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V e r b ö c z y I s t v á n . 
(1460-1541 ) 

Vessünk ismét egy pillantást a múltba, s merítsünk tanulságot, 
okulást a mozgalmas napokból, melyekben ész, erő és kitartás 
szintén fökelléke a hazafiúi kebelnek. 

Oly férfiú arczképét és életrajzát veszik itt olvasóink, ki nem
csak széles tudománya, és szónoki ereje miatt, de önzéstelen haza
szereteténél fogva is, mivel minden tudományát, egész életét arra 
áldozta, hogy az ország jogait minden jogtalan bitorlás ellen ótal-
mazza, — korának legnépszerűbb, legtiszteltebb embere volt. 

Születéshelyének, némelyek Nógrádmegyét '), mások ismét 
Hontmegye Verböcz vagy Varbócz helységét, végre Szentpáli s 
ennek nyomán az 1836-ik évben Bécsben nyomatott „Oesterreichi-
sche National Encyclopiidie" czimü munkában Szökefalvát, Erdély
ben, mondják. Leghihetőbb azonban, mit Szirmay Antal Pesten 
1805-ben megjelent „Comitatus Ugochensis" czimü munkájában 
mond, t. i. hogy Verböczy Ugo-
csamegyének hasonnevű falujában 
1460. körül született. (A szül. év
szám másoknál 1475. 2 ) Édes any
járól vérrokonságban levén a Sza-
polyai (Zápolya) házzal, Szapolyai 
János igen nagy gondot fordított 
Verböczy István tudományos ki-
képeztetésére. A budai tanodák
ban, hol Szapolyai, Deák Imre és 
István ajánlata folytán Mátyás ki
rály kedvezésében részesült, vé
gezve tanulmányait, a római jog 
hallgatására Rómába, s innen 
1500 körül Bécsbe küldetek. Ta
nulmányait a legnagyobb szorga
lom- és igyekezettel v é g e z v é n , 
visszatértekor a gyakorlati téren 
mint irnok a kir. kanczelláriánál, 
később a királyi főtörvényszéknél, 
végre az országbiróságnál, mint 
jegyző, 1505. körül pedig mint 
országbírói itélömester 3) tőn nem
zetének századokon át fönmara-
dandó emlékű szolgálatokat. 

E közben tapasztala Verböczy, 

') Severini János .,De vetcribus_ incolis 
Hungáriáé cisdanubianae." (Sopron 1768). -
2 ) „Ocsterreíchische National-Encyelopadie." 
— 3 ) Jászai Pál „ A magyar nemzet napjai a 
mohácsi vész után." 

mily hátrányára van az igazságszolgáltatásnak az, hogy irott tör
vénykönyv hiányában a bírák csupán a királyoktól birt egyes al
kotmányos oklevelek és szokásokra, hagyományokra kénytelenek 
ítéleteiket alapítani, mint ez Ulászló királynak Verböczy Tri-
partitumához csatolt helybenhagyó leveléből bőven kiderül 4 ) . A 
rendek sürgetek ugyan a királyt, hogy e bajnak királyi tekinté
lyével elejét vegye, de az igazságos király ezen méltányos kivánatot, 
nem tudni mi okból, nem csekély kárára az országnak, igen későn 
teljesité. 

Végre hosszas tanácskozások s többszöri elnapolások után a 
már ekkor jogtudományairól ismeretes Verböczy István bízatott 
meg, hogy a nehéz munkát az ország alkotmányos levelei és szo
kásaiból összeállítván, füzetekre és czimekre oszsza. A nagy mü 
szakértők által jónak találtatva, az 1514-ki sz. Erzsébet napjára 

esö országgyűlésen II. Ulászló ki
rály által megerősíttetek, és egy 
okirat által a rendek beleegyezé
sével mindenkorra érvényes tör
vénykönyvül ismertetek el. 

Már most nem volt egyéb 
hátra, mint a munka kinyomatása, 
melyből a király minden egyes 
megyének, egy saját pecsétjével 
megerősített példányt akart aján
dékozni, hanem e tervében külön
böző dolgok akadályozván, végre 
a király, Budára visszatérve, meg
halálozott s igy a mü még jó da
rab ideig kiadatlanul s kevesek 
által ismerve hevert, miglen Ver
böczy királyi személynökké 
veztetvén ki, e müvet, 
az már országgyülésileg jóváhagy 
va volt, Bécsben 1517-ben ily czim 
alatt : ,,Tripartitum Opus Juris 
consvetudinarii inelyti regni Hun
gáriáé: per magistrum Stephanum 
de Verbewcz personalis praesen-
tiae regiae majestatis locumte-
nentem:accuratissime editum. Im-
pressum Viennae Austriae per 
Joannem Singrenium. Annc^ Do-
mini MDXVII . Octavo 

ne-
ugy, mint 

V E R B Ö C Z Y I S T V Á N . 
') Horvát István „Vérbő 

lékezit-," czimü munka, 11. ko 



E kiadást 1545-ben egy másik követte, Várdai Pál esztergomi ér
sek által eszközölve. Ez volt ama századokig érvényes, nagyhírű. : 
„Corpus Juris" egy fö alkatrésze. 

Eként a magyar jogtudomány alakja meg volt adva s oly ta
pintattal kidolgozva, miszerint Verböczy törvényeink alkotásában 
azontúl ií mindig irányadó volt. Még ezentúl mindig tökélyesbitve 
számos kiadást ért és az országban divatozott nyelvekre lefordítta
tott. Magyar nyelvre legelőször Veres Balázs, Biharmegye jegy
zője forditá s kiadta 1565-ben Debreczenben. Ezután magyar nyel
ven is többszöri kiadást ért. 

Midőn a török roppant hadsereggel közeiedék határaink felé, 
Verböczy II. Lajos király által 1520-ban X. Leo pápához segély
kérés végett Rómába követül küldetek. E megbízatásnak ö saját 
költségén tett eleget; — e hazafiúi készsége s áldozataért hazatér
tekor Zólyommegyében Dobrovina várat és uradalmat nyeré ju
talmul, e birtokától azonban a Szapolyai-íéle mozgalmak követ
keztében az ellenpárt által megfosztatott. 

Az 1525-ki rákosi országgyűlésen Verböczy volt az első, ki a 
király miniszterei s tanácsosai ellen kemény szavakban kikelt, s 
inditványozá, hogy a rendek Hatvanba gyűljenek össze tanácsko
zás végett, miután itt a jelenlévő királyi hivatalnokok által minden 
határozatuk kivitelében gátoltatnak. E gyűlésen Verböczy remek 
beszédben adá elö a sérelmeket, sőt vádolá a király gyöngeségét. 
E gyűlés eredménye az lön, hogy a rendek átalános közmegegye
zéssel szerződésre léptek, mely szeciot ha az uralkodó király férfi
utód nélkül haláloznék el, többé soha idegen törzsből fejedelmet 
nem választanak, hanem az arra érdemes magyar főnemest fog
ják a magyar trónra ültetni, ki disze, dicsősége legyen a nemzet
nek, melyet kormányoz, — boldogitni tudja hazáját. E szerződést 
a jelenlévő rendek egytől egyig aláirtak és pecséteikkel megerősí
tek. Kötelezvén magukat : hogy kicsitől fogva nagyig, s a nagytól 
fogva kicsinyig megtartják és másokkal is megtartatják. A ki pe
dig a pontok ellen netalán vétene „nemesi czime- és javaitól meg
fosztva, örökös szolgaságra kárhoztassék!" 

Az 1626-ki okt. 15-ki tokaji gyűlésen is kemény harczot ví
vott Verböczy a rendekkel, kik már-már megfeledkezni látszanak 
az elmúlt országgyűlésben kötött szerződésről és Szapolyai János 
királyivá választatásának hatalmasan elleneszegültek. 

Végre az ugyanazon évi nov. 10-én Sz.-Fehérvárott szabad ég 
alatt tartott országgyűlésen Verböczy a habozó rendeket gúnyo
san, szónemtartással vádolva, kivítta, hogy Szapolyai János átalá-
nos-közmegegyezéssel királylyá választatott, s másnap nov. 11-kén 
Podmaniczky János nyitrai püspök által nem kevés vonakodás 
után meg is koronáztaték. (Szálkán és Tomori érsekek a mohácsi 
gyászos csatában elesvén, a koronázást az ország törvénye sze
rint a legidősb püspöknek kellé teljesíteni.) 

Kitűnt Verbőczynek czélja, mert nem pusztán Szapolyai sze
mélyéhezi ragaszkodás volt, mi öt ennek megválasztatására annyi 
küzdelem között is ösztönzé, hanem mert féltette az alkotmányt, 
mely nemzete jogait minden megtámadás ellen védte és oltalmazta. 

E czélt elérve sem pihent meg, hanem mint királyi kanczellár 
ezután is sok hasznos szolgálatot tett hazájának, melyekért a ma
gyar nemzet örökké,s hálásan emlitendi nevét. Hibája leginkább 
az volt, hogy terveit, melyek szüntelen a hon boldogitására czéloz-
tak, sohasem tudta ugy eltitkolni, mint rendesen az államférfiak 
szokták, ő semmi másnak nem akart látszatni, mint jó és igaz ha
zafinak, minden utógondolat nélkül; — az erényt becsülte, de 
szigorúan sújtotta azokat, kik honfiúi kötelmeik ellen vétenek. 

Sokat küzdött még Martinuzzi (vagy mint átalánosan nevezték) 
Fráter György baráttal is, kinek valamint,elvei ugy czélja is egészen 
elütő az övéitől. TisztelteMartinuzziban az észt, tudományt, de mint 
olyat, ki hízelgés által akar czéljához eljutni, mindig kárhoztatta. 
Söt János király halála után az özvegy királynét óvta is ez ember 
környezetétől, de tanácsai mitsem használtak a barát hízelgő 
modora ellenében. — A hatvani gyűlésen átalános fölkiáltással ná
dorrá; választott Verböczy, a király által 1527. év tavaszán a fő
rendekkel együtt Budára rendeltetvén, miután itt meg nem jelent, 
méltósága és javaitól megfosztatva, száműzetek. 

Innen Erdélybe, Szapolyaihoz menekült, hol adományul több 
nemesi jószágot nyert. A szerencsétlen mohácsi vész után folyvást 
a Szapolyai pártnál maradt, sorsában osztozott s az országban leg
főbb hivatalokat viselt. Mint királyi kanczellár folytonosan a Sza
polyai János és Ferdinánd közti béke létrehozatalán fáradozott. 

A béke megkötése után Szapolyai által Zsigmond lengyel ki
rályhoz követségbe küldetek, hogy Izabella herczegnő kezét szá
mára megkérje. 

János király halála után az özvegy királynő és annak csecse
mőjével Szolimán török császárnál keresett menedéket; s annak jó 
és balsorsában egyaránt osztozott, — elhagyta hazáját, lemondott 
mindenről, mivel birt, inkább semhogy elvéhez hütelen maradjon; 
mert ö még Ferdinánd királylyá választatása után is erősen küz
dött amellett, hogy a magyar koronát a meghalt király árvája 
János Zsigmond részére visszaszerezze, azonban ezt már a túlnyo
mó párt ellenében ki nem vivhatá s igy még sokáig kénytelen volt 
törökországi száműzetésében élni; azonban a törökök Budát ismét 
elfoglalván, a kormányzó basa által Budán maradásra kényszerít
tetek, hol tömérdek bánfáimat kellé szendvednie; mig végre a sok 
szenvedés,hazája pusztulása fölötti bú és bánat után 1541-ben a hó
nát oly lángolón szerető sziv megszűnt dobogni és az egész országra 
fényt deritö tudomány sugarát a halál jégkarjai kiolták. Több tör
ténetírónk tanúsága szerint, orozva méreg által gyilkoltatott 
meg. *) 

Ha majd megnősülök. 
Hála Istennek! már közelget az óra, 
Akadtam elvégre kedvemrevalóra. 
A z a szép gyermekarcz, azok a kék szemek! 
Gyönyörű teremtés, az Isten áldja meg! 
Ébren is , alva is rajta jár az eszem; 
Angyalnak hivom most, s „fiamnak" nevezem, 
Ha majd megnősülök. 

Le lkem előtt lebeg jövendőmnek képe , 
A z Úristen festé, széles j ó kedvébe; 
Tökéletes kép az utolsó vonásig, 
M é g a felhője is rózsaszínbe játszik. 
El-e lgondolkodom : mi szép lesz életem, 
Midőn e bájos kép valósággá leszen — 
Ha majd megnősülök. 

Csalogányt hallgatunk csendes nyáriestén, 
S télen, kályha mellett, csevegünk kettecskén; 
Ottkünn fergeteg zúg : nem törődünk véle, 
Fejemet lehajtom puha kebelére, 
S szerető szivének verését hal lgatom, 
Mig csókjai méze édeslik ajkamon — 
Ha majd megnősülök. 

Változat kedveért, ha megunjuk magunk, 
Mint j ó házastársak, néha hajba kapunk, 
No mert mi tagadás? kis jövendőbel im . . . 
(Bocsánat! de erre nem jut eszembe rim.) 
S oszt ' a fejességet pénzen, én sem veszem . . . 
En uram teremtőm! be j ó dolgom leszen, 
Ha majd megnősülök! Vida József. 

Az utolsó kardcsapás. 
T ö r t é n e t i b e s z é l y , i r t a P A P P M I K L Ó S . 

(Fol jLl i i . ) 

II. 

A csatában elfáradt magyarság pihenni ment, még csak sátrak
ról sem kellett gondoskodniuk, hagytak a törökök ott eleget ké
szen felállitva, csak le kellett benne telepedni. 

A vezér összegyüjté a haditanácsot, mely közmegegyezéssel 
elhatározá, hogy a követség, mely Ferhát s más főbb török tisztek 
fejét, a zsákmány egy részét s a 40 zászlót győzelem jeléül Lajos 
királyhoz Budára viendi, leginkább Bárdi Istvánt illeti meg, mert 
az ütközetben mindig ott harczolt, hol legtöbb szükség volt reá. 

A követség más nap elindult Budára. 
A csata hire megelőzte öt, a király kíváncsian várta megér

keztét, hogy lássa meg azt az embert, a ki le tudta venni a büszke 
Ferhát fejét. 

A király összegyüjté a főrendeket, ott volt Szálkai László az 

*) Egy „Relatio Nicolai Hungari" czimü, 1527 bői szirmaid iratban, mely London
ban a „Brit Múzeumban" található, következő sorok olvashatók Vcrbóczyról : „qui Vay-
voda in médium protulit Dnum Stephanum Verbecium, virum nobilem, sapiantein, orandi 
pcritissimum.et inter nobiles magnae auctorita'is qui semper tutatus est jura Kegni contra 
tyranuos H — Egyébiránt Verböczy fényes pályájáról bővebben emlékeztünk a Vasárnapi 
Ujság különböző évfolyamaiban megjelent nagyobb történeti ezikkeinkben, niinók p. o. 
„Izabella királyné" Szilágyi Istvántól; „Buda>stroma" Pauler Gyulától stb. 



esztergomi Örsek, Drádgfi János az ország bírája, Paksi Balázs a 
győri püspök, Bebek, Zápolya György, Csaholyi Ferencz, Perényi 
I m r e , Torok Bálint, Frangepán, Thurzó E lek, Bornemissza János, 
Újlaki L. s több mások. 

A mint Bárdi a terembe lépett, hol az országnagyok össze vol
tak gyűlve, néhányan kezet szóritának a derék hadfival, a többiek 
észre sem látszottak venni öt. Maga a kirá ly rövidesen elbeszélte a 
törökön nyert győzelmet , s Bárdi t egy ezüsthüvelyü karddal , 
aranysarkantyu s nyaklánczczal jutalmazá, egyszersmint aranysar
kantyús vitézzé nevezvén ki öt. 

E nagyszerű kitüntetés várat lanul lepte meg az ifjú hőst, s 
annyira lelkesedésbe hozta, hogy midőn megköszöné a k i rá ly ke
gyét, e szavakkal végzé be beszédét: 

„Ekardot, melyíyelfelséged e pillanatban megajándékozott, honfi 
társaim közül kettőt kivéve, kész vagyok akár kinek vérébe mártani 

felségedért!'1 

A z urak összenéztek, mintha mindegyike azt akarná kérdeni : 
kicsoda az a két ember? 

„Ha l l ja kegyelmed, mi t mond ez a paraszt? — kérdé Új lak i 
boszus arczczal a mellette álló Frangepán Kristóftól. — Bizony még 
megérem, hogy elkezd i t t mindjárt sorba kaszabolni bennünket!" 

„Váj jon k i t értett az alatt a két ember alatt?" Kérdé Fran
gepán. 

„Jól tudom, hova gondol a jámbor! — bizonyosan Zápolya 
György és János lesz." 

„ N a annyi szent igaz, hogy jobban is megválogathatná Ő fel
sége, hogy kinek adja azt az aranysarkantyut!" Szólt közbe Be
bek uram, kinek szintén zokon estek a Bárdi gondatlan szavai. 

„S a k i rá ly engedi büntetlenül jelenlétében igy sérteni meg 
mindnyájunkat ,— boldog Isten, hova leszünk mi , ha ez még sokáig 
mind igy tar t ! — sohajta fel Ú j lak i Lörincz. 

„ H á t csak ugy leszünk — felelt reá Török Bá l in t , — hogy 
maholnap még kinevezik Bárdi öcsémet fővezérnek is, vagy ha 
még történetesen egy bolond török basaföre akad, országbírónak, 
bánnak, vagy épen a te helyedbe, Ú j l ak i öcsém, szerémi herczeg-
nek. I g y azután j ó l fognak folyni az ország dolgai, nem félhetünk 
semmitől , megvéd majd Bárdi István bennünket egymaga is, mi 
szépen felakaszthatjuk a kardot a szegre, nem lesz reá többet 
szükségünk !'• 

I g y zúdultak fel az urak azért az elhamarkodott szóért. 
Néhányan még boszut is forraltak Bárdi ellen, Ú j lak i Lörincz, 

midőn elhagyá a termet , csak annyit mondott Török Bálintnak : 
— „Majd lerántom én az atyafit épen olyan hamar az ugorkafá-
ró l , mint a mi lyen hamar felkapaszkodott reá!" 

* * * 
Budáról egyenesen Kalocsára ment Bárdi , hol a töröktől nyert 

zsákmány egyrészét s köztük a foglyokat is árverezték. 
Sokan gyűltek egybe, k i egy, k i mást akart megvenni. Egyik

nek szüksége volt egy izmos török fogolyra, a másik néhány jó 
fegyvert akart venni, a harmadiknak talán épen semmi vennivalója 
nem volt , csak az időt prédálni ment oda. 

V o l t a foglyok között egy vén török leányostól együtt, ki t 
maga a vezér fia Omár hozott el magával. Ennek akadt a legtöbb 
vevője. 

Bárdi odament a leányhoz, kinek bánatos szép halvány arczát 
e pil lanatban könyük áztaták, odaborult atyja keblére, 8 ott sirt, 
ot t zokogott. 

Megkérdezte tőle nevét. A leány megmondta, hogy az ő neve 
Ayeshrt, azután tovább sirt. 

„Miér t könyezel?" 
Ayesha elpanaszolta, hogy attól fé l , nehogy elszakaszszák 

atyjától, a k i nélkül ö nem tudna soha megélni, meghalna bánatá
ban nélküle. 

A leány olyan szivreható panaszos hangon beszélte el kö-
nyei okát, hogy Bárdi megszánta szegényt s el kezdte vigasztalni, 
hogy ne féljen semmit, mert egyenesen ő fogja megvenni mind a 
kettöjöket, apjával maradhat mindig. Ayesha csak egy háládatos 
tekintettel köszönhette meg e vigasztaló szavakat. 

Ezalatt jöt tek mások is megnézni a leányt, köztük va lami 
Bosnyák Tamás nevü hadnagy, k i akkoriban arról volt nevezetes 
ember az országban, hogy ö tudott a legjobban gorombáskodni. 
Az árverezni kívánók, a mint meglátták bozontos bajuszával Bos

nyák uramat, ki épen Újlakinak volt lovas-hadnagya, egészen el
veszték reményöket, hogy az övék legyen a leány. 

„Na, megjárja, — szólt Bosnyák, körülnézve a leányt — épen 
egy i lyen vászoncselédre vol t szükségem. H á t mit tudsz? bőgni 
tudsz, azt látom, de hát még egyebet? nem tudsz semmit? az a 
vén kutya ott melletted talán csak megtanított egyébre is. 

A leány, k i nem volt az ilyen durva hanghoz hozzászokva, 
félénken húzódott vissza atyja mellé, s nem szólt semmit. 

„No hát, nem beszélsz? — nyögj k i már egy árva szót, vagy 
talán fizetésért beszélsz? — vigyázz, hogy reád ne talál jak húzni, 
vagy kettőt ezzel a karddal , mert tudom én Istenem, hogy eszed 
nélkül kezdesz el beszélni mindjárt ." 

A leány még jobban mégijedt ettől a rettenetes hangtól. 
I m m á r csaknem be akarta elöbbeni igéretét váltani a hadnagy, 

midőn megszólalt a leány atyja, az öreg török, s elmondta, hogy 
mit tud a leány : tud szépen énekelni, olyan tiszta csengő hangja 
van, mint az ezüsté, tánczolni is jó l tud, mert olyan könnyű, mint 
a fiatal zerge. 

„ H á t egyebet semmitsem tud?" 
Az öreg török elbámult, hogy mi t akar ez az ember, mit kí

vánhat még ennél is többet. 
„No , hacsak ennyi az egész tudománya, ugy mondhatom, nem 

sok, ennyiért ugyan még száraz kenyérrel sem laktatlak jó l , ha 
megveszlek, — no, de nem baj, vegyelek csak egyszer a kezem 
alá, majd megtanítlak én egyébre is! 

Bárdi mindezekre nem szólott semmit, csak azt várta, hogy 
kezdjék el az árverést. A városbirája is nemsokára megjött, tud
tára adván a gyülekezetnek, hogy „kezdődik a vásár." 

A biró előkeresett néhány keskeny pergament-darabot, hogy 
azokból nézze, k i , mennyire van becsülve. 

„Száz arany forint, k i ad többet ér te?" 
„Mennyi?" kérdé csodálkozó hangon Bosnyák Tamás. 
„Megmondtam már, hogy száz arany, — figyelmezzen kegyel

med a szóra." 
„Na ugy én hozzá sem szólok." 
„Azt ugyan okosan cselekszi kegyelmed, legalább kevesebb 

lesz a lárma." 
„De k i az ördög is ad érette annyi pénzt? hisz nem tud ez 

semmit, jó formán még enni sem, erre is meg kel l elébb, hogy tani-
taná az ember. Csak ereszsze bátran lejebb az árát, nem ahhoz való 
a leány." 

A tömegből valaki százötven aranyat igért. 
Bosnyák hirtelen arrafelé kapta a fiaiét] a merről a hang jö t t , 

hogy lássa kicsoda az a szamár ember, a ki egyszerre ötven arany
nyal mer többet ígérni, holott ő világosan megmondta, hogy nem 
ér még százat sem. 

„Százötven arany for int , — k i ad többet érte?" kiá l ta ú jra 
a biró. 

„ A kinek elment az esze!" dörmögé a hadnagy. 
„Lassan a testtel, Bosnyák u r a m — szólalt meg a háta megett 

Bárdi István — mert én is i t t vagyok." 
„No hát vigyen el az ördög, hogy ne légy i t t ," — mormogá 

magában újból a hadnagy. 
„Kétszáz a rany!" kiál ta Bárdi a biró felé. 
Ez a kétszáz arany annyira méregbe hozta Bosnyákot, hogy 

rögtön egy egész aranynyal igért többet a leányért, mint Bárd i 
István. 

„Már csak azért is megveszem," szólt megborzolva bajusza 
hegyét, „még sem lesz a Bárdié." 

Bárdi pedig fogta magát s épen száz aranynyal igért többet. 
A biró utánna kiál totta : „Háromszázegy arany, — k i ad többet 
érte?" 

„ H m ! bizony sok pénze lehet kegyelmednek, Bárdi István 
uram, hogy ugy szórja az aranyakat." 

Bárdi nem felelt reá semmit. 
„Ta lán bizony az aranysarkantyuját adta el, s abból puskáz 

most?" 
Bárdi erre sem szólt semmit , l á t t a , hogy csak kötekedni 

akar vele a hadnagy. 
A biró már másodikszor kiált ja k i az árt. 
„Senki sem ad többet?" 
A hadnagy következetes akarván maradni elöbbeni szavaihoz, 

tudni i l l ik : hogy csak azért sem lesz a Bárdié, — igért még egy 



aranyat, s mindjárt utána monda Bárdinak : „Ne törje magát oly-
lyan nagyon, mert mégis csak az övé lesz a leány." 

Bárdi jóformán meg sem várta, hogy a hadnagy kibeszélje 
magát, már is tízzel igért többet, s csak azután monda : „majd 
meglátjuk, melyikünké lesz!" 

„Még bizony megérem, hogy kegyelmed mindjárt odaadja rá
adásul azt az eziistkardot is az arany lánczczal együtt, a mit a ki
rálytól kapott." 

„Az már nem a 
kegyelmed gondja, ha
nem az enyém, hogy 
mit fogok csinálni", 
szólt Bárdi erőltetett 
nyugalommal. 

„ A kardot kár 
lesz mégis odaadni, 
hisz akkor majd nem 
márthatja belé kettőn 
kivül honfitársainak 
vérébe." 

,,De a t i e d b e igen, 
hitvány kötekedő gaz
ember" — orditá bősz 
ingerült hangon Bárdi, 
kardját kikapva hü
velyéből. 

„Majd ott leszek 
én is!" — monda hety
ke elbizakodott durva 
hangon Bosnyák. 

„Nem majd, ha
nem most c perczben, 
itt, a kik előtt megbán
tottál." 

A bámuló néptö
meg félénken adott 
helyet a két összeve
szettnek, — kik egy
másra rontva rútul 
kezdtek szabdalózni. 

A szegény város
b í r ó elkezdett rimán
kodni az embereknek, 
hogy válaszszák el ezt 
a két összezördült em
bert, mert ha vala
melyikük a másikában 
kárt teszen,egyenesen 
őtet fogják okozni, 
miért engedte őket 
egybekapni. 

Bárdi ezalatt ad
dig forgatta jobbra 
balra ellenfelét, a mig 
egyszer ugy oda ütött 
a Bosnyák Tamás fe
jéhez, hogy azon pilla
natban halva rogyott 
össze. 

A néptömeg ijed
ten szalad szét, a biró 
meg sem állt, mig 
odahaza nem lelte ma
gát, hol menten lóra 
ült, B futott Újlaki Lörincz uramhoz, megvinni a szomorú hirt, 
hogy az ö vitéz jó hadnagyát Bárdi István megölte, ö különben 
nem tud az egész dologról semmit, észre sem vette az egész ösz 
Bzezördülést, mert neki dolga volt, árverezte a foglyokat s e miatt 
majd kikiabálta a tüdőjét is, a mint veheti észre, Újlaki uram, 
mert még most is be van rekedve e miatt, azért tehát ö egészen 
nyugodt, s fényes reménysége van, hogy e miatt neki semmi bán
tódása nem lészen. 

E szavak hallatára Újlaki Lörincznek kárörvendő mosoly vo
nult el ajkán. 

Rögtön parancsot adott embereinek, hogy keressék fel s fog 
ják meg Bárdit, azután hozzák fel Budára a jó madarat a király 
eleibe. 

Hanem Bárdi után mehettek, hegyen völgyen tul járt már! 
[ V r j r j l H I l l l l l j 

N á p o l y 

Vázlatok Olaszországból. 
R ó m a és Nápoly . 

A jelen pillanatban, midőn az egész világ szeme Olaszország felé van 
fordulva, honnan az emberiség nagyszerű események bekövetkezését várja : 
nem lesz érdektelen néhány vonást ismerni azon nép életéből, mely a jelen 
pillanatban a nagyszerű dráma főszereplőjéül rendeltetett a végzet által. 

A következő rövid vázlatot egy külföldi utazö után közöljük. 
Déli Európának román népsége, ezen földrész északibb tartományai-



nak népeihez sajátságos és érdekes ellentétben áll; mely ellentét az észak
nyugati germánok (a britek) és a dél-keleti románok (az olaszok) közt leg
élesebben tllnik elö. A két néptörzs közti különbségnek oka mindenekelőtt 
Német- és Olaszországnak éghajlatában fekszik. A további ok ezen néptör
zsek történetében keresendő. 

Ké t izben levén ura a világnak : az olasznak szeme a mult időkön 
kalandoz, hogy ezeknek emlékei által a kietlen jelen felett vigasztalódjék; 
ellenben a germán a múltra bár kegyelettel, de bámulat nélkül tekint vissza; 
és egy szebb jövő t várva, szilárd tekintettel a j ö v ő b e néz. 

r rj y c k e. 

H o g y Olaszországban két város van különösen (Róma a világváros, 
nagyszerű emlékeivel, és a pompás Nápoly, melyről az mondatik : vedé Napoli 
e mori, lásd meg Nápolyt és halj meg!) , melyhez az északon lakót ellenáll 
hatlan vágy vonzza, ennek nemcsak atermészetben. művészetben és régiség
ben, hanem főképen a népesség jellemében rejlik oka. 

Siena és Bolsenából j ő v e , legelőször Viterbonál és Ronciglionenál talál 
az utazó azon nemes és életteljes alakokra, férfias, kifejezésteljes vonások
kal, melyek épen nem látszanak érdemetlenek lenni n régi rómaiak ivadé 
kaihoz, kiktől egyébiránt koránsem különböznek annyira, mint az ember 

gondolná. Ámbár a magasabb rangnak erkölcsei és szokásai a fővárosban 
nagyon megváltoztak, de a nép máig is a régi maradt, a mi egyrészről az 
életmódban átalában, másrészről egyes számtalan szokásokban, főképen pe
dig a szólásformákban mutatkozik. 

Legkel lemesebb benyomást az idegenre azAlbaniai hegylánczolat gya 
korol, a minthogy maga is ezen tájék leggyönyörűbb a hétdombu város kör
nyékében. A z albániai hegyek — az olasz ég alatt sajátságos — kék zománcz-
czal vannak bevonva. A z ut virányos lejtőkön csörgő patakokkal, vén tölgy- , 
hárs- és gesztenyefák, ősrégi erdőségek mellett egy kies vö lgyön vezet ke

resztül A l b a - L o n g a klas-
sikus tájékához, melynek 
elfoglalásával kezdette 
hódításait hajdana római 
nép. 

Lassan visznek ben
nünket az öszvérek egy 
meredek kopár domb te
tejére. Balra tőlünk a 
mélységben fekszik csen
desen a halvány Albano 
tava, szőlődombok által 
körülszegélyezve, és csak 
néha zavartatva meg csen
des tükre néhány halász
csónak által. Szaraarakon 
és öszvéreken utazó, vagy 
pedig nagy medeueze ala
kú kosarakkal fejükön — 
gya log menő falusi nép 
festői csoportozatai élén-
kitik meg az utat. E nép
nek szépségét nagyban 
neveli öltözéke. Szép, erő
teljes emberfaj ez, nem 
nagy, de széles vállú, 
szabályos, kifejezésteljes 
arczvonásokkal, villámló 
szemek-görögösen haj
lott orr - kicsi száj s 
gömbölyű állal. 

A z olasz népviselet 
a városokban és a pusz
tákon átalánosan divato
zik. A férfiak czipőket 
viselnek nagy csatokkal, 
vagy pedig zsinórral meg
kötött bocskorokat és 
bőrbakancsokat csil logó 
gombokkal : továbbá rö
vid nadrágot, derékon öv
vel átszorítva, fehér, nyi
tott inget, melynek gal
léra ritkán van begom
bolva, és csak vasárna
pokon a könnyedén fel
kötött nyakkendő által 
tartatik össze. A mellény 
és rövid dolmány is so
kaknál csak ünnepi dísz-
öltöny. Télen és utazás 
alkalmával a római kö
penyt akaszt vállaira, me
lyet egy senatorhoz illő 
méltósággal visel. — A 
nyársforma hegyes bot a 
pásztorok ismertető je le . 
melyíyel az elszéledt bar
mot a nyájhoz visszate
relik. Alacsony hegyes 
tetejű kalapot viselnek, 
nyáron szalmából, télen 
fekete nemezből. 

Vidáman, j ó kedv
vel barangol a kevély 

római a miveletlen vidéken, mert az ekeszarvát megfogni, méltóságán alóli-
nak tartja. 

A nyúlánk, kecses falusi leányok, a városi nőktől vékonyabb testalkat, 
a ruházat és nagyobb crköle«ö-ség."»k által különböznek. Füzöc/.ipöket, hosszú, 
barnasárga ruhát, alulról vagy egy fekete, vagy több tarka bársony szegély-
zettel, hátulról befűzött vállt viselnek eleven színekkel, szalagcsokrokkal 
vállaikon. Ez öltözetben — mely még a régi rómaiaktól származik — nagyon 
jó l veszik ki magukat az olasz leányok. 

A mi a nőknél leginkább feltűnik az idegennek, az — a kalaphiánya, 



mely egy összehajtogatott s tűvel a hajhoz erősített vászonkelme (magnota) 
által pótoltatik. Kz négyszögletű, a fej hátulsó részén lefüggve képkeretet 
ábrázol, melyből a leányfő mint egy szent kép tűnik elő. Ezen fejtakarót — 
ünnepnapokon szines kelméből, fölpaszomántozva — utánozbatlan kellemmel 
tudják viselni. Ékszerül még szorosan nyakhoz tapadó szalngot viselnek ko
raitokkal, melyek azonban nem mindig valódiak. Ezen ékszerről az albániai 
és római nőt mindig meg lehet ismerni. 

Miért szólunk mi itt — kérdhetné valaki — csupán a falusi népről, és 
nem egyszersmind a városiról? Azért , mert mint már fönnebb emiitők, ama
zoknak egyénisége s erkölcsei sokkal közelebb látszanak lenni a régi ró
maiakhoz, mint a romlott városi népéi. Ez oly különbség, mely átalánosan 
el van ismerve, úgyannyira, hogy ezen hegyi lakók közöl akármelyik, ki 
velünk nyíltan és szivélycsen, de önérzettel társalog, mintegy azt látszik 
mondani : „minek tarttok ti engemet? én nem vagyok római és nem érdem
lem bizalmatlanságokat!" — És csakugyan, a ki Sabinában s az albániai 
hegyek közt csak egyszer volt is, azon napokat, melyeket e nép közt átélt, 
l egboldogabb napjai közé fogja számítani. És a ki velünk együtt a fehér 
magnotás albániai nőket látta volna, a kik csak vasárnapon az istenitiszte
letnél fátyolozták el magukat, bizonyosan sok régi ismerősre : Raphael Ma
donnáira ismert volna bennök. Nemcsak a nemzeti vörös dolmány és mell-' 
kendő, még az arezok is a régi Rómára emlékeztetnek, hol azokat mai nap 
is ugy találjuk, a mint Raphael ezelőtt 300 évvel látá. 

Azonban utunk tovább visz. Előttünk egy Frascatiból való ember 
hajtja szamarát, melyen egy meglehetősen beburkolt alak ül. A férfiú a he
gyes tetőü kalappal dús. fekete hajzatával gyorsan üget botjával utána. E g y 
kép az egyiptomi kivándorlásból! — Itt-ott fiatal legénykék játszadoznak 
az uton, miközben nagy lárma és kiabálás közt apró golyócskákat vagy 
pénzdarabokat hajigálnak bizonyos pont felé. Daczára annak, hogy máskor 
— különösen idegenek irányában, nagyon udvariasok szoktak lenni, csak alig 
térnek ki az utazó elől, a nélkül, hogy ezt" köszöntenek vagy arra csak egy 
pillantást is vetnének. 

Bármily gyönyörű is e tájkép, még sem gyakorolná azon nagy igéze
tet, ha a Campagnára s a régi Rómára emlékeztető romokra kilátást nem 
nyújtana. — A z első egy kövekkel s pusztai növényekkel boritott sikság, 
egykor virágzó és termékeny, és most az elvadulás s elpusztítás által kiet
lenné változott vidék, az esti fénytengerben úszva terjed ki előttünk. Ez, a 
közelben oly puszta táj , távolról nézve a legelragadóbb látványt nyújtja. 
Vöröses-barna színezetben csillog az egész vidék, imitt-amott a vetések vi
lágos-zöld tengere hullámzik és a láthatáron gyönyörű világos-kék vonalok
ban végződik, melyek mögött Rómának egy része tűnik elő a maga kupo
láival és tornyaival. 

Midőn a római Campagnáról, ezen nagy pusztaságról beszélünk, mely

nek közepében Rómának omladékai hevernek, lehetlen, hogy meg ne emlé
kezzünk annak haramjáiról, kik a regényirók és festők alakjainak mintául 
szolgáltak és az utazóknak valóságos rémei lőnek. Szomorú maradványai 
ezek a lovagkori ököljognak, mely a földnépnek gyávasága s a törvénynek 
tehetetlensége miatt máig sem töröltethetett el egészen. — A haramják ezen 
borzasztó mesterséget közönségesen kényszerűségből gyakorolják. Szenve
délyes természetű egyének ezek, kik játék közben vagy tzerelemféltésből 
gyilkosságot követtek el, és a büntetés elől menekülve, magukat a hegyek 
között vonták meg. — Korábban minden bevádlottnak 30 napi időköz volt 
k i tűzve , hogy ezalatt magát a törvényszék elé állitsa s igazolja. — Ha & 
kitűzött idő eredménytelenül folyt le, mindenkinek szabadságában állott a 
vádlottat akár élve, akár holtan a hatóságnak átszolgáltatni. A megidézés 
bando-nak neveztetett, a megidézett pedig, ki a törvény által kiszabott időt 
rendesen menekülésre használta fel, bandito-nak, a mi annyit jelent, mint : 
becstelen, száműzött, rabló. A vállalkozóbb szellemű férfiak ezek közöl az
tán, mint egy Fra Diavolo , de Cesaris, Barbone, bandákat toborzanak ma
guknak, a kik a rablásból rendszeres mesterséget űznek, és az utazókat nem
csak kifosztogatják, hanem valódi lovagi módon fogva is tartják, és csak 
b 'zonyos váltságdíj letétele mellett bocsátják szabadon. E g y ily rablófőnök
nek élete nincs minden regényes szinezet nélkül. — Ezernyi igaz, félig gaz és 
költött mondák járnak szájról szájra róluk, és a mily mértékben tiszteletben 
tartja őket a nép, azon mértékben növekedik a rablófőnök nagylelkűsége is, 
ki az ő alacsony gondolkozásmódját és érzelmeit csalékony mázzal vonja be, 
hogy a népet elvakítsa, és addig űzi gyalázatos kalandjait, mignem a kor
mánynak sikerül erőszak vagy csel által a kihágásoknak végetvetni. 

Azonban már közel vagyunk az örök városhoz. A kék albániai hegysor 
alatt húzódik el a búcsúzni készülő napnak fénye által megaranyozott házak 
és romok sorozata, melyek közöl a Sz. Péter templomának kupolája tűnik 
fel egész fenségében. A csendes Campagna eltűnik az esti alkonyatban, a 
csillagok előtűnnek és ezernyi fénybogaraktól körülzsongva — elérjük a vá
rosnak magas sötét kapuboltozatát. 

Mily ellentét a város fényesen kivilágított utczáinak lármája és a csen
des Campagna közt! 

Azonnal ősrégi, valódi római képek közt találjuk magunkat. A nyitott 
mulatóhelyek sötét alakokkal vannak megtelve és római lámpákkal megvi 
lágosítva. Férfiak és asszonyok festői csoportozata mindenütt, kapuk előtt 
és a házak lépcsőjén. Sötét szögletekben félig megvilágos tott Mária-képek, 
melyek előtt szegény gyermekek énekelnek. 

Azonban itt e belépésünknél a világ hajdani fővárosába, mely maga is 
terjedelmes leirást igényelne, fordítsuk az olvasó figyelmét Olaszországnak 
egy még délibb fővárosába, Nápolyba. (Ennek ezúttal rajzát közöljük, leí
rását j ö v ő számunkban.) ( F . i T t . i i „ tt,xbMii.) 

T Á R H Á Z 
Kakas M á r t o n levelei . 

C X X I X . Levél . A mikrokosmos. 
Tisztelt szerkesztő ur! Mint hő természetbúvár tudni fogja ö n , hogy a 

mi nagyban megvan a világon, annak kicsiben is föltalálni mását. A z ele
fántok harcsai a rhinoczeroszokkal ott vannak egy csepp eczetben a górcső 
alatt nézve; a legbölcsebb államrendszert megtaláljuk egy férges almában; 
az istenek haragját igen hiven mutatja kicsiben egy „kalapmellettviselt-
tollakatleszedető" hatalmasság, s több efféle. I g y j ő , hogy a mit a nagy 
államtanács bölcs férfiai elvégezének; de a mikről önnek, a bölcs gondviselés 
intézkedéseinek változhatatlan rendje folytán, csak szerdán szabad szólani a 
„Poli t ikai Ujdonságok"-ban; ugyanazokat megtaláljuk azon kisebb világnak 
államtanácsában is, melyet színháznak neveznek, s melyről önnek vasárnap 
is szabad megemlékezni. 

A budget-kérdés itt és amott. 
( M i az a „budget", hogy annyit emlegetik ? kérdi egy mindennek vé

gére járni szerető olvasó.) 
(Hát a budget egy olyan keletindiai szó, a minek kettős értelme van : 

ha van pénzünk, akkor azt jelenti, hogy „hova tegyük?" ha nincs, akkor azt, 
hogy „honnan vegyük?") 

Mint tudva van, a mi esetünk ez az egyik, nem az a másik. 
A szinházi budget is deficitet mutogat fel, épen mint a miniszterta 

nácsé; nem megy ugyan még billiókra, de elég nekünk, a mennyire megy. 
Töri is rajta a fejét a magas komité, miként kellene a kiadásokat és 

bevételeket összhangzásba hozni, de csak nem mentünk azon tul, hogy az 
ujságiróktól el kell venni a jegyeket (ugyanaz kicsiben, a mi nagyban ahirlap-
bé lyeg; meg van bennük gazdálkodva — egy tánezosnénak a czipő-árjegy-
zéke) . 

A szomszéd német szinházi Piemont, nemcsak hogy határainkat szün
telen nyugtalanítja, közönségünket amerikai karómászókkal dcsertálásra 
tántorítja, operai erőfeszítései által minket is költséges éneklő-hadsereg 
hadi-lábon tartására kényszerit; sőt még azonfelül szüntelen terjeszkedni 
törekszik; szemünk láttáraNápolyt csinál ellenünk a városligeti uj arénában, 
s négy szinházból álló unita Italiával bir már Budapesten a mi egyetlen ke-
repesi Vclenczénk ellenében. Igaz ugyan, hogy a mi várnégyszegünk mögött 
mi sem ijedünk meg tőle, de mégis nagy baj az, hogy nincsen pénzünk. 

Ekkor érkezik, mint egy szabadító Herr Maager, mint egy megerősí

tett államtanácsos, tisztelt barátunk Dobsa Lajos egy elaboratummal a ko
mité szine elé, a mire „Hö lgyfu tá r " és „Pes ter L l o y d " azt mondják, hogy 
Alleluja, már most Herr Maager lépjen be a minisztériumba. 

Persze, hogy alleluja nekik, mert tizenkét hasábot betölt, de hol van
nak hát a várt reformok ? 

A miket Dobsa barátunk hosszú tizenkét hasábon elmond, mind olyan 
dolgok, a miket minden ember tudott régen. H o g y j ó hetirend kellene, j ó 
szinészek, j ó előadások, j ó ruhatár, j ó dráma, j ó opera, j ó igazgató, j ó éne
kesek, j ó közönség, j ó termés az országban (mi hozzá teszszük, és j ó dara 
bok, mit ő kifelejtett), de hogy mind c jókat hogyan lehetne elérni? azt tisz
telt barátunk nagyon soványan magyarázza m e g ; magyarul mondva : igen 
maaagerul. 

Amike tDobsa barátunk orvosolni akar, azok mind bureaukratikus apró-
lékoskodások. H o g y a próbákon el ne nevessék magukat, hogy a szinészek 
fizetéséből öt-hat garast lehúzzanak, hogy ne adjanak nekik jutalomjátékot, 
szabadságidőt, ez mind el volt mondva százszor, meg is próbálva, még az is 
hozzátéve, hogy az Íróknak is meg kell szorítani százalékaikat; hogy a 
színházba senki ingyen be ne jusson, hogy adjanak sok újdonságot, klasszikus 
darabokat; hogy teremtsenek nagy talentumokat, ez mind régi tanács már; 
de mindez alig használ többet a ráolvasásnál. Fölemelhetjük a szinház be
vételeit egy pár ezer forinttal, leszállíthatjuk a kiadásait megint annyival, 
mégis csak előttünk fog örökké maradni ez a rettenetes nagy betűkkel irt 
szó „ D E F I C I T . " 

H a Dobsa Lajos a helyett, hogy j ó barátom, ellenségem volna, azt kí
vánnám neki, hogy legyen színházigazgató, akkor majd tapasztalni fogja. 

Mer t egy dologról kell tisztába j ő n ü n k , tekintetes színházi-tanács! 
arról : hogy deficitje mindig volt a színháznak! 

H o g y az évenkinti deficit zajt nem csinált, az onnan jő , hogy né
melyik évben elpalástolták azt, a mi nagyon könnyű. A szinház ruha- s disz-
lettára évenkinti G000 ft. beruházást igényel ; csak ezt az összeget kellett 
más czélra forditani, hát mindjárt takarva maradt a deficit, s csak a harmadik 
évben tünt ki, mikor aztán díszletek, bútorok, ruhák széthullottak, s e g y 
szerre kellett a hiányt a kár rovatába felirni, vagy mikor egyik igazgatóság 
a másikra 5 — öOOO ftnyi fizetetlen árjegyzéket hagyott . Igy támadt, hogy a 
színháznak ekkoráig lassacskán van, vagy 100 ezer forint adóssága, ennek az 
5000 ftnyi kamatja már bizonyos deficit rá nézve, mert az országos alapból 
vett segélyezés annyival kevesebb. 



Ezen a bajon semmi elaboratum nem segit. 
A baj kórtörténete ebből áll : 
a magyar közönség egy szinházat kivánt emelni Pesten, mely a mii

igényeknek megfeleljen, mely a nemzet méltóságát szem előtt tartsa, 8 a 
nemzeti nyelv és művelődés oltára legyen; 

következőleg mind a közönség, mind a sajtó a művészet minden ágá
ban kitűnőt, ragyogót , dicsekedésre méltót követelt intézetétől; 

ugyanazért minden pénzhajhászó, látványos előadást, mely csupán a 
pénztár megtöltésére s az izlés rontására czéloz, száműzött e csarnokokból; 

és utoljára — nem adott mindjárt eleve, mikor módjában lett volna, 
elég pénzt a kitűzött czél kivitelére. 

Ha a szinház keletkeztekor mindjárt 400 ezer forint helyett megszava
zunk egy milliót, a mit ugyan meg sem érzett volna ezelőtt 25 évvel az or
szág, most volna olyan színházunk, a milyet akarunk, hogy legyen. 

Igy pedig csak ezen hármas kérdésben van válogatásunk: 
1. Van-e kilátásunk arra, hogy lesz olyan helyzetben a nemzet, a mi

dőn a szinház alaptőkéjét azon mennyiségre emelheti, a mely képessé teendi 
az igazgatókat a nemzetiség és művészet igényeinek teljesen megfelelhetni. 
Magyarország tizenkét millió lakosának épen 5 ujkrajezárt kell áldozni e 
czélra fejenkint. Hiszszük-e, hogy ez meg fog történhetni? 

2. Ha ezt nem hiszszük, ha nincs reményünk a nemzeti szinház j o b b 
napjait egy áldásteljes önkormányzat korszakában megérhetni, akkor van-e 
kedvünk hozzászokni eltitkolhatlan szegénységünkhöz? akarjuk c beérni 
azzal a kevéssel, a mit 16 ezer forintnyi „szerény" segélydij mellett (miből 
a szinház már csak 9 ezerét kap, a többi kamat- és törlesztésre megy! ) em
beri erőkkel ki lehet állítani? 

3. V a g y pedig, ha sem nagyobb segélyezést nem adhatunk, sem élvkö
veteléseinkből nem engedünk, el tudjuk-e magunkat szánni arra, hogy kiad
juk a szinházat valami tisztességes bérlőnek ? a ki aztán majd mindent fog 
tartani, drámát, operát, népszínművet, a mi a közönségnek tetszik, a szinházat 
is j ó rendben fogja tartani, mert zsebére megy a já ték; hanem a ki azután 
bizony az amerikai karómászókat, Jokot , az indiai majmot, a „ l é g y - és béka
embereket," a kaucsukembert, Casanova majmait és a lokálposszékat sem 
fogja megvetni, mert ezek is nagyon tetszenek ám a közönségnek! s a 
ki, bizton mondhatom, nem csak deficitről nem fog panaszkodni, de három 
év múlva okvetetlen házat épit Pesten. Akarjuk-e ez t? 

Valamelyiket a három közöl választanunk kell; valami rendszert fel 
kell állitanunk, a mit kövessünk, a mihez szabjuk egész gazdálkodásunkat, 
mert az olyan aprólékos hibák kutatásával, a minőketD.L.bará tunk felidéz; 
s a mik minden színháznál épen ugy megvannak, senkin sem segitettünk s 
ezentúl is minden igazgató, ki ez intézet kormány rúdját kezébe veszi, nép
szerűsége romjainak s egy csomó uj adósságnak hátrahagyásával fog innen 
menekülni. 

E g y pár tréfás passust is találtam tisztelt barátom elaboratumában, 
minők azok, hogy „a páholyközönségnél van az izlés, az adja a tónust," s 
h o g y „nem levén az operának elég jövedelme, vasárnaponkint is kell adni, a 
mikor úgyis van nagy közönség." E léggé keresztyén vagyok, ezekből nem 
csinálni anekdotát, hanem inkább komolyan felelek rá : a páholyokban ná
lunk épen ugy ülnek ügyvédek, orvosok, polgárok, kereskedők, mint a zárt
széken ; a páholyközönség itt soha sem képvisel osztályt, ha már arra volna 
is eset, hogy osztály képviseljen műveltségi fokot. — A második passusban 
elmondott manoeuvre pedig csak annyi, mintha valaki az egyik zsebéből a 
másikba teszi a pénzét s aztán felírja a bevételei közé. Kakas Márton. 

A p r ó l eve lek különfé le a p r ó s á g u k r ó l . 

I. Már akár inde, akár unde, annyi tagadhatatlan, hogy nagy időket 
élünk. A korszellem nagyszerű hódításokat visz véghez. Vettük észre már 
ezt akkor, midőn legelőször rcgistráltuk a bámulatos esetet, hogy a budapesti 
vizhordók a „Donauwaaser" helyett magyarul kezdenek kiáltozni; most 
megint ugyanazt erősíthetjük, midőn biztos hirek alapján konstatirozzuk azon 
„ n a g y horderejű" tényt ,hogy mult vasárnap a nemzeti szinházban,.Lihorafi" 
előadásakor a zenekar Lavotta és Csermák magyar indulóit vette elő, a mi 
hallatlan esemény. A „magyar indulókra" ugyan kicsinyben mult, hogy a 
közönség kifelé nem indult, mert hiába! minden kezdet nehéz, s még nem 
etrv jámbor öreg bőgő mes-meírakad, mintha kérdezni akarná : „n ix mehr 
tá jcs?" No, de csak türelem, kitartás, nem oly könnyű a roszról egyszerre 
r a t múlni a jóra . 

„ A nőnem az emberiségnek nemcsak szebb, de jobb fele i s " — monda 
gr. Dessewffy Emil legutóbbi akadémiai megnyitó beszédében. E tétel 
persze czáfolhatlan; mi tehát a méltányosság érzeténél fogva a megszomoro
dott férfivilágot némi kis divattudósitással akarjuk megvigasztalni, minthogy 
róluk divatlapjainkban ugy sem igen szól a krónika. 

Első itt, mi figyelmünket megragadja : hogy a „ fö ld ig ketté választott" 
hajfrizura, mint a békés idők ártatlan képviselője, szemlátomást tünedezni 
kezd, most haját mindenki haragosan fólborzalja, mintha az egész világ bir
kózásra készülne; a bajuszok, melyek utóbbi időkben már bánatosan k o 
nyulni kezdottek, most ismét vitézül fölpedertettek, s egész lelki öröm volt 
az utóbbi akadémiai gyűlések alkalmával a sok öklelésre készülő bajuszon 
végig tekinteni, melyek harczias fenyegetéssel állottak kelet s nyugat felé. 

Itt eszünkbe jutnak a legutóbbi akadémiai választások is, melyek ellen 
megint uton útfélen sok a panasz. Mint hallik, egyik azért maradt ki a vá
lasztásból, mert titokban kisült rá, hogy : „ B o l o n d Miska", a másik meg 

nagyon is okos miska, ergo bevenni nem lehet. Fók"llék azonban, hogy va
laki sohase nevessen, a ki elneveti magát, kimarad. Én azonban igen komoly 
s már most is igen ismeretlen ember vagyok. Könyök István. 

I r o d a l o m és művésze t . 
•4- (Uj becses könyvek) jelentek meg Heckenast Gusztáv könyvkiadó

hivatalában, s ezek a következők : „Hunnia," gr. Széchenyi Istvánunk még 
1835-ben irt munkája, melyet most T ö r ö k János egy előszó kíséretében tett 
közzé. A „Hunn ia" igen szépen van kiálütva .- 240 lapra terjed. Ara 2 tt. — 
Megjelent továbbá két kötet Horváth Müníly jeles „Magyarország történel
mének" (Hatvani Mihály által lett) uj átdolgozásából. E két kötet a magya
rok történetét egész a mohácsi vészig tárgyalja. A két kötet összesen 1237, 
sűrűn nyomott lapra terjed, s ára együtt 5 fi. - Jókai Mórnak „A magyar 
nemzet története, regényes rajzokban" czimü, különösen hölgyek számára irt 
munkája szintén megjelent második javitott s bővített kiadásban. A diszesen 
kiállitott könyvet 17 szép, történeti fametszvény ékesiti. Ara 2 ft. 50 kr. — 
Végre kikerült a sajtó alól az , , I smere t tár" IV- ik kötete is,melynek tartalma 
Drinátöl—Feretriusig terjed. É 735 lapnyi kötet ára 1 ft. 

-+- (A Török János által szerkesztett „Hazánk") czimü folyóirat máso
dik évfolyamából a két utolsó füzet ( V I I . — V I I I . ) jelent meg egyszerre 
Heckenast Gusztávnál, érdekes tartalommal, melynek okirattára ezttal l eg
inkább gr. Széchenyi halálára vonatkozik. 

+ (Niik naptára.) E g y diszesen kiállitott könyv jelent meg ily czim 
j alatt : „Magyar nők évkönyve." 1861-re. Szerkeszti Emilia. Tartalmát a 
képekkel illustrált naptáron kivül, a háztartás körébe vágó apró czikkek, 
történeti nevezetességű magyar nők életrajzai, beszélyek a versek képezik; 
továbbá közölve van benne azon lelkes hölgyek névsora, kik nemzeti közczé-
lokra u. m. az Akadémiára, Kaziuczy-alapitványra stb. adakoztak. Végü l 
rovatos táblák vannak hozzácsatolva a kiadások, bevételek s egyéb házi 
jegyzetek számára. E könyvet , melynek diszét gr. Széchenyi Istvánné arcz
képe is emeli, csupa hölgyek irták, s Jókai Mórnak van ajánlva. 

— (Magyar akadémiai jutalomosztások 1800-ban.) A z akadémiai nagy-
és Marczibányi-jutaiom kiadása ez idén a törvénytudományi osztályt illet
vén m e g , ez a lefolyt négyévi időközben megjelent e szakbeli munkák közöl 
egyet sem itélt a nagyjutalomra méltónak; a Marczibányi-jutalmat azonban 
Tóth Lörincznek az „Ős iségrő l irt munkájáért Ítélte kiadandónak. A nyelv
tudományi osztály ajánlata folytán, a 15 aranyos Sámuel dij l"858-ról Hun
falvi Pálnak a magyar igeidők használatáról irt értekezéseért, 1859-ről pe 
dig Czuczor Gergelynek a magyar mássalhangzókról szóló értekezéseért 
Ítéltetett meg. A z o n történettudományi föladatra, hogy adassék a magyar
nemzet műveltségi állásának vázlata az első fejedelmek korszakából, három 
pályamunka érkezvén, ezek közül a két biráló többségével jutalmazandónak 
itéltnck jel igés levele felbontatván, szerzőjéül Frank Vilmos növendékpap 
tűnt ki. E munkáért a jutalom kiadatik, de a munka maga nem nyomatik ki. 
A mi a hölgydijakra kitűzött négy jutalomtételt illeti, a a) „Füvésze t alapvo
naladra 1, b) a „Közönséges természettan' ra 5, c ) a „Népszerű nemzetgaz
daságtan"™ 3, d ) a „ R ó m a i irodalomtörténeté"re pedig 2 pályamunka érke
zett be. A z a) és dj föladatokra (füvészetre és római irodalom-történetre) 
érkezett pályamunkák közöl az illető bírálók beadott véleménye szerint egyik 
sem felelvén meg a kitűzött kérdésnek, az Akadémia az illető két rendbeli 
jutalmat ki nem adatnia a füvészetre és római irodalomtörténetre a pályázatot 
ismételtetni határozta. A „Népszerű nemzetgazdaságtan"-! és „Közönséges 
természttan"t i l letőleg, az ezen két föladatra beérkezett pályamunkák közöl 
a bírálók egyet-egyet jutalomraméltónak Ítélvén, az illető jeligés-levelek 
fölbontása ^után kitűnt, hogy a jutalmazott „Nemzetgazdaságtan" szerzője 
Karvassy Ágoston, a jutalmazott „Természet tan"-é pedig Greguss Gyula. 

+ (Az erdélyi fejedelmek arczképcsarnoka.) Mint tudjuk, Pesten 
egyik könyvárosunk a magyar királyok arczképcsarnokát indította meg, 
melyből az első műlap, mely az Arpádházból származott királyokat hozza, 
már meg is jelent. Mos t Kolozsvárott is hasonló vállalat van keletke7Őben. 
Ugyanis Demjén László az erdélyi fejedelmek arczképeit fogja kiadni, me
lyeket Barabás felügyelete alatt, ennek egyik tanítványa, Maszák Hugó ha
zánkfia rajzolt kőre, a gyűjteményeinkben, nevezetesen a nemz. Múzeumban 
levő képek és pénzek után. 

-f- (A „Sárospataki füzetek") negvedik évfolyamának V I I I . és I X . 
füzete megjelent, következő tartalommal : Egyházi képviselet. Simon József. 
— Rousseau neveléstana, Emiljében kifejtve. Szeberényi Lajos. — Vermigl i 
Mártyr Péter (utolsó közlemény). Pápai Imre. — Magasb nyilvános fő-
leánynövelde szervterve. Dócy Gedeon. — A tiszainneni h. h. egyházkerület 
Miskolczon székelő főleánynöveldéjének rövid ismertetése. — Vallásügyi 
tárgyalások az 1839—40. évi országgyűlésen, liodon Rahám. — A b . ke
resztúri h. h. egyház levéltárából. Barna József. — Irodalmi szemle. Erköl
csi olvasókönyv. Zs . J. — Világkrónika. ( L o n d o n ) . Gyászhír. 

+ Megjelent : „Emléklapok a gróf Teleki-család történetéből. G r ó f 
Széki Teleki Gyula , a dunántúli h. h. egyházkerület főgondnokának, R é v -
Komáromban 1860. sept. 19. e hivatalbai beiktatása ünnepélyére, hódolata 
s tisztelete jeléül, több kútfő után irta Körösi Sándor." A fűzet 27 lapra 
terjed. 

-+- (Uj orvosi munka.) Dr. Poor Imrétől közel' bb ily czimü munka j e 
lent meg : „ A görvegek (scrofulides) megalapítása és beiktatása a bőrbeteg
ségek természeti rendszerébe." Első füzet. — Ugyanő előfizetést hirdet 
Sauer József egyetemi orvostanár előadásai nyomán általa szerkesztett or
vosi „különös kórtan és gyógytanra" (pathologia és therapiu speciális 
medica). 



4- („Petöji-emUkkönyv<í-ünk is lesz.) Ormódi Bertalan fogja ezt szer
keszteni s Werfer Károly adja ki előfizetés utján. A könyv dec. elején jele
nik meg, Petőfi arczképével s még három, a nagy költőre vonatkozó képpel 
diszitve. Előfizetési dij 1 ft. 

© Megjelent Debreczenbcn : Csokonai Vitéz Mihály síremléke. K é t 
rajztáblával. I. A síremlék képe. I I . Debreczen városnak színezett térképe. 
Közl i Beregszászi Pál. A fűzetke Csokonainak a debreczeni temetőben állí
tott síremléke történetét tartalmazza. — Eszerint a debreczeni főiskolai lel
kes tanuló ifjúság több izben kezdeményezé, a költőnek emléket állítani, mig 
végre a tanári kar a pénzgyüjtéssel Vecsey József, népszószólót,, a terv elké
szítésével pedig Beregszászi Pál urat bízta meg. Adakozás folytán bejött 
2321 ft. 23 kr. váltó, az emlék 2178 ft. 5 kr. váltóba került; a fennmaradt 
43 fton az emlék rajzát készíttetek el és számos példányban kiosztok, nem
csak az adakozóknak, hanem hírlapokhoz is mellékelve. A síremlék 18 láb 
magas; vasból öntetett a turjaremetei vasgyárban s 75 mázsát nyom. —Fe l -
álliták a debreczeni hatvani-utczai temetőben 1836-ban július hóban, a költő 
sírjára, minden legkisebb ünnepélyesség nélkül; — az 1805-ben elhunyt köl
tőnek halála után 31 évvel. — Továbbá a füzet magyarázatot ad Debreczen 
város térképéhez, melyen hiven fel van jegyezve Csokonai születéshelye, s 
azon ház hol meghalt, ugy a temetőben azon pont, hol hamvai nyugszanak 
B a síremlék áll. — Szerző e füzet kiadásával azon hozzá méltó hazafiu czélt 
tűzte maga elé, hogy a begyülendő pénzből, a síremlék kijavíttatását eszkö
zölje. Reméljük, hogy a nemzetnek a költő iránti kegyelete nem engedi 
meghiúsulni törekvését. 

+ (A „Zrinyi esküje") czimü műlap kiadói értesitik előfizetőiket, hogy 
a nevezett kép már annyira készen van, mikép a kövön f. hó 20-ig tökélete
sen be lesz fejezve, s akkor rögtön elindittatik Bécsbe, Reiflénstein kőnyom-
dájába, honnan rövid időn ki fog kerülni. 

+ (Kukliné hires prédikácziói js megjelentek végre.) Kolozsvárott 
Stein János könyvkereskedéséből kaptuk : „Kukliné prédikácziói"-t. Néhai 
Kukli Jónás hátrahagyott irataiból összeszedte Kukli Jeremiás. Ára 1 forint 
20 kr. Ez európai hirü munkából lapunk is hozott néhány jeles prédikácziót 
mutatványul, azért ajánlgatnsunk felesleges volna. Bizonyosan megajándé
kozza vele sok férj kedves életepárját, ki abból sok életbÖlcseségét merithet, 
ha jónak látja. Lapunkban csak 8 prédikácziót közöltünk s e könyvben 38 -
nál több van. az élet minden viszonyaira, ünnep- és hétköznapokra alkal
mazva. 

+ (Engerth Rajzpéldányai.) Épen most jelent meg Rohn műintéze-
tében Engerth Vilmos „Rajzpéldányainnk" 2-dik kiadása kezdők számára, 
ö r ö m m e l üdvözöljük azoknak oly hamar történt terjesztését, mivel c vállalat 
Magyarországban az elsii e nemben, mely alkalmas a rnjzoktatasban isko
láink valamennyi osztályainál egyenlő és egyszersmind rendszeres halndást 
előidézni. — Könnyebb megszerezhetése végett e rajzpéldányok kiadója 
Engerth Vilmos ur az egyes, 10 negyedrét példányból álló kötetnek 50 kr-
nyi ugy is olcsó árát, 40 krra szállította le, és emellett nagyobb megbízá
soknál a szokott provisio is megadatik. 

+ {Emília „Családi kör") czimü lapjának érdekesen összeállított első 
szama megjelent. Közöljük az 1-sö szám tartalmát, mely eléggé tanúsítja a 
változatosságot és közhasznúságot. A megnyitó czikk : A nők, mint a társa
dalmi élet tényezői. Almási Balogh Páltól. — Éjjel. (Kö l t emény) . Tompa 
Mihályiul. — Mit tudnak a nők? Történeti beszély. Jókai Mórtól. — Búcsú 
(Köl temény) . Zajztuiitál. — Palermo. I. Közli Garam.— A váltó. Beszély. 
Balázs Sándortól. — Emlékezzünk régiekről. Vázlatok az emberi életből. 
Felletár Emiltől. — E g y hét története. — Irodalom és művészet. — Buda
pesti hírvivő. — Vidéki hir. — Mindenfélék. — Nemzeti színház. — Divat-
tudósitás. Mellékletül egy szinezett divatképet hoz. Boritéka is tele van vi
déki levelek és egyéb apróságokkal. 

•+- (.A „Magyar hölgyek életrajza'') czimü tört. munka Kulini Nagy 
Benő és Sárváry Elektől Debreczenbcn megjelent. A z igen díszesen kiállí
tott könyv hazánk lelkes leányainak van ajánlva, s Horogszegi Szilágyi 
Erzsébet kőnyomatu arczképe mellett, multunk dicső hölgyei közöl e követ
kezők életrajzát hozza : Horogszegi Szilágyi Erzsébet, Hedvig, Székely 
Klára, Patóesi Zsófin, Uroza Ilona. Egervár hősnői, Bocskai Klára, Szent-
gvörgvi Czeczilin, Szentgyörgyi Borbélya , Zrinyi Ilona, Bethlen Katalin, 
Lónyai Anna, Kanizsai Dorottya, Erzsébet és Mária királynők, Béldi Zsu
zsanna. Komjáthy Anna, Tarezay Anna, Olnodi Zudár Katalin, Bornemisza 
Anna, Sarolta. Szörényi Láncba, PemHinger Katalin. Margit, Molnár Bor
bála, Bátory Anna, Dukai Takács Judit, Vinnai Potentiána, Dániel Polixéna 
és Szondi Zsuzsanna. - - A veünpapirra nyomott, huszives mü bolti ára 3 ft. 

- ) - Szegeden, Burgcr Zsigmond nyomdájából ily czimü munka került 
ki: „Szent István, Magyarország első királya." Mindkét nembeli kathnlikus 
ifjúság számára irta Remellay Gusztáv. A 151 lapnyi könyvet két kőnyomat 
disziti. melyeknek egyike Magyarország herczeg-primását, a másik pedig 
azon jelenetet ábrázolja, midőn a szent király előtt az őt megölni szándékozó 
orgvilkos (Sídre borul. E könyv, mely a herczegprimás ő eminentiájának van 
ajánlva, első kötetét képezi Remellay „Történeti könyvtárának," mely ko-
ronkint történeti elbeszéléseket hozand az ifjúság számára. Ezen első kötet 
ára 1 ft. 

— (Kérelem.) Legyen szabad tisztelt gyűjtőimet bizalmasan fölkérnem, 
hogy iveiket hozzám (Pest. képiró-uteza, 4. sz . ) , vagy a „Vasárnapi Ujság" 
szerkesztőségéhez mielőbb beküldeni szíveskedjenek, hogy ft nyomatandó pél
dányok száma iránt magamat, tájékozhassam. Pest, okt. 20. 1860. — Vida 
József, *) a „Nemzeti Koszorú" szerzője. 

*) Kéretm-k a tisztelt l a p s z e r k e s z t ő k e sorok átvételére. 

- f („Lyrai áloék.") Ily czim alatt jelent meg Ráth Mórnál egy kötet 
költemény, nyugati jeles költőkből fordítva Szász Károly által. Képviselve 
vannak e könyvben : Beranger, Burns, Byron, Coleridge, D e Vigny , Giflord, 
Göthe , Gray, Heine, Hervegh, H u g ó Viktor, Lamartine, Landon, Longfel -
\ovr, Moore Tamás, Schiller, Shelley, Van Hasselt, Wordswor th . — A kiál
lítás igen csinos s hölgyeknek szánt ajándéknak igen alkalmas könyv. 

-f- Kalocsán pedig ily czimü füzet került ki sajtó a l ó l : „Egyházi em
lékbeszéd, melyet a kalocsai székesfőegy házban a Jézus-társasága ünnepélyes 
bevezetése alkalmával 1860. september 30-án mondott Kováts József, apát, 
prépost és kanonok, hittudor stb. A tüzet 40 lapra terjed s a jezsuiták iránti 
ellenszenvet igyekszik más útra terítni. 

+ (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és társa mükereskedésében mngjelent: 
„Magyar ábránd/' népdalokra szerzé Székely Imre. Á r a 1 ft. Továbbá : 
„Tanulmányok" zongorára, a magyar zene előadása képzésére szerzé Mosonyi 
Mihály. Második fűzet. Ára 1 ft. 

+ (A műegylet) a legutóbbi képkiállitásböl a kii vetkező műveket vásá
rolta m e g : „Máramarosi tiszavölgyi tájkép" Mezeitől (140 ft.), „Kápo lna 
belseje" Haantól (80 ft .) , „ A sóvárgás" Pecztöl (80 ft.), „Nyári tájkép" és 
„ T é l i tájkép" Perzel L.-tól ( 3 0 - 3 0 ft.). 

V e g y e s h í r e k . 
— (Reményi előre, hirdetett hangversenye) ma vasárnap délben fog 

véghezmenni a vakok-intézetének javára, mely, kívánatos, hogy épen e jó té 
kony czélja miatt, minél népesebb, pártoltabb legyen, hogy szegény világ
talan testvéreink fölsegitése mennél nagyobb erővel történhessék. A hang
verseny délben 12 órakor leend, a programm következő: 1) Nyitány W e b e r 
K . Mária „ O b e r o n " czimü dalmüvéből; — Erkel F . vezérlete alatt előadja a 
nemz. színház zenekara. 2 ) Concerto (AlIegropathetir[ue.) Szerzé Ernst H . 
W - ; előadja zenekar kisérettel Reményi Ede . 3) „Repülj fecském ablakára;" 
énekli Hollósy L . Kornélia assz. 4) Magyar népdalok; előadja Reményi Ede. 
5 ) Nyitány Doppler F. „ K é t huszár" czimü dalművéből; — Erkel F. kar
nagy vezérlete alatt előadja a nemz. színház zenekara. 6) Mazurka de Fan-
taisie, szerzé és előadja Reményi Ede. 7) „Szent ember" Vörösmartytól, sza
valja Egressy Gábor. 8 ) Velencééi karnevál, szerzé és előadja Reményi Ede. 

b . — (A horvátországi szűkölködők javára rendezett sorsjáték húzása) 
október 31-kén visszavonhatlanul véghezmegy. Testory kirakatában, a vá-
eziuteza és Kristóftér sarkán már rég láthatni a nyereményeket. A z első nye
remény egy 24 személyre való ezüstteriték, 12,000 ft. értékkel, melynek fé
nyes ragyogó tálai, tányérai stb. számos bámulót vonnak maguk köré. A 
többi nyeremények szintén mind értékes tárgyak; vannak köztük festvények 
a magyar történetből, mellszobrok, vadász eszközök s egyéb itt elszámlúlha-
tatlau nevezetességek. A sorsjegyek gyorsan kelnek s a boltokban e hó 27-ig 
lesznek kaphatók, ezután pedig csak a sorsjáték rendezőségénél (üllöiut 12. 
szám a.) 

— (Báró Jósika Miklóstól egy pár sor.) Véletlenül tudomására jutot
tunk e g y levélnek, melyet külföldön élő, nagyérdemű regényírónk, b. Jósika 
Miklós, válaszképen intézett egy itteni fiatal hazánkfiához, ki „ M a g y a r 
toasztok könyvét" akarván kiadni, többi között b . Jósikát is fölkéré a közre-
niunkálásra. A tisztelt báró, miután a felhívást részéről el nem fogadható-
nak nyilatkoztatja, többi közt ezeket irja : 

„ A lelkesedés szép d o l o g ! adja az ég, hogy soha ki ne aludjék : de 
komoly időkben — a haza tőlünk nem toasztokat, fáklyás és macska-zenéket 
kivan — hanem érett, komoly férfiakhoz illő tetteket, - Jobb lenne talán 
oly könyv, melyben meg lehetne a mi lelkes és szép fiatalságunkat arról 
győzni : hogy a haza tőlük most mindenek felett azt kívánja és követeli, hogy 
tanuljanak, magukat képezzék ki. Mert jöhet idő, hol épen a mi hazánknak 
leend nagy és fontos hivatalokra, tisztségekre tökéletesen képes férfiakra 
szüksége. Minden elhenyélt óra most — hazaárulás! Toasztozzunk, tánczol-
junk, beszé'jüuk magyarul, viseljük őseink öltözetét, de ne feledjük a 
födolgot — s hagyjuk az ily könyveket azoknak, kiknek az efféle a fődolog 
8 olcsó hazafiság!" 

Olvasóink bizonyosan érdekkel fogják olvasni e k o m o l y , intő szava
kat. ( A „toasztgyüj temény" fiatal kiadójának védelméül ki kell egyébiránt 
jelentenünk, hogy szándéka nem roszabb mint akármely .,alkalmi versek vagy 
levelező könyvek, finom társalgók" s több hasonló társzekerek kiadóié?) 

/ \ (Cholera.) Spanyolország déli részében kiütött a cholera s kivált 
Gibraltár körül mind veszélyesebbé válik. 

0 (Nagy szárazság.) Spanyolországban Malagában a nagy szárazság 
miatt nagy vízhiányt éreznek: a mosóvíz ára háromszorta nagyobbá lett. 

E g y v e l e g , 

-|- (A tintafoltot a vászonból) igen könnyen kí lehet venni, ha a foltos 
helyet olvasztott faggyúba mártjuk, s aztán kimossuk; mire a tintafolt egé
szen elenyészik. 

+ (Egérpusztitási mód.) Tudjuk, hogy az egérfogdosásnak számtalan 
módja van, melyek kisebb-nagyobb sikerrel alkalmaztatnak. Egy tapasztalt 
gazda e kártékony állatok kipusztítására a következő egyszerű módot ajánlja : 
Az illető helyen egy I S hüvelyk magas s 6 hüvelyk át mérőjü közönséges 
szüknyaku fazék ásandó le, melynek feneke kilyukasztandó, hogy a netalán 
beleszaladó esöviz elvezettessék. Ez egyszerű móddal — állítja az ajánló 
gazda — 350 lábnyi kerületű csűrben, októbertől martius végéig 70 fazék
kal 11,673 egeret fogott ; némelyik fazékba egy nap száznál is több egér szo
rult. Ily kitűnő eredmény mellett ez egyszerű mód megérdemli a kísérletet. 



A magyar Akadémia Széchenyi-ünnepélye 
a nemzeti Muzenm díszteremében, október lS-án. 

Központi tudományos intézetünk, a m. Akadémia, ez évi nagy
gyűlését más éveknél korábban, okt. 12-én és 13-án tartotta. Az 
első napi ülésről, melyben gróf Dessewfíy Emi l t , To ldy Ferenezet, 
Wenzel Gusztávot, gróf Mikó Imrét , Szabó Józsefet és (Szász Ká
roly által) gróf Teleki Domokost hallottuk, bővebben emlékeztünk 
testvérlapunk, a Pol i t ikai Újdonságok közelebbi számában. A máso
dik nap kizárólag az Akadémia alapitója, dicsőült gróf Széchenyi 
Istvánunk emlékének vol t szentelve s el mondhatjuk, hogy mind 
az Akadémia kebléből a legfényesb szónoki és köl tői erőkkel talál
koztunk itt , mind pedig a roppant számú közönség meleg részvété
nek és hazafiúi lelkesültségének örvendettünk. 

Hogy e magasztos ünnep külső hatásáról s formájáról tisztább 
fogalmuk legyen távol lakó olvasóinknak, szándékunk, lapunk leg
közelebbi számában e fényes gyülekezetet rajzban is bemutatni. 
I t t csupán annyit ke l l megjegyeznünk, hogy a múzeumi diszterem 
nem volt képes befogadni a roppant közönséget, mely a főváros, s 
az ország közel és távol részeiből sereglett össze, hogy körülál l ja 
még egyszer a dicsőült hazafi mellszobrát, s a nagy szellem emlé
kének leróhassa tisztelet- és hálaadójának egy részét. 

Ez érzelmek tolmácsául hivebb, avatottabb képviselőket nem 
választhatott az Akadémia, mint k iket e nemes tisztséggel megbi-
zott : b. Eötvös Józsefet és Arany Jánost. 

Midőn báró Eötvös József, Széchenyinek az Akadémia másod
elnöki székében utódja, a szónoki székhez lépett, ünnepélyes csend 
ál lott be, de az emlékbeszédet utóbb sokszor szakitá félbe a kitörő 
helyeslés és lelkesedés. Közöljük az államférfiúi , szónoki és költői 
szépségekkel teljes beszédet egész terjedelmében. Jövő alkalommal 
adjuk Arany János költeményét. 

liárií Eötvös J ó z s e f beszedő. 
Ha a népek életében nincsen fontosnbb p i l l a n a t azoknál, midőn közös 

érzelemtől áthatva nemzeti cgységök tiszta öntudatára emelkednek : akkor, 
tisztelt gyülekezet, a férfiúnak halála, kinek emlékére összegyültünk, idősza
kot fog képezni történetünkben. 

A veszteség, melyet szenvedénk, a csapásnak váratlansága; a mód, 
melylyel az történt, egyenlő fájdalommal t ö l t e a nép minden osztályait s az 
ország messze határai között nincsen vidék, a különböző népfajok s vallás
felekezetek között , melyeket az isteni Gondviselés e földön egy nemzetté 
egyesitett, nincs oly töredék, mely e közérzületben részt nem vett volna; 
mintha a kegyes istenség e férfiú nagy érdemeinek azt adta volna jutalmul, 
hogy azon egyetértés, melynek eszközléseért munkás életén á t fáradott, sirja 
fólött létesüljön - ő azt örökségül hagyhassa nemzetének. 

Soha fejedelem, hatalmának tetőpontján, soha államférfi népszerűsége 
verőfényében nem szállt sirjába, kinek ravatalát több s átalánosabb tisztelet 
környe/é; s az idegen, ki e napokban hazánkba jő s a hatásnak tanuja lehet, 
melyet Széchenyi halála okozott , bizonyosan azon meggyőződéssel tért volna 
vissza övéi közé, l*>gy azon férfiú, kiért egy egész nemzet, tiz évvel miután 
a közélet pályájáról lelépett, gyászt ölt, nagy s felejthetlen érdemeket szer-
zett magának e nemzet iránt. 

Mennyivel crősebb ezen meggyőződés bennünk, kik életének tanúi va-
lánk, s kik ha a inukba visszanézünk, vagy hazánk jelen helyzetét tekintjük, 
mindenben, mi ott szép vala s mi itt legalább megnyugtató, az ő tevékenysé
gének emlékét találjuk fól. 

Ha volt magyar, kiről elmondhatjuk, hogy nem egy vidéknek, hanem 
hazájának, nem egy osztály vagy pártnak, hanem nemzetének élt —Széchenyi 
az. S a magyar tudom. Akadémia bizonyosan soha nem felelt meg inkább a 
nemzet közkívánatának, mint midőn e gyászünnepélyt rendelé, hogy azon 
tisztelet s hála, melyet iránta az egész nemzet érez, költészet s szónoklat 
által méltó kifejezési nyerjenek. 

A költészetnek magasztosabb tárgya, a szónoklatnak nagyszerűbb föl
adata nem lehet, de hol van, ki annak méltóan megfelelni képes legyen 1 

Mélyen érzera én, tisztelt gyülekezet, a kötelességeket, melyeket az 
Akadémia reám ruházott, midőn érdemem fólött megtisztelve, ez alkalommal 
szónokának választott. Tudom, hogy midőn nemcsak az Akadémia alkotóját, 
de a haza legnagyobb polgárát gyászoljuk, tőlem több kívántatik, mint hogy 
beszédemben kizárólag azon érdemeket soroljam el, melyeket a nagy elhunyt 
intézetünk alapítása s hosszú vezetése által magának szerzett; csak ha jel le
mének s összes működésének méltó képét állithatnám fól szebbítés nélkül, de 
hiven, hogy nagy emléke világosan állva előttünk, önmaga hirdesse dicsősé
gét, mint Memnon szobra, melynek csak a nap világító sugara kell, hogy meg
szólaljon — csak akkor telelnék meg föladásomnak, — de ismétlem, — ki az, 
ki e gazdag életet, mely egészben csak a hazának, 8 melynek minden órája 
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egy-egy a haza fölvirágzására vezető külön czélnak vala szentelve, egy be
széd szűk korlátai között méltóan leirni, ki nagyszerű ezemélyiségét kevés 
vonásokban hiven lefesteni képes legyen; vagy ki részrehajlatlan Ítéletet 
merne mondani e férfiú fölött, most, midőn a könyek, melyeket sírjánál egy 
egész nemzet ontott, még alig B e á r a d t a k föl? 

Alakja nagyobb, semhogy ily közelről való arányaiban föltÜDJék; B a 
küzdelmek, melyek között élete lefolyt, a melyekben majd oldalánál majd 
ellenei közt résztvettiink, ujabbak, semhogy azokról mi hozzunk igazságos 
Ítéletet. 

Mi e helyen legfölebb munkás életének eredményeit sorolhatjuk elő, s 
itélet helyett hálánkat fejezhetjük ki; B én erre fogok szorítkozni előadásom
ban, egyszerűen elmondva : mit Széchenyi tett s annak megbirálását, a mi ő 
volt, a jövőre bizva, mely korunk előitéletei, érdekei s szenvedélyeinek hatá
rán kivül állva, a küzdelmekről, melyeken mi keresztülmentünk, majdan ki 
fogja mondani igazságos Ítéletét B vele együtt Ítéletét azon férfiúról, kit, mig 
élt, még ellenei is a küzdelem legszenvedélyesebb pillanatában a l egnagyobb 
magyarnak neveztek, s kinek sírjánál az egész nemzet gyászt azért öltött, 
mert érezé, bogy a hely, melyet ő üresen hagyott, e hazában egyes ember 
által soha betöltetni nem fog. Hazánk ujabb történetében nincs oly esemény, 
mely a nemzet kifejlődésére nagyobb befolyást gyakorolt volna, mint az 
1825-iki országgyűlés; — mert habár azon mozgalom, melynek nemzetisé
günk ujabb föléledését köszönjük, e lőbb vevé kezdetét, s a főérdem e részben 
Kazinczyt és kortársait illeti, a habár az 1791-iki országgyűlésnek alkotmá
nyos reform-mozgalmai örökre nevezetesek fognak maradni évkönyveinkben : 
tagadhatatlan mégis, hogy átalakulásunknak ez eleő kísérletei a hadi zaj kö
zött, mely századunk elejét eltölté, csaknem feledésbe mentek; hogy a nem
zetiségi lelkesedés, mely József császár uralkodása után rövid ideig átalános-
nak látszott, kevéssel utóbb azon buzgó, de szűk körre vala szorítva ismét, 
mely nemzeti irodalmunkat müveié ; 8 hogy csak az 1825-iki országgyűléssel 
kezdődik azon időszak, melyen innen alkotmányos s nemzetiségi törekvé
seinkben félbeszakadás többé nem történt, 8 melyet azért méltáu egész ujabb 
fejlődésünk kiindulási pontjának tekinthetünk. 

E fontos, a haza egész jövőjére clhatárzó pillanatban lépett föl Széche
nyi István a közélet pályáján, s miután az erélyt, mely annak befutására 
szükséges vala, ceak akkor méltányolhatjuk, ha ismerjük annak akadályait 
is : szükséges, hogy mindenekelőtt rövid tekintetet vessünk ez időszakra, mely 
ha csak az éveket számítjuk, hozzánk oly közel, s ha arra gondolunk, mi azóta 
történt, tőlünk mégis már oly távol fékezik. 

A ltí ik s 17-ik század e hazában külső harczok s belső küzdelmek kö
zött folytak le, s ha épen akkor, midőn más népek a tudomány s művészetek 
mezején a legnagyobb haladást tették, nemzetünk, fönnmaradásáért küzdve 
másoktól elmaradt : csak hazánk szerencsétlen helyzetét vádolhatjuk, nem 
őseink hanyagságát. 

De magyarázva bár oly okokból , melyeket pirulás nélkül bevallhatunk : 
mégis tagadhatatlan marad a tény, hogy hazánk e század kezdetén a nyugati 
civilizátió köréhez tartozó más országoknál hátrábbállt, hátrább nemcsak 
művészet és tudomány, ipar s mezei gazdaság, közlekedési eszközök 8 keres
kedelem, egy szóval mindazokban, miktől az országok anyagi jóléte s az 
egyesek kényelme függ : hanem mi ennél fontosabb, hátrább még azon áta
lános műveltségben is, mely minden haladásnak első föltételét képezi. 

Országunk cz állapota, mely azt a kevés idegen előtt, kik e hazát akkor 
meglátogaták, majd szánakozás, majd guny tárgyává tevé, nem kerülte 
ugyan el egyes mélyebben látó honfiak figyelmét; és a század kezdetén tar
tott országgyűléseken nem hiányoztak egyes fólszólalások, melyek a nemze
tet a létező bajokra B azoknak következményeire figyelmeztetek; de a nagy 
sikon, melyen akkor viszonyaink alapultak, e szózatok viszhang nélkül hang
zottak el, s ha az ország helyzetében talán soha sem vala kevesebb, miáltal 
a gondolkozó hazafi magát kielégítve érezheté : bizonyosan alig találunk tör
ténelmünkben időszakot, melyben az elégedettségnek, a haladás e főösztö-
nének kevesebb jelei mutatkoztak volna. — A nép hallgatva B csaknem öntu
datlanul viselve el megszokott terhét; a nemesség megelégedésael s teljes 
biztonságban élvezé jogai t , feledve, hogy azok oly szolgálatok dijául adat
tak, melyeket még nem teljesített más; s az élelemszerek bősége, 8 az anyagi 
jólétet , mely ebből következett, s a személyes szabadságnak magas foka, me
lyet nemcsak a nemesség, de a népnek minden műveltebb osztályai az or
szágban akkor élveztek, eltakarta állapotaink nagy hiányait még azok előtt 
is, kiknek ellenük panaszt emelni okuk, képeBségök volt . 

Ugylátszott , mintha a magyar nemzet elfáradva, hosszú küzdelmei után 
csak pihenni akarna, s az anyagi jólét karjai között mindinkább azon tespe-
déabe sülyedne, mely az egyesnél s nemzeteknél a végkép elaggottnak halá
lát megelőzi. 

A z 1823-iki események bebizonyiták, hogy azok, kik ekként vélekedtek 
8 eljárásukat arra építették, hibásan számítottak. 

Mi József császárnak nemzetiségünk ellen irányzott törekvései után 
történt, az történt újra. A nemzet másodszor azoknak köszöné szabadsága 
megszilárdulását, kik őt annak maradványaitól is megfosztani akarták. 

A világos, maga a király által az ország rendéi előtt bevallott sérelem, 
mely az alkotmányon elkövettetett, s azon tnpasztalás, hogy a nemzet leg
fontosabb jogai , melyektől minden egyéb j o g o k 8 kiváltságoknak megtartása 
ftigg, csak néhány törvényhatóságnak erélyessége, s a fejedelem lelkiismere-
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teasége által mentettek meg, ki midőn meggyőződött , hogy kormány a tör
vény korlátain tulhágott . az elkövetett hibát nemcsak j ó v á tevé, hanem 
bevallá : — felrázta a nemzetet hosszú nyugalmából s az uj veszély csak • 
nemzet megtöretlen életerejét bizonyitá be. 

De bármi örvendetes vala a tapasztalás, s bár mennyi tisztelettel hajol
junk meg azok előtt, kik a nemzetnek e nehéz napokban vezérei voltak, s 
egyaránt távol a szenvedélytől a távol a gyengeségtől , alkotmányunkat nyű
göd terélypsséggel föntartották : megfoghatjuk az aggodalmat, melyíyel 
mélyebben látó honfiak még ezen pillanatban is a jövőbe tekintettek. 

Mint 1791-ben, alkotmányunk megszilárdult uj győzelme után, s az 
egész nemzet ismét föllelkesült nemzetisége iránt; de épen a hasonlóság, mely 
a két mozgalom között létezett, nem juttatá-e eszébe a gondolkozó hazafi
nak, hogy azon okok , melyek miatt a rövid ébredés után, mely József ural
kodását követte,uj tespedésbe sülyetltünk, mind még most is léteznek? 

Mert ha a magyar ismét sajátjának mondhatá alkotmányát, mely az 
idő minden viszontagságai között e hazában legalább a szabadság eszméjét 
tartá fönn, melynek nemzeti egységünket köszönjük, s melynek egyes részei 
az ujabb küzdelmek alatt ismét bebizonyították szilárdságukat: vájjon el le-
liete-e feledni, hogy azon alkotmány, bármi szép és dicső legyen, csak a nem
zet egy osztályának tulajdona, s hogy midőn enntk személyes és politikai 
szabadságát oly rendkivüli mértékben biztosítja, minőben az, Angl ia kivéte
lével, akkor talán sehol nem élveztetett: a népre époly rendkivüli terheket ró. 

A z 1825-iki törvényhozás az alkotmány biztosítására uj törvényeket 
alkotott; de ha ezen alkoítmányt nem egészen t'dszázad alatt kétszer végve
szély fenyegeté, valóban nem a világ.>s törvényeknek hiánya okozta azt. Nem 
uj sánczokra, melyekkel elődeink az alkotmányt eléggé körülövezték, hanem 
védelmezőkre vala szükségünk; s az 1825-iki országgyűlés, midőn szabadsá
gunk megtámadtatott, erősségeit kijavitá, e hiányon nem segített. 

Helyesen jegyezte meg egy híressé ^ált beszédében Nagy Pál : hogy az 
elveszett alkotmányt visszaszerezhetni, de a nemzetiséggel elhal a nemzet, is; 
hogy tehát csak ennek fóntartása, szilárdítása és biztosításában kereshet
jük egy szebb jövőnek zálogát; — de vájjon állt-e ez egyesek hatalmában? e 
ha az ország akkori helyzetét tekintjük, ki mondhatá, hogy e czél elérését 
bizton reményli ? ' 

A nemzeti nyelv, mely egy ideig csaknem kizárólag a nép körében élt, 
ismét emelkedni kezdett. E g y nemzeti irodalomnak alapjai Takattak le, mely, 
mert kevesek által pártoltatott, lassan, de mert csak olyanok által művelte
tett, kiket erre hivatásuk érzete s lelkesedés buzdított, —-belső becsére nézve 
folytonosan emelkedett; de vájjon az irodalom egymaga, sőt azon egyes tör
vények, melyek által nemzeti nyelvünk a közélet mezején a deák helyébe ál 
littaték, biztosithatják-e nemzetiségünket oly viszonyok közöt t , — midőn a 
műveltség, melytől az irodalom befolyása függ s a közéletben való részvé 
csak a nemzet egyes osztályaira vala szoritva? 

Kifejlett nemzetiség, mely minden idegen befolyásoknak ellentállani 
képes legyen, csak ott létezhetik, hol egészséges nemzeti életet találunk; s ki 
szólhatott erről nálunk akkor, midőn honunk főbb nemessége nagy részben a 
külföldön lakva, saját hazájában idegennévál t s elfeledve még ősei nyelvét 
is, a vég3Ő köteléket, mely őt a nemzethez lánczolá, szétszakította; midőn 

ipar s kereskedés nem levén, a magyar középrend csak egyes mesteremberek
ből állt; s úgyszólván, senki sem volt, ki magát teljes jogga l a haza polgárá
nak nevezhető, mert a kiváltságos osztályok nem részesültek terheiben s a 
nép nem ismeré j o g ú t . 

Vájjon ily állapotokon e g y e s , bármi czélszerü törvények, vagy azoi. 
lelkesedés, melyíyel a nemzet némely osztályai nyelvünket fölkarolák, s."git-
hettek-e? — Magyarországnak aagy gyökeres reformra vala szüksége, és 
ugyan mily eszközök léteztek annak keresztülvitelére? 

A mód, melyen József császár kísérletei daczára, a tolerantiális pátens
nek s e fejedelem népies törekvéseinek, az egész országban fogadtattak, bebi-
zonyitá, hogy vannak dolgok, melyekről e nép soha nem mond le, még a val
lásszabadság s polgári egyenlőség kedveért sem. A z 1823-iki események 
meggyőztek arról mindenkit, hogy, ha az ország állapotának változnia kell. 
ez csak az ország törvényhozása által történhetik, de ki remélhette egy g y ö 
keres átalakulásnak keresztülvitelét oly törvényhozástól, mely kizárólag ki
váltságos osztályok képviselőiből állva, érdekei által a létező állapotokhoz 
lekoive érezé magát? 

Haladni a czivilizatio ösvényén, azon jogfogalmak szerint módosítva al
kotmányunkat, melyek Európaszerte elfogadtattak, — anélkül, hogy ezáltal 
alkotmányos létünk s nemzetiségünk veszélyeztetnék; 

Szilárdul ragaszkodni alkotmányunk formáihoz s nemzeti sajátságaink
hoz, amílkÜl, hogy ezáltal haladásunkban akadályoztassunk; 

Kivín ia 18. század eszméit oly törvényhozás segedelmével, mely közép
kori szerkezetét magtartá; — ajogegyenloséget a kiváltságos osztályok ál tal : 

Ez volt ft föladás. S valóban, nem bámulhatja senki, ha az csaknem 
mindenki által megoldhatlaanak tartatott 8 még a hazának leghívebb fiai is, 
kétségbeesve a j ö v ő fölött, emlékeikben keresték vigasztalásukat, féltékenyen 
őrizve minden követ, mely a régi épületből megmaradt, hogy e nemzet di
csőbb napjainak legalább romjai tartassanak fönn, hisz a teendőknek tömege 
•ly nagy, az eszközök, melyek annak, ki hazai állopotaink átalakítását magá

nak czéíul kitűzné, rendelkezésére álltak, oly csekélyek, az akadályok látszó
lag oly legyőzhetlenek valának, hogy a legbátrabb is elveszte bizodalmát. 

E g y volt, ki ezt nem vesztette el, ki a haza jövőjén nem kétkedet t : 
Széchenyi István. — Senki nem ismerte nálánál jobban azon hiányokat, 
melyek e hon anyagi s szellemi műveltségében szintúgy mint alkotmá
nyunkban léteztek; senki nem fájlalta azokat így. 

V e g y ü k kezünkbe számos munkáinak bármelyikét, 8 ott fogjuk találni 
a val lomást : hogy mindenben hátravagyunk; s a keserűség, melyíyel azt-
kimondja, eléggé bizonyítja az érzést, melyíyel szive telve vol t ; ő teljes mér 
tékben méltányolta azon nehézségeket, melyekkel a reformnak küzdenie 
kell; hisz föllépésének módja, az eszközök, melyekkel élt, s a fontosság, me
lyet egész életén át a modornak tulajdonított, eléggé bizonyítják ezt : de 
mindez nem ingathatá meg a bizodalmat, melyíyel e haza jövőjére tekintett. 

Mert ha igaz is, hogy a haza anyagi kiléjlésében Európa többi orszá
gainál hátrább áll, ha csatornái nincsenek, nincsenek utai, s a mezei gazdaság 
azon állapotban pang, melyben azt a középkor gyakorolta : nem áldotta-e 
meg Isten az országot minden adományaival? 

Hol van a sik, mely alföldünknél termékenyebb; hol a bérezek, melyek 
az ásvány világ minden kincsében Kárpátjainknál gazdagabbak? hol a folyók, 
melyek a közlekedés dicsőbb eszközei lehetnének azoknál : mik szabályozat
lan árjaikkal most tereinket elöntik? 

Es ha e nép a műveltség alantabb fokán áll, ha osztályait nagy válasz
falak különítik el egymástól, s e nemzet, mely a harcz mezején egykor dicső
séget aratott, a békés ipar s a tudományok körében nevet nem szerzett ma
gának : nem ugyanazon nép-e ez, mely e hazát szerzé s fbntartotta; mely 
századokig küzdött a legszentebb ügyért, s miután legyőzetett, ellenének 
rabja lett, de szolgája soha, — mely daczára azon válaszfalaknak, miket a 
törvény közötte fölállított, nemzeti egységének érzetét mindeddig nem vesz
tette e l ; mely nádfedelek alatt lakik, durva köntösben jár s az élet kényel
meit nem ismeri, dc nélkülözései között emelt fővel tekint körül, mert tudja, 
hogy ha semmi egyebe nem lenne — hazája van, — egy egész ország, me
lyért halni kész; és mely századokig élhetett oly alkotmány alatt, mely a 
nemesnek mindent engedett, 8 a j obbágyo t csaknem ótalom nélkül hagyá 
anélkül, hogy amaz zsarnokká válnék, vagy ez emberi méltóságáról feledke
zett volna meg, mert Isten ugy rendelé, hogy e nép sem zsarnok, sem szolga, 
hanem -zabád legyen. 

Hisz e földnek csak munka, a nemzetnek csak akarat kell, hogy felvi
ruljanak, a alkotmányunk által, bár mik annak hiányai, saját kezünkbe van 
adva sorsunk, — miért kételkednénk? 

A z nem lehet, hogy e hon, melyet Isten a természet minden adomá
nyaival megáldott, örökké parlagon heverjen, hogy e nemzet, mely egykor 
az első helyek egyikét foglalta el, s mely annyi viszontagság után nem vesz
tett egyet sem férfias erényei közöl, most az utóisók egyike legyen. 

Régi dicsőségünk napjai eltűntek. 
A nemzet rég nem adta életének jelét s ha hazánkban körültekintve, 

hideg s érzéketlen minden, csak romjai szólnak s már a világ halottnak hirdeti 
az egykor virágozót. 

De nézzétek közelebbről; nincsenek sehol a rothadásnak jelei; hol az 
idegen érzéketlenségében változást nem lát, ott e honnak gyermekei újra 
érzik a meleg leheletét. 

Kiért keseregtünk — a hon — [csak tetszhalott volt, — hitünk fogja 
megmenteni életét, s ő föl fog támadni előbbi szépségében s hatalmában. 

Magyarország nem volt, hanem lesz. 
Harmincz éve mult, hogy Széchényi „Hi te lében" ezeket elmondá, s mi, 

kik föllépésének tanúi valánk, nagy időkön mentünk keresztül, melyek többet 
adtak, s többet vettek el tőlünk, mint mit egy rövid emberi élet alatt elérni 
vagy elveszteni lehetségesnek gondoltunk; de vájjon most is, annyi év után, 
ki ne"m emlékszik a hatásra, melyet e szavak előidéztek? Sokan közölünk még 
félig gyermekek valánk, a mi egészen uj színben tünt föl előttünk az élet, 
melynek küszöbén állva, dicső pálya nyilt előttünk; és lelkesedésünket meg-
osztá a férfiú, ki egyszerre tért látott maga előtt, melyre tevékenységét 
fordithatá; s megosztotta maga az agg, ki életének határához érve; most 
legalább egy nagy reménynyel szállhatott sírjába. 

Valóban, ha e férfiúnak összes érdeme caak az lenne is, hogy nekünk 
e reményt ad i , ha működésének minden nyoma eltűnt volna, s csak ezen na
poknak emléke maradna fönn — ő megérdemelné, hogy a hon, mint a római 
senatus a consulnak Cannae után, háláját mondja ki, mert kétségbe nem esett 
hazája fölött, s mi valamennyien gyászt oltsunk érte, ki ifjúságunknak, ki 
egész életünknek jóltevője volt, mert legszebb pillanatait neki köszönjük, s 
neki köszönhetjük mindazon jótékony hatást, melyet honfiúi lelkesedésre éb
resztve jellemünkre gyakorolt. 

D e caak pályája kezdetén állunk még, s a szózat, melyre százezerek 
azive uj reményben feldobogott, csak azon ígéret vala : hogy e szebb j ö v ő 
nek, melyet hirdetett, fogja szentelni egész életét. 

Ritka embert nevezhetünk, ki midőn a közéletbe lépett, ennyi remé
nyeket gerjesztett, s talán senkit, ki ezen reményeket oly tökéletesen teljesité: 
de mielőtt e dicső pályára követjük, s tevékenységének egyes ágait a összes 
eredményét bár mi röviden fölemiitjük, legyen szabad egy átalános észrevé
telt előre bocsátanom, mely, valamint egyes lépéseinek, ugy egész működésé
nek nemcsak méltánylására, de megértésére szükséges. 

Nem az elmének tehetségei, hanem a kedély hatalma az, mi minden 
való nagyságnak alapját képezi; s az emberi nem története tanúságot tesz, 
hogy soha nagy befolyást senki még nem gyakorolt a világon, ki önmaga egy 
nagy eszme vagy érzelem befolyása alatt nem áll s midőn kortársait elragadá, 
Önmaga elragadva nem érezte magát. Ezt látjuk Széchenyinél ie; s habár a 
hideg megfontoló észnek nálánál nagyobb magasrtalója nem volt és senki 
sem szólalt föl élesebb gúnynyal azok ellen, kik közdolgokban szívok gerje
delmét követik : mégis talán soha nem volt férfiú, ki a közélet pályáját meg
őszülve első föllépésétől élete végéig o ly egészen érzelmeinek hatalma alatt 
állt volna, mint épen ő. 



Igen, Széchenyi a szívnek embere volt a szó legszebb, legnemesebb ér
telmében. 

Midőn fiatal korában körültekintve, a hazának állapotát látá, s látta a 
közönyösséget, melylyel a többség a lemondó kétségbeesést, melylyel e hon 
jobbjai ezen állapotot tűrték, mert megváltoztatására sehonnan kilátás nem 
nyilt, s a messze láthatáron nem látszott még egy felleg sem, mely vészt 
hozva, e tespedésnek véget vethetett : - ő egy maga lépett föl, bogy ha más 
senki nem, ö vesíe meg nemzetünk egykori nagyságának alapját, vagy hogy 
legalább ezen czélnak szentelje végleheletéig életét : akkor nem hideg szá
mítás sugallta neki ez eltökélést; s nem a mindent megfontoló ész vala 
az, ki neki, miután e pályán föllépett, erőt adott, hogy vissza ne ijedjen a 
mindig növekedő nehézségek s ellenzőinek száma előtt. 

Szivének meleg gerjedelme, egy erős, ellenállhatlan érzés vezette a pá
lyára, ez tartá fönn, ez serkenté mindig uj tevékenységre még akkor is, mi
dőn nem támogatva a közvéleménytől, elhagyatva azoktól, kjkhe* legközelebb 
állt, a közszeretet virágkoszoruja helyett csak még a nyilvános élet tövisko
ronáját viselte — s ki Széchenyi jellemének ezen oldalát nem ismerte, az őt 
igazságosan megítélni nem képes. 

Megtörhí t len erélyének s egyes gyöngeségeinek — miktől őt felmente
nünk nem lehet — forrása ebben fekszik : 

Hazájának határtalan szeretete vala az, mi a bátor férfiút, ki ha csak 
személyes veszélyekről vala szó, a legkisebb sértésért a halállal szembeszállt: 
a közdolgokban néha a tulságig óvatossá, sőt mint ellenei mondák, félénkké 
t e v é ; ez az, mi őt néha igazs ígtalanságra ragadta, s arra birta, hogy szenve
délyes szónoklatának egész hatalmát, a keserű gúnyt, s túltó vádsk fegyverét 
használja olyanok ellenében i •, kiknek j ó szándokát kétségbe nem voná, sőt 
kiket, mint gróf Dessewffy Józsefet, mélyen tisztelt, tle kikben a közjónak, 
habár akaratlan, elleneit látta. 

Es ez volt alapja egysz rsmind azon rendkívüli befolyásnak is, melyet e 
férfiú mindvégig nemzetére gyakorolt . 

A történetben kevés példát találunk, hogy valaki népszerűségét annak 
köszönte, mert hontársait szüntelen hátramaradásukra, hibáikra s gyengesé
gökre figyelmeztette. Főkép oly nemzetnél, mint a magyar, melyet ellenségei 
hiúsággal vádolnak s melyről legalább azt monnhatjuk : hogy saját becsének 
teljes öntudatában él, kettősen feltűnő tünemény ez ; 8 mégis csak a , ,Hitel"-t 
kell kezünkbe vennünk, hogy meggyőződjünk, miként Széchenyi népszerűsé
gét igy szerzé meg. Nem volt senki, ki a legélesebb gúny fegyvereit többször 
használta oly szokások s intézmények ellenében, melyekhez a nemzet mint 
őseink hagyományaihoz ragaszkodott; nem volt senki, ki azon irányt, melyet 
a közvélemény követett, s a férfiakat, kiket az fölkarolt, nyíltabban megtá
madta : és ha mégis mind ennek daczára Széchenyi népszerűségét 15 évig 
folyvást növekedni látjuk, s ha ké iőbb is, miután népszerűségét már elvesz
tette, befolyásának nagy részét még megtartá : <• rendkívüli tüi'eméuy csak 
onnan magyarázható, mert midőn sokan »zt hivek, hogy téved, e a többség, 
általa legforróbb óhajtásaiban s legkedvesebb embereiben kiméletlenül meg
támadva érzé magát; — midőn őt, hol a kormány sorsiban, hol az ellenzék 
padjain látá : sokan nem érték, sokan roszalák, sokan ellenezték eljárását, de 
senki egy perczig nem kétkedett hazafiságán. 

Ez azon kapocs, mely közte s a nemzet között mindig létezett. Kevés 
politikai szerepet játszott férfit ismerünk, ki midőn meggyőződése kívánta, 
pártját oly könnyen e l lugyá, sőt azt cly hevesen megtámadta; talán senki 
sincs, ki miután egy ideig az egész nemzet élén állt, később oly egészen 
elhagyatva találta magát, mint ő. D e elhagyatva mindenkitől, megtámadva 
eljárása miatt, volt egy , mi e férfiút, midőn magát egészen tbzigetéltnek 
monda is, a nemzettel összeköté, s ez épen azon érzés, mely nemzetünk közös 
tulajdona — s ha Széchenyi e hazáért többet tett, mint bárki más, ezt an
nak köszöni, mert tudtuk : hogy senki e hazát nálánál inkább nem szereti. 

Vo l t idő, melyben sokan, sőt Ő maga is a hideg számítás emberének 
tartá magát ; de e tévedésnek oka abban fekszik, mert kizárólag csak egy ér
zelemnek uralma alatt állva a pillanat benyomásai- e szenvedélyeinek ellent-
állni tudott; s miként éltének czélját csak szivével választá : ugy azon eszkö
zökre nézve, melyeket használt, csak belátását követé; egyirárt szenvedélyes 
s egyszersmind előrelátó szeretetében, kész feláldozni magát minden pillanat
ban, s mégis folyvást figyelemmel irányozva 8 méregetve lépteit, hogy a 
kedves tárgy, melyért lelkesül, veszélynek ne tétessék ki. 

S épsu egyediségének e kettős, látszólag ellentétben álló oldala, a lán
goló szeretet mellett a hideg szstmitás, a szenvedély, midőn törekvéseinek fő-
czélját veszélyeztetve látá, s mégis e csaknem (élénkséggel határos ildomosság, 
melylyel haladási terveiben eljárt : ez az, mi jelletnének egyik fővonását 
képezé; a másik, mely ezzel bizonyos ö-szeköttetésben áll, sőt annak kifolyása: 
azon könnyüség, melylyel helyzetét megváltoztatá, föltételeinek kivitelére 
majd politikai elleneivel, majd barátaival kezet fogott anélkül, hogy valaha 
működésének főirányától eltérne, ugy, hogy ugyanazon férfin, kit kortársai, 
csak a könnyűséget látva, melylyel pártját elhagyja, többször apostasiával 
vádoltak, a j ö v ő k-r előtt épen a következetesség miatt fog bámultatni, mely
lyel hoazszu politikai pályáján minden egyes föltételeihez ragaszkodott, P ro -
teusként mindig változtatva alakját, de csak hogy azon egy küzdelmet foly
tassa; s innen van, hogy míg Széchenyi élete, ha egyes lépéseit követve, 
azoknak összefüggéseit magyarázni akarjuk, föloldhatlan rejtélyként tűnik 
föl : midőn azt mint egészt tekintjük, nyitott könyvként fekszik előttünk, 
melynek czélja iránt mindenki teljes ismeretet szerezhet magának; s melynek 
egész foglalatját kevés szóval moadhatjuk el. 

Megkísértem ezt. 
Ha azon belátás, hogy hazánk csaknem mindenbe:) hátra van, Széche

nyit a nagy feladástól, melyet magának kitűzött, vissza nem ijeszté, ennek 
okát azon meggyőződésben találjuk, hogy a magyar nép még ifjú, s hogy va
lamint Isten e hazát roppant, eddig parlagon heverő természeti kincsekkel 
áldotta meg, ugy a magyar nemzetben oly erők s tehetségek szunyádnak, me
lyeknek becsét senki nem ismeri még. 

Kifejteni Istennek ezen nagy adományát mindkét irányban, haladni az 
anyagi érdekek mezején, h o g y e haza Európa legműveltebb országaival a ver
senyt kiállhaesa, s haladni főleg szellemi kifejléaünkben, hogy a magyar nem
zetiség benső becse s értéke által nyerje vissza azon állást, melyet egykor 
harczias tulajdonai által birt : ez volt a feladat, melynek megoldásától nézete 
szerint a nemzetnek szebb jövője sőt fönmaradása függ, o melyet magának ki
tűzött. 

E két irány közöl a fontosabb, Széchenyi meggyőződése szerint a nem
zet szellemi kifejlése vol t : „ A magyar népnek nincs csekélyebb hivatása, 
mint képviselni Európában ázsiai bölcsőjében rejtező, eddigelé sehol ki nem 
fejlett, sehol érettségre nem virult sajátságait. — A z emberiségnek egy nem
zetet megtartani, sajátságait mint ereklyét megőrizni és szeplőtlen minőség
ben kifejteni, nemesíteni erőit, erényeit 8 igy egészen uj, eddig nem ismert 
alakokban kiképezve, végczéljához az emberiség főldicsőitéséhez vezetni — 
ez a föladat. — Hivatásunk nem csekélyebb, mint a világot égy uj nemzettel 
gazdagitani meg . " — I g y értelmezi ő maga törekvéseinek végczélját, s az 
óvatosság, melylyel oly reformok körül eljárt, miknek csak az ország anyagi 
kifejlését tekintve, jótékony hatását kéteégbevonni nem lehetett, de melyek 
nézete szerint nemzetiségünket, azaz szellemi kincseink legfőbbikét veszélyez
tetik, eléggé bizonyítja, mily szilárdan ragaszkodott elvéhez, „ h o g y minden 
haladás csak annyiban üdvös, a mennyiben szellemi alapon nyugszik;" de mi
után a szellemi és anyagi lét válhatlan kapcsolatban áll valamint az egyes 
embereknél, ugy nemzeteknél — 8 miután a lélek hutaima a testnek épségé
től függ : e magasabb szellemi feladat csak ugy oldathatik meg, ha anyagi 
kifejlésünket nem hanyagoljuk e l , és lépéseinket ugy intézzük, hogy sem 
szellemi érdekeinket anyagi jólétünknek, sem ezt tisztán eszmék és elvkérdé
seknek nem áldozzuk föl ; s épen a következetesség, melylyel Széchenyi ezen 
meggyőződéséhez nemcsak elméletben, de egész eljárásában ragaszkodott, e 
l á t s z ó dualismus, mely miatt egyes lépései néha luegf'oghatlanokká válnak, 
egyszersmind kulcsa egész nyilvános életének. 

Épen mert ugyanazon férfiú, ki 1825-ben a magynr Akidcmiá t alapitá 
meg, szintakkor lótenyésztésünk emelése mellett buzgólkodott , s miután 
1826-ban a lóversenynyel összekötött lótenyésztő-társulat létesült, ezen inté
zet emelésének és gyarapításának szintoly buzgósággal szentelé idejét s fá
radságát, melylyel a tud. társaság alapszabályain dolgozot t ; épen mert midőn 
üdvleldéjét tervezé,hogy a haza nagy halottjainak méltó temetkezési helyök 
legyen, egyszersmind azon törte fejét, hogy az általa fölállhott nemzeti ka
szinó tagjainak mentől több kényelmet szerezzen; épen az, hogy ugyr.nazon 
elme, mely a Duna s Tisza szabályozásával foglalkozott, ugyanazon ember, 
kinek az álló hidat s a gőzhajózást köszönjük, ugyanakkor a főváros számára 
sétatért tervezett, s midőn a szabad föld, a közteherviselés s az emberiség 
legszentebb jogaiért küzdött, azon kérdést, vájjon társalgásunkban az „ ö n " 
vagy „ k e g y e d " hastnáltaseék-e, nem tartá figyelmére érdemetlennek; hogy 
egyszerre — látszólag hasonló lelkesedéssel, de mindig hasonló szorgalommal 
s kitartással fölkarolt nagyot és kicsinyt, egyes helyeknek apró érdekeit s az 
egész haladását, az egyes polgárok kényelmeit s nemzetünk j ö v ő j é t ; mert 
semmit, mi e haza határai között egy helynek jólétére befolyt, csekélynek, 
semmit , mi nemzete emeléséhez vezethetett, nehéznek nem tartott : P Z az, 
miben nagysága fekszik s mi őt összes haladásunk vezetésére képessé tevé. 

HarminczÖt éve, hogy Széchenyi tevékenységét megkezdé. A magvak, 
melyeket elhintett, csíráztak, a mit ültetett, gyökeret vert , s szétterjesztve 
ágait, gyümölcsözni kezd : összes töre t veséinek eredményei előttünk fekszenek. 

A z Akadémiából, melyet alapított, bogy világot terjeszszen a nemzetisé
günket fedő sötét fólött , a nemzet tudományos s irodalmi tevékenységinek 
gyuporatjává vált, melynek fénye most már csak onnan j ő , mert azon egyes 
sugarakat, mik e hon egén mindenfelől föltűnnek, egy pontban egyesíti. 

A sors meg nem kimélte [a nemzetiséget nehéz csapásoktól, de melyek
nek csak az volt hatásuk, hogy a vas mint aczél kerüljö í ki a nehéz próba 
alól 6 azon idő helyett, melyről Széchenyi szólt, mondván : hogy egykor ta
lán az Akadémia csak ereklye gyanánt f>gja őrizni a nyelvet, melyet a ma
gyar egykor legdrágább kincsének, nemzeti s függetlenségi alapjának tekin
tett : eljött a nap, melyben e kincset biztosabb kezekben látjuk. 

A nemzet magára vállalta annak őrzését, szivében s ajkain hordva sa
játját, s reánk csak annyit bizva, hogy mi is e kincscsel éljünk s támogatva 
azon irodalmi s tudományos intezetek egész sora által, melyek az Akadémia 
mintájára keletkeztek — a magyar nemzetnek a tudományok körében is azon 
állást szerezzük meg, mely, mint Széchenyi 1842-ben az Akadémiához tar
tott beszédében monda : nemzetiségünket egyedül biztosítani képes. 

A lóverseny s lótenyésztőtársulat a gazdasági egyesületet hozta létre, 
s most az ország minden vidékein, csaknem minden megyében hasonló inté
zetet találunk, nemzett iparunk azon ágának emelésén dolgozva, melytől az 
ország anyagi jóléte mindenekelőtt függ. 

A nemzeti kaszinó mellett az ország különböző részeiben hasonló tár
sulatok léteznek, s alig tabilunk nevezetesebb helyet, mely a kölcsönös esz
mecserének s azáltal a műveltség terjesztésének ezen hatalmas eszközeit nél
külözné; s ugyanakkor az anyagi s szellemi érdekeknek minden körében, a 
társadalmi élet minden fokozatán uj s uj egyletek alakulnak, melyek tevé
kenységben versenyezve, a nemzet átalános művelésének közös munkíján 
dolgoznak. 



S vájjon ha azon tudományos s irodalmi intézeteket, melyek az Aka
démia megalakulása után e hazában támadtak, mások alapították; ha azon 
üdvös hatás, melyet gazdasági egyleteink fóldmivelésünkre gyakorolnak, má
soknak köszönhető, s a tevékenység, melyet egyes társulatok kifejtenek, köz
vetlenül másoknak érdeme : vájjon közvetve mindezt nem neki köszönjük-e? 

E hely, hol az általa alapított Akadémia nevében azon egyletek s tár
sulatok képviselőihez szólok, melyek létöket neki vagy legalább azon egye
sületi szellemnek köszönik, melyet e hasában ő honosított meg; e varos, 
melynek legdiceőbb emlékeit ő tervezte vagy építette föl, s melynek jóléteért 
8 felvirágzásáért ő egymaga többet tett, mint előtte egész nemzedékek : az 
egész haza fölszólal érdemei mellett. — A Duna , melynek szikláit megre-
peszté, hogy az akadályoktól fölszabadított folyó a népek békés közlekedésé
nek útul szolgáljon, s a Tisza, melynek árjait erős partok közé szoritá, hogy a 
pusztitás helyett, melyet előbb okoztak, termékenyítve hasítsák át hazánk 
áldott rónáit : egyiránt hirdetik dicsőségét. 

A gőzhajó, ha színes lobogókkal folyóinkon elhalad, s a gőzmozdony, 
midőn az általa tervezett pályán villámgyorsasággal elrobog — reá emlékez
tetnek. 

Forduljunk bárhová, tekintsünk bár mit, a mi e hazában 1825-től üd
vös történt : Széchenyi nyomaira találunk. A z ő tevékenységének s e nemzet 
haladásának azon egy története van — s az idő, melyet előadásommal igénybe 
vehetek, elfogyna, ha mindazt csak elsorolnám is, mit neki köszönünk, vagy 
mire legalább elhatározó befolyást gyakorolt. 

Fordítsuk e helyett figyelmünket azon egyre , mi összes tevékenységé
nek főczélja volt, s ha munkás éltének más eredményei nem is maradtak 
volna ránk, egymaga elég lerme arra, hogy Széehenyit e nemzet örök hálá
jának tárgyává tegye. 

Habár nemzetünk az utolsó harmincz év alatt tagadhatlan előmenetelt 
tett, mégis jelen helyzetünket más európ«ÍMiépek állapotaival összehasonlítva, 
bármennyire fájjon hazafiságunknak, kénytelenek vagyunk bevallani : hogy 
sem anyagi, sem szellemi tekintetben helyzetünkkel megelégedni nincs okunk, 
s hogy a nagyobb jólét, melyet egyesek élveznek s azon haladás, melyet az 
irodalom s tudományok körében tettünk, nem pótolja a veszteségeket, melye
ket a közélet mezején szenvedetik; és mégis honnan van az, hogy, midőn a 
jelen oly keveset nyújt, mi vágyainkat kielégítheti, öntudattal tekintünk ma
gunk körül, és sokkal több reménynyel fordulunk a j ö v ő felé, mint azok, 
kik 1825-ben a haladás pályájára lépve, a csalódásokat, melyeken mi keresz-
tülmenénk, még nem ismerek? 

Szükséges-e hogy e kérdésre feleljek? 
A kor, melyben életünk szebb része lefolyt, nehéz küzdelmek s keserű 

tapasztalások időszaka volt. Soha a férfias törekvés, rnelylyel egy nemzedék 
hazája átalakulásán dolgozot t — annyira nem hiusittatott meg — soha 
szebb reményeket keserűbb csalódások nem követtek. Ha a hazában körül
tekintünk, nincs hely, mely a szomorú időknek nyomait nem viselné magán, 
— nincs család, mely létét földúlva nem érezte, s mi ennél több — maga az 
alkotmány, mely egy ezredév vészével daczol t , talpkövében ingattatott meg 
— de egy fóninaradt egyéb törekvéseink romjai fölött, egyet megtartottunk 
a nagy hajótörésnél, melynél annyi reményünk elveszett — egyet, mit tőlünk 
sem egyesek hibái, sem erőszak, sem az idő viszontagságai többé el nem 
rabolhatnak : 

A válaszfalak, melyek e nép egyes osztályait egykor távoltarták egy
mástól, ledőltek. 

A z egyenetlenség, mely által minden j o g bizonytalanná s minden teher 
elviselhetlenné vált — megszűnt. 

A bilincsek, melyek az ipar kifejlését akadályozák s az egyes törekvé
seit megfoszták gyümölcsétől — széttörettek. 

A néptöredékek, melyeket viszontagságos multunk e földön hagyott, 
egy nemzetté olvadtak össze, s ki az, ki ezen eredményt fölcserélné a jólétért, 
melyet előbb tán élvezett; — ki az, ki, ha tőle függne, hogy ezen egész idő
szak szomorú emlékeivel együtt multunkból kitöröltessék, ezt kívánná még 
azon esetben is, ha a visszalépés árául mindazon alkotmányos jogokat nyer
hetné vissza, melyekre oly büszkék valánk. 

A z idő a nehéz küzdelmek nyomát, melyeken keresztülmentünk, nem 
törölte el még, s szomszédaink sokat hozhatnak föl, miben még hátrább ál
lunk — de a nagy igazságtalanság, mely e hátramaradásnak egykor főoka s 
elleneink szemrehányásainak méltó tárgya volt — nem létezik többé. 

A z isteni gondviselés számunkra talán uj küzdelmeket rendelt, hogy e 
nemzet még inkább kitisztulva salakjaiból, méltóan foglalja el hivatásának 
helyét, — de bármi várjon reánk, oly szerencsétlenség, melyet e hon lakói 
nem közösen viselnének, nem jöhet reánk, s az áldás, melyért buzgó imáink
kal az éghez fordulunk, ezentúl közös lesz e hon minden lakóira. 

S hogy ez igy van, hogy az osztályok közötti súrlódás kicgyenlittetett, 
mielőtt az harczezá vált; hogy mindazon válaszfalak, mindazon korlátok, 
melyeket századok építettek, a kiváltságos osztályok saját belátása s igazság-
szeretete által hordattak le , mielőtt azok erőszakosan megtámadtatnának; 
hogy a nagy lépés, melyíyel a magyar az ujabb műveltség körébe jutott, ná
lunk megtörtént és sem szenvedett, sem elkövetett erőszak emléke tiszta örö
münket nem zavarja, — Isten után, ki e nép sziveit fólvilágositá, vájjon ki
nek köszönhetjük ? 

Vonjátok kétségbe Széchenyinek minden egyes érdemeit, mondjátok, 
h o g y készületlenül lépett a pályára, hogy mások egyengették ki az utat, me
lyen járt, s minden, mit neki tulajdonítunk, szintúgy történt volna nélküle is 
— mert az irányt, melyben működött, nem ő adta, hanem ő vette korától — 
de azt, hogy az eszinesurlódást, mely a jogegyenlőség átalános elismeréséhez 

vezetett, ő kezdte meg, hogy ő rontotta le azon előítéleteket, melyek a czélnak 
útjában álltak, hogy társadalmi viszonyaink s törvényeink azon módosításait, 
melyek szükségkép a jogegyenlőséghez vezettek, neki köszönhetjük — ezen 
érdemet tőle senki sem fogja megtagadni, valamint azt sem, hogy Széchenyi 
tevékenységének ezen irányban teljes öntudattal járt el, s egyea indítványai
nak ezen következményeit tisztán belátta. 

„Hazánknak ingadozás nélküli átvarázsolása egy elkopott félig-meddig 
feudális, félig-meddig alkotmányos szövevényből, emberhez illő s minden ál-
fénytől kitisztult képviseleti rendszerre" ezt tűzte ki magának föladásul; • 
miután átlátta : „ h o g y a kasztok és összesaraglytzott kiváltságok szük reke
széből végkép tágasabb körbe akarunk lépni s elaljasodott nemzetünknek 
jövendőt eszközölni — nagy köveket kell emelnünk, ezt pedig nem egyes 
emberek, hanem csak mindnyájan tehetjük," egész életén át mind a törvény
hozásnál, mind a»on kivül összes fáradozásai oda voltak irátiyozva ubogy 
mindenekelőtt reánk virradjon azon nap, midőn nemcsak privilégiumokkal 
dicsekedve és nagy phrasisokkal, hanem áldozatokkal s tettel járulunk a haza 
felvirágzására. Mert ha igazán akar e nemzet erős és nagy lenni — szüksé
ges, hogy némely dolgokban egy soron álljunk mindnyájan, szükséges, hogy 
kiki, ki a magyar haza levegőjét szivja, elmondhassa : , én is e hon polgára 
vagyok ." 

Széchenyi saját szavaival fejeztem ki azt, miben ő maga törekvéseinek 
végczélját kijelölte, s havalaki ezeken kétkednék — előttünk fekszik „Hi t e l e , " 
a „ V i l á g , " a „S tád ium," melyben az általa szükségeseknek tartott reformo
kat megpendité, kifejté s formulázta, egyenként előadva a nagy változásokat, 
melyeket e hon újjászületésére szükségeseknek tartott; visszaemlékezünk az 
időre, midőn e munkák megjelentek s ha irott kuttörrás kell, ott vannak az 
ezen időszakban hozott törvények s országgyűlési tanácskozásaink j e g y z ő 
könyvei , melyekből az akkor uralkodó szellem világos előttünk; s ki ezeket 
ismeri, az azon érdemet, hogy a jogegyenlőségnek lobogóját e hazában ő 
emelte föl először, nem fogja megtagadni azon férfiútól, ki az Ősiség s fiscáli-
tás eltörlését, a nem nemesek birtokszerezhetési jogá t , a haza minden polgá
rainak törvényelőtti egyenlőségét, ugy azt, hogy a nem-nemesek, érdekeik
nek a kiváltságos osztályok irányában való védelmére maguknak megyei 
pártvédet válaszszanak, hogy az országos közlekedé.-i vonalok föntartására 
mindenki egyenlöleg adózzék s a monopól iumok, czéhek és limitátiók töröl
tessenek el, Stádiumában már 1833-ban merte indítványozni. 

Egy nemzet megújulása egyes embernek müve nem lehet; s ha Szé
chenyi törekvéseit siker követte, az annak köszönhető, mert a bátor ujitó 
buzgó támogatókra talált, kik az elveket, melyeket ő évekig követett, tisztáb
ban formulázni vagy a szónoklat adományával megáldva, azok iránt átaláno-
sabb lelkesedést ébreszteni képesek voltak; s kétségen kivül vannak e hazá
ban mások is, kiknek e szent ügy kivívásában előkelő reszök volt : de olyan, 
kiről elmondhatnék, hogy Széchenyinél korábban lépett fól e pályán, vagy 
azon következetesebben s több sikerrel járt el; oly férfiú, ki vele e téren a 
koszorúért versenyezhetne, nem volt s nem lesz e hazában; és ha mindazon 
egyes intézetek, melyeknek alakulását neki köszönjük, rég nem léteznének 
is többé, s az óriás műből, mely által fővárosunk két partját összeköté, mint 
Traján hidjából csak az oszlopok sülyedő romjai maradnának fönn — amaz 
egy érdemnek emléke elég, hogy a j ö v ő megértse a népsierüséget, mely 
Széchenyit pályája kezdetén környezé > mely öt sírjához kisérte. 

Népszerűségét — roszul választani a szót. — Széchenyiben voltak hibák 
s voltak nagy tulajdonok, mik azon közvetlen befolyásnak útjában álltak, 
melyet egyesek tömegekre gyakorolnak; s talán nem tévedek, ha mondom, 
hogy az, mi a nemzetet hozzá köté, még akkor is, midőn népszerűsége látszó
lag tetőpontján állt, csak azon meggyőződés vala, hogy a férfiú, ki már ennyi 
sikert aratott, a j ó uton jár, s hogy őt követni tanácsos; de a meggyőződés 
átalános vala, 8 kevés férfiút nevezhetünk, kinek minden lépéseit a közpályán 
ily hosszú ideig közelismerés követte volna. Mindazáltal, ha Széchenyi poli
tikai életének ezen jellemző vonását kiemeljük, nem hallgatjuk el azon válto
zást sem, mely a közvéleményben később történt 8 ép oly rendkivüli, mint 
előbb népszerűségének állandósága vala, mert én legalább nem tudok esetet, 
hogy ugyanazon férfiú, kit csaknem azon nemzet tizenöt éven át bizodalom
mal követett s ki elveit meg nem változtatá, később annyira elszigetelve lett 
volna, mint ő magát pályája végszakában érezé. 

E rendkivüli tüneménynek magyarázatát is csak azon egészen saját
szerű helyzetben kereshetjük, melyet Széchenyi a közéletben elfoglalt. 

Ho l alkotmányos élet van, ott pártokat találunk, s azoknak létezése, 
nem mint némelyek hiszik, e kormányformának hiányát, sőt épen annak egyik 
főelőnyét képezi, mert az egyes kérdéseknek minden oldalróli megvitatását 
eszközölve, a törvényhozást megőrzi azon rögtönzéstől, mely, bár honnan j ő , 
a nemzet jólétét egyaránt veszélyezteti. 

D e valamint időszakok vannak, midőn a pártok szava elhallgat, s az 
egész nemzet, mert léte veszélyben forog, feledve az egyes kérdéseket, melyek 
fölött pártokra szakadt, a haza közös zászlója körül csoportozik : ugy vannak 
egyes emberek, kik egy távolibb fekvő czélt tűzve ki munkásságuknak, a pár
tok körén kivül állanak. 

E g y eleme az erőnek e z ; mert csak ki ily helyzetet foglal e l , hathat 
egész nemzetére egyenlően; de egyszersmind egy eleme a gyengeségnek is, 
mert a bilincsekkel, mik pártjához kötik, az egyes eldobja egyszersmind a tá
maszt, melyet bennök talál; s midőn oly állást foglal el, melyről egész nem
zetének uj irányt adhat, egyszersmind azon eszközöktől fosztja meg magát, 
melyek nélkül a megindult mozgalmat kormányozni nem lehet. 

Ez volt Széchenyi helyzete; s valamint az átalános hatás, melyet fóllé-
I pése okozott , minden pártu s színezetű férfiakat egyesítve a haladás lobogója 



körül , annak tulajdonitható,mert a sérelmi kérdések körül csoportosuló pár-! 
tok köréből kilépett; ugy főkép ebben fekszik annak oka is, h o g y ő , kit a pá-1 
lya kezdetén a nemzet nagyobb része lelkesedéssel követett, később, miután 
elvei győztek s a mindig gyorsabbá vált mozgalmat mérsékelni akará, csak
nem elhagyatva találta magát. 

És vannak ezen kivül Széchenyi személyiségében és egyéni fölfogásában 
fekvő más okok is, mikből az ellentét, melyben őt működése későbbi éveiben 
a közvéleménynyel találjuk, megfoghatóvá válik. 

Kevéa ember van, ki tevékenységének nagyobb eredményeire hivatko
zott . Legmerészebb indítványait s a legnagyszerűbb vállalatokat siker kö
vette, s hosszú pályáján alig hozhatunk fól egy lépést, mely őt kitűzött czél-
j á h o z , ha azt elérni még nem lehetett ia — legalább közelebb nem hozta 
volna. E sikert Széchenyi önmaga, a nem egészen, helytelenül j ó l választott 
eljárásának tulajdonitá, annak, mit ő taktikájának nevezett s mi abban áll, 
h o g y mellőzve az elvkérdéseket, inkább részletes javitásokkal foglalkozott, s 
midőn a jogegyenlőség kivivását tűzte ki czélul, inkább a nemzet felsőbb osz
tályainak belátásától, mint azon ellenállhatlan hatalomtól várta fáradozásai
nak eredményét, melyet a j o g érzetére ébredett nép akarata kifejt. 

H o g y oly mozgalomnál, melyben az egész nemzet résztvesz, s mely épen 
mivel minden egyesnek érdekeit érinti, a szenvedélyekre hatás nélkül nem 
maradhat, minden egyes lépést előre kiszámítani nem áll hatalmunkban, hogy 
azon ildomosságot, mely mindent előre látva, magát soha el nem ragadtatja, 
s melyet az egyesnél is ritkán találunk, egy egész néptől várni nem lehet, ezt 
a tapasztalás bizonyítja, 8 ké'ségenkivül Széchenyi hibázott, midőn ezt kö
vetelte, de nem menthető-e e hiba azon férfiúban, ki 15 évnél tovább e tak
tika szerint eljárva, annyi eredményt mutathatott elő, s a nemzet bizodalmát 
oly mértékben birva, m nt senki más, némi joggal remélheté, hogy azon több
ség által, melyet annyi sikerhez vezetett, elhagyatni nem fog; éa ha Széchenyi 
megcsalatva ezen reményében, ajokat, kik gyorsabb baladásuk által az általa 
kijelölt egymásutánt megzavarva, hosszú fáradalmainak gyümölcsét újra 
veszélybe hozák, szenvedélyesen támadta meg : várhatott-e valaki mást azon 
férfintói, k i , mert meggyőződése ugy kívánta, a , ,Hitel"ben kortársainak 
minden előítéleteivel szembeszállt, a , ,Világ"ban e hon egyik legtiszteltebb 
férfiát kimélct nélkUl megtámadá, s a „Stadium"-ban hadat izeut az ország 
egész fönnálló rendszerének. 

Azon férfiaknak egyike vaia ő, kik ha tisztába jöttek kötelességök 
iránt, nem ezámitják elleneiket; s azon okok, melyekért a közvélemény Szé
chenyitől későbben elfordult, ugyanazok, melyeknek politikai életének leg
szebb babérait köszöné; de a tény mindamellett nem kevésbbé szomoritó; 8 
ha eszünkbe jut, hogy a férfiú, kinek a haza ennyit köszönt, éveken át el
hagyatva érezte magát, szivünket fájdalom tölti. 

Mert miért hallgassam el? Széchenyi a közvéleménynek e változását 
mélyen fájlalá. 

Neki a népszerűség nemcsak eszköz vala, melyet a közjó érdekében 
felhasználhatott, ő abban hosszú fáradságának legszebb, mert megérdemlett 
jutalmát látta; 8 azon férfiú, ki érezé magában, hogy nem létezik hatalom, 
mely őt kitűzött czéljától visszaijeszthetné, bevallhatá, hogy a viszhang, 
melyet szavai találnak, a zajos helybenhagyás és kortársainak szeretete, mely 
ezerek ajkairól egy fólkiáltásban nyilatkozik, szivének jól esik. 

Nagy sziveknek gyengesége ez, melyet csak azok nem értenek, kiknek 
szilárdságukat más veszélyek fenyegetik. De ha a gondolat, hogy népszerű
ségét elveszte, sokszor fájdalommal töltötte el, 8 későbbi munkáinak mind
egyikében keserű panaszokat látunk elszigetelt állásáról, csalódnék, ki a se-
tétebb szint, melyben Széchenyi a haza közdolgait ezen időszakban látni 
kezdé, elkeseredésének tulajdonitá. 

Jól tudta ő, hogy a ki a küzdelem közben mindig csak koszorúját őrzi, 
melyet a pálya kezdetén homlokára tűztek, az soha győzelmet nem víhat ki; 
8 ha kortársainak igaztalanságát tapasztalva elmondá is : , ,hogy a magyart 
tulajdonképen caak a jövőben szereti," mélyen érezte : „ h o g y földi pályája 
e jövőve l összekötve marad." 

S mindazon keserűség, melyet tapasztalt, nem törölhette ki lelkéből 
azon napnak emlékét, midőn átfutott pályájára visszatekintve, az országgyűlés 
előtt kimondhatá : hogy valamint tizenöt évvel ezelőtt, mint kilépett katona 
e készületlen iró, úgyszólván inspiratióból monda, hogy Magyarország eddig 
nem volt, hanem csak lesz, ugy most rendületlenül érzi, hogy nemzetünkre 
még nagy j ö v ő vár, azon időnek emlékét, midőn az egész nemzet Isten után 
újjászületését neki köszöné. 

Ki múltjában ily pillanatokat talál, azt a közvélemény fordulatai meg
lephetik, de nem sújthatják le, főkép ha azon öntudattal tekinthet maga körül, 
h o g y a nép kegyével nem veszté el hatalmát, 8 elhagyatva is oly müveket 
alkothat nemzete javára, melyek, mint a Tiszasznbályozás, nevét fón fogják 
tartani. S ha Széchenyinek kedélye elborult, s visszatekintve éltére, néha a sö
tét gondolat villant föl agyában: nem lett volna-e j o b b , ha a pályától, melyen 
annyit fáradozott, távol tartja magát : nem saját — ő hazája jövőjén ag
gódot t . 

Azon férfiak közöl, kik különböző nemzeteknél a reform zászlaját kitűz
ték, alig találunk egyet is, ki azt Széchenyinél több merészséggel tette volna. 
M e g g y ő z ő d v e arról, hogy haladnunk kell, áthatva a gondolattól, hogy talán 
máris elkéstünk, föllépése elhatározott, csaknem szenvedélyes vala; s akár 
indítványainak lényegét tekintsük, melyekben az akkor fönnálló egész rend
szert megtámadá, akár a modort , melyben ezt tevé, senki nem fogja tagadni, 
hogy az országnak ő volt első agitátora, s hogy működése eredményeinek 
nagy része épen azon bátorságnak, azon a kíméletlenségig vitt erélynek vala 
köszönhető, melylyel minden előítélettel s ellenvéleménynyel szembeszállt. 

D e épen a hatás, melyet eszközölt, a kivitt eredményeknek nagysága, 
melyeknek alapján további kifejlésünkre — mint ő hivé — már csak idő 8 
nyugalomra vala szükségünk, azon meggyőződéshez vezették őt, hogy az 
agitatiónak időszaka lejárt, s hogy annak folytatásából a hazára csak veszély 
következhetik. 

Helyes volt-e ezen nézet vagy nem, alaposak voltak-e azon aggodal
mak, melyeket a z ország állapotára nézve már 1841-ben kifejezett? annak 
megítélését másokra hagyom. 

Mikép a természetben, ugy a népek életében minden átalakulásnál a 
melegnek egy bizonyos foka fejlődik ki, és Széchenyi talán csalódott, midőn 
az izgalomban, mely csak a haladás szükségéé következménye vala, a forrada
lom előjeleit látá; — de ha e férfiú, midőn egész életének művét veszélyben 
gondolja, keserű panaszokra fakad, ha megkísértve minden utat, fölhasználva 
gazdag elméjének minden fegyvereit, miután a veszély, mely ellen évekig 
küzdött, végre kitört : leroskad a ceapás alatt, mely hazáját érte — ki c so 
dálkoznék ezen? 

Seivének minden érzései összeolvadtak honszeretetével, évek óta a haza 
volt tárgya minden gondolatainak, ez a sarkpont, mely körül világát fólépité, 
s nvdőn a z megrendül:, összedőlt minden egyéb ; — és a nő, kit szive válasz
tott a kinek oldalánál a házi élet boldogságát élvezé, fiai, kikben nevének 
méltó utódait látá, nagy fáradalmak- s eredményekben gazdag élete, a dús 
vagyon s a fényes állás, melyet őseitől öröklöt t , nem vigasztalbaták őt e 
roppant veszteség után. 

D e hadd boritsak fátyolt e szenvedések fölé, melyeknek súlyát még 
az ő hatalmas elméje sem viselheté el, hadd hallgassak a i évekről, melyeket 
távol tőlünk a magányban töltött. 

A dicső épület, mely romokba dőlt, nem aljasodik le, s töredékeiben is 
megtartja egykori nagyságának bélyegét ; s ilyen vala ő — megtörve a sors 
által, de nem változva — mintha csak azért tartatnék fönn, hogy miként 
egykor azáltal, mit hónáért tett, ugy most azáltal, mit hónáért szenved, — a 
legtisztább hazaszeretetnek magasztos példája legyen. 

S most tekintsünk vis-za még egyszer múltjára. 
Hazája szolgálatának volt szentelve egész élete, és Isten megjutalmazta 

fáradozásait. Fölverve szavától e nemzet, néhány év alatt jóvá tette századok 
mulasztásait. A z anyagi érdekek mezején s a tudomány körében, a törvény
hozásnál és a társadalomban uj élet kezdődött. A válaszfalak, melyek a nép 
különböző osztályait távol tárták egymástól, leomlottak, nemzetiségünk meg
erősödött, a kiváltságok helyébe törvények léptek, s a nemzet, mely elébb 
csak múltjában élt, lelkesülten haladott egy szebb j ö v ő felé. 

Soha egy rövid emberéletnek nagyobb eredményei nem voltak, soha 
egyes polgár nemzetének hálájára érdemesebbé nem tette magát. 

D e midőn ezt belátva, meghajlunk e férfiúnak nagysága előtt, ki hazá
jáért egymaga ennyit tett, ne feledjük el, b o g y a nagy mü, melyen dolgozott , 
még befejezve nincs, s a szorgalom, melylyel azt folytatjuk, a kitartás, mely
lyel az általa kijelölt irányban tovább haladunk, ez bizonyítsa be a tisztele
tet, melylyel emléke iránt viseltetünk. 

Előttünk is nagy föladás áll. 
E g y nemzetnek újjászületése csak egy egész nemzetnek müve, csak 

hosszú fáradság, erős küzdelmek, talán nehéz szenvedések jutalma lehet! D e 
mint ő 18 éve, az Akademiábo' . tartott beszéd-ben monda : bizzunk magunk
ban, bízzunk erőnkben s legyünk meggyőződve , hogy köztünk többé ke
vésbbé mindegyik, sőt hazánk minden fia, vérünk mentője, népcsaládunk 
jóltevője, nemzetünk feldic«őitője lehet, s azért töltse be helyét minden ma
gyar hű sáfárilag. S ha e hon nagy napszámosa többé nem vezeti is sorainkat, 
s ha az alkotó férfiú helyett a Duna partján majd csak néma szobra áll, l e 
gyünk meggyőződve , hogy midőn az országos munka foly, Széchenyi ércz-
alakja is résztvesz c munkában, komoly szemmel hűségre, szorgalomra, kitü-
résre intve a munkásokat, hogy a nagy czél, mely felé életében minden tö
rekvései irányozva voltak, a remény, mely őt küzdelmei között föntartá a 
melyet egyszer elvesztve leroskadott, hogy a nemzet nagy föladása teljesüljön 
s körültekintve hazánkon, boldogító öntudattal egykor elmondhassuk : M a 
gyarország nem volt, hanem lett." 

G r ó f DcssewlTy Emi l z á r s z a v a . 
„Tisztel t gyülekezet! A mai ülés előrajzában azt olvassuk, hogy az 

elnök az ülést berekeszti, helyén fogja látni a tisztelt gyülekezet, ha az ér
zések azon árjában, melyek kebleinket betöltik, ezt rövid szavakban teszem. 

„Széchenyi örök emléket hagyott lelkünkben irásai, sziveinkben tettei 
által. Ma a szónoklat és költészet remeklési ezen emléket virágokkal hintek 
körül. Ezen virágok hervadhatlanok lesznek, mert az én hitem az, hogy 
ezen emléket mi ugy élendjük körül, miszerint jobbunkat szivünkre téve, 
öntudattal mondhassuk cl magunkról : nagy férfiú, a te nyomaidban haladunk! 

„ A szellemi emléken tul, érezszobor fogja Széchenyit, mint emberi ala
kot, Örökiteni itt a haza közepén, azon városban, melynek sorsát ő szivében 
hordozta. Ott fog az állani a Duna partján, Budával szemközt, legjelentéke
nyebb alkotásainak, az Akadémia, a lánczhid, a mindinkább élénkülő dunai 
gőzhajózás mozgalmának közepette. Es ez érezszobor néma nem leszen, ha 
ezt oly ivadék fogja körülállhatni, mely ha a hegy ormára tekint , dagadó 
kebellel ismételhesse Széchenyi jelszavát : „ É l magyar, áll Buda m é g " és ha 
égnek mereszti szemeit, fölkiálthasson: Uram a nagy ébresztőt, mint kegyel
met adtad, — de mi ait megérdemlettük!" 

Végre felállt a közönség, megzendült a „Szózat" és zengett 
ott mint buzgó imádság mindnyájunk ajakán. 
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I p a r , g a z d a s á g , kereskedés . 

— (Ismét rosz szüret.) Tétényböl (Peet-Pil is) , okt. 12-én irják : Tudni
való, hogy tavai országszerte rosz bortermés volt, — nálunk ped ig , hol a 
lakosság majdnem kizárólag szölőmivcléssel foglalkozik, elgondolható, mily 
csapás cz, különösen a szegényebb osztályra — mi, mint mindenütt, ugy ná
lunk is, l egnagyobb. — Vessünk egy rövid pillanatot vissza a nemrég mult 
évekre, tapasztalni fogjuk a tavali csapás nagy voltát. — Néhány év óta 
igen rosz szüreteink voltak, ennélfogvaaszegényebb osztály kénytelenittetett 
a szüretre pénzt felvenni, j ó kamatra, de a szüret megtörténvén, nem fedezte 
a termék a felvett összeget, tehát a hiány jövő évre maradt; igen, de a jövő 
évre ismét caak pénzt kellett felvenni, hogy a munkát tovább folytathassák, 
s ismét rosz termés lett, erre uj meg uj adósság, kamat, s reá a tavali csapás 
. . . s most előttünk az a borzasztó rémkép, mely a gazdagnak mint a sze
génynek lehangolja kedélyét egyaránt. — A z idei termés szintén nem' igen 
j ó l ütött ki, s az is aránylag olcsó. — E g y % szőlőn, mi körülbelül ', t hold, 
termett 7 akótól kezdve 28akó ig szürött must, megjegyzendő azonban, hogy 
a 28 akót termő 1 ^ szőlő már az első osztályba tartozó, 8 igen nagy munkát 
kivan, s azt csak a legjobb módúak tehetik, de az nekik annyi költségükbe 
kerül , hogy ha felszámitják, szintén ott vannak, a hol a kevesebbet szüretö-
lők. — A r a volt a lcmuszkolt, dc szüretlen mustnak 4 fttól 5 ft. 50 krig, a 
megforrott uj bor pedig jelenleg 5 ft. 30 krtól 6 ftig minőség szerint. — Adja 
Isten, hogy jövő évre j o b b termés legyen, mert az idén csak néhányé, de 
jövőre sokak vagyona dobra kerülne. — A szőlő, mint minden gyümölcs , 
elrothadt már is. 

0 (Az dkáczfába oltott savanyu szeder.) Komáromban egy ácsmester 
kertjéből nem birván kiirtani az ákúczfát, azon gondolatra jött , hogy sava
nyu szedert oltson azokba, a mi sikerülvén, ez eljárást most Komáromban 
széltében gyakorolják. 

^ (Tetszés szerint akármiféle rfzfÜ'ü galambokat tenyészthetni) a kö
vetkező módon. Midőn az összepárzott galamboknál a nőstény már fészkel, 
éjjel a himet meg kell fogni s olajos festékkel oly szinüre kell befesteni, a 
milyent kiválasztunk, a másik éjjel a nőstényt is hasonló szinüre kell festeni. 
A mily szinre most a pár be vau festve,oly szinü lesz ivadéka. Ezt Ango lo r 
szágban kisérték meg legelőször. 

© (A gyalognapszám Békésmegyében) ma is 2 vft és koszt ; a szeke
res napszám pedig 8 vft. 

b . — (Bogy kereskedelmi forgalmunk ez évben tetemesebben nagyobb) 
mint tavaly, mutatja ez is, hogy a dunagőzhajózási társulat, ez évben idáig 
1,020,726 fttal vett be többet, mint tavaly cz idő alatt. 

® (Uj találmány.) Bocskay Ignácz jószágigazgató ur Tályán egy hen
gerborprést talált ki, mely már az idei szüreten működni fog a Hegyalján. 
A z uj borprés k i t kaucsukkal bevont vashenger segélyével eszközli a szőlő 
levének kinyomását. 

0 (A pardubiczi lóversenyeken), melyek e hó 9-kén kezdődtek, g ró f 
Hunyady lova is nyert egy első dijt. 

© (Európai struezok.) A párisi állathouositó társulatnak három évvel 
ezelőtt sikerült egy pár afrikai struezmadarat birtokába keriteni Európában 
meghonosítás végett . De megelőzte a társulatot Demidoff herczeg, ki is 
Olaszországban San-Donatoban jószágán, egy pár struezot tartott, melyek 
közöl az auya máj. 11-től kezdve minden másodnap egy tojást s összesen 
vagy ötöt rakott s kettőt ki is költött; a kotlss alatt azonban nagy ember-
gyiilöletet tanúsított. Második évbeu már 13 tojása volt, mindegyik 3 fontos, 
s ezekből 5 kelt ki. A struez meghonosítása s háziállattá szeliditése nem 
megvetendő hasznot igér, miután tudjuk, hogy c madár tolla mily drága 
ékszer s időfulytáu tán még más hasznossága is ki fog tűnni. 

Hl j u j s á g ? 

+ (Egy Jcöitö s egy hegedűs szövetkezése.) Tompa Mihály és Reményi 
Ede, mint a lapok irják, abban egyeztek meg, hogy egy népdalfüzért fog
nak kötni, melyhez a szöveget a költő, a dallamokat pedig a hires hegedűs 
szolgáltatja. 

+ (Illésy György) az általa mult hó 25-én Debreczenben rendezett 
mükedvelőeliiadús jövedelméről nyilvánosan számolván, jelenti, hogy az elő
adás egész jövedelme 351 ft 80 kr: ebből a 181 ftnyi összes költségek levo
natván, tiszta jövedelműi fenmaradt 170 ft 80 kr.. mely ösazega Debreczen
ben épitemlö állandó színház alaptőkéje kezelőinek már átadatott. 

4 (A nemzeti Muzeum dísztermére), ujabban Horváth-Földváry Kor
nélia Kaszaházán (Zala) egy aranyat 8 48 ft. 26 krt, Schaufteler Buócz 
Berta B.-Gyarmaton 12 ftot, g ró f Karácsonyi Guidóné Torontálban 136 ft. 
gyűjtést küldtek be. 

4 - (A nagyszombati színházat), eddig ugy suttonban német színigaz
gatónak aiták, de miután a o/.inház városi, szót fognak emelni a községta
nácsban, hogy jövő re a téli idényre magyar társulatnak legyen kiadva — 
irja a „ M a g y . Szinh. L a p . " 

- j - (Fényes támzvigalom.) Debreczenben f. hó 8-án fényes tánezviga-
lom tartatott a polgári kaszinó teremében, a kaszinói könyvtár javára. E g y 
pár franczia. négyest kivéve, egész reggelig csupa csárdást tánczoltak. E 
tánczvigalmou számos fouri csr.lid volt képviselve. 

— (Egy bécsi képiró) hirdeti, hogy a kitűnőbb birodalmi tanácsosok 
arczképcit kiadandja. Több i között nagy betűkkel hirdeti „ g r ó f Majláthot" 
is. Annyi t legalább tudhatna Kaiscr uram (igy hivják őt ) , hogy gróf-e vagy 
nem gróf, a kinek képén dolgozik. Hányszor mondtuk már nekik, hogy 
Majláth ur, a birodalmi tanácsos, ucin gróf. De nem akarják elhinni. 

4 (A debreczeni lovardában) a rendes tanítás megnyitása f. hó 15-re 
volt kitűzve. A tanitást Fumagalli Károly mellett az országszerte hires lo 
vagló g ró f V a y József vállalta magára. 

4 (Dr. Pettenkoffer, bajor tanár), királya megbízásából Magyarorszá
got fogja beutazni tudományos czélból . Csak aztán ne tartozzék az „ A . A . 
Z t g . " tisztelői közé. 

— (Színészet N.-Szalontán. „Bánk bán" adatása betiltva.) A művé
szet nálunk is tanyát ütött. Budai színtársulata itt működik. E társaságnak 
egy kis leczke, a nváradi levelező birálata használt, mert j ó l viselik magu
kat. — Bár a szentesiekkel nem kiálthatunk fel, Egressy, Szerdahelyi e a 
többivel nem büszkélkedhetünk, ha máskép nem lehet, egyetlen kis közön
ségünknek a boldogságért elég a megelégedés is, mit Csiszér, Jánosty, K o -
vácsné, B. Lóra, s az „ország legkedvesebb bolondja 1 ' helyett, a kis bohó Gerő 
játékai nyujtanak. A nagyobbszerü és ujabb darabokat mint „ G r i t t i , " „ S z i 
getvári vértanuk," „Bé ld i P á l " stb. nem várt igyekezettel és sikerrel adták. 
A hirre, hogy holnap „Bánk bán"-t fogják játszani, az öröm sugara csillogott 
fel a szemekben, s ez édes tudattal ébredénk reggelre, midőn a nagy dráma-
hős Lendvay e fényszerepével minden házhoz bekopogtattak. Al ig olvastuk 
azt át, a szinlaphordó viaszafutotta pályáját azon értesítéssel : hogy felsőbb 
hatóságilag a darab előadása be van tiltva. E nem várt esemény a közönség 
derült kedélyét, 6Ötét borura hangolta, annyival inkább, mert hazánk na
g y o b b városaiban e darabot mindenütt akadály nélkül szinre hozzák. Nagy 
József. — ( U g y van; g a betiltó rendeleten mi sem győzünk csodálkozni. 
Valami régibb időről szólhat az, mely már — elmúlt. Szerk.) 

— (A Dugonics-szobor ügyében.) Szeged, okt. 14-én. A mint Jókai 
mondja : „ a hallgatás örök tanácsadó;" ha ez igaz, ugy én régen kérem a j ó 
tanácsot, hogy mit irjak meg eseménydús életünk mozzanataiból. A legfőbb 
irnivaló volna tán, h o g y az emberek hallgat,iák és gondolkodnak, mintha ők 
is tanácsot kérnének a hallgatástól. Mindemellett erről 8 ennek korderejéről, 
ugy hiszem, legjobb lesz hallgatni . . . 

Esemény eseményt válta fo l ; Szegeden cz őszön igen sok történt, de a 
tegnap története ma már elavult, s minthogy a V . U . nem épen szereti a 
rövidéletű dolgokat, egy igen állandó s igen érdekes tárgyról kell írnom, 
nem épen helyi, de méltáu országos a tárgy : igy országos figyelmet kell 
kérnem. 

U g y hiszem, széthangzott az országban, hogy Szegeden egy, a névnek 
megfelelő Dugonics-szobor fog folállittatni. A z eszmét az itteni lap hozta föl, 
különösen legelőszöraz akkori szerkesztő. Reményi adá az első szép összeget; 
ezután felsőbb engedély mellett, műkedvelő színi-előadások tartattak, majd a 
megdicsőült müveinek kiadása határoztatott el, erre nézve lelkes egyesek 
készségcsen vállalkoztak; a legfárnilHágosabb munkát t. Csaplár Benedek 
kegyesrendi tanár ur vállalá föl : a müvek elrendezését, szóval a szerkesztés 
teendőit. Kempelen a kiadásra vállalkozott. 16 ezernyi előfizetési fölhívás lőn 
kibocsátva, mit több hazai magyar, sőt német lapok ia ingyen és készségesen 
mellékeltek. D c hogy a szoborra a kéretlen is jelentkező külön adakozások 
számosabbak legyenek, bizottmánynak kellé alakulni, mely az ügy fölött bu
zogva tesz és ellenőrködik; meg is alakult a bizottmány, midőn a szerencsétlen 
titkár és kiadó elfogatott. Ez nagv hátrányára lőn a tiszta szent ügynek. — 
Kempelen elfogatásának hire gyorsan bejárta az országot, de a Dugonics
szobor ügyéről csak annál több kétség és semmi folvibigositás nem jutott az 
áldoznikészeknek. Többfelöl élénk tudakozódások jöt tek az ügyben az itteni 
kegyesrendhez, mint a boldogultnak rendtársaihoz, kik maguk sem tudtak 
határozott feleletet adni. 

Minthogy néhány haszonleső is belopózott a s/ent palást árnyába, a 
vidékre menvén, ott szép modorban rut kenyércsatát kezdenek a hazafiúi 
áldozatkészség rovására, s midőn j ó összeg pénzt összeszedtek, eltűntek a 
vidékről. H o g y tehát a lelkesek áldozatkészsége kellő tiszteletben legyen 
tartva,s h^gy az országfti'.ó szerencsevadászoknak utja metszessék, a bizott
mánynak meg kellé tökéletesen alakulni; elnököt, lénztárnokot kellé válasz
tani, s hogy a közbizodalom mentül nagyobb legyen, oly tekintélyes férfiak
ból k e l l é választani, kiknek neve tisztán á l l , áldozatkész buzgalma nem ke
nyérért lángol. 

A z összejött ideiglenes bizottmánytagok egyhangúlag főt. Schrök 
urat. a kegyesrend helyi főnökét, a főgymnasium igazgatóját, választák elnö
kül; a pénztárnoksággal pedig egy tekintélyes városi polgár lőn megtisz
telve. Minthogy a m. kormány e szobor javára már hangversenyeket enge
délyezett volt, a tisztán szellemi czélra emelendő szobor bizottmányának 
megerősítése nem fog elmaradni, miuthogy az emberi művelődés oly bajno
kainak, mint a mi Dugonicsunk volt, már úgyis szobrokat kellett volna rég 
állitanunk. Igy teljes reménye van Szegednek, hogy az ő főterén a közhaza 
nagy emberének szobra fog állani. 

Dugonicsnak a szobor javára kiadandó . . Ö s s z e s munkái-, a mint hir
detve volt , 60 kroa havi fűzetekben fognak megjelenni előfizetés utján; a 
kiadó Burger Zsigmond, a „Szegedi Hi radó" kiadója, egyszersmind ideigle
nes szerkesztője, kihez az előfizetési pénzek küldendők. A z előfizetők nevei 
a Sz. H.-ban a pontos számadás okáért közzé fognak tétetni aszerint, a mint 
beérkeznek; szintúgy a kegyes adakozások is. A kiadó a pénztárnoknak szá
mol; a pénztárnok a takarékpénztárba minden 100 ftot meghaladó összeget 
be fog tenni, valamint már az eddigi jövedelmek is ugyanott benn vannak. 

I ly csendes állandóságról irok én azon lapnak, mely a nagy világi zaj 
közepett sem feledkezik meg a békés hatadás terén rendületlen állani. Ál lan
dóságnak veszem a szobor ügyét annyiból, mert én már ugy látom, mintha 
a szobor fennállna; pedig még sok kell hozzá, dc majd ha megindul a g o n 
dolkodóban levő ügy, akkor gyorsan fog menni, magyarosan. — 100. 



— (Az abanyi hangverseny, okt. 7-én.) Abony, okt. 8-án. A múzeumi 
diszkért, illetőleg az abban fölállítandó Petőfi-szobor j a v á n , bállal egybe
kapcsolt zenészeti, énekes és szavalati akadémia jö t t létre nálunk, melynek 
megpenditői, rendezői s részben végrehajtói Simonffy és Kecskeméthy urak. 
A város és környékének szine, magva, föle és java ez alkalomra egybegyűlt . 
A selyemben, virágban, csipkefelliöben úszó úrhölgy mellett, ott láttam a 
tulipántos ruhájú polgári nőt, a selyembélésű Árpád mellett, a pitykés ,,bi-
rómándlit ." Szintén illettek egymáshoz, sőt kiegésziték egymást. A két terem, 
mely korszerűen volt földiszitve, a zsúfolásig teltbe. Csend lett selőlépett az 
énekkar, mely a nagy zenei műveltséggel biró Reitter M. és Simonffy tapin-
tatteljes vezetése wlatt, zilált dalármából dalárdái egészszé kögült. Nyitányul 
a „Szózatot" éneklék, még pedig oly nyomatékos hangsulylyal, mely semmi 
kétséget sem engedett aziránt fölmerülni, vájjon e férfiak szeretik-e a hazá
jukat? — Al ig viharzottak el az éljenek, midőn Kecskeméthy állt ki a sző
nyegre, s az oldalán csörgő kardnak félremagyárazhatlan argumentumával 
commrntálva a költőt, elszavalta nekünk a „magyarok Istenét." 

A rendező által vezettetve, Várkonyi Paulina k. a. ült zongorához. 
Egyszerű kis népdalra játszott változatokat. Pompázó, büszke georginává 
lett a kia ibolya, a kisasszony finom, gyors ujjai alatt. Futamai feddhetlenek, 
trillái gördülékenyek. Utána következett Gaál Vilma k. a. 

A csengőszavu Vilma k. a. önmagát, azaz a „magyar leányt" szavalá, 
8 tán ép e körülménynek köszönheti azon tomboló tetszésnyilatkozatokat, me
lyek öntudatos, meleg előadását félbeszakiták a kisérék. Soha nem hittem el 
szivesebben, mint ezúttal : hogy „ m a g y a r hölgynek születni szép és nagy 
gondolat ." 

A „honfidal" elzengése után Bognár Vilma k. a. jelent meg előttünk, 
hajnali mosolylyal ajkain, melyeknél mézédesen folyt a ,/akó-lovain" nótája, 
A mi a francziának a, ,mignonne", a németnek a „herzig", az a magyarnak az 
„eszemadta''; ilyen eszemadta teremtés pedig ez a. pesti kisasazon . Jótékony 
czélu előadásokon s műkedvelők irányábnn a hálaérzet s gyöngédség lejebb 
szokta hangolni az itész igényeit : de miután az, mit eddigelé nyújtottak ne
künk, sem szorult elnézésre, annál kevésbbé volt erre okunk, midőn vendé
günknek meglepőn szép, sympatbikus hangja üté meg füleinket. Énekének 
szivetnyerő kifejezését nagyon emeli a vonzó külső, B ez mindenesetre igen 
nagy tényező színésznőnél. 

Bognár Etelka, „népdalai" s Abonyi Lajosnak velős, érett szavalata, 
méltó zárkövét képezek az első szakasznak. 

Kezdődik a második szakasz, 
Éa előlép ismét a dalárda, 
És énekli a „beteg leányt.1' 
Es én csak azt nem értem, hogy az az egy szál beteg leány hogy tud 

oly harsogva haldokolni. Nem kevesebb, mint tizenhárom érczes férfihangon 
sóhaj tá ki halvány életét. Béke poraira! 

Gyerünk tovább : 
„Egy akol, egy pásztor." Szavalja Dankó Adolf ur. Magasra vivó 

fiatal ember, j ó hazafi és bassista. — „Magyar hölgy." Szavalá Bognár 
Etelka, meggyőződéssel s kellő színezettel, majd büszkén, majd lágyan, majd 
nemes haraggal, majd engesztelő bánattal. Él voltunk bájolva. — „Ez a 
világ." Bognár Vilmától. Nagyon kedvesen énekelve. — „Az együgyű pa
raszt.*' M o s o l y g á , fejvakará s köhinté megdöbbentő hűséggel Molnár 
Pálya. — „Ha férfi vagy, Ugy férji!" Ránk parancsolta amúgy L-tcn iga
zában Kecskeméthy. — Befejezésül következett : „Hazánk," Töröktől. De 
nem a buzgalmas iró s munkabátor honfi „hazánk"-)*. Ez a „hazánk," me
lyet itt említek, a legszebb összhangu kardalok egyike. Óhajtjuk, hogy össz
hangja nemcsak abonyszerte, de hazaszerte is zengje be a pusztákat és bér-
czeket. Taps, kihívás, zsongás, székmozgatás, hazamenés, visszajövés, evés, 
iváa, tánczolás. Ez a quintessentiája az est többi részének, koronája pedig az 
egésznek az, hogy az előadás 200 ft. tiszta jövedelmet hozott. 

Reménylem, hogy meg van ön velünk elégedve.* ') K. T. 

") Reményiem, Ön is velünk, hogy az elkésett tudósitiíst csak kivonntilüR adhattuk' 
— Szerk . 

S z í n h á z i n a p l ó ' 

Péntek, okt. 12. Szigligeti Anna és Jolán kisasszonyok föllépteül : 
„Szigetvári vértanuk." Jókaitól. Szigligeti Anna Lórantfy Anna hatásos 
szerepét adta, melyet eddig Jókainétól láttunk. A mit Anna kisasszonytól 
vártunk, az beteljesült; arra nem számitottunk, hogy elődével vetélkedni 
fog ; azonban egyes jelenetei oly szépen sikerültek, hogy az elismerést tőle 
meg nem tagadhatá a szép számú közönség. Ugyanezt kell mondanunk Jo
lán kisasszonyról is, ki Juranicsné azerepében próbálkozott. Csakhogy kény
telenek vagyunk ismételni azon már mult alkalommal is tett megjegyzésün
ket, hogy néha túlságos gyors beszédével sokat árt szerepének. A kisasszony 
alig kezdte még meg pályáját, tehát a hibáról, ugy hiszszük, nem lesz nehéz 
leszoknia. Mindketten többször buzditó s elismerő tapsokban részesültek. A 
darabban előforduló hazafias szellem ma ia megtette hatását. 

Szombat, okt. 13. Köszaghi Károly javára : „HunyadyLászló." Eredeti 
opera 4 felv. Erkel F.-töl. A jutalmazott megérdemlette azt a nagy közön
séget, mely az előadásra megjelent; mertKőszeghi egyike legbuzgóbb törek
vésű színészeinknek. 

Vasárnap, okt. 14. „Lihomfi." Eredeti vigjáték 3 szakaszban. Irta 
Szigligeti. A mai estét az igen élénk s mulattató darab mellett az ia érdé-

— (A szegedi szinház.) Szegedi levelezőnk irja : Derék községtaná
csunk még máig sem határozott színházunk ügye fölött, pedig nem ugy 
megy ám, a mint reményű a buzgó igazgató. Csakis városi aegélylyel fog 
fónnállni a 8zinház; maga az aprópénzhiány is kiszdmithatlan kárt o k o z ; a 
szinházba járók nem szeretik a kellemetlenségeket. A nép meg különben is 
máson akar gondolkodni. 

-f- (Értesítés.) A maros-vásárhelyi Kazinczy irói alapítvány-jutalomra 
sept. 30-ig, mint határnapig, gróf Lázár Mórhoz a következő pályamüvek 
érkeztek be : 1) Judit törtenete. Eredeti elbeszélés. 2) Székely becsületje. 
Történeti elbeszélés. 3 ) Toldalagi Mihály, Történeti elbeszélés. 4) E g y kar
dinál halála. Történeti elbeszélés. 

-+- A „ M a g y a r Színházi Lapban" a következő értesítést olvassuk : A 
„Művészeti Lapnak" f. évi okt. elején hirdetett megindítását uj évre halasz
tották; a lap uj»bb tervével, mely a szépnek egész világára ki akár terjesz
kedni, a t. közönséget nemsokára közelebbről megismerteti a szerkesztőség. 

+ (Szegénylegények.) A „ P . L a p o k " panaszkodnak, hogy az ottani vi
déken a személyes bátorság holmi kóborló egyének miatt nagyon rosz lábon 
áll. Sajátságos egyébiránt a modor is — irja a nevezett lap — melylyel né
melyek közölük pénzhez jutni iparkodnak. I g y a g—i esperes nem rég haran-
gozóját kiküldte, lőne neki egy nyulat; a harangozó elvitte az esperes pus
káját, de azt tőle vadászatközben elvették, egyúttal azonban megizenték az 
espereanek, hogy ha küld nekik 10 ftot, a puskát visszaadják; <> azonban 
csak 5 ftot küldött, a ugylátszik, ezzel ia megelégedtek, mert a puskát csak
ugyan visszaküldték. A szm—i vadásztól elvették az órát és gyűrűt, s rápa
rancsoltak, hogy ezt senkinek el nc merje mondani, mert különben rálcsnek 
s akkor életével lakol. A szegény vadász hallgatott, s elismerésül néhány 
nap múlva óráját visszaküldték, azon kéréssel mégis, hogy küldene nekik 2 
ftot. — E g y gazdag 8 nem rég e vidékre szakadt földbirtokost is fólkérettek. 
hogy küldene nekik ráhány forintot. F ' . 2 ftot küldött nekik, mit azonhan 
ők azon izcnettel küldtek vissza, hogy ök nem valami haszontalan embeiek, 
a kiket 2 fttal ki lehet elégiteni, hanem küldjön többet, a midőn erre 10 ftot 
adott nekik, ezzel megelégedve tovább nem háborgatták. Beszélik, hogy a he-
tényi hegyekben is tartózkodnék néhány ily szegénylegény, kiket ama két rabló 
és gyi lkos , a kik nem rég néhány utast meglődöztek , fölkerestek s közéjök 
akartak állani. Ezek azonban c felszólitásra azt a tanácsot adták nekik, hogy 
igen bölcsen teszik, ha tüstént eltakarodnak, mert ők rablók éa gyilkosokkal 
szövetkezni nem akarnak, s ha még egyszer eléjök mernek jőni , <»da kötözik 
egy fához, hogy éhen szomjan veszszenek el. Ez utóbbi két mákvirág csaku
gyan nem is igen közeledett a hegyek felé, hanem folyvást egyik országút
ról a másikra csatangolt, 8 kit előtalált, kirabolt és meglövöldözöt t , mig 
végre az egyik hurokra került ily módon. A két mákvirág f. hó 4-én a ro-
monyai szőlőkben tanyázott, a mi a csendőröknek értésőkre e3vén, hárman 
keresésökre indultak. A z egyik rabló idején észrevevén a veszélyt , futásnak 
eredt, mialatt a másikat, kinek neve Póra , máskint Patya, egy pinczében 
lepték meg, hol két puska volt a falhoz támasztva. A z idősbik rabló, midőn 
a bajt észrevette, védelemre készült, de midőn a csendőrök azzal fenyeget
ték, hogy rágyújtják a pinczét, hajlandónak mutatkozott a knpituláczióra, 
azon feltét alatt mégis, ha a csendőrök magyarok volnának s azért nevöket 
kérdezé. Azonban az egyiknek a három közül horvát hangzású neve levén, 
Póra magát megadni vonakodott . A csendőrök attól tartván, hogy a aok al
kudozás alatt beesteledik, a pinczét felgyújtották, mire a rabló rejthelyéből 
csakhamar előugorván, mindegyik kezében egy-egy puskával, futásnak eredt, 
s futása közben a két fegyvert jobbra balra elsütötte, miáltal az egyik csen
dőr meg is sebesült. E g y csendőr utána lőtt s balkarját megsebesítette, ugy 
hogy a puska kiesett kezéből; másodszor is utána lőtt, s ekkor j o b b karját ta
lálta, mire a másik puskát is elejtvén, elfogatott. E vakmerő rabló állítólag 
már 17 emberre lőtt volna, kik közül néhányat meg is sebesített. Mos t a bör
tönben várja gonosz tettei jutalmát. ( A „ P é c s i L a p o k " szerint már fel is 
akasztották.) 

b . — (Hajótörés.) Olaszországban a Garda-tón közlekedő személy-szál-
litö g ő z ö s gőzkatlai.a elpattanván, a légbe repült. 50 ember veszett el rajta 
a ezak közt egy Bécsben letelepült olasz családnak két tagja. E hajót tavaly 
Napóleon ajándékozá a szard királynak. 

kesitette, hogy a zenekar felvonások közt Csermák és Lavotta néhány ere
deti müvét adta elő, melyeket Ellenbogen karmester hangszerelt s tanított 
be. Igen óhajtandó volna, hogy színházunk zenekara, melyet megrögzöt t régi 
nótáiért, régóta korholnak már, ily módon többször is meglepné a közön
séget. 

Hétfő, okt. 15. „Lear király." Szomorújáték 5 felv. Irta Shakespeare. 
A z óriási czimszerepben Egressy szerzett ismét a közönségnek ritka műél
vezetet. 

Kedd, okt . 16. Hofbaner Zsófia javára : „A vindsori vig nők." V i g 
opera 4 felv. Zenéjét szerzé Nicolini Otto. Szép közönség. Hofbaner k. a. 
szép hangja s szabatos éneke megtette hatását. Mellette Markovics Ilka adta 
ismét örvendetes jeleit törekvéseinek. 

Szerda, okt. 17. Szigligeti Jolán k. a. utolsó föllépteül : „Falusi egy
szerűség." Vigjáték 4 felv. Irta Töpfer, ford. Nagy Ignácz. A Szigligeti
testvérpár, mint halljuk, közelebb vidékre menend, s legelőször ia Szegedet 
látogatja meg. Kívánjuk, hogy a vidéken is oly kedvező fogadtatásban 
részeaüljenek, mint a fővárosban, s hogy visszatértükkor még több dicséretet 
mondhassunk haladásaikról. 

Csütörtök, okt. 18- „Ilka és a huszár-toborzó." Eredeti opera 3 felv. 
Irta N. N. Zenéjét Doppler Ferencz. 
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VI Iá KOS. 
Világos indul s 4- ik ' lépesre nintot mond. 

A 38. B z á m u f e l a d v á n y m e g f e j t é s e . 

( A parabutyi gyárból.) 

V i l á g o s . Hatét. 
1) V g 8 — g 5 K e 4 — (14 
2) H s 5 - c 6 f K d 4 — c 4 
3) K d 2 — e 2 K c 4 — c 8 
4) V g 5 - o 1 $ 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Letten .- Báró Meszéna 
István. — B.-Vjeároson : Kovács Lajos. — Rimaszombaton : Iinksuy István. — S».-.tfíAíi-
lyon : Szálai Sándor. — Dobrán : Varga József. — Karancmn : Pótor Dániel. tterehá-
zán : Kun Sándor. — Dárdán : Thavcnct Lajos. — l'j-Reesén : Cselkó György. — Temes
várott : Kalaba József. — Törük-Sz.-Miklóson .- Franki A . — Sz.-K.-Szabadján : Fürst 
Sándor. — Mooron : Radváner Vilnius. — Debrecenben : Sporber F. 

IlAvid értesítések. Szolnok : R . I. ö n A 88-ik sz. feladványt bizonyosan hibásan 
állította föl. — Buda : W . A . J. Köszönettel vettük s használandjuk. — Hruszovs (Gali-
cziában) : Dr. Sz. E. Nemcsak a megfejtéseket, hanem saját kérdésére a feleletet is elta
lálta. Legyen Üdvözülve általunk! 

S z e r k e s z t ő i m o n d a n i v a l ó . 

5332. Eger. Sz. I. A „csucsor" szánk izének megfelelő és tálaltatni fog. A „nad
ragulya" sem rosz, de épen indulóban van egy hason tárgy. H B ezzel megegyeztethetó : 
akkor igen; különben — gratias. 

5 3 3 3 . A n y e l v érdekében. Kiíakadás azok ellen, kik Írásaik köze ok nélkül ide
gen szavakat kevernek. A felhívás j o g o s , de elhagyhatónak hiszszük, miután örömmel 
tapasztaljuk irodalmunkban is a haladást, s idegen szót ma már nem igen használ valaki, 
a ki csak kikerülheti, vagy a ki nem akar általa épen bizonyos czélt, hatást elóidézni, mint 
p . o. a humoritta. 

5334. Hlkola. ifj. Szilágyi J. A 2 ft. 28 kr. a mult uyáron vettük; a tudva levő 
oknál fogva nem közöltük. Ott vau a többivel s alig várjuk az alkuimat, hogy az egész 
adakozási jegyzéket közzétehessük. Ez idő is be fog következni. Megtanultunk várni és 
remélni. — A Széchenyi-album kiadói minap hirdették, hogy a könyv megjelenését j ö v ő 
februárig kénytelenek elhalasztani. 

5335. I . a b l o . I; M. A képek nem sürgetősek, d e „ h n a leheteég megengedi" (mint 
egy valaki szokta szépen mondani), örvendeztessen meg velők. A kérdésekre itt a vá
lasz. Mi az : hangász-egylet ? Musik-Vérein. — Hangász-zenede ? Musik-Conservato-
rium. — Hangászegyleti zenede? Musikvcreins-Conservatorium. — Biz azok elég czil'ra 
elnevezések és furcsa forditások arra nézve, hogy önnek feltűnjenek, de már — usus szól 
mellettök, régen csinálták. Hogy a conservatorium miért csak zenede — mikor AZ most 
már szavaida is, sót még tánczolda is Uhe.tr Kérdés. Ez a hangászegylet egyike legrégibb 
intézeteinknek Pesten és tagadhatlanul sok érdeme van, de nem ártana,a mint ön is érezni 
látszik, utólagosan egy kis szabatosságot hozni be czimébe. 

5336. A l s ó Szuba. Majomi József lelkész urnák. A 43 ft. 65 kr. szerencsésen 
kezünkhez érkezett. E pillanatban többet nem mondhatunk, dc várjuk az időt, hol ön 
kívánságának a küldemény közzétételét illetőleg teljesen eleget fogunk tehetni. 

6337. Sz . -Anta l fa . Görög Lajos lelkész urnák. A 17 ftot megkaptuk. Szívesked
jék Ön a fentebbi mondanivalót szintén elolvasni s érteni belőle. 

5338. Ka lá sz i . Minap egy ,,mondaniv»ló"-ban már feleltünk az ujabb Iovél egy 
részére. Most is a mellett kell maradnunk : csupán HZ arczképét és életrajzot kérjük. Az 
ujabb közleményt nagy érdekkel olvastuk, alig várjuk hogy a szép rajz hiven elkészüljön, 
s a czikket küzreboesássuk. Történetesen az is látta, a kihez a levél intézve van, s igen 
meg volt elégedve. Különben — gratulálunk. 

• •'•i'A'J. Yfelibosclh. Minő 3 felvonásos dráma az? És minő istentelen verselés, a 
minek se fule, se farka. A z igaz, hogy tiszták a jambusok, j ó l csengnek,pengnek a szavak, 
de hiszen, ha vsak pengéa kell, akkor még ama hires vers in szép : 

,,Csáti paraszt pattog, szekerének az olda 1a csattog; 
Nyargal az egri g ö r ö g , lócskarikája csörög." 

5340. Béta. X — y . Tessék az efféle dolgokat neve aláírásával megtisztelni, vagy 
pedig a bepanaszlott huzavona vendéglősnek saját kezeibejuttatni. Mikép kívánhatja ön, 
hogy mi álljunk jó t oly dolgokért , miket ön tapasztalt, ismeretlen férfiú? 

Nyílt tér. *) 
— Nüncve lő - in t éze t M i á k o l e z o n . ö z v e g y Latinak Jánosné, született 

Benedicty Hermina, felsőbb helyen engedélyezett s Miskolczon nyitott 
nŐt.in- és nevelő-intézetének programmja : 

Midőn a már egy év óta Miskolczon vezérletem alatt B több t. cz . szü
lök becses bizalmában álló női-, tan- és nevelő-intézetemet ez évre ujolag 
megnyitom, egyedüli irányadója, czélja törekvéseimnek, s általok az inté
zetnek : eleget tenni mindenben az előhaladt kornak l a nevelési elvek igé 
nyeinek; létesíteni és előmozdítani a nagy s magasztos czélt : „nevelni val
lás és erkölcsiség alapján a hazának, a családnak s a különféle társaságoknak 
mennél több s hasznosabb tagokat!" 

Enélfogva az intézet hatáskörébe tartoznak : elemi s felsőbb tudomá
nyok, magyar, német és franczia nyelv, rajz, zene s mindenféle női-kézi
munkák. 

A tudományok szakértő egyének által többnyire magyar, — némelyek 
pedig, a német nyelv elsajátitása okából, német nyelven fognak előadatni. 
A képciségök szerint osztályozott növendékek tanórái, vasár- és ünnep
napok kivételével naponkint délelőtti 8-tól 11-ig s délután 2-től 5 óráig tar
tanak. 

Fölvétetnek az intézetbe naponkint, 5 éven felüli gyermekek : a) a meg
nevezett tárgyakbani oktatásra; b)külön tárgyakbani oktatásra éa nevelésre, 
kik itt tiszta s egészséges lakásban, élelmezésben, szünetnélküli szoros fel-
ügyelésben részesülnek. 

Fizetési dijak : A z elsőbbekért — a franczia nyelv, rajz, zene kivéte
lével — minden tárgyakbani oktatásért, egész tanévre, vagyis 10 hónapra 
12 ft.; az utóbbiakért az illető tandijakon kivül 200ft. ; rajzért az egész tan
évre 10 ft.; franczia nyelvbeni oktatásért havonkint ó ft., zongoratani-
tásért 5 ft. — A fizetés évnegyedenkint előlegesen történik. 

Fölvétetnek olyanok is, kik nem minden, hanem egyes szakmákban, 
mint nyelvek, rajz-, zene-, vagy kézi-munkákban kivannak oktatást nyerni, 
A tanév befejeztével vizsga tartatik. A z intézet jelen tanév kezdete novem
ber l -seje . — Magamat a t. ez. szülék s gyámnokok nagybecsű bizalmába 
ajánlva, vagyok özvegy Latinak Jánosné, szül. Benedicty Hermina. **) — 
Miskolczon, 18fi0. évi október 5-én. 

* ) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelős
séget a S z e r k . 

**) Jelen programm fölvételére a nevelésügy iránti kegyeletből a többi hírlapok 
t. cz. szerkesztői is tisztelettel fölkéretnek. L. J. 
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11 Fülöp 
12 Probui 
13 Karpus 
H N a z . G e r g . 
16 Luczián 

4 

B 
e 
6 
6 
6 
6 
6 

p . ló. 
27 5 
23 5 
31 4 
32 4 
33 4 
35 4 
36 | 4 

P-
3 
0 

68 
57 
55 
53 
52 

March. 
5 Abad. 
6 Bt. Jer. 
7 [elpusz 
8 
9 Böj t 

10 Áron 
11 Sab. 

u. 

1 
2 
S 
•1 
g 
s 
s 

!'-
87 
9 

24 
38 
57 
15 
SS 

< <•;. 

10 
11 
* 
1 
2 
3 
4 

P-
44 
52 
* 
1 
4 
7 
2 

Huldnegyed : $ Első negyed 21-én 3 óra 27 pereikor délután. 

T A R T A L O M . 
Verböczy István (életrajz). O. Á.— Ha majd megnősülök. Vida József. — A z utolsó 

kardcsapás (folytatás), fapp Miklós. — Vájlatok Olaszországból (Nápoly képével). — 
Tarhnz : Kakas Márton a színházban. 129-ik levél : A mikrokosmos. — A p r ó levelek kü
lönféle apróságokról. Könyök Itttán. — Irodalom és művészet. Vegyes hirek. Egyveleg. 
A magyar Akadémia Széchenyi-Ünnepélye október 13-án : 1. Báró Eötvös József beszéde. 
2, Gróf Dessewffy Emil zárszava - Ipar, gazdaság, kereskedés. Mi ujság? Szinházi 
napló. Sakkjáték. Szerkesztői mondanivaló. Nyilt tér. (Latinak Jánosné nónöveldéje.) 
Hetinaptár. 

gMF" A z . . O r s z á g o s n a g y Naptár ' ' ü g y é b e n ""̂JEL 
van szerencsénk (az 5 ezerhez közel ál ló) t. előfizetőinknek több rendbeli 

felszólításaikra válaszolhatni, miszerint az „Országos Naptár" sajtó alatt 

van, s f. év november elején okvetetlen meg fog jelenni. 

Az „Országos Naptár" szerkesztősége. 

Felelős szerkesztő : 1'áMi A l b e r t (lak. magyar-uteza 1. sz.) 

Kiadó-tulajdono, l leikcnast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer Á IfackentKt, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1860. 
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