
val teljesen megférő — és ezt semmi tekintetben le nem alázó eljárás, — 
mint ezeknek egy jó hírben álló elmegyógyintézetben! elhelyezésök, és a 
gyógyulás beálltáig a nagy világtóli elkülönzésök ? — mely által az elmekó¬ 
ros kiragadtatva mintegy előbbi életköréből — uj viszonyok közé jut, hol 
családi vérrokonai, barátai hiányozván — uj környezete által kiszabott 
életmódot folytatni kénytelen; — az előbbitől tökéletesen elszakitva, kény-
szerittetik mintegy jelen helyzetére rerlectálva — egy nem saját szeszélye 
által kiszabott törvényeknek engedelmeskedni. 

Az idegen hely, ismeretlen környezet, valamint a szigorú rend és uj 
életmód — oly hathatósan rázkódtatja meg az elmekóros egész valóját, 
hogy helytelen iránya zavart eszméleteiből kiábrándulva — gondolkozása 
szabadabb és helyesebb irányt vészen. 

Tisztán psychicus és minden anyagi változás nélküli esetnél gyakran 
megtörténik, hogy minden erősebb belső szerelés nélkül — csupán az inté¬ 
zeti rendszabályoknak pontos és szigorú alkalmazása és a már emiitett elkü¬ 
lönzés által a beteg teljes öntudathoz tér. Ilyen egypár esetet már nekem is 
volt alkalmam észlelhetni. — Azonban korántse gondolják ám, hogy az 
elmekóroknak minden neme hasonszerű, és ne éljünk azon képzeletben, 
mintha magánlakásbani elkülönzés', vagy távollevő rokonokhozi áttétel, 
— szórakoztatás, nagyobbszerü utazástétel — az elmegyógyintézetet fölös-
legitné; mert fájdalmasan és már későn fogjuk tapasztalni, hogy minden ed¬ 
digi költséges kiadásunk eredménye meghiúsulván — még a gyógyításra 
kedvező idő is visszahozhatlanul elmulasztatott, és szerettünk gyógyithat-
lanná lőn örökre. 

Sokan azon balvéleményben vannak, mintha a tébolydaba áttétel 
által a felgyógyultnak erkölcsi jövője bélyegeztetnék meg? — Erre nincs 
semmi válaszom, csak a müveit kort, melyben élünk és a külföld példáját 
ajánlom figyelemre méliatni, — hol a tébolydában felgyógyult, nemcsak 
hogy megbélyegezve nincs, de épen azon polgári és hivatalos állást foglalja 
el felgyógyulta után, mint a melyet betegsége előtt betöltött. — Némelyek 
azt állítják, hogy a csak félig beteg és zavarodott — tébolydaba lett átté¬ 
tele után, látva a számos különböző elmekóri eseteket — egész zavarttá és 
tébolyodottá válik! 

Ez nem való, ez alapnélküli puszta, felületes okoskodás; mert ellenke¬ 
zőleg az intézetbe hozott uj beteg figyelmes lévén a körülötte történtekre, 
látja az intézetben mindig található egy-két régibb beteg engedelmes és 
példás magaviseletét, és tapasztalván környezetének eziránt tanúsított 
előzékeny és szelid bánásmódját, — feltett makacsságával azonnal alább¬ 
hagy ; sőt a különböző tünetekben nyilvánult kóralakok természetelleniet-
len tüneteit mintegy lopva megfigyelvén — önmagába száll; helyzete 
felől gondolkozik és ennek mielőbbi változásán egész átadással igyekszik. 
De mig egyik beteg szinalomérzetből a másikon könyiteni óhajtván, ezt 
egész hévvel ápolgatja — és megfeledkezve mintegy önmagáról — kóros 
képzeletéről — önnönmagát indirecte javítja. Ezenkívül az intézetben 
találtató és szokványos apróbb foglalkoztatás, társasjátékok, — a javultak 
között történt társalgás, kedélyt felderítő olvasmányok, néha-néhai élveze¬ 
tes összejövetelek, és kedélyes kirándulások — mindmegannyi hatalmas 
gyógyhatányok, melyek csakis egyedül intézetben szakismerők őrködése 
mellett lehetnek üdvösek, és ellenkezőleg a legszomorubb következménye¬ 
ket előidézők tapasztalatlan és nem elmegyógyászok kezében. — Ha sze¬ 
rettünknek azért őszintén jót akarunk, azt csak azáltal tehetjük, ha őt mind¬ 
járt baja kezdetén jól szervezett intézetbe helyezzük, — mert csak innét 
várható sikeres eredmény; különben ellöktük őt magunktól és boldogtalanná 
tettük örökre. Dr. Bolyó Károly, tébolydai orvos Budán. 

Levelek a londoni kiállításról. 
XIV. 

London, augustus 18-án. 
(A világkiállítás jelentősége Magyarországra nézve. — Angol ven¬ 

dégszeretet.) 
E levelek sorozata egy idő óta megszakadt s fájdalmamra a kiállítási 

időszak oly pontját kellett elmulasztanom, mely a megnyitási ünnepélynél 
is fontosabb, bár nem oly látványos volt. Értem az érdempénzek és dicsérő¬ 
levelek kiosztását. A világ legnagyobb piaczán, a világ legtágabb épületé¬ 
ben, a világ legelső népeitől kezdve lefelé a lapponig mind megjelentek az 
ipar békés küzdő-homokján. Az eredmény tudva van, s melyik magyar szive 
ne emelkednék öntudatosan azon gondolatra, hogy a négy folyam hazája, 

annyi viszontagság és mostoha atyáskodás daczára is emberségesen, vitézül 
állta meg a versenyt, sok részben megtagadva, félreismerve, agyonhallgatva: 
Londonban mégis kivívta az egri nevet. A föld és baromtenyésztés termé¬ 
nyeiről eltekintve, büszke megelégedéssel utalhatunk a hazai iparra. Edé¬ 
nyek, szövetek, gépek és egyéb műszerek mind szerkezetben mind kiállí¬ 
tásban nem sokkal álltak mögötte az elsőknek s tul nem engedek magukat 
szárnyaltaim azoktól, kiknek tele szájjal hirdetek dicsőségét azon vízen tul, 
mely a muzeumot a skót kapu előtti háztól határozottan elválasztja. Zon¬ 
goráink az elsők közt foglalnak helyet s nem lesz többé szükségünk bécsi 
gyártmányokra. Olyanok, a kik értenek hozzá, azt mondják, hogy a mienk 
szebb hangzású, tartósabb is; az angol, ki az említettem csikkben elvitáz-
hatlan illetékességű, azt bizonyitá, hogy jó, majd oly jó, mint az angol —• 
már t. i. zongora, egyébről nem is szóltam. A gyönyörű sikerrel azonban 
régi szokás szerint nem fogjuk beérni, hanem tovább, előre haladunk a tört 
ösvényen, mert hisz meggyőződéssé vált bennünk, hogy a vitéz embert 
semmi sem ékesíti inkább, mint az ekevas, a békének ez áldáshozó fegyvere. 
A szövőszék trophaái is szólnak a nemzetek nagyságáról, s a herendi gyár¬ 
nak legkisebb csészéje erősebb paizs őseink vasvérteinél. Pénz, tudomány, 
ipar és ismét pénz ! Nem ártana a „Szózatot ' e sorral bővíteni. A „Hymnus" 
végére meg — ha már benne vagyunk a bővítésben — ez ar,uiy mondatot : 
Okulni a más kárán, nyerni a más előnyéből, bizni a maga erejében! 

A magyar nemzettel sokban rokon angol, a vendégszeretet szép vir¬ 
tusát is a legnagyszerűbb mértékben gyakorlá ez alkalommal. Herczeg és 
gyáros, művész és kézműves egyaránt megfelelt azon várakozásoknak, mi¬ 
ket a világ szája, a sajtó, táplált, sőt tul is haladá azokat. A múlt hó vé¬ 
gén különösen, egymást érte a sok vendégség s tán még most is folyna, ha 
a kiállítók legnagyobb része tűzhelyéhez nem tért volna vissza. Másrészt 
az angol nép — igy magyaráznák tán a sógorok — nem hálátlan azon in-
teüectuális és anyagi haszon irányában, melyet az a kiállításból vont s a 
kiválóbb személyek 6i testületek nem mulasztottak alkalmat, hálájokat azok¬ 
nak is kifejezni, kik közreműködésük által, a minden nemzetek ipar-verse¬ 
nyének nyereséges látványát lehetővé tették. 

Egyik ünnepélyből a másikba rohantunk. Tán nem szándéktalan azon 
ázsiai pompa és gazdagság, melylyel az idegent meg akarták döbbenteni és 
meg is döbbenték, gyakorlati, mondhatnám, népszerű módon akarván velünk 
megértetni, hogy, a gazdaságot tekintve, a földnek, egy népe sem mérkőz-
hetsk az angollal. Sőt még az exclusivitásukról ismert clubbok, melyek ed-
digelé, mi az idegenek befogadását illeti, a legmakranezosabbaknak mu¬ 
tatkoztak, a clubbok sem maradlak hátra, és tultettek nem egy társulaton, 
mely azt hivé már magáról, nagyobbszerüen tán csak szultánok látják el és 
fogadják vendégeiket. Ez annyira ment már, hogy az egyes ünnepély¬ 
választmányok nagy szerencséjüknek tárták, ha megfoghattak egy „foreig-
nert," (idegent.) 

Egymással ismeretlenek léptek össze, hogy tanácskozzanak aziránt, 
mi utón lehetne a vendégfogást kikerülni s megállapodtak, hogy a társaság 
reggelit, (3 választmány ebédet és y küldöttség vacsorát rendez a vendégek 
számára, nehogy egyik is meg legyen fosztva az óhajtott nagy vendégszám¬ 
tól, így a lord-mayor azon bálokat, melyekre a meghívások megtörténtek 
már, kénytelen volt néhány apróbb tánczvigalom kedvéért fölfüggeszteni, 
hogy az ,,Athenáum-clubi!-nak kedvezzen ezáltal. A lord-mayorné saját 
maga által rendezendő estelyekre külön bocsátja szét a meghivójegyeket, 
melyeknek egyik kezeim között levő példánya így hangzik : „The Lady 
Mayoress at home on the Ib'-th and on 24-th of July;" alatta balról : „Man-
sion House" és jobbról : „10 o clock Dancing." *) Egy ily jegy elég arra, 
hogy egy másik ismerősünk számára is eszközöljünk ki egyet. 

Az „Athenaum-club" bálján, mely fényben minden ilyes szárazföldi 
vigalmat tulsugárzott, az összes londoni irodalom és művészet volt kép¬ 
viselve. 

Minden vigalmasság gyöngye a legnagyobb jelentőségű is egyszers¬ 
mind, az volt, melyet a londoni kereskedők Crösusa, egyúttal az angol ki¬ 
állítási választmány tagja, az egyik levelemben már emliíett Bar ing ur a 
kristály-palotában — a mostanit megelőzött kiállítás helyiségében — adott. 
Három órakor d. u. külön vonattal indultunk el a Victoria-állomásról; 
anélkül, hogy közbeeső állomásoknál megállapodtunk volna. Őrült sebességű, 
15 perczig tartó utazás után, ha e röpülés egy nemét szabad még utazás¬ 
nak nevezni, érkeztünk meg a kristály-palotába, hol az ünnepély műsoro-
zatát nyujták át a meghívottaknak s hol belépti jegyünk ujjal cseréltetett 
föl, melyen csak e szavak álltak : ,,Pass card to Mr. Baring's receptions 
Room." (Belépti jegy Baring ur elfogadási termébe.) Egy lépcsősoron föl¬ 
haladva maga Baring ur, mint gazda fogadott bennünket egy nagyszerű, 
leírhatatlan fényű terem küszöbén, melylyé a kristály-palota mellékszár¬ 
nya lőn átvarázsolva. Az első csarnokban, melynek ablakai alatt a Cold-
strean^ Guards zenekara játszott, egy buffet állt, melyen süteményekből, 
pezsgő borokból és egyéb italokból, gyümölcsökből óriási ütegek tornyo-
sultak, melyeket igen szép Hébék hordoztak körül a vendégek között. 
Pontban négy órakor a zenészeti akadémia vévé kezdetét, melyről azonban 
nem hozhatok Ítéletet, élvezetesbnek tartván a nagyszerű parkban sétálni 
melyben i'Á, órakor a vizek játéka kezdé meg hullámzó káprázatát. A kris¬ 
tály-palota „művizei," mint tudva van, szépségben még a versaillei fontai¬ 
neket is túlhaladják. 

Öt órakor uj látvány tárult szemeink elé. — Baring ur t. i. minden 
kötéltánczosok királyát Blondin urat hívd meg egy productióra, és mi lát-

#) A lord-mayorné július 16-án és 24 én otthon van, Mansion ház. Tíz órakor táncz. 

tuk az elhiresült, félelmet nem ismerő férfiút egy, az épület hosszában elvo¬ 
nuló, az épülettel egy magasságra kifeszitett kötélen föl- s alá sétálni, Blon-~ 
din ur tőlünk, kik a kötél alatt álltunk, oly messze volt és oly kicsinynek 
látszott, hogy távcsövekhez kellett folyamodnunk, melyeket egy pont felé 
irányoztunk; e pont — maga Blondin volt. Erős nyugati szél ringásba 
hozta a kötelet és Baring ur vendégeinek szive ugy elkezdett szorongani a 
merész kötélmüvész életeért, hogy Baring ur engedve a közkívánatnak, 
Blondin urat 150 fonttal megfizetett productiojának megszüntetésére kére 
föl. Az ünnepélyt természetesen nagyszerű étkezés fejezé be. Abban nem 
közösen vevénk részt, hanem az épület balszárnya egész kiterjedésében több 
fényes ebédlőbe lévén fölosztva egymásfölötti két emeletben, csoportosan 
ebédvacsoráltunk; Baring ur messzeterjedő, előzékeny figyelme kellemesb-
nek itélé, ha azon ismerők, kik itt találkozának, vagy csoportban érkezének 
ide, egymástól külön nem válva, együttesen részesülhettek a brit Lucullus 
vendégszeretetében. 

Mindegyikében e számtalan, bársonynyal, szőnyegekkel, szóval a leg-
választékosb fényűzéssel kiállított termeknek a vendégeket egy-egy tuczat 
jól dresszirozott szolga vára, kik mesés technikát tanúsítottak az ételföl¬ 
hordásban, és a poharak töltésében. E termek közepén virágokkal díszített 
társalgási sálon állt rendelkezésünkre, melynek fülkéiben nagy ezüst, a leg¬ 
finomabb parfümmel töltött urnák lehelték ki a legédesb illatokat. Az abla¬ 
kok alatt katona-zenekar játszott kedvderitő darabokat művészi szabatos¬ 
sággal, mely, fölülről adott jel folytán, zengő tussal koronázá az elhangzott 
toasztok mindegyikét. Ebéd után (mely Baring urnák 2500 font sterling¬ 
jébe került) a társaság a palota labyrinthusaiba oszlott szét, hogy végre a 
rég nélkülözött szivart vehesse elő. 

így végződött azon ünnepély, melyet egy angol kereskedő adott az 
ipar tiszteletére. l)r. Tőkés 

Miért fognak most kevesebb halat? 
Nagyon átalánosan hiszik, talán mondhatni, közhiedelemmé vált ná¬ 

lunk, hogy a folyamainkon mindinkább tapasztalható halszükség a gőzhajók 
hnllámveréseinek s a víz ez utoni gyakori fölzavartatásának tulajdonítandó. 
— Ugylátszik, hogy e vélemény egykor Angliában is igen átalános volt; 
mert Boccius Oottlieb egész értekezést szánt e szerinte téves fölfogás hely¬ 
reigazítására s tudományos észleletek s tapasztalásra épített indokokkal 
kívánja ez állítás alaptalanságát kimutatni. Reménylem, hogy véd vei töb¬ 
beket fognak érdekelni s mert indokolásai több, a haltenyésztésre vonatkozó 
ismereteket tartalmaznak, nem lesz fölösleges, hogy beszédje egyes pontjait 
s nézetei főbb vonásait, ugy a mint ezeket Ginderlich Arnold „Die Fluss-, 
Bach-, und Teich-Fischereiu czimü munkájában (Weimar 1861) tolmácsolja, 
rövid sorokban bemutassam. 

Boccius sajátkép inkább igyekszik egyéb körülményeket kijelelni, 
melyek a haltenyészet kárára vannak, mint azt bizonyitgatni, hogy nem a 
hajók járása okozza az e nembeli, legnagyobb károkat, miután ez igazság 
kiderítésével sajátlag már néhány sorban tisztába jő. „Ha folyamainkban 
— úgymond — a halak folyton togynak, nem annyira a gőzösök s egyéb 
hajók nyugtalanító hajszolódásaitól, mint a népesség szaporodásától s ez 
által a városok s falukból mindig több büzhödt anyagnak a vizbe gyülem-
lésétől függ —; mert a gőzhajók, azon irányban, melyben a víz foly, tova 
seprik az iszapot, el a tiszta vizű helyekről, hol a pisztrángok és lazaczok 
(Lachs) szaporitni szoktak : ennélfogva a gőzhajózás inkább kedvez, mint 
árt a halak tenyészésének. — -• 

Azon fő ok, melynélfogva a szárazföldi vagy édes vízben a halak, ha 
gondosan nem kezeltetnek, elvégre kifogynak, igen világosan áll előttünk. 
Ugyanis, — minden vízfolyás egy csatorna, mely partja szemetjét tovább 
viszi a folyókba, melyek az ország vagy egyes tartományok ily csatornái, 
mivel ezek meg a mindenünnen összegyűlt tisztátlanságot a tengerbe veze¬ 
tik el. A folyamok, a népesedés folyton növekvése által hovatovább eltel¬ 
nek azon rothadt anyagokkal, melyek a városból s falvak tisztátalanságai-
ból beléjük jutnak. S ha e jelenség nem veszélyes is a már élő halakra, — de 
azok tojásaira vagy a halikrára nézve nagy mértékben az, mit részben a 
vegytan alapján kimutathatni. A víz ugyanis, egy rész élenygáz (Sauer-
stoffgas) és két rész könenygázból (Wasserstoffgas) áll. Hol az élenygáz 
hiányzik, ott állati vagy növényi élet sincs. Ha most már a víz egyéb ide¬ 
gen létrészektől megaürittetik, valamely oly uj vegyület áll elő, mitől ki¬ 
sebb nagyobb folyóink, haltartalmukra nézve, idővel igen elszegényednek; 
miután igy a viz már csak közbeszédileg lesz édes víznek mondható. Külön¬ 
ben is az ikra abban különbözik egyéb tojástól, hogy az a magnedvet (Sa-
menflüssigkeit) később, csak akkor szívja be, midőn a hal méhéből már 
kivált vagy miután azt a hal már kipotyogtatta s alantabb vagy fölelib a 
vizben vagy épen, mint ezt különböző fajta halak különbözőn szokták — 
valamely vízi növényekből készített ágyon elhelyeztette, mely helyt a to¬ 
jások kikelésük egész ideje alatt maradni fognak. Ha most ez idő alatt a 
viz rothadni kezd s ezáltal természetes minőségében megváltozott, üledéke 
a tojásra száll, azt légellenesen bedugasztja s elzárja, hogy a halmagzat 
(Fischembryo) a vízből az élenygázt magába szívhassa, minek következté¬ 
ben a tojás elfojtatik s elvész." 

Tiltakozik továbbá minden nemű vízi haszontalan építkezés s czölüp-
verések ellen, mikbe a halak megütközhetnek és roszalja a vejszek és var¬ 
sák alkalmaztatását, melyek a halakat költési vagy eresztési helyeik szabad 
fölkeresésében akadályozzák, majd megsértik és karczolják, minek követ-
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keztében nagy részük sorvadásnak indul és elhal. Különösen roszalja pedig 
azon gondatlan eljárást, minélfogva a halászás idejének megválasztására 
átalában oly keveset ügyelnek, hogy a halak ivási s viselősségük idején is 
egyre-másra fogatnak, miből a halak szaporaságára nézve csak a legsze¬ 
rencsétlenebb eredmény következhetik. Könnyű ez állítás igaz voltát át¬ 
látni ; mert ha a halak ivásuk vagy terhességük idején halásztatnak ki 
s fordittatnak konyhai használatra : a halmennyiség, nem egyenenesen a 
kifejlődött halak fölemésztett száma szerint, - - hanem jövőre azon egész 
öszlettel is fogyatkozott, mely most még mint tojás vagy halmagzat ment 
ez utón veszendőbe. 

Mily magasra lehessen vagy kelljen a halak szaporodásának ily módoni 
veszteségét számitnunk, ide jegyzem, szintén Ginderlich könyvéből Quatre-
sages után, azon roppant számokat, melyekben némely természetbúvárok, 
tapasztalásaik, nyomán, a halak tojásai számát kifejezik : „több természet-
vizs<íáló szerint, egy közép nagyságú sigérnek 69,216; egy, mintegy 18 
fontos (10 kilogramm) csukának) 166,400 s egy 2 fontos pontynak 167,000 
s egy 8 fontosnak 621,600 tojása van. Rousseau azt állitja, hogy egy tok¬ 
nak (Stőr) 7-635,200 tojása van s Leuwenhoech egy egyetlen tőkehalban 
9-344,000 tojást számlált meg. Gondoljuk csak el, mennyi halmagzat vész¬ 
el ilyformán csak egyszeri halászat következtében, mely a halak ivási vagy 
terhességi ideje alatt történt!? 

Óvatosságra figyelmeztetésül nem mellőzhetem el megjegyezni azt is, 
hogy a halak ivása s terhességük ideje alatti halaszás, ezen a halak tenyé¬ 
szetének s szaporaságának ártó körülmény tekintetbevételén kívül, egész¬ 
ségi szempontból is helytelen ; mert mint Boccius mondja : „a hal, mihelyt 
eleresztette ikráját,beteges, bággyadt lesz s hu3a és bőre eltelik rovarokkal, 
miktől csak későn szabadulhat. Ez idő alatt a hal húsa is petyhedtés 
lottyadt. Tehát bizonyosan sem oly ízes és kellemes, sem oly alkalmas 
tápszer, mint ez időn tul." 

Ez adatok nyomán eléggé átláthatni, hogy folyamainkra 8 tavainkra, 
a haltenyészetet illetőleg, mint a halászat szabályoztatása és rendezése 
ügyében, az eddiginél több figyelmet és gondot kellene fordítanunk s ha 
talán nem vagyunk is mindnyájan, a haltenyésztés nemzetgazdászati fon¬ 
tosságára nézve, teljesen egy értelemben Bocciussal, ki azt monda, hogy „a 
szárazföld nem képes az embernek annyi élelmet adni, mint a viz" : el nem 
tagadhatjuk mégis, hogy a halászat, a haltenyésztés, egy ily folyamok s 
tavakban gazdag országban mint a miénk, — nemzetgazdászati fontosságú 
vacy mindenesetre azzá válható, s ha elhanyagoltuk, — egy nevezetes 
jövedelem-forrástól fosztottuk meg magunkat; s hogy ez ne történjék : 
mindannyiszor, midőn kevesebb és hitványabb halakat fogunk, mint ez¬ 
előtt — ne elégedjünk meg a gőzösökre utalni, mintha azok okoznák ezt; 
hanem a mondottak szerint nézzünk széf, hogy mire utasit bennünket mások 
tapasztalása és ismerete s mint egyébben nem. ugy halászatunk szerencséjét 
illetőleg se várjunk semmit fáradságunk s előre való gondoskodásunk 
nélkül. — Kenessey Albert. 

Mint hogy Balás Jánosné 'Susánna tulajdon gyermekeinek szájok val-
omásábol constál, — hogy annyok nem tiszta személy, már ezelőtt régen 
neg érdemiette volna, hogy meg égessék, — azért ítéltetett, hogy minden 
elkövethető próbák alá vettessék, elsőben feje vétessék, azután teste tűzzel 
meg égettessék. 

Deliberatum : 
Mészáros Mária Simon Gergelyné ellen magának hites Férjének rela-

iojábol constal boszorkánysága, a midőn keservesen panaszolta, hogy a fe¬ 
lesége nyilván való boszorkány, nem tudja mit tsináljon vélle, mert csak 
azon veszi észre oda lesz éjszakának idején az ágyból mellőlle, sokszor haj¬ 
ai felé lutskosan jön haza azután sokakat fenyegetett, félszegséget, halált 
kozott, tehát minden elkövethető próbák alá vettessék, elsőben feje vétes-

lék, azután teste tűzbe meg égettessék. 
A meg égetendő Boszorkányok exequaltatására rendelteinek assessor 

Bonis János, Ferentzi István senator, Musnai József executor. Miben állott 
ezen boszorkányság mestersége a Tanuk igy valyák. 

Nemzetes Lajos Mihály Déési lakó házánál pitvarába egy fazéknak 
izájára egy kést fektetvén, és azt kezébe vévén 9. borona fogat, és seprű 
izálat, melyeket meg tüzesitvén, és magába berbitélvén a kés magától egyik 

széliről a másik felire fordul i által; s meg állott a fazék nyakán — végtére 
pedig a midőn 9-szer az említett meg tüzessitett borona fogakat, seprű szá-
lokat a fazékba ütötte volna a kés ugyan tsak magába hegyivel a fazék kö¬ 
zepébe meg állott. — Babot vetett, a kürtön által kiáltott, olyan hatalmat 
tulajdonit magának, melyben tiszta személyekhez illő, minden féle füvek 
nékie meg szollanak, hogy ha a szivét meg tapogatja az embernek — meg 
udja mit beszélnek felőlié stb. stb. stb. 

A Sirbol kijáró két Suspecta persoiák iránt (accedálván Nemes Vár¬ 
megye Tiszt Urainak Consensussa) Concludaltatott, hogy tsak felásattassa-
nak u. m. l-o. 

Fila bába, 2-0, Szabó Miklós János. — Ezeknek felásotásokra exmit-
taltatnak Senator Bodokába András. Bátori Szabó István, stb. stb. Kik is 
még ma fel ásossák őket, s ha azon suspitio iránt való criteriumok u. m. 
ha arczulatjába pirosság van, vagy valami elevenség, ha a karónak beléjek 
való veretese után valami víznek kiütése a karó nyoma után expirialtatnék, 
a Nemes Tanátsnak referáljanak, mint hogy pedig ezen fejjebb irt suspecta 
személyeken a meg irt Criteriumok felásás után Bába Pilába bizonyosan 
comperialtattak azért Concludaltatott, hogy sírjából ki vétessék, a törvény 
fához vitessék s ott hóhér által meg égettessék. 

1742-be aug : 18-án. Közli : Pataki Ferencz. 

)r Boszorkányperek a XVIII. századból. 
(Deés város levéltárából). 

Feltűnőnek látszik : hogy boszorkányperek a 18-ik század közepéig 
még mindég tárgyaltattak kivált a városi törvényszékek előtt, holott már 
Könyves Kálmán magyar király alatt törvénybe Íratott : „hogy a boszor¬ 
kányok felett, a melyek nem léteznek, semmi kérdés ne legyen," szintúgy 
divatoztak a kényszer-vallatások, s a bűnesetek nyomozásánál a sorsrabi-
zás, s Istenitélet, melyek alkalmazása különböző változásokban történt, 
miután Róbert Károly magyar király alatt, a tüzes vas és forró víznek al¬ 
kalmazása törvényesen eltöröltetett, s csak a párbaj h-igyatott meg, mint a 
nemzeti harczias erények fejlesztője — hogy mégis divatozott ily eljárás — 
<sok tekintetben jellemzi az akkori idő szellemét, s a művelődés története s 
a kor ismertetésére érdekes adatokat nyújt: azért nem tartom feleslegesnek, 
erre vonatkozólag néhány kivonatot közleni, Deés városa levéltárából 

Az 1723. sept. 24-én szerkezeit tanácsi jegyzőkönyvből: 

Deliberatum : 
Szaniszlo Borbára ellen boszorkánysággal véghez vitt több rendbél: 

tselekedeteiért : ha azon Fatensek kőzzül legalább heten a fejére esküszik, 
tűzzel meg égettessék, ha pedig heten réá nem esküsznek vizbe probáltas-
sék meg, ha a vizbe lemégyen, és vizet hozki a szájába, simpliciter absol 
váltassák, ha vizet nem hoz ugy is meg halyon. A vizbe való próbának eft'ec 
tuálásáraki neveztetnek Dadái Jósef Zabolai István s'b. stb. 

Mint hogy Szaniszlo Borbára aszszonynak senki fejére nem eskütt, : 
meg probáltatott, vizet hozott ki a szájában — nem tsak egyszer, ha 

nem többször is, absolváltassék simpliciter. 
1742. aug: 20. 
Asztalos Zofia, Balás Susánna, Simon Ersébet, Mészáros Mária ellen 

boszorkányságért, kik magukat a boszorkányságba practizsüják, gyönyör¬ 
ködtetvén más jámboroknak sok károkkal veszedelmekkel, mind félszegsége-
ket másoknak testekbe causaltanak, mind pedig tehenek tejének, vajának 
elvételével : — tehát meg probáltassanak. 

1-ör, Az oly szeméjek számokra készített jármokon alá bujtassanak 
2-or A vizén meg úsztassanak. 
3-or, Keményen torturáztassanak. 

vízen 

Deliberatum : 
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Egyveleg. 
— (Régi magyar hivatalos nyelv.) Még a közelebb múlt század köze¬ 

pe táján Í9 mily kevéssé volt kiképezve a hivatalos magyar nyelv, — Már-
marúsmegye egy határozatából látható, mely kelt május 8-án 1738. Kende 
Éva kérlevelére. A határozat eleitől fogva végig, az azt kiadó főjegyző 
irása igy hangzik : 

„Az belől meg irt Instánsnak instántiájára, az hátra maradót ptensió 
relaxáltatik, relaxáltatván Szinevéri Jobbágyaj remittáltatnak, determinál-
tatott. E Grali Congregaone Nostra die 8 Maji Anno 1738. Szigethini cele-
brata, Extrádat per Jur Cottus Maromor Ordinar Notario — Casparo 
Pogány m. p. 

+ (Hol nem lehet babot meg lencsét enni ?) Cerro de Pasko vároa 
Délamerikában. 14,500 lábnyi magosságban van, s arról nevezetes, hogy ott 
a hüvely főzelék meg nem fő. A minek természetes oka az, hogy a viz oly 
magasságban hamarább felforr, s forrása után nem tartja meg a meleget oly 
fokig, hogy a bab, borsó, s a t. benne megfőhessen. A kandi utazók nyolez 
óra hosszáig várják a babfővést, s akkor sem tudják megrágni. A tojást 
pedig igen soká kell főzni, hogy keménnyé főjön. 

+ (Postaforgalom Angohrszágban.) Hogy mily óriási a postaforga-
lom Angliában, annak feltüntetésére szolgáljanak a következő adatok : 
Hivatalos tudósítás szerint, 1860-ban nem kevesebb mint 564,000,000 levél 
lőn a czimzetteknek kézhez szolgáltatva, ebből Irfóldre 48, Skócziára 54 
millió, a többi Angolországra esik. E roppant postaforgalom a csekély vitel¬ 
dijaknak következménye. A leszállított postadijak behozatala (1840) előtt, 
1839-ben a levelek összes száma nem volt ú3bb 82,471,000-nél, melyek kö¬ 
zöl csak mintegy 6'/2 millió volt bérmentesítve. A következő évben már 
168,768,000 volt a postán szállított levelek száma, s azóta e szám évről évre 
növekszik. Csupán London városra 1860-ban 137 millió levél esett. — Igen 
sok levél elvész, a czimzet olvashatlansága miatt; a múlt évben ez okból 
mintegy 2 millió nem került kézhez; körülbelől 20,000 levél ugy volt czi-
mezve, hogy az utcza és házszám nem volt följegyezve, természetes, hogy 
ezeket sem lehetett kézhez szolgáltatni. — A leveleken kivül szállíttatott 
még 1860 ban az egyesült királyságok postáin 71 millió hirlappéldány s 
11,700,000 könyvcsomag. A pénzküldemények száma 7,229,146-ra rúgott 
összesen 13,858,404 font sterling értékben. — A postai bruttobevétel 
3,524,710 font sterlinget tett, ebből a tiszta jövedelem 1,102,479 font ster¬ 
ling. Megemlitésre méltó, hogy mig a belföldi postakezelés jól jövedelmez, 
addig a gyarmatokra és a külföldre czirazett szállítmányok után 410,000 
font sterling vesztesége van az államnak. 

Vasárnapi Újság 35-ik számához 1882. 

T Á R H Á Z . 
A. nemzeti színház örömünnepe aug. 22-én. 

Nemzeti színházunkra nézve nagy nap volt aug. 22-ike : ekkor ülte 
meg 25 évi viszontagságos fennállásának örömünnepét, mely alkalomra 
minden szini szakmát képviselő egyveleg-előadás rendeztetett. Közönség 

l j l ődá h üél kd 
minden sz p g y g g 
i^en nagy számmal jelent meg, nem az előadás, hanem az ünnepély kedve¬ 
ért. Az előadás Kölcsey „Hymnuszával" nyittatott meg, a színház Összes 
személyzete által énekelve. Majd Jókainé lépett föl, s művészileg szavalta 
el Jókainak ez alkalomra szerzett prologját, mely lapunk múlt számában ol¬ 
vasható. Erre következettazonelőjáték, melyet„Árpád ébredése"czim alatt 
Vörösmarty a nemzeti színháznak egy negyedszázaddal ezelőtt történt 
megnyitására irt. Árpádot Egressy, a színésznőt Felekiné, a sir szellemét 
Prielle Kornélia, a költőt Feleki, a népet Szigeti, a magyar ifjúságot Szer¬ 
dahelyi személyesítek. Ez előjáték után a zenekar Erkel Sándornak egy i 
magyar dallamokból szerkesztett zeneművét adta elő, melyre népdal-egy-
veleo- következett, előadva Bognár Vilma és Füredi által, az összes zene- és 
énekkarok közreműködésével. Ezután hogy a táncz múzsája is képviselve 
legyen, néptáncz következett, melyben a Rotter Marival lejtő Róka János 
tűnt ki leginkább. A komoly drámát Katona József „Bánk bán" tragoediá-
jának 4-ik felvonásából, a királynő és Bánk bán közti jelenet képviselte, elő¬ 
adva Egressy, Szathmáryné ésFelekiné által. Az ünnepélyes előadást Erkel 
„Hunyady László" operájának 2-ik felvonásából, a magasztos templomi je¬ 
lenet zárta be. Az egész előadásból legtöbb tetszésben részesült, s legnagyobb | 
lelkesedéssel fogadtatott a népdal-egyveleg s a néptáncz. 

Ennyiből állt a színházi ünnepély, mely azonban örömünnepnek csak 
olyformán' nevezhető, mintha egy betegen fekvő ember, születésnapját meg¬ 
ülendő, összehívja rokonait és barátait egy kis mulatságra, kik a házigazdát 
ágyban látván, nem igen mernek, nem igen tudnak jó kedvet mutatni. Be¬ 
teg ember a mi színházunk is, ennek tudata lebegett szüntelen lelki szemeink 
előtt, nem csoda tehát, ha az örömbe jó adag üröm is vegyült. Színházunk¬ 
nak tetemes deficitje van, melynek letisztázhatására nincs kilátás, mert a 
közönség az előadásokat nem látogatja oly mértékben, mint kellene; e mel¬ 
lett sokan a kezelést is hibáztatják, s alkalmasint nem épen alaptalanul. 

A közönség természetesen nem egy okot tud felhozni önmentségére, p. 
o. hogy a műsorozat nem elég érdekes, nem elég pontos, a szereposztás 
oyakran elhibázott, az előadások sokszor gyengék stb. nem csoda tehát — 
mondják némelyek — ha nincs kedvünk színházba járni. Elismerjük, hogy 
ez ellenvetésekben sok igazság rejlik, a nélkül azonban, hogy a rászvétlen-
séget pusztán ez okokból származottnak mernők állitani; sőt ellenkezőleg 
ugy vagyunk meggyőződve, hogy a baj inkább a köz iránti lelkesedés hiá¬ 
nyában gyökerezik. Nagyobb lelkesedés, nagyobb ügyszeretet mellett a fön-
nebbi hiányokat kevésbbé vénnek észre, s elnézőbbek lennénk irántuk. Ha 
a közönségben erősen meggyökerezhetnék azon meggyőződés, hogy a nem¬ 
zeti színháznak nem pusztán mulattatás a feladata, hanem foczélja a magyar 
nyelv müvelése, az izlés, nemzeti művészet előmozdítása — ha mondjuk, e 
meggyőződés a közönségben gyökeret verhetne: akkor bizonyára nem lenne 
okunk, hideg részvétlenség ellen panaszkodni. Legnagyobb bajnak tartjuk a 
főrendüek közönyösségét a drámai előadások iránt, mi által a nagy közön¬ 
ségnek, mely mindenben örömest indul utánuk, rósz példát adnak. Innen 
magyarázható meg az is, hogy mig a drámáknak alig van közönsége, addig 
az operákat rendszerint nagy száramai látogatják. 

A mi a másik calamitast, a szinház hibás kezelését illeti, e bajon a je¬ 
len körülmények közt segiteni, nem áll hatalmunkban; ez azonban ne riasz-
szon el bennünket a szinház látogatásától, egyesek hibája miatt ne segitsük 
országos nemzeti intézetünket szándékosan aláásni, sőt épen e miatt kettő¬ 
zött buzgalommal igyekezzünk azt megmenteni, a rósz kezelés káros követ¬ 
kezményeit fokozott részvéttel egyensúlyozni, mert közönyösségünk által 
elvégre is csak magunkon állanánk boszut. 

Színházunkat a hínárból, hova különféle okok juttatták, csak két módon 
emelhetjük ki : közadakozás és az előadások tömeges látogatása által. A 
közadakozás útja ez idő szerint sokfél? körülménynél fogva aligha vezetne 
czélhoz, vagy jobban mondva, aligha volna igénybe vehető; nem marad 
tehát egyéb hátra, mint hogy tömeges látogatás által iparkodjunk a bajon 
segiteni, miben a főrendüeknek kellene jó példával előljárni. Ez nemcsak 
anyagi, de szellemi gyümölcsöket is teremne. 

Irodalom és művészet. 
+ (A „Budapesti Szemle") 50-ik fizete is megjelent, s ezzel a becses 

tudományos folyóirat ötödik évfolyama be van fejezve. Megnyitja e fűzetet 
gr. Mihó Imrének egy magyar irodaiontörténeti munkája, „Bod Péter 
élete és munkái" czim alatt. Ez első közhményben Bod Péter nevelkedése, 
tanulói pályája a bel és külföldi intézetekoen s életsorsa adatik elő magá¬ 
nak Bod Péternek kéziratban levő naplójx nyomán. Ezt követi egy mind 
természettani, mind népismei szempontba tanulságos czikk : „Humboldt 
Sándor és művei" A. Balogh Páltól, kinek ez már negyedik közleménye e 
tárgyban. Harmadik czikk : „Machiavelli é Montesquieu" (harmadik köz¬ 
lemény), melyben a szerző, b. Kemény Gáhr, megvitatja s párhuzamot von 

a két hires politikai iró müvei közt. Ezután következik Szabó Józsefnek a 
londoni világkiállitásról irt első közleménye, melyet nyomban Szilágyi Sán¬ 
dornak „Ujabb adalék a török uralom történetéhez" czimü czikkének má¬ 
sodik közleménye követ. Végül az „Irodalmi szemle" Arany László népme¬ 
se-gyűjteményéről hoz alapos ismertetést Gyulai Páltól. A „Hazai 
könyvészet," mely a füzetet bezárja, a figyelemre méltóbb uj könyvekről ad 
egy-két sorra terjedő ismertetést. — Ugyané füzettel küldi szét a szer¬ 
kesztő, Csengery Antal, előfizetési felhívását a „Budapesti szemle" hatodik 
évi folyamára, mely szintén az eddigiekhez hasonló 10 füzetből álland, s 
előfizetési ára az egész folyamnak 10 ft, felének (5 füzetnek) 6 ft. Az előfi¬ 
zetési pénzek a „B. Szemle" kiadóhivatalába (Sándor-utcza 17. sz. a.) kül¬ 
dendők. Ajánlatára, ugy hiszszük, nem tehetünk jobbat, mint, ha elmond¬ 
juk, hogy feladata e vállalatnak : tájékozni a nemzet értelmiségét azon esz¬ 
mékről, melyek világszerte fogialkodtatják a szellemeket; közvetítőül 
szolgálni a külföldi irodalmak és a hazai tudományosság közt egyfelől, a 
szaktudósok s a müveit közönség közt másfelől s ehhez képest megnyitni a 
a nemzetnek a tudomány azon forrásait, melyekből a nagy közönség köz¬ 
vetlenül nem meríthet; a külföld irodalmait illetőleg, erkölcsi épségünk 
megőrzése végett, szigorú választást tenni az uralkodó irányok közt, saját 
irodalmunkra nézve pedig magyarázni az irodalom magasabb törvényeit, s 
megvédeni a szép, jó és igaz örök elveit a ferde izlés követelései, sőt a láng¬ 
ész kicsapongásai ellen is; végre közrehatni, hogy a tudomány ízléssel is 
párosuljon irodalmunkban. — A ki a „Budapesti Szemlét," ily szép felada¬ 
tai mellett is, magára nézve fölöslegesnek tartja, azt hasztalan iparkodnánk 
meggyőzni arról, hogy e kitűnő tudományos folyóirat megszűnte, tudomá¬ 
nyosságunkra nézve nagy veszteség volna. 

-}- [Pályázati eredmény.) A pest-budai hangászegyleti zenedénél 
1862.-re hirdetett pályázatra 6 pályamű érkezett be, melyek közöl a 2-ik 
szám alatti „Tettre nemes verseny nagyot alkot s edzi erőnket" jelegével 
ellátott mű az első, a 6-ik szám alatti „Repülj fecském" jeligés pedig a 2-ik 
jutalomra találtatott méltónak. Amannak szerzője Feigler Géza, ez utóbbié 
Thern Károly. 

4- (Asbóth Lajos ^emlékiratainak") lefoglalva volt 2-ik kötetét a 
helytartótanács a tilalom alól fölmentette. 

— Most jelent meg a következő törvénytudományi mű : „Magyar pol~> 
gári törvények és törvénykezési eljárás az országbírói értekezlet szabályai 
szerint. Irta Kassay Adolf. Osterlamm Károly könyvkereskedő bizományá-
baa Pesten. Világos népszerű nyelven előadja mindazt, mit jelenleg 1848-ik 
változásaink alapján törvényeinkről és törvénykezési eljárásunkról tudnunk 
szükséges. Olcsósága megszerezhetését könnyűvé teszi. Ára 1 ft. 50 kr. 

/\± (Uj naptár.) Megjelent ,,Emich Gusztáv nagy képes naptára 1863. 
évre." Szerkesztették Szokoly Viktor és Vadnay Károly. A naptár tartal¬ 
mát a terjedelmes tiszti czimtáron kivül, élet- és jellemrajzok, szépirodalmi 
dolgozatok és ismeretterjesztő czikkek képezik, jó nevű íróktól. Van benne 
30 fametszvény, melyek azonban egy-kettő kivételével nem igen sikerültek. 

+ (Hartleben „Olvasótárából") ismét 4 fűzet (95—98) jelent meg, 
melyek Flygare-Carlén Emília „Szeszélyes hölgy" czimü regényének két 
első részét képezik, fordítva Székely József által. E vállalat oly élénk 
részvéttel találkozott, hogy a kiadó indítva érezte magát, e külföldi utirajz-
és regénytárból egy 5-ik sorozatot is megindítani, meíy a 97—120 füzete¬ 
ket foglalja magában, s melynek ára 6 ft. 50 kr. E sorozat a „Szeszélyes 
hölgy"-ön kivül hozandja Mühlbach Luiza „Hortense királyné" és Mundt 
Tódor „Mirabeau" czimü műveit. A kiadó ígéri, hogy később, ha a részvét 
folyvást tart, Dumas „Gr. Monté Christo" czimü hires regényét is kia-
dandja magyar fordításban. 

© (A „Gazdasági Füzetekből,") melyek szerkesztője és kiadója Erkövy 
Adolf, közelebb jelent meg az 5-ik füzet. 

/\ (Emlékkönyv.) Deák Farkas „Emlékkönyv"-et szedett össze a ma¬ 
gyar irodalomból. Áll pedig ez legtöbbnyire jeles magyar írók prózai és 
verses műveinek egyea kiszakasztott darabjaiból. Ára borítékban 1 ft. 50 
kr. kötve 2 ft. 40 kr. 

Kgyhán és iskola. 
+ (Iskolai jelentés.) A pesti ág. hitv. gymnasiumban, az igazgató 

jelentése szerint, a beírások és fölvételi vizsgák szept. elsején indulnak 
meg, a tanítás pedig ugyané hó 4-én kezdődik. 

+ {Imre Sándor,) a debreczeni ref. főiskola egyik derék tanára nem 
fogadta el a holdmező-vásárhelyi meghívást. 

Közintézetek, egyletek. 
— (Leánynevelö intézet Pesten). Fekete Józsefné, szül. Szabó Ida 

leánynevelő-intézetében (kerepesi-ut 69 sz.) a közeledő tanévre aug. 26-án 
kezdődnek a beiratások naponkint 8 — 12 és 3—6-ig; az uj tanév kezdete 
pedig sept. első napja. Bővebb értesítést a programm ad, mely az intézetben 
mindenkor kapható. 

O (A csongrádmegyei gazdasági egyesület) okt. 10-én Holdmező-Vá¬ 
sárhelyen közgyűlést tartand, mely napon egyúttal lóverseny is leend. 

«. üj». 53. «. 
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4- (Gönczy Pál jinevelöintézetébe,) mely már tíz év óta a közönség 
megelégedésére áll fenn, a jövő tanévre is veend fól növendékeket a bevég-
zett hat éves kortól egész a 16 éves korig, kik a Gönczy vezetése alatt álló 
helv. hit. pesti nyilvános iskolában nyernek oktatást; míg a nevelés egyéb 
ágaiban, minők : a testi ápolás, élő nyelvekbeni gyakorlás, táncz, zene stb. 
a nevelőintézetben részesülnek. Egy növendékért egy iskolai évre azaz 10 
hóra fizetendő 450 ft. Gönczy nevelőintézete a Józset-utcza 1. szám 
alatt van. 

^ (Makón takarékpénztár alakításával) foglalkoznak, mely csanád¬ 
megyei takarékpénztár" név alatt állíttatnék fel. Az intézet alaptőkéjét 
1000" db szászforintos részvény képezi. Mihelyt 600 részvény alá lesz irva, 
az egylet azonnal megalakul. 

/ \ (A „Pannónia" gőzmalom-társulat alopszabályai) felsőbb helyen is 
jóvá hagyattak. A társulat 8 pesti nagykereskedőből s tőkepénzesből alakult 
a kik 400 db 1000 ftos részvényt bocsátottak ki részletfizetésekre. Már mind 
a 400 alá van irva. 

© {Egy haldokló phőnix, mely hamvaiból aligha fel fog támadni.) A 
„Magyarország'1 írja, hogy a drezdai biztoaitó-társulat, melynek vagyona 
egyúttal a „Phó'nix" biztosító-társulatnak is majdnem egyedüli biztositéka, 
annyira odavan, hogy 200talléros részvénye:, e hó 14-én már csak 44% tal¬ 
léron keltek a drezdai börzén. Az intézet igazgatója, Zschoch, ki Bécsben a 
„Pőnix"-et berendezte, megszökött. Ebből az az üdvösséges tanulság, hogy 
a szilárd hitelű első magyar biztositótársulatnál biztositsunk. Miért is men¬ 
nénk a szomszédba olyas miért, a mi magunknak is van, még pedig jobb, 
mint a szomszédnak. 

Ipar, gazdasAK, kereskedés. 
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A (-A. „Beiméi J. és Kozma" czég megszűnt,) miután legközelebb 
Kozma Vazul saját nevére nyert nyomdaengedélyt, s e szerint a nyomda csu¬ 
pán az ő neve alatt fog működni. 

+ (Gazdasszonyi képezde.) A „magyar gazdasszonyok egyesülete" 
egy nagyobbszerü gazdaasszonyi képezde felállítását tűzte ki feladatául, hol 
a gyakorlati kertészetre is különös gond fogna fordittatni. E czélra egy 
nagyobb sorsjátékot, október 16-án pedig gazdaasszonyi iparkiállitást ter¬ 
vez az egyesület, mely pártfogójául gr. Zichy Pálné, szül. gr. Kornis Annát 
kérte fól. 

O (Lóverseny és dinnyekiállitás.) Sz.-Fehérvárit aug. 23-án d. u. 3 
órakor vette kezdetét a lóverseny. A hg. Eszterházy-dijt (500 ft) gróf Har-
rach Antal 3 éve3 ménlova; a székesfehérvári aláírási dijt (3000) gr. Zichy 
Aladár ,,Claudius" lova; a vándor-ivadékverseny diját hg. Kinsky Ferdi¬ 
nánd „Uncle Tom" sárgája; a császári dijt (100 arany) gr. Pálffi Pál „Ál¬ 
mos" nevű lova nyerte el. Az idő nem igen kedvezett. — Aug. 25-én volt 
a gazdasági egylet által rendezett dinnyekiállitás, mely, tekintve, hogy kez¬ 
det, számra nézve kielégítő volt. Jutalmakat nyertek : Salamon János és 
Sárközy Kálmán sárgadinnyékért, Décsey Lajosné pedig görögdinnyeért. 
Többen dicsérő-oklevelet kaptak. 

4- (A magyar földhitelbank,) mint Bécsből irják, közelebb megnyerte 
a legfelsőbb jóváhagyást. 

© (Indítvány horvát-szlavón hitelbank iránt.) Zágrábban egy röpirat 
jelent meg, mely a legközelebb jóváhagyott magyar földhitelbank példájára, 
horvát-szlavón földhitelbank felállítását indítványozza. 

4- (Uj kő- és miinyomda.) Pataki (előbb Baermann) József engedélyt 
kapott egy fényképészeti teremmel és xilographi intézettel egybekötött kő-
és műnyomda felállithatására, mely október 1-én fog lehetőleg jelesen föl¬ 
szerelve, megnyittatni. Helyisége az uri-utczában leend azon házban, hol a 
„Nemzeti Kör" helyiségei vannak. E nyomda részben már fel van állítva s 
működik a nádor-utczai 7. sz. házban. 

4- (A szatmármegyei gazdasági egyesület) Szatmáron okt. 13. 14. és 
15. napjain átalános gazdasági kiállítást rendez, melynek tárgyai lesznek : 
1) A mezei gazdászat összes nyers terményei; 2) A gazdasági ipartermény 
czikkei; 3) A mezei gazdasággal rokonviszonyu föld- s ásványbeli czikkek; 
4) Gazdasági eszközök; 5) Hasznos állatok főbb s az ezen időszakban ver¬ 
senyzésre kiállítható nemei. Versenyszántás és ekeverseny is leend. 

— (Teleltetési ajánlat.) Guta, aug. 23. Régóta hallatszik, hogy hazánk 
alsó részén a takarmány szűke miatt szarvasmarhákat és juhokat adnak fe¬ 
liből egy teleltetésért; ezt hallván, községünk lakosai e napokban kértek föl 
a tudakozódásért, állítván, hogy ők 200 darab tinót fölvállalnak. Kérem 
tehát azon birtokos urakat, kiknek szándokuk e hirrel megegyez, szíves¬ 
kedjenek engem e lapban tudósitni; azután bővebben értekezhetünk. Utolsó 
posta: Vácz. Koós M. 

/\ (Akeleti marhavész állásáról) aug. 22-ig beérkezett jelentések sze¬ 
rint Pest, Heves, Borsod, Abauj, Komárom, Mosony, Veszprém és Esztergom 
megyék, úgyszintén a Jászkunkerületnek 37 járványhelyein 34,125 darabnyi 
összes marhalétszámból eddig megbetegült 11,978 darab, melyből 4242 meg¬ 
gyógyult; 7129 elhullott; 12 agyonveretett és 595 darab gyógykezelés alatt 
maradt; azonkívül még két darab gyanús marha vettetett bunkó alá, minél¬ 
fogva az öszszes marhaveszteség, a vésznek ujolag történt kiütési napjától 
számítván, 7141 darabra rug. Megszűnt a vész Békésmegye egész területén, 
hol annálfogva a zárlat is megszüntetett; továbbá hevesmegyei Mizse 
pusztán, mely utóbbi megyében átalában a vésznek szelídebb lefolyása 
capasztaltatott; ellenben kiütött e járvány jászkunkerületi Fényszaru hely¬ 
iégben; végre ugyanezen kerületi Ladány-Bene pusztán a vész két juhfal-
kát is meglepett. 

újság ? 
+ (A városligeti népünnep programmja.) Jövő hó 8-án, azaz kisasszony 

napján a városligetben hét országra szóló népünnepet szándékoznak rendezni, 
a Bécsből érkezendő kéjutazók tiszteletére, A programm egyelőre igy lőn 
megállapítva : Hajnalban 4 órakor vértezett heroldok nyargalják be az ut-
czákat s trombitaszóval hirdetik a népünnepet. Reggel 6 órakor a város¬ 
erdőben taraczklövések jelentendik az ünnep kezdetét. 10 órakor a Hermina -
kápolnában istenitisztelet lesz a dalárda (talán a bécsi?) közreműködésével. 
A városliget különböző helyein zenekarok és népénekesek mulattatják a 
publicumot. D. u. 3 órakor a nagy erdőben dalárda-ünnepély. A városliget 
egyik szabadabb síkságán lóverseny, több más helyen famászás és bir¬ 
kózás leend. A rondeauban nagyszerű, világított gúla álland. Gyomortö¬ 
mők, gyomorerősitők és gyomorrontókról is illendően gondoskodva lesz. És 
mindez élvezetek csak 20 krba kerülnek; ennyit kell t. i. minden személy¬ 
nek a bemenetnél fizetnie, A ki ugy szökik be és rajta nem kapják, annak a 
belépti díj kegyesen elengedtetik. 

-f- (Híres művészek.) A pesti, müvészetkedvelő közönségnek ismét 
egygyel több alkalma nyílt, művészeti élvekben részesülhetni. A nagyhirü 
amsterdami művészek megérkeztek már fővárosunkba, s múlt vasárnap lép¬ 
tek föl először a széchenyi-téri — majomszinházban. A művészek Broek-
mann L. tudós ebei és majmai. 

4- (A budai népszínház hanyatló ügyén) némely lelkesbek minden mó¬ 
don segitni akarnak. Az eddigi 4 tagú bizottmány 12 tagúvá egészittetett 
ki, melynek élén mint elnök, gr. Széchenyi Ödön indentansi tisztet foglal el, 
s a bizottmány közreműködésével részt vesz a műsorozat készítésében, a ta¬ 
gok szerződtetésében stb. 

4- (.4 zenede házat akar építeni) közadakozás utján. Csak sikerüljön. 
/ \ (Szigligeti Jolán k. a.) legközelebb ismét rendes tagja lesz szinhá-

zunknak. 
0 (Halálozás.) RadicsPál, Heves- és K.-Szolnokmegye volt főszolga-

birája aug. 17-én 74 éves korában elhunyt. Béke hamvaira! 
4- (Halálozás.) Peti József, a pesti ev. ref. főiskolában a theologia 

egyik tanára, aug. 22-én Pápán elhunyt. A ritka képzettségű derék tanár 
halála annál sajnosabb, mert még csak 28-ik évben volt. Béke hamvaira! 

© (Boskovits L. József,) 1856-ban csőd alákerült pesti nagykereskedő 
Bécsben meghalt. 

/ \ (A debreczeni Bákóczy-féle harang kijavíttatott.) Említve volt már 
e lapok hasábjain, hogy Poszdech József, pesti fuvógyárnok és nagyszerko¬ 
vács azon nagy harangot, melyet a debreczeni egyháznak I-ső Rákóczy 
György fejedelem 1636-ban öntetett s 1637-ben Debreczenbe küldött, s 
mely e század elején tűzvész alkalmával a toronyból lezuhanván, megrepedt, 
kiigazitás végett fölvállalta. Repedt állapotában f. év július 23-án huzatott 
meg e harang utolszor. Ekkori észlelések következők voltak : húzása alatt 
a torony legfelsőbb emeletébe helyezett üvegben a viz nemcsak remegett, de 
jobbrabalra libegett is, a harang állványa recsegett s ingott; rendes haran-
gozás mellett 5 perez alatt 206 kongást tett; kézzel ütve az ütőt a harang¬ 
hoz 30 másod perczig hangzott; húzásához 4 erős ember kivántatván, ötö¬ 
dik a koronáján segített. — A napokban kész lett a műtét a harangon, azon 
terület, mely repedésekkel különböző irányban telve volt, a harangból kivá¬ 
gatott, ez éreztömeg 2 mázsa 99 fnt. Augusztus 12-kén vizsgáltatott meg a 
munka, a „Hortobágy" szerint következő eredménynyel : a harang hangja, 
mely előbb a repedés miatt zsémbes volt, megtisztult, körülbelő l/4 hanggal 
mélyebb hangúvá lőn, az ütés után 60 másodperczig is hangzott, — a viz 
nem libegett a toronyban, az állvány nem ingott, nem recsegett, — rendes 
harangozásnál 5 perez alatt 190 ütést tett; húzásánál öt rántásra egy erős 
ember szólásra birta, s egy óranegyedig egy 15 éves fiu nagy erőtetés nél¬ 
kül harangozott, de rendesen két ember teljesiti e munkát; — hangja távo¬ 
labbról sokkal erősebb, áthatóbb s hangzatosabb. — Poszdech József mun¬ 
kája helybenhagyatott. 

4- (Hirlaplevelezöi honorárium.) Belgrádban bizonyos bécsi lapok 
levelezőjét kissé megdöngették, mert a szerbekre nem kedvező tudósításo¬ 
kat irt. 

4- (Vőlegénycsere és szomorú végű lakodalom.) Rimaszombatból irják 
lapunknak, hogy azon a vidéken egy földbirtokos két leánya sajátságos 
módon vőlegényt cserélt. Az apjok tudta nélkül tervezett házasság már 
egyszer ki is hirdettetett, midőn a menyasszonyok a papnál megjelennek, 
s tisztelettel jelentik, hogy ők bizony időközben vőlegényt cseréltek, már I 
most tehát a tisztelendő urnák e szerint tessék a második hirdetést alkal-
mázni. E közben a lakodalom idejí ia elérkezett, melyet azonban szomorú 
esemény zavart meg. A midőn ugyinis legjobban folyt a táncz, a menyasszo¬ 
nyoknak jelentik, hogy atyjok (ki szárazbetegségben sinlődött) a mellék¬ 
szobában haldoklik. Erre mindkét menyasszony rögtön haldokló atyjához 
sietett, s e szomorú jelenet végzé be a lakodalmat. 

l\ (A zágrábi dalárda Strotsmayer püspököt,) azért, hogy a herczeg-
ovinai és montenegrói harezosokaak 100 db aranyat ajándékozott, nagy 
néptömeg jelenlétében éji zenéve tiszteié meg. 

4- (Eltávolított útmutatók.) Kezdi-Vásárhelyről irják, hogy az Erdély-
és Horvátország egyesült czimecivel ellátott útmutatóknak utat mutattak, 
azaz : a hatóság eltávolította ősét helyökről. Bizonyosan roszul viselték 
magukat. Ugy kell nekik. 

4- (Hóhér-emlékiratok.) Simson, volt párisi hóhér kiadja emlékiratait. 
Az eUő füzet már megjelent. létségkivül legtöbb olvasója lesz e szivne-
mesitő olvasmánynak a — nők között. 

© (Veszett farkas.) Eszékről irják, hogy Oravicza környékén egy 
veszettség gyanúja alatt álló farkas 13 egyént megmart, mig végre el tud¬ 
ták ejteni. A sebesültek orvosi felügyelet alatt vannak. Horvátország több 
vidékét tartják rettegésben a veszett farkasok. 

4- (Törvényjavaslatok készítését i'letö legfelsőbb rendelet.) A magyar 
udv. kanczelláriához közelebb egy legfelsőbb kézirat intéztetett, mely el¬ 
rendeli, hogy a kanczellária az országbíróval egyetemben magyar polgári 
^s büntető törvényjavaslatokat terjeszszen 0 Felsége elé, melyek alkalma¬ 
sak arra, hogy a királyi előadások alakjában a legközelebbi magyar ország¬ 
gyűlés elé juttassanak. Ő Felsége szándéka, a legfelsőbb kézirat szavai sze¬ 
rint, különösen az, hogy Magyarország a büntető és az átalános polgári 

Jogra nézve oly rendszeres törvénykönyvek jótéteményében részesüljön, 
melyek valamint az igazság átalános elveinek, ugy az ország sajátságos 
viszonyainak is megfelelnek; egyszersmind pedig Magyarország és a többi 
osztrák koronaországok lakosai közt létező sokszoros viszonyokat figye¬ 
lembe veszik, s ennélfogva ugy az ország, mint a birodalom többi részei la¬ 
kosainak is jogaik kölcsönös ótalma és élvezete tekintetében teljes meg¬ 
nyugtatást nyújtani képesek. E legfölsőbb szándék foganatosítása végett 
elrendeltetik, hogy Pesten az országbíró elnöklete alatt jogtudó férfiakból 
egy értekezlet alakittassék, melynek feladata leend, az emiitett törvényja¬ 
vaslatokat kidolgozni s tanácskozás alá venni. Ez értekezlet, munkálatai a 
tanácskozási jegyzőkönyvekkel együtt a m. udv. kanczellária elé, onnan pe¬ 
dig, ismételt tanácskozás alá vétele után, a kanczellária kimeritő vélemé¬ 
nyével együtt, legfelsőbb elhatározás alá lesznek terjesztendők. 

4- (A közműveltség Porosz-Sziléziában.) A porosz országgyűlés alsó 
házában a kultusminiszter közelebb azon meglepő nyilatkozatot tette, hogy 
Porosz-Szilézia nagy részében alig találhatni falusi bírót, ki irni és olvasni 
tudna. Mit mondanak erre doktor szomszédaink, kik a magyarok barbársá¬ 
gát olyannyira szeretik hánytorgatni ? 

4- (Önként visszatért szökevény ) Az ipolysági börtönből egy fogoly, 
ki még csak vizsgálat alatt állt, megszökött, hogy mint monda, dolgait 
•otthon rendezhesse; s miután ezzel néhány nap múlva elkészült, ismét ön¬ 
ként visszatért börtönébe. Talán megtetszett neki az ingyenszállás. 

4- (Házbéremelkedés Bécsben.) Statisztikai avlatok szerint Bécsben a 
házbérek e század eleje óta több mint hatszorosan emelkedtek; ugyanis 
1798-ban az összes házbérek 3'/a millióra, ellenben 1860-ban már 22 millió 
ftra rúgtak. Ezt a pesti házbérfizetők kedveért emiitettük meg — vigasz 
tálasul. 

4- (Kutásatások.) A Hortobágyon több helyt ástak kutakat a Richárd 
abbé által kijelölt helyeken, s az eredmény mindenütt kedvező volt. De ha 
már a barmokról gondoskodott Debreczen városa, irja a „Hortobágy," gon¬ 
doskodjék az emberekről is, mert alig van városban nagyobb vizhiány, 
mint Debreczenben, hol 30—40,000 ember összesen 8 belvárosi kut vizével 
kénytelen beérni, s igy minden 5000 emberre esik egy kut, az is épen nem 
a javából. De azért reméljük, hogy a debreczeniek a korcsmai t borokat 
•csupa vizhiány miatt nem kénytelenek kereszteletlenül inni. 

4- (Szomorú történet.) Nagyváradon a „K. K." szerint a múlt hó vé¬ 
gén történt e szomorú eset : P. J. szerelmi viszonyban volt egy szegény 
sorsú árva leánynyal, s szerelmöknek egy kis leánygyermek lőn gyümölcse 
Később az ifjút elvitték katonának, honnan szabadságidővel most bocsátta 
tott haza. Első dolga volt, kedvesét s gyermekét fölkeresni, de kellemetlei 
.meglepetésére ugy találta, hogy kedvese őt már nem szereti, s mást akar 
boldogítani szivével és kezével. Hiában volt minden kérelem, minden lébe 
ezélési kísérlet, a kedves rendithetlen maradt hűtlenségében. Ekkor a sza 
foadságos ölébe ültette gyermekét, s összecsókolgatta, miközben éles borot¬ 
vával nyakát kettémetszette, ezután pedig a nőt végezte ki hasonló módon 
A szabadságos katonai biróság elé állíttatott, s mint mondják, fájdalmábar 
megőrült. 

4- (Belényesi román küldöttség.) A biharmegyei főispáni helytartóná 
körútja alkalmával Belényesen román küldöttség tisztelgett, s azon szerény 
'kívánságát fejezte ki, hogy a megyében a hivatalos nyelv a román legyen, 
minekutána ők Belényesen ugy határozták; továobá, hogy megyei hivata¬ 
lokra minél több román alkalmaztassák. A főispáni helytartó erre azt felelte 
hogy ez ügyben sem ő neki, sem a belényesi román atyafiaknak határozn 
nincs joguk, azért csak maradjanak szépen a régi mellett. A mi pedig a ro¬ 
mán tisztviselők alkalmazását illeti, azt tanácsolja nekik : tegyék félre s 
politikát és foglalkozzanak a nép nevelésével, hogy jövőre minél több ro 
mant lehessen alkalmazni, mert jelenleg úgyis minden román alkalmazva 
vau már. — Reméljük, hogy román atyánkfiai a jó tanácsot követni fogják 
iia olyan nagyon szeretnének viczispánok lenni. 

+ (A londoni bank) közelebb több bankjegyet váltott be, melyek ha 
TOIS voltát csak utóbb fedezte fól, miután oly papírra voltak nyomva, melye 
a bank csupán egy gyárban készíttet. Kihirdette tehát, hogy 500 font ster 
linget fizet annak, kinek útmutatásai után a papirtolvajok egyikét el lehe 
fogni; 1000 fontot pedig pedig annak, ki azok egyikét fedezi föl, kik e lo 
pott papirból bankjegyeket készítenek. 

4- (Miniszteri tanács a Szerb Vajdaság kérdése fölött.) Bécsi lapok 
"beszélik, hogy a közelebbi minisztertanácsban a Szerb Vajdaság kérdés" 
forgott szőnyegen, a ott gr. Forgáchot, ki az ország elforgácsolása elle_ 
"volt, Rechberg gr. is támogatá, ellenben gr. Nádasdy, a magyar hazafi 
jónak látta, az ellenféllel tartani. 

4- (Az egyiptomi alkirályról) sok koriosumot írnak. Ilyen az is, hogy 
legdrágább londoni szabónál 400 mondd: négyszáz nadrágot vásárolt. Talá 
«z egész országát fel akarja bugyogósitani ? 

4- (Érdekes levél Afrikából.) Magyar László, Dél-Afrikában élő ha¬ 
zánkfiától a m. Akadémia titkára közelebb levelet kapott, melyben olvas¬ 
suk, hogy Dél-Afrikában a rettenetes epirootea dühöng, mely 5 hónap alatt 
mintegy két millió szarvasmarhát ölt meg, ugy hogy a leggazdagabb szar¬ 
vasmarhatenyésztő országokból egészen kivesztek ez állatok, Magyar László 
hazánkfia is pár száz darabot vesztett el. E csapáshoz járult ujabban az is, 
hogy Dél-Afrika nyugati partjain,a különben egészséges éghajlatú mossame-
desiuj portugall gyarmatban (Villa de Mossamedes) iszonyú halálos járvány 
ütött ki typhus név alatt, melynek már számosan estek áldozatul a fehérek 
közöl. „Isten háritsa el — irja a tudÓ3Ító — ezen kietlen vidékekről a nya¬ 
valyák ostorát, mert higyje el, kedves hazafi, hogy itt létezni, enélkül is 
ralódi tantalusi kin." Hazánkfia azt is megemlíti, hogy a jelen év elején 
öbb rendbeli levelet és irományt küldött haza az Akadémiához czimezve. 
/"alószinü, hogy e küldemény nem jutott kézhez, mert semmi hirét sem 
lallottuk. Vagy az Akadémia nem tartotta szükségesnek, ezt a közönséggel 
udatni? Hát Magyar László „Dél-Afrikai utazásával" mi történik? Eddig 
sak az első kötetet láttuk, mely több év előtt jelent meg; mikor jő a foly¬ 
atása? 

J- (Adományok.) A székes-fehérvári ásatások költségeire ismét gyűlt 
5ssze 181 ft adomány, melyhez Rémesek Antal, zirczi agát 50, Simor János, 
yőri püspök 30, Haynald Lajos, erdélyi k. püspök 25 fttal járuítak. 

4- (Meteor.) Temesvárott e hó 19-én gyönyörű meteor volt látható, 
mely 3-szor akkor i volt, mint egy elsőrangú csillag, s a várost 4—5 másod-
perczig teljesen megvilágította. 

4- (Egy kérdés a ,,Donau-Ztg"-hoz.) A „P. Hírnök" azon hir alkal¬ 
mából, hogy a cs. k. kereskedelmi minisztérium a tiszai vasúttársaság 
*azgatóságának nem engedte meg, hogy a társulat hivatalnokait és szol¬ 

é i t magyar ruhába öltöztethesse, — a „Donau-Ztg"-hoz azt a kérdést in¬ 
tézi : hogy vájjon ez is a birodalom közös ügyei közé tartozik-e? Egyebet 
is lehetne még itt kérdezni? 

4- (A bécsi nők) küldöttséggel járultak a várostanácshoz, hogy legyen 
_zabad nekik is a f. hó 25-re tervezett fáklyásmenetben résztvenni. Az ér¬ 
demes tanács azonban e hazafias kívánat teljesítését megtagadta, azon oknál 
fogva, mert a terjedelmes női öltönyök ily alkalmakkor nagy tűzveszélynek 
vannak kitéve. 

+ (Sajtóper.) A trieszti „Tempó" szerkesztőjét sajtóperbe fogták. A 
vád alapját 143 czikk képezi. Szép perré nőheti ki magát. 

J\ (Halálos ítélet.) Fehérvárott egy nőt gyujtogatásért halálra ítéltek. 
Az ítélet végrehajtására a budai hóhér ment Fehérvárra. 

4- (Pompejiben) f. hó 9-én az ásatások alkalmával sütődére akadtak, 
melyben búzával telt 3 terményszekrény és 600 db. rézpénz találtatott. A 
kemencze még azon módon tele volt kenyérrel, a hogy 1783 évvel ezelőtt 
tele rakták. ' 

4- (Álczásmenet.)A. jövő farsangon Bécsből nagy álezásmenetet ren¬ 
deznek Parisba, melyre már most tétetnek az előkészületek. A vállalatot 
100 ftos részvények utján akarják létesíteni. 

4- (Távirdán elkövetett lopás.) Szeged körül darab idő ota a távirda 
rézsodronyait lopogatták el ismeretlen tettesek. Talán valami drótosok 
voltak a tolvajok, kik a sodronyokból pipaszurkálokat akartak csinálni. 

l\ (Vegyészeti találmány.) Egy velenczei gyógyszerész feltalálta a 
módját, hogy lehet a tenger sós vizét ihatóvá tenni. A találmány még titok, 
de mint rebesgetik, nagyon egyszerű. 

® (Berzenczey László bujdosó hazánkfiának), mint a „Korunk"-at Bécs¬ 
ből értesitik, a hazatérhetés megengedtetett, de csak oly feltétel alatt, ha 
Klagenfurtba engedi magát interuáltatni. E szerint alaptalan azon régebben 
fölmerült hir, mintha Berzenczey magát önként feladta s elfogatott volna. 

© (Rablások.) Duna-Földvárról irják, hogy a 84 éves Egyed Antal, 
ez. apát sa duna-földvári plébános aug. 22-én éjjel lőfegyverekkel baltákkal 
és késekkel fölfegyverkezett 8 rabló által ágyában megrohantatott. A zsivá-
nyokaz összes cselédséget megkötözték, az aggastyánt homlokba verték, ugy 
hogy a nagy vérzéstől elveszte eszméletét. Ez alatt elraboltak tőle néhány 
száz ft. készpénzt, aranylánczát, keresztjét, gyűrűjét, óráját, irományait szét¬ 
dobálták, s őt vérében hagyva harmadfél órai garázdálkodás után odábbálltak. 
Az ősz pap életben maradásához kevés a remény. — Egy másik rablási eset¬ 
ről is értesülünk. E hó 16-án este Hajnal Pista és Csehi Miska, rettegett 
zalai betyárok Sárszegen T. Zsigmondot rabolták ki s ütlegelték meg. El¬ 
vitték óráját, gyűrűjét, fegyvereit s mintegy 500 ft. készpénzt. — Egy füst 
alatt megemlitjük a „Zala-somogyi Közlöny" után, hogy a somogyi pandú¬ 
rok Patkó bandájából egy haramiát a köttsei szőlők közt elfogtak. Három vá¬ 
gott szatymát és 8 szem nyulsörétet (talán nyulakra vadásztak e pandúrok) 
kapott fejébe a betyár, s még sem rogyott le, hanem sebét másfél órányira 
elvitte, aztán bujában leitta magát s csak igy sikerült elfogni. Majd a vár¬ 
megye meggyógyittatja sebeit. 

4- (Rablók.) Csokonya, somogyi helységben aug. 14-én esti %9 óra¬ 
kor egy kereskedőházhoz 5 fegyveres rabló rohant be, s mivel 20 ftnyi 
készpénznél többet nem tudtak kierőszakolni, a háziakat bántalmazni kezd¬ 
ték, még pedig többeket oly súlyosan, hogy egy 19 éves leány ennek kö¬ 
vetkeztében már meg is halt. A rablók innen a paphoz mentek, ki azonban 
megérezvén a sáfrányillatot, mint mondani szokás, még idején menekült, 
vagy 12 kertet ugrálva keresztül. A rablók a pap házában tetemes rom¬ 
bolásokattettek, egyetmást elraboltak, s aztán félvén a meglepetéstől, han¬ 
gosan dalolva é3 fegyvereiket kisütögetve tovább álltak. Az a legszebb az 
egészben, hogy ez akkor történt, a midőn még az egész, 2000 főnyi község 
ébren volt. Ez fogalmat nyújt a somogyi rablók szemtelen vakmerőségéről. 
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4- (A tiszai vaspálya társulat igc-zgatósága) vasúti hivatal- és szolga-
Személyzete számára magyar egyenruhákat akart készíttetni, s e végből 
engedélyért folyamodott a kereskedelmi minisztériumhoz, mely azonban a 
kérelmet megtagadta. Bizonyosan fontos okai voltak. 

4- (Kutyaadó.) Velenczében adót vetettek a kutyákra, fejenkint 6 ft. 
erejéig; miután azonban nem tudták beszedni, leszállították 1 ítra. Ergo azt 
ia megértük, hogy az adót leszállították. 

A. m. Akadémia palotája. 
— (Ujabb adakozások), melyek a m. Akadémia számára a Vasárnapi 

Újság szerkesztőjéhez beküldettek : 
LXVII közlés : Csákóról Hesp Róbert, hazánkban élő angol, egy fo¬ 

gadás nyereményét 8 ftot. 
*/Az eddigi I—LXVI közlésekkel együtt a V. U. szerkesztőségénél 

begyült összesen 14,911 ft. 1 ki\, 1 régi római arany, 1 huszfrankos arany, 
112 db. cs. arany, 21 kétpftos tallér, 27 porosz tallér, 1 orosz tallér, 4 uj-
ftos, 146 húszas, 18 negyedftos, 1 db. 100 pftos és 10 db. 10 pftos nemzeti 
államkölcsön-kötelezvény, s 1 db. 100 erdélyi úrbéri kötelezvény. 

— (Adakozások), melyek a múlt héten a Vasárnapi Újság szerkesz¬ 
tőségéhez beküldettek : 

A pesti jogászsegélyző egyletnek : Nagy-Váradról az ottani ifjúsági da¬ 
lárda egy hangverseny jövedelmét, 10 ftot. 

A tokaji égettek számára : 2 ft. 90 kr; 
A tisza-tarjáni égettek számára : 2 ft. 90 kr. — E két utóbbi öszveget 

Gríifenbergből az ott levő magyarok nevében küldé Gubás Ferencz ref. 
papjelölt, ki ott aug. 24-én prot. szellemben magyar isteni tiszteletet tar¬ 
tott a ennek végeztével a tűz Jlial károsultak számára hivá fel a csekély 
számú hallgatók jószívűségét. 

Xerazeti színházi napló. 
Péntek, aug. 22. A nemzeti színház megnyitása 25-ik évnapjának 

örömünnepe. Ezen előadásról Tárházunk elején külön szóltunk. 
Szombat, aug. 23. Brenner Jenny k. a. follépteül : „Dinorah." Opera 

3 felv. Meyerbeertől. A vendégmüvésznő fölléptével nagy tetszést aratott, a 
szépszámú közönség többször kihítta és zajosan megtapsolá. Ellinger szere¬ 
pét ma Vári adta, kielégitőleg. 

Vasárnap, aug. 24. „Liliomfi." Vígjáték 3 szakaszban, Szigligetitől. 
Szerdahelyi, több hónapon távollét után, ez este lépett fel először nagyobb 
szerepben és zajos tapsokkal fogadtatott. Reméljük, hogy az ő derült hu¬ 
morával ismét jobb kedv üti fel sátorát színházunk falai között. 

Hétfő, aug. 25. „Egy szegény ifjú története." Szinmü 5 felv. Feleki a 
szegény ifjút nagy gonddal, s mindvégig helyes felfogással adta; méltó 
társa volt, Margit szerepében Felekiné, ki Ízléses öltözésével is figyelmet 
tudott ébreszteni. A vén, bűnbánó Laroque Tóth Józsefnek mesterszerepe. 
Szathmáryné jó creolnő. 

Kedd, aug. 2(5. Brenner Jenny k. a. föllépteül : „Sevillai borbély." 
Víg opera 2 felv. Rossinitól. 

Szerda, aug. 27. „Apát keres." Vígjáték 2 felv. „A toll hatalma." 
Dramolet 1 felv. Szerdahelyi és Feleki játéka nagy derültséget okozott. 

Csütörtök, aug. 28. Brenner Jenny föllépteül : „Troubadour." Verdi 
operája 4 felv. 

Budai népszínház. 
Aug. 22. A nemzeti színház örömünnepe alkalmából nem volt előadás. 
Aug. 23. „Egy óra egy házaspár életéből.'- „Tűz a zárdában." Vígjá¬ 

tékok. 
Aug. 24. „II. Rákóczy Ferencz fogsága.'' Eredeti dráma 5 felv. Szig¬ 

ligetitől. Hónapok óta először volt alkalmunk a népszínházban meglehetős 
számú közönséget látni. 

Aug. 25. „Házassági három parancs." Vígjáték 3 felv. Szigligetitől. 
Bődin régi hibája, a szavalásbani vontatottság, mindinkább erőt vesz, s ma 
e^ész énekléssé nőtte ki magát. 

Aug. 26. „Sok a pajtás, kevés a barát." Vikjáték 4 felv. Sardoutól. E 
jeles vígjáték elég jó előadással volt szinre hozva. A könnyű, gyors menet 
mutatta, hogy e darabra a népszinház szokottnál több gondot fordított. A 
harmadik felvonás éji jelenete, igen helyesen, meg volt rövidítve. 

Aug. 27. „Vid" vagy „A pogány magyarok." Dráma 3 felv. Sziglige¬ 
titől. A büszke, nagyravágyó Videt Molnár sükerülten adá. Hullának Szer¬ 
dahelyi Nelli élettelen, Tubának Komárominé tuleleven személyesitője volt. 

Aug. 28. „Szökő év1' vigj. 3 felv. 

Szerkesztői mondanivaló. 
6167. London. Dr. T. A levelek még itt találtak. Mire e sorok megjelennek, a 

várva várt költözködés már valószínűleg megtörtént. De azért itt csak ugy várják önt, 
mint azelőtt. 

6168. H.-ltt.-Vásárhely. F. I. Vettük s adjuk. 
6169 Kecskemét. G-. F. Mindkét közleménynek szívesen engedünk tért. 
6170. Körtvélyes. L. G. Legezélszerübbnek látjuk, ba a kérdező levelet átszol¬ 

gáltatjuk az Akadémia pénztárnoki hivatalának. Ha iól emlékszünk, tervben van, vala¬ 
mennyi adakozó neveinek külön jegyzékben kinyomatása as úgynevezett „aranykönyv" 
alakjában. 

6171 Siklós várában. Azt bizony jól sejtette ön, hogy ezért baj érhetné az 
embert. 

6172. Knjdacs. Cs. Zs. A mint látja ön, kivánságának egy részét tehetségünk 
szerint már is teljesítettük. A többire is csak rátérhetünk majd. 

6173. Gyászosan szól . . . . Igaz. Épen azért nem adhatjuk. 
6174. Májusi éj. Darabos fordítás. Minő sorok p. o. ezek : 

„Mert véled egy fészekben asszonyka lak, — vagy : 
„Vigan ah! turbékolja szerelmét, de 

„Fordulok, sötéíi árnyt keresve — 
„S gördül a könnyem az arezomon le." 

8AKKJÁTÉK. 
140-ik sz. feladvány. — Báró Meszéna Istvántól (N.-Váradon). 

S ö t é t . 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul, s 2-ik lépésre matot mond. 

A 135-ik számú feladvány megfejtése. 
(Weisz J. A. tanártól Budán.) 

Világos. Sötét. Világos. A) Sötét. 
1) V e 1 — d 2 V a 7 — d 7 : A) 1) H d 1 — e 3 
2 ) V d 2 — f 4 + K e 5 — f 4 : 2) H c 3 — e 2 : f B a 3 — a 1 : 
3 ) H c 3 — e 2 . ^ 3 ) B b 3 - e 3 : ^ 

Helyesen fejteitek meg. Veszprémben : Fülöp József. — Nagyváradon : bárd. 
Meszéna István. — B-- Újvároson : Kovács Lajos. — Jánosiban : Keszler István. — 
Kun-Szent-Miklóson : Bankos Károly. — Parabutyban : Rothfeld József. — Török-Szent-
Miklóson : Franki A — Pesten : Cselkó György. — Gyepesen : Kun Sándor. — Nayy-
Marján : Beöthy Maris. 

Ilövid értesítések. A londoni nagy tornán az ötödik dijt Dubois nyerte el, 
s így Steinitz-nak a hatodik maradt. — Gyepes : K. S. A 138. sz f vélt első lépésére-
F e 8 — b ő az egyetlen lépés, mely a matot lehetlenné teszi. — S.: M. S. A 135. sz. 
feladványban 1)V— g 8 f K - d 3, 2) H — d 1 : + lépések után Sötét B — a 1: lépéssel 
a mattól megmenekül. 
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T A R T A L O M . 
Kis György, néptanító (arczkép). — A három pálma. Thaly Kálmán. — Nándor¬ 

fehérvár múltja. C'íwít Zsigmond. — Egy tiroli havas megmászása (képpel). — Magyar_ 
országi és erdélyi bányahelyek (2 képpel).— Az oktalan állatokban meglevő képességről. 
Kó»a Sándor. — Elmebetegeinket küldjük tébolydába! Dr. Boly6 Károly. — Levelek a 
londoni kiállításról. XIV. Dr. Tőkés. — Miért fognak most kevesebb halat? Kenessey 
AUert. — Boszorkányszerek a XVIII. századból. Közli Pataki Ferencz. — Egyveleg. — 
Tárház : A nemzeti színház örömünnepe aug. 22-én. — Irodalom és művészet— Egyház; 
és iskola. — Közintézetek, egyletek. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi újság? — 
A m-Akadémia palotája. — Nemzeti színházi napló. — Budai népszínház. — Szerkesztői 
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár. 

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

Kiadó-tulajdonos H*ckena»t Gasítjt*. — Nyomtatja Laoderer és Beckennst, egyetem-uteza l. stám alatt. Pesten 1862. 

36-ik szám. 

Pest, september 7-én 1862. 

A Vasárnapi Ujsag hetenkim egyszer nagy negyedrétben l'/i íven jelenik meg. Előfizetési dij Buda Pesten házhoz küldve vagy postai utón külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft., a Politikai Ujdonsnirokkal együtt 5 ft. útpénzben. - Az előfizetési díj a Vasárnapi Újság kiadó hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó. 

(Szerkesztőségi Iroda: egyetem-ntcza 4. szám, 2-ik emelet.) 

Bojári Vigyázó Antal József. 
Minden egyes hazafi halála méltán nevezhető csillaghullás¬ 

nak, mert az hazánk egét egy fényétől, egy ragyogásától fosztja 
meg. Ezúttal bojári Vigyázó Antal Józsefet, mint mély tudományu 
férfiút, mint derék emberbarátot és kitűnő hazafit, e rövid életrajz¬ 
ban mutatjuk be olvasóinknak. 

Bojári Vigyázó Antal született Pápán 1793. aug. 13-án; szülei 
a honfiúi erényeiről nevezetes Vigyázó József és Batta Jozefa, az 
egykor oly híres septemvir leánya, voltak. Már mint ifjú kitűnő 
elmetehetségének, jellemszilárdságának, emberbaráti és hazafiui 
érzelmeinek legszebb tanúbizonyságát adta. Tanpályáját végezve, 
noha gazdag család fia s nagy vagyon örököse volt, honpolgári 
kötelességeinek eleget teendő, a nyilvánosság pályájára lépett. ; 

Az alig 18 éves ifjú Temesmegye aljegyzője lön; később a 
haza veszélyben forogván, Pest¬ 
megye részéről mint insurgens 
kapitány vett részt az 1812-diki 
hadjáratban. A háború befejeztével 
visszatért családi szentélyébe, s 
1818-ban nőül vette Csák Borbála 
úrhölgyet, a Csák család utolsó 
ivadékát. 

Ez időtől fogva családjának 
és hazájának élt. Több megye 
táblabirája volt, s a közügyek ve¬ 
zetésére mindig kiváló befolyást 
gyakorolt, hol tetteinek egyedüli 
irányadója volt a hazaszeretet. 

Hazánkban már hosszabb idő 
óta a föuri rend egy részénél a 
gazdászat, jószágkezelés és jöve¬ 
delem- fogyasztás, fájdalom, oly 
sajnálandó állapotban van, hogy 
nem ritkaság, miszerint régi, egy¬ 
kor dúsgazdag családok ivadékai 
tönkre jutnak, s őseiknek vérrel 
és dicsőséggel szerzett birtokai 
uzsorások kezeibe jutnak. E tekin¬ 
tetben példányképül szolgálhat 
Vigyázó Antal, ki noha ifjúkorától 
fogva maga kezeié birtokait; noha 
szellemi tehetségei kiművelésére 
tetemes gondot és összegeket for¬ 
dított; s noha midőn a haza oltá¬ 
rára, a közjóra, jótékony czélokra 
áldozni kellett, neve mindig az 
elsők sorában tündökölt: jövedel-

B O J Á I I I V I G Y Á Z Ó A N T A L J Ó Z S E F . 

' meit a kiadásokkal akként tudta összeegyeztetni, hogy halála után 
| a legszebb rendben hagyta hátra vagyonát. 

Kiváló figyelmet érdemel nagy és műkincsekben gazdag 
könyvtára Abonyban, nem ^különben a maga nemében csaknem 
páratlan képcsarnoka is, melyben hazánk ősi történetének kiváló 
személyei, eredeti arczképek után jeles és hü másolatokban lát¬ 
hatók. Ezek közöl csak Csák Máté, Mária királynő, I. Mátyás, 
II. Lajos és Zápolya királyok, Martinuzzi, Rákóczy Ferencz, 
Bethlen Gábor, Bocskay arczképeit emiitjük meg. 

Azonban életének legkitűnőbb szakát a szerencsétlen emlékű 
pesti árviz képezi. E rettenetes veszedelem közepett nagy szám¬ 
mal találkoztak, kik önéletök koczkáztatásával, az elem fekte-
sere dühével daczolva, a szerencsétlenek segélyére és megmenté¬ 

len siettek. Ezek közt volt Vi¬ 
gyázó Antal is. Lelki bátorsága 
testi erővel párosulván, ö is eve¬ 
zőt ragadott, s csónakon sietett a 
kétségbeesök segélyére. És az ég 
nemcsak megörzé életét, hanem 
fényes sikerrel is koronázta nemes 
önfeláldozását, mert csakhamar 
sikerült neki több emberéletet is 
megmenteni. E megszabadítottak 
közt volt Óváry Pál orvostudor 
is, ki hálából egy müvében a 
megszabadítás egész történetét 
megirta. 

De gyakran csodásak és meg-
foghatatlanok a végzet utjai, s 
nem ritkán lesz a legnemesb ke¬ 
bel a legsúlyosabb megpróbálta¬ 
tásnak kitéve. A sors Vigyázó 
Antalt is kemény csapással láto¬ 
gatta meg. A jeles férfiú, ki éjt 
és nappalt"á tudományos önkép¬ 
zésre, olvasásra fordított, szemeit 
a fekete hályog által látta fenye¬ 
getve; s miután gyógyithatásáról 
a Pesten összeült orvosi tanács 
lemondott, beutazta Európa min¬ 
den nagyobb városát, szemei gyó¬ 
gyítása végett, de hasztalan! Öt 
évi kétséges remény után 1840-
ben egy reggel arra ébredt föl;'.--: 
hogy szemevilágát végkép el¬ 
veszte. 

//ffc 

II Kilenczedik évi folyam. 


