
** (Kiegyezés a tagosítás ügyében.) Báró
Jeszenák Jánosné és a nyitramegyei Újlak mező-
város volt ui béresei, az erdő- és legelő-elkülöní-
tés és tagosítás iránt barátságos egyezségre lép-
tek. Négy hold erdő- és négy hold legelőben
történt a megállapodás. A volt úrbéresek összes

illetményüket három darabban hasittatják ki, hat-
nak kivitelével, kik szántóföld, rét-, erdő- és
legelő-illetőségüket egy-egy darabban veszik ki.
— Ezen egyezség hosszas villongásnak vetett
véget. Ugyancsak az említett báróné az alföldi
szükölködők részére 150 öl fát bocsátott a magyar
országos gazdasági egylet rendelkezése alá, Gyön-
gyöstől egy órányira fekvő gy.-patai birtokán.

— (Drága munka ezen olcsó világban.) Egy
alföldi helyről a következő tudósítást veszszük :
,,N. megye N. kertész községe bizonyos uradalom-
tól földjein kivül a községbeli regálét is haszon-
bérben bírván, ez utóbbit Z.-nek alhaszonbérbe
kiadta. Az uradalom a regálé-haszonbér befizeté-
sét sürgetvén : a község Z. ellen, — többszöri
eredménytelen fizetési felhívás után az egy órá-
nyira levő N. városbeli X. ügyvédet küldte ki a
hátralék törvényes behajtása végett. X. ügyvéd ur
egy napon N. községben megjelent, Z.-t a kis-
biró által maga elébe a helységházához hivatta,
tőle a — különben a helységházánál is meglavő
— szerződéseket megtekintés végett előkérte, az
általa regálebérbe eddig lefizetett részletekrőli
nyugtákat átvette, s ezek összegéről neki bizonyít-
ványt adott. Ezen nevezetes dolgokat végezvén
X. ügyvéd ur, félórai időzés után haza hajtatott.
— Itt azután, mint Z.-en megveendőt, következő
8pecifícatiót készített és küldött N. községhez :
1863. év <lij-jegr_zék

hó nap Z-nek.
Sept. 20. Tényvázlat községi korcsma haszonbére iránt 3 ft.

„ bolt „ „ 3 „
„ mészárszék „ „ 3 „
„ rét oldali korcsma „ „ 3 ,,

„ 21. Intés és felhívás a számtételre 6 „
A fennebbi haszonvételek összeszámítása s
az 1117 ft.85 kr. hátralék felett szerkesztett
okirat 20 „
fuvardíj 1 „

30.

Összesen 39 ft.
X. ügyvéd.

„Tényvátlat" itt a haszonbér egyes tárgyaiért
fizetett összegekről a szerződések megtekintése
által szerzett egyszerű tudomást jelenti. A sep-
tember 30-án szerkesztett okirat a lefizetett ráták-
nak az összes haszonbérleti összegből levonása
eredményét foglalja magában. Reméljük, megüt-
közve fordul el az eféle erős számadástól azon
tisztes osztály, mely az igazság mérlegét kezeli,
főképen az idei ínséges időben."

— (Adakozások.) A Vasárnapi Újság szer-
kesztőségéhez múlt héten beküldetett :

Az alföldi szükölködők számára : Pestről az
evang. gymnazíum 4-dik osztályának növendékei
5 ft. 50 kr. — Jolsváról egy magánkörü összejö-
vetel alkalmával Stverteczky László által 9 ft.

Nemzeti színház.
Péntek, nov. 20. „A Lelencz." A nemzeti

színház által kitűzött 80 arany első pályadíjjal
jutalmazott népszínmű 4 felvonásban. Irta Szig-
ligeti. — A népszínmű terén már évek óta a
fölmerült uj müvek gyenge kísérletek voltak
csupán, melyek inkább visszaesésről, mint ha-
ladásról tanúskodtak; azonban népszinmü-iro-
dalmunk megalapítója, Szigligeti, most újra elő
állt, s ez uj müvével ismét egy becses követ tett
azon általa kezdett épülethez, melynek kiépítésére
oly sokan siker nélkül vállalkoztak. A „Lelencz"
bár minő alapos kifogásokat tegyen is, egyes ré-
szei ellen az itészet, egészben véve egyik Jegha-
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tásósabb népszínmű irodalmunkban; se hatás, me-
lyet előidézett, annál valódibb, mert azt minden ke-
resett eallangok, dal, táncz és látványosságok alkal-
mazása nélkül, pusztán a mű drámai becse, a mese
érdekfenyitő volta, a szerkezet egyöntetűsége által
érte el. Szigligeti termékeny tolla a ,,Csikós" óta
jobb népszínművet alig ajándékozott az iroda-
lomnak. A hatást nagyban emelte az előadás je-
lessége is. Priell Kornélia, Felekiné, Feleki egy-
mást múlták fölül. A legkisebb szerepek is kitü-
nőbb színészeink kezében voltak. Ez előadás
büszkesége lehet a nemzeti színháznak.

Szombat, nov. 21. „Faust." Opera 5 felv.
Zenéjét szerzetté Gounod.

Vasárnap, nov. 22. „A bujdosó kurucz."
Népszínmű 4 felv. Irta Szigligeti. E napra Szig-
ligeti „Lelencze"' volt hirdetve, de Prielle Kor-
nélia betegsége következtében elmaradt.

Hétfő,nov. 23. ,.Perrichon ur utazása.'"Fran-
ezia vígjáték 4 felv.

Kedd, nov. 24. „Rigoletto." Opera 4 felv.
Szerda, nov. 25. „Az arcsátlanok." Franczia

színmű 5 felv.
Csütörtök, nov. 26. „A kunok." Opera 3 felv.

Irta Császár.

Budai népszínház.
Nov. 20. „A brazíliai." Tréfajáték 1 felv.

Francziából ford. Tarnay. Ezt követte: „Tíz leány
s egy férj sem." Operetté 1 felv. Zenéjét szer-
zetté Souppé.

Nov. 21. „Gyermektelen ház." Vigj. 3 felv.
Ford. Tarnay. Ezt követte „A fecsegök." Operetté
2 felv, Offenbachtól.

Nov. 22. „Dunanan apó és fia utazása." Ope-
retté 3 felv. Offenbachtól.

Az „Ördög pilulái" előadásához szükségelt
előkészületek miatt a színház november 23-tól
28-ig zárva volt.

Szerkesztői mondanivaló.
6931. A „Magyar ember könyvtára" előfizetőit

értesítjük, hogy a hátralevő III. és IV. kötet szétküldését
múlt héten elkezdé a kiadóhivatal. Naponkint több száz
példány adatik postára, s remélhető, hogy két hét alatt
mindenki megkapta példányait.

6982. Bécs. D. 1. Nem feledékenység, nem halasztás
vagy mulasztás forog itt szóban, hanem valóságos physi-
kai lehetlenség áll utunkban. Ön bámulni fog exen állítá-
sunkon, s hajlandó lesz azon kedvező gyanúsításra, hogy
tán tréfálunk. Fájdalom, igen komolyan beszélünk. Azok a
hadi tárgyú czikkek nem adhatók; néhány meghiúsult ki-
sérlet bevégzett tényként áll előttünk. Többet mondanunk
felesleges. Az uj küldemény szintén nem vándorol a feledés
kosarába, hanem a többivel együtt szaporítani fogja a re-
mény virágbokrétáját. (Bocsánat, hogy ily tulipánosán kell
beszélnünk).

6933. Rozsnyó. S. M. Örvendünk, hogy levelünk oly
alkalmas időben érkezett ön hajlékába. Az uj küldemény
megjött. I

6934. Sűmeg-Rendek. Barcza S. Az irói segtly-egy- '
etet illető 10 ftnyi kamatküldeményt vettük s az illeti

pénztárnak kézbesítettük. Szivesen szolgálunk máskor is,
azonban értesítenünk kell az illetőket, hogy az irói segély-
egylet pénztárnoki vagy jegyzői hivatalát megtalálja az
tteni posta még akkor is, ha a levélen a lakás nem volna
s feljegyezve. (Azért azonban az egylet pénztárnoka és

jegyzője gyakrabban hirdethetnék, hol laknak).
6935. Egy anyának. Oly helyzetben és viszonyok

között, mint a minők között e mű született, kétszeresen
méltánylandó érzelmek. A művészeti oldalt tekintve is
kevés észrevételünk van Nem rajtunk fog múlni.

6936. Temesvár. P. F Az isméti megemlékezésért
szíves köszönetet mondunk, s várjuk az ujabban Ígérteket.

6937. G.-Kis-Salló. Sz. P. A nép napi életéből me-
ritett kis czikk^t igen korszerűnek tartjuk.

6938. N.-Kalló. Sz. V. A dij dolgát kérjük elinté-
zettnek tekinteni. Szivesen tettük.

6939. Az almási vértanuk. Csinos kezdet, de csak
— kezdet. Ajánljak a jelesebb balladái formák tanulmá-
nyozását. Az a Garay „Konf'-jából kölcsönzött hang és
forma nem illik már minden tárgyra.

6940 Gödöllő. G. B. A küldeményből használni fog-
juk, a mit lehet. A régi oklevél irományaink között bizo-
nyosan meglesz, s adandó alkalommal előkeressük.

SAKKJÁTÉK.
205. sz. f. — Berger J á n o s t ó l (Gráczban).

Németország sakkjátszói közelebbről összejövetelt tar-
tottak Düsseldorfban, s mind a játszmák-, mind a felad-
ványokban érdekes versenyre keltek. Addig is, mig e kis
kongresszus részleteiről körülményesebben szólanánk, elő-
postául közöljük az első díjjal jutalmazott feladványt,
mely a következő :

Sötét.

a b c d e f g h
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond

A 200-dik számú feladvány megfejtése.
(Zagyva Imrétől Debreczenben.)

1. Be2—c6 Kd4—e5 ' 3. Fe2—c4 tetsz. sz.
2 Hd6—f5 d5—d4 | 4. Bc6—e6imat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József,
Bucsányban: Tomka Kálmán. — Mokrinban : Vecsey Lajos.
— Moóron : Radványi Vilmos. — Pécsett : Rittkay János.
— Nagy-Kikindán : Wolsingerl.— Rimaszombatban: Ter-
hes L. — Sárospatakon : Roth Kálmán — Debreczenben :
Sperber F . — Bajmakon :Weisz Fülöp.— Tályán: H.Nagy
Lajos. — Pesten : Cselko György. — Vekerle László. —
Egerben : Tilkovszky F.

Rövid értesítés. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a
202 ik sz. feladványban Világosnak törekvéseit Sötét a
harmadik lépésben F d 6 — c 7 lépéssel meghiúsíthatja,
s így a mat-adás lehetetlen. A feladványon, véleményünk
szerint, lényeges átdolgozás nélkül segiteni is alig lehet.
A gátoló húzást itt is Fülöp József ur éles láttása Jvette
észre először, kitől a legalaposabb észrevételeket kapni
már többször volt alkalmunk.

1864-dik évi naptárak.
Megjelentek Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában
Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám alatt, az 1864-ik évre
szóló következő naptárak, melyek Magyarországban és
Erdélyben minden könyvárus- és könyvkötőnél is kaphatók,

úgymint:
Bolond Miska naptára 1864-ik évre. Számos eredeti

fametszettel. Hetedik évfolyam Csinos borítékba fűzve.
Ára 80 kr.

Kakas Marton hnmorisztikas naptára. Hatodik évfo-
lyam. Számos élezés képpel. Csinos borítékba fűzve.

Ára 80 kr.
István bácsi naptára. Kilenczedik évfolyam. Szerkeszté

M a j e r I s t v á n . Képekkel, szines boitékba fűzve.
Ára 50 kr.

Lidércz-naptár. Harmadik évfolyam. Képekkel. Tartal-
mát képezik : rémtörténetek, lélekjelenések, bűnesetek,
csodálatos tünemények, tündérregék, vadász- és uti-
kalandok stb. Tarka és szépen kifestett borítékba fűzve.
Ára 60 kr.

A magyar nép naptára. Szerkeszté T a t á r P é t e r
4-rét. Képekkel és tarka borítékkal (Olcsó szép naptár).

Papr ika Jancsi képes kalendáriuma. 4-rét. Szerkeszté
T a t á r P é t e r . Csinos boritékba fűzve (a legolcsóbb
naptár).

W"Melléklet : Előfizetési fölhívás a „Ma-
gyar nemzet classicus irói" czimü uj nemzeti
vállalat negyedik évi folyamára.

TARTALOM.

B. Erdélyi Vazul (arczkép). — A visszatért fecske.
Komáromi Kálmán. — Egy lengyel történet (vége). Jókai
Mór. — A Tisza bölcsője (folytatás, két képpel). P. Szath-
máry Károly. — Képek a hazai népéletból (XXXVI. kép).
— A titkos szerek. Dr. Bardocz Lajos. — A kőolaj. —
Egyveleg. — Tárház : Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság,
kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Mi újság? —
Nemzeti színház. — Budai népszínház. — Szerkesztői mon-
danivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

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

Kiadó-tulajdonos Hetkenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast eg'yetem-utcza 4 szám alatt Pesten, 1863.

Tizedik évi folyam.

Pest, december 6-án 1863

Előfizetési föltételek 1863-dik évre :
a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 16 i't. Fél «vre 5 ft.
Csnpan Vasárnapi Ujsatc : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ít. Fél évre 3 ft.

j %jm& Hirdetési dijak, a Vasárnapi I j s á g és Politikai I jdonságokat illetőleg, 1863. novem-
ber 1-től kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonábaii : llaasensteiii és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Ottó Moílif n és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker
trsii-ga7.diis7.ati ügynökség is, Józseftér, 14. sz. a. 13élyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

K u l c s á r I s t v á n .
(1760-1828.)

Kulcsár István, irodalmunk egyik úttö-
rője, a magyar hírlapirodalom egyik meg-
alapítója, 1760-ban Rév-Komáromban tisz-
tességes szüléktől született. Ugyanott végez-
vén mind alsóbb iskoláit, mind pedig a
gymnasiumot, a pannonhalmi sz. Benedek
szerzetesrendbe lépett, hol a bölcsészetet
1780 s 1781-ben dicséretesen végezvén, a
pozsonyi seminariumba költözött. Azonban
a szerzet 1786-ban eltöröltetvén, Kulcsár is
végbucsút vön a papi pályától, s mint világi
ember kívánt hazájának használni. Miért is
a következett 1737. évben tani-
tói hivatalra készült, s e pályát
12 évig tanítványai átalános be-
csülése és közmegelégedése közt
folytatta. Tanított a komáromi,
szombathelyi és esztergami gym-
nasiumokban.

Előadásait könyv nélkül tar-
totta, a szóról szóra való felele-
tet nem fogadta el, s ki magát
hamarjában latinul kifejezni nem
tudta, annak magyar feleletével
is örömest megelégedett, a mi
akkor még nevezetes esemény
volt. Többször megtörtént, hogy
midőn más iskolabeliek valami
okon a harangszó előtt bocsáttat-
tak ki, a helyett, hogy haza men-
tek volna, Kulcsárt tódultak hall-
gatni, ki őket szivesen fogadta.
Esztergomban ez időben több
nevezetes férfi, mint Sáfár, Ká-
csor, Révai, llozdovits voltak Kul-
csár tanittí-társai.

1799. év végével lelépett a
nyilvános tanítói pályáról, s mint
nevelő, tolnai gróf F e s t e t i c s
György fiát, Lászlót, vezette be
lelkiismeretes szorgalommal a
tudományok országába. Ezután
gróf Viczaynál is volt, de csak
rövid ideig, mert 1806-ban már
mint pesti lakos, meginditá a
„Hazai Tudósításokat," melyeket
külföldi tudósításokkal és „Hasznos Mulat-
Ságokkal1' bővitve, majd 22 évig adott ki.

Kulcsár hő kebellel pártolt minden nem-
zeti ügyet, különösen a magyar színészet
ügyeért igen sokat fáradozott, s anyagi ál-
dozatokat sem kiméit.

Midőn Festvármegye, a báró Wesselényi

Miklós által az 1807/8-lri országgyűlés alkal- '
mával Erdélyből Pestre szállított, s utóbb
e megyének átengedett színész-társaságot ]
1813-ban a kedvezőtlen körülmények miatt;
már-már eloszlatni szándékoznék, Kulcsár
István annak igazgatását magára vállalta, s
a társaságot, noha tetemes áldozattal, 1815. '
júliusig fentartá.

Meg akarván örökíteni Pesten a magyar
színészetet, a mai szép- és hatvani-utezák
szegletén egy üres háztelket vett, s azt Pest-
megyének 1814. január 26 ki közgyűlésében

KULCSÁR ISTVÁN.

\ magyar színház építésére ajánlotta föl, s egy-
j szersmind : „Hazafiul javallás magyar nem-
\ zeti theatrom építéséről" czimü röpiratban
lelkes szavakkal hívta föl a nemzetet e szép
czél létesítésére, mit 1815 ben : „Buzdítás a
nemzeti theatrom felépítésére11 czimü iratban
ismételt.

Azonban szavai még akkor a pusztában
hangzottak el, mert sokan korainak tartot-
ták, pártolni azon eszmét, melyet 23 évvel
utóbb Széchenyinek is csak sok küzdelem-
mel sikerült létesiteni. 1815. június havában
tehát, nem lévén képes többé fedezni a szín-
társulat költségeit, kénytelen volt annak
igazgatásáról lemondani.

Munkái a „Hazai és külfödi tudósításo-
kon," „Hasznos Mulatságokon," s a fennem-
litett magyar színház építése iránti röpira-
tain kivül a következők : Mikes Kelemen

törökországi levelei, Szombathely
1791. — Magyarország Históriája
Gebhardi Lajos Albert munkáji-
ból magyarázta Hegyi József,
megigazította és 1803-ig foly-
tatta Kulcsár István, Pest, 1803.
— B. Laudonnak Nándorfejérvári
Győzelme. Szombathely, 1790.
— Krónika a mohácsi veszede-
lemtől a bécsi békülésig Magyar-
országban, Erdélyben, Havasal-
földön és Moldvában történt dol-
gokról. Pest, 1805. — Továbbá
kiadta még a Székely krónikát is.

íróknak, s átalában a tudo-
mánykedvelöknek nagy barátja
volt, s többször gyüjté őket há-
zában maga köré, a mint kortár-
sai közül számosan följegyezték,
hogy a magyar nyelv és iroda-
lom előmozdítása s terjesztésére
hathatós és sikeres befolyással
valának Pesten majd 20 évig a
Kulcsár- és Vitkovits-h&z&k.

Szüle téshe lye , Komárom
iránt, azzal bizony itá háláját,
hogy a megyének közel négyezer
kötetből álló könyvtárt ajándé-
kozott.

Kulcsár életét a jótékonyság,
nyájasság, b a r á t s á g o s vendég-
szeretet, tudományos műveltség,
s a legtisztább honszeretet jel-
lemzi.

Meghalt 1828. márczius 30-án, életének
68. évében. Porai a Pestbelvárosi föegyház
sírboltjában nyugszanak; s emlékét az egy-
ház belsejében fehér márványból, elhunyt
szobrászunk Ferenczy keze által készített
sirkö tartja fenn, a következő felírással :
„Kultsár Istvánnak a nemzetiségre buzgó

40-ik szám.

ÖLHETI NAPTÁR.^
•Hó- K a l h o l l k a g é s P r o t e s t á n s G ö r ö g - o r o s z I z r a e l i t á k © N a p - í H o l d -

és hetlnap naptar naptar naptara k e l | d e i e i | n y u g . kel | delel | nyűg.

December N O v . (ó) Kiszlav <$. p. m. P . ó. P . 6. P . 6. P . ó. P .
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serkentőnek kesergő özvegye. Született 1760.
Meghalt 1828."

Hirlapját, mely később „Nemzeti Újság"
czimet vett fel, halála után továbbra is öz-
vegye adta ki, s a lap különféle szerkesztők
alatt és viszontagságok között 1848-ig élt s
igy az eddigi összes magyar lapok között ez
volt még leghosszabb életű. //. A.

V a d á s z a t ó n.
Mint tenger, ugy zúg a Bakony,
Recseg a fa, zorg a csalit;
A völgyön és az oldalon
Vadász figyel, kopó csahint.

Oh, hogy dobog, ver a szivem!
Mint kedvesemnek oldalán ;
Ám ott sem vert, én ugy hiszem,
Sebesebben, hőbben talán.

Most minden perez egy hosszú nap,
Kinos sovárgással tele;
S midőn az eb vonít, ugat —
Akár müvészkar zengene.

De mind közelb jő már a hang,
8 mint megannyi merev szobor
Lesik a tőragyaru kant,
Mit még rejt a sűrű bokor.

És felsivit a jó kopó,
Dördül fegyver, repül golyó —
Hah! az remek, pompás, ahogy
A bősz állat vérébe rogy'. —

Dicső ! éljen! hurrah ! vivát!
A sok torok imigy kiált,
S hogy oszt' kulacs következik —
Már az magától értetik.

Csermelyi Sándor.

Pesttől távol.
Tisztelem, nagyra becsülöm Pestet, —

de csak ugy szeretem, ha távol vagyok tőle.
Mert igaz ugyan, hogy irodalmunk, művé-
szetünk, kereskedelmünk, — a nemzet fenn-
állásának e fötényezői —, valamint legtöbb
országos érdekeink itt pontosulnak össze,
hogy a szellem foglalkozásra itt bőven talál:
de igen kevés, vagy semmi kielégittetést
sem lel a kedély. Árnyoldala ez Pestnek,
mely részben minden nagy várossal közös.

Gyermekkorom óta báLványozója valék
a természetnek, a nyílt szivélyességnek, s a
természetességnek mindenben, s igy nem
csoda, ha a nagyvárosban, hol ezerféle érdek
küzd egymás ellen, hol az örökös sürgés-
forgásban többnyire mindenki csak saját ér-
dekét hajhászsza, hol az anyagiasság uralma
túlnyomó, hol a bűnök számtalan oly neme
tárul fel a szemlélődő előtt, mikről a jó
falusiak nagyrészt még nem is álmodnak,
hol a csillogó pompa s jólét mellett gyakran
közvetlenül a legszánalomraméltóbb nyo-
mort találjuk, s a behizelgö udvariasság és
finomság köpenye alatt a legundokabb jelle-
met kell nem egyszer felismernünk, — min-
dig elkedvetlenítenek e visszás behatások. —
Kocsmai és kávéházi dözsölésben ha örömöt
nem találsz, keress szivélyes társaságot, hol
édesebben mainak szabad perczeid, s leg-
alább egyelőre feszt, fényűzést, fárasztó ki-
mért modort találsz, vagy épen idegenke-
dést, — inert az ismerkedés talán sehol sem
oly nehéz, mint Pesten, s innen van az is,
hogy az ifjúság nemesebb szórakozást Pes-
ten nem igen találhatván, dobzódásban tölti
éveit, s annyi nagyra teremtett lélek lesz
ezáltal alacsony szenvedélyek, önző érdekek
rabja, s annyi fogékony szív fásul el korán.
— Elvezni akarod a természetet néha? A
Margitszigethez, mely a pestiek egyetlen
szép és alkalmas mulató helye lehetne, nem
oly könnyű hozzájutni; a budai hegyekbe
menni messze, fárasztó az ut, s kocsin drága
s nem megfelelő mulatság; a városligetbe

inig kiérsz a zajos és ronda király-utezán —
beleunsz, s fáradságodat e változatosság nél-
küli porfészekben, hol kora tavaszszal le van
tápodva már a gyep, megjutalmazva épen
nem találod. Ez nem annak való hely, ki
üditö sétát akar, s a természetben óhajt
gyönyörködni. — E színezése a pesti élet-
nek komor ugyan, de fájdalom, való; noha
nem tagadom, hogy — kivált a gazdag em-
ber — másnemű élvet szerezhet bőven ma-
gának Pesten, de ezek is hátat fordítanak
Pestnek, ha jő az évszak, midőn a természe-
tet élvezhetik.

Könnyebben lélekzém, midőn rövid időre
Pestet elhagyám, tiszta levegőt és tiszta szi-
vek rokonszenvét élvezendő. A gőzkocsi
gyorsan röpite az alföldön át, hol a kopár
s a nyári naptól kiégett mezőkön mérfölde-
ken át még csak egy boglya szénát, egy ka-
zal szalmát, vagy egy pár lézengő szarvas-
marhát is alig láték a vasút mentében, csak
egy-egy elhagyott kut géme meredezett itt-
ott a pusztákon. Annál meglepőbb volt Szol-
nok táján ama szép alföldi tájkép, mely
méltó lett volna a festő ecsetére. A Tisza
mentében zöldelö füzes kirívó ellentétben
állt a táj kopárságával, mely felett a déli-
báb játszott, — a háttérben a kéklő Mátra,
mely messze kitekint a sikra. A délibáb még
tovább is elkísért, a Mátra még soká kéklett
szemeim előtt; arany hímzés a szemfedön,
mert a táj csak most lön valóban szomoritó.
A természet igy vegyíti a szépet a gyászos-
sal, olyforma benyomást idézve elő, mint
Dante dalai, melyekben a mély szerelmi bú
ragyogó költészettel párosul, — árny a
fénynyel.

Körülbelül Nyíregyháza táján már élén-
külni kezde a vidék ; a csapás, mely orszá-
gunkat ez idén érte, mind enyhébb-enyhéb-
ben tűnt fel, bár mindenütt megérezték és
érzik biz azt kisebb-nagyobb mérvben.

Este Kassán valék, Felső-Magyarország
e szép fekvésű fővárosában, melynek remek
ódon góth templomát épen most javítják.
Csupán e templom miatt is, érdemes a mü-
barátnak Kassát, ezen — a hazai ipar és
poigárélet történelmében jelentékeny szere-
pet játszó várost meglátogatni. Innen a
gyorskocsikon nem a legnagyobb kényelem-
mel, s nem mindig a legjobb társaságban
utazunk Eperjes felé, ama szép és történeti-
leg nevezetes területen át, hol 1312-ben jú-
nius 12-én trencséni Csák Máté ellen azon
nevezetes rozgonyi csata vivatott, mely nagy
befolyással volt Róbert Károly trónja meg-
szilárdítására. Tovább Eperjes közelében
Sóvár és Kapivár tűnik fel előttünk; Sóvár,
mint mezőváros főleg sóbányái miatt emlí-
tendő, melyek a 16-ik században kezdettek
miveltetni, de hegyeiben a vasérczen kívül
félopál és opáljaspis, hegyi kristály és több-
féle köriem, valamint a sósvizben sósavanyos
keserüföld, kénsavanyos vas, mész és mész-
föld is találtatik; — de a két szemközt levS
várrom midőn emeli a táj szépségét, viszave-
zeti gondolatainkat a regényes múltba, visz-
sza sokat szenvedett hazánk hajdani dicső
napjaihoz, de egyszersmind azon örökös
pártoskodások emlékezetét idézi fel ben-
nünk, melyek történelmünk nem egy lapját
vérrel iraták, s melyek e honra annyi vészt
hozának.

Sóvár eredete némelyek szerint még a
magyarok bejövetele előtti időkre esnék;
annyit biztosan tudunk, hogy e várat, mely-
nek romjai máig állanak, Miczbán György
épitteté, kinek Sóvárt, Sópatak és Detre fa-
lukkal együtt kun László király adományozá
1285-ben, a tatárok, Ottokár és Konrád el-
leni csatákban kitüntetett vitézségeért. —
Később a Zápolyák kezére került, kik, mint
tudva van, értettek hozzá, uradalmaikat

Felsö-Magyarhonban rövid idő alatt roppan-
tul kiterjeszteni. 1517-ben Vernherr császári
vezér lerontatá.

Kapivár egy meredek hegyen épült, egy
ideig késmárki Tököly Imre kuruezai tanyáz-
tak benne; 1611-ben háromszáz évi fennállás
után felgyujtatá és romba dönteté Keczer
András.

Eperjes kedélyes kis város, — de már Kis-
Szeben — noha fekvése szép — komorabb
tekintetet nyújt. Ódon falai a középkor szi-
gorára emlékeztetők, jelenleg pedig sóhaj
kél keblünkből, ha rajta végig tekintünk,
ama borzasztó pusztítást látva, melyet a
nem rég itt dúlt tüz előidézett. A német ere-
detű, tóttal vegyitett szorgalmas és derék
lakosság felsegitésére a környék birtokosai
áldozatkészen adakoztak; különösen kieme-
lendő a nemeskeblii Bánó József ur, volt
országgyűlési képviselő fáradozása, ki nem
röstelt faluról falura, házról házra járni
gyüjtenL

Eperjes táján főleg a czukorsüvegalaku
őrhegyek (strázsok) és a sárosi vár romjai
veszik igénybe figyelmünket, mely utóbbi
egy szép és termékeny jól mivelt lapályt
szegő magas erdős hegyen gyászolja a letűnt
századok hőseit, — emlékeztetve azon szép
eszmékre, melyekért egykor falai közt a
férfikeblü ősök lelkesültek, melyekért annyi
nemes vér folyt el. — Történetileg emléke-
zetes váraink romjai — midőn lelkünk elé
visszaidézik a multat, nemzeti önérzetünket
ápolják; és egy nemzet sem veszhet el addig
— míg önérzete, történeti múltjának tudata
él benne.

A Tarcza völgyén haladva, Héthárs me-
zővároson tul, melynek temploma a Des-
sewffy nemzetiségre vonatkozó régiségekkel
dicsekszik, elérjük a kriváni hegyet. A Tar-
cza vize itt tavaszszal és öszszel is, ha gya-
kori esőzések járnak, hihetetlenül megárad,
s azért kavicsos medre rendkívül széles,
tnig a kis folyó rendetlenül szétágazva oly
ártatlanul folydogál különben, hogy ama
hamis természetét nem is sejtenök. Medrét
a meredek kriváni hegy tövéig terjesztvén
ki, kényszeríti az utasokat a hegyoldalra
térni ki. Ezen ut, mely mellőzhetlen össze-
kötő vonalat képez, meglehetős keskeny, s
daczára annak, hogy a vizmeder felett szé-
dítő meredek hegyoldalon vonul el, semmi
korláttal sincs ellátva. Mondják, hogy volt
itt valaha korlát; mit ér, ha elpusztult? E
részben csodálom a hatóság közönyét. Főleg
télen veszélyes ezen ut, midőn a hegyről
leomló hó és jég még keskenyebbé, egyenet-
lenné és a fagy csúszóssá teszi.

Állapodjunk meg Berzeviczén. E kis me-
zőváros a Feketehegy alján fekszik, melynek
tetejéről — hol a gyalogfenyö mellett veté-
sek zöldéinek — gyönyörű kilátást élve-
zünk. Ugyancsak bámulna az alföldi ember,
ha a szirtes rögös meredek utón ide felju-
tott, hogy miként szánthatnak itten, és ho-
gyan szállítják le a termést? Bajos dolog
biz az, de meg kell lennie, mert élnie kell a
felföldi embernek is, s a táj szépsége még
nem elégíti ki. — Berzevicze egyszerű kis
mezőváros, melynek csak a számos urilak
ad némi városias külsőt. Lakosai, a birtoko-
sokat és néhány honoratiort kivéve, tótok,
oroszok és zsidók, ős időktől fogva a Berze-
viczy család birtokát képezi. Nevezetes, hogy
e helyen már 1446-ban sörház létezett, mely-
nek azonban most már nyoma sincs. A hely-
ség eredete nem tudatik, azonban a 14-dik
század elején már létezett, mert a Berzevi-
czy nemzetiségben már ekkor kezde a Ber-
zeviczy név meghonosulni, miután itt szent
Quirin temploma irányában Mihály — a
család egyik őse — egy dombon 1350 körül
várat épite. E templom már nem áll eredeti
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régi alakjában fenn, de némely részei, s igy
a templomban őrzött s egészen primitív
alakú kö-keresztelőedény a helység és egy-
ház régi volta felöl tanúskodnak. A nyugati
külső oldalon, a torony alatt, hol mint min-
den régi templomnál az eredeti bejárás léte-
zett — míg most oldalt van az, egy nagy
márványlap van befalazva, mely itt találta-
tott fel.'Rajta a Berzeviczyek czimere, azaz
egy sziklára ágaskodó kecskebak, egy sár-
kány által gyürüalakban környezve. Körös-
körül e felirást betüzém ki : „sepultura.
magnifici. viri. domi. (domini) Petri. Herrici
de berzovice. tauernicor. re m. mgr.
coitis (comitis) scepessiens. ac suor." -— E
Péter, Henrik fia, már ifjú korában Zsigmond
király udvarába került, követségben Len-
gyelországba küldetett, majd török fogságba
Jutott, meghalt 1432-ben, mint tárnokmes-
ter és szepesi főispán. így kell értelmeznünk
a „comes scepessiens" czimet, mert a comesek
főispánok voltak és az örökös szepesi főis-
páni, és vele az örökös comes — ily érte-
lemben már grófi — czimet először Thurzó
Elek nyeré, miután Szepesvárát Zápolyától
Katzianer 1528-ban visszavette; a Thurzó
család kihaltával (1635) Csáky Istvánnak
adományoztatott a szepesi vár a hozzá tar-
tozó tetemes uradalmakkal, hasonlag grófi
és örökös főispáni czimmel.

A berzeviczei vár a 15-ik században hu-
sziták kezére került, kiktől Rozgonyi Sebes-
tyén visszafoglalá és 400 arany forintért a
Berzeviczy családnak ujolag átengedé. Ma
már romjai is elenyésztek; helyén temető
van, melynek sajátsága az, hogy a sirok itt
nem képeznek halmokat, de gödröket, mert
minden sir rövid idő alatt mélyen lesülyed,
mi földalatti üregekre nyújt alapos gyanút.

A családi levéltárban érdekes okiratok
őriztetnek, melyek többi közt e jeles család
szép történeti múltját ismertetik meg. Rut-
ker, a család első őse, 1209-ben emlittetik
már, Magyarország legszebb vidékén nyer-
vén javadalmakat a Szepességen, melyekben
a lomniczi csúcs, hazánk legnagyobb hegye
is benfoglaltaték, mi jelenleg Berzeviczy Ti-
tus ur birtokában van. Ezen adomány leve
let IV. Béla király 1246-ban megerősité.

Rutkernek két fia volt, Hermán (alias
Polanus) és Rikolf (comes de Scepus). Mind-
kettő résztvett a győri ütközetben, az előbbi
mint a királyi zászló hordozója nehéz sebet
kapott, Rikolf is megsebesült.

Kakas, kitől több helység vette neveze-
tét, Róbert Károly egy 1307-ben kelt okle-
velének elbeszélése szerint Szepesvár ostro-
mánál — midőn az a cseh Wenzeltöl vissza-
foglaltatok, nemcsak hogy 32 fegyveres cse-
lédét és két rokonát veszté el, de maga is
nehéz sebet kapott. Esztergomnál a király
szemeláttára ujolag megsebesült. — Róbert
Károly királynak egy 1312-ben kelt ado-
mánylevele szerint nem kevesebb vitézséget
mutatott II. Rikolf, a rozgonyi ésnagysárosi
véres ütközetekben Csák Máté ellen.

Rikolf és János megosztozván, amaz
Tarkő várát épité 1343-ban, melynek romjai
íjiéc fennállanak, — s alapitója lön a Tár-
czay — rnár kihalt családnak. János Berze-
viezét tartá meg, s ettől ered a Berzeviczy
család mely most ismét több ágra oszlik,
azonban kakaslomniczi és berzeviczei elöne-
vök közös. - Rikolf egy magyar segédcsa-
pat élén Lengyelországba küldetett a király
segítségére, s az ottani háború jó kimenete-
lét elömozditá. „Unde - mond Róbert Ká-
roly egy 1336-ban kelt okirata — idem Ma-
gister Ricolphus toti Genti nostrae Hunga-
ricae adorem bonae famae reportavit." —
Birtokaik már ez időben Sáros és Szepes
megyékben nagy kiterjedést nyertek.

Történelmileg nevezetes férfi volt berze-

viczei Pohárnok István is, ki ugylátszik
Zsigmond király különös kegyében állt. —
Dán vajda támogatására a székelyek és szá-
szok kapitányául neveztetett ki, majd mint
kunok és jászok főkapitánya (philisteorum
comes) emlittetik Zsigmond és I. Ulászló ki-
rályok okleveleiben, Hevesmegye főispánja
is volt. Lengyel- és Moldvaországban mint
követ fordult meg, résztvett a husziták el-
leni hadviselésekben, nevezetesen Trencsén
vára ostromában is; érdemeit neveli az is,
hogy a közügyekben önköltségén fáradott
testvérét Detriket, ki török fogságba esett,
saját költségén kiválta. — De magas hivata-
lain kivül az anyagi jutalom sem maradt el,
— Borsodban Olaszi és Mergelfölde pusztá-
kat és Nyarad falut kapta Zsigmondtól;
Hevesben Séégh, Erk (hol királyi belegye-
zéssel 1435-ben várlakot épite) és Kürth fa-
lukat, Pestmegyében Saskuth helységet
birta és Budán háza volt. — Borbála király-
nétól 1425-ben Ajnácskő várát Nógrádban
és Boldogfalvát Hatvan mellett Ó-Buda (azaz
Pilis) vármegyében nyerte adományul.

Márton a külföldi egyetemeket megláto-
gatván a híres Nádasdy Tamás nádor tit-
kára lett, később a magyar kir. kanczellária
hites jegyzője, végre Báthory István erdélyi
fejedelem szolgálatába állván, Erdély kan-
czellnrja lön, elkísérte Báthoryt mint királyt
Lengyelországba, hol lovaggá, dondaghi bá-
róvá és sztaragardi kapitánynyálőn; neve az
akkori latin tudományos irodalomban is is-
meretes volt. 1596-ban Poroszhonban Albert
Frigyes brandenburgi örgróftól Leistenau
vagy Risvip jószágot nyerte, mit Zsigmond
lengyel király is megerősített 1584-ben. De
e jószágokat maradékai elpazarolták.

Az ujabb korszakban a nyilvánosság te-
rén Berzeviczy Gergely és báró Berzeviczy
Vincze — a M. Terézia által bárósitott ág-
ból utolsó — tűntek fel leginkább. Az
előbbi —ki 1736-banKakas Lomniczon szü-
letett, — miután ügyvéddé lön, meglátogató
a külföldi egyetemeket, Angol- és Franczia-
országot. — A kereskedést, a jobbágyság
állapotát és a vallás ügyét tárgyazó munkái
annak idejében nagy figyelmet gerjesztettek.

Az utóbbi mint ismert müértő 1829-ben
Abaujmegyc és Kassa városa kérelmére a
kassai magyar színház igazgatását vállalta
el, s anyagi áldozatok, tanítás és serkentés
által hű támaszává lön. Indítványára — mit
a megye vitt ki — a magyar tud. akadémia
jutalmakkal buzditá a drámai írókat. 1832-
ben akadémiai taggá lön.

De a történet komoly mezejéről térjünk
be egy kedélyes családi körbe, Berzeviczy
T. ur házába. Ama bizalom és bemőségtel-
jes családi élet, melyet itt szülök és gyerme-
kek közt találunk, — s mely, fájdalom! sok
családnál épen nem ápoltatik, mi számtalan
rósz következményt von maga után, — nem-
csak mintául szolgálhatna, de képes volna a
családi életet megkivántatni még azzal is,
ki annak ellensége; — s egyermekeknél va-
lóban kitűnik, mily szép eredményt képes
felmutatni a gyöngéd, szeretetteljes nevelés,
főleg midőn a gyermekekkel maguk a szü-
lők foglalkoznak. — Minden egyéb megér-
demlett dicséretet mellőzve, vegyük csak a
„Próbakő" czimü házi gyermeklapot ke-
zünkbe. E lap már két év óta szakadatlanul
foly, megjelenik minden vasárnap, legkeve-
sebb egy, de néha két egész ivén is. Rendes
munkatársai B. T. ur gyermekei, egy 15 és
egy 12 éves leányka, és egy 10-dik évben
levő kis fiu, s a 10 éves Sz. Miklós a szom-
széd Daróczról. Hoz emlékezetből irt, és
senki által elölegesen ki nem javított czikke-
ket, főleg a magyar történelem, földirat és a
természettudomány köréből, számtani felad-
ványok at, talányokat, kedélyes értekezése-

ket, elmélkedéseket, verseket, mellékletül
rajzokat és térképeket. S mindemellett
eléggé gondoskodva van a testi fejlődésről
is, s a sziv müvelése — mire itt a szülök
maguk fordítanak különös gondot, épen
semmi kívánni valót sem hagy hátra. —
Szóval, itt oly tisztelet és szeretetreméltó
körben vagyunk, melytől, ha egyszer meg-
ismertük azt, csak nehéz szivvel tudunk meg-
válni.

Ekként érdeket talál Berzeviczén a búvár,
érdeket e tájon a festő, s a szabad lég és a
szép természet fűszerezik ama nyílt barátsá-
got és kedélyes életet, mely e tájon otthonos.
Sárosban átalában annyira össze vannak só-
gorosodva a családok, s annyira tartják az
atyafiságot, hogy már megszokták egymás
közt ama bizalmas és nyájas modort, mely
őket azután mások irányában is jellemzi. —
Minden tisztességes magyar ember a legszi-
vélyesebb vendégszeretetre számolhat itt, s
a divatozó társaséletet, a családok közleke-
dését a helységek közelsége is előmozdítja.
De zajos mulatságokat itt nem találsz, a
nagy ivás, borozgatás nem divatozik, a be-
tyárságot és nyerseséget nem szivelik, s áta-
lában csendes, nyájas, megnyerő modor jel-
lemzi az itteni müveit osztályt, és talán sen-
kisem fordul meg e tájon anélkül, hogy édes
visszaemlékezést ne vinne magával.

Bolgár Emil.

A Tisza bölcsője.
(Emlékül a jó máramarosiaknak.)

Irta P. SZATHMÁRY KÁROLY.
(Folytatás.)

A második korszakba esnek a m.-szigeti
régi ref. templom azon festvényei, melyek
a fő-oltárhely falait foglalják el, s melyek
azt egész a tetőig elborították.

Ezek közöl legrégibbnek tartja Henszl-
man Sz. György lovagot, ki lóháton a sár-
kány megölése közben ábrázoltatik. Ennek
idejét ö és Szilágyi megegyezöleg a XIV.
század elejére teszik.

Ennél jóval fiatalabbnak tartja Henszl-
man az Alexandriai Sz. Katalin Martyriu-
mát s illetőleg legendáját tárgyazó képcso-
portokat. Ezek a következő részletekből
állottak : *) '

1-ső kép. Katalin a, római császárt Ma-
xentiust a pogány áldozattételben akadá-
lyozza.

2-dik kép. A trónusán ülő császárt a
keresztyén vallás igazságáról meggyőzni tö-
rekszik.

8-dik kép. Azon gyűlést ábrázolja, melyet
Maxentius Katalin meggyőzésére egybehívott,
országa nevezetesebb hittudósaiból.

4-dik kép. Katalin martyriumát, börtö'n-
zését, kínzását ábrázolja.

5-dik kép. Katalin lefejeztetését ábrázol-
hatta, melyből a lelkét mennybe szállító an-
gyalt mi is közöltük, mivel ennek lélek-szál-
litó leplén Szilágyi hazai nyomokat fedez fel.

6-dik kép. Katalin temetése.
7-dik. Katalin megdicsőülése, hol a ko-

ronázott martyr kardja alatt az öt kivégez-
tetett Maxentius térdepel. Ezt mint igen csi-
nos részletet a múlt számbeli rajzban adtuk.

8-dik. Állítólag valamely donator képe.
O-dik. Egy czimertartóul (telamon) szol-

gáló angyal, kinek leplén azon templorn-
ujittató neve volt olvasható, ki azt hihető-
leg a moldvai dúlás után helyreállittatá, ily
formán :

„Damianus, cum amica sua /ormosa
Máriapulchra sponsa, Incarnationis Domini
MCCCCLXXXV." és „Damianus de lluszth

•'• K .

'. • - . -

mán.
*) Szilágyi István 1850-diki akad. értekezése nyo-
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amica sua de Ziketh." (Magyarul : Döme
(Huszti) bájos kedvesével Máriával, az ö
szép jegyesével, Urunk megtestesülésének
1485-dik évében.)

A kedvesnek ily szent helyen való feldi-
csérése még eddig példátlan s a javittatónak
lángoló szerelme által is alig menthető.

E képeken kivül a templom végelpusz-
tulásakor egy oszlop-fejen még igen szép
Krisztus-íöre akadtunk, mely alá 1505 vagy
hét volt jegyezve. Ez lett volna esze-
rint a legújabb frescó a szigeti egy-
házon.

Megkisérlettem, bár töredékek-
ben e képekből lehántás által vala-
mit megmenteni, de a műtétei csu-
pán egy angyalfejjel sikerült félig-
meddig, mely mint egyedüli emlék
a tornyon kivül a hires szigeti ó-egy-
házból, a ref. lyceum múzeumában
van.

Javítások tétettek volt rajta a
már emiitett pót-épitéseken kivül
1633., 16(58. s 1733-ik években. —
Érdekes volt a régi papiszék, mely a
XVI. század elejéről való volt, s
mely az 1859-ki égésnek lett áldo-
zata, midőn a lezuhanó mennyezet-
tel az egész belső felszerelés sem-
mivé lett, sőt a tűz a toronyba is
felhatolván, a csinos bádog torony-
fedél s a régi harangok is megemész-
tettek.

Ez egyház történetéhez tartozik
még, hogy 1728-ban, Páter Bodo, ka-
tonai lelkész ösztönzésére a Monte-
cuculi ezred Szigeten állomásozó pa-
rancsnoka, gróf lÁmburg Stirum a huszti
példára a szigeti ó-egyházat is el akarta
venni a ref. hívektől s katonasággal me°" is
rohantatta; csak a hívek gyors beözönlése
semmisítette meg az első roham sikerét; a
fejedelem igazság-szeretete s Eugén herczeg
közbenjárása az egyháznak később
fényes elégtételt eszközölvén.

Jun. 15-kén, 1862-ben tétetett
le az uj egyház alapköve *) fényes
közönség-jelenlétében; s a hívek
buzgalma és lelkes adakozások
nyomán már csaknem a fedélzetig
felemelkedett a Mózer József mér-
nök ur által, csúcsíves modorban
T alakra tervezett egyház. Béke
és boldogság angyala lebegjen fe-
lette !

Szigetnek ma az ó-templom
tornyán kivül kevés ódon épülete
van.

A Bethlen-ház, mely ugyancsak
a Bethlen-utczában csaknem az
egyházzal szemben, a délsoron ma
is fennáll, az egyetlen régibb min-
tájú épület. (Ha jól emlékezem
1622.)

A róm. katholikusok jelenlegi
egyháza csak 1806-ban fejeztetett
be ; azelőtt csak igen csekély épü-
letük állván ott a Minoritáknak.

A múlt években csinosított
egyház jelenleg igen csinos, vas
fedéllel ellátott torony és a szer-
zetnek tágas házával és gymnasia-
lis épülettel. Ez utóbbi azonban
kényelmesnek épen nem mondható. A ház
nevezetes emberei közé tartoznak a már
többször emiitett Swionchicz Innocent a múlt
században, s az elfelejthetlen, kedves termé-
szettudós, /íanák Ker. János, ki Máramaros
bérezem huzamosan gyüjtögeté a tudomány-

kincseket. A zárdái kezelés alatt levő gym-
nasium jelenleg, ha jól tudom, öt osztályt
foglal magában.

A tudományos miveltséget a reformatio
koráig Máramaros és igy Sziget is alkal-
masint a zárdák falai közöl vette; de az
ujitott vallással egyszerre, ugylátszik, a
köztanitó és nevelőintézetek ügye is lendü-
letet vett

A szigeti ref. iskolának alapitója és

A veszprémi Gizella kápolna homlokzata.

fenntartója is közel egy századig maga a
városi egyház-község volt. Csak 1625-ben
látjuk a viski partialis szinodus azon hatá-
rozatát, hogy : „Szigeti uraim most ez egyút-
tal a közönséges pénzből építsék meg a scho-
lát. Ezután pedig a nemesség a hajdúsággal

*) Alapásás alkalmával csak a már említett ossarium,
a Bethlen és Sztojka családok sírboltjai és egy régi sir
merült fel, melyben I. Wenczel, oseh király pésze talál-
tatott.

A veszprémi Gizella kápolna belseje,

és a város népe a sórágókkal együtt értsenek
mind az építésben, mind a fizetésben.."

Ez időben a szigeti ref. iskola már úgy-
nevezett diákiskola volt, mennyiben már
1624-ről donatisták és declinisták tanultak
benne. Tanítóit az akkor már virágzó ko-
lozsvári fötanodából nyeri. Ilyenekül emlit-
tetnek Szegedi Albert, az ötvárosi szabályok
(statuta) írója, Kezdi- Vásárhelyi Mózes, ké-
sőbb hírneves sáros-pataki tanár, Mindszenti

István és Szinérvárallyai Fodor Mihály
később megyei főjegyző. *)

A nemzeti fejedelmek korszaka arany-
kora a szigeti iskolának is. Ezek közöl
Bethlen István, a nagy Bethlen Gábor test-
vére emelte azt humanitási tanodává. Ö
kegyleteket (alumnium) rendelt a tanítvá-
nyok számára, pénzt és gabna-jövedelmeket
sóbányáiból és malmaiból 1640-ben. Egy
általa adományozott malom máig birtoká-

ban van a tanodának. Példáját kö-
vette utóda llhédey Ferencz, a feje-
delem s ennek neje Bethlen Dru-
zsiána. I-ső Apaffy Mihály pedig a
szigeti iskola rektorának 300, a tanu-
lóknak 200 kősót rendel kiadatni
évenkint 1671-ben. **)

Ezen idő óta e tanoda az erdélyi
főbbek által kiválóan kegyeltetett,
mely kegyeletet még a legközelebbi
évek sem hazudtolták meg.

A Rákóczyak az ó-hitü papság-
tól is felsőbb képzettséget követel-
vén, Bethlen óta egész a legújabb ko-
rig nem egy román és ruthén lelkész
nyerte itt képzettségét, melyet aztán
saját nemzete és hazája emelésére for-
díthatott.

Ez természetesen tanitó-képezdét
(paedagogicum seminariumot) felté-
telezett, mely fenn is állott, e me-
gyén kivül IJgocsa- és Szathmárme-
gyét is ellátván iskolamesterekkel, ta-
nítókkal.

I-ső Lipót 1691-ben kelt hitleve-
lének (diplomiájának) 2-dik pontja
ugyan minden az erdélyi nemzeti fe-

jedelmektől akár Erdélyben, akár Magyar-
ország kapcsolt részeiben tett ajándékozáso-
kat biztosit, — lettek légyen azok egyesek-
nek vagy községeknek és a bevett vallások
egyházainak, iskoláinak tett ajánlatok; sőt
érezvén a szükséget, azon anyagi erőket, me-

lyek a tanoda magasabb fokú be-
állítását eszközölhetnék, maga a
megye egészítette ki; ily örvende-
tes pártolás mellett azonban alig
álittatott be a hittan, bölcsészet,
számtan és görög nyelv tanítása;
tehát alig vettetett alapja a felsőbb
képzésnek Udvarhelyi Mihály pro-
fessorsága alatt, midőn egyszerre
beborult a prot. ügy ege Márama-
ros felett s a kamara biztosai elő-
ször is a sóadományt vonták be.

Sok esdeklésre 250 kősó fejében
csak is 20 forint és 50 krt adtak
meg. ***)

1752-ben egy helytartósági ren-
delet folytán a megyei segély, s
nemsokára az egyetlen közsegély,
a dézma is elvonatik, — ugy hogy
1780-ra nem rendelkezhetik a tan-
intézet több mint 700 ft. évi jöve-
delemmel.

így ingadozni kezdett nemcsak
a ref. hitnek, hanem a magyar
nemzetiségnek is ezen végbástyája
s ha tanárainak szellemi s a vidék-
nek, különösen a szigeti nemesség
és Erdély nagyjainak áldozatkész-
sége e szent oltáron lángot nem
gyújt, talán végképen elesik az.

De a Székely, Bethlen, Teleky és Ken-
deffy családok tetemes adományai s a taná-
rok közöl különösen Diószegi István, Ormá-

•) Lásd. Szilágyi István : ,,A raáramaros-szigeti ref.
tanoda történeteinek rövid vázlata." M. Sziget 1858.

••) Az oklevél szavai : „Rectori Scholae Szigeth 300
lapides, studiosis ejusdem scliolae 200 lapides salis quot-
annis obveniant."

***) Tudva levő dolog, hogy Erdély minden protestan*
iskolája ekként járt a sóadománynyal, sőt sok más egyéb-
bel is.

nyi Márton, Nánősy Ábrahám és Gőthi Ist-
ván (a legelső teljes természetrajz írója
magyar nyelven) szellemi képessége, gond-
nokai közöl a Pogányok és az akkor még
ref. SztojMk oly hírre emelték az iskolát,
minőt azelőtt nem igényelhetett.

Valóban a szükségben mindig legköze-
lebb mutatkozó i s t e n i
gondviselés tehette, hogy
ez anyagi erejében any-
n y i r a megfogyatkozott
intézetet nemhogy lesü-
lyedni engedte volna, sőt
a tudományos műveltség
s a nemzetiség és hazafi-
ság kiszámitatlan hasz-
nára folyvást emelte, tá-
masztván részint magas
szellemű hazafiakat, kik
a távolból pislogó lám-
pához hasonlító lámpa fé-
nyében a phárószt felis-
merték s annak olaját ki-
apadni nem hagyták; ré-
szint tudós férfiakat, kik
önmaguk megtagadásá-
val e szegényül dotált
intézetnek éltek, anyagi
és szellemi erejök össze-
ségét annak gyámolitá-
sára, gyarapítására szen-
telvén.

Ez utóbbiak között
különösen feltűnik Ilari
Péter, kinek neve mel-
lett lehetetlen csak egy-
szerű megemlítéssel el-
haladnunk.

Hari Péter 1784-ben mint 23 éves ifjú,
lépett be a szigeti tanodába, segédtanári
(corrector) czimmel. A szomorú előzmények
miatt elparlagiasodott, tévirányt vett fiatal-
ságot vett át,

' kiket csak 3
évi szakadat-
lan fárad-
ság által si-
került a mű-
veltebb világ
eszmeköré-
nek meg-
n y e r n i e . —
Ennek foly-
tán 1787-ben
Na g y Mi-
hály távoz-
tával helyet-
tes, majd
a nevelés
ügyében oly
halhat lan
érdemü gr.
Teleki JózseJ
ajánlatára
rendes igaz-
gatóvá vá-
lasztatott;
ki azt is ki-
eszközölte,
hogy líari
régi vágyá-
nak : külor-
szági akadé-
miákra me-
hetni, eleget
tehessen.

Itt élt át 4 évet 1788—92-ig; tehát a
íranczia revolutio s azt követő rázkódások
borzalmait s visszatérve, szivében azon meg-
szilárdult hitet, megyözödését hozá, melyet
a roppant események annyira igazoltak;
hogy pusztán ész-fejtés félmunka; a sziv ezzel
párhuzamosan nemesítendő,s tanintézeteinket

nemcsak tanító, de nevelőintézetekké kell
tenni.

A fegyelemben akkoriban is példátlan
kímélet és emberies bánásmódot hozott di-
vatba; szóval annyit tett, hogy azon korsza-
kot, melyben a szigeti főiskola az ő, s mel-
lette a már említett Gáthy, Nánási Mihály,

Am.-szigeti ref. egyház és torony. — (Lásd : „A Tisza bölcsője" czimü czikket.)

álló emeletes épület alapköve, s pár év alatt
azt is megérte, hogy azt az „Isten, tudomány
és emberiség szentélyéül" (Deo, Litteris et
huraanitati sacrum*)ö maga fölszentelheté.

Szóval, tűrt, szenvedett az emberiség
legszentebb ügyeért, s mig másoknak vilá-
gított, önmaga gyertyakint elégett. — Ez a

közügyekért élö emberek
élettörténete; azon iga-
zaké, kiket azért teremt
Isten, hogy érettök és ál-
talok e tömeg megmen-
tessék.

Emlékünnepét 1861-
ben ültük meg, a mikor
egy emlékére állitandó
szoborról is gondoskodva
lön.

Még csak annyit kell
a szigeti főiskoláról meg-
jegyeznem, hogy az az
isteni gondviselés, mely
három századon át meg-
tartá, e pillanatig sem
vette le gondos kezeit a
tanintézetről, s miután
1836-ban gr. Buttler Já-
nos, e nagyszerű iskolai
alapitványairól annyira
ismert férfiú, jogi-, 1838-
ban Nánásy András hit-
tani székét megal apiták:
Sziget tanintézeteink elsői
között kezdett helyet fog-
lalni a hazában, elany-
nyira, hogy az iránta
mindenkor f e l l á n g o l ó
részvétet sem a forrada-

lom veszteségei, s a Bachrendszer négyosz-
tályu algymnasiummá leszállító rendelete,
sem az 1859-ben szenvedett égés ki nem fá-
raszták : sőt e csapások után egy gr. Ehédey

M.-Szi|{et város. — (Lásd : „A Tissa bölcsője" czimü czikket)

volt a növendékek száma, hogy a régi épü-
let befogadásukra elégtelenné lőn.

Ekkor megindult Hari, s vándorbottal
kezében bejárta Erdélyt, s felkeresve a lel-
kes elődök lelkes utódait, méhként megra-
kodva tért haza.

1802-ben le lőn téve a jelenleg is fenn-

János, gróf
Mikő Imre,
gr. Kemény
Sámuel., b.
Kadák Ist-
ván n é, s
annyi más
nemeskeblü
adakozó ál-
dozat készsé-
ge lassankint
élőbben i ál-
lására segí-
tek, mely-
ben, hogy
állan dóan
megmarad,
arról a fá-
radhat lan
buzgalmat
őseitől örö-
költjelenlegi
főgondnok :
id. gróf Te-
leki Domon-
kos, s az is-
kola körüli
érdemekben
oly gazdag
jSfánásy név
jelen Örökö-
se Nánásxj
ÍJ aj o s al-
gondnok ur,

ki előtt a közügyeknek utolsó paránya is
szentség, s a mások által áldozatnak né-
zett fáradalom kötelesség, — valamint a
humán ismeretekben, mint humán szellem-
ben oly méltó Hari-örökös, Szilágyi István
iskolaigazgató személye kezeskednek. E

*) Ezt irattá a nagy hallgató-terem ajtaja fölé.

és Szilágyi János vezérlete alatt állott
méltán nevezték a tanoda aranykorának.

E szellemi vívmányok az iskola hirét
messze körre terjesztek, s nemsokára annyi
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két férliu t-rélye és buzgalmának köszön-
hető különösen, hogy a tanoda lesújtott
helyzetéből jelen diszes állapotára felemel
kedett: —el nem feledkezve az érdemekben
őszült T. Tóth János úrról sem, ki mint 8u
éves agg, most is ez iskola falai között érzi
magát leginkább otthon.

A magyar nevelésügy történetirója fel
fogja jegyezni, hogy e kevés anyagi erővel
rendelkező tanodában már 1766-ban a hu-
mán tudományokat Cellarius szerint, a phi
losophiát Wolf szerint tanították; hogy ha
zai tanodáink között Sziget volt első, hol Pa
taky János a jogi tudományokat magyarul
adta elő; hogy 1797-ben Nánásy Mihály
már Kant szerint bölcselkedett, mig Szilágy-
János az első magyar természeti vagy észjo
got (jus naturae) irta; nem Breznai, Sze-
remlei, Lúgon neveiket, s Szilágyiét, ki a/,
iskola újból felemelése mellett, a legjelesebb
német nevelök, különösen Mager tanrend-
szerét hozta be.

Jelenleg e tanintézet 4 elemi és 8 közép-
tanodai s illetőleg akadémiai osztályát lü
rendes tanár vezeti, 200-at meghaladó növen-
dékszámmal, könyvtára mintegy tízezer da-
rabot (közte pár incunabulumot); múzeuma
ásványtani tekintetben sok érdekest tar-
talmaz. . (Vége következik.]

A Gizella-kápolna Veszprémben.
Hogy Veszprém táján ülé a magyar keresz-

tyénség első diadalát a Kopján által vezérelt ma-
gyar pogányság fölött, az történelmi tény a cmek
köszönhető, hogy igy Európa szivében századokra
gyökeret vert a magyar nemzet. A keresztyénség
őseink között elterjedvén, a további fejlesztésére
ez. István által felállított püspöki székek között a
veszpréminek alapitása 1009-re esik. Veszprém
városának ezen keresztyénségi hajnalából aka-
runk egy emléket olvasóinknak bemutatni — melj
8 századon keresztül fönntartotta Gizella-kápolna
nevét.

E kápolna hiteles adatok nyomán azon
templomnak volt része, mely Gizella királyné ál-
tal épültnek mondatik, történetünk lapjain. Egy
része ez azon székesegyháznak, melyben 3*! oltár
vala. E kápolna a háborúk viharai után, a romok-
ból Eszterházy gróf püspöksége alatt bontatott
ki — utódja által 1772-ben fölszenteltetett s a
jelen homlokzatot nyeré, miről fólirata tanúsko-
dik, mely következő :

„Sacellum hoc, quod a benta Gyzela, S.
Stephani primi Regis apostoliéi conjuge
conditum esse traditur, diu desolatum Igna-
tius Koller Episcopus Veszprimiensis priori
formae,et nitori restituit atque altare Christo
Dominó pro nobis erucifixo dicatum conse-
cravit die 10-a mensis Április anno 1772."

E kápolnában — mely jelenleg csak néha
nyittatik meg — gr. Zichy Domokos, volt vesz-
prémi püspök gyakran misézett. Epitészete Vesz-
prém legbecsesb régi emlékei közé tartozik.
Hossza 42 láb, szélessége 10% láb, magassága
12 láb a 8 hüvelyk, boltozata góth félkörü ke-
resztivezettel, melynek hevederei levél-ékezettel
bírnak és fülkékkel tagozott váliveken nyugsza-
nak. Nevezetes régiségét bizonyítják a csucsivek
zárkövei, melyek elején a byzantiaknál szokásos
Istenbáránya — nálunk húsvéti bárány — alakját
látjuk; a kis zászlócska a keresztyénség diadalát,
az első láb fölemelése annak előrehaladását ábrá-
zolja. A másik zárkövön a farkába harapó sár-
kány a pogányság elenyésztét jelképezi, mig a
3-dikon s 4-diken a levél- és rózsakeret a keresz-
tyénség virulását látszik jelenteni.

Nevezetesek még e kápolnában a 12 apostol-
nak 5% lábnyi magas festett képei — melyek a
vál? vek "közötti faltéren kettejével láthatók. A
festmények ódonszerüségét azonnalészreveszszük.
Szakismerők a XII. vagy XIII. századból szár-
maztatják, legépebb balra a két első képpár. A
fénykör, a hosszú vörös s kék tunika, az áldó jobb,
a tekercset tartó balkéz, az arcz ifjú vonásai sz.
János apostolt és evangélistát gyanittatják. A
másik öregebb alakot mutat. Az oltáron az ablak
előtt van a feszület, melletto János s Mária képei
a falon ujabb idők művei. Az evangélium oldalán,
a fal szűk nyilasán, egy kis sekrestye-féle szobács-
kába lépünk, melybe románszerü ablakon hat be

a világosság. Atellenben 3—4 lépcső a \ üspöki
lakba vezet.

Vajha e kápolna festményeit az izzadó kövek
nyirkossága ne enyésztetné el lassankint, vagy
legalább lemásoltatás által az utókor számára
fönntartatnának. Gizella tetemeit is e kápolna
alapjaiban kereshetnők — miről a Tud. Érteke-
zőben, valamint az egész tárgyról többet olvas-
hatni Kanolder János püspök „Elisabeth" czimü
diszmunkájában és az Archaeologiai közlemények
II . kötetében. J. E. B.

\ titkos szerek.
Közli Dr. Bardocz Lajos.

(V<Sge.)

14) Goldberger schweizi növénynedve. E szer
tüdő, torok és más betegségekben ajánltatik. Fri-
kinger szerint czukorból, narancsvirág-olajból,
narancs és lactuca-keserből áll. Ezen sveiezi nö-
vénynedven, mely Sveiczot sohasem látta, egy szép
kép van, mely egy sveiezi lányt ábrázol, ki egy
kosár gyógyfű súlya alatt sóhajt, melyet a hegyek-
ről lehoz, és egy sveiezi gyermeket, ki pásztori si-
pot fú. Goldberger persze sehol sincs kitéve, hanem
helyébe egy schaffhauseni és egy sveiezi gyógy-
szerész van csúsztatva, hogy a hiszékeny szenve-
dőkkel elhitesse, hogy a portéka egyenesen Sveicz-
ból jő.

15) Ludwig anti-cholera-sava. E név alatt
Bécsből egy arcanum, mint megpróbált háritószer
hireszteltetik a cholera ellen. A szer 5 — 6 uncziás
üvegecskékben 1 ft. 30 krajezárért árultatik, és

1 rész süritett tisztátalan kénsavból,
5 rész borból és
10 rész vizből áll. — Áldott emberbarát, ki

igy fáradozik az emberiség jóléteért!!
16) Hösch titokszere az epilepsia ellen. Hösch

J. H. Kölnből kibocsátott hirdetvényeiben arról
biztosit, hogy az epilepsiában szenvedőket egy
általa feltalált szer által gyökeresen kigyógyitja.
Ezen gyógyszerrel megtöltött másfél borosüveg a
helyszínén 6 tallérért árultatik. A vegyi vizsgá-
latból kitűnt, hogy ezen szer három rész faolajból
áll. Másfél borosüveg valódi értéke körülbelül
egy forintot teszen, és mégis kilenczért árultatik.

17) Laurentius vagy a személyes utalom. Lau-
rentius az általa kiadott könyvveli speculatio
mellett, melyet elébb egy aranyon árult és most
2 ft. 24 krra szállított le, egy másik speculátióval
is foglalkozik, tudniillik a betegségben szenvedők
gyógyítására egyes esetekben is szolgálatát ajánl-
gatja. Minden hozzá küldött levélhez három tal-
lérnak kell csatolva lennie, különben válasz nélkül
marad. Ha az emiitett összeggel megterhelt levél
hozzáérkezik, akkor Laurentius ur, a személyes
ótalom, megrendeli gyógyszereit, melyeket ő
maga szállít, természetesen külön fizetés mellett.
Ezen szerek között egy bizonyos tinctura is van,
melyből egy üveggel, mely 110 uncziát nyom, 70
forintért ad. — Wittsein tudor esetleg meglehe-
tős mennyiségű efféle tinctura birtokába jutott és
neki köszönjük annak vegyi megvizsgálását. Sze-
rinte ezen tinctura következőkép állítható elő. 52
gran vas egy unczia 1.80 fajsúlyú sósavban felol-
dandó, az oldat megmelegitendő, és kis salétrom-
sav részecskékkel mindaddig vegyitendő, mig a
vas chlorür chloriddá változik át, és ezután meg-
szűrendő. — Másrészről megint 60grán kénsavas
hinin szükséges mennyiségű ritkított kénsavban

oldatik fel, a két oldat összevegyittetik, hozzá 40
unczia rendes fehér bor töltetik és ehhez végre
annyi tiszta viz adatik, hogy a 110 uncziát meg-
ÜS83. E készítmény a megvizsgálttincturától sem-
miben sem különbözik és csak kevés forintba ke-
rül, holott Laurentius 70 forintot fizettet érte
magának.

Egyébiránt a „Kosmos" 1858. évi folyama
96-ik lapján e tincturára vonatkozólag következő
jegyzet olvasható : ,,A charlatánság ellen Lipcsé-
ben april 27-én egy örvendetes birói itélet hoza-
tott. Egy orvos egyik ismert folyóiratban azt
nyilvánitá, hogy a „személyes ótalom (personliche
Schutz)" czimü hiresztelt könyvben magasztalt
„Laurentius féle erösitö tinctura," mely a hiszé-
keny és ostoba gyengélkedőknek hetven forint
fizetésért megküldetik, nem más, mint charlatán-
ság és zsebmetszés. Laurentius ur ezt sértésnek vette.
E nézetet azonban a törvényszék nem osztotta,
hanem inkább az igazságot és tudományt vette
ótalma alá, a mennyiben a bepanaszoltat a vád alól
felmentette, s ezáltal a tudománynak azon jogot
biztosította, hogy az igazságot habár egy kissé
darabos alakban is, kimondhassa, anélkül, hogy
személyes sérelmet követne el ezáltal."

18) Dr. White szemorvossága. Ehrhardt Trau-
gott árulja Altenfelden. Egy üvegecske egy lat tar-
talommal minden korúak és ranguak számára egy-
iránt jó (mire Kleszinszky bécsi vegyész ezen
észrevételt teszi : egalité, stupidité !), a látszerv
fárasztó és rongáló működésénél védő és megtartó
szer, minden gyuladást, nedvességet s fájdalmat
eloszlat és mindezt egy ezüst ftért. Kleszinsky
szerint e dicső szer horganyvitriolból áll. Valóban
kitűnő szemorvosság!

19) Dr. Hilton ideg-labdacsai. Ezeket dr.
Cernow és dr. Fleischer, bécsi egészségügyi taná-
csos az elgyengűlt és elbetegesedett idegrendszer-
nél rján'ja minden rendű és nemű szenvedők szá-
mára. Száz labdacs ára egy tallér. A gyógyszer
Wittstein és Buchner szerint Baldrián gyökérből,
keményítőből, édesgyökérből és homokból áll. —
Nemde dicső erősitő szerek?

20) Morison labdacsai, Sok oldalról hiresz-
teltetnek és áruitatnak. Ismételt ízben tett pontos
vizsgálatok szerint a leghatályosabb hajtószerek-
ből állanak, mint gummigutból, aloéból- és keserü-
ugorkából, (Coloquinte) ; és már nem kevés
áldozatot kívántak, mert sokak egészségét egész
életkorukra elpusztították és/ nem ritkán a halál-
nak nyitották meg a kaput. Es mindemellett sokan
még folyvást vásárolják! A tett vizsgálatok a Mo-
rison-féle labdacsokban az ártalmas részeket oly
biztosan kimutatják, hogy csak a fanaticus képes
azoknak ezen elemzésekkel szemközt még to-
vábbá is hitelt adni.

21) Egyetemes balzsam. (Universal-Balsam.)
Monschek Dániel mainzi kardcsináló gyártmánya,
mely kis üvegecskékben árultatik. A hozzáadott
használati utasítás csodás dolgokat beszél hatásá-
ról, és mindemellett nem áll egyébből, mint ter-
pentinolajból és kénezett lenolajból.

Még többet is lehetne az elhirhedt titkos sze-
rekről irni, de elég ez mára. Az okos a kevésből
is sokat ért, annak pedig, ki nem az, napokig is
hiába beszél az ember. — (Dr. Percy Recept-Le-
xikon. Aus der Natúr XXIII . köt.)
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x.
(A hássági régi templom. Igen érdekes dorn~

bormii. Talán egy parlagi mintatemplom. Muzeu-
munkba való régi miseruha. A várhely. Uj uton-
állás Caraccióval.Mért nem veszünk remek képeket.
Archaeologiai csemege. Megelőztek. Nem lehet!
Hazafias harang. Jobban esik benn, mint künn!)

Augusztus 29-ike vörös betűvel tündöklik
1863. évi naptáramban. Miért? mert a pécsölyi
lerombolt ref. templomnak és a f.-dörgicsei rom-
ban állónak, ha nem is eredetijét, bizonyán, pár-
ját találtam a hásságiban. Sokat regéltek nekem
ezen templomról — kíváncsiságomat legmagasabb
fokra csigázták; de azután, a mint megpillantot-
tam, tsljes is volt örömem. Ez pedig még nagyobb
lett, midőn az északi oldalon álló első padok
mögött azon kőmaradványt találtam, melyre szí-
ves Hübnerem, Csutor Imre ur, már előtte való
nap Salamonvárott figyelmeztetett. Ő siremléknek
tartá, — én ivtér-faragványnak (ajtó szemöldök
és fölötte alkalmazott kerek vagy csúcsiv közötti
tér, tympanum) gyanítottam, és pedig miután az
ácsok, asztalosok az egészben levő padsort nagv
nehezen elemelték, a két-három ujjnyi vakolatot
vésőkkel és kalapácsokkal vigyázva leszedtük,
Tóth Ágoston barátom pedig a dombormüvet le-
rajzolá, románkoru faragványnak ismertük, mely
a latin keresztnek, a keresztyén vallás jelképének
— az oroszlán által a pokolbeli szörnyetegek el-
leni védelmét ábrázolja. Ezen mű az oldalbejárás
fölött állt, — helye ott ma is látszik.

Az eredeti, minta-templomot zalai műemlé-
keimben adom. Kíváncsi vagyok, fogok-e magam
vagy mások hozzá hasonlókat hazánkban másutt
is találni — és minthogy eddig a külföld építmé-
nyei közt egyre sem akadtam, lehet-e benne a
parlagi magyar vagy zalavidéki templomok előké-
pét feállitanunk ?

Említenem kell egy igen érdekes miseruhát
is, melyet véletlenül fölfedeztem. A keresztben a
bold. szűz, alatta sz. Péter és ez alatt sz. András
láthatók, gyönyörű dombor hímzésben. Remélem,
hogy a magyar nemzeti Múzeum keresztyén osz-
tályában fogjuk szemlélhetni! mert sajnos lenne,
ha a különben szegény templomban, mindennapi
használat által koptattatnék. Tettem lépéseket, s
ugy hiszem, a szombathelyi ft. papság lesz az,

m e ]y — buzgó főpapja kegyes engedelmével ezen
műkincscsel az első hazai intézetnek fogja haza-
fias buzfósága örök emlékét nyújtani. Az egész
egy uj casulába kerül, melyet a hássági tem-
plomnak cserébe adnánk.

A templom fallal volt keritve, téglái feltűnő
nagyok, az esvetők köböl faragvák. Az utón tul
vele szemközt mai nap is látni a várhelyet, milyen
hallomás szerint — Tótlakon is van Vasmegyé-
ben ; de ez idei tervemen kivül esott, azért róla
ha a jó Isten éltet, jövő évben.

A hássági, most beépített és házhelyül szol-
gáló sáncz hossza 12, széle 15 öl, az árok etzéles-
sége 10, mélysége 2% öl lehet; falnak nyomát
nem találtam. A mértékek közelítőleg veendők;
mert a századok óta történt lecsúszás, behúzás és
feltöltés itt szintén tekintetbe jőnek._

Ismét utonállásnak vagyunk kitéve! Sibrik
urasán nem eresztett vissza Salamonvárra. Meg
nem bántuk; mert lakában gyönyörű festményt,
állítólag Annibale Caraccio Alcmenejét láttuk. A
kép elhagyott állapotban van, — s mégis 600 db.
aranyra becsültetik! Nem vagyok annyira mű-
ítész, hogy ezen ár méltányosságát megítélhessem;
de azt még is láttam, hogy a kép remek, hogy a
régi, jó urak azon régi jó kemény tallérjaikkal
csak vettek néha néha egykét jó régi olajfest-
ményt; mig mostani gazdag uraink sem régi, sem
ujakat nem igen vesznek; hanem beérik holmi 5
ftos kőrajzokkal, vagy gyári olajnyomatokkal. Hi-
szen ezek is jól állanak, többnyire a képzőmüvé-
szi társulat illetékjei, a művészetet ezekkel is pár-
toljuk, — és a mi a fő, — kevésbe kerülnek! Az
eredeti müvet megtarthatja a festő, kedves, felejt-
hetlen emlékül; hiszen többnyire ugy is csak ő
tudja azt legjobban becsülni is !

A művészi élvezet mellett volt egy kis ar-
chaeologiai csemege is ; idősb nemes uraink még
forgatják régi okmányaikat — hírneves családjaik
gyakran egyedüli kincseit, hajdani nagyságuk
tanúit, s azok tartalmát ismerik is; az uj nemze-
dék előtt sajtosnak való lomul fognak tekintetni,
történelmünk legdrágább segédeszközei!

Legérdekesb volt reám nézve azon tudósítás,
hogy mintegy 40 év előtt a Bakonyfolyás mellett
a zápor vize kimosott két ezüst Sandaliát, és a ta-
lálók azt a zsidónak eladták. Mik lehettek ezen
Sandaliák, nem tudom, de hogy külföldre vándor-
lottak, és ott alkalmasint valamely fővárosi mu-
zeumot diszitik, tán a leihely megnevezése nélkül,
valószinü. Be is jönnek rendesen az archaeologia
baráti évenkint — bizonyos bővebb aratásu lelhe-
iyekre — vagy a nagyobb városi réz-kereskedők-
höz — és viszik potom áron ritkaságinkat, mig
mi hagyjuk s egykedvüen utána nézünk: — majd
felébredünk mi is valamikor — de talán már késő
lesz! és csak a polyvát szedhetjük!

Egyik majorban kő-itatóválut láttam, sarko-
phag-e, nem merem állítani.

Zalalövőről többet lehetne irnom; ha ezen
római telepitvény minden érdekes emlékeit már
1856-ban a „Jahrbuch der k. k. Central — Com-
mission" czimü munkában b. Sacken Ede szakava-
tottan nem ismertette volna. Mindenfelé van itt
nyoma e római építményeknek és tudja Isten,
honnan került hippurit mészkőnek.

Legérdekesb emlék a > óstaházban álló irá-
sos kő, melyet M. Aurél Herkulesnek emelt. Az
írás tiszta — mellette két botra támaszkodó fiu áll.

Illedelmesen kérdeztem, nem lehet-e ezen
emléket a múzeum számára megszerezni! — Ta-
gadó felelet után, csak arra kérettem a birtokost,
hogy a követ illő helyen befalaztatni ezivesked-
jék — nehogy vagy alapfalba örökre eltétessék —
vagy utkavicsnak összezuzassék! Történt már
nem egyszer, és történhetnék ismét, ha oly kezekbe
kerülne, kik ily emlékeket becsülni nem tudnak.

Nevezetesek az erdőben létező számos sirhal-
mok — és a városban állítólag felfedezett, de
összetördelt római falfestvények.

Térjünk át a mienkrn. A templom nem igen
réo'i, de nagyon rozoga; falaiban sok a római tégla.
Harangjai egyike 1552-ből való ezen figyelemre
méltó felírással :

A helyiratok érdekében

MENTEM SANCTAM, SPONTÁNÉAM HONOREM
DEO, PATR1AE LIBERATIONEM!

Lám, hogy öregeink is csak gondoltak néha néha
a hazára ! Van rajta egy L M E betűkből össze-
vont monogramm, — a városra vonatkozik-e vagy
az öntőre? ezt más fejtse meg!

A templom fallal volt keritve — benne, mint
a lakók tréfásan megjegyzék : az eső jobban esik
mint kivüle. Ily hirneves mezővárosba, már min-
denesetre szebb templom illenék!

nem mindennapi örömet éreztem legközelebb. Az
időszaki közlönyök utján t. i. azon nemes tett
jutott köztudomásra, hogy Simon Elek ur l̂ OO
ftot ajánlott pályadijul egy,,Kolozsvár története"
czimű munkára, s hogy a kolozsvári tanács ennek
folytán a pályázatot ki is hirdeté. *)

Különféle alkalommal jelentettem már ki
azon meggyőződésemet, hogy hazánk országos
történészete mulhatlanul megkívánja, — hogy a
monographiai szakma szorgalmasan miveltessék,
— csak ez által nyervén átalános történetünk
színezetet, kerekdedebb alakot, pragmaticismust.
A monographiák írásával járó részletezés pedig
számtalan hibát fog kiküszöbölni, melyek a
történetirás legújabb idejéig divatos módjánál
történelmi műveinkbe becsúsztak.

Valahányszor tehát olvasom, hogy irodal-
munk egy uj monographiával gazdagodott, vagy
ho<*y ilyenre kilátás nyílik, azon támaszok és
alapfalak szaporodását látom, melyek nélkül
Macaulay, Blanc Lajos, Thiers ésThierry, Mignet,
Villemain, Guizot, Kanke, Mackintosh, Grote,
Gervinus, Haliam és több hasonló remek iró nem
támadhatott volna. Mi természetesebb, mint azt
óhajtani, hogy hazánk többi városa is mielőbb
kövesse a lelkes Kolozsvár példáját! De minthogy
az utolsó évtizedben városaink annyira eladósod-
tak, (itt nem fürkészhető, de mindenesetre a
városokat legkevésbbé terhelő okok miatt,) hogy
hasonló szellemi vállalatokra tán még soká nem
várhatni azoktól közvetlen pártolást; és minthogy
eléggé ismert közállapotaink miatt Simon Elek
követőire vérmes remények nélkül alig fogunk
egyhamar akadni, elmondom, a mit addig is, mig
nyájasabb ég mosolygand Magyarországra, a tör-
ténetirás érdekében tenni kellene.

Minden megye és minden város tegyen intéz-
kedést, hogy az illető megye vagy város története
me^irassék, és pedig mostantól fogva folytatva és
haladva az idővel. Itt nem kész, kidolgozott iro-
dalmi munkáról van szó, hanem csak anyaggyűj-
tésről, és a legjobb, legbiztosabb források össze-
állításáról, melyek rendeltetése, hogy arra hivatott
írók által később feldolgoztassanak, midőn majd
találkozik, kinek hajlama van, az illető mono-
graphia megírására.

Tudjuk, hogy ámbár napisajtónk sokra kiter-
jeszkedik, és az ország különféle vidékeiről hoz
közleményeket, még sem állíthatja senki, hogy
bármely folyóirat minden megyéből és minden vá-
rosból "folytonos, meg nem szakasztott, semmit el
nem hallgató levelezéseket vesz, vagy mert nem
léteznek mindenütt levelezők, vagy mert ha van-
nak is, nem ugy leveleznek, hogy a történeti foly-
tonosság csorbákat ne szenvedjen.

Nem lehet tehát mondani hogy a hirlapiro-
dalom nélkülözhetővé teszi, hogy minden megye
és város mellett hivatalos tekintélyű quasi udvari
historiograph legyen.

De tekintetet érdemel azon körülmény is,
hocy a levelezők sokszor sajátságos szemüvegen
át nézik az eseményeket és pártállásuk, vagy sze-
mélyes rokonérzetük szerint emiitik a tényeket,
mik közt aztán bajos sokszor eligazodni; de fel-
téve, a levelezőnkben a legfőbb részrehajlatlansá-
got, kérdés : vájjon a hírlapi közlő juthat-e
mindig azon állapotba, hogy magukat az eredeti
okmányokat megtekinthesse, vagy a hatóságok
intézkedéseiről közvetlenül meggyőződhessék.

A megye székén, és városi hatóság kebelé-
ben kinevezett hatósági történész tehát a törté-
nettudománynak háládatos szolgálatot tenne, és
elléggémegnem becsülhető adatok mengmentője,
registralója, őrzője és közlője lenne. Az ő fel-
adata volna, minden az ő köréhez tartozó, sa-
ját megyéjére vagy városára vonatkozó törté-
neti eseményt, műveltségi, közgazdászati, köz-
igazgatási, stb. mozzanatot figyelembe venni, és
egy hitelesített könyvbe egész objectivitással
beírni, használván e czélra a megyével vagy
várossal folytatott hivatalos levelezést, kivonat-
ban vagy egész terjedelmében, valamint az elnök-
ség utján nyert szóbeli közleményeket. Az elnök-
ség természetesen az ily hatósági történésznek
mindenkor kezére járand, másrészt az ily adat-
registráló oly jelenségeket is vehet figyelembe,
melyek a .hatósági működés terén kívül állanak,
sőt a tökéletesség kedveért kell is hogy azt te-
gye, de lehetőleg objectiv előadásra törekedvén.

Azt hiszem, ilyen hatósági történetkönyv ve-
zetését rendeser a főjegyzőre lehetne bízni, —

avagy más egyénre, ki a hatóság keblében az ily
feladatra legtöbb hajlamot és képességet mutat.

Ezen terv valósulása nem kerül semmi pénzbe,
hanem a nm. magyar kir. helytartótanács csak
egy határozatába, hogy az egész hazában a köz-
műveltség egy eléggé meg nem becsülhető ténye-
zője legyen. Ha jól vagyok értesülve, Csehország-
ban már régibb időtől fogva iratnak a helybeli
történetnek alaprajzai, minden nevezetesebb vá-
rosban, és kerületben, de ha igy nem volna is,
nekünk mint közéletünket a történetre fektető, jo-
gainkat abból származtató nemzetnek, a történet-
írás érdekeit minden alkalommal elő kell mozdita-
nunk; én pedig szívemből óhajtom, hogy az álta-
lam itt megpendített eszme, rósz időjárás miatt,
el ne csenevészszen. Pesty Frigyes.

*) A jutalmazott mű kiadásainak költségeit a város
viseli, és a mű az iró tulajdona marad.

Töredék egy 1789-dik évi magyar
hírlapból.

Vessünk olykor egy pillanatot a múltba, ki-
vált pedig honi irodalmunk múltjába s ne vessük
meg s ne gúnyoljuk ki a már elavultnak hirdetett
ócskaságokat, melyekből épülete? tanulságokat
meríthetünk, s melyek olykor világot vetnek je-
lenünkre is.

Ki a jelenkor irodalmát kedveli, az a múlt
iránt bizonynyal szintúgy rokonszenvet érez, s
kegyelettel viseltetik.

1789-ben, midőn Pest, ma már hazánk fővá-
rosa, az ősz Buda irányában még kiskorú s alig
20,000 leiekből álló városka volt, képtelen lévén
egy ujságlapot kiállítani, a magyar újság szer-
kesztősége Bécsbe volt kénytelen vonulni, hol az
akkor hetenkint egyszer egy ivnyi tartalomban
megjelent „Hadi Történetek" czimü lapját szer-
keszté, 8 onnan küldözte széjjel magyar pártfo-

, góinak.
| E lapban, mely nyolezadrét, könyvalakban
: jelent meg, sok érdekes adatot olvashatni, mely-
''• nek némely czikkeit már csak azért is méltó most
! figyelemmel olvasni, hogy lássuk : mennyire ha-

ladt honi irodalmunk, helyesirásunk, irályunk s
végre mily haladást tett journalistikánk ezen le-
folyt 72 év alatt.

De azonfelül más üdvös tanulságot is merít-
hetünk abból, s meggyőződhetünk, hogy nagy-
apáinkban s anyáinkban sem hiányzott a jóra és
szépre való törekvés, s hogy az öregek szintúgy,
vagy tán még melegebben szerették azt a mi ki-
válóan hazai és nemzeti, mint mi az unokák.

A „Hadi Történetek" 1789. évi folyamának
430. lapján ez áll :

„Magyar Ország. — Örömmel értettük, hogy
kedves Hazánknak, minden részeiben, kezd a dí-
szes magyar köntösnek viselete mind inkább
helyre állani. Különös érzékenységgel hallottuk
nevezetessen, hogy Bihar Vármegyében még az
asszonyságok is elvetvén az idegenektől költsönö-
zött ruházatokat, azzal-is meg-akarják Nemzetek-
hez való hajlandóságokat mutatni, hogy annak
öltözetét nem szégyenlik. — Helyessen, és igen
dicséretessen!! — Nem kell az ilyen Magyar vérü

| Dámáknak semmi más külső jel erántt szorgal-
í matoskodni, mely által hazájokhoz vonzó szerete-
' tekét nyilván valóvá tehessék. A világ czimeré-

nél*) többet ér, s többet jelent diszes Magyar
öltözetek. — Szerencsénk volt a napokban T.

i Makripodári Vice Isoány Urnák, egy szép Ma-
i gyarsággal szerzett, nyomtatásban lévő Le-
I veiét olvasni, mellyel hívott a többek között
! innen Bécsből eggy M. Gróf urat, a Pofonban

tartandó közönséges Gyűlésre (Generális Con-
gregatióra.) — A Levelet szóról szóra ide iktattuk
volna, de a hellynek szűk volta nem engedte. —
Nagy reménységet nyújthat ez, minden igaz szivü
Magyar Hazafinak, hogy született Nyelvünk na-
ponkint jobban jobban fog éledni, és még a Tör-
vényes dolgok folytatására — is alkalmaztatódni-
a mely meg is lehet, csak szíves törekedéssel se-
gittsen e munkán minden, a ki Magyarnak nevezi
magát, ugy a mint tőle telik."

Ismét a 489-dik lapon ezeket olvassuk :
„Komárom. Nemrégiben két Anglus Utazók

mentek itt keresztül. Éppen akkor késérvén őket
által a piatzon, mikor mind a Catholikusok, mind
a Protestánsok a Templomokból jöttek, közel

*) Ide a következő jegyzést tette a „Hadi Történetek"
szerkesztője : A minapában a Frantzia Dámák seregestül
kéredzettek a Nemzet gyűlésébe, hová bebotsáttatván, kü-
lömb-külömbféle drágaságaikat az Ország boldogitása vé-
gett által ajánlották, s azon reménykedtek, hogy rendeljen
nékiek a Nemzet gyűlése oly tisztes czimert, vagy jelet,
melyet viselhessenek Hazájok szeretetének jeléül.

I rí
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ötvenig való nyestes, s nyusztos montéjü urakat,
s kereskedőket, látván eggyütt, egésszen elbámul-
tak rajok, s azt kérdezték, hogy talám azok, —
mind Huszár Officierek, a kik már a szolgálatot
letették. Mellyre mikor mondottam volna, hogy
ezek Komáromi Nemes Emberek, és hogy ezek a
Magyarok rendes öltözetek : „Mindenkor hallot-
tuk, hogy igen Martziális Nemzet ez a Magyar-
ság. Megmutatja ezt öltözetével is. hogy móg a
kik nem rendes katonák, azok is ilyen Huszár
módra öltöznek1" — Kár, hogy sokan mind nyel-
veknek, mind ruhájuknak változtatásával önként
törlik el Nemzeti Karektereket. Mennyire elsat-
nyultak már is azok. a kik mind a kettőt felcse-
rélték! íla Vitéz Eleik feltámadnának, elszé-
gyenlenék magokat. Ama bölts Miniszter H.
KAUNITZ némelly főbb Nemeseinket maga
megszólította azért, hogy nemzeti Köntösöket

Szathmár Vgyének elégh súlyos terhe van, egye-
dül nem is kényszerithetem Konyhámra provi-
deallyon, hanem Ngtok kegtekk szintén ugy kell
provideálni; nem bánom az Methodus szerint ad-
gyák meg portiomat Ngtok, megköszönöm; tud-
gya Ngtok, az én asztalomnál sok bornak kell el-
kelni, sok tiszt jár, sok becsületes emberek jön-
nek mennek és minden konyhára való szükségek
kivántatnak mindennap. Azért kérem Ng. kegte-
ket, ezekrül beszélgetvén, tegyen provisiot mind-
ezekrül Ng. ktek, mert nekem mindennap szüksé-
ges feles cselédeim leven, ugy lovaim is, maskint
inkáb szolgálni kívánok, mintsem véteni Ngtck
ktekk, nem is kételkedem Ng. kgtek eziránt való
jó akarattyában, mellyet is elvárok (Ugy látszik
Orosz ezredes ur épen oly gondot viselt asztalára,
mint a rábízott vár megvivására). A szatmári né
metnek kimenetelére kivántató szekerekbül Ngtok

nem viselik, holott az Anglus nép után, úgymond, kgtek is, két szekér 6 — 6 ökrével és ugyan 2 pár
eggy sem érdemli meg jobban, mint a Magyar- | vonó marha obveniált, melyet is idején akartam
ság, hogy Magyarnak neveztessék. ! tudtára adnom az Ns Vgyének, azonnal itten

„Ezt irják a Mindenes Gyűjteménynek nagy- ! compareallyanak , melyekkel Commissariust is
érdemü T. T. Szerzői, Sz.Andr. Hava 4-dik nap-
ján költ X. Levelekben.

„Ha a Komáromban megfordult két Anglus
Utazók Okt. 26-ika estvéjére Nagyváradra vetőd-
hettek, s az ott akkor tartatott nagy Bálban megje-
lenhettek volna : ott is gyönyörködtethették volna
magokat a szép magyar öltözetek szemlélésével, a
mellyben feles számú oda való, s külföldi Urak
jelen voltak, s mind magyarosan öltözve. Még a
Német Tisztekre is magyar Mentéket húztak. —
Ürömmel tapasztalhatták volna a mellett, a Ma-
gyaroknak, az Anglus Nemzethez való hajlandó-
ságát : mivel Anglus tántzot-is jártak, a Magya-
ron és Lengyelen kívül. Egyebet nem-is. — Nem
volt ezen Magyaros Bálban híre is a Bakkerájnak,
Mandelmilchnek, stb. Hanem voltak bezzeg jó
magyar Sütemények, voltak ürmös és másfele
derék Borok, volt Szilvapálinka-is. A Trakta-is
alkalmasint megegyezett volna az Anglusok ter-
mészetével."

Elég ezúttal ennyi ama régi lapból.
Mennyire más világ, más emberek, s más

nyelv szól e hirlapi töredékből, mint a mihez a
jelenkor magyar embere van szokva!

Közli P. Ö.

Történelmi kalászatok.
Közli Lehoczky Tivadar.

(Vége.)

XXXV. A szatmári vár bevételéről
Orosz Pál, Rákóczy ezredese, a szatmári várat

1704-ben bevevén, az azon évi nov. 26-án Ugo-
csához intézett iratában tudatja, miszerint a vár
feladásához kötött egyik pontja szerint azon adós-
ságok, melyeket a várba szorultak s menekültek
tettek, vagy záloggal megerősítettek, az illetőknek
kifizettessenek s a zálogok visszaváltassanak. Ez
érdekes irat következő : „Nem kétlem Nagtok s
kegtekk jól legyen értésére kglmes urunk eö
Ngnak kglmes parancsollattya, hogy az Kassai és
Eperjesi Bloquadából (véghez menvén az Capitu-
latio) ide győjek és a szakmári presidiumot any-
nyira stringulázzam, hogy mentül hamarább kén-
telenitessék az meghitt presidiumot az ellenségh
feladnia; mely presidiummal is Isten jóvoltából
már a Capitulatio véghez ment, fellévén téve a
Capitulatiónak punctumiban, hogy a liquidum
debitumok ugy az zálogok is mind a két részrül
exolvaltassanak. Mellyhez képest Ngtokat, Kegte-
ket kérem (transmittálván az adósságoknak pa-
riaját), megértvén az adósok neveit, judicialiter
compellalni az megfizetésre ne terheltessék, ugy
hogy kiki a dato diei praesentium, edgy hét alatt
ide elömbe praesentalni el ne mulassa, hogy ha
pedigh a megirt debitumok miat az praesidium
helyben maradván, ki mint nem kicsiny hatra-
maradása a köz jó előmozdításának hasonlókép-
pen országunknak nagy kára következnék, én
kéntelenittetni fogok az debitumokat executione
mediant"! meghvennie, az zálogokat pedig sine
ullo interessé kiadgyuk. Oaeterum praetit. Dnos
xervat Deus ad vota propria diu incolumes. Dat.
ex Castrio ad Angyalos positis, die 26. Nov. Ao.
1704. Paulus Orosz. P. S. Azt i8 akartam Ngtokk
kegtekk értésére adnom, hogy azon becsületes
creditorokk az summát (annyira inducalván az
capitulatioban eöket), hogy absque ullo interessé
ugy az zálogokat is hasonlóképen kell meghadni.

A mellett akartam Ngtok kegytekk értésére
adni, tudgya Ngtok kegtek, keglmes Urunk pa-
rancsollattyábúl ide Szatmár alá küldettem, Ns

küldgyön az Ns Vgye.
Melléklet: Ugocsa megye törvényhatósága

alá eső adósságok jegyzéke : Károlyi Chrisztiána
adott zálogba aranyékszert Rajnart kapitánynak
161 f 10 dénárban; Károlyi Susána Stain kapi-
tány urnák 100 ft, Gyulay Mihály ur adott zá-
logba egy arany lánczot és egy arany ékszert 500
ftba ; Károlyi Chrisztiana Stain Lajos Kristófnak
100 ft., Gyulay Mihály 200 ft., Hértneky István
tartozik a sütőmesternek oOfttal.

XXXVI. Károlyi Sándor a harezosok
feleségeit elüzeti.

Hogy a kuruezok, bármily pajzánoknak és
vadaknak képzelje is őket az utókor, szintén lágy
szivüek voltak s örömest társalogtak a szép nem-
mel és magukkal édes teherkép nejeiket,gyermekei-
ket is hordozták, — annak tanúsága Károlyi Sán-
dornak következő jellemzetes irata Ugocsame-
gyéhez: „Tek. Ns. Vgye! Feleségem levelet veszem,
melybül is ugy informáltatom, hogy a Ns Vgye
Quartélyossal igen obruáltatott volna, az melly
Ezernek penig cselédgyeiket s gyermekeiket oda
rendeltem, azon Ezerben az Hadban alig vadnak
Kétszázan, holott hétszáznak is kellene lenni
Azért a tek. ns vgye valakit ott feleségével ed-
gyütt tanál, mind egj cseppig mind magát mind
cselédgyét a Ns Vgyébül hajtassa ki s ne szen-
vedje vármegyéjében, sőt az mit eddig az ollyanok
cselédgjekre költött s adott a Xs Vgje s azt is
végje meg rajtok. Ezzel maradok a tek. Xs Vgyé-
nek kész s>zolgája : Károlyi Sándor. Kelt Szent-
györgy, febr. 13. 1707. — Ugylátszik, haragos
tollal irta e fermánt Károlyi uram; még a meg-
szokott, divatos, gyönyörűséges hosszú latin be-
vezetést és epilógust is elfelejté a levélbe iktatni!

Debreczcni hírek.
November 25-ről irják : A gáz-világitást dec.

15-én szándékoznak életbeléptetni; ideje is lenne
már, ha vége lenne azon sok utcza-furkálásoknak,
mikre utón uttélen bukkanunk; a napokban egy
urinő bukott fiával együtt, egy, éjjelre is nyitva
hagyott, s lámpással megvilágittatni szokás sze-
rint elmulasztott árokba. —Átalán véve a városi
rendőrségre legkisebb dicséretet nem mondha-
tunk; a ki nem hiszi, nézzen széjjel utczáinkon,
tekintsen szét csak egy hetivásár alkalmával; itt
egy lovasszekér állja keresztül az átjárót, s ha át
akarsz menni, eredj a sárba; ott az útban abrakol
a falusi kocsis; emitt a juhbőröket teritik a tem-
plom bejárata elé; amott piszkos ócskaságokat
aggatnak a még teljesen el sem készült emlék-
kert rácsozatára; ismét tovább hántott tengerit
szeleinek, s a péhe belepi ruhádat, mintha zúzma-
ráz hullott volna reá; oldalt kenderfőt dörgölnek
szépen kikefélt paletódra; fölebb véres nyulfő-
vel jÖ8Z érintkezésbe; — a csorbagát két szélét
beüli a sok improvizált kofa, s a megcsomósodott
ácsorgó vevőktől nem hatolhatsz előre; mignem
besodortatol a rögtönzött laczikonyha tömkele-
gébe; Hogarthnak gyönyörű élemény lenne egy
ily debreczeni hetivásár zűrzavara. Mindez még
néhány év előtt rendesebben ment, lovaknak nem
szabad volt a szekerek előtt befogva maradni,
szépen bevitték azokat a szomszédos udvarokra,
s a szekerek rendes sorba állíttatván, cem volt
anr.yi rendetlenség, nem maradt annyi szemét a

föpiaczon.
A gáz-világításra azt jegyzé meg mi-

nap egyik atyánkfia komja asszonyának : „Ko-

mámasszony ! sűrűbben rakják ezeket a lámpá-
sokat, mint ahogy a régiek voltak, alkalmasint
nem lesz ezeknek oly jó világjok, mint az olaj-
nak." — Egy pár adomát is hallottam, mi ismét
csak a szegény csizmadiákra költetett; mert hogy
megtörtént, arról már jótállani nem merek. —
Egyik csizmadia háza mellé tettek egy ágast,
melyen a gázlámpa fogja szétárasztani vakító
fényét, de melynek olyan prózai akasztófa formája
volt; — meglátja ezt mestram, s neki szól a láng-
szeszesnek : „de már azt csak meg nem engedem,
hogy házam mellé bitófát állitsanak; mindig be-
csületes ember voltam én, ezt a szégyent csak
nem szenvedem el;" — alig tudták megértetni
vele, hogy azon ágas, bármint hasonlítson is az
akasztófához, nem az, hanem csak a' gázlámpa
oszlopa.

Egy másik csizmadiának épen házfalára ju-
tott egy lámpa, s elhitették vele, hogy ő boldog
ember, — mert már gyertyát sem kell gyújtani,
ugy bevilágítja házatáját a gázláng, annál akár
egész éjjel varrhatja a csizmát. Épen e boldogsá-
gáról beszél egy atyafiának, midőn egy furfango-
sabb komja közbe lép s igyszól : „ugyan komám,
hogy engedi kend, hogy ezt a ezudar lámpást a
falára srófolják, — nagy teher jár azzal; éjjel
mindig ki kell járnia koppantani annak, kinek a
házán van." — A szegény csizmadia megrökö-
nyödik, alig várja a légszeszes mérnököt, s meg-
támadja : „elvitesse az ur ezt az izét a házam fa-
lától, mert összetöröm; azt gondolja, hogy olyan
bolond leszek, hogy én majd az egész éjét átvirrasz-
tom, azt a ezudar lámpást koppantgatni?" De már
ezt még nagyobb munkába került lecsendesiteni,
mint amaz elsőbb collegáját.

L. Hollóssy Kornéliának zenedénk javára
adott hangversenye 200 ft. tiszta jövedelmet ered-
ményezett, a tisztelt művésznő, ki eddig zene-
dénknek tiszteletbeli tagja volt, az alapító tagok
sorába igtattatott s kettős alapítványi jogánál
fogva ajánlhat növendéket zenedénkbe.

A burkolat vámszedése városunknak felsőbb
helyen megengedtetett, azon föltétellel azonban,
hogy a vámból bejövő jövedelem egyedül a város
utczái kiburkoltatására fordittassék. — A kőbur-
kolat nagy lassan rakatik a városháztéren ; már
csak ez egy czikkre nézve is áldást hozó lenne a
vízcsatorna, melyen követ, épületi fákat az eddigi
drága fuvarnál tetemesen olcsóbban lehetne szál-
líttatni.

K e t ü j á t é k o k .
Folyó 1863-ik évi november 30-án érvén el

veterán tudósunk s irónk, Fáy András ur, 78-ik
születése napját, ez alkalomra, barátja Sebestyén
Gábor ur, „Betüjáték" czim alatt, 78 anagrammát
csinált a Fáy András névből. Mottói e betüjáték-
nak következők :

I.
Örüljetek Egek ! mert az Ur mivelte ezeket,

örvendezzetek földnek alsó részei! hegyek^ éne-
keljetek, erdők és azoknak minden FAI l"(Esaiás
XLIX: 23.)

Ezen bibliai szavak egy>8 betűi, másképen
rakva, ezt az anagrammi czikket adják ki :

„Fái András — Földünk derék jelese, ez a
remek iró! — életének hetvennyolezadik évét meg-
éré. Uj egek őrizzék öt, kész mentő kezekkel."

II.
Agg tölgy lön a PA-csemete,

Felnőtt s diszlett virányon :
így nőtt s díszlett, ki születe

Zemplin földjén Kohányon :
Itt született ezerhétszáz

Nyolczvan hatban, május hó
Harminczadikán — Fáy ház

Dísze — András az Író !
így hát most hetvennyolezadik

Évét tölti éltének,
S neve napján ót üdvözlik

Tisztelgő Ifjak s vének!

III.
Évszámos triolet :

.letVennyoLUzaDIk eV Ma ragyog szép CsILLagI
fényben :

HetVennyoLCzaDIk eV ragyogó Dlsz-€slLLaga An-
Drás;

AnDrás a t'sILLag, Dísze hetVennyoLCzaDIk éVnek t
Ezek után következik a 78 anagramm a Fáy

András névből.
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Irodalmi nj donságok.
— Megjelent uj könyvek :
— (A „Magyar Ember Könyvtára") czimü

vállalat III . és IV. kötete, mint már jelentettük,
e napokban küldetett szét. A két vastag kötet
ismét bő olvasmányt hoz a vállalat nagyszámú
előfizetőinek a téli hosszú estékre, s reméljük,
hogy a tanulságos és közhasznú tartalom figyel-
mes olvasókra is fog találni. Minden hosszabb
ismertetés helyett, hadd álljon itt a két kötet
tartalmának rövid átnézete:

A harmadik kötet tartalma : Bölcs mondatok.
Gróf Széchenyi István müveiből III . — A magyar
nemzet. Irta Bolgár Emil. (I. A magyar nemzet
alakulása. II.Milyenek voltak őseink? III.További
fennállásunk. IV. A magyar faj mostani állása.
V. Országunk állapota.) — A nőnem állása kele-
ten és nyugaton. Közli dr. Bardocz Lajos. — A
Molnárok kisértete. Irta Győry Vilmos. — Mik-
lós-várszéki és nagy-ajtai Cserei Mihály uram.
Történeti elbeszélés. Irta Válkai Imre. — Borá-
szati közlemények. Az erjedésről. Irta Perlaky
Mihály. — Az angol, ir és skót. Közli Sárvári
Eőry Andor. (I. Az angol nők. II . Az angol arisz-
tokratia. III . Az angol értelmiség. IV. Az angol
szeszély és különezség. V. Az angol életmód.
VI. Az angol kényelem. VII. Gépek és gyárak.
VIII. Árnyképek. IX. Irföld (Irland) lakója. X.
A skót nép.) — Jó és rósz nevelés. írta B —y L.
— Állatok és növények meghonosítása. Irta K. I.
— Dunántúli tájrajzok. Irta Jancsik Ede. (I. Be-
vezetés. II . Vácztól Székesfehérvárig. I I I . Szé-
kesfehérvártól Palotáig. IV. Palotától Veszpré-
mig. V. Veszprémtől Balaton Füredig. VI. Vesz-
prémtől Zirczig. VII. Zircztől Győrig. VIII.
Veszprémtől Pápáig. IX. Veszprémtől Komárom,
Esztergom felé Pestig. X. Pestről Mohácson át
Siklósig. XI. Siklóstól Pécsig, Szigetvárig. XII.
Szigetvártól Kaposvárig, Veszprémig.) — Jegy-
zetek a titkos tanok köréből. Közli P. D. — Pá-
paválasztás. Közli V. J. — A flibustierek. Közli
P. ö . — A hangya. Irta S. E. A. — A gyöngy-
halászat Ceylon szigetén. Olasz források utánKe-
nessey Albert. — Történelmi emlékek. Régi ma-
gyar oklevelek Tisza-Kürt levéltárából. Közli
Bolgár Emil.

A negyedik kötet tartalma : Bölcs mondatok.
Gróf Széchenyi István műveiből. — A Járdy-csa-
lád. Elbeszélés Zschocke után O. B. — Kincses
Péter. (Népszerű elbeszélés). Kállay István. —
Mérgek és mérgezések. Közli Sárvári EŐri An-
dor. (A növénymérgek. — Az állatmérgek). —
Magyar László utazása Nyugat- és Dél-Afriká-
ban. Idegen forrás után Szász Béla. (I. Benguelá-
ban. II . Az utazás Bihébe. III . Bibében. IV. Ki-
rándulás Dél-Afrika belföldére.) — A nagy vi-
lágtárlatokról. Közli dr. S. D. — Vázlatok északi
Grönlandból (Ország- és népismertetés). Kané
után Kiss Elek. (I. A legutóbbi európai települé-
sek. II . Az eszkimó. III. Az észak-grönlandi ég-
hajlat hatása polgárisuk embere.) — A gyermek-
nevelésről. Irta dr. Sikor József. (I. A nevelő. II .
A nevelés czélja). — Székelyhid vára (1660—
1665). Történeti rajz Csuthy Zsigmondtól. — Le-
velek a mohácsi veszedelem előtti napokból. Az
akkori idők jellemzéséül közli István Ádám. —
A gyapot történetéből. Közli Major Béla. — Le-
velek a dohányról. Közli dr. Bardocz Lajos. (I.
A dohány története. II . A dohány mint méreg és
annak vegyi részei. III A dohányzás, annak lét-
részei, és hatása az emberi szervezetre. IV. Ártal-
mas-e a dohányzás az egészségnek vagy nem?) —
A chinai hadügy. Irta Pethő Dénes. — I. Napó-
leon Moszkvában. Történeti kép. Közli Kajári
Gusztáv. — A magyar becsületszó. Történeti el-
beszélés Beöthy Zsolttól. — Természettudományi
jegyzetek, közli I. K. I. (Az emberi haj, mint ke-
reskedelmi czikk. — A fájdalom érzetéről az em-
bereknél és állatoknál. — A zengő homok. — A
föld melegségének forrásai. — Egyes chinai szo-
kások.)

E III . és IV. kötettel a „Magyar Ember
Könyvtárának" folyama be van fejezve, összesen
100 iv, négy vastag kötetben, valóban egy kis
könyvtárt képez, mely hasznos olvasmánynyal
sok időre ellátja a gondolkozni szerető olvasót,
s azon jó tulajdonsággal is bir, hogy a 4 kötet

T Á R H Á Z .
összes ára 2 ft. Fog-e még a „Magyar Ember
Könyvtárá"-nak ujabb folyama is megindulni?
ezen kérdés megfejtése boldogabb időtől függ.

** „Magyar koszorúsok albuma." írói élet-és
jellemrajzok Zilahy Károlytól. Külföldi irodal-
makban nagy számmal találhatók oly művek, me-
lyek az illető nemzet költészetének kiválóbb ter-
mékeit vagy a jelesebb irók összes működését
magyarázzák. Nálunk eddig hiányzott oly könyv,
mely a hazai költészet kitünőbb jelenségeit aesthe-
tikai szempontból, népszerű modorban és együtte-
sen tárgyalja. Pedig sokan lehetnek az olvasók
közt, a kik kedvencz iróik érdemét és jellemvoná-
sait részletesen kívánják ismerni. E hiányt látszik
pótolni a „Magyar koszorúsok albuma," mely Zl-
lahy Károly tollából a napokban jelent meg és a
melyben 14 koszorús irónk diszes aczélmetszetü
képe mellett mindegyiknek világos előadással és
eleven szinezéssel készült széptani jellemzése és
életrajza foglaltatik. Az életrajzokban irodalmi
viszonyaink is részletesen rajzolva vannak. Az
ismertetett irók következők : Kazinczy Ferencz,
Kisfaludy Károly és Sándor, Berzsenyi, Kölcsey,
Bajza, Vörösmarty, Czuczor, Jósika, Eötvös, Pe-
tőfi, Tompa, Jókai, Arany. Czimképül nagy köl-
tőnk, Petőfinek, Barabás által egyenesen e mű
számára rujzolt, uj, szép aczélmetszetü arczképe
szolgál. Mindenik költőtől egyik legremekebb
költeménye van közölve az illető életrajz végén.
A diszes kiállítást Heckenast nyomdája eszkö-
zölte. Finom velinen, arany-vágással, lilaszin vá-
szonba kötve ára 5 ft. Pompás karácsoni és újévi
ajándékul ajánlható irodalmunk minden barátjá-
nak, s különösen a magyar művelt hölgyvilágnak,
kik kitűnő költőinket és íróinkat nemcsak élvezni,
de megítélni és ismerni is óhajtják.

** „A magyar ifjúság könyvtárá"-nak 5 és 6
kötete. Mulattató s tanulságos olvasmány gyer-
mekek és ifjak számára. Pest, 1863. Kiadja
Lauffer Vilmos. Az egyiknek czitne „Robinson
gyarmata." Az ifjabbik Robinson folytatása. Hil-
debrandt C. után irta Szabó Antal. — A másiké
„Az éjnyugati átmenetek Mac Clure általi felfe-
deztetése." Közli Kutzner T. G. és mások után
Őry János. Nyolcz képpel.

** „Jegyzéknaptár'' czim alatt Kugler kiadá-
sában s Lauka Gusztáv szerkesztése mellett egy
uj naptár jelent meg 1864-re, különösen ügyvé-
dek, peres felek, gazdák, iparosok és kereskedők
számára. A voltaképi naptárrészben három —
négy nap van egy-egy lapon, ugy hogy hely nyi-
lik különféle jegyzésekre.

** „A telekkönyvi eljárás rendszeres kézi-
könyve." Irta Schnierer Gyula, jogtudor, köz- és
váltó-ügyvéd stb. Pest, Lauffer Vilmos tulajdona.
E munka a telekkönyvezési és annak rendes vite-
lét tárgyazó szabályokat rendszeres és könnyen
áttekinthető egészben tárgyalja; ezenfelül a te-
lekkönyvi eljárás könnyebb megérthetéséhez szük-
séges példa-gyüjteménynyel is el van látva. A
telekkönyvi eljárás körüli ismeretek azonkívül,
hogy a vagyon rendbentartására nézve a legna-
gyobb fontossággal birnak, egyszersmind a föld-
hitelintézeti működéssel is, a hozzáintézett folya-
modások alapját tévén, szoros összefüggésben
vannak; azért e munka különösen gazdáink
figyelmébe ajánlható.

** „Gyöngyvirág." Regény. Irta báró Pon-
grácz Emil, II kötet. Pest, 1863. Demjén és Se-
bes bizománya. Ára 2 forint.

** „Győri történelmi és régészeti füzetek."
Simor János győri püspök pártolása mellett kiad-
ják Ráth Károly és Rómer Plóris. III. kötet, 1.
füzet, 5 fametszettel, Győr, 1863. Nyomatott
Sauervein Gézánál. Bolti ára 1 füzetnek 1 ft.

** Két barátnő." Elbeszélés a mindkét nem-
beli érettebb ifjúság számára. Némethői átdol-
gozta Rázel József. Gyulán, 1863, megjelent Do-
bay könyvnyomdájában. Ára 50 kr.

** „Szegény ember dolga csupa komédia."
Regény. Irta Jósika Miklós. 4 kötetben. Pest,
1863. Kiadja Hartleben A. Ára 4 ft. A szerző
neve sokkal ismeretesebb és sokkal népszerűbb,
semhogy e műnél hosszasabb ajánlgatásra lenne
szükség.

** „Szeretet és tisztelet tolmácsa," név-, szü-
letésnapi, karácsoni, újévi, s más alkalmi ünnepé-
lyekre. Irta Szeberényi Lajos. Szeged, 1863. —
Burger Zs. sajátja. Ára 60 kr.

** „Magyarok őstörténete.'- Görög források
a seythák történetéhez. Közli Télfy János. Pest,
1863. Lauffer sajátja.

** „Pikánt vázlatok," az élet és történelem-
ből. Irta Aszalay József. — Eger, 1863. Jentsch
sajátja. A szerzőnek valamint eddig megjelent
munkáit,ugy ezt is érdekkel fogja venni az olvasó
közönség.

** „Gombostünaptár" hölgyek számára 1864.
Szerkesztették Bulyovszky Gyula és Rózsaági
Antal. Zichy-Kornis Anna és Károlyi-Kornis
Klarissza grófnék aczélmetszetü arczképeivel.
Ára aranymetszetü kemény kötésben 1 ft. 40 kr.
diszkötésben 1 ft. 80 kr.

* * „ 4 menedékjog a nemzetközi jog alapelvei-
ből származtatva." E 63 lapnyi csinos füzet Falk
Miksa akadémiai székfoglaló beszédét képezi,
mely az Akadémiai Értesitőböl külön lenyomat-
ban diszes kiállítással megjelent s Hartleben
könyvkereskedésében kapható.

** „Jellemrajzok az állatországból" külön-
böző földrészeken. Az ifjúság képzésere és mulat-
tatására. Tizenkét festett képpel. Pest, 1863.
Lauffer Vilmos tulajdona. Irodalmunkban még
mindig kevés számmal vannak a jóravaló ifjúsági
iratok, s azért minden ilyféle sikerültebb munka
megjelenését örömmel tudatjuk.

** „Ismerettár'' nélkülözhetlen segédkönyv a
történelem, természet s egyéb tudományok és mű-
vészetek köréből. X. s egyszersmind utolsó kö-
tet. Pest, 1864. Kiadja Heckenast Gusztáv.

** „Gróf Széchenyi István politikai iskolája"
saját müveiből összeállítva. Második kötet. Pest,
1864. Kiadja Heckenast Gusztáv. A két kötet
ára 5 ft.

** „Nemzeti színház." Kiadja Toldy István.
V. kötet. Tartalmát ,,A rendszeres férjek" czimű
vigjáték képezi. Belot Adolf után francziából
fordították Bérezik Á. és Toldy I. — Pest, 1863.
Heckenast Gusztáv tulajdona. Ára egy-egy kö-
tetnek 80 kr.

** „Dunamelléki eredeti népmesék." Össze-
gyűjtötte Merényi László. I. I I . kötet. Pest, 1863.
Kiadja Heckenast Gusztáv. Ára 2 ft.

** „Magyar regék, mondák és népmesék."
Gróf Majiáth János után Kazinczy Ferencz. Ki-
adta Kazinczy Gábor Pest, 1863. Heckenast
Gusztáv tulajdona. Ára. 2 ft.

** „A világtörténet átnézete" synehronistikai
táblákban, különös tekintettel Magyarország tör-
ténetére. Összeállította Bozóky Lajos. Budán,
1863. Nagel és Wischán sajátja.

** „Hös József, egy verselő a népből" A kö-
zönségnek bemutatja Szeberényi Lajos. Szeged,
1863. Burger Zs. nyomdájából. Ára 16 kr. — E
füzet egy iskolába sem járt makói földmivesnek
verseiből van összeválogatva. Az egyszerű ter-
mészetes észjárás, és a könnyű menet, melylyel e
versekben több helyen találkozunk, sokszor meg-
lepnek. Mint curiosumot ajánljuk a népélet tanul-
mányozóinak figyelmébe.

** („A falu jegyzője") czimü ismeretes regény
b. Eötvös Józseftől, Emichnél nemsokára második
kiadásban jelenik meg.

** (A legrégibb irott magyar nyelvemlék), a
halotti beszéd eredetije, Sárkány váczíutczai ke-
reskedésében lefényképezve kapható. E fénykép
csak látogató-jegy nagyságú, de minden betűje
tisztán olvasható.

** (Uj lap.) Pete Zsigm. orvostudor s a magy.
kir. egyetemen a fürdőtan magántanára előfizetési
felhívást bocsátott ki az „Egészségi tanácsadó"
czimü, népszerűn tudományos folyóiratra, mely
újévtől fogva jelenik meg, és mind az ember, mind
a házi állatok ép fenntartását, és szükségben há-
ziszerekkel való gyógyítását fogja ismertetni, s
midőn ez utón csak az orv. silag megpróbált sze-
reket ajánlja, gátat fog vetni a falukon elterjedt
s sokszor helyrehozhatlanul veszélyes kuruzsolá-
soknak. E lap havonkint kétszer jelenik meg,
s előfizetési ára egész évre 4 ft., félévre 2 ft., ne-
gyedévre 1 ft.

** (Madách Imre) az „Ember tragédiájáénak
szerzője, jelenleg „Az ember comoediája" czimű
munkán dolgozik.

** (Nem is Csillag, ha nem fényes; nem is fé-
nyes ha nem Csillag!) Ilyen formán gondolkoz-
hatik egyik vidéki lapunk, melynek tárczájában
Csillag Márton, a fényes „Napkelet" tűzragyo-
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gásu költője, az irodalom egén oly magasságra van
helyezve, milyenre följutni irodalmunk legkivá-
lóbb bajnokainak is alig adatott. Az „Olymp te-
tején" álló költőnek, Csillag Mártonnak, Keleti
Teréz fonja, osztja, szórja a csillagkoszorút, sze-
rényen igórve, hogy eljő az idő, midőn majd ő is
„csattogó ezárnynyal hasítja a léget", sigyvégzi:

,,Akkor nézz rám egyszer
Kedves fénylő csillag.
Sugározz keresztül
Bús fellegtáboron.
Majd feléd mosolygóm
S te hozzád repülök,
Hogy együtt ragyogjunk
A szegény hazára!'1

Részünkről megengedjük, hogy minden csillag
számára, — ha az mindjárt Márton is, — akad egy
kis hely, ha az égen nem, legalább a „Tárogató"-
ban : de nem állhatjuk meg, hogy legalább az
ilyenféle .,ragyogás"ellen a,,szegény" haza nevé-
ben előre is ünnepélyesen ne tiltakozzunk.

Művészeti hirek.
** (Négy eredeti népdalra) nyit előfizetést

Farkas István, mint szerző, Miskolczon, melye-
ket a zene terén oly szép képzettséggel bíró Pap
Dezső alkalmazott zongorára. Minden egyes dal
alá annak <?zöve<;e is alá lesz nyomva. Az előfize-
tési ár 1 ft., e h<í 20-ig Miskolezra Farkas István
úrhoz küldendő. Fölhívjuk reá a zenekedvelő
közönség figyelmét.

** (Pályadíjak zenemüvekre.) Báró Prónay
Gábor, a budapesti hangászegyleti zenede elnöke,
egy magyar szellemű zeneműre az egyletnek pá-
lyadíjul minden évre 10, — Weisz Bernát ur pedig
5 db. aranyat ajánlván föl: e nagylelkű adományo-
kat a budapesti hangászegyleti zenede a jövő
1864. évre újból első és második pályadijakultűzi
ki régi magyar stylben, zongorára készítendő,
las-u és fris magyar nótára. — A pályamüvek
idegen kézzel irva, valamely jelmondattal ellátva,
és ugyané jelmondatot viselő s a szerző nevét
rejtő bepecsételt levéllel együtt, 1864. évi mar-
tiiis utolsó napjáig Ritter Sándor egyleti tit-
kárhoz küldendők be. A jutalmat nyerendő pá-
lyamüvek a zenede tulajdonai lesznek, mely az első
nyertest saját költségén „Zenedéi pályazenemű"
czim alatt kinyomatva, az egylet minden tagjának
egy egy példányban ingyen megküldi.

** (Magyar italokkal vegyes előadás London-
ban.) London előkelői közt műkedvelő-társaság
állott össze, s a „Szevillai borbélyt" akarja szin-
rehozni, a magvar alföldi szűkölködők fölsegélé-
sérp. Az előadásra egy főúr ajánlotta föl fényes
termeit, s remélhetőleg szép összeg jő be sze-
gény hazánkfiai számára. De hogy ez alkalommal
nemcsak ínségünk szomorú híre, hanem érzelem-
din nemzeti zenénk is szerepeljen : egy London-
ban élő hazánkfia, Diósy Márton, levelet intézett
Erkel Ferenczhez, s abban operai zenénk terem-
tőjét egy kis magyar szerzeménye elküldésére
kéri,melyet azután az előadandó operába beszőné-
nek. — Erkel e felszólítás teljesítésére készséggel
vállalkozott.

** (Magyar opera Parisban.) Szemere Ber-
talan Parisból levelet intézett Erkelhez, melyben
a nevesebb zeneszerzők pihenése miatt a jelen időt
legalkalmasabbnak állítja arra, hogy ,,Hunyady
László" Parisban szinre kerüljön; azért annak
elküldését kérte. A hires énekesnő, La Grange ha-
sonlókép késznek nyilatkozott benne föllépni.
Erkel e fölhívásnak engedve, Hunyady László
partitúráját, a párisi közönséghez, s az ottani
nagyobb zenekarhoz illő némi módosításokkal,
Parisba már elküldötte.

Egyház és iskola.
*'" (Philologiai ösztöndíj.) A gymnaziumi ta-

nárjelöltek számára szánt philologiai ösztöndijak
egyike, 201 ft., megürülvén, a m. kir. egyetem
bölcsészeti karának okt. 31-én tartott ülésében
elhatározták erre pályázatot hirdetni; minélfogva
a gymnaziumi tanári pályára készülők, ez ösztön-
díj elnyerése végett, a n m . m . kir. helytartóta-
nácshoz intézendő folyamodványaikat f. év decz.
20-ig a bölcsészeti kar dékánjához, dr. Toldy Fe-
renczhez nyújtsák be~

** (Ösztöndij-hiraetés.) A pesti egyetem böl-
csészeti karának okt. 31-kén tartott ülésében az
Tmre-Rezeta féle, jelenleg évi 63 ftból álló ösztön-
díjra nyitottak pályázatot. Ez ösztöndijat meg-
nyerheti bármely Pesten tanuló kath. vallásu, oly
pártolásra méltó magyar ifjú, ki vagy a néhai
Imre János pásti egyetemi bölcsészettanár család-
jából való: vagy ilyenek nemlétében hevesvárme-

gyei születésű; ilyennek is hiányában valamely
kir. egyetemi bölcsészetkari tanár fia; és csak
ilyek nem létében a fenn említett átalános képes-
séggel biró bármely ifjú. — A folyamodások f. é.
dec. 20-ig a bölcsészeti kar dékánjához, dr. Toldy
Ferenczhez nyújtandók be.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
J1 (Állítsunk takarékmagtárakat!) A tapasz-

talás szomorú példában mutatja, hogy hazánk,
mint leginkább gazdászattal foglalkozó ország,
egyetlen szűk termés után is ínséget szenved ;
azért a jövőben hasonló szükség elhárítására a
debreczeni kereskedelmi és iparkamara közelebb-
ről egy feliratban halaszthatatlanul szükségesnek
tartja, hogy addig is, míg a hazai törvényhozás a
megyei magtárak felállíttatása iránt az egész or-
szágra klhatólag intézkedik : a nm. helytartóta-
nács utasítása folytán a megyék kormányzói oda
hatnának, miszerint a községek — bármely kis
alappal is — késedelem nélkül takarék-magtáit
állítanának, mely, czélszerű utasítás és lelkiisme-,
rétes kezelés mellett, rövid idő alatt szép ered-
ményt mutatva fel, jöhető balsors esetében a
kisebb birtokos, különösen pedig a szegényebb
sorsú lakosság kimondhatlan hasznára, ezáltal az
egész haza javára szolgálna, s e mellett a tiszta
jövedelem egyrésze közczélokra, jelesül az any-
nyíra elhanyagolt népnevelés, illetőleg iskolázta-
tás előmozdítására fordittathatnék.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) bölcse-

leti, törvénytudományi és történelmi osztályainak
nov. 30-án tartott ülésében Szalay László titoknok,
Hajnik Imre pozsonyi jogakademiai segédtanár
ur monographiáját olvasá föl : Szécsi Mária élete
utolsó éveiről 1670-től kezdve. A szerző még ed-
dig jobbadán ismeretlen eredeti levelekkel,8 nagy-
részt Szócsi Máriáéival világosítja föl történelmünk
e részét. Szerinte Szécsi Mária végnapjait egy
rokonánál, Szécsi Péternél — ki e nemzetség
utolsó sarja volt — Kőszegen élte 8 ott is halt
meg 1679-ben vagy 80-ban. Hogy hol temet-
ték el, Kőszegen-e vagy A.-Lendván, értekező
nem mondhatja meg; mire nézve azonban töb-
ben az akadémia tagjai közöl megjegyezték, hogy
Szécsi Mária Murány várában volt eltemetve, hol
néhány évtizeddel ezelőtt ráakadtak mind az 5,
mind férje, Wesselényi Ferencz koporsójára, s a
Koháry-uradalom akkori tisztjei ugy megbecsül-
tékahírnevesnádor és nádorné maradványait, hogy
csontjaikat szétszóratták, a két koporsót pedig,
mely horganyból volt, beolvasztatván, eladták. —
Az ülés összes üléssé alakulván, az archaeologiai
bizottság javaslata egy megszaporitott tagokból
álló bizottságnak adatott vissza. — Ezután a hely-
tartótanács intézménye jött szóba az országos
statistikai hivatal fölállítása tárgyában. Ez ügy-
ben a kinevezett bizottság elnöke dr. Palló Sán-
dor; tagjai a helytartótanács részéről dr. Jakab
látván, dr. Hallán Adolf, dr. Suhajda János és
Csernyus Andor; az akadémia részéről Fényes
Elek, Kancz Gyula és Weninger Vincze; az egye
tem részéről Kőnek Sándor. — Id. Mándi Péter
ur beküldi 80 éves születése napján az akadémia
részére tett 100 ftos alapítványát s egy ujabb pót-
lékot a nagy szótárhoz. — Poroszkay mérnök
azon tervét, hogyan kell Pestet jobb levegővel
elllátni, az akadémia bírálata alá kívánja bocsát-
tatni. E terv, melyetigen jelesnek mondanak, azon-
nal birálat alá fog menni, mihelyt az illető akadé-
miai tag, a szabályok értelmében azt benyújtja. —
Ezután a tnrnóczi fakövület jött szóba, mely talán
legnagyobb a fjldön. Ezt mintegy húsz évvel eze-
lőtt Kubinyí Ferencz fódözte fel a a birtokos azt
a magyar nemzeti múzeumnak ajánlotta föl, csak-
hogy Pestre szállitani még nem lehetett. Most
Nádasdy Pál ur értesíti az akadémiát, hogy a kö-
vületet gr. Forgách József ur részére ásatják, de
nem tudja, Pestre fogják-e szállítani. Az ügyet az
akadémia figyelmébe ajánlja. Az akadémia pedig
átteszi azt a remzeti múzeum igazgatójához, fel-
hiván őt, tegye magát érintkezésbe az ásatókkal
8 gondoskodjék, hogy a kövület, mihamarabb a
múzeum birtokába jusson.

** (A zalamegyei gazdasági egylet) rendes
félévi közgyűlését decz. 21-ikén d. e. 10 órakor
f >gja tartani Keszthelyen a nagy vendéglő termé-
ben. A közgyűlést megelőzőleg dec. 15-ikcn Zala-
Egerszegen az egylet szállásán igazg. választmá-
nyi ülés fog tartatni.

** (A budapesti lánczhid-társulatnak) nov.
28-dikán tartott közgyűlésén az idei Osztalékot
részvénvenkint 18 forint 50 krra határozták, s

tudtul adatott, hogy Budavárosával, ennek kár-
pótlási követeléseit illetőleg, szerződés köttetett,,
mely szerint a társulat a városnak évnekínt tizen-
kétezer ftot fizet. Ez összeg 200,000 ftnyi tőke
hatos kamatát képezi, mely tőke a szabadalom
leteltével Budavárosának lefizetendő. A szerződés
jóváhagyatván, az igazgatóság följogosittatott,
hogy lehetőleg kedvező föltételek mellett a tár-
sulat részére másfél millió ftnyi kölcsönt vegyen
föl.

Mi újság?
** (Hadi fb'törvényszéki Ítélet.) A régibb

„Magyar Sajtó" pőrében, a cs. kir. hadi főpa-
rancsnokság a Heckenast Gusztáv és Vajda Já-
nos ellen hozott katonatörvényszéki ítéletet oly-
kép módosította, hogy a Heckenast Gusztávra
kirótt 1000 ftnyi bírságot 100 ftra szállította s
neki a 8 napi fogságot elengedte, Vajda János
két heti fogságát pedig egy hetire szállította.
Vajda János fogságát e h. 3-án kezdte meg a Ká-
roly-kaszárnyában.

— (Magyar diszkiadások és ifjúsági iratok).
Lapunk mai számához egy terjedelmes könyv-
jegyzék van csatolva, melyben nagyszámú s nagy-
becsű magyar diszkiadás és képekkel ellátott ifjú-
sági irat ajánltatik az olvasó-közönség figyelmébe
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala által.
Karácsonyi és újévi megemlékezésül a legszebb
ajándékok válogathatok ki a tartalmas sorozatból.
Felhivjuk reá t. olvasóink figyelmét.

** (Fáklyás zene.) Az egyetemi sebész és
gyógyszerész növendékek, tanárukat, Linzbauer
Ferenczet, annak névestéjén, az uj fűvészkerti
lakásán fáklyás-zenével tisztelték meg.

** (Visszaélések az inség állapotával.) Pest-
megye Dab helységéből, mint szomorú tapaszta-
lást irják, hogy akadnak némelyek, a kik a jelen
ínséges időt tőkének tekintve, saját hasznukra
zsákmányolják ki, adván kölcsönöket oly nagy
kamatra, mely a szükölködőt még nagyobb ín-
ségre juttatja. Akadnak, kik 3 hónapra kölcsön
adott 100 ft. után, búzában 62 ftnyi kamatot
szednek be; — vagy 60 ftot adván kölcsön, 100
ftos kötelezvényt vesznek, 40 ftot előleges kamat
gyanánt tartva meg. — Óhajtjuk, hogy ez insé-
ges időben az ily szomorú hirek teremjenek leg-
szűkebben.

** (Turóczvármegye tisztikara) — a 400 ft.-
tal díjazottak kivételével, — évi fizetésének két
száztóliját a szűkölködők javára ajánlotta föl, oly
kikötéssel, hogy ezen 425 forintra menő összegnek
fele rés. e az ínségre jutott alföldiek, másik fele
része pedig a megyebeli fölkutfalvi elégettek
fölsegélcsére fordittassék.

** (A begyült adományok összege,) melyek az
alföldi szűkölködők javára a helytartóságnál jó-
tékony adakozásokból eddigelé bejöttek, 234,032
ft. 25 kr., — 143 darab arany, — 6 darab két fo-
rintos tallér, — 22 ft. 73 kr. ezüstben, — éa 15
darab húszas.

** (Az elsülyedt hajóknak légnyomás által
kiemelése) magyar találmány, s hogy annak ide-
jében nálunk az eszme gyakorlati érvényre nem
vergődött, alkalom és kellő részvét-hiányának
tulajdonitható csupán. A legközelebbi évek alatt
Németországban Bauer Vilmos mérnök nagy zajt
ütött hasonló föltalálásával, s egész Németország
segédkezet nyújtott neki eszméje kivitelére. Ná-
lunk Popovics Lázár aradi mérnök már húsz
évvel ezelőtt, mint a bécsi polytechnikum tanít-
ványa, szabadalmat kért és nyert hasonló talál-
mányra, de a hajózási társulatok s a cs. tengeré-
szet addig utasitgatta egyik hatóságtól a másik-
hoz , míg végre találmányával elhallgatott, s
franczia vagy angolországi szabadalom kinyeré-
sére s ottani alkalmazásra pedig pénze nem lévén,
kénytelen volt a húsz év után nagyobb szerencsé-
vel fölkarolt idegennek engedni át e föltalálási
dicsőséget.

** (A szerelem martyrjai.) Pósváron, a pa-
lóczvidékén, — mint a „M—á"-nak irják, — az
odavaló molnárnak fia a szintén odavaló izraelita
korcsmáros leányát szerette, mi végből gyakran
ellátogatott a leányházhoz. Az izraelita apa ész-
revevén leányának viszonyát, tilalmazta a további
találkozást. A szerelmes pár kétségbeesve, hogy
egymáséi nem lehetnek, egy este összejött. Egész
éjen át együtt voltak, s elhatározták, hogy meg-
halnak. Reggel 6 óra tájban az ifjú előbb a
leányt szivén keresztül lőtte, s azután reá borulva
önmagát végzé ki. A lövésre előjövök mindkettőt
vérükben lelek, a leányt egészen halottias öltö-
zékben, kibontott hajjal; az ifjú még élt, de a ha-
láltusában visszautasitá a segélyére eietőket —
így a halálban egyesültek.

— (A veleméri puszta templomot) illetőleg,
melyről több izben volt említés lapjainkban, azon
hírt veszszük Sz. Györgyvölgyéről, hogy kerczai
birtokos, Hajas Károly ur saját költségén egy
erős vas zárás uj ajtót készíttetett e templom
számára s az már rendeltetése helyén is áll.

— (Segély-kiosztás és hálanyilvánitás.)'Na,gj-
Kun-Madarasról e hó 1-ről a következő sorokat
veszszük : Folyó évi nov. 13-án a „Családi Kör"
szerkesztősége a „Szeretet könyvének" jövedel-
méből N.-Kun-Madarasra N.B.K. úrnőhöz 50 fo-
rintot küldött oly intézkedéssel, hogy a t. úrnő
e pénzösszeget a szűkölködő özvegyek és árvák
közt, minden valláskülönbség nélkül, egy helybeli
lelkész jelenlétében oszsza ki. A kellő helyről
nyert értesülés után kedves kötelességemnek
ismertem, a segedelem kiosztására megbizott úr-
nőnek a könyör-adomány kiosztásánál jelenléte-
met felajánlani, 8 egyszersmind a segedelem mi-
nél czélszerübben leendő kiosztására segédkezet
nyújtani. — E tekintetben érintkezésbe tevén ma-
gamat városunknak, — melyben csak egy hitfele-
kezet van — főbirájával; nov. 21-én a megbizott
úrnő házához rendeltük azon özvegyeket és árvá-
kat, kiknek a segélyre legnagyobb szükségök
volt, s kik arra a megbizott által is legméltóbbak-
nak Ítéltettek. 53 özvegy és 45 árva részesült a
könyör-adományban. — A jótéteménynek elisme-
rés a legszebb jutalma. — Fogadja a szives ada-
kozónő a megvigasztaltak elismerését és háláját, s
leljen jutalmat azon könyekben, melyeket a szen-
vedők arczárói letörleni segített. — T. K. h. hitv.
lelkész.'

**(Lázongás a legelöelkülönités miatt.)Drau-
ezon, — mint az „Arad"-nak irják, közelebbről
szomorú eset történt. A legelöelkülönités miatti
per most dőlvén el, az uraság fölhívta a község-
beli lakosokat, hogy az ő legelőrészét árkolják
körül, miért nekik rendesen meg fog fizetni.
Azonban a lakosok e munkát az uraságtól egye-
nesen megtagadták; ez okból az utóbbi más hely-
ségben fogadott napszámosokat, kik el is jöttek,
a fölárkolást véghezviendők; ámde akkor a drauczi
lakosok tömegesen rajok rontottak s szétkergették
őket. Nagy volt a rendetlenség és zavar. Ennek
ecsendesitése végett csendőröket hittak segítségül,

de a nyugtalankodó tömeg ezek fölszólitására
sem oszlott szét, sőt, mint halljuk, a csendőrökre
lőttek is. Ekkor ezen utóbbiak szintén kénytele-
nek voltak fegyvert használni, s a tömeg közé
lőttek. Egy meghalt. Végre eloszlottak s a főbb
czinkosokat a megyeházához Aradra bevitték. —
A nyugtalankodó tömeg az ottani jegyzőt is
fenyegette, miért ez, egész családjával, titokban
Ágrisra költözött.

Nemzeti színház.
Péntek, nov. 27. „Stuart Mária." Történeti

szomorujáték 5 felv. Irta Schiller.
Szombat, nov. 28. „Faust." Opera 5 felv.
Vasárnap, nov. 29. „Dobó Katicza." Tört.

népszínmű 3 felv. dalokkal. Irta Tóth Kálmán.
Zenéjét szerzé Aliaga Géza.

Hétfő, nov. 20. „Seneterre marquisnö," vagy
„Egy napi kaczérság." Vigj. 3 felv. írták Mel-
lesville és Duveyriér, ford. Egressy B.

Kedd, dec. 1. „Hunyady László." Eredeti
opera 4 felv. Zen. szerzé Erkel F .

Szerda, dec. 2. „Lear király." Szomorujáték
5 felv. Irta Shakespeare. Fordították Vajda P., s
Egressy G.

Csütörtök, dec. 3. „A víg czimborák." Uj
operetté 1 felv. Irta Némethy György; Zenéjét
szerzé Huber Károly.

Bndai népszínház.
„Az ördög pilulái" czimü bohózatra tett

folytonos előkészületek, s különösen az uj diszle-

tek és gépezet fölállítása miatt a népszínház e
héten is zárva volt. A darab előadása dec. 5-re
volt kitűzve.

SAKKJÁTÉK.
205. sz.f.— Berger Jánostól (Gráczban).

(Legutóbb közlött feladványunkból, sajtóhiba folytán,
pár szükséges alak kimaradt : azért, nehogy olvasóinknak
hasztalan fejtörést okozzunk, az emiitett feladványt kija-
vított hibátlan alakban közölni sietünk.)

Sötét.

a b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond

206. sz. í. — Márki I s tvántól (Pesten).
Sötét.

a b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

50-ik sz. játszma (Evans-csel).
CS. I. és ENGEL IMRE között. Pest 1863. október.

E csinos kis játszma kettős érdekkel bir, ha megem-
lítjük, hogy mindkét játszó fél látatlanul, vagyis sakk-
tábla nélkül játszotta.

Világos (Cs.). Sötét (E.).
11. eö— d6:f Ke8—d7
12.Hbl—c3: Faö-cS:

E lépés által Sötét az
egyik Bástya megnyerését
czélozta; de a Világos ré-
szére kínálkozó szép tervet
nem vette figyelembe, mely
szerint a Sötét Vezér elvesz-
tése kikerülhetetlen.
13. Bel—e7+ Hc6—e7:
14. Hf3—eöf Kd7—e8
15. Fc4—f7:t Ke8-f8
16. d6—e7:f Sötét veszt.

Világos(Cs.).
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

e2-e4
Hgl-f3
Ffl—c4

b2—b4
c2 — c3

. 0—0
d2—d4

Fel—a3
e4—e5

Bfl—el

Sötét (E.).
e7—eö

Hb8-c6
Ff8—c5
Fcö—b4.
Fb4-a5
Hg8-f6

e5-d4:
d7—d6

Hf6—e4:
He4-c3:

Sötét részére dS—dö lépés
tartósabb,de szintén bizonyta-
lan védelmet ilyukott velna.

A 201-dik számú feladvány megfejtése.
(Dósa Gábortól Pesten.)

Világos.

is'

A) Sötét.
1 Hd6—e4:
2. Vc2—c4f K b 5 - a 4
3. Vc4— a6:+mat.

Világos. Sötét.
1. Vc3—c2 Fa6—b7A)
2. Vc2—a4f Kbö—a4:
3. He4—c3fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Bucsányban: Tomka Kálmán. — Mokrinban : Vecsey Lajos.
— Moóron : Radványi Vilmos. — Pécsett : Rittkay János.
— Nagy-Kikindán : Wolsingerl.— Rimaszombatban: Ter-
hes L. — Sárospatakon : Roth Kálmán — Debreezenben •
Sperber F . — Bajmakon : Weisz Fülöp. — IV%<ín:H.Nagy
Lajos. — Pesten : Cselko György. — Vekerle László. —
Egerben : Tilkovszky F.

Szerkesztői mondanivaló.
6941. Pest. K. G—v. A két czikket kaptuk s az elöb-

beniekkel együtt használhatóknak tartjuk. Hol és mikor 'í
oly kérdés, melyre most még nem felelhetünk. Az ajánlott
40 régi oklevelet meg kell köszönnünk; tárgy és terjede-
lem lapunk körét meghaladja.

6942. Kis-Sz.-György. F. K. A kérdezett lap szer-
kesztőségének lakását mi sem tudjuk. Könnyű volna ugyan
utánajárnunk, de feleslegesnek tartjuk. Csodáljuk ön za-
varát, hogy „a H—r szerkesztőségének lakását az egész
környéken sehol sem tudhatta meg" s e miatt hozzánk
fordul. Annyit föl kellene önnek tenni ama lapról, s a
pesti postahivatalról, hogy kézhez jut a levél, ha nincs oda
irva az utcza, a ház és emelet. Hát a kinek ugy küldtek le-
velet Amerikából : „Humboldt urnák Európában?" És
mégis odatalált a levél az illető emeletbe.

6943. Zsémbes bácsi. Költői kedély hiányában szen-
ved. Érzéketlen lantpengetés, bár itt-ott a technikai jár-
tasság nyomai látszanak.

6944. Gulács. V. G. Köszönjük, hogy óhajtásunkat
oly készséggel teljesité. Nemsokára a többit is elmond-
hatni reméljük.

6945. Hadház. T. J . Közléseit mindenkor szívesen
veszszük, csak arra kérjük önt s az illetőket, hogy annak
a ,,hajdúsági" polémiának, mely a távolabb eső olvasókat
kevéssé érdekli, hagyjanak már békét.

6946. Balzsam. Csak uj sebeket okozna, saég annak
is, a kinek eddig nem fájt semmije. — Ismételjük, hogy a
régebben küldött rajz nem használható.

6947. Miskolcz. F. I. A szobormüvekből álló két
csomag át van adva a. „Képzö-müvészeti társulat"-nak,
hol bizonyosan érdemlett figyelemben fog részesülni a
kezdő tehetség. Az ügy további fejlődéséről, melynek
kedvező fordulatát óhajtjuk, remélhetőleg nemsokára tu-
dósítani fognak az illető helyről.

6948. Pest. P. A. Nem feledékenység, hanem lehetet-
lenség.

6949. Pest. K. G—r. Igen sajnáljuk, hogy a jelesen
irt czikket, mely technikai részletességénél fogva vala-
mely szaklapban igen szép helyet foglalhatna el, mellőz-
nünk kell. Sióval bővebb felvilágosítással szolgálunk.

6950. Szászfalu. B. L. Köszönet az uj küldeményért.
Az a régibb czikk a „drágakövekről" szól. A V. U. már
régebben közlött e tárgyú terjedelmes ismertetést. Aman-
nak más rendeltetést szántunk, de még nem határozhatunk.
A kivánt szám és könyv legközelebb útnak indul.

6951. Bécs. D. I. Azért nem kell minden reményről
lemondani. Megjő még az efféle dolgozatoknak is az
ideje.

6952. N.-Várad. R. A költeményeket közölni fogjuk.

1864-dik évi naptárak.
Megjelentek Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában
Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám alatt, az 1864-ik évre
szóló következő naptárak, melyek Magyarországban és
Erdélyben minden könyvárus-és könyvkötőnél is kaphatók,

úgymint:
Bolond Miska naptára 1864-ik évre. Számos eredeti

fametszettel. Hetedik évfolyam. Csinos borítékba fűzve.
Ára 80 kr.

Kakas Marton hnmorisztikns naptára. Hatodik évfo-
lyam. Számos élezés képpel. Csinos borítékba fűzve.

Ára 80 kr.
István bácsi naptára. Kilenczedik évfolyam. Szerkeszté

Majer I s tván. Képekkel, szines boitékba fűzve.
| Ára 50 kr.
I Lidércz-naptár. Harmadik évfolyam. Képekkel. Tartal-

mát képezik : rémtörténetek, lélekjelenések, bűnesetek,
csodálatos tünemények, tündérregék, vadász- és uti-
kalandok stb. Tarka és szépen kifestett borítékba füzye.
Ára 60 kr.

A magyar nép naptára. Szerkeszté T a t á r Péter
4-rét. Képekkel és tarka borítékkal (Olcsó szép naptár).

Paprika Jancsi képes kalendáriuma. 4-rét. Szerkeszté
Tatár Péter. Csinos borítékba fűzve (a legolcsóbb
naptár),

HETI NAPTAR.
Hó-

és hetinap
Katholikus és Protestáns

naptár

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szóm.

December
D 2 Ad v.Miklós
Ambrus püspök
B. Assz. fogant.
Leokádia sz.
Judith, Eulália
Damasus pápa
Maxencz püsp.

D 2 Advent
Agaton
Szofron
Leokádia
Juditha
Damasus
Otília

Görög-orosz
naptár

Nov. (ó)
24 F %1 Katalin
25 Kelemen
26 Alipius
27 Per. Jakab
28 István rem.
29 Peramon
30 András

Izraeliták
naptára

Kiszlav
25 Kamika
26
27
28
29
30 Ros Chod.

1 Teb. Sab.

©Nap-
kel | delel | nyűg.

<$ H o l d -
kel j delel | nyűg.

ó. P-

30 András 1 Teb. Sab. 7 40 53 49 4
Holdnegyed : # Ujhold 10-én, 9 óra 40 perez este.

ó.

7|| 6
7|! 8
7|! 8

50! 10
59 | H

0 12
53 12

P-
52
41
331
29!
291
30'
32

P
151
45|

TARTALOM.
Kulcsár István (arczkép). H. A. — Vadászaton. Cser.

melyi Sándor. — Pestről távol. Bolgár Emil. — A Tisza
bölcsője (folyt.). P. Szathmáry K. — A Gizella-kápolna
Veszprémben (két képpel). J. E. B. — A titkos szerek
(vége). I)r. Bardocz L. — Archaeologiai levél Zalame-
gyéból. Rómer Flórig. — A helyiratok érdekében. Petty
Frigyes. — Töredék egy 1789-iki magyar hírlapból. —
Történelmi kalászatok. Lehoczky Tivadar. — Debreczeni
hirek. — Betti-játékok. — Tárház : Irodalmi újdonságok.
— Művészeti hirek. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság,
kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Mi újság? —
Nemzeti színház. — Budai népszínház. — Sakkjáték. —
Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert (lakása : magyar-uteza 1. szám alatt).
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azon

melyek

Heckenast Gusztáv kiadó-hivatalában Pesten,
egyetem-utcza 4-ik ez. a. megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók :

J ó s i k a Miklós. A v é g v á r i a k . ?e«*n* ?-ethle-n G^or f eJ e d e I e m

172 lap.) Fűzve
korából. Három kötet. 8-rét. (17ő, 177

Sft.

Gr. 3IajIáth J. Magyar regék, mondák és népregék.
Fordította Kazinczy Ferencz. Kiadta Kazinczy Gábor. 8-rét. (VI. 361 lap )
Borítékba fűzve 2 ft. 50 kr.

Merényi László. Dunamelléki eredeti népmesék.
Két kötet. 8-rét. (I. 190, II. 180 lap ) Borítékba fűzve 2ft.

Asbóth L. A hadvezér és a hadtudomány alapelvei.
Az ujabbkori hadjáratok történetével felvilágosítva. Két kötet. 8-rét. (320, 349 1.)
Fűzve 5 ft.

Frankenburg Ad. Az öreg Bolond Miska kalandjai,
szárazon és vizén, mennyben és pokolban. 8-rét. (287 lap.) Fűzve 2 ft.

Zilahy Károly. Magyar koszorusok albuma. írói éiet és
jellemrajzok. Mutatványokkal és tizennégy aczélmetszettel. Nagy-8-rét (120 lap).
Diszkötésben 5 ft.

7íl Ö<J«í7PO-VÍÍÍtntt m u n k á l M á s o d i k bővített kiadás ToldyAd US>SAegyiIJlOll IIUUlKdl. Ferencz által. A szerző aiczké-
pével. Hat kötet. 8-r.(207,221, 206,235,215, 256 lap.) Nyom. papiron fűzve 4 ft.
Veün-papiron, diszkötésben 8 ft.

Virág Benedek. Magyar századai és poetai munkái.
Harmadik kiadás Toldy Ferencz által. A szerző arczképével. Hat kötet. 8-rét.
(252, 218, 193, 191, 224̂  239 lap.) Nyom. papiron fűzve 4 ft.
Velin-papiron, diszkötésben 8 ft.

Tompa Mihály. Virágregék. Nyolczadrét. (175 lap) Diszkötésben
1 ft. 50 kr.

Tompa Mihály versei. Hatodik kötet. Vegyes tartalommal. 16-r. (215 1.)
Ára fűzve 1 ft. 20 kr. Kötve 1 ft. 60 kr.

Gróf Széchenyi István politikai iskolája, saját müveibői
összeállítva. Két kötet. N.-8-rét (384, 456 lap). Ára fűzve 5 ft.

Jósika Júl ia . V a l ó é s kö l tö t t . HárVomkötest _?_íí°k g y i i j t e m é n y e-3ft.

Tompa M. Regék és népregék. Külön kladás- ~ Yl.
K A VPr«-«7flVíllíí« elméleti és gyakorlati kézi-könyve.
IV. J\ VeiS-SZdVdldS 8-rét. (316 lap) fűzve 1 ft.

Első Napóleon császár élete. A leshitelesebb kutfök utá»-
(504 lap) fűzve 2 ft. Diszkötésben

képes harmadik kiadás. Kis 8-rét.
3 ft.

'*í A] 1/Vri«php fJPíJirhtP Deutsch von Theodor Opitz
S ü l . LiyilSLllV l ieUILIlie. 2 Biinde. Erster Bánd 1842-

1846. Zweiter Bánd 1847—1849. Mit dem Bildnisse des Verfassers. 8-o. (I. 506
II. 422 S.) Geheftet 4 ft. 50 kr.

í íiina Pmlí^lriratíií a z 1848-U1 és 1849-ki magyarországi
uajvo CIlllClYllrtiai hadjáratból. Második kiadás. Két kötet.

8-rét. (I. 288, II. 160 lap.) Borítékba fűzve ára 3 ft.

í»'7<-11í»mí eTilrráb" Nevezetesb emberek köz- és
. m e l l e i m &_amdR. m a g á n é i e t b e n i e ] m é s r ö g t ö n .

zései és élezés mondatai. 8-rét. (XVIII. 304 lap.) Borítékba fűzve ára 2 ft.

Horváth Mihály. A magyarok története
kiadás. 8-rét. (586 lap). Ára fűzve 2 ft. 50 kr. Vászonba kötve ' 3 ft.

Kőnek Sándor, Dr. Egyház-jogtan kézi-könyve.
Különös tekintettel a magyar szent korona tartományaira. Nagy nyolczadrét.
710 lap. Fűzve 4 ft. 50 kr.

Ökröss Bálint. Átalános törvénykezési eljárás
peres és perenküli ügyekben, a legújabb törvényhozás szerint. Felvilágosító jegy-
zetekkel és kimerítő irománypéldákkal, bírák, ügyvédek s a közélet használatára
1863. Fűzve 5 ft.

Dr. Mackeldey Ferdinánd. A római jog tankönyve.
A tizennegyedik, dr. Fritz János Ádám által tetemesen javított és bővített
kiadás után magyarra áttették Báttaszéki Lajos. Löw Tóbiás és Wagner
Géza. Első kötet. 8-rét. (226 lap.) (E munka három kötetből álland, és a 2-ik,
3-ik kötet nem sokára meg fog jelenni.) Ara 6 ft.

Jókai M. Szélcsend alatt. kötet. 8-r. (210, 164 ]
2

Jósika Júlia. Pályavezető.
ritékba fűzve 2 ft. Diszkötésben

Jó tanácsok világba lépő fiatal leányok
számára. Kis nyolczadrét. (432 lap.) Bo-

2 ft. 80 kr.

Tarkanyi Béla. Hajadonok őrangyala. Katholikus imakönyv.
Tizenhatodrét. Nyom-

tató papiron vászonba kötve 1 ft.
Velin-papiron, bőrbe kötve, aranyvágással 2 ft. 50 kr. Diszkötésben 5 ft.

Ökröss Bálint. Magyar polgári magánjog az i848-;_ évi
törvényhozás és az országbirói tanácskozmány módositásai nyomán, átdolgozott é3
bővített második kiadás. Fűzve 5 ft,

Kautz Gyula, jogtudor. Politika vagy országászattan,
tekintettel a két művelt világrész államintézményeire és törvényhozására rend-
szeres kézikönyvül. Nagy-8-rét. Két kötet, fűzve 4 ft.

Kautz Gyula. Nemzetgazdaság- és pénzügytan.
Rendszeres tan- és kézikönyvül. Fűzve két kötet 4ft,

I r Ö n w t á r í l P á k h A I b e r t ' a Vasárnapi Újság szer-
Hl) I ly Vldl d, kesztője felügyelete alatt. I. II. kötet.

Előfizetési ár 4 kötetre 2 ft., postán bérmentesen küldve 2 ft. 50 kr.

S Z i n h á Z . Kiadja Toldy István. Ára egy-egy kötetnek 80 kr.
I-kötet : Béldi Pál. A gróf Teleki-féle alapítványból száz arany pályadíjjal

jutalmazott eredeti szomorujáték 5 felvonásban. Irta Szigligeti Ede.
8-rét. (179 lap.)

II. kötet -. A jó barátok. Színmű 4 felvonásban. Irta Sardon Viktor. Fordította
Szerdahelyi Kálmán. 8-rét. (171 lap.)

III. kötet : Fenn az ernyő, nincsen kas. A gróf Teleki-féle alapítványból száz
aranynyal díjazott eredeti vígjáték. 8-rét. (155 lap.)

IV. kötet : A kísértés. Színmű öt felvonásban. Irta Feuillet Octave. Fordította
Hadnótfáy S. 8-rét. (128 lap.)

V. kötet: A rendszeres férjek. Vígjáték 8 felvonásban. Irta Belot Adolf.
Francziából Rerczik Á. és Toldy J.

Két rész egy kötetben. Kis 8-rét-
(180, 116 lap) fűzve 1 ft. 50 kr.

l o m p r p t t á r Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb
l o l l l c l C l l d l . tudományok és művészet köréből lehetőleg minél több érdekes tár-

gyat és egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet Tiz kötet: A—Zwingli.
Ára egy kötetnek 1 ft

OllendorffH.G. eredeti angol nyelvtani uj tanrendé,
melyet követve, néhány hónap alatt lehet olvasni, irni és beszélni tanulni.
A magyar tanulók haszná'atára átdolgozta Egan James. Fűzve 1 ft. 50 kr.

Okrucky Justinián. Magyar-olasz nyelvtan, oktatás az
olasz nyelvet tanitó segítségével, vagy anélkül is megtanulni. Fűzve 1 ft.

Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan. (364 uP, 8-r«
1 ft. 50 kr.Fűzve

Vachott Sándorné. A magyar nemzet története,
röviden előadva. Olvasmányul s tanodái használatára fiatal leánykák számára.
8-rét. (241 lap.) Fűzve 1 ft.

lAlrni MA, tffllfnrdnlt xrllán. Két rész egy kötetben. Kis 8-rét. VacllOÜ S . RÖVltl ITiagyarOk tÖrténetC 7-10 éves kis
JUKdl iflUr. rCHUlUUll Ylldg. (1 8 0, H6 1ap) fűzve 1 ft. 50 kr. leánykák számára olvasmányul s tanodái használatra. Ára 50 kr.

^a^ojw--^ Figyelmeztetés a t. ez. vidéki közönség számára,-különösen oly helyekre nézve, a hol könyvkereskedés nincsen. — <££^>s_Ĵ '"l®?i
Hgj/k^S-N Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen u fennevezett kiadó-hivatalhoz intézhetők, a mely a szétküldést í»^4Jt_J
pontosan posta-uton eszközlendi, és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 f'tot tesz, bérmentesen. Az illető összeg

vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten, 1863.

Tizedik évi folyam.

Pest, december 13-án 1863.

Fridrik, schleswig-holsteini herczeg.

E perezben ez a legnépszerűbb név nagy-
Németországban. Igen valószínű, hogy e név-
vel a jelen időkben még gyakran fognak
találkozni a hírlapok olvasói. Kitűzött irá-
nyunknál fogva, mely a múlt s jelen neve-
zetesebb férfiainak ismertetésével szeret fog-
lalkozni, ezúttal is sietünk, ez arczkép köz-
lése által, olvasóink kíváncsiságának eleget
tenni. A schlesvig-holsteini kérdés nem uj
dologNémetországban,az régóta mozgásban
tartja ott a kedélyeket, s annak régi s ujabb
fejlődését ismerik a politi-
kával foglalkozók.

Nincs itt elég helyünk,
s nem is ide tartozik, hogy
e bonyolódott kérdést hosz-
szasan magyarázzuk; test-
vérlapunkra a „Politikai Új-
donságokéra kell biznunk
annak kimeritöbb tárgyalá-
sát s oda utasitjuk szives
olvasóinkat. Elmondtunk ott
e tárgyról mindent, a mi ol-
vasóinkat érdekelheti; a Né-
metország és Dánia között
uralkodó feszültség történe-
tét, annak keletkezését s mai
izgatott állapotát. Ott a sze-
replő fő egyéniségek igé-
nyei s tényei is bővebb is-
mertetés tárgyai.

Hogy tárgyunktól el ne
térjünk, a schleswig-holsteini
kérdésnek csupán örökösö-
dési oldalát veszszük itt te-
kintetbe, hallgatással mel-
lőzvén annak még fontosabb
alkotmányos oldalát.

Erre nézve mindenek
előtt jegyezzük meg, hogy
a szorosan vett dán király-

1 ság területe 696 G mérföld,
1,600,000 lakossal, s a vele
kapcsolatban álló, de a né-
met szövetséghez tartozó, s
mindenkor külön autonó-
miával birt Schleswig, Hol-
stein és Lauenburg herczeg-
ségek területe 341 • mfd.,
1,000,000 lakossal. Dánia és ezen herczegsé-
g'ek együtt alkotják a dán monarchiát.

Tudva levő dolog, hogy VII. Fridrik
dán király í. é. nov. 15-én, egyenes örökö-
sök nélkül halt meg,s vele a dán királyi ház

férfiágának utolsó sarjadéka hunyt el. Azon
kérdés merült fel tehát, kit illet most a dán
korona?

Az európai hatalmasságok e kérdés be-
következését már jókor belátták, s egy,
18ő2-ben Londonban tartott értekezletben
a király egyik oldal-rokonát, Keresztélyt,
Schleswig-holstein-, sonderburg-glücksburgi
herczeget jelölték ki a király utódául. Ez
örökösödésbe Ausztria és Poroszország is
beleegyeztek; a német szövetség azonban, s

FRIDRIK, SCHLESWIG-HOLSTEINI HERCZEG.

az ahhoz tartozó kisebb országok nem is-
merték el ez uj örökösödési rendet. Mind-
azáltal ez itt kijelölt örökös, a király ha-
lála után, mint IX. Keresztély azonnal be-
leült a trónba, megesküdt a dán alkot-

mányra, s tettleg gyakorolja a király min-
den jogát.

Azonban más oldala is van a dolognak.
Egy másik trónkövetelő, Fridrik, Schleswig-
holstein-sonderburg-augustenburgi herczeg
már nov. 16-kán egy hatalmas proklamatió-
ban tudtára adta a világnak, hogy _ a her-
czegségekben az örökösödési jog, régi (1460
évből való) szerződések alapján, csak őt
illeti, s ő e jogával élni akarván, kijelenti,
hogy mindent el fog követni e herczegségek

elfoglalására s a dán mo-
narchiától való elszakasztá-
sára.

Az ifjabb trónkövetelő,
Fridrik, kit rövidség okáért
Augustenburgi herczegnek
neveznek, 1829 jul. 6-kán
született s atyjának vissza-
vonulása óta, (ki még most
is él s az 1852-ki londoni
protokollum pontjaiba bele-
egyezett — mit azonban fia
most elismerni vonakodik),
mint porosz hadseregi őr-
nagy Dolzigban él. 1856-
ban nőül vett egy Hohen-
lohe-Langenburg herczeg-
nöt, kitől két leánya van.

Fridrik herczeg örökö-
södési ügyét a német kisebb
országok kormányai, s Né-
metország népsége átalában
Schlesvig-Holstein alkotmá-
nyának kérdésével hozzák
kapcsolatba. S mig egyrész-
ről a két német nagy hatal-
masság még eddig inkább
csak az utóbbira terjeszté
ki figyelmét s a herczeg
örökösödési joga irányában
tartózkodólag nyilatkozik :
addig a többi Németország
kormányai s népe, különö-
sen a feoyverfogható ifjúság
riadó lelkesedéssel karolta
fel mind a két kérdést.

Mikép fog eldőlni ez
ügy, az most még a jövő

titka, de irányadó körökben azon remény
kezd lábra kapni, hogy mind a két ellejj_
séges fél józan engedékenysége melléj
nagyhatalmasságok közbenjárásával ffé
szály is békésen fog elintéztetni. %

yi-

50-ik szám.

Előfizetési föltételek 1863-dik évre :

V P újdonságok : Egész évre 6 it. Fél évre 3 fr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ijság és Politikai rjdonsagokat illetőleg 1863 novem-
ber l-töfkezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszen igtatásnál lOkrba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számíttat*. - Külföldre n&ve J ^ ^ i ^ f ^ í :
mára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonábai, : Haageiisteiii é» Vogler. - M. * r a ^ í „
hon • Oltó Moíliru és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Opprlik Alajos, - és Pesten . a ker

, H" Vazdá™. Ígynfik»*g is, Józseftór, 14. sz a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.


