
O b r e n o v i c s M i h á l y s z e r b f e j e d e l e m . 

A z Obrenovics-
káa jelenben már 
másod izben fog
lalja el a szerb 
fejedelmi széket. 
— 1842-ben sept. 
15-én a szerb elő
kelők, a török 
h a t ó s á g o k k a l 
egyetértve, az 
Obrenovicsokat a 
kormánytól eltá-
voliták s helyébe 
Karagyorgyevics 
Sándort ültetek 
afejedelemségbe. 
Az uj kormány 
nem sokáig tart-
hatá meg népsze
rűségét; a török 
hatóságok Sán
dor herczeget 
csak fővezérnek 
(Bas-bey) isme
rek el, s több oly 
engedvényt is 
csikartak ki tőle, 
mik a szerbek 
függetlenségét 
megsértek. Sán
dor herczeg te
vékeny részt vett 
az 1848-és 1849-
ki magyar esemé
nyekben, a meny
nyiben az ö hely
benhagyása mel
lett alakultak ott 
a szabad csapa
tok, melyek az 
ország déli ré
szén lakó roko
nok táborát erő
sítek. 1855-ben 
Sándor herczeg 
a keleti háború 
a l k a l m á v a l a 
n y u g a t i hatal- O B K E N O V Í C S M I I l á l . Y ÉS W E / E . G R Ó F H U N Y A D Y J Ú L I A . 

inak politikájá
hoz csatlakozók, 
s egy mozdulatot 
sem tön a Török
országba benyo
mulni Bzándéko-
zó orosz sereg ja
vára. 

1858-ban, de
cemberben, szent 
András napjára,a 
herczeg Belgrád
ba országgyűlést 
vagyis szkupsti-
nát hívott össze. 
— A választások 
annyira ellenzéki 
szellemben ütöt
tek ki, hogy dec. 
23-ik napján a 
szkupstina Sán
dor herczeg leté
telét kimondotta, 
miután elébb a 
fejedelmet siker 
nélkül szólitá tel, 
lemondásra. 

Ugyanis dec. 
22-én a szkupsti
na küldöttségé
nek elnöke ily 
szóval járult a 
f e j ede lem elé : 
„Uram; a szerb 
nemzet eléggé 
m e g g y ő z ő d ö t t 
már a felöl, hogy 
neked sem aka
ratod, sem tehet
séged nincs arra, 
hogy Szerbiát 
boldoggá tehesd. 
A nemzet kér té
ged, hogy mondj 
le a fejedelem
ségről, a aztán 
igéri, hogy 
tatlanul me 



radhatsz az országban. Mutasd meg lemondásoddal, hazafisá
godat." Sándor herczeg nem adott egyenes választ, de még azon 
éjjel titkosan átköltözött a belgrádi várba, 8 török ótalom alá adá 
magát. 

A szerb katonaság főtisztei egy ideig hűséget tanusitottak 
előbbi urok iránt; dec. 24-én minden arra mutatott, hogy a kato
naság és polgárság között véres összeütközés történhetik, azon
ban a fegyelem a sorkatonaság között ekkor már meg volt ingatva, 
s a csapatok egyenkint pártoltak át az uj rendhez. 

A szkupstina ismét az Obrenovics házat ruházá fel a fejede
lemséggel, B követeket küldött Bukarestbe, a hol a majdnem 80 
éves Milos herczeg lakott, ki a választást el is fogadá. 

Obrenovics Milos 1780 ban született. Atyja közönséges napszá
mos volt; ő maga, kora ifjúságában szolgálatban volt valami sertés-
kereskedőnéL Azonban 1811-ben már kitünteté magát az akkori 
felkelő harczban; 1813-ban pedig el lehetett róla mondani, hogy 
Szerbiát felszabadította. Az ország leginkább e hős vezérének kö-
szönheti jelenlegi kedvező viszonyát Törökország irányában. Ezen 
érdemeinél fogva a szerb előkelők s a papság a hosMilost 1817-ben 
szerb fejedelemmé választák. Milos herczeg uralkodása alatt Szer
bia szemlátomást haladt; 1830-ban a fejedelem már arról is gon
dolkodott, hogy alkotmányt adjon nemzetének, azonban nem so
káig maradt ez uton, mert csakhamar kén3^ekedve szerint, s a 
törvények ellenére erőszakos módon kezde uralkodni. Mondják, 
hogy a pénzvágy annyira erőt vett szivén, hogy a kereskedés alatta 
csaknem tisztán fejedelmi egyedárusággá fajult. 

1835-bcn Vucsics vezérlete alatt forradalom ütött ki. AzObre-
novicsok a mozgalmat ugyan fegyveres kézzel leverhetek, de a ke
délyek annyira fel valának izgatva, hogy a szerbeknek alkotmányt 
kellett adni. Ekkor alapittatott a nemzet előkelőiből a szerb szena-
tuf, s a körülmények ugy hozák magukkal, hogy e nagy befolyású 
testületben, leginkább a fejedelmi ház határozott ellenségei foglal
tak helyet. 

1839-ig Milos fejedelem uralkodásáról, a szerb hazafiak nem 
sok jót mondanak. Pénzvágyának kielégitésére még ekkor is sok 
tiltott eszközhöz nyúlt, mig végre a mondott évben a fejedelem
ségtől megfosztatott, és Szerbiából száműzetett. 

Azonban e szigorú rendszabály csak a fejedelem személyét il
leti. A szerbek Milos herczeg fiát, Milánt ültetek atyja székébe. 
Milán néhány hét múlva meghalt, s helyébe Mihály herczeg lépett, 
a ki 1843 ig maradhatott meg uralkodásban. 

E pillanatban ismét ugyanezen Mihály herczeg ül a szerb fe
jedelmi székben. 

Született sept. 16-án 1823-ban. Harmincz éves korában, 1853-
ban nőül vevé kéthelyi Hunyady Júlia magyar grófnőt, a ki szüle
tett aug. 26-án 1831-ben. 

Szerbia, sőt az európai török tartományok oly események kü
szöbén állnak, hogy helyén valónak tartottuk a szerep-viselésre hi
vatottakat olvasóinkkal előre is megismertetni. 

Jóbuhó Peti. 

Telhetetlen valamennyi, 
Pedig zsebét teli érzi. 
Nekem hej az üres ugyan, 
De hitem, reménységem van 
Olyan hogy — kifogyhatatlan! 

Piros az én szűröm ujja, 
Sankantyum pöng — hejje hujja 
A kinek nincs, irigyelje, 
K i i magammal, a ki lelke! 
De meg vagyok elégedve! 

K i vagyok én, mi vagyok én? 
A ki áldja! derék legény. 
Szeretnek engem a lányok! 
Minden egyéb , tudományok — 
Haszontalan bolondságok. 

Büszke vagyok, büszke nagyon. 
ifMire? — ugyan magam se t'om.) 
Büszkének tart s hizelg nékem 
A legnagyobb ellenségem. 
— (Veszi is a hasznát bőven!) 

Idegen nép? — mind pogány a! 
Egymást kővel hajigálja. 
Én vagyok a j ó keresztény: 
A ki kővel hajít felém, 
Jó kenyérrel dobálom én. 

Kíbol t már a nagylelkűség, 
Irmagul caak bennem tart még. 
Gyáva fondor, ha megaérte, 
J ó saót adjon, a h a baj érte, 
Kiontom a vérem érte! 

Gazdag szolga ez a világ. 
Én vagyok csak nagy uraság. 
Nem számolok, nem dolgozom; 
Pénzemet i s , ha van, bizony, 
Hadd czipelje, másra bízom. 

Mit vesződjem kormányzással? 
Ügybajos parancsolással ? 
Hajdúságtól iszonyodom, 
Magamra se legyen gondom : 
Fogadok, ki parancsoljon! 

Már akárki akármit mond , 
Kn vagyok valódi boldog. 
Valahány nép , mind szünetlen 
— Nem hiába tökéletlen — 
Magával elégedetlen. 

Nem hiába mind csalárdak, 
Ugyan nem hisznek egymásnak. 
Becsületeshez ugy illik : 
Ha ezerszer rá is szedik, 
Mégis szentül higyjen mindig. 

Mulatok, ha j ó kedvem van, 
De ha bú ér , annál jobban! 
Már nekem ez a szokásom, 
Azért ha baj ér, se bánom, 
Igy élem én a világom! . Vajda Jánot. 

B e n z e r á d e s z e r e l m e . 
Novella, irta JÓKAI MÓR. 

Benzeráde kedves költője volt a XY^II. századnak. 
Költeményei kellemes bübájt, utánozhatatlan varázst árasztot

tak maguk körül. Olyas valami zamat áradt azokból, a minőt né
mely délszigeti gyümölcs lehel; holmi északi prózai almák el nem 
birják azt sajátítani, azt sem tudják, mire való. 

Sokat ténfergett az udvar körül; nem igen értették még ak
kor meg másutt a poétát; Richelieu és Mazarin kegyosztalékai 
tartogatták ott benne a lelket. Később akadémiai tag is lett, de az 
nem akkor volt, a mikor ez a kaland történt vele. Me<r ekkor na-
gyon fiatal volt arra, hogy a vén múzsák belészeressenek. Épen 
olyan fiatal, hogy képesnek higyje magát, egy magas udvari hölgy 
figyelmét magára vonhatna. 

Ez a hölgy volt pedig a historiailag hírhedett szépség, La 
Valliére herczesrnő. 

Benzeráde a leggyönyörűbb chansonokat irta hozzá, a mik 
tele voltak forró szerelemmel, a milyen forró éghajlat alatt a pál
mák, és a napforditók csodás növényzetei tenyésznek. 

Legszebb remekmüvének czime „Jób," a leggyönyörűbb sze
relmi nyilatkozat, a mi valaha költő szivét és tollát elhagyta. 

A költő, vágyai merész röptétől elragadtatva, e költeményét 
bátor volt szive királynéjának megküldeni. Ha lelke volt a szép 
delnönek, megértheté. 

Benzeráde három napig várt az eredményre. E három nap 
alatt nem evett, s c három éj alatt nem aludt. Vájjon mit fog e 
merész nyilatkozatára a herczegnő válaszolni? Vájjon egyátalá
ban érdemesiti-e válaszra? 

Harmadnap meglátogatta a költőt a herczegnő udvarmestere. 
Azt az izenetet hozta neki, hogy a herczegnő óhajtana vele 

titokban bizonyos ügy felől szólani. 
Higyjen-e érzékeinek ? A herczegnő titokban akar vele szó

lani. Este küldte aranyos hintaját, ugy viteti öt magához, a há
tulsó lépcsőn bocsátják fel : a titkos szeretök utján. Rejtett sző
nyegajtón keresztül vezetik be a pompás susogó szobába; melyben 
senki sincs más, mint ö maga és a herczegnő. 

Milyen szép volt La Valliére? az már sokszor el volt mondva. 
Nekünk olyan keveset használ az, mint egykor Benzerádénak. A 
költő nem birt lélekzetéhez jőni ennyi kegy, ennyi boldogság s 
ennyi csábitó pompa közepett. Oh a szegény manzardlakó tudósok 
olyan zavarba is jőnek mingyárt, ha egy pompás salonba vetőd
nek valahogy. 

La Valliére azt mondta neki, hogy üljön oda mellé. A költő 
nem mert egészen mellé ülni; csak a causeuse szegletén foglalt 
helyet. Akkor aztán a herczegnő maga telepedett hozzá közelebb; 
pompás moir öltönyének hullámai félig eltemetek a szegény sze
relmes poétát. 

A herczegnő finom fehér kezével egy aranyosszélü levélkét 
vont ki kebléből; a finom csipkefodrozatok közöl; oh boldog csip
kék! oh boldog papir! 

Benzeráde saját sonettéjére ismert abban. A boldogság egészen 
elfőj tá szavát. 

— Kedves Benzeráde, szólt La Valliére azon a csengő hangon, 
a mit a költök a seraphzenéhez hasonlítanak; én olvastam kegyed 
költeményét. Nagyon szép, gyönyörű. 

Van-e költő, kit az ily kritika el ne ragadna : szép, gyönyörű 
vers! és ha azt épen az ejti ki, a kihez czimezve van a költemény. 

— Nagyon örülök, hogy önt megismertem; folytatá a bájos 
delnő, olyan közel hajolva Benzerádéhoz, hogy illatos lehelktét 
érezé arczán s gondolkozni kezde rajta, nem volna-e legrövidebb utja 



a paradicsomnak, most egyszerre magához ölelni ezt a szép fejet; 
és összevissza csókolni. 

Még várt vele. 
— Oh mi régóta keresek egy olyan igazán lángoló lelket, 

mint az öné, a ki oly mélyen érezni és érzéseinek oly magas kifeje
zéseket adni tudjon, önnek minden sora egy drága gyöngyfiizér, 
kedves Benzeráde; oh mint örülök, hogy önt megismerhetem, ön 
nem haragszik rám érte, hogy ide hivattam. 

Benzeráde közel volt hozzá, hogy a herczegnő lábaihoz omol
jon, s a mit írásban százszor tett már, szavakban is kivallja szerel
mét. Csakhogy az a szó sokkal nehezebben jö, mint az irás. 

— Én önt egy nagy szívességre kérem; folytatá La Valliére. 
— Életemet! vágott közbe a költő. 
— Oh azt nem! szólt mosolyogva a herczegnő. Nézze ön, mi 

zavarban vagyok? ő felsége Lajos király ezt az érzelemmel gazdag 
levelet irja hozzám : olvassa ön, megengedem. 

Szerelmes levél volt az La Valliérehez a királytól. 
— Nekem most erre válaszolnom kellene : de én oly ügyetlen 

vagyok a fogalmazásban; pedig szeretnék valami elmés, valami köl
tői virágokkal teljes választ küldeni a királynak, hogy bámulna 
rajta. Ugy-e kedves Benzeráde, ön megteszi nekem, hogy ir egy 
ilyen szép, érzelemdús viszonzást az én nevemben. Nagyon jól meg 
fogom adni az árát. 

Benzeráde előtt zavaros lett a világ; felugrott, elfutott; csak 
az utczán vette észre, hogy kalap nélkül jött ki a herczegnötöl. 
Több chansont nem irt aztán hozzá. 

Szegény Benzeráde. 

Jeruzsálemi életkép. 
Jeruzsálemben a feliachimok, parasztok vagy beduinok áru-

czikkeiket, melyeket naponkint eladni behordanak, az utczákon a 
földre rakják ki. Ezek legtöbbnyire nök, kik gyümölcsöt s élelmi
szereket árulgatnak. E nők arezszine olajsárga, szemöldeiket kipi-
rositják, ajkaikat kékre, körmeiket és tenyereiket sárgára festik, 
homlokukat s állukat pedig kékre tatovirozzák. öltözetök gyapjú
ból vagy vászonból készült bő kék ruha, mely elöl nyitva állván, 
keblőket látni engedi, s hosszú, bő hasitott ujjak csüggnek le róla, 
le egészen a bokáig. A beduinnök mezítláb járnak, s egész testök 
afféle mázzal van bevonva, a mit mi piszoknak nevezünk. Fejökre 
tett s egész sarkukig érö fehér vagy kék kendőjöket néha, mint va
lami fátyolt, jobb vagy balkezükkel, a szerint a mint valamely férfi 
egyik vagy másik oldalról közeledig feléjük, arezukra vonják, me
lyet azonban nem valami különös gonddal szoktak eltakarni. Hom
lokuk és halántékuk körül zsinórra fűzött ezüstpénzeket, karjai
kon ezüstcsatokat, ujjaikon pedig számos gyürüt viselnek, sőt 
néha orrczimpájukról is egy gyürü függ le. Csecsemőiket nyilvá
nosan, az utczákon és tereken szoptatják a gyapjuszövetü kendőbe 
kötve hátukon czipelik; a kendő mind a négy sarkába zsinórt húz
nak, s ugy akasztják homlokukra, ugy hogy karjaik teljesen szaba
don maradnak. Gyakran látni oly nőket is, kik magzatukat vállaik 
közé veszik, a ki aztán kis kezeivel anyja fejébe kapaszkodik. 

Nem kevésbbé nyujtnak tarka és érdekes látványt egyéb em-
bercsoportozatok s alakok az ö különös öltözeteikben. A mohame
dán méltóságosan lépdel ránezdus öltönyében; a beduin fehér és 
kék csikós köpenyében, mintha zsákmány után nézne körül; a len
gyel zsidó fekete selyem kaftányban lépeget utánok. A sötét ruhás 
porosz diakonissza szemlesütve jár; a mohamedán nő sürü fehér 
fátyolba burkolva, lustán, esetlenül ballag sárga papucsában, egy 
fekete vagy barna rabszolga által kisérve, ki gyermekét vagy egy 
kosár gyümölcsöt visz utána. A szürkebarát széles, felhajtott kari
májú kalapja alól egy fátyolozatlan nőre pillant, — ez egy zsidó 
nő. A szépszakálu s hosszú hajú görög pap békével ballag egy 
gömbölyű, sárga süveges dervis mellett, minthacsak egy hiten 
volna vele; egy zöld turbános török mindkettőjüket megveti. Ama 
ránezos fekete öltönyü, nemes termetű férfiú, fején magas, hegyes 
süveggel, Perzsia szülöttje. Amott egy egészen ruhátlan ember 
közeledik, kinek meztelenségén az európai szem megbotránkozik, 
de itt sem nőnek, sem férfinak föl nem tűnik. Ez egy úgynevezett 
szent, a ki szegény létére valamely család, söt nélia a basa asztalá
hoz is kérezkedik, anélkül, hogy el mernék utasítani. Mellette ha
lad el a gazdag öltönyü scheik, a csinos effendi, egy tetőtől talpig 
fölfegyverzett libanoni lakos s török katonák. 

.* 
A mi a nyelvet illeti, az itt valóságos báheli zavar, mely fö

lött a fül — ha szabad e kifejezéssel élni — még jobban elbámul 
es csodálkozik, mint a szem az öltözet tarkaságán. Hatása oly-
forms, mint egy, az ezeregy éjszakából fölmerült regéé, mely még 
csak gunyorosabbá válik, ha fekete frakkos 8 köcsögkalapos férfiak 
és európai divat szerint ékesen öltözött nők vegyülnek a tömeg 
közé. 

Kávéház alatt Jeruzsálemben, valamint csaknem az egész 
Keleten, nem egyéb értendő, mint egy utczára nyiló, füstös konyha. 
A falak mellett hosszában fapadok állnak, kartonnal bevont ván-
kosokkal, melyek valaha tiszták lehettek. A bejárás melletti szög
letben egy nagy rézedényben viz forr. A szolga, felszólítás nélkül 
is rögtön nargillal kínálja meg a vendéget, s szeme előtt főzi a ká
vét, melyet goronbán összezúzva egy kis rézedénybe tesz, forró vi
zet önt rá, s miután kissé felforrt, gyorsan porc2ellán csészékbe 
önti, azfán kezeit keleti szokás szerint mellére és homlokára téve, 
a vendégek közt kiosztja. Czukrot csak unnak tesz a kávéjába, a ki 
kívánja. A kávé forró, meleg, tetejét világos barna hab £edij s 
azért szemre olyan, mint a chocolade; ize és illata kitűnő. Egy csé
sze kávénak csak 5 para az ára, melyből csak 8 tesz egy pengő 
krajezárt. Néha két vagy három zenész is van jelen, kik közöl az 
egyik csengetyükkel tele aggatott tamburinon, a másik cziterán, a 
harmadik pedig fülhasitó sípon játszik, s mellette melodiátlan arab 
dalokat énekelnek. Rendszerint regélő is van jelen, ki a keresztes 
hadjáratból egyes episodokaf, vagy más keresztyénellenes történe
teket, vagy az ezeregy éjszakából egyes regéket ad elő. Gyakran 
egy leánynak öltözött fiu buja tánczával mulattatja a vendégeket. 
Este a piszkos, füstös helyiség néhány lámpával világittatik, me
lyek egy durván befestett, többnyire néhány pálczácskából össze
ragasztott csillárfélére vannak felaggatva. A kávéház hátsó részé
ben valami istállóféle is szokott lenni, hova a vendégek, kik 
lóháton vagy szamáron jöttek, állataikat beállítják abrakolni, mig 
maguk kávéjukat szörpölgetve s csibukozva, édes semmittevésben 
töltik idejöket. 

Az áruezikkek a kereskedésekben nincsenek ugy szem elé 
rakva, mint az európai városokban, s fényes kirakatok nem csábít
gatják a járókelőket; sőt minden darab gondosan papirosba van 
takarva, fia valaki bemegy a boltba vásárolni, a mohamedán kai-
mar, ki magát egészen komolyan s egykedvüleg viseli, azonnal 
üléssel kínálja meg, s csibukját szájából kivévén, átnyújtja vendé
gének, egyszersmind kávét is tesz elé. A venni akaró az alku 
alatti tárgyért követelt árnak legfólebb felét ajánlja meg. Zsidók, 
keresztyének, mohamedánok közt e tekintetben semmi különbség 
sincs, a kalmár alvással vagy csibukozva, a Korán olvasásával 
tölti idejét, mialatt magát szünet nélkül előre 8 hátra hajtogatja; 
vagy végre ír, még pedig nem valaminagyon kényelmesen,miután 
a papirt csak bal tenyerére vagy térdére teszi, 8 ugy irogat vastag 
nádtollával, melyet egy, övéhez erősített ezüst- vagy réztintatar
tóba mártogat. -t-

Az aracsl templom romjai. 
Torontálmegyének legrégibb templomai közül való sz aracsi 

rom-templom; mely a franyavai határban —a Beodra és Melencze 
közt levő országút mellett — Beodrához mintegy 3 / i mérföldnyire, 
— egy dombon fekszik. E domb kelet-északi része mellett egy 
völgy van, mely keresztül nyúlik a Beodra és Török-Becse közötti 
országúton; közönségesen „Vinczé"-nek neveztetik. Evölgyön ára
dáskor a Tisza — még csak néhány évtized előtt is — Torontál-
megyén keresztül egész Temesmegyéig terjedett el; mig a jelenlegi 
töltések annak gátot nem vetettek. — A „Vincze" nevü völgy a 
beodraiésnagykikindai határban szélesebb; mely része„Galádszka-
bara" (magyarul : „Galád-tava") nevet visel; mely nevet néme
lyek szerint a Gálád (Glád) nevü fejedelemről nyerte, ki a ma
gyarok bejöttekor, Árpád korában e tájt birtn. 

Képünk e régi egyház romjait mostani állapotjukban tünteti 
elö. A templom hosszaságban 12 öl, szélessége hét öl és két láb 

Van der Venne Adolf, a hazánkban mulató jeles festesz, ki
nek a helyszínén fölvett rajza után közöljük a szép romokat, többi 
között ezeket irja hozzánk e tárgyról : „A templom maradványai
ból határozottan kitűnik, hogy az keresztalakban volt épitve, egy 
közép., két oldalhajóval és szentélylyel (sanctuarium); balra a há
tulsó oldalon állott a torony. Az épületen a román styl az ural-



kodó s ugylátszik, eszerint volt eredetileg épitve a templom, — 
a rajta látszó gót czifrázatok, ivek stb. későbbi korból származnak. 
— Az alapfalak s a torony téglából vannak épitve; az oszlopokra, 
ivekre, gerinczekre, párkányzatokra a más czifrázatokra homok
követ használtak. Mind a tégla, mind a homokkő még igen jó kar
ban vannak; a téglák különösen jó anyagból készülvék s még most 
is oly éles szögüek, mintha most hozták volna a téglaégetőből. A 
homokkő igen finom szemű s nem likacsos, sőt bámulatos szilárd
ságú; bizonyosan messze távolból szállították ide, mert az egész 
vidéken sem találhatni homokkö-réteget-

Most e templomból nem látni egyebet, mint a homlokzat fő
falát, a középhajó bal oldalfalát, a szentélyt s tornyot. A közép-
hajó jobb oldalfalából még megmaradt az első oszlop s a hajdani 
boltozat egy óriás darabját támogatja. A két oldalhajó egészen hi
ányzik; a toronyból, ugylátszik, csak kétharmada maradt meg az 
eredeti magasságnak. A czifrázatoknak még némi nyomai látszanak, 
melyek épitészettörténelmí tekintetből igen érdekesek, de nagyobb 
mübecscsel nem birnak." 

Eredete e templomnak igen régies bizonytalan; monda szerint 
nincs idősb templom honunkban. Vályi Lexíconjában „Arasz tem-1 

tisztelt tudósítónk : miszerint ő, ifjú korában még látta az aracsi 
templomot, a benne még egy kis és nagy oltárképet. E nagy kép 
szent Mihályt ábrázolá, magyar dolmányban, sárga csizmában, 
sarkantyúval s nagy bajuszszal. E szép régiségnek sincs sem hire, 
sem hamva. 

A vidék népe között azon monda él, hogy e romok alatt sok 
kincs van elrejtve; ez okból még mindig találkoznak kincskeresők, 
kik e romok alapjait felturkálják s aláássák. Igen kívánatos volna, 
hogy a történetileg nevezetes romok legalább mostani állapotukban 
fentartassanak. Sajnos, hogy e tisztes romok napról napra inkább 
roskadoznak össze s hazánk hajdani nagyságának egy emléke újra 
sirba száll, őrizzük meg régiségeinket az utókor számára s gon
doljuk meg, hogy a ki teremteni akar (pedig nekünk sokat és sok
félét kell még ezután teremtenünk) : annak nemcsak előre, hanem 
hátra is kell néznie! 

Garibaldi Nápolyban a „della Forestería" erkélyen. 
A z ötszázezer lakossal biró Nápoly, legnagyobb, legszebb s leggaz

dagabb városa Olaszországnak; fekvésére nézve pedig'Jbizonyára nincs párja 
Európában, de tán a világon sem. 

Az a r acs i t e m 

plom" néven említtetik. Bárány Á g J 3 t o n * ) a többi közt igy ir róla : 
„Araiha, most Aracs. Torontálmegye láthatárán, először 1332. tű
nik fól mint kath. pirochia; — a pápai tizedlajstrom szerint 1337. 
érbm lelkésze András Márton volt. — Majd mint város jelenik 
meg 1422 ik évbe-i, midőn Aracsot, Bazvlhidát (Basa hídját) stb. 
birtokokkal, Birini Pálnak, a boszniai határparancsnok fiának aján
dékozá Brankovics György szerbiai volt despota, mint akkori tu
lajdonosa. De már 1450-ben a torontáli rendeket látjuk ott Össze-
seregeivé. Mohács gyászőrája ide is elhangzott. — 1536-ban mint 
várost emlití Oláh Miklós; de már 1551-ben várával tűnik föl, mi-
döna török jöttére kevés őrei elhagyván, török hatalom alá került; 
és csak midőn a Bánság III. Károly alatt visszafoglaltatott, a pasz-
szarovíczi béke 1718-ban menté föl az alól Hajdan népdús város 
lehetett; most e város s később falu nyomát csak a fent leirt tem-
p } ° ™ ™ m , o f c jelölik. — A közelebbi években, igen éltes korában 
elhalt Bálás János csanádi czimz. kanonok előadásaiból tudja egy 

*) Bárány A. TorontáWárm. hajdana. 1846. 

rojn'j|ni.j 

A J k i ' a tenger felől érkezik, nem győzi eléggé nézni a félkörben 
emelkedő paloták sorát, miknek hátterében a magaslatokon ókori lovagvá
rak bástyái és tornyai emelkednek. A partra lépve először ia a pompás 
arzenál tűnik fel, melynek falait a hullámok csapdossák; ezután egy pompás 
tér következik, mely ugyan nem szabályosan négyszögű, de a hiányokat 
gyönyörű kerti ültetvények, a művészi szobrok rejtik el a szem elől. 

A királyi palota egyszerű, de a maga nemében az építészet legneme
sebb ízlésében emelkedett példányai közé tartozik. A sztil hasonlít a Pesten 
1830. éa 1840. közben épitett házakhoz, azon különbséggel, hogy az emeletek 
palotához illőleg magasabbak, a jfalak pedig a legszebben faragott márvány 
négyszögekkel vannak bevonva, e arányos ékitvényekkel diezesitve. 

A palotának egyik azárnya a della Foresteria nevet viaeli; ez rajzunk
ban a közép helyet foglalja el; balról magas árkádok elaő oszlopait látjuk, s 
ezen épitvény szemközt a palotával félkört alakit, - hasonló lag a római 
Szent Péter egyházoazlop környezte udvarához. Ezen folyosó rajzát, kicsi
ben, megtalálhatják olvasóink azon képen, mely Nápolyt ábrázolja, s melyet 
lapjaink 43-ik számában közlénk. 

E térről mintegy harmincz öl széles, egy kia mérföldnyi hosszú ut ve
zet az egéaz városon keresztül. Ez a világhírű Toledo- utcza, hol a pompás 
boltok, kávéházak éa vendéglők egymást érik s a hol a város vagyonosabb 
népe kocsizni szokott; az uriaa külsejű sétálók többnyire este gyülekeznek e 



helyre, mig nappal a tért iparosok, a a félmeztelen laztarom'-had foglalja el, 
ezen utóbbiak éjfél után a legezifrább paloták előtt heverednek le, s ott al-
izanak szabad ég alatt. 

Sept. 7-kén a fennebb leirt tér egészen megtelt emberekkel. Mértani 
számitás szerint, legalább ia 40,000-en lehettek jelen. E nap érkezett a vas
úton Nocera felől a diktátor, Garibaldi, a ki bekocsizván a Toledo- s a Trini-
dad-utezát, a della Foresteria palotába ment, s az erkélyről beszédet tartott 
a néphez. Garibaldi mint mindig, most is az alpesi vadászok egyenruháját 
viselé; tudniillik vörös inget, s nyakán szürke koczkás kendőt,melyet vállára 
vet, mint nálunk a falusi lányok szokták. A diktátor mellett a felkelők sere
gének tábornokai láthatók, a többi között Cosenz, Bixio, Türr, a kik más
ként ia Garibaldinak legkedvesebb emberei, a legbensőbb barátai. 

A növények mint Jelképek. 
A V. U. mult évi egy pár számában a szineket, s az ásványo

kat, mint jelképeket ábrázoltuk, mosta növényeket fogjuk taglalni 
elentésökben, melyet a költőktől nyertek, vagy a melyet az em-

rátink sirját. A mit azonban sokan nem is sejtenének, a virágok 
alkalmazásánál sohasem tekintettek az alakra, szinre, hanem csu
pán az illatra, s a szobrokon, képmüveken a személyek kettős ko
szorúval jelennek meg, melyeknek egyike a fejet, másika a nyakat 
keriti, mi részint azért történt, hogy a virágillat élvezését csak az 
utóbbi koszorúnál fogva nyerhették meg, de még azért is, mert a 
virág gözölgéséről azt hitték, hogy az a bor részegítő hatását meg-
tompitja, s lakmározásoknál nemcsak az éttermek, hanem a ven
dégek is koszorúkkal czifrittattak föl. 

A tulajdonképi virágbeszéd nyomait már a régi görögöknél 
találjuk. Az ifjoncz, ha koszorúját nem kötötte össze; a leány, ha 
koszorukötéssel foglalkozott, szenvedélyes szerelmet árult el. Ha a 
szerelmi viszony megszakadt, a koszorúk is felbontattak és vala
mely istenségnek szenteltettek, ellenben, ha azt házasság követte, 
félretétettek. Ezen koszorukötéshez természetesen egyes virágok 
jelentéseinek némi ismerete volt szükséges, miért is a virágáruló 

híja*! 

Garibaldi N á p o l y b a n a „dolla Forcí ter ia" erkélyen. 

béri képzelet ruházott rajok. A régi görögöknél a virág a föld 
életerejének volt jelképe, tehát a tavaszt is jelzetté, midőn minden 
uj életre serken. Némely isteneik a görögöknek, mint Mars, mely 
az erősségnek, és Bakhus, mely a képnek és testi jólétnek volt is
tene, ez okból viselték a „virágos" melléknevet. A régi festménye
ken, faragványokon, pénzeken a tavaszt gyakorta kezében virág
kosarat tartó gyermek jeleli. Az öröm, s boldogság virágok által 
fejeztetett ki; ki jó hirt hozott, koszorút viselt, kiket meg akartak 
tisztelni, virágokat szórtak eléjök, mint ma is szokás magas vendé
geinket virágkoszorúkkal fóldiszitett s fejérbe öltözött leánykák 
által fogadtatni, és utjokra, mint Krisztus urunknak, zöld ágakat 
szeldelni. A szerelmesek kedveseik hajlékát virágokkal ékiték föl, 
miként nálunk első május éjjelén a kapukhoz zöld gályákat szokás 
helyezni. A régiek a máglyákat, hol kedveseik hullája hamuvá 
porhadandott, virágokkal borították, mint mi rokonaink vagy ba-

leányok és koszorufüzök a régi görögöknél nagy becsületben állot
tak. Plinius érinti ezen virágbeszédet, midőn azt mondja, hogy az 
emiitett személyek egész elméletét alkották annak, miképen kelljen 
a virágokat szin és szag tekintetéből egymáshoz illeszteni. Keleten 
pedig, valóságos tudományt tett az, s nem csekély fáradságukba 
került egyeseknek, azt sajátukká tenni. Ezen tudományt nem köny
vekből tanulták, és nem az iskolában tettek rá szert, mert az egye
nesen a hárembeli magánynak és unatkozásnak volt szüleménye, s 
hogy mi czélból keletkezhetett, szülhelye eléggé tanúsítja. Külön
böző virágoknak és leveleknek füzérbe kötése az írást helyettesíti, 
melyet az irás mesterségében járatlanok vagy a fölfedeztetésíöl 
tartók különösen szerelmi czélok elérésére használnak. Ezen mes
terség üzése a keleti vén nőkre sokszor még nagyobb mérvben volt 
jutalmazó, mint nyugaton a kártyahányás vagy az ólomöntésböli 
jóslás. Legelső tudósítást veszünk az ilyen virágleverezésekről du 



A'igneau la Mottraye, az ismeretes Lady Montraye és Hammer ira
taiból. 

A virágjelfejtéssel azonban babona is volt és van összekötve. 
A régi rómaiaknál már voltak levéljósok. A kumai Szibilla, bar
langjának száz nyilasából hangoztatta szavát, hol a szél az általa 
falevélre irt és versekké idomított mondatokat széthordta. A po
gány csehek közt azon szokás divatozott, hogy a leányok bizonyos 
ünnepeken koszorúkat hánytak a folyókba, jövendő sorsukat meg-
tudandók. Az uj görög leányok, hogy megtudhassák, kihez fognak 
férjhez menni, fűszeres növényekből sütnek lepényt, s azt lefekvés 
előtt megeszik, anélkül, hogy innának rá. Mihelyt a lepényt elfo
gyasztották, azonnal lefekszenek, s nyakuk közé egy zsacskót köt
nek, melyben háromféle virág van, egy fejér, egy veres és egy 
sárga. Felébredésükkor azonnal a zsacskóba kapnak, s a virág szí
néről, melyet kezök érint, a jövendő férjre következtetnek : a fejér 
virág ifjú, a veres jó férjet, a sárga özvegyembert jelent. 

De térjünk már egyes fogalmakra, melyek a virágok által jel
képeztetnek. A lótusz már az őskorban az életnek voit jelképe. A 
régi egyiptomiaknál a lótuszvirág vagy a pompás nelumbó, mint 
jelkép, a Nílusra vonatkozott, melylyel a viz termékenyítő voltát 
akarák jelölni, amennyiben ezen virág a Nilus áradásakor szokott 
viritni. De egyszersmind halált is jelentett az, mert midőn teljesen 
kinyílt, a Nilus is apadni kezdett. A lótuszvirág Indiában is a nem-
zést jelentette, s az indusnök füleik mellett hordták azt ékül, és 
szárából karcsatokat készítettek. Nálunk a liliom lépett ennek he
lyére. Sokszor olvassuk a régi legendákban, hogy ott, hol valamely 
vértanúnak feje vétetett, liliom sarjadzott, és ismét, hogy a kivég
zettek sírjain liliomok nőttek, annak jeléül, hogy azok ártatlanok 
voltak. Keleten is erkölcsi tisztaságot jelent a liliom. A görög hit
rege szerint Junó tejéből származott az, s ezen istennőnek volt 
szentelve, de minthogy a keresztyénség sok mindenfélét átvett a 
régiektől, nem lehet csodálkozni, ha a liliom Szűz Máriával is vi
szonyba hozatik. Régi festményeken látjuk néha Mária és József 
közt a liliomot kisarjadzani, szüzességük jeléül, másokon Gábor an
gyalt liliomot tartani kezében, midőn Máriának üdvét jelentett. 
Innen van, hogy némely lovagrendek, melyek Mária tiszteletére 
állíttattak, liliomot viselnek. Szűz Mária liliomrendét IV. Garciás, 
Navarra királya azért állította fel, mivel egy Máriakép, mely állí
tólag liliomból származott, ös nehéz betegségéből felgyógyította. 
Egy másik liliomrendet I. Ferdinánd arragóniai király alapított, 
melynek vitézei viritó liliomokból álló aranylánczot viseltek. A 
harmadik liliomrend alapitója III. Pál pápa volt, s a rendjelnek 
egyik oldalán liliom, másikán Mária képe diszlett. De más szentek 
is rajzoltatnak kezükben liliomokkal, mint Keresztelő szent János, 
Assisi sz. Ferencz, páduai sz. Antal, sz. Kajetán, sz. Kazimir stb. 

Már mondtuk fölebb, hogy a virágok átalában boldogságot 
és kéjelmes életet jelzettek. Ha valaki Rómában házat vett, a ház 
isteneit virágokkal koszorúzta meg, hogy jó indulatukat rája, mint 
uj lakóra kiterjeszszék. Hasonló okból küldöztek a rómaiak koszo
rúkat barátaikhoz, ha ezeket öröm érte, és jelenleg is nem szokás-e 
néhol az uj házasok szobáit, s az ajtókat és ablakokat, lakomáknál 
az asztalt virágokkal földiszitcni, s a menyasszonyt fejér koszorúval 
Övezni. A hires Heliogabál császárról beszélik, hogy ő meghívott 
vendégeit nemcsak megkoszoruztatta, hanem a boltozatra helyzeti 
gépezetnél fogva evés alatt mesterséges esővel meg is verette. 
Evégre rendesen a rózsát használták, mely épen ezért Bakhusnak 
volt szentelve, mint ez Anakreon dalaiból több helyen kiviláglik. 
Bölcs Salamon is igy szólott : elégüljünk meg drága borral, és ko
szorúzzuk meg magunkat rózsákkal. Hasonló okból függött alá 
dőzsöléseknél az étterein boltozatáról a rózsa, 8 innen eredt a ma is 
szokásban levő „sub rosa" közmondat, mi annyit tett, mint bizal
masan, amennyiben illetlennek tartották az ivás közben hallottakat 
könnyelmüleg kifecsegni. Átalában a rózsa nagy tiszteletben állott 
a régieknél, mi a keresztyénekre is átment, mert sokszor olvassuk 
a legendákban, hogy a szentek és vértanuk sirjaiból rózsákat láttak 
felnőni. Nálunk is szokásban van néhol az úgynevezett rózsaünnep, 
midőn a legszebb leány rózsákkal koszoruztatik meg. Hasonló ró
zsaünnepek divatoznak Khiósz szigeten és Persiábau, s Hafiz — a 
persa költő — nem fárad ki annak magasztalásában. Hát az arab 
mondák mennyire telvék a rózsára vonatkozásokkal! 

Egyébként nem csupán a rózsa jelzi a szerelmet, hanem az 
alma is, mely minden tökélynek jelképe, s átalában reménvt, sze
rencsét és hatalmat fejez ki. TJtóhbi jelentését a Paris Ítéletétől 

vette, szerelmi fogalmát pedig a paradicsomi eseménytől. A görög 
rege szerint az iringó is jelképezte a szerelmet, mert ennélfogva 
gerjeszthete Faon maga iránt minden nőszemélyben indulatot. 
Franczia- és Angolországban ezen jelentéssel a káromszinű ríola 
bir, mialatt Keleten a szerecsendió helyettesíti azt. Sokkal fonto-
sabb e tekintetben a mirtus. Ha a leány a hajdankorban mirtusko-
szorut tett fól, az férj korosságot jelentett, miért is a mirtus gyűlö
letes volt a szűz Diána előtt, ellenben Vénus templomai körül, 
melyek korántsem voltak apáczazárdák, mirtusligetek díszelegtek. 
Minthogy azonban a nemzés a nemzett tárgy mulandóságát is föl
tételezi, a mirtus a hullákon és sírokon is szerepelt. Eneás mirtus-
sal koszorúzta magát atyja ttmetéséD, s Elpenor és Polidór sirhal-
mán mirtusbokor nőtt. Keleten ezen virág származásáról egy szép 
monda forog szájon. — Midőn Adám — úgymond — a paradicsom
ból kiűzetett, egyik kezében mirtuságat tartott, melyet azon lúgos
ból tört, hol Évának elsőben szerelmet vallott. Egy másik legenda 
szerint Ádám a paradicsomból három tárgygyal űzetett ki, mirtus-
sal, mely a legillatosb virágok egyike, buzakalászszal, mely a táp
szerek legjobbika, datolyszilvával, mely a legízletesebb gyümöl
csökhöz tartozik a világon. Nálunk is, különösen a Szepességen a 
mirtus a szüzesség jele, s a menyasszony fejét, midőn oltárhoz ve
zetik, mirtuskoszoru keríti. Francziaországban a szüzességet a na
rancsvirág képviseli, s e tekintetben igen szigorún járnak el, ugy 
hogy még a könnyelmű Paris közelében sem volna tanácsos olyan
nak, ki botlást szenvedett, magát ezen virággal fölékiteni. 

Keleten épenugy becsülik az ibolyát, mintamirtust. Muhamed 
azt mondta, hogy az ibolya oly magasan áll más virágok, mint az 
izlám más vallások fölött. A görögöknél halálvirág volt az. Az alá
zat, szelídség és szerénység fogalma, melyet a költők az ibolyára 
ruháznak, későbbi idők szüleménye, s a helyiségről vétetett, hol az 
nőni szokott. A viola egészen ellenkezőt, pompát jelent, mely jelen
tés azonban Keleten a színhez képest módosittatik. Legbecsesebb 
ott a sárga vagy aranyszínű, mely az elhanyagolt szerelmet jelzi, 
kevesebb becsülésben részesül a veres és aztán a fejér. Hasonló 
tisztelettel illetik a keletiek a nárcziszt. Galénról hírlik, hogy vala
hol azt mondta légyen : süttess magadnak két lepényt, az egyiket 
fogyaszd el ugy amint van, a másikba tétess nárcziszvirágot, mert 
kenyér a test tápláléka, de a léleké nárczisz. A görög hitregetan 
ezen virág eredetéről különféle mondákat közöl. Nárczisszusba 
ugyanis, Lunának és Endimionnak fiába Ekhó nimfa volt szerel
mes, de szerelme nem viszonoztatván, annyira elaszott, hogy csak 
hangja maradt meg. Miért is kérte az isteneket, hogy az ifjonezot 
boszulnák meg. Midőn a hajthatlan ifjoncz egy forrásból akara 
inni, megpillantá ott saját képét, és abba halálosan beleszeretett, 
de minthogy igy lehetlen volt vagyának eleget tenni, hasonlag el
aszott és nárcziszszá változott. Ez okból a régiek a nárcziszt a csa
lás és hiúság jelképének tárták. 

Görögországban a jáczint a viritás korát jelzetté. Ezen 
virággá változott Apollónak hasonnevű kedvencze. Azonban meg
jegyzendő, hogy a régiek jáezintja a mi kék liliomunk volt. A törö
köknél nagy tiszteletben áll az, 8 a keleti költök gyakorta hasonlít
ják hozzá a nők fekete, illatos haját. A szegföt és tulipánt a régiek 
nem ismerték, a keletiek nagy testi szépségre viszik azt. A tavaszi 
kankalin a remény képe, s épen ezért egy régi német énekben a 
a szent szűz a menny kulcsának (Himmelschlüssel) neveztetik, mi
vel ö az ÜdvezitŐ szülése által az embereknek a menny kapuját 
feltárta, s a szabadulásra reményt nyújtott. A német mondákban 
ezen virág kulcsvirág (Schlüsselblume) nevet nyert, mert ha azt 
valaki esetleg megtalálja, vagy János északáján szedi, a hegyekben 
rejlő kincstárak ajtaját vele fölnyithatja. A sáfrány egyike levén a 
tavaszi első virágoknak, a régieknél a tavasznak volt az jelképe, s 
Homér a hajnalt sáfrányszinü köntösben rajzolja. A repkény, egy 
kúszó növény, hajdanta a bor istenének volt szentelve, s a rep-
kénykoszoru az ajtó fölibe szögezve még ma is azt jelenti, hogy ott 
bormérés van. Minthogy azonban a boristen, azokba, kik adomá
nyát élvezik, lelkesedést lehel, s ezen lelkesedésnél fogva a költők
nek is istene, a repkénykoszoru az utóbbiaknak is jelképes éke, és 
minthogy ezen növény mindig zöld, a hervadhatlan ifjúságot és 
erőt is jelenti. A zeller, mely hasonlag egész éven át szép zöld ma
rad, a régieknél a halál utáni életnek volt jele. Zellerrel ékítek a 
régiek Artemis szobrait, mivel ö az élet istennője volt, valamint 
rokonaik sírhelyeit is. Veszélyes betegeiknél pedig azon közmon
dattal éltek : hogy már csak a zeller van hátra. Hogy a mák a ré-



.gieknél altató ereje miatt az álomnak és álmodásnak volt jelképe, 
eléggé ismeretes, nem ellenben, hogy az termékenységre mutatott, 
mi onnan eredt, hogy rendkivül sok magot hoz. Hogy a mirrha, 
azon keserű izü növény, melyből a mesés fönixmadár, végéhez kö-
zelgve, fészkét rakja, az élet fcntartását jelzetté, nem csoda, ha 
meggondoljuk, hogy az egyiptomiak hulláik bebalzsamozásánál je
lesül ezen növényt használták. Keleten még a mirrha az elragad
tatásnak legmagasb fokát is jellenti, melynek alapja hihetökép Ci-
nirásnak az ü leányával, Mirrhávali titkos összejövetelében van. A 
fagyöngyöt a hajdaniak nem ismerték, a gallusoknál mindazáltal 
nagyon rejtélyes jelentőséggel birt, mivel azt hitték felöle, hogy 
nem a földből sarjazott növény, hanem azáltal származik, hogy a 
madár az emésztetlen barkóczát, a tölgyfának ágaira hullatja, hol 
az a mohtól képezett televényben táplálékot találván uj termékké 
lesz, mely végtére sárga és fejér virágokat hoz, napfordulat idején 
kifejlendöket. A fagyöngy tehát oly időben virítván, midőn más 
virágok hervadnak, s minthogy bogyói télben érnek meg, mialatt 
a növény mindig zölden marad, nagyon alkalmas volt az örökké 
megújuló idö kifejezésére. Néhol azt hiszik, hogy a belőle készült 
ital betegségeket is gyógyít, péld a nehézkórt, s a termékenységet 
előmozditja, miért is a waleszi földmivelőknél még ma is szokás a 
fagyöngyöt az eresz alá felfüggeszteni. 

Hátravan még a legterjedelmesebb jelképek egyikének — az 
íV'fniak — megtekintése, mely keleten, a görögrómai és ógermani 
regotanban egyiránt ismeretes. Háromféle viszonyokat ábrázolt 

az évet, mint korszakot, az ismereteket és tudást, s végre az az 
életet. Hogy az év ábrázolására használtatott, nem lehet rajta cso 
dálkozni, a mennyiben a fa tavaszszal leveleit és virágait fejti ki; 
nyárban gyümölcsöket hoz, melyeket öszszel megérlel, midőn egy
szersmind lombja hervadni kezd; télben lehullnak levelei, s nedv
keringése felakadván, majdnem minden élet kialszik belőle. Sokkal 
nehezebb második jelentésének, az ismeret és tudás jelképének ki-
magyarázása. Ennek alapját azonban már a teremtés történetében 
találjuk, midőn t. i. Isten megtiltotta az első pár embernek, az is
meret és a tudás fájáról enni. A rabbinirók azt állitják, hogy ezen 
két fa egy és ugyanaz|, s hogy az ismeret fája, egyszermind az élet 
fája is, melynek gyümölcse párzásra ingerel. Ha már az utóbbi 
nemzést, és ennek következtében halált von ma^a után, az első em
berpárnak meg kellé halni, miután a fa gyümölcsét megkóstolta, 
hanem a másikÁdámnak halála áfán, az ismeretnek ezen fáját (az
az a keresztet) ismét az élet fájává változtatja, mivel a halálból uj 
élet fejlik. Az ó világnak minden népe az emberiség nemzetségfá
jának tartotta az élőfát. — Az indus monda szerint egykor Bráma 
(a teremtő erő) meghalt, s a teremtés Wisnura (a megtartó erőre) 
szállott át, mely most egy aszvatafa-levéllel kezében egy kisded 
alakát vette föl, s mindaddig úszott a tengeren, inig Bráma ismét 
elhatározta magát uj világok teremtésére. A persa rege szerint az 
első pár ember egy fában élt, mig Ahriinán ezen ártatlansági álla
potot meg nem szüntette. Egyiptomban is voltak ilyen életfák. Az 
elhaló természettel minden évben elhaló isten — Osiris — a tama-
riskusban élt. Frigiában a fenyőfát tartották a nemzőerő jelképéül. 
Ez onnan magyarázható, hogy a fenyőfa, mint minden tűlevelű fa, 
télen át is zölden marad, mialatt a lombos fák elhalnak. Hasonló 
életfát képezett az ókorban a babétfa. A világosság istenének, 
Apollónak volt az szentelve, s hatalmának azon időpontját érzéki
tette, melyben ö tavaszszal a téli éjet elűzi, s a napot és meleget 
visszahozza. De egyszersmind a tisztaságot is jelzetté, s Rómában 
a papok egész éven át tartottak babérágakat házaikban. Ugyanily-
nemü életfa volt a tölgyfa. Az istenségnek és a mindent túlélő idő
nek volt az jelképe. A czeltáknál, germánoknál, skandinávoknál és 
szlávoknál nagy tiszteletben állott, s a régi német pogányok törté
nelme sok ily szent tölgyfát mutat fel. Tiszteletreméltó törzse 
azonban az erősséget is képviselte, s vitéz katonáink avagy nem 
szoktak-e még ma is süvegeik mellé tölgy gályákat illeszteni? A 
hársfa a régieknél szabadost és nemest jelentett, s hogy miért ve
szik azt ujabb költők a bú jelképéül, nem tudhatni. A pálmaágak 
az egyiptomiaknál a négyéves időszakot jelentették, s a zsidók is 
azért függesztenek pálmákat a szövetség sátora elé, hogy minden 
hónapban megújuló ágaiknál fogva az évkort ábrázolták. A ke
resztyénség az angyalokat kezükben pálmaágakkal mutatja fel, mi 
oda czéloz, hogy a keresztyén ember a kisértetek kiállása után 
végtére győzelmet arat. A kőris- és egerfából teremtetett a skandi-
návi monda szerint az első pár ember, melyek hát az életfák ren

débe tartoznak. Hasonló tiszteletet tanúsítottak a németek és szlá
vok a bodzafa iránt, melynek még jelenben is titkos erőket tulaj
donítanak. De hogy minő alapon állitják azt némely német költök 
az egészség és jólét jelképének? nem mondhatni meg. A mogyoró
fáról, mint életfáról olvassuk a bibliában, hogy Jákob a maga ju
hait megtarkázott mogyorófavesszőkröl itatta, melyek aztán tarka 
bárányokat ellenek, s innen jött azon szokás, miszerint Rómában 
az uj házasok elébe diót és mogyorót szórának. A mogyorófavesz-
szö erőt vesz a boszorkányokon, melyek az állatok és növények 
termékenjrségét gátolni igyekeznek, s ez okból tárták azt a régi 
németek nagy tiszteletben. A nyárfa, melybe az égből lebukott 
Faétonnak nővérei változtak át, a görögöknél gyászra mutatott, s 
a halál istennőjének ligete pusztán nyárfákból állott. De mivel 
Herkules Czerberust, a háromfejű kutyát, az alvilágból felhozta, s 
magát akkor az Akheron folyam körül növő nyárfával megkoszo
rúzta, ennek emlékezetére a győzőket az olimpi játékokban nyár
fával ékesítek föl. Afigefa egész keleten termékenységet jelent, s 
ezen okból fedezték Ádám és Éva a paradicsombóli kiűzetésükkor 
fügefalevelekkel a maguk meztelenségét. Az indus mondában elő
forduló aszvata nevü életfa, mely az átalánosan elterjedt nemzö-
erönek jelképe, nem más, mint az indiai fgefa. Az olajfa végre az 
ó korbaa a tenyészé3, bőség, egyezség és béke jeléül szolgált, s 
ezért vitt a Noé galambja is, melyet ő a bárkából kibocsátott, cső
rében oda olajágat vissza. 

Ha még tovább is akarnók a vizsgálódást folytatni, alig lenne 
fa vagy cserje, melynek jelképes viszonyaira világosságot hinteni 
képesek nem volnánk, s ugylátszik, hogy ezen jelentések a régi 
nemzetek, médusok, árménusok, khaldeaiak, indusok, germánok és 
czelták fatiszteletével összefüggésben állnak, honnan aztán későb
ben a keresztyénségbe is átszivárogtak. Meg kell azonban jegyez-
nüuk, hogy ezen jelképes viszonyok a növényekre önkényesen ru
háztattak. Innen van aztán, hogy nemcsak különböző nemzeteknél, 
hanem egy és azon ország különböző helyein is a virágjelek egy
mással homlokegyenest ellenkeznek, söt néha épen értelmetlenek, 
hacsak a levelező felek a jelentések iránt egymás közt előre meg 
nem egyeztek. Máskép van ez Keleten, hol a virágbeszéd mindig 
ugyanaz marad. Lássunk egy példát. Egy arab Ujoncz az ö szere
tőjének egy legyezőt, egycsomő virágot, egy selyembojtot, néhány 
darab jégezukrot és egy darab hurt külde, valamely hangszerről. 
Válaszul erre egy darab aloét, három fekete keménymag-szemet, 6 
egy mosásra szolgáló növényd a rabkát kapott. A legyező azt jelen
tette, hogy az if|oncz óhajtaná szerelmesét este meglátogatni, a 
virág, hogy annak valamely kertben kellene történni, a bojt, hogy 
szorbetröl kellene gondoskodnia, a jégezukor, hogy az összejöve
telnek reggelig kellene tartani, a hur, hogy zene mellett fognának 
mulatni. A felelet következőt jelentett : az áloe, hogy várakoznia 
kellend, a három keménymagszem, hogy három éjen keresztül bé
ketűréssel kell lennie, s a mosó növény, hogy ö fürdőbe menni és 

ott vele találkozni fogna. Dr. S. .1. 

Sz.-András* határában talált régiség. 

Hernád-Büdröl (Abauj) néhány hónnppal ezelőtt egy érdekes 
rajzot vettünk, melyet midőn itt közlünk, egyúttal annak megérté
sére a beküldő ur részletes magyarázatát is közzéteszszük, mely 
következő : 

Nem ékes, de hü rajzát küldöm egy, vidékünkön talált régiség
nek. Azt hiszem, méltó lesz ismertetni a V. U olvasó közönségé
vel. — Folyó év april 18-án egy sz.-andrási lakos, Cziráky István 
nevü becsületes szegény nemes ember napszámra dolgozván hely
sége határában, a vasútvonalnál, egy posványos helyen talált egy 
l l ' / t font sulyu, érezböl öutött és vésett (gravírozott) emberar-
ezu lólábu alakot. Harmadik faluban lakván, magamiselmentem meg
tekinteni a rövid idö alatt hiressé vált aranycsikót. Fejét képezi egy 
felfelé néző, igen szabályos, szép mivü emberarcz. Feje tetejére 
paróka alakú sisak van alkalmazva, melynek csúcsán egy • hü
velyknyi négy szögű nyilas van. Az ajtócska — mely lehető, hogy 
a fej éknek jelentékeny disze volt, el van veszve róla, csak sarok-esik-
lója látható. A nyak szabályos. A mell szűk. Derekán valami páu-
czélinget ábrázoló czifraság látható. A karok csak könyökig fedvék; 
hol, ugylátszik, prémes szegélylyel végződik az ,öltöny. A z alsó 
karok meztelenek. A mellhez egy csobolyó-forma alak van ragadva. 
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lenesen, függőleges vonalban áll felfelé. A jobb kéz a csobolyó leg
alja mellé van ragadva, összeszorított marokkal. 

Sz.-Andráson talmit régiség. 

Innét hiányzik valami, a mit kezében kellett tartania és fel 
nyúlt a másik tenyér mellett; mert az Összefogott markon, egy 
lúdtoll vastagságú lyuk vonul keresztül. — A kézfej formátlan, a 
nagy ujját kivéve; mert minden ujja egyenlő hoBszu. — Dereka a 
ló azügyével s marjával egyesül, s ezentúl lóalakot vesz fel kör
méig, farkáig. A ló-alak helyes; kivéve az első lábak könyökét, és 
a rajta levő czifrázatokat. — De még a ló hátán is van valami. Egy 
meztelen lábszáru és meztelen karu, fuvolázni szándékozó emberke. 
Balra, oldalt fordulva, álla alatt tartván balfelé fuvoláját, majom 
alakú kezeivel, szétvetett tulizmoa lábakon áll a ló hátgerincze 
közepén. 

Az alak magassága a ló patája aljáról (patkolva nincs) az 
emberfő tetejéig 1 láb, 4 % hüvelyk. Hossza 1 láb. — A hátán 
álló fuvolás magassága 4 3

/ 4 hüvelyk. A fej nyilasán beleönthetni 
2% itczényi folyadékot, és ezt a csobolyó csutoráján kitölthetni 
belőle. — Anyaga — szerintem — réz. — Szine : zöld. — Súlya 
l i y 4 font. Az egész szép mü, és nincs megrongálva. — De mi volt 
hát ez valaha? Valószinüleg ivó, vagy italt tartalmazó edény, és 
melyik korban készült? — Pesten okos emberek vannak, hiszem, 
hogy megmondják nekünk is falusiaknak, a mit tudnak felőle. 

Reménylem, hogy meg fogják Pesten eredeti valóságában is 
látni; mert a találó elhatározottnak látszott lenni, hogy egyedül a 
nemzeti Múzeumnak adja; jóllehet volt olyan ember, ki jelenlétem
ben monda neki, hogy akár arany, akár réz, ad neki érte 100 fo
rintot. De ö azt feleié : „a nemzeti Múzeum annyit fog érte adni, a 
mennyit ér, sem többet sem kevesebbet." De sokféle a tanácsadó, 
— sokféle a fenyegető. Már a csendörök is zavarák érte. A vas
útiak ki nem akarják munkája bérét adni, csak oly feltétel alatt, 
ha nekik adja 5 forintért stb. 

Igy bizonytalan levén, hová jut; én legalább beküldőm raj
zát, és merem mondani, rusticus kézzel, hiven igyekeztem másolni. 

Kársa Tamás. 

T Á R H Á Z 
A d a t o k P e t ő d ha lá lához . 

A V . U . 42. számában megkezdett közleményekhez most ismét adha
tunk e g y párt, melyekből az olvasó be fogja látni a nehézséget, mely e tárgy 
kiderítésének útjában áll.Mai egyik közleményünk ellenmondásban van azon 
múltkori adatokkal, melyek szerint Petőfi a segesvári csatában esett volna el. 

IV. E g r e s s y G á b o r l e v e l é b ő l 

1850., sept. 23. 

(Midőn Egressy Gábor 1850-ben Törökországból visszatért, Arany 
János egy baráti levélben üdvözölte, s többi között Petőfiről is tudakozódott 1 

nála, mint a ki 1849-ben szintén Erdélyben volt. Egressy e válaszából kö
zöljük az ide tartozó pontokat, az illetők szíves beleegyezése folytán.) 

„Sándorunk felől mitsem tudok. Marosvásárhelyen váltunk el egy
mástól 1849. évi július végén. Ö Bemmel a segesvári csatába ment és többé 
vissza nem jött. Mondtam neki, hogy ne menjen, mert még lova sem v o l t : 
de ő az öregtől nem akart elmaradni. Nejét Tordán hagyta Sándor a papnál, 
gyermekével együtt . Ha a segesvári csata után még találkozott Sándorral a 
nő : ngy ő még él. Bemnek egyik segéde, ki a segesvári csatából visszake
rült, azt mondta nekem, hogy midőn a magyar csapatok zavarba hozattak a 
meghátrált Kossuth-huszárok által: akkor látta Sándort az országúton gya
log keresztül menni a cserje vagy kukoricza felé. Meglehet, hogy sebet kapott 
B az erdőben valahol összerogyott s elvérzett . . . D e hátha még Tordára el
jutot t? . . . hátha valahol meghúzta magát? . . . reméljünk. 

Látta Sándor, mily kimondhatlanul roszul esik nekem, hogy tőlem el
válik, B lelkesülten vigasztalt; mert Berényből ugy indultunk el, hogy azon 
egy végzet érjen mind a kettőnket. Bem őt a maga törzskarába osztotta be, 
engem pedig Damaszkin ezredes mellé adott. Sándor szentül hitte, hogy 
Bem az oroszokat Segesvárról kiveri; „ m e g akarom, úgymond, nézni, mit 
csinál az öreg, holnapután látjuk egymást bizonyosan;" s kért, hogy posztó 
egyenruháját, melyet megrendelt, a szabótól vegyem magamhoz. Kértem őt, 
hogy kérje meg az öreget, vinne el engem is. „Hiában kérem, barátom, feleié, 
hisz engem sem akar vinni egyátalában, hanem én nem bánom, én tőle többé 
el nem maradhatok egy pillanatra aem." A z t mondta nekem, hogy őt Kurz 
őrnagy vette fel a kocsijára. Harmadnap elmentem a főhadiszállásra korán 
r c g g e b A z öreg még feküdt. Huszárja, a ki az öreg aároa egyenruháját ke
félte az ebédlő-terem asztalán, Sándorról nem tudott semmit. Mint később 
haliam, az öreg eem tudott felőle. Bem törzskarából azon tiszt, a ki néhány 
nap múlva sok viszontagság után visszakerült, Lörincz nevü huszárőrnagy 
volt, kit Bem különösen kedvelt. Ha élne, maga elmondhatná, a mit nekem 
akkor Sándoiról mondott. Később haUottam, hogy Kurz is elesett. Egy má
sik tiszt, a ki ugyanazon csatából került elé (nevére már nem emlékszem), 

azt mondta, hogy mikor a kozákok szorították őket, akkor látta Petőfit vá
szonzekében egy fedeles bricskáról leugrani, a az országútról oldalra térve 
gyalog tovább menni. Es itt eltűnik előlem Petőfi Sándor örökre. E g y derék 

j szász a8szonyaág, akinél M.-Váaárhelyen szállva voltunk,könyekre fakadt,mi
dőn meghallá, hogy Sándor vissza nem tért. Másnap Szeben ellen mentünk." 

V. L e v é l Ko lozsvárró l . 

( A levél írója oly körülmények közt él , hogy nyilvánosan meg nem 
nevezheti magát. A szerkesztőségnek azonban legkisebb oka sincs, az iró hi
telességén kételkedni.) 

Kolozsvár , okt. 16-án. 
A Vasárnapi Újság 42-ik számában, Petőfi Sándor halálát tárgyaló 

adatokat illető közleményeit szaporítandó, — én mint szemmel látott tanú 
teszek bizonyságot arról, — hogy Petőfi Sándor a segesvári csata alkalmával 
nem esett el, a következőleg ott meg sem halt! 

A beazterczei hadosztály 8—9 apróbb és nagyobb csata után B o r g ó -
Tihától Maroa-Váaárhelyig szoríttatott le, hová Erdő-Szent-Györgyről kö-
rülbelől augusztus 1-én éjszaka érkezett be. — Itt feküdt ezen hadosztály 
augusztua 6-ig, mely idő alatt Kolozsvár felől is a Mezőségen keresztül csa
patok érkeztek M.-Vásárhelyre. 

Augusztus 5-én 1849-ben délutáni 4 és 5 óra között ( egy vaaárnapi 
délután), a csapat-parancsnokok fel voltak rendelve Bem tábornokhoz pa
rancsai vételére (tehát a aegeavári csata után 5 nappal), a gr. Teleki Domo
kos-féle házhoz, hol a tábornok betegen feküdt; én mint segédtiszté Káin ok y 
Sándor alezredes és hadtest parancsnoknak, nevezett parancsnokomat oda 
kisértem; az előszobában háttal az utczafelé egy asztalhoz, hátravetett ke
zekkel támaszkodva egy meztelen nyakú honvédtisztet találtunk, kinek 
engem Kálnoky Sándor alezredes bemutatván, meglepetésemre azt e sza
vakkal ismertet<; velem : „Petőfi Sándor, honvédszázados és hazánk jeles 
költője!" 

A nagy költővel ekkor szorítók először — s talán — utoljára kezet. 
Ezután néhány perczczel szemeimmel láttam Petőfi Sándort, Kurz 

Antallal együtt, egy székely paraszt szekérre felülni, a a kálvária felé, azaz 
a Jedd-Koronkai ut felé elutazni. 

Kurz Antallal is váltottam szót, kit 1845-től fogva Brassóban szemé
lyesen ismertem, sőt még csodálkoztam, hogy miként láthatom őt a magyar 
eeregnél, sötétzöld magyar egyenruhában, ezüst gallérral. 

Tehát a Petőfi Sándor éa Kurz identitásáról semmi kétaégem. 
Hová utaztak együtt, a költő éa Erdély történelmi búvára, utjokat a 

Székelyföldnek, illetőleg Moldovának irányozva? nem tudom I 
De közlésem hitelességéről Kálnoky Sándor ur is, ha visszaemlékeznék, 

szíves lehetne bizonyságot tenni. B. 



Iroda lom ég művészet . 

0 (A magyar tudományos Akadémia jutalomtét elei 1860-ban.) I . A 
nyelv és sséptudományi osztályból : 1) Másodszor : Kívántatik a magyar 
eposi költészet főbb formáinak története és szépészeti méltatása, különösb 
tekintettel Zrinyi, Gyöngyösi , Vörösmarty és Arany iskoláikra, melyet reá-
jok az ó és ujabbkori epos gyakorlott. Jutalma Vitéz alapítványából nyolcz-
van db. arany. 2) Másodszor kivántatik : A Római irodalom történetének 
kézikönyve, a művelt osztályok számára. Kiterjedése mintegy 15 közép 8 
rét iv. Jutalma a hölgyek alapítványából háromszáz forint. Határnap martius 
31. 1862. 3) A gróf te leki József-féle drámai jutalomén 1861-ben vígjáté
kok pályáznak. A verses forma előnyéül fog tekintetni a műnek, hason vagy 
közel hasonbecsü társak felett. Jutalma száz db. arany. Határnap dec. 31. 
1861. 4 ) A gr. Karácsonyi-féle drámai jutalomért 1861-ben komoly drámai 
müvek versenyeznek, a hova nencsak szomorujátékok, hanem másnemű u. 
m. történeti, regényes, polgári színmüvek, drámai erkölcsrajzok stb. is szám
láltatnak. Jutalma száz db. arany. Határnap dec. 31. 1861. A jutalom mart. 
31. 1862. adatik ki. A jutalmat nyerő mű a szerző tulajdona marad. 5) Kí
vántatik egy a magyar történetből vagy magyar mondavilágból vett tárgy
nak költői elbeszéléssé feldolgozása. Jutalma gr. Nádasdy Ferencz ur által 
néhai gr. Nádasdy Tamás nevére tett alapitványból száz db. arany. Határ
nap május utolsó vasárnapja 1863. A jutalmat nyerő mü a szerző tulajdona 
marad. — II. A természettudományi osztályból : 6) Másodszor kivántatik a 
f&vészet alapvonalait tartalmazó kézikönyv, a művelt osztályok szükségeihez 
alkalmazva. Kiterjedése 10 — 15 közép nyolczadrét iv. Jutalma a hölgyek 
alapítványából 300 ft. Határnap mart. 31. 1862. 

+ (Pályázati felszólítás.) Két prot. tankönyvre hirdettetik pályázat, 
következő feltételek alatt : 1. Készíttessék egy magyar nyelvtani munka a 
magyarországi prot. algymnasinmok számára, melynek következő részei le
gyenek : 1) szóalaktan az első osztály számára; 2) mondattan a 2-ik osztály 
számára; 3) körmondattan a 3-ik osztály számára; 4 ) versmértéktan s üzleti 
irály a 4-ik osztály számára. Minden rész alkalmas példákkal látandó el. 
Jutalma 300 ft. — II . Készíttessék a prot. felgymnasiumok számára alkal
mas tankönyv, mely következő részekből álljon : 1) költészeti és prózai 
irálytan, mely két részben magában foglalja a) a magyar költészettant min
den versnemre alkalmas gyakorlati példákkal; b ) az irálytan különös 
szabályait, kiválólag pedig a próza és szónoklat szabályait, remekíróktól 
kölcsönzött példákkal. 2) A magyar irodalom története, oly példákkal, melyek 
a korszakot képező íróknak necsak munkái, de szellemük ismertetéseülés az 
aesthetikai képzés segédeszközéül szolgáljanak. E munka jutalma is 300 ft. 
A pályázó kéziratok szokott módon 1862. január l- ig Pestre a központi bi
zottmány elnökének, Prónay Gábor b. urnák beküldendők. Bírálók lesznek : 
Hunfalvy Pál, Greguss Ágost , Vandrák András, Breznyik János és Korren 
István. A z eredmény 1862. május végén fog nyilváníttatni. A pályanyertes 
munkák a szerzők tulajdonai fognak maradni. 

+ (A „Budapesti Szemléből") ismét két füzet jelent meg egyszerre, a 
X X X I I I . és X X X I V - i k , melyeknek tartalma épen oly becses, mint az ed
digieké. A jelen kettős fűzet tartalma : Irányeszmék. V . A történeti alapok 
megőrzése. Gró f Mikó Imrétől. — János király és a diplomatia. Nyolczadik 
közlemény. Szalay Lászlótól. — Művészek csarnoka. I V . Leonardo da Vinci. 
(Planche és Cléraent után) Sz. K-tól. — A z északi sarkvidékek. Második 
közlemény, n. A régibb utazások. A keleti sarkvidék. I II . A z északi sark-
föld felé tett utazások. I V . A nyugati sarkvidékre tett utazások. Hunfalvy 
Jánostól. — A nemzetgazdasági eszmék és elméletek története. Hatodik, be
fejező közlemény. Kautz Gyulától. — Uj természetrajzi elmélet. A nemek 
eredete Darwintól. Jánosi Ferencztöl. — Gróf Széchenyi István emlékezete. 
Emlékbeszéd b. Eötvös Józseftől. — Gróf Kemény József emlékezete. Em
lékbeszéd g ró f Mikó Imrétől. — Báró Wesselényi Miklós. Emlékbeszéd gr. 
Teleki Domokostól. — Irodalmi szemle. A két Stephenson J. F. Gróf DeB-
sewffy József és Kazinczy Ferencz levelezése. (Második közlemény.) Cs. A . 
— Magyar tud. Akadémia. Közülée 1860. október 12-én 13-án. Elnöki be-
•zéd. Arany János költeménye : Széchenyi emlékezete. 

+ (Oláh Károly „Száz költeményre") hirdet előfizetést. A z árak kö
vetkezők : diazkötésü példány 2 ft., díszpéldány fűzve 1 ft. 30 kr., közönsé
ges példány 1 ft. A pénzek szerzőhöz Debreczenbe f. évi dec. 10-ig bekül
dendők. 10 után egy tiszteletpéldány jár. 

4 - Megjelent : „Emich Gusctáv magyar- és erdélyországi nagy képes 
naptára 1861-re, szerkeszti Vahot Imre. Tartalmát a rendes naptári rovato
kon kivül ismeretterjesztő és szépirodalmi munkák képezik. Van benne több 
fametszvény is. Hanem ama sok hirdetés helyett bizonyára szivesebben vett 
volna a közönség jóravaló schematismusokat, melyeknek e naptár teljes hiá
nyában van. 

+ Egerben ily czimü munka jelent meg : „Elet és történet." Beszélyek. 
Irta Szabó Ignácz. Ajánlva van Eger lelkes honleányainak. A 184 lapnyi, 
diszesen kiállitott könyv tartalma : Eger védői. — Farsangi képek. — Mé
reg-völgy. — Csehül vagyunk. — Bodóné asszony. — A jósnő. — A z őrült. 
— E g y vitéz fegyvernök. 

-f- (Hartleben „Olvasó-tárából") ismét egy kötet jelent meg, a 47. és 
48. fűzet, melyek a „Napóleon fénykora és hanyatlása" czimü regenyes kor
rajznak hetedik részét teszik. 

VM. Í ; I tt. M - 1810 

+ (Rózsaági Antal jelenti), hogy „Mintegy tiz évvel ezelőtt" czimü 
regénye, mely tőle nem függött körülmények és akadályok miatt szeptember 
hóban meg nem jelenhetett, már fűzésben van, s ma holnap szét fog küldetni. 

+ (Egy uj népszínmű előadását) várhatjuk nemsokára. Ez Benkö Kál
mánnak „ A vén székely" czimü, rég elfogadott müve, melyben a főszerepet 
Egressy Gábor fogja játszani. 

+ (Arczképcsarnok.) Maszák Hugó a „ P . Napló" dolgozótársainak 
arczképcsarnokát egy mülapon szándékozik kiadni, mely czélból előfizetést 
nyit 2 ft. és 1 fit. 50 kíjával. A műlap b. Kemény Zsigmond, Danielik János, 
Falk Miksa, Királyi Pál, Greguss Ágost , Salamon Ferencz és Pompéri arcz-
képeit hozza. (Hát Csengery, Emődy hol maradt?!) 

— (Az „Erdélyi fejedelmek képcsarnoka" érdekében.) Minap említet
tük, hogy ez érdekesen összeállított műlap megjelent. E tárgyra nézve némi 
vita tárna !t a lapokban, melyre felhiva érezzük magunkat, részünkről is vé
leményt mondani. 

A „Kolozsvári Köz löny" 85-ik számában az „Erdélyi nemzeti fejedel
mek" ezen arczképcsarnokáról azon megjegyzés foglaltatik, hogy, miután ekép 
egészen a nemrég szegénységben meghalt Magyari Lajos egykori hason-
tárgyu vállalatának utánzása, s a szerint van összeállítva, továbbá a képek 
összeszerzése is a M. érdeme, méltányos lett volna, nevét a rajz alatt meg
említeni." — A kérdéses két képből e lapok szerkesztőségéhez is küldetett 
egy-egy példány, hogy e két mű egybehasonlitása által győződjünk meg a 
. .K. K." megjegyzése igazságtalanságáról, mely a kiadónak kárt, átalánosan 
elismert hírneves festészünk Barabás Miklós nevére pedig szintén nem hozna 
fényt. A z arczképek összeállítása érdemét illetőleg ugy vagyunk értesülve, 
hogy a képeket a kiadó Detnjén László könyvárus által magánúton kézhez 
keritetteken kívül, Barabás felügyelete alatt Maszák Hugó hazánkfia a pesti 
nemzeti Múzeumban levő képek és régi pénzek után rajzolta kőre, s hogy 
lehetőleg hiteles legyen, megszerezte ugyan Magyari rajzát is, de, mint lát
szik, ennek a kidolgazásnál igen kevés hasznát vette s nem is vehette, mert 
e képcsoport a mai idők igényeihez képest kissé gyarló mnnka. — A mi 
pedig az „utánzási vádat" illeti, ehhez, ha a mü eszméjének keletkeztet akar
nók vizsgálni, bajos volna hozzá szólani; annyi azonban bizonyos, hogy min
den irodalmi, vagy művészi vállalat a megelőzőket használhatja, sőt használni 
köteles, anélkül, hogy ezért magában „utánzással" vádolni lehessen. 

-)- (Arany János felszólítja a m. írókat), hogy a kik Shakespeare va
lamely szinmüvét le akarják fordítani, őt ebbeli szándékuk felől értesítsék. 
A z áttétel az eredeti Shakespeare nyomán angolból történik, s a mennyire 
lehet, alak- és tartalomhű fordítás kivántatik. Egy-egy színműnek elfoga
dott fordításaért Tomori Anasztáz ur hazafias áldozatából 200 ft. tiszteletdíj 
jár, s azonfelül minden fordító a müve után eső tiszta hasznot annak idejé
ben egészen kapja. A beérkezendő jelentések alapján fog a kiadás sora meg-
állapittatni s intézkedés történni, nehogy ugyanazon darabot többen is 
munkába vegyék. 

b.— (Henszlmann hazánkfia) már több hét óta mulat köztünk, s jelen
les a magyar Akadémia palotájának egy tervén dolgozik, de nem sokára 
visszatér Parisba, hogy folytassa megkezdett nagy építészeti müvét, mely
nek czime : „Méthode des proportionB dans l'architecture egyptienne, dori-
que et du moyen áge." E műből már 24 rajzlap és egy kötet szöveg jelent 
meg. Hozzá értők véleménye szerint e mű az építészet elméletében s törté
netében korszakot alkotand. Ő bebizonyitja, hogy az építészek a legtávo
labbi görög kortól fogva a X V . század végéig az emelendő monumentális 
épület alapja nagyságát vették ez egyes részek aránya megállapításánál zsi
nórmértékül; s ez alapvonalra alapított mathematikai számítás szerint emel
kedő vagy kisebbedő mérveket állítottak fel; ugy, hogy ha az építész vala
mely leromlott épületnek csak alapvonalát ismerte, e törvény szerint ebből 
annak minden részei arányát kiszámíthatta Henszlmann, e fölfedezésre, leg
először a kassai egyház fölvételekor jöt t . 

Ipar, g a z d a s á g , kereskedés. 

+ (Uj, építészeti találmány.") Évekig folyt a vita a felett, hogy minő 
anyagszerrel kellene bevonni a londoni parlamenti palotát, hogy az ottani 
lég romboló hatásától megóvassék. Bizottmányt neveztek ki, mely a kérdés 
fölött határozandó volt. E bizottmány most azon keveréket választá, melyet 
Szerelmey hazánkfia talált föl s meg is bizá őt, hogy a palotát keverékével 
bevonja. H o g y miből áU e keverék, nem tudhatni, mert a feltaláló titokban 
tartja azt, s csak néhány szakértőt avatott be. E keverék a követ megóvja a 
szétmállástól, a fel szinét meg nem változtatja, s a czifrázatoknak sem árt 
semmit. A z a j ó tulajdon is meg van benne, hogy nem sokba kerül s köny-
nyen készithető. Szerelmey nemcsak követ, de fát, erezet, sőt papirt is ke-
ménynyé s vízhatlanná igér tehetni, hogy egész házakat, vízvezetékeket és 
ladikokat is lehetend építeni vastag papirosból. Keverékét silicat zapissának 
nevezte el. Szerelmey Komárom feladása után 1849-ben távozott a honból s 
azóta többnyire Angolországban lakott. 

A (m legény-egylet Szegeden.) Szegeden okt. 21-én számos lelkes 
iparos gyűlt össze, hogy legényegyletet alakitsanak. Mintául a temesvári le
gényegylet alapszabályait olvasák fel; 14 nap mnlva ismét összegyűlnek, 
mikor is az alapszabályokról bővebben fognak értekezni. 

b . — (Kereskedelmi szerződés.) Parisból érkezett hirek szerint, Ausztria 
s Anglia közt kereskedelmi szerződés van készülőben. 

Vasárnapi Ujság 4 5 - i k számához 1 8 6 0 . 



0 (Iparszabadtág.) Móron az iparszabadság kihirdetése óta '52 iparos 
kért és kapott engedélyt. A főutczában, hol előbb csak 10—12 bolt állt, 
most 4 0 látható. 

b . (A magyar gabona.) A z Elbe felső tájáról irják, hogy ez év első fe
lében e folyón szakát lan nagy mennyiségű, számra 2400 hajó evezett le, leg
nagyobb részt magyar gabonával rakodottan. És mi mégis panaszkodunk, 
hogy semmi terményünk sem kell. 

/ \ (A hegyaljai bormivelő-társulat) okt. 23-án Tarczalon tartott köz
gyűlésén, az igazgatóság jelentésében azon indítványt terjeszté elő, hogy 
miután a társulat iránt a részvét felette megcsökkent, tanácsosabb volna tán 
a társulatot megszüntetni vagy a keletkező zempléni gazdasági egyletbe 
beolvasztani. A jelenlevők azonban a társulat fenmaradását határozták el, 
azon reményben, hogy a részvét iránta még fel fog ébredni. 

K ö z Inteletek, egyletek. 
© (Kisfaludy-társaság.) A Kisfaludy-társaságnak okt. 15-én tartott 

rendes havi ülésének főtárgya a „Shakespeare-bizottságnak" előterjesztése 
vol t , melyet Shakespeare müveinek magyarra forditását illetőleg tett. A 
bizottság véleményadása a következőkben öszpontosul. Ügyes forditók szer
zésére két módot ajánl, t. i. a megbízást, melynél fogva a társulat maga biz 
meg egyéneket a fordításra, és a, fölhívást, mely szerint a társulat felszólítást 
intézne a haza íróihoz, hogy mindenkinek alkalom nyújtassák erejét e nem 
könnyű munkán megkísérteni. — A mi az elveket illeti, melyek szerint a 
fordítás eszközlendó lenne, a bizottság nem látja czélszerünek, a fordítókat 
hosszas és körülményes utasításokkal nyűgözni s egyelőre csak annyit mond, 
„ h o g y az áttevő alak- és anyag-, vagy tartalomhü fordításra törekedjék;" 
jambust jambussal, lyrai alakot Iyraival adjon vissza; de ugy, hogy az esz
mét, az erőt, a nyelv (különösen a szavalati) gördülékenységét apró formai 
hibélésnek sehol föl ne áldozzák; de a bizottság megkívánná, hogy az ötös 
jambus, lehetőleg szabályosan kezelve megtartassék, sőt azt ia, hogy oly da
rabokban, hol rímes alak az uralkodó, ez alak a magyarban is követve legyen 
stb. — A bizottság Shakeapeare-t, más nemzetek példájára, meg nem cson
kítva, ugy a mint van, eikamlÓ8, nem ritkán ocsmány részeivel véli a magyar 
közönség kezébe adni; caupán arra utasítva a fordítót, hogy hol a darab 
kára nélkül történhetik,igyekezzék az ily eikamlóa helyeket szelídebben adni 
vissza a a botrányt, mennyire lehetséges, eltávolítani. — A költőnek ifjúkori, 
kevéssé sikerült darabjai is leforditandók, hogy igy a kiadás teljes legyen. 
— H o g y az áttétel minél jobb , s az egyformaságért egyazon angol kiadásból 
történjék : e czélra a bizottság dr. Delius Miklós nagyrészben már megjelent 
s Elberfelden, Fridericbs könyvárusnál folytonosan megjelenő angol szövegű 
s német bevezetés- s jegyzetekkel ellátott kiadását tartja kijclelendőnek, me
lyet Tomori ur már meghozatott s e czélra hihetően örömest átkölcsönöz; e 
mellett azonban tanácsolja a bizottság, hogy a forditó minél több kiadást, 
sőt német fordítást is vegyen segítségül. A jegyzetekből elég lenne annyit 
használni fel, mennyi a azöveg értésére mulhatlanul megkívántatik. — A bí
rálatot illetőleg, a táraulat nevez ki, tagjai közöl hármat, vagy állandóan, 
vagy felváltva az egyes darabokra, ki a bírálatban együttesen járjanak el. 
Összeülvén, t. i. egyikük olvasná a fordítást, a másik kettő nz eredetit s tán 
annak j ó német fordítását tartaná kezében a folyvást kicserélnék észrevéte
leiket. — A bizottság a fordítást, darabonkint, nem tartja eléggé jutalma
z o t t nak azon összeg által, melyet Tomori ur a maga részéről, igazi nagylel
kűséggel , felajánlott; tehát indítványozza, mondana le a társaság a válla
latból remélhető tiszta haszonról éa szánná azt bizonyos meghatározandó 
arányban, réazint a forditáa dijainak utólagos emelésére, részint a bírálók 
fáradságának némi jutalmazására. — Ez indítványokat a társaság elfogadta 
s elhatározta, hogy nem fog állandó bírálókat választani, s bogy a kiadások
ból eredő egész tiszta hasznot a forditók jutalmazására adja, sőt, ezeket, ha 
telik, ezen fölül is még díjazni fogja; az igazgatót pedig fölhívta, hogy intéz
zen az írókhoz felszólítást, miszerint azok, kik Shakespeare valamely művét 
le akarják fordítani, vagy már ahhoz hozzá is fogtak, abbeli szándékukról 
vagy munkájuk felől őt értesítsék. — Ez ügynek ilykép elintézése után az 
igazgató a társulat által kiadandó regényül Georget Eliot „ A d a m Bede" 
czimü munkáját ajánlá, mi el ia fogadtatott; bemutatá Aischylosz „Lebi l in
c s e l t Prometheuaz"-ének forditását Zilahi Károlytól , melynek megbirálá-
aára néhány tagot kineveztek. 

Kenessey Albert gőzhajókapitány Orsováról egy 105 pftról szóló föld-
tehermentesitési kötelezvényt küldött be a társulat czéljai elösegélésére. — A 
táraulat az adakozót alapító tagjai közé sorolá. 

0 (A Kisfaludy-társaság üléseiben) az alapszabályok szerint, nem ta
gok ia jelenhetnek meg, mint hallgatók, ha előbb az elnöknél jelentik magu
kat. A társulat minden hó utolsó csütörtökén d. u. 3 órakor a m. Akadémia 
termében tartja üléseit, a a nem tagok ugyanott jelenthetik be magukat a 
gyűlés előtt. E bejelentés folytán egy évig látogathatni az üléseket. 

+ (Közgyűlés-hirdetés.) A magyar kertészeti társulat, alapszabályai 
értelmében éves közgyűlését folyó évi nov. 10-én d. u. 3 órakor a társulati 
csarnokban megtartandván, a társulati tagok ezennel összehivatnak. Pesten, 
1860. okt. 26. Báró Prónay Gábor, a magy. kertészeti társulat elnöke. 

+ (Meghivdx.) A budapesti kir. orvosegylet az orvosi pályakérdés 
meghatározása végett a f. év nov. 17-re eső szombaton rendkívüli gyűlést 
fog tartani, melyre vidéki ügyfeleink is, kiket e tárgy közelebbről érdekel, 
ezennel meghívatnak. — Poor tr. és titkár. 

+ (A nógrddmegyei gazdasági egyesület alapszabályai) a legfelsőbb 
megerősítést megnyervén, Kacskovics Lajos, mint az egyesület id. titok
noka, az id. választmány megbízásából, az egyesület alapító éa rendes tag

jait meghija a loaonczi kaszinó termében f. évi nov. 5-én d. e. 10 órakor 
tartandó nagy gyűlésre. A megjelenni kívánok szíveskedjenek ebbeli szán
dékukról Szakáll Elek egyleti tagot nov. 3-ig levél által tudósi tani, hogy ez 
számukra Losonczon alkalmas szállást rendelhessen, melyre a 4-én érkezen-
dőket a város végén várakozó kalauzok fogják elvezetni. 

+ (Felszólítás.) A m.-váaárhelyi gazdasági fiókegyletnek alakitó köz
gyűlése lesz f. é. nov. 16-án M . Vásárhelyt a városházánál; melyre atyafi
ságos an meghívom mindazokat, kik vidékünk gazdasági iparának előmenetét 
szivükön viselik a azt tettleg előmozdítani készek. Beresztelke, okt. 15. 
1860. B. Bánffy János. 

SÍ 1 I I j ti a tf ? 
-4- (Magyarország herczeg-primása), mint eaztergommegyei főispán, 

az esztergomi megyeház rendezését s a nagy közgyűlési terem helyreállítá
sát megparancsolta. Valószinüleg e teremben fog az országos tanácskozmány 
tartatni. 

-f- (Simon Vincze, a premontrei rend kanonoka), a csornai premontrei 
rend praelatuaává a csornai, türjei, jánoshidai és horpácsi apáttá megválasz
tatván, e választás Ö Felsége által megerősíttetett. 

+ (A magyar nyelvet illetőleg), hazánkban mind a közigazgatási és 
törvénykezési hatóságokra vonatkozólag, mind az iskolákban gyors határo
zatok hozatnak. Igy b . Vay Miklós azon leiratai közöl, melyeket miot m. 
udv. kanczellár közelebb kibocsátott, egyik elrendeli, hogy a magyar nyelv, 
a közigazatósági és törvénykezési hatóságoknál azonnal visazaállittaesék. — 
A budai műegyetem tanári testülete pedig okt. 2ö-án tartott ülésében szintén 
egyhangúlag elhatározta, hogy a magyar nyelvet az előadásokban azonnal 
visszaállítja, a eziránti fölterjesztését a helytartóságnál már meg is tette. A 
mi pedig a tud. egyetemet illető, erre vonatkozólag írja „ P . N . " „ A pesti 
egyetem tanácsa utasíttatván, hogy az előadások megkezdése a cz előadási 
nyelv iránt véleményét terjeszsze elő, a megkérdezett karok közöl a böl
cseimi végkép túladott a német nyelven; az orvosi karnál csak Seidl tanár 
nem tud magyarul, ez tehát most az orvosoknak latinul, a gyógyszerészek
nek németül fog előadni; a j og i kar, hol 7 német tanár van 5 magyar elle
nében, szintén elhatározta a magyar előadást, de nem érzi magát hivatva, 
hogy a német tanárokat akár állásuktól megfossza, akár kötelességeik telje
sítésétől fölmentse. Elhatároztatott a magyar közjog előadása ía." A mi 
egyébiránt az itteni előadások megkezdését illeti, arra nézve az egyetem de-
kánai sem tudnak semmi bizonyosat mondani. Mindenesetre igen kívánatos, 
hogy e tekintetben lehető gyorsasággal hozassék határozat, annál ia inkább, 
mert a fiatalaág legnagyobb része, azon reményben, hogy az előadások no
vember elején megkezdőknek, már megérkezett a most tétlenségben kényte
len vesztegelni. 

b . — (A horvátországi és szlavóniai szűkölködők javára) ez évben, hi
vatalos kimutatás szerint begyült ösBzeaen 91,536ft. 61 kr. Ez öaazegnek 
töbo mint fele (53,786 ft. 61 kr.) magánadakozásokból folyt be a e ma
gánadakozások közt Magyarországból érkezett legnagyobb összeg vagyis 
24,901 ftnvi összeg, ezután Tótországból B Horvátországból 15,251 ft. 14 kr. 
etb. A bejött főösszegből 83,686 ftot már kiosztottak, és pedig Zágrábme
gyében 24,288 ft. 55 krt, Varasdinegyébcn 16,300 ft., Fiumeiben 18,350 ft., 
Pozsegamegyében 22,027 ft., a határőrvidéken 2700 ftot. — A z adakozások 
még egyre folynak be, melyek közt az e czélra rendezett s Pesten okt.31-én 
húzandó sorsjáték jövedelme tetemes összeget képezend. 

b . — (Az Akadémia palotájának építési tervét illetőleg) nem fognak áta
lános pályázatot hirdetni, mert már Henszlmanu Imre, Ybl éa Ferstel, a 
bécai börze épitöje, vannak pályázatra fölszólítva. A pályázatot jövő évi 
február végéig be kell nyújtani, mert az épitéat marcziusban már megkezdik. 
Megvalljuk, hogy az Akadémia ez ujabb határozatát, mely ellentétben áll 
azon régibb határzatával, minélfogva pályaveraenyt nyitott s jutalmakat 
tűzött ki, nem értjük eléggé 8 szükségesnek látnók, ha a közönség ez uj eljá
rás iránt szintén felvilágosittatnék. 

— (Szkalnitzky Antal, épitész hazánkfia), kinek az építészeti téren 
szerzett tanulmányairól, söt fiatal kora daczára már is kivívott koszorúiról, 
több izben tevénk e lapokban említést, tiz évi távollét után visszaérkezett 
hazánkba. Legközelebb Parisban töltött több időt, s beutazta Francziaor-
szágot és Angbát is. Mint halljuk, szándéka az, hogy tapasztalásainak s 
tanulmányainak gyümölcseit, ha illő alkalom akad, most itthon szentelje a 
művészet érdekeinek; többi között az Akadémia palotája sem maradt ki szá
mításaiból. Kérdés : mikép fog szép szándéka valósulhatni, most, miután az 
Akadémia határozatánál fogva az eleinte megállapított versenyzési elv el 
van vetve, a csak bizonyoa szakemberek vannak megbízva tervkészítéssel? 
Bizton reméljük, hogy elismert tehetségeknek szabad tér fog engedtetni 
eazméik kifejtésére. 

/S (A négy krajezáros ujpénz kiadását) Bécsben okt. 27-én már meg
kezdték, 8 így hovahamarább hozzánk is eljutand. 

+ (Iskolai ünnepély.) A pesti ág. hitv. templomban okt. 31-én esti 
hat órakor iskolai ünnepély volt, melyen a nyugalmazott tanárok az intézet
től búcsút vettek, az uj tanári testület pedig a gyülekezetnek bemutattatott. 
Székács Józaef szuperintendens és Hunfalvi Pál iskolai felügyelő urakon ki
vül Kánya Pál , mint lelépő igazgató tanár, Greguss Gyula pedig, mint az 
ujon rendezett iskola igazgatója tartottak beszédet. 

+ (A Josephstadtban) belebbezve volt magyarokat szabadon bocsá
tották. 

-4- (Pozsonyban az utczák és térek) visszakapják forradalom előtti 
neveiket.' 

A 



— ( Végrendeleti megemlékezés a „Szózat"-ról.) Néhány héttel ezelőtt 
kísértek Budán végnyugalomra egész csendben egy férfiút, ki magasabb kö
rökben töltött egykori nevelői pályájáról visszalépve, ismeretlenül, elvonulva 
tölte napjait. E férfiú Tamásfalvi Kasza János volt. Derék, felvilágosodott 
ember volt , s mindenkor melegen érző hazafi. Végrendeletének van egy 
pontja, mely megérdemli, hogy méltányolva olvassuk távolabb körökben is. 
Ezen pont igy hangzik : 

„2-8Zor. Száz pengő forintot pedig, mely összeg halálozásom napjától 
kezdve félévnek leforgása után leend összes, — hites társamnak ezennel ha
gyott vagyonomból kifizetendő, Nógrád megyében Szécsény nevü helységé
ben mint születésem helyén létező elemi tanodának, örök és változhat lan 
alapítványul oly módon hagyok, hogy ezen Összeg kamatjából évenkint, 
minden valláskülönbség nélkül oly tanuló dijztassék, ki az illető elöljáró
ság által mind erkölcsiségére, mind pedig tudományos haladására nézve arra 
legérdemesebbnek találtatni fog, s ki egyszersmind koszorús költőnk Vörös
marty „Szózat" czimü költeményét az érintett tanintézetben nyilvános pró
batét alkalmával elszavalandja." 

E pont eléggé tanusitja a boldogultnak a népnevelés és haza iránti sze
retetét. Aldassék emlékei 

+ (Komáromi Alajos), nemzeti szinházunk tagja, e héten Győrött 
vendégszerepelni fog. 

-f- (Sopronyi Tófor), a nemzeti színháznak 23 évóta tagja, fiával Sop-
ronyi Gyulával közelebb Sopronba megy, hogy őt mint ügyes magyar hege
düst, szülővárosának néhány hangversenyben bemutassa. Nevezett hazánkfiai 
hasonló czélból több várost fognak meglátogatni, névszerint Győrt , Pápát, 
Veszprémet, Fehérvárt, Tatát, Komáromot és Pozsonyt. Figyelmeztetjük a 
közönséget e hangversenyekre. 

+ (Egy magyar színésznő külföldön.) Nem azt a magyarból németre 
fordított színésznőt értjük, kinek védelmére Vahot Imre röpiratot szándéko
zik kiadni; hanem bizonyos Károli nevü magyar kisasszonyt, ki jelenleg Pa
risban, mint tragikai színésznő lépeget föl, s a külföldi lapok tudósításai sze
rint rendkivüli tehetségnek kell lennie. Már első föllépése által oly nagy 
mozgalomra kelté a párisi lapokat, minőt ekkorig még csak Bachel első föl
lépései idéztek elő. A szinház minden este megtelik, ha ő játszik. 

- j - (Sievers asszony, kitünö művésznő) nemrég Wiesbadenben hang
versenyeket adván, egyszerre háromfélekép működött közte; ugyanis balke
zével zongorázott, jobbjával harmoniumot játszott, s ezek mellé énekelt. 

b . — (Stéger Bukurestben)az olasz operára szerződött. Először okt. 10-én 
lépett fel, s azóta a közönség kedvenczévé vált. E hat hói idényre 12,000 
ezüst fttal van szerződve. A „Hunnia'* tiszteleti tagul választá meg. 

— (Reményi Ede), ama Füreden adott hangversenye jövedelméből, 
melynek hazai czélokra forditását magának fónntartá, a pestbudai zenede 
magyar szavalati osztályának kétszáz forintot oly czélból volt szives szen
telni, hogy ez összeg a nevezett osztály használatául szolgálandó magyar 
könyvtár alakítására fordittassék. Ezáltal lőn eszközölhető, hogy a szavalati 
osztály jelesebb magyar költőink s iróink nélkülözhetlen összes müveivel 
elláttassák. 

-f- (Nagy Jakab tilinkómüvész) fővárosunkban mulat, s hangversenyt 
szándékozik adni a Múzeumban, mint mondják, egy szerencsétlen család 
javára. 

b. — (A pesti kaszinót) nov. 3-án volt szándék megnyitni. Kléh István 
egy történeti nevezetességű bútordarabot, a „nemzet i" s később az „ellen
zéki kör ' könyvtérszekrényét ajándékozta a kaszinónak. Ezenkívül több író 
s szerkesztő ajánlá fel müvét és lapját. 

b . — (Testgyakorlat.) Clair Ignácz és fia testgyakorló-mesterek, a be
következett hűvös napok miatt, nov. 2-án téli-testgyakorló-intézetet nyitnak 
meg. A helyiség a zöldkert-utezában 8. sz. a. leend. A tanítás férfiak és 
figyermekek számára [kedden, csütörtökön, szombaton d. e. 11—12 óráig, 
d. u. 5—6 óráig, leányok számára pedig hétfőn, szerdán és szombaton 3—4 
óráig fog tartani. A ki akar, külön órákat is vehet. 

b . — (Öngyilkosság.) Budán, a Tabánban, egy korcsmában egy szerel
mes pár ki 'akarta oltani életét. A boldogtalanok karjuk erét vágták fel, de 
idején felfedeztetvén, a gyors orvosi segély által a férfi veszélyen kívüli álla
potba jutott, de a fiatal nő megmaradása még nem bizonyos. 

4- (Tatából) irják a „ P . H."-nek, hogy ott a hatóság rendeletéből ki
világítás volt, s ez alkalommal egy helyütt bengaliai fényben következő sza
vak voltak olvashatók : „Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne 
essetek." 

© (Hamis 100-as bankjegyeknek) jöttek nyomába Tirolban, s az ottani 
helytartóság erre vonatkozólag a következőt hirdeté : A rajz meglehetős 
durva, a jegyeken balra a 6-os szám, jobbra a D betű áll. A series és Nr. 
jegyei és számai: Ff. F j . FJ . Nr. 18760, Nr. 327877. Nr. 3273 - 44, vagy 
22 Li t . D — Q. vaay U . — A bankjegyeken levő apró írás, alig olvasható, 
.- helyesírási hibákkal telve, p. o. „Nachnachung, öster — rukhisehen, leben-
langliche Karker." stb. — Akinek tehát 100-as bankó j ő kezébe, vigyázzon. 

4- (Egerben) egy idő óta a hagymáz (typhus) uralkodik s már többen 
áldozatai lettek. 

4- (Zágrábban) az államszervezetet illető legmagasab határozatok al
kalmából okt. 24-én a szinházban, a nézőhely ünnepélyes kivilágítása mel
lett diszelőadás rendeztetett horvát nyelven. Midőn a bán Ő « e j a páholyába 
lépett, élénk zsiviókkal fogadták. 

— (A horvátországi szűkölködők javára rendezett sorsjáték húzása) 
mult szerdán, okt. 31-én, a megállapitott terv szerint Pesten véghezment. 
A P . U . közelebbi számában közlendjük az eredményt. 

+ (Számos idegen fordul meg) ez idő szerint fővárosunkban. Egyebek 
közt Fitzgerald angol parlamenti tag, s az orosz czárnak egyik testőrBégi 
tisztje is körünkben mulat. 

0 (.-1 montenegróiak) egy évi gyászt öltöttek Danilo herczegért, a mi 
abból áll, hogy a férfiak fekete fezt, a nők fekete fátyolt hordanak. 

0 (Egy amerikai beteg) volt a mult nyáron a tepliczi fürdőben. Beteg
sége tagjai merevültségéböl állt, a mit egy viadala alkalmával az indiánok 
által nyakába lőtt, megmérgezett nyil okozott. E g y amerikai orvos, ki Te -
pliczet ismerte, e fürdőt ajánlá neki, s ő megtette a tengeri nagy utat, B ez 
őszön teljesen kigyógyulva tért haza. 

l \ (Halálozás.) Niczki Niczky János, cs. kir. tanácsos, nyugalmazott 
septemvir, élte 82-ik évében, két évi betegeskedés után Vasmegyében, Nicz-
ken, okt. 22-én elhunyt. 

Levelezés . 
Gftmörből . Ragály, okt. 20. (Halálozás.) Temetésről jövünk, a ra

gályi nagykiterjedésű nemes, magyar, uri család legöregebb tagját, a 45 
családtag 76 éves törzsét, özvegy kis-esóliói Bagály Gedeonnét, született 
Csernus Apollónia ő nagyságát folyó október hó 18-kán temettük el Zsarnón 
a család egyik ottani sírboltjába. Szépen, tisztán a melegen sütött a temetkezés 
alatt az őszi nap; mert tudta, miszerint oly koporsó fölött lebeg, melynek 
halottja mig élt, oly tisztán futotta le földi pályáját, mint ő, midőn a tárná
dat ormain kelve, útjában semmi felhő által nem boríttatva, tisztán áldozik 
le. A koporsót a család majdnem valamennyi közelebbi tagja könyektől 
ázott szemmel, néma búban állta körül. Fiak, vők, unokák fölváltva emel
ték s vitték kedves halottjukat az örök nyugalom helyére. Ápolója, véd-
angyala, valódi összetartó lelke volt ő családjának, mely fölött szeretete 
egész melegével folytonosan virrasztott. A női hűség tiszta tükre volt ö, ki 
mig e földön boldogult férjével élt, vele azon boldog házasságot élte, mely 
földi mennyországnak nevezhető. Anya, gondos magyar édes anya volt ő, ki 
hazájának három tiszta magyar keblű, jeles fiút, két lelkes leányt adván, a 
hazai szeretetben számos j ó unokát fölnevelt. Példányképe volt ő a tiszta 
meggyőződésen alapult igazi vallásosságnak; szerette Istenét mindenek 
fölött; felebarátját pedig mint önnön magát. Tudta ő vallásos kötelességeit 
a legpontosabban teljesíteni, anélkül, hogy mások iránt valaha türelmetlen 
lett volna. Egyike volt ő azon ritka egyéniségeknek, ki az élet viharos ten
gerén Ön- s övéi sorsát a bölcs gondviselésre mint legbiztosabb kikötőre biz-
ván, abban megnyugodni tudott, benne vigaszát mindig föltalálta, Gömör- s 
a szomszéd megyék, szóval, kik e páratlanul vallásos, erényes, lelkes magyar 
nőnek közelébe jutni, s körében habár néhány perczet is tölteni szerencsé
sek voltak; nem-, kor-, rang- s valláskülönbség nélkül osztoznak a mélyen 
megszomorodott Ragályi család méltó fájdalmában. Es a megholtnak éltéhez 
hasonló volt halála is. Oly csendes, oly nyugodt, minden legkisebb rázkó
dás nélkül, mondhatni irigylendő halállal aludt ő el inkább, mint meghalt az 
Úrban; tiszta öntudattal mondhatván el végperczeiben Mózessel : „Igazak 
halálával haljon meg az én lelkem"; mert mig ő e földön élt, a szó legszo
rosabb értelmében igaz volt. A megdicsőült boldogító szelleme lebegje kö
rül, virraszszon, hassa át- s mint szellemi kapocs valódi rokoni szeretetben 
tartsa össze az egész családot; ő pedig nyugodjék békével az Úrban ! 

Szárazvölgyi. 

A m a g y a r A k a d é m i a pnlotája. 
— (Ujabb kimutatása) a Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez a magyar 

Akadémia számára beküldött hazafiúi adakozásoknak, örömünkre szolgál, 
hogy a közléseket, melyeket egy ideig félbe kellé szakasztanunk, újra foly
tathatjuk, s a hozzánk beküldött összegekről nyilvánosan számolhatunk. 

A legutóbbi XXXIV. közlés (1. V . U . 38. sz.) szerint beküldött egész 
összeg v o l t : 1 2 , 8 2 2 ft. 15 kr. ; 1 régi római arany, 1 huszfrankos arany, 106 
cs. arany, 21 kétpftos tallér, 1 orosz tallér, 3 ujftos, 140 húszas, 2 negyed-
ftos, 1 tizes, 1 db. 100 pftos és 10 db. 20 pftos nemzeti államkölcsön-köte-
lezvény. 

XXXV. közlés : Tótfaluról (Pest-Pilis) egy pesti magyar polgár Kontra 
János ref. lelkész által 5 ft. — Sz.-Újlakról (Szatmár) tilalomrontási bünte
téspénzekből Újlaki által 6 ft. — Tisza-Becsről (Szatmár) Ilyes B . ref. lel
kész 12 darab ezüst 25 ujkrost. — Tiszadobról (Bihar) többen Marschalko 
János által 8 ft. 20 kr. — Kosztok a-Kálnáról (Zemplén) egy keresztelő 
alkalmával többen Bácskai Sándor által 14 ft. 20 kr. — Gutáról ujabb kül
demény többektől Bendek József plébános által 6 ft. — Ó-Budáról az ottani 
hajógyár vasmunkásai Bányay Mihály és Csabai János által 45 ft. 70 kr. 
— Berettyó-Újfaluból többen Némethi Lajos ref. lelkész által 41 ft. (ebből 
a tőkére 14 ft.) — Apátfalvárói hárman Tárnár József által 3 ft. — Sajó-
Szentpéterről többen Ujházy Károly által (a tökére) 30 ft. — Selmeczröl 
második küldemény többektől Priviczky Ede által 259 ft. 50 kr. (ebből a 
tökére 133 ft.) — Szabadkáról Istváncsics István szfirszabó-mester 1 ft. — 
Adorjánházáról Szabó István lelkész 1 ft. 50 kr. (ebből a tökére 50 kr.) — 
Sz.-Ántalfáról többen Görög Lajos evang. lelkész által (a tőkére) 17 ft. — 
Alsó-Szuháról (Gömör) a ref. egyház tagjaitól Majomi József lelkész által 
43 ft. 65 kr. — Kun-Szent-Mártonról egy zíidó-menyegzőről több izraelita 
Orenstein Gyula által 36 ft. 30 kr. — Összesen : 517 ft. 95 kr. és 12 darab 
ezüst negyedforintoe. 

Az eddigi I—XXXV. közlésekkel együtt : 1 3 , 3 4 0 ft. 10 kr. , 1 régi 
római arany, 1 huszfrankos arany, 106 cs. arany, 21 kétpftos tallér, 1 orosz 
tallér, 3 njftos, 140 húszas, 14 negyedftos, 1 tizes, 1 db. 100 ftos és 10 db. 
20 pftos nemzeti államkölcsön-kötelezvény. ( A részlates kimutatás jövő alka
lommal.) 



Egyveleg. 
© (Honnét vetzi III. Napóleon a pénzt $) Hír szerint, valami Parritch 

nevü. 1853-ban Senegambiában roppant gazdag tartalmú aranymezőt fede
zett fel, a azt, miután az amerikai kormány elutasitá, Napóleonnak ajánlá 
fel, kinek kormánya neki ezen a a további felfedezésekért 15 milliót a ezen
felül a jövedelem felét oda igérte. Francziaorazág ez arany forrásából 1853-tól 

S A K K J Á T É K . 
45 . az. fe ladvánj' . — W e i s z A. J. tanártól (Budán) . 
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Világos. 

Világos indul a 4-ik lépésre matot mond. 

A 40 . számú f e l a d v á n y megfe j tése . 
(Bárd Meszéna Istvántól.) 

Világos. SAtét. 
1) B d 8 - c 8 i F e 7 — c 5 
2) B d 1 — d 3 B e S — d 3 : 
8) H c 3 — a 2 tetszés izerint. 
4) F a 4 — b 5 4= 

Helyesen fejtettek meg. Veszprémben : Fülöp József. — Hérehitán: Knn Sán
dor. — Gyulafehérváron : Horvátb Lajos. — Sz.-Mihályon : Szálai Sándor, Dióssy László. 
— St.-K.-Szabadján : Furat Sándor. — Parahutyban : Rothfeld Józaef. — Rimastomba-
ton : Baksay István. — uránomon : Szenger Ede. — Kis-KürlSsón : Cs - y K. — Szolno-
kon : Reisinger Imre. — Mooron : Radváner Vilmos. — Debrecsenben : Sperber F. — Gol
fén : Sass Lajos. — B.-Vjvároton : Kovács Lajos. — Törőh-St.-Miklóion .- Franki A . — 
Bodrog-Kertnturon : Skvór Antal. — Uj-Becsén : Cselkó György. 

RAvId értesítések. Csongrád : K. L. Az érintett számot útnak indítottuk, meg
érkezett-e? — II.-Keresztúr : Skvór A . ö n a 39. sz. feladványt mind a három alakban 
helyesen fejtette meg. — B.- Újvárat : Kovács L. Ün, mind 3 és 4 lépésest eltalálta. 

Színházi napló* 
Péntek, okt. 26. „Tévedések vígjátéka." Vigjáték 3 felv. Irta Shakes

peare, E darab két pár ikernek egymásaali fölcserélésén alapszik, kik közöl 
kettő-kettő annyira hasonlít egymáshoz, hogy kikerülhetlen tévedést idéz
nek elő. Világos tehát, hogy e darabot csak akkor lehetne teljes sikerrel adni, 
ha színházunk e szerepeknek mindenben megfelelő egyéniségekkel rendel
kezhetnék, B miután ez nincs igy, a hiányt egy kia könnyenhivőséggel kell 
pótolnunk. Egyébiránt az illető szereplők lehetőleg igyekeztek e személyek-
beni tévedést a néző közönségnek megkönnyíteni; különösen Feleki és Szer
dahelyi sok szerencsével működtek közre. A azép számmal jelenvolt közön
ségnek élvezetes estéje volt . 

Szombat, okt. 27. Pauli Richárdnak, a kolozsvári nemzeti színház első 
tenoristájának második föllépteül : „Mártha, vagg a richmondi vásár." V i g 
opera Flotowtál. A vendégművész megnyerő külalakjával és csinos hangjá
val már elaő fölléptekor j ó véleményt ébresztett maga iránt, a e j ó véleményt 
jelen második fölléptével caak megerősítette. Színházunknál természetesen 
nem tarthatna igényt első tenorszerepekre, de a második tenorista helyét 
igen jól betöltené. Pauli mint Lyonéi , ezúttal is eliamerő tapaok éa kihívá
sokban részesült. A szinház megtelt. 

Vasárnap, okt. 28. „A windsori vig nők." V i g opera 4 felv. Zenéjét 
irta Mosenthal. Ma kivételes nap volt, a mennyiben népszínmű vagy dráma 
helyett operát adtak, a mi a legeslegritkábban szokott történni. Őszintén 
megvallva, nem óhajtjuk, hogy e kivételes eset gyakran ismétlődjék, mert az 
operáknak köznapokon ia szokott közönség* lenni, a ba a vasárnap is elvo-
natik a népszínművektől, mikor adassanak hát ilyenek? köznapokon? A ta
pasztalás azt matatja, hogy köznapokon a népszinmü veknek nem igen szo-

1858 végéig 550 millió franknyi arany folyt be Franciaországba, a itt cz idő 
alatt több aranyat vertek, mint Amerikában s Angliában együttvéve. Fel
tűnő volt már azelőtt, hogy Franeziaország Senegambiai gyarmatai szerve
zésére és nagyobbítására kiváló figyelmet fordított, de a dolog titok maradt, 
a most ia csak azáltal jött napvilágra, hogy a franczia kormány Parrischnak 
az igért 15 milliót ki nem fizetvén, ez az amerikai kormány védelmét hívta 
fel. A dolog igen regényes, de azért nem lehetetlen. 

j koit közönsége lenni, 8 igy a veszteség kettőé : anyagi is, ezellemi is. Iemé-
i teljük, hogy bár egyes ritka esetekben nem ro8zaljuk, ha vasárnap opera 
adatik, de nem szeretnők, ha Dobsa indítványa e tekintetben érvényre jutna. 

Hétfő, okt. 29. Lendvai Márton javára : „Macbeth." Szomorújáték 5 
felv. Irta Shakespeare. — A czimszerepet, a költőkirály ez egyik óriás te
remtményét Lendvay adta. Előadásából örömmel győződtünk meg maga
sabb törekvéseiről a szorgalmáról, de azok közé tartozunk mi is, kik azt hi
szik, hogy e szerep épen nem Lendvay egyéniségéhez illő. Erős, kifejlett 
férfi éa harczedzett, kemény hős az a Macbeth, aczél idegekkel; Lendvay 
fiatal alakja a orgánuma nem képes azon illusiót elővarázsolni, mely a nézőt 
meggyőzze B kielégítse. Macbeth neje, Jókainé legfényesebb szerepei közé 
tartozik, mit a közönség most is zajos elismeréssel nyilvánított. 

Kedd, okt. 30. „A Kunok." Eredeti opera 4 felvonásban. Zenéje Császár 
Györgytől. A mai napra eredetileg a „Rigo le t to" volt kitűzve, mely azonban 
Füredi rekedtsége miatt nem adathatott. 

Szerda, okt. 31 . „Becsületszó." Eredeti vigjáték 1 felv. Szigetitől. Ezt 
követte Dockner Sarolta k. a. hangversenye 2 szakaszban. — A fiatal hege
dűművész kisasszony ügyes, érzelemteljea játéka valóban meglepte a kö
zönséget, annyival inkább, mert minden előleges kikiáltás éa kidicsérés 
nélkül lépett fel. Csaknem egészen ismeretlen vo l t ; a szinházban hallottak, 
hogy a kiaasazony a pesti conaervatorium növendéke. Azon reményben vál
tunk el az első előadásától ,| hogy reá, ha kedvez a szerencse, szép művészeti 
jövendő vár. 

Csütörtök, nov. 1. „Két Barcsai." Eredeti dráma 4 szakaszban. Irta 
Jósika Miklós. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5S50. Nagy-Rákos. D . Gy. A versekben tehetség nyomait találjuk; később taláa 

többet is mondhatunk. A sóskúti fürdő iránti ajánlatot szívesen fogadjuk. 
5351. Szilagy-Somlyó. K. L. Nem tartozik egy birlap feladatai közé, panaszt 

emelni az iránt, ha valaki egy kaizino tagjául el nem fogadtatik. Minden társulat az.ibodon 
rendelkezhetik e tárgyban, a létező szabályok szerint. A többség katdiozatát el kell fo
gadni; igazságtalan eljárás ellen pedig orvoslatot lehet találni, ba a tárgy a közgyűlés elé 
felebbeztetik. Reméljük, e szabály áll ott ia. Ily tisztán belügyi dologba, terméketlen po
lémia veszedelme nélkül, innen a távolból nem avatkozhatunk. Legfolebb is sajnálhatják 
az eseményt — ön előadása szerint. 

6352. Hont. Iránycszmék. Várjuk, mig crösebb, határozottabb forrásba jónek e 
dolgok. Erre, reméljük, nem soká fog kelleni várnunk. 

5363. FelaA-Penti. B. E. Mintavidék egy részének véleményét, érdekkel olvastak 
a tudósítást B vehette ön észre, hogy lapunk felszólalása is az önével nsgyjábau megje
gyező értelemben történt. 

5354. Bereneze P. Kérjük az eseményt röviden és egyszerűen elmondani. A sok . 
tulipános frázisból legjobb akarat mellett sem értheti ük ki a velejét. 

6356. TArAk-Sz.-Miklós Köszönet. Rajta vagyunk, hogy a „minél elébb" óhajtás
nak még annál is elébb tehessünk eleget. 

5356 Bées E. I. A kivánt tudósitások menni fognak. Az ünnepies elfogadásra 
minden készen van. 

5357. Hír i t a. Vettük a választ, s benne oly hirt, mely szomorúan hatott ránk. Nincs 
őszint bb óhajtásunk, mint az, hogy az orvos tudománya csalatkozzék — van rá eset! — 
Az ígéreteknek örömmel nézilnk eléje. 
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Holdnegyed i <f£ Utolsó negyed 6-án 10 óra 32 perczkor reggel. 

T A R T A L O M . 

Obrenovics Mihály szerb fejedelem és neje (arczkép).— Jóbohó Peti. Vajda János. 
— Benzeráde szerelme. Jókai Mór. — Jeruzsálemi életkép. — Az aracsi templom romjai 
(képpel) — Garibaldi Nápolyban a „della Foreateria" erkélyén (képpel), — A növények 
mint jelképek. Dr. S. J. — Sz.-András határában talált régiségek. Kársa Tamás. — 
T á r h á z : Adatok Petőfi halálához. I V . V . — Irodalom és művészet. — Ipar, gazdaság, 
kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Mi újság? — Szinházi napló. — Szerkesztői 
mondanivaló. — Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert (lak. magyar-utcza 1. B Z . ) 

i-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten 1860. 




