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C s e n g e r y A n t a l . 
Most, mikor annyi küzdelem, kétség és csüggedés után a 

közélet zárva állott sorompói nyílni kezdenek, nem véltük időn-
kivülinek, az 1848-diki előtti politikai hírlapirodalom egyik leg
kiválóbb képviselőjéről megemlékezni e lap olvasói előtt, ki 
egyszersmind azon nehéz évtized alatt, midőn a magyarnak régi 
szabadságával együtt nemzetisége és egész erkölcsi létele koczkán 
állott : az ősi nyelv és honi művelődés oltáránál folyvást Őrködött 
8 tudományos irodalmunk legelső bajnokainak sorában vívott ki 
díszhelyet magának. Ott látjuk őt erös hittel, mikor mások csüg
gednek és ingadoznak, — virrasztva, mikor alusznak, evezve, mikor 
ellankadnak. A bátrak és hi
vek nevéből egyet sem fog el
feledni a történeti — s ezen 
szám, melyet a „Vasárnapi 
Ujság" közönségével nagyob-
bára igyekeztünk megismer
tetni : hiányos lenne, ha ki
hagy nők belőle Csengery 
Antalt. 

Született Nagy-Váradon 
1822-ben. Atyja, a nemrég el
hunyt kitűnő ügyvéd és ma
gasabb műveltségű férfi házá
nál — mely egyszersmind a 
bihari szabadelvű ifjúság köz
pontja volt — korán kifejlő
dött izlése a klasszikusok iránt 
és hajlama a kort mozgató 
eszmékhez. 

Ez érdekeltségnek kö-
szönheté, hogy a nagyváradi 
jogakademiából, melynek 
legkitűnőbb hallgatói közé 
tartozott, a Beöthy Ödön kö
vetválasztása körüli mozgal
makban vett része miatt kitil
tatott, tanulmányai folytatá
sára és bevégzésére Debre-
czenbe kellett átmennie. — 
Ezután joggyakorlatra Beöthy-
hez kerülve, a derék államférfi 
oldalán gyakorlatilag megis
merkedett a megyei közigaz
gatás minden ágával; ő irta 
az akkori Pesti Hírlap által 
remekekül fölmutatott körle- C S E N G E R Y A N T A L . 

veleket s Beöthynek,mínt alispánnak bizalmát teljesen bírván, nem 
csekély befolyást gyakorolhatott a megyei visszaélések ellensúlyo
zására. Később országgyűlési írnok lett a főispán, gr. Zichy Ferencz 
mellett, s mint ilyen (1843.), a Pesti Hírlap országgyűlési tudósí
tásainak egy részét, később, midőn a lap Kossuth kezéről Sza-
layéba ment, az egészet szerkesztette. Ekkor irta a Henszlmann 
által szerkesztett „Vierteljahrschrift aus und für Ungarn" czimü 
folyóiratba jeles értekezését, a magyarországi katonai élelmezés
ről. — 1844-től fogva a Pesti Hírlapnak rendes munkatársa lett s 
ismeretségbe jött az ujabb politikai iskola kiválóbb egyéniségeivel, 

többek közt Eötvössel, Szalay-
val, Szemerével stb. Ezek fül-
kérése folytán vállalta el 1845-
ben a hanyatlásnak indult lap 
szerkesztését s lehelt bele uj 
életet, ugy hogy a lap előfize
tői száma 1847-ben már, poli
tikai lapnál itt addig hallatlan 
mennyiségre, Ötezerre szapo
rodott. Az utolsó félévben 
szerkesztőtársa volt Kemény 
Zsigmond. Azelőtt a magyar la
pok hetenkint legfölebb négy
szer jelentek meg: a Pesti Hír
lap változott legelőbb napi
lappá az 1848-ki mártiusi na
pokban. Nem itt a helye a 
Pesti Hírlap által képviselt 
eszméket és elveket bírálat alá 
venni, melyek fölött lapirodal
munk terén csak e napokban 
is heves vitatkozások folytak. 
Elég legyen megemlitnünk, 
hogy a Pesti Hírlap Csengery 
tapintatos, rendszeres és bátor 
kezelése mellett a haladásnak 
egyik legelső bajnoka volt. — 
Csengery a lapnak nemcsak 
elveiben törekedett követke
zetességet adni, hanem styl 
tekintetében is bizonyos egy
öntetűséget, csint és szabatos
ságot. Addiglan a magyar po
litikai irodalmat a legkisebb 
dolgok előadásában a szón 
dagály és terjeszkedés 



mezte. Csengery volt, a ki ennek kiküszöbölésével a tulajdonké-
peni magyar politikai irmodort megalapította. 

A szerkesztő, ha föladatának meg akar felelni, kénytelen fel
olvadni lapjában a hírlap apró részletei — olykor egyes jegyze
tei, szóval egésze ép ugy mint vezérezikkei által. Igy Csengery 
a legkisebb részletre is kiterjesztette figyelmét s irt név nélkül 
nagyobb és kisebb czikkeket lapjába Czikkei főleg polemikus 
természetűek voltak. A városi ügy, községek és megyék rende
zése, esküdtszéki Ugy stb. mellett főleg nemzetgazdasági kérdése
ket tárgyalt, többek közt a vámügyet és az ausztriai birodalom 
kereskedelmi viszonyait Magyarországgal szemben. A városok 
rendezése az ő javaslata szerint ment be az 1848 ki törvény
könyvbe — és átalán az 1848 ki év a Pesti Hírlap programmjának 
szolgáltatott igazságot. 

A szerkesztése alatti lap 1848. folytán erélyesen védte a Bat-
thyány-miniszteriumot s az év végével csak azért szűnt meg, mivel 
elméletek helyett a rohanó események vették át az ügyek intézését. 
A második magyar minisztérium alatt mint belügyi tanácsos leg
inkább kodifikáló munkákkal foglalkozott, mire már a képviselő
házi szabályzatok kidolgozásánál föltűnő képességet tanúsított. 

A nemzet életére nehezedett sötét végzet, ezelőtt 11 évvel 
öt is leszorította a publicistái pályáról. Az önkéntelen otiumot 
részint történeti, részint természettudományi tanulmányokra for
dította, melyek nyoma a „Mezei gazdaság könyvé"-nek hasábjain 
s a Johnston után dolgozott „Vegytani képek" két kötetében ma
radt fenn. 

Közben tanítással is foglalkozott Szőnyi Pál akkor megnyitott 
finevelö intézetében és a pesti prot. theologiai intézetben — dij 
nélkül. Hanem mindezek mellett sem feledkezett meg kedvencz 
tanulmányáról, a történetről, melyet a politika segédtudományául 
tekintett. Már nagy része készen van az anyagnak nála egy világ
történet megírásához, de körülményeinél fogva nem rendelkezik 
annyi idővel, mennyi sajtó alá rendezésökhöz szükséges. Folyó
iratoknál napszámosi munkával kell foglalkoznia és a közönség e 
tanulmányokból csak a „Budapesti Szemle" hasábjain megjelent 
nehánv czikket ismeri, melyek már önmagukban is irodalmi nyere
ményül és e nemben valódi példányokul tekinthetők. 

De annál nagyobb munkásságot fejtett ki egyéb irodalmi 
vállalataiban. Alig vonultak el a közönség előtt a forradalom nagy 
eseményei, a szereplő férfiak neveit már is ajkúra vette a történet
írás. Kisebb-nagyobb müvek jelentek meg a közelmúlt megrendítő 
eseményekről, — jellemrajzok a mozgalmakban cselekvöleg részt 
vett személyiségekről. Többnyire fölületes, elhamarkodott ítélet. 
Elvekről, történet-bölcseimi szempontokról szó sem volt. E körül
mény azon szándékot érlelte meg Csengerynél, hogy ö is adjon ki 
egy életrajz-gyűjteményt, mely hűbb tükre legyen a befejezett 
korszaknak és azt minden irány képviselőiben jellemezze. Igy léte
sült a „Magyar statusférfiak és szónokok könyve", mely kétség kivül 
legjelesebb életrajz-gyűjteményünk s magában is nagy értékű tör 
téneti adalék. 

Épen ez idö tájt tette föl Guizot Francziaországban e kérdést : 
„Mért sikerült az angol forradalom ?" Csengery azon hitben, hogy 
e kérdést Macaulay, „Anglia történetében" legjobban megfejtette, 
napiérdekünek vélte ez örökbecsű müvet irodalmunkba átültetni. 
Hogy a páratlan gonddal készült fordítás — mely a magyar törté
netírói styl képzésére hathatós befolyással volt — megakadt, kiadó 
hiányában történt. 

1851-ben mint publicista is megkísértette, működni a Bánffay 
által szerkesztett Pesti Napló hasábjain, Kemény Zsigmonddal 
együtt rendszeres támadást kezdve a Bach-féle absolutisticus és 
bureaukraticus rendszer ellen, de e hadjárat Bánffaynak a szerkesz
tői székből lett elmozdítását vonta maga után, ki helyett aztán báró 
Gehringer, akkori polgári kormányzó Magyarországon, önhatalmú
lag más szerkesztőt kegyeskedett kínevezni. Később dolgozott több 
szépirodalmi lapba és újra Török János alatt a Pesti Naplóba, míg
len a szerkesztőtől a a laptól megválva, többekkel együtt visz-
szavonult. 

Irt a Pákh Albert által szerkesztett „Ujabbkori ismeretek-tá-
rá"-ba számos jeles történeti cs széptani czikket, melyek közt nem 
egy hosszasabb tanulmány és nyomozás eredménye. 

Már előbb tárcza-czikkekben sürgette Csengery, hogy törté
netíróink az ó-és újkor nagy iróit példányul választott, művészettel 
igyekezzenek párositni a tudományt. Ez irányhoz gyakorlati ujj-

mutatásul szolgálnak az e tájt megjelent nagybecsű „Történeti ta
nulmányai" (I. k.). Magyar tud. akadémiai levelező tagságának, — 
melyre még 1847-ben megválasztották— elfoglalásakor, bírálatot 
olvasott föl Ipolyi Arnold magyar mythologiája felöl. — Ez ér
tekezés folytatása volt: „Az altáji népek ó'svallása" cz. munkája is. 

Kemény Zsigmonddal együtt szerkesztette a „Magyar nép 
könyvét/' három kötetben. 

A forradalom után a nép számára külön irodalom volt kelet
kezőben, hol sokan az egyszerűséget az együgyüségben, a népiest 
a póriasban keresték. Ez irány ellensúlyozására indult meg annak 
idejében a „Vasárnapi Ujság", megmutatandó, hogy az ismeret a 
nép minden osztályának közös birtoka, 8 átadási csatornául ér
telmes előadásnál és világos eszmemenetnél egyebet nem igényel. 
Ily szempontból szerkeszté Csengery a „Magyar nép könyvét" is, 
melyben elsőrangú íróinktól számos jó dolgozat van lerakva. 

De Csengery tudományos működésének súlypontja a szerkesz
tése alatt megjelenő „Budapesti szemle" czimü nagy becsű folyó
iratra helyezhető, melynek czélja : közvetítőül Bzolgálni egyfelől a 
tudomány és müveit közönség, másfelől a hazai és külföldi iroda
lom között, s melynek eddig megjelent XI. nagy kötetében az 
ismereteknek, a jó ízlésnek és a mai idö irány eszméinek egész bá
nyája rejlik. E folyóirat, mely az angol és franczia irodalom hason 
vállalatainak mintájára alakult, legméltóbb gyülpontja a régibb 
tudományos irodalomnak és iskolája az ifjabb tehetségeknek, — 
mindenesetre pedig a magyar irodalom valóságos disze. 

Végre megemlítjük még, miszerint 1858 ban a magyar tudo
mányos Akadémia, rendes tagjává és egyszersmind közakarattal 
jegyzőjévé választotta, mely állomásban sokat tett az akadémiai 
ügyvitel szabályosabbá tételére. A statistikai és állandó természet
tudományi bizottmány fölállítása az ö indítványa folytán történt. 
Mint a Magyar Gazdasági egylet tagja, Lónyai Menyhérttel együtt 
a magyar hitelintézet ügyében nagy tetszéssel fogadott emlékiratot 
dolgozott, mely a tervezet elkészítésénél alapul szolgált. Tagja a 
Természettudományi társulatnak. Egyébiránt pedig jelenleg a 
Pesti Napló egyik dolgozótársa, hol, nevezetesen az akadémiai ülé
sekről nyújtott közleményeiben, nem keveset tett a tudomány és 
az Akadémia népszerűsítésére. 

Csengery, irodalmi pályájának még csak közepén áll, folyto
nos haladásban, — s a magyar tudományosság és publicistika ér
dekében sok szép reményt táplálunk jövője iránt. 

Zilahy K. 

A visegrádi rom. 

Verőfényes szép nyári délután 
A hegy lábánál mélán álltam én, 
S a csúcsra, hol Visegrád romja áll, 
Szemem szorongó szivvel fölvetem . . . 

S a barna, hallgató falak között 
Nagy búsan ült egy aggott, vén fiu, 
Osz fürtéit, barázdás homlokát 
Köríté hervadt, sárga koszorú. 

S arczczal felém fordulva, nyájasan, 
Bár bús mosolylyal fel a hegyre hitt, 
Szegény öreg! legott megismerem : 
A Hír volt ö, örökké itt lakik. 

Egy élőholt, ki nem hal meg soha, 
S jelennek nem, csupán a múltban él , 
Anyját kesergi most is szüntelen, 
Mindenkinek csak anyjáról beszél. 

Pedig már anyja réges-rég lehunyt, 
De ő siratja Őt időkön át, 
K i oly nemes, oly szép arczu vala, 
Dicsőségnek hivták ezen anyát . . . 

. . . D e im mig lábam fel bajjal halad, 
Lelkem már rég fenn járja a romot, 
S a Hír karou fogván vezetgeti, 
Mutatja a n y j a egykor hol lakott. 

. . . Bedőlt torony áll lenn, (beszél a Hír) 
És benne szél zokog fájdalmason, 
E szél . . . e szél : S a l a m o n szelleme, 
Itt bolyg, a hol fogoly volt egykoron. 



Azért zokog , azért bánkódik ugy, 
H o g y nagyravágyó lelke hajdanán 
Rosz koronát honüdv fölé becsült, 
S a belviszály nyomot hagyott hónán . . . 

. . . 8 az a Dunának álló sziklaszál 
Ki volna más, mint hős T r e n c s é n y i C s á k ? 
Vihar, idő harczolnak ellene; 
Nem rendül ő , nem adja meg magát . . . 

. . . V é n , korha törzsbül ifjú sarj fakadt, 
Amott magán ezép fürtös lombú fa, 
Kettős ágát karokként tárja szét, 
Mikéntha égre felkiáltana. 

Töve körül nagyot nőtt a fenyér. 
H o g y is ne? hisz Tóidét vér áztatá, 
Ártatlan vért ontott ádázi kéz . . . 
Z á c h K l á r a ifjú vére hullt reál 

S a kék magasba' fenn, a fa fölött , 
Minduntalan kóbor felhő kereng, 
Z á c h B ó d o g az, a boszuló apa, 
őszül t haja égnek borzadva leng. 

Hosszú fehér palást borul reá, 
Alatta görbe kardot rejteget, 
A mennykövet, melylyel gyakor lecsap, 
S őrjöngve elrohan a rom felett. 

. . . Hallgass el Hir! és nézd most e helyet! 
Egyszerre mint Isten szavára kél 
Torony toronyra puszta rom helyén, 
Zászlót lobogtat ormukon a szél. 

A bástyán őr komoly lépése kong , 
Fegyver csörömpöl a várudvaron, 
Nesz mindenütt . . . s mint boldog szerelem 
Szép kert mosolyg le a hegyoldalon. 

A felkanyargó széles váruton 
Nyihog, toporzékol sok büszke mén, 
Rajtuk negédes, ifjú daliák, 
Nyomukban hosszú sor csatlós legény. 

Szeliden kong az ájtatos harang, 
Templomba indul a királyi n ő , 
Virító hölgykisérete közöl 
Halvány arczával ugy kiválik Ő. 

A nagy palota márvány lépcsején 
Ösz férfiaknak ball ni lépteit; 
Egy-egy fehér s z a k á i ú agg magyar 
Kardcsörgve az országterembe nyit. 

S az ablakból minő magasztos arcz 
Néz lángszemével végig a Dunán ? 
A h , Mátyás ő , a koszorús király, 
Egy áldás, éld áldás a hazán! 

. . . Mi ez? ni, Hír barátom? hisz te is 
Megifjodál s a hervatag füzér 
Fris zöld babérra vált fejed fölött , 
Kaczagsz s ez arcz vidám dolgot beszél! 

ö römköny rezg szemedben, j ó fiu, 
Mert képzetem feltámaaztá a n y á d , 
Dicsőség napja kelt föl e hegyen! 
Ország-világra szórja sugarát! 

De hajh! egy gyarló isten szikra csak, 
Melynek szava fölvert lehunyt időt, 
ö s század vak sirjából felriad , 
S alig kel , . . . újra szét foly, mint a köd. 

E azép kort látnom itt magam előtt 
Mint fáj . . . néztére elborul szemem, 
S míg könyem hull . . . a tünde kép enyész, 
S magam megint romok között lelem. 

B ú , fájdalom emészti lelkemet, 
É g bennem egyre . . . jobb ha távozom, 
D e mig távoznám, térdre omlóm itt 
E kő mohára és imádkozom : 

Isten! nagy Isten, hallj meg engemet! 
Xe hagyd az órát el köze Igeni, 
Hogy ily rommá váljék az épület , 
Melynek alapját népem most veti. 

A lenge múltra épít hűbb j ö v ő t ! . . 
De hah, én látlak tégedet , uram ! 
A kéz tied, mely onnan int felém, 
Ez biztatás I . . nyugodtan távozom. 

A vajda leánya. 

Bajsa Jenő. 

T ö r t é n e t i b e a z é l j P. SZATHMÁRY KÁROLYTÓL. 
(VoíJUUl.) 

Barcsai udvariasan szólt hozzá s mi több, a leányka zengzetes 
nyelvén. 

— Nem találod-e magad kényelmetlenül szép, kisasszony? Ne 
légy kedvetlen és haragos; atyád, ugy tudom, több kitünö foglyot 
ejtett; a kicserélés maholnap megtörténhetik s ismét atyád kebe
lén pihenhetsz. 

— Átkozott legyen e kar, mely egy pillanatra oly gyönge tu
dott lenni 1 

— Az csak szerencsejátéka, szép leány. Ha a sors neked ked
vez, a milyen ügyes vagy te is, ép ugy kiütheted vala az én kardo
mat, mint én a tiédet. 

— Te gunyolódol. Valóban nemeshez illő, a legyőzött ellen
séget gúnyolni — mond csaknem a kitörésig boszusan a leány, — 
épen azért, mert indulatai kitörésére alkalmat nem lelhetett. 

— Ha annak veszed, — legyen a vita befejezve. Pihend ki 
magad. Ime e tör; fájdalom biztosságodra ezáltal mást nem tehe
tek; de te amazon vagy; a tábori életet megszoktad s ha még lo
vagi szavamat adom, hogy részemről s bárki részéről, mig én élek, 
veszély nem fenyeget, nyugodtan alhatol, mint atyád sátorában. 

Ezzel egy aranymaroklatu tőrt nyújtott át. 
— Jó éjt! — mond visszafordulva. A nyugalomra mindket

tőnknek szükségünk van; ha parancsolsz velem, vagy veszély fé
nyit, itt találsz a sátor pitvarában. Szép álmokat álmodjál kedve
sedről! 

Flórika magára maradt. Szemeiből talán először gyermekkora 
óta forró könyük törtek elő. Ez még fokozta szenvedélyét; indula
tosan járt le s fól a sátor szőnyegén; végre a diván párnái közé 
temetkezék s azok egyikébe ajkait szoritá, hogy zokogása ne 
halljék. 

Eközben a tábor a nagy készületi zaj után lassanként elcsen-
desedék. 

Flórika felugrott s lassan a külsátor nyilasához lopőzkodék. 
Barcsai már pihent s a sátor függönyei között bemosolygó 

hold szép férfias arczára hinté sugarait. 
A Barcsai család folyvást szép férfiakat nevelt, tudva van, 

hogy még Ákos fejedelem is férfias szépsége által nyerte meg Szejdi 
basa kegyét annyira, hogy őt Erdély trónjára emelje. 

Most, az alig lejárt küzdelem pírjával homlokán s azon ábrán
dozó vonásokkal, melyek talán szép menyasszonyáról való álmait 
kísérek, Flórikának oly ellenállhatatlanul szépnek tünt fel, hogy 
ha Luna asszony lett volna is, leszállt volna nézésére e deli Endy-
mionnak. 

A vajda leánya jó darabig merengett legyőzője arczán s szi
vében oly hurok pendültek meg, melyeknek e napig még létökről 
sem álmodott. Önfeledten tapadtak szemei az alvó ifjúra, mint ki 
a kandalló tüzébe mélyed s megszólittatva, nem tud számot adni 
gondolatairól. 

Egy örkiáltás azonban felrázta álmodozásából; szégyenülten 
bocsátá le a függönyöket s lámpája világánál először tekintett 
hivalgólag fénylő sisakjára, melyből szép arcza tündökölt vissza, 
beárnyékoltan a nehéz hajfonatoktól, melyek igy lebocsátva majd
nem B H rk.iiI érték. 

— Hányan mondák már, hogy szép vagyok — mond magá
ban — 8 ő, kinek hatalmában vagyok, egy szavára sem méltatI. . 
Alszik! . . Alszik, itt két lépésre tőlem egy férfiú, . . . ki (itt nem 
tudott eligazodni) ki azon boldog hiedelemben van — folytatá 
végre elpirulva — hogy egy vajda, egy fejedelem leánya, vele egy 
sátor fedele alatt fog egy egész éjet eltölteni! Oh vitéz uram, ugy 
nem alkuszunk; még te remegve fogsz a vajda leánya elótt élete
dért esengeni! . . Remegve ? . . Azt nem. . . Ö , meg kell adni, igen 
bátor, de mégis meg fog aláztatni, porba kell sújtatnia, megszé
gyenülnie, mint én pirulok most őelőtte. Igen igen; ez arcz pírját 
megfizeti vagy arcza pírjával, vagy vérével. . . . 

Itt gondolata fennakadt A régi daemon kelt fül lelkében, mely 
eddig szelídebb érzelmeit bűvös kapcsok alatt tartá. 



— Nincs-e hatalmamban öt egy törszurással örökre elnémí
tani? Nem áll-e jogomban, a büszke lovagon nöi méltóságom sérel
mét megbőszülni? . . 

A sátor előtt őröket láttam, tehát ö őriztet engem, hol nincs 
bizalom, ott nincs mivel visszaélni s a megszokás csak hadi fortély, 
ö megszégyenített engem, tehát rajta, most nekem áll módomban 
öt megsemmisíteni. 

A leány sisakját felkapcsolta, s felemelt tőrrel állt meg a sá-
torjnyilatában, mereven szegzé szemeit áldozatára. 

— Nem, nem vagyok képes! — suttogja végre magában, de 
hatalmamba kell kerítenem, hogy nagylelkűségemmel megpirít
sam őt. 

Hajfonadékából hirtelen egy sor keleti gyöngyöt fejtett ki, s 
azt az ifjú keblére tevé. 

— Itt van váltságom, vagy e nap emléke — a mint neki ven
nie tetszik. 

Aztán még egy hosszú tekintetet vetett a csendesen nyugvóra 
s egy pillanatra az ifjú homloka felé hajolt, talán önmaga sem tudá, 
mit cselekszik, öntudatlan sikamlottak el ajkai a szép homlokon s 
egy könnyű lebbenéssel a 
sátor előtt termett. 

Néhány bajnok aludt 
Barcsai sátra körül, külön
ben az egész tábor néma 
volt már és puszta. 

Az amazou kiválasztott 
egyet a felnyergelten pány
vázott lovak közöl, lepke-
könnyüséggel szűkeit fel 
hátára s vissza sem tekintve 
száguldott végig a harcz-
mezön. 

A holtak nyögése, a he
gyekről lejött farkasok üvöl
tése mitsem érdeklék többé 
őt, szivében uj világ nyilt, 
melynek egyetlen vágya és 
reménye volt, azon egyetlen, 
mely minden szerelemmel 
közös : a szerelem tárgyá
nak birtoka. 

Most még azt hiteté el 
magával, hogy az ifjat csak 
megszégyenítés végett akar
ja hatalmába keríteni, pedig 
a tör, melyet emlékül elhoz
ván, szive felett viselt, nem 
merült oly mélyen keleti 
sálja ránczai közé, mint azon 
nyil, melynek sebét szivé
ben horda. 

Barcsai s néhány kifá
radt vitéze még javában pi
hentek, midőn egy jókora csapat érkezett a táborhelyre. Legelöl 
a vajda és leánya. 

— Valóban igaz — mond a vajda. Itt nem sok bajunk lesz, a 
tábor, mondhatni üres. Caak amott áll egy sátor az erdöszélben. 

— Az az én legyőzöm sátora. 
— Fogjátok körül, foglyul kell őket ejteni! E nap Erdély 

urává tesz s mindezt, kedves Flórikám, neked köszönhetem. Hallot
tam a mesékben, hogy a király hü gyermekének három kérését 
teljesité. Kívánj bármit, kérésed teljesülni fog. 

— Szavadon foglak, édes atyám. Először is e foglyok életét 
kérem. 

— Legyen meg, — csak diadalmenetemet fogják díszíteni Fe
hérváron, aztán rendelkezzél velők tetszés szerint. 

— Igy már jó! — mond a leány s Barcsai sátra elé lo
vagolt. 

— Barcsai uram! Kegyelmed saját foglyának foglya! kiáltá 
harsányan. Hasztalan minden ellentállás, adja meg magát ke
gyelmed ! 

— Majd meglátjuk! — kiált a lovag sátorából kivont kard
dal előrohanva. Többen tolultak körébe. 

— Megálljatok! — kiált Flórika — senki se merje öt meg
sérteni. Ne féljen kegyelmed, élte biztos, és ellentállással csak hasz
talanul veszélyeztetné. Hazájának Bzüksége van ez életre! 

— Oh az árulók! —kiált Barcsai, kardját kétségbeesetten el
dobva, gyalázatosan elszöktek, a háromszázból alig maradt mel
lettem tizenöt. Szép leány, öless meg, foglyod vagyok I 

Duna-Földvár. 

A mily kellemes és regényes a Duna völgye, eredetétől egész 
Pest-Budáig : ép oly egyformaságban terjeszkednek annak partjai 
egész a Szerémségig, — az egész magyar alföldi síkon keresztül. 
Ez azonban csak az átalános szemle eredménye, de ki ezen szép 
rónaságot, e végetlen síknak, a szabadság legszebb képének ezen 
czüstszalaggal elkülönzött partjait közelebbről ismeri, a ki azokat 
nemcsak azért járja be, hogy szépet lásson, hanem azért is, hogy 
a szépet fölkeresse : az itt is sokban gyönyörködni fog. Némely kis 
Dunasziget fűzfáinak csoportozata, smaragd pázsitával sokszor oly 

gyönyört szerzett, a minőt 
bennem a Kárpátok komor 
bérczei sem valának képe
sek ébreszteni, s én eresz
ben Petőfivel tartok, midőn 
mondja : 

Dunafö ldvár i t ö r ö k torony. 

..Mit nekem ti zordon Kárpátoknak 
Fenyvesekkel vadregényes tája, 
Tán csodállak, ámde nem szeretlek, 
Képzetem hegy-völgyedet nem járja!" 

Mindig szem előtt kel
lene tartanunk, hogy a táj
ban is a vidék szerint keres
sük a szépet, másutt a ha
vasok rózsáját,másutt pedig 
a kaméliát. S aztán az a sok 
szerény füstölgő falu s itt-ott 
virágzó város mindig gyö
nyörködteti a szemet, s ha 
nem restelünk vizsgálódni, 
találunk itt is sokat, a mi 
szép a maga nemében. 

A Közép-Duna ezen tá
jait járva, bizton mondhat
juk, hogy bárkit is meg fog 
lepni a kedves fekvésű Du
na-Földvár, néhány halom 
oldalán s ép azok által ké
pezett völgyben, melyek azt 
a Duna jobb partjához ka
rolják. — Duna-Földvár tisz
tán magyar mezőváros Tol
na vármegyében, több mint 
1 0 , 0 0 0 lakossal. 

Hogy mikor s ki alapította? — azt nem tudjuk; hanem 1199-
ben már meg volt vetve a mostani város alapju, mert ezen évben 
Imre király azt a szent Benedek-szerzeteseknek ajándékozta, a kik 
annak birtokában is maradtak 1494-ig, a midőn azt II. Ulászló az 
akkori kolozsvári érseknek Péternek adományozta, valami szenve
dett csorba helyett kárpótlásul 

Ezen idő után Földvár folytonosan papi birtok maradt, ámbár 
enemü urai gyakorta változtak. Ezek alatt a város virágzó volt s 
nekik sokat köszönhet. Különösen Mednyánszky László földvári 
apát szép kiváltságokkal ajándékozta meg azt, Mednyánszky után 
Hassiai József tartományos gróf és apát az előde által adott 
szabadalmakat megerősítette. 

Végre József császár a sok czélnélküli szerzetesrendet eltö
rölvén, változás érte Dnna-Földvárt is, s igy szűnt meg az papi 
birtok lenni. József azt a most újra fiatal erővel fölvirágzó pesti 
magyar egyetemnek adományozta. 

Duna-Földvár a hazánkat pusztító török harczok alatt sokat 
szenvedett, mert a Duna ezen oldalán vonultak a kegyelmet nem 
ismerő, hajdan oly büszke török birodalom hatalmas urai hazánk 
szive felé, s itt bizton meg is vetek lábukat, a honnan a vidék né-



pét zsarolták s kínozták, néha oly módon, a hogy azt gyermekeik 
megálmodták, néha iszonyú volt, a mit tettek; a krónikákat kell 
csak olvasni, fel van ott jegyezve sok, a mi megtörtént szép ha
zánkban, a miért férfiúnak sem szégyen sírni! 

Földváron a törökök a zárdát nem találták elég szilárdnak, 
hogy biztos lakásul s váracsul szolgáljon, a 15-ik században várat 
építettek ide, a melynek egy nagy s az örök időkre számított épí
tésű tornya most is fónn áll. Később kikerülvén a török kézből 
rajta maradt a neve : török torony! Fogház lett; most pedig mag
tárnak használják. Hü rajzát közöljük, mint Duna-Földvár egyet
len régiségét s a török erősségek egy eredeti példányát. 

Duna-Földváron 1856-ban iszonyú tűzvész volt, mely a város 
jó részét egy templommal együtt elpusztította. Adja az ég, hogy 
minélelöbb s díszesebben föl
épüljön ! Luppa Péter. 

A bölény 
a bialowiczí őserdőben. 

A hírlapokban olvastuk mi
nap, hogy az orosz ozér, a wei-
mari nagyherczeggel, a porosz, 
würtembergi és hesszeni hercze-. 
gekkel, folyó év okt. 18. és 19-kén 
a hires, bialowiczí erdőben vadá
szott. Érdemesnek tartjuk, ez er
dőt, mely jelenleg Európa egyet
len őserdeje, és annak legneveze
tesebb lakóját, a bölényt, mely 
hajdan Magyarországban is te
nyészett, most azonban Európá
ban, egyedül csak a hialowiczi 
erdőben található, olvasóinkkal 
közelebbről megismertetni. 

A bialowiczí erdő, Len 
gyelország Grodnoi kerületében, 
terül el a végetlen litthvániai sik-
ságban. Hossza 7, szélessége 6 
mérföld, s összes területe 30 •_) 
mérföld. — Egészen elkülönítve, 
mint egy sziget emelkedik ki a 
kietlen pusztaságban. A z erdő 
belsejében több telep van, s lakói 
rendesen erdészeti és vadászati 
tisztviselők s szolgák. Legneveze
tesebb és legrégibb telep, Bialo-
wicza helység, mely jóformán a 
terjedelmes erdő közepében épült. 
Lakói szintén, az erdészet és va
dászati hivatal személyzetét ké
pezik. 

III . Ágoston lengyel ki
rály és szász választó fejedelem 
alatt épült a még máig is j ó kar
ban fentartott vadászkastély, mely 
egészben fából készült. A z egéaz 
erdő tizenkét járásra van felosztva, 
a járások ismét több szakaszra, 
minden járásban van egy föerdész, 
minden szakaszban egy alerdész, 
kik mindnyájan egy erdészeti fő
felügyelő alatt állnak, ki Bialowi-
czán székel. A tisztviselők fize
tése csekély, a vadászat azonban 
szabad levén, szükségeiket ezáltal 
fedezik. Csak a bölényre tilos a vadászat, s az engedélyt erre, egyenesen a 
czártól kell kikérni. A z erdő vegetátiójára, az európai műveltség eddig még 
semmi befolyással nem volt, az erdő teljes ősállapotában maradt máig. A 
legkülönbféle fanemek, különböző korral, különböző terjedelemmel, vegyesen 
vannak, nincs ápoló kéz, mely az egyes fanemeket kiválasztaná, s külön he
lyet jelölne ki számukra. A vihar által kiforgatva gyökeréből, vagy a villám 
által letörve, ott marad, ott porhad ugyanazon helyben, s uj sarjak állnak 
az elpusztult törzs helyére. A közlekedés azon egynehány csinált uton tör
ténik , melyek a vadászat kedveért készültek, s csakis ez utakon lehet az 
erdőbe jutni, mert még azon helyeken is, hol a fák ritkábbak, tüskebokor 
fedvén el a tért, az erdőbe hatolni lehetetlen. Meddig fog a bialowiczí erdő 
ez ős állapotában még maradhatni? A felelet reá könnyű, ha az amerikai 
őserdők történetéből akarunk reá válaszolni, melyekről tudjuk, hogy a civi-
lisatió két tényezőjének, a gőznek és villanynak, Amerika rengeteg őserdei 
is meghódoltak, a napról napra jobban-jobban meghódittatnak. S ennélfogva 
valóazinü, hogy Európa ez egyetlen őserdeje, a bialowiczi erdő is, meghoz

ván a művelődésnek adóját, ős állapotából kivelkőzik talán nemsokára. S 
ezt leginkább siratná meg a vadász, mert a bialowiczi erdő, ősi állapotában, 
még olyan vadakat rejt, melyek másutt Európában, a civ lisátió és főldmi-
velés haladásával, kiirtattak, elpusztultak. Mennyire jelentékeny ez ős va
daskert a vadászra nézve, kitetszik abból, hogy a bölény, u többi Knróp- ból 
kiirtva, csak itt tartózkodik még. Ezenkívül jávorszarvas, medve, farkas, 
borz, hiúz, vaddisznó, nyest, menyét, róka, szarvas, őz, nyul, fl a madarak 
számos nemei, nagy mennyiségben találtatnak. Mint magától értetik, a bia
lowiczi erdő legkitűnőbb lakója a bölény. 

Középnagysága 5 láb, hossza 7—8 láb, súlya 12 mázsa. Teste rövid, 
puha szőrrel, homloka egész szélességében, nyaka, háta hosszú kemény 
szőrrel van fedve, mely idővel mindig borzasabb és sörte formájúvá válik. 
Nyáron a bölény világosbarna, télen sötétbarna. Szőre erősen pézsmaszagu, 
s e szag a téli hónapokban oly erós, hogy a vadász már több száz lépésnyi 
távolságra megérzi a bölény közeledtét. Feje rendkívül nagy, szarvai rövi-

A b ö l é n y a b i a l o w i c t i ő a e r d A b e n . 

dek, feketék, szemei egy lábnyira vannak egymástól, s ha az állat megbőszült, 
a szemürcgből kitolulnak, s a azemfehére vérvörös lesz. Ereje roppant, a bőre 
még egyazer oly vastag, mint szarvasmarháinké. Feltűnő ez állatnál az. 
hogy 14 pár bordája van, tehát egy párral több, mint a közönséges ökörnek. 
Gyomra és bele feltűnő kicsiny. Ágyveleje pézsmaszagu. A bölénytehén ha
sonlít a bikához, csakhogy valamivel kisebb és nem annyira szőrös. — Nyá
ron és őszszel nedves helyeket, bokros sűrűséget keres, télen a szabadabb 
helyeken, nagy nyájakban jelenik meg. Nevezetes, hogy mig a bivaly a vizet 
kedveli, a bölény utálja, továbbá nyáron félénk, télen bátor, dühös. Eledele 
fakéreg, falevél, s fü-. különösen kedves eledele a kórisfa kérge, — s e fákat 
irgalmatlanul pusztítja. A tehén 30—40, a bika 50 évig él. A z erdő vadaival 
sok kemény csatája van, melyben rendesen győz, s elleneit lábaival tapossa 
össze. A bialowiczi erdőben élő bölények számát 700 darabra teszik. A 
fentebb említett, okt. 18 éa 19-én tartott nagy vadászat eredménye követ
kező volt: 

Okt. 18-án az orozz czár lőtt 4 bölényt, 2 jávorszarvast, 3 Őzet, 4 far-



kast, 2 rókát, 1 vaddisznót, — a tetimari nagyherczeg: 2 bölényt, 1 farkast, 
— Károly porosz herczeg : 4 bölényt, 1 farkast; — Albrecht porosz herczeg: 
1 bölényt, 1 nyeetet; - • August toürttembergi herczeg: 2 bölényt, 1 vad
disznót, 1 nyulat. 

Okt. 19-én : az orosz czár : 2 bölényt, l bölényborjut, 6 szarvast, 1 
nyes te t, l rókát, 1 nyulat, a weimari nagyherczeg : 1 bölényt, 2 farkast, 2 
őzet, 1 vaddisznót, Albrecht porosz herczeg : 1 vadkant, 1 nyestet, August 
württembergi herczeg : 1 vaddisznót, 1 farkast, — a Hesseni herczeg : 2 bö
lényt, 1 vaddisznót. 0. 

A csodaorvosok és delejezők. 

Az 1789-ki forradalom az állati delejesség elméletének további müvelé-
aét, legalább Francziaországban, nagyban akadályozta. A közfigyelmet sok
kal komolyabb események vették igénybe, s Mesmer követői, tevékenységök 
további azinhelyéiil főleg Németországot választák. Itt a delejes álom csodái 
napról napra bámulatosbak lettek. A betegek látnoki tehetséget nyertek, 
jóstekintetök kiterjedt az egész földgömbre, láttak s hallottak láb- és kéz-
ujjaikkal, s ismeretlen nyelveken olvastak, ha csak a könyv mellökre téte
tett. Tudatlan parasztok, ha a nagy mesmeri folyam által vonaglásba estek, 
istenibb bölcsészeti előadásokat tartottak, mint minőket valaha Plató irt; 
az emberi lélek titkairól nagyobb ékesszólással a alaposabban beszéltek, mint 
a legtudósabb metafizikusok, a kik csak valaha éltek, s a legnehezebb theolo-
giai íeiadatokat oly könnyen s gyorsan oldák meg, mint egy ébrenlevő a 
saru szíjait. 

A jelen század első tizenkét évében egyik európai országban sem le
hetett sokat hallani az állati delejesBégrői, még magában Németorazágban ia 
az ágyú dörgése anyagi irányt adott a gondolatoknak. Ezen idő alatt sötét 
felhő borongott az ujon fölfedezett tudomány felett a el sem oszlott mindad
dig, a mig Deleuze nevü franczia 1813-ban „ A z állati delejesség kritikai 
történetét" ki nem adta. E munka uj lendületet adott a már félig feledésbe 
ment tárgynak. Hírlapok, röpiratok éa könyvek harczoltak ismét egymás el
len, éa sok kitűnő orvos újra megkezdé kutatásait, azon komoly szándékkal, 
hogy a valót föl'edezze. A z állitmányokat, a melyek Deleuze hires munkájá
ban előfordulnak, körülbelől a következőkben lehet összevonni : 

„ V a n — úgymond — bizonyos folyadék, mely az emberi testből kiöm
lik, a akörül mintegy légkört képez, mely, minthogy semmi határozott fo
lyása nincs, a közelében levő egyénekre legkisebb érezhető hatást sem 
gyakorol. Mindamellett akaratunk által határozott irányt nyerhet a akkor 
kiömléee oly erővel történik, a mely akaratunk erélyének megfelel. Mozgása 
hasonlít az égő testek lángjainak mozgásához, B a személyek különféleségé-
hez képest különböző sajátságokkal bir. A töményitéare nagy mértékben 
képes, és a fákban is találtatik. A delejező akarata, többizben ugyanazon 
irányban tett kézmozdulatai által kisérve, a fát ily folyadékkal megtöltheti. 
A legtöbb ember, ha e folyadék a testből ki, a a delejező akarata által belé
jük ömlik, hideget vagy meleget érez, ha a delejező kezét testök körül moz
gatja, habár meg nem érinti is. Némelyek, ha e folyadék eléggé áthatotta 
őket, a holdkórosaág egy nemébe, vagy a delejes lelkesület állapotába esnek 
s ezen állapotban a delejezőt dicsfény gyanánt látják körülvéve a folyadék 
által, mely orrán, száján, fején a kezein világító sugarakban lövel ki. Nagyon 
kellemes illattal bir B a vizet éa ételeket sajátságos izzel látja el. 

„ H a a delej holdkórosságot idéz elő, akkor annak, ki ez állapotba eaett, 
mindennemű képességei hihetetlenül öregbednek. A külszervek némelyike, 
különösen a lát- és hallszervek megszűnnek működni, de az ezektől függő 
érzések belsőleg jelenvannak. Ily módon az alvajáró vagy holdkóros nem
csak hogy zárt füllel és szemmel is hall és lát, de ez érzékei még sokkal 
élesebbek, mint ha ébren volna. Mindenben érzi a delejező akaratát, habár 
ezen akarat nincs is kifejezve. Belát saját testébe, látja mindazok testének 
legtitkosabb szervezetét, kik vele összeköttetésbe vagy delejes közlekedésbe 
jőnek. Legtöbbnyire csak azon testrészeket látja, melyek betegek vagy ren
detlenségben vannak, s azonnal gyógyezert is rendel számukra. Látnoki vi-
siói a érzéaei vannak, melyek legnagyobb részt igazak, de néha tévesek is. 
Ha beszél, bámulatos könnyüeéggel a ékesszóláasal fejezi ki magát. A hiú
ságtól eem ment. Egy bizonyos ideig önmagától tökéletesebb lénynyé válto
zik, ha a delejező által jó l vezettetik, de tévútra jut, ha a vezetés hamis." 

Deleuze ezerint akárki ia lehet delejező a ezen hatásokat előidézheti, 
ha a következő föltételeket s szabályokat megtartja : 

„Felejtsd el egy időre minden fizikai éa metafizikai ismereteidet. 
„ V e r j ki eszedből minden netán fölmerülő kétséget és kifogást. 
„ H i d d , hogy hatalmadban áll, a betegséget meggyógyítani. 
„Tanulmányod kezdetétől hat hétig ne tégy semmi következtetést. 
„Tápláld azon hő óhajtást, hogy jót akarsz cselekedni, higyj a delejes

ség hatalmában a reméld föltétlen bizalommal, hogy eikerrel alkalmazhatod. 
Szóval, hagyj fel minden kétkedéssel, kivánj sikert, s járj el egyszerűen éa 
figyelemmel.*' 

Azaz, más szavakkal : „ L é g y könnyenhivő a állhatatos, mellőzz min
den korábbi tapasztalatot, a ne hallgass a józan észre, — ekkor olyan dele
jező vagy, mind annak a rendje." S ha egyszer ezen épületes állapotban 
vagy, hozzáfoghatsz a műtéthez, melyhez szerzőnk még a következő utasí
tással szolgál : 

„Távol i ts el a betegtől mindenkit, a ki terhedre volna, s csak a'szük-
seges tanukat, vagy ha lehet, csupán egy személyt hagvj magad mellett. 
Ezt aztán szólítsd fel, hogy az általad alkalmazandó eljárással 8 a műtét 

eredményeivel semmikép se foglalkozzék, hanem veled együtt óhajtsa a beteg 
meggyógyulását; legyen rá gondod , hogy szabadon mozoghass a intézked
jél, hogy műtétedet semmise zavarja s meg ne szakítsa. 

„Ezután betegedet lehető kényelemmel ültesd le, magad pedig ülj vele 
szemközt, de valamivel magasabban s olyformán, hogy térdei a tieid közt, s 
lábai a te lábaid mellett álljanak. Azután mindenekelőtt figyelmeztesd, bizza 
rád magát teljesen, ne gondoljon Bemmire, a netalán czélzott hatást ne kn-
taa8a, ne féljen, meg ne zavarodjék s el ne csüggedjen, ha a delej ereje pil
lanatnyi fájdalmat okozna. 

„Miután magadat teljesen rendbeszedted, vedd ujjaid közé a beteg 
hüvelykeit, olyformán, hogy hüvelyked belső fele az ő hüvelyke belső fe
lével érintkezzék, s aztán szemedet mereszd rá erősen. E helyzetben 2— 
5 perczig, vagy annyi ideig maradj, mig azt nem érzed, hogy hüvelykei
tek egyenlő melegek. Ekkor kezedet visszahúzod, miközben azt jobbra és 
balra mozgatod, s egyúttal ugy fordítod, hogy tenyered kifelé álljon, s e 
helyzetben a beteg feje tetejéig fölemeled. Ezután kezeidet a beteg vállaira 
teszed s körülbelől egy perez eltelte után karjain gyengéden végighúzod 
egész az ujjai hegyéig. E huzogatást öt- vagy hatszor kell ismételned, de 
mindig megfordított kézzel, a a testtől kissé távol tartva azt, mielőtt ismét 
fölemelnéd. Azután kezeidet a fejére teszed, s onnan egy vagy két hüvelyk
nyi távolban, arczán lefelé húzod egész a szivgödörig. Itt két pereznyi szü
netet tartasz, mialatt hüvelykedet a szivgödörre.ujjaidat pedig az oldalborda 
alá helyezed; egy perez elteltével aztán kezeiddel a testen lefelé mégy, egész 
a térdekig, vagy ha fölkelés nélkül megteheted, egész a lábujjakig. 

„Ezen műtétet az ülés alatt többször ismételd, s alkalmilag a beteghez 
vonulj közelebb, olyformán, hogy kezeidet a vállak hátsórészére tevén, on
nan a hátgerinczen és ezombokon végig húzhasd egész a térdekig, vagy ha 
lehet, a lábakig." 

Ez a Deleuze által alőadott delejezési eljárás. H o g y a gyenge, megerő-
tetett, idegbeteges nők ily módon vonaglásba ejt bet ők, azt az állati delejes
ség legmakacsabb ellenei sem vonják kétségbe. Épen oly bizonyos az is, 
hogy ezen eljárással erős testalkatú embereket el lehet altatni. Azonban azt 
sem fogja senki kétségbevonni, hogy a csend, az egyhangú nyugalom a a 
hosszabb ideig félfekvő helyzetben maradás, minden delejezés nélkül is képe
sek az embert elaltatni, a hogy az izgatottság, utánzási öeztön a élénk kép
zelőerő a gyengébb testalkatuakat még vonaglásba is ejtheti, habár delej
erőt nem alkalmazunk ia. 

E g y más, a Deleuze munkája megjelenése után nemsokára feltűnt 
hires delejező, Fária abbé, kísérletei által bebizonyította, hogy a mondott 
hatások előidézése végett teljesen fölösleges a delejezés, a csupán elegendő 
képzelőerőre van szükség. 0 betegét egy karszékbe szokta ültetni, B miután 
szemei bezárására figyelmeztette, erőé, parancsoló hangon csak ez egyetlen 
szót monda ki : „alugyál 1" O aoha Bem élt semmiféle manipulatioval, a a 
szokásos delejező-készletet sem használta, mindamellett sikerült száz meg 
száz beteget elaltatnia. Dicsekedett vele, hogy ezúton Ötezer alvajárót csi
nált. Gyakran a parancsszót háromszor, négyezer ia kellett ismételnie, B ha 
a beteg mindamellett sem aludt el, elküldte őt, azon nyilatkozattal, hogy a 
delejezésre nem fogékony. 

Átalában megjegyzendő, hogy a delejezők épen nem tartottak igényt 
átalános sikerre. Erős éa egészséges embereket, ugymondák, továbbá olya
nokat, a kik nem könnyenhivők és gondolkoznak, nem lehet megdelejezni; 
de igenis a könnyenhivő és gyenge testű éa lelkű embereket. Arra az esetre 
pedig, ha oly személyekkel is megbuknék a kísérlet, a kik a delejképesek 
osztályába tartoznak, a delejezők azzal állanak elő, hogy vannak idők, mi
dőn ezeken sem lehet hatást előidézni, mert egyetlen gúnyolódó vagy két
kedő jelenléte a delejfolyam erejét gyengíteni sőt hatását tejesen megsemmi
síteni is képes. Deleuze utasításában világosan mondja : .,Sohase delejezz 
kiváncaíak jelenlétében!" 

Czikkünket nem fejezhetjük be jobban, mint e következő szavakkal 
„ A delejezéa, mond egy azellemdús férfiú, a bölcsészetre nézve, mely azt el
vété, nem volt egészen haszonnélküli, mert abban az emberi ész tévedéseinek 
egy uj példája, B e képzelőerő hatalmának bámulatos bizonyítványa tűnik 
fel, ugy hogy azon, még folyvást megfejtetlen kérdésre — minő befolyással 
van a szellem az anyagra? — legalább némi gyenge s tökéletlen világot 
vetett." 4 -

Böngészet az élet és tudomány mezején. 

— Diogenes fényes nappal lámpást gyújtva elindult végig a városon. 
Sokán kérdezték, mit cselekszik? embert keresek, úgymond, azt jelentvén sza
vaival, hogy a városban alig van ember, kit erkölcsileg embernek lehessen 
nevezni. Ugyancsak Diogenes látván egy ház ajtaján ezen feliratot : Ide 
rosz embernek bejőni nem szabad" — hát — úgymond, a ház gazdája merre 
megyén be? 

— Sokan panaszolkodnak — igy ir Seneca — az élet rövidsége felől, pe
dig nem az a baj, hogy kevés esztendeink volnának, hanem sokat elvesztege
tünk. A z élet elég hosszú ha jó l átéljük, röviddé magunk teszszük. A sok 
kincs, ha pazar kezekre kerül, hirtelen elfogy, takarékos kezekben pedig ne
vekedik; igy az élet is sok, ha megkíméled. Nem élni j ó , hanem jó l élni j ó 
Ne azon légy, hogy sokáig, hanem azon, hogy eleget élj . Mit ér annak a 80 
év, ki henyeséggeí tölti el? A z életet cselekedettel, nem évekkel mérjük. 

~ Demosthenes kérdeztetvén, miként azerzette meg a szónoki tehetsé
get? több olajat fogyaztottam el, úgymond, mint bort. ( F . I J U U . M 



A d a t o k Peföfl halálához. 

(Iámét három levél, melyek elseje érdekes részleteket k ö z ö l a segesvári 
csatár j l és csatatérről; a másik kettő korábbi levelek téves állításait czáfolja.) 

X I . T h a l y K á l m á n l e v e l e . 
Pest, nov. 25. 

Tisztelt szerkesztő ur! A nyarat és az ősz egy részét Erdély beutazá
sával töltöttem. Részletesb uti vázlataimat világ elé szándékozom bocsátani, 
addig is azonban, mielőtt ez megtörténhetnék, elmondom önnek, a mit Petőfire 
vonatkozólag megtudhatók. 

Sept. 13-án Fejéregyházára mentem,a régi várkastélyt, s az ezen hely
ség és Segesvár közötti csatatért megszemlélendő. A kastély érdemekben 
megőszült birtokosa, gróf Haller Ferencz, ki mint Bemnek 1849-ben egyik 
seregparancsnoka, később az Újépületben és Josephstndtban — honnét c s a k 

pár éve szabadult ki — sokáig fogva volt, a legnagyobb szívességgel foga
dott. A z első órákat a szép régi, de a forradalomban Bokát szenvedett k a s 

tély megtekintésével töltöttük el. Alkonyat előtt kimentünk a z országútra 
dülő kertbe, melynek keleti oldalán egy magas, emeletes, szintén a forrada
lom alatt rommá lett kerti lak áll. E nek tetejéről, honnét a z egész tájra 
felséges kilátás nyílik, néztük ót a vidéket, illetőleg a segesvári hareztért, 
melynek azon része, hol a magyar seregek állottak: Fejéregyháza határában 
fekszik. 

A csata egész folyamát, s egyes részleteit a derék gróf — ki abban 
maga is személyesen résztvett — legélénkebb színekkel festé le előttem. Ki 
a helyszínét ismeri — pedig ez vagy szemmellátás, vagy rajz nélküli leirás 
által változatossága miatt alig eszközölhető — csak az szerezhet magának 
tökéletes fogalmat a csatáról, s az értheti meg Bemnek azon — hogy ugy 
mondjam — tulvakmerőségét, hogy egy 42 ágyúval ellátott, 18 ezer ember
ből álló sereg ellenében: mikép mert harezot kisérleni 2800 emberrel s 8 rosz 
ágyucskájával. Mert bár ez i g y vala is : mindamellett, ki a csatatérrel, és Se
gesvár fekvésével ismeretes — lehetetlen, hogy meg ne győződjék afelől, 
miszerint ha — a tervhez képest — Kemény Farkas Maros-Vásárhely felől 
eljő vala, s azon oldalról megtámadja az el lenséget: egy orosz sem menekül 
ki Segesvárból. De Kemény Tordánál egy napot késett : emiatt veszett el 
a csata. 

Bár a harczról némi részletet most csak a Petőfi dolgáért írok is : ok
vetlenül szükségesnek látom, a helyiségről legalább némi fogalmat adni. 

A Nagy-Küküllő folyama Udvarhelytől Segesvár irányában lefelé ha
ladván, magas hegyektől környezett völgyületet foly át. E völgy egyik kat-
lanszerü kanyarulatában fekszik a festői ódon Segesvár, s tőle alig félóra 
járásnyira Udvarhely felé Fejéregyháza. Ezen helység és Segesvár között a 
hegység mindinkább összeszorul, olyanformán, hogy közvetlen Segesvár 
mellett egy majd egész meredeken kinyúló hegyfok áll; — e hegyfok aljáról 
tüzeltek az orosz ágyuk, mig tetején a jobb szárny : az orosz gyalogság ál
lott, állotta meg-megujuló rohamait a Bem balszárnyát képező honvédség
nek, mely az átellenes hegy erdős tetején volt fölállítva : feladata az orosz 
jobb szárnyat rohammal áttörni, s ágyúik mögé kerülni. 

Azon, szintén a völgybe alányuló, de lejtős oldalú hegy — melyre a 
magyar gyalogság volt helyezve — Fejéregyház közelében B határában esik 
éa amazt dominálja. E hegy lejtőjére állittatá Bem a maga nyolez ágyuját, 
mig j o b b szárnyán huazársága : a Kossuth- és Mátyás-huszárok küzdöttek 
a túlnyomó orosz lovasság ellen, lenyúlva egész a túlsó meredek hegyek alját 
mosó Küküllö partjáig. 

A z 1849 iki év július 31 - ik napján volt — beszélé a lelkes gróf — dél
előtt 10 óra tájban, midőn a hegy lejtőjén Bem mellett állottam, ki ia akkor 
mozdonyoztatá le ágyúit, e azok elhelyezését személyesen rendezé. Petőfi 
ekkor szintén Bem közelében időzött. Egyszerre észreveszszük, hogy a s e 
gesvári uton porfólleg verődik, a felhőiből lándzsák erdeje villan k i . Scaria-
tin tábornok vezette hadra a kozákokat. 

— „ D i e Kanon her! — kiáltott az öreg — ich will szelbst szieszen!" 
S azzal sajátkezüleg irányzá meg a legközelebbi ágyút. A lövés — leg

első e csatában — eldördült, a tizenkétfontos jó l oda vágott a porfólleg közé 
— 's Scariatin generálist lehordá lováról. (Most is ott áll siremléke, az or-
szágutnál néhány ölnyivel fölebb.) 

Igy kezdődött el a csata. A z ütközetre kivonuló orosz seregek — kik
nek vezényletét most már b. Haydte vette át — tábornokuk holttestével 
szemben találkoztak. Rosz omen. 

A tüzelés azonban mind hevesebben folyt. A z oroszok a hely szoros
sága miatt teljes erejöket ki nem fejthették, másfelől meghallván, h o g y Ke
mény Farkas minden pillanatban hátuk mögött teremhet : lovasaáguknak j ó 
részét tehát azon oldalról tárták készen legalább az első roham visszave
résére. 

Déli 12 és 1 óra között Bemnek ágyúi már kezdettek áthevülni, mig 
az oroszok mindig frissekkel dolgozhattak, — azonban tüzéreik átkozott 
roszul lőttek. Majd kevés idő múlva két magyar ágyú — olyan Gábor Áron
féle, harangmassából öntött — szétpattant. S a magyarok már-már lanka-
dozni kezdenek. Epedve várták : mikor fognak mar tulfelülről megszólalni 
Kemény Farkas ágyúi? De azok nem szólaltak meg. Kemény m é g min
dig nem érkezett. 

Bem gyalogsága már ötször ostromolta meg a szemben fekvő meredek 

hegyet : s ötször veretett vissza a mindig ujirló orosz csapatok által. Azért 
folyvást puskáztak egymáara. A z ágyuk azonban gyérebben dörgének. 

Egyezerre — mintegy félháromkor — egy lengyel káplár szökött át az 
ellenségtől, tizennyolez orosz közlegénynyel. Ez figyelmezteté Bemet, bogy 
még csak két óra folyásáig tartsa a tüzet, s az oroszok bizonyosan meg fog
nak retirálni, mert mai 600-nál több halottjuk van, s a katonaság lankad. A 
magyaroknak ekkor még alig volt 60—80 halottjuk, de sebesült — különösen 
a gyalogság között — számos. 

Bem erre kettőztetett erővel ujitá meg a csatát: a tüzelés rettenetes 
lőn; két orosz lőporszekér a légbe röppent. 

Petőfit Haller ez idő alatt többször látta az ágyuk háta megett a hegy-
fordulat lábánál ülni, azon 20—25 huszár közelében,kik oda ágyufödözetkép 
voltak felállítva. Ott ült Petőfi a csata alatt, leheveredett a gyepre, s egy 
térdére fektetett papírdarabra valamit jegyezgetett. 

Ezalatt az orosz sereg azon részéből, mely a Kemény Farkas ügyelé
sére volt rendelve, kivált mintegy két század kozák, s megunván a hosszas 
várakozást, - látván, hogv Kemény nem érkezik; elkezdett a Maros-Vásár
hely felé vezető ut, s a Küküllö j o b b partjáni hegyek között előrehaladni. 
Fölérve e hegyek egyikére : Fejéregyház irányában, a magyaroktól észre 
nem vétetve a völgybe aláereszkedtek, a a faluban, a leégett kastély mögött 
végig haladva ráütöttek azon 20—25 huszárra, kik Bem ágyufödözetét ké
pezték. A j o b b szárnyon küzdő huszárság a lármára hátratekint, 8 látván, 
hogy a kozákok hatok mögé kerültek, megfutamodik, mire a nyomukban 
özönlő orosz lovasság a védtelen maradt ágyukra csap, s a tüzérek között 
irtóztató pusztítást visz végbe. 

A kozákok között az óriás erejű és bátorságú Zeyk Domokos vágwtt 
utat Bemnek, kivel Haller is vele volt. 

Azon pillanatban — mondja ez utóbbi — midőn visszavonultak : látta 
ő jobbra tekintve, hogy Petőfi azon 20—25 huszár végromjaival küzdő ko
zákság el' 1 nlig 25—30 lépésnyi távolban futott az úttól fól a hegynek, az 
ezt borító erdő felé törekedvén. A z erdő azonban a hegy aljához még j ó 
messze van, s ő gyalog, üldözői lovon, töle alig 25—30 lépésnyire. Hogy 
elérhette-e az erdőt? v a g y a kozákok által leöletett? Haller azt már nem 
láthatta, — mert ő Bem megmentésével volt elfoglalva. Többé aztán nem is 
látta ő Petőfit, pedig Bemnek további táborozásaiban is résztvett. 

Különben — föltéve, az ezek szerint nagyon valószínűtlen körülményt 
— hogy t. i. Petőfi a kozákok elől szerencsésen az erdőségbe menekülhetett 
volna : még ez sem bizonyítja, hogy e harezban el nem veszett : mert midőn 
a rend teljes megbomlása után a sokszoros rohamokban kifáradt gyalogság 
a többi sereg után — állásából a most már támadó orosz balszárny által is 
szoríttatva — előszállongott volna; az az egész völgyet, a oldalokat elborító, 
s tábornokuk és 700 bajtársuk veszteért boszut lihegő oroszok által igen cse
kély kivétellel lekonczoltatott. Azok közöl pedig, kik az erdőkben szertebo-
lyongának, némelyek sebeikben vérzettek el ápoláshiány miatt, másokat 
pedig az ellenséges érzelmű szász és oláh nép vert agyon. 

Ezeket Imi lám a leghitelesebb szemtanútól, gróf Haller Fereneztől, ki 
Bemre vonatkozólag még igen aok érdekeset és jellernbevágót beszélt, a mi 
már szintén mind a história tulajdona; majd másutt elmondandóm. 

Másnap végig mentem a csatatéren, elborongtam a még itt amott lát
szó harczi sirok fölött, lelkem elborult a fájó emlékezettől, midőn hosszasan 
gondolkodám az elveszett csatáról éa elveszett költőről. 

Azután beszéltem egy segesvári polgárral, ki az elesettek temetésénél 
személyesen jelen volt, .- állítja, miszerint Ö szintén látott egy mellén piká-
val átütött szökeszakállu és bajszú embert, zsebeiből kiforgatott irományok
kal, mint ezt a V . U . egyik — Petőfi haláláról irt—^tudósításban is olvashatni; 
csakhogy e holt — szerinte — az úttól kissé fölfelé, az említettem hegynek 
lejtőjén feküdt, mint cz a gr. Haller elbeszélésével ia teljesen összehangzó. 

Igy tehát ő azon, a reserva-huszárokra rohanó s a csata sorsát véletle
nül eldöntött kozákság által öletett volna le. — A magyar halottak száma 
— úgymond a segesvári polgár — ezeregyre ment, kik közöl sokakat az erdő 
széléről hordtak le: mely körülmény bizonyítja, hogy épen az erdő aljánál — 
merre Petőfi törekedett — dühöngött erősen az öldöklés a csata után. A 
kozákok rohama, — és igy valószinüleg Petőfi halála is — délutáni 4—5 éra 
között történt, gr. Haller és e polgár ezerínt. 

Még mielőtt Scgesvárott jártam volna : utaztam le a borszéki fürdőből 
Gyergyón át Csíkba. Szárhegyen koceit cseréltem. Egy j ó értelmes arczu 
székely fuvarosom akadt, kinek világos kékkel szegett nadrágjáról azonnal 
észrevettem, hogy egykor a székely-huszárok között szolgált. Szóba elegyed
tem vele. Kisült, hogy a forradalomban Bem alatt harczolt. Elő kezdem hozni 
a forradalmi csatákat, s mennél tovább haladtunk, éa igy mennél jobban is
merkedtünk : az én székelyem annál n y í l t a b b á lőn. Utóbb a segesvári csatá
ról is előkerült a szó. Kérdezem, hogy ott volt-e? 

— V a g y igen, eédes úrfi, ott es ott valeek! A Beem apót midőn kiho
zok a bajból, igaz székely hitemre mondom, nyolez kozákot küldeek a más 
világraa! De egy ruanyagyeekja ugyancsak fejül es vágaa! 

S ezzel levevé kalapját, B nagy csontos homlokán valóban egy mély 
görbe forradás tanusitá, hogy székelyem valót beszél. Majd Zeyk Domokos 
hősi halálát is elmondá, állítván, hogy ő szintén Zeyk közelében harczolt, 8 
egyedül j ó lovának köszönheti menekülését. 

— Ott eseek el Petőfi es! Tevé utána a j ó atyafi, nem kis bámulatomra, 



imé ez az egyszerű ember annyira fcllogá nagy költőnk jelentőségét t hogy 
késő tizenegy év után is visszaemlékezik reál 

— Hát ismeré Petőfit maga bá? 
— H o g y esmereem-e? Megmutaták vala nekem a táborban; beszed

tem es velee! 
Kikérdezem ő t : nem tudna-e valamit körülményesebben Petőfi halálá

ról ? Mire azt monda, hogy mikor a megzavart huszárság Székely-Keresztu-
ron összeverődött: egy amaz ágyu-védelemre rendelt 20—23 főnyi huszár
csapatból megmenekült bajtársa monda neki, miszerint látta, midőn Petőfire 
két kozák rárohant, azonban segítségére ő nem mehetett, miután őt magát 
is annyira körbekapták, hogy csak a legnagyobb erőmegfeszitéssel és öt 
sebbel sikerült megszabadulnia. 

Egyebet a j ó székely nem tndott mondani. 
E néhány vonásból áll mindaz, mit a nagy költő haláláról megtudhat

tam; hanem e három különböző kútfőből merített adat csodálatosan egybe-
hangzik. 

Sietek ezeket nyilvánosságra juttatni; tegyék azt mások is, kik még 
ide vonatkozó adatoknak birtokában volnának, — miglen sikerülend a valót 
kiderítenünk. Thaly Kálmán. 

X I I . Körösi Csorna József levele. 
(Czáfolat Szőllösi Balázs VII. száma levelére.) 

Sz.-ljlak (Szatmár), nov. 25. 
A m.-szigeti V I I . számú levélre, Petőfit illetőleg felhiva érzem magamat 

(ha valaki meg nem előzne, mert ezt sokan tehetnék) híven, igazán, és min
den kétséget eloszlatólag felelni. — Először is, nagyobb bizonyság okáért 
azt említem meg, hogy csak mostanában elhalt édes atyám, az ama levélben 
emiitett mltgos Hatfaludi Elek ur bölcsházai lakától egy órai távolságra 
lakván, a már kihalt néhai uri családdal, mindig a legjobb és legbizodalma-
salth viszonyban élt, ki előtt soha e családnak semmi titka nem volt. Követ
kezésképen magam is már mint gyermek, mint felserdült ifjú, mint deák, 
mindennappos éa otthonias voltam ez előttem mindig emlékezetes uriháznál. 
De mindennapos éa otthonias voltam az 1849-ki fegyverletétel után is, mint 
haza került honvéd. Es ritka nap volt, hogy meg ne fordultam volna cz uri 
háznál, hol nem egykét, de azámoa menekült huzamos időn keresztül a leg
szívesebb vendégszeretetben részesült. Egyenként megtudnám mind ne
vezni, hogy kik voltak, de fájdalom, Petőfi nem volt köztünk soha. — Igaz 
ugyan, j ó l emlékzem, hogy egyszer az a hir terjedt el a vidéken, hogy Petőfi 
egy azomszéd faluai bizonyos úriembernél megfordult volna. Én, ki forrada
lom előtt Petőfit ismertem (ezalatt nem találkoztam vele), aoraa igen érde
kelt, alaposan tudakozódtam és utána jártam, végtére is csak az jött ki, hogy 
nem igaz. — Azt mondja a deák : „ d e mortuis nihil, nisi bene." En
gedjük meg mégia az elhunyt j ó öreg urnák azt a gyengéjét, hogy az ilyen 
híreket mint bizonyost szokta mondani másoknak, mert büszke volt arra, 
ha mennél több menekült fordult meg házánál, holott maga is üldözve volt. 
Nekem tiszta hitem az, hogy Petőfi a segesvári csata alkalmával elhalt. Én 
ezalatt Kolozsvártt voltam, a a végzetes csatából egy pajtásom ide jö t t ; ez 
beszélte nekem, hogy miképen történt az, hogy menekült meg Bem tábor
nok, melyik huszár pajtásunk adta át a lovát neki, és hogy Petőfi is elesett. 

Ha Segesvárnál el nem halt volna, két utja lett volna : vagy Szeben 
felé a sereggel, mely Dévánál tette le a fegyvert, vagy Kolozsvárnak, innét 
Hunyadra, a később Zsibóra, hol az utolsó fegyverletétel vo l t a két hazában. 
D e ide, bizonyosan tudom, hogy nem jöt t . — Még egy lehetett volna, hogy 
Bemmel kimenjen, de ezt ia bizonyosan tudjuk, hogy nem történt. Másfelé 
menekülnie nem lehetett. A mint a segesvári hadsereg tökéletesen széjjel 
volt verve, meglehet, hogy mint menekülni kivánót csak ugy magánosan 
gyilkolta le az ellenség, hogy senki sem volt hozzá közel. Azonban megtör
ténhetett az is, a mit Gobóczi Károly levele tartalmaz, hogy a sereg után 
akart volna menni és ezen útjában gyilkolták le. I ly nyom nélkül tünt el 
abban az időben nekem ia egy test véröcsém, mint honvéd azékely huszár, 
kiről mind e mái napig semmi bizonyost nem tudunk, meghalt-e, él-e? 

Körösi Csorna József. 

X I I I . Kálnoky Sándor levele. 
(A kire a „Kolozsvári levél*' irója egyenesen hivatkozott, megsaólalt, s határozottan ki

mutatja a tévedést.) 
Csik-Szent-Mihály, nov. 19 

A Vasárnapi Ujság 45-ik azámában Kolozavárról október 16-án az V . 
számú levélben B. ur mint szemmel látott tanú bizonyaágot teszen arról — 
hogy Petőfi Sándor a segesvári csata alkalmával nem esett el, éa következő
leg ott meg sem halt; — állításait következő adatokra alapítván : 

Augusztus 5-én 1849.délután 4 és 5 óra között, egy vasárnapi délután 
Maros-Vásárhelyt engem mint segédtisztem a főhadiszállásra Bem tábor
nokhoz kisért; ott találtuk volna Petőfi Sándort is, mely alkalommal én őt a 
költővel ezen szavakkal ismertettem meg : „Petőfi Sándor százados éa ha
zánk jeles költője." 

Mintán B . ur reám hivatkozik, sajnálattal kell oda nyilatkoznom, hogy 
ő mind a szemelvre, mind az időre nézve nagyon téved, — én öt nem Petőfi 
Sándornak, hanem Gál Sándornak mutattam íe. 

Tisztelt B. barátom augusztus 5-én, mint állitja, 5 nappal a aegeavári 
csata után PetőB Sándorral Maros-Vásárhelyt nem találkozhatott, miután mi 
mind a ketten a levélben erolitett hadtesttel M.-Vásárhelyt már augusztus 
2-án odahagyván, Szeben felé indultunk, - az emiitett angusztua 5-én Sze
bent bevettük. 

Egressy Gábor, ki ugyanabban a hadtestben a hadjáratban részt vett 
a I V . levélben maga bizonyítja, hogy Petőfi Sándorral a aegeavári csata 
után nem találkozott többé, én az ő közlését hitelesnek tartom. -

Kálnoky Sándor, 

Viiptai í r o d M l o i u lS61-re . 
rr«ijnií..W5 

5) Kakas .Márton naptára. Kiadja Heckenast. „ V a n c, ki e nevet 
nem ismeri?" (már mint Kakas Mártonét), kérdjük Petőfivel. A z idén megint 
hét országra szól a kukoritása. Legmulataágosabbak benne az 1861-re 
való időjóslatok, melyekben e hónapok gratuláló, protestáló, ígérkező, ba
rátkozó, apprehendáló, betegápoló atb. hetekre vannak felosztva s mindenik
hez mottóul egy-egy körmönfont közmondás mellékelve.Igen jóizü történet
kék még : „Mikor az ember egymás nyelvét nem érti," székfoglaló beszéd 
Kakas Mártontól, és a „Vadonatúj freskókép." Számos szövegbe nyomott 
képpel. Ara 8ü kr. 

6) Országos nagy képes naptár, szerkeszti Girókuti P . Ferencz. 
Attila színezett arczképével. Tartalma : Csillagászati naptár. Szépirodalmi 
rovat. Nemes mulatságok. Uj találmányok. Hasznos házi jegyzetek. Évi kró
nika a világ nevezetes eseményeitől. Statistikai adatok. Gyászlap. Külföldön 
levő hazánkfiai. Hazai intézetek. Egélyiek. Magyar könyvészet. Egészség
ügyi intézkedések. Czim- és névtár. Városok. Hasznos tudnivalók. —E naptár 
főérdeme az ügyes éa rendszeres összeállitáa. Néhány igen érdekes rovat 
van benne, p . Külföldön tartózkodó hazánkfiai, történelmi naptár stb., a köz
hasznú rész jóval erősebb, mint a szépirodalmi. Igen gyönge azonban a „Szép, 
j ó s h a s z n o s könyvek Í8mertetése" czimü rovat, hol a jóravaló könyvek is 
többnyire gyenge oldalukról dicsértetnek meg. Beméljük, esztendőre e te
kintetben ia élvezhetőbb leend. Ara 1 ft. 50 kr. 

7) Zöld ördög, (humorisztikus naptár), kiadja Emich Gusztáv. Egy 
követ fá Bolond M., Kakas M.-nal, a nem ia áll alább amannál, hibája 
csak az, hogy a sikerült élezek közt több már általa felhasznált dolgokat is 
hoz. Ára 80 kr. 

8 ) István bácsi naptára, szerkeszti Majer István. Régi ismerőse a 
közönségnek. Szépirodalmi tartalom : Ney Ferencz beszélve, egy költemény 
Mindszenti Gedeontól, Gödör István népies beszély, képekkel. Béla király 
(pályadijt nyert mü). Gyászének. Honfidal stb. A közhasznú rész gondosab
ban van összeállitva. látván bácsi nem mai gyermek már, j ó l ismeri őt a kö
zönség, jelen évi naptárára azt mondhatjuk, hogy nem áll alább a mult 
évieknél. Ara 50 kr. 

9) Alföldi Mórió. Kiadja Telegdi, Debreczen. Nincs valami ízetlenebb, 
mint ha v a l a k i S Í é l t i b e y ^ c z e l , s egyik elménezsége aületlenebb a másiknál. 
Ez egész naptárnál szánalomra indítja az embert az a nagy erőködés, mely
íyel hatásképtelenségét hasztalanul vesződik legyőzni. Vajmi dicséretes, ha 
valaki nem kap olyanba, a mihez nem ért. Ára 50 kr. 

10) Emich Gusztáv nagy képesnaptára, szerkeszti Vahot Imre. Ka
zinczy fametszetü arczképével. E naptárban a közhasznú réaznek igen cse
kély tér van szorítva, az egészet inkább a szépirodalmi rész foglalja el, ezek 
közt van nevesebb íróinknak egy-két ujabb műve. Ára 1 ft 50 kr. 

11) Protestáns naptár, szerkeszti Ballagi Mór, kiadják Engel és 
Mandello b . Prónai Gábor, b . V a y Miklós, Balogh Péter, Apostol Pál s több 
hirneves protestáns férfiú arczképével éa életrajzaival. E naptár kizárólag 
protestáns családaink számára van szerkesztve, kiknek hasznos éa bő tar
talma miatt bátran ajánlhatjuk. Ára 50 kr. 

12) Aradi utasító naptár, Márton Ferencz által ügyea tapintattal 
szerkesztve. Megjelent Aradon. Ára 70 ujkr. 

E g y h á x é s i s k o l a . 

b . — {Templom-kérdés.) N.-Enyedről irják a „ K . K."-nek a ref. éa 
luth. felekezetűek szép egyetértésben éltek egymással egész a forrada
lomig : ngy hogy például kebelbéli tanácsuk ia caak egy volt, melynek tagjai 
a népességhez képest aránylag választattak a két felekezet tagjai közöl a az 
énekvezérek fizetése ia egy pénztárba gyűlt be a adatott ki; de 1849-ben mi
dőn a lakosság a füstölgő romok közé visszatért: a lutheránusok külön ke
belbéli tanácsot alkottak és ügyeik vezetését a reformátusokétól elkülöní
tek, ez évben már azt is kezdik követemi, hogy énekvezérük a ref. pénztár
ból kapja fizetését, hogy avult templomok helyébe szép új templom építtessék 
a ref. egyház költségén a hogy az egyház külső s belső javai egyenlően osz
tassanak meg a ref. egyházzal. E követelést azon állításra alapítják, hogy a 
hajdani templomcsere alkalmával a ref. egyház némely kötelezettségeket vál
lalt magára a luth. egyház irányában. — A z ügy még eldöntve nincs a j e 
lenleg a két felekezet főegyházai tanácsai előtt áll. 

-4- (A sárospataki főiskola tanárai) közelebb egyértelmüleg elhatá
rozták az ottani jogakadémia rögtöni visszaállítását. Add ig is, mig az egy
házkerület a jogakadémiát azervezheti, Csorna Mihály s Antalfi János taná
rok készséggel ajánlkoztak, hogy az előbbi a magyar közjogot, az utóbbi 
pedig a magyar magán- és váltó-jogot f. évi nov. 21-től kezdve dij nélkül 
adandják elő. 

b . — (A nagyváradi magy. kir. akadémiában) már minden tantárgyat 
magyarul adnak elő. 

-f- (A pesti községtanács) elhatározta, hogy a helybeli evang. gymna-
aiumot évenkint 1000 fttal segélyezendi. 

+ , ( A pesti zsidóközség) pályázatot hirdetett magyar papi szónoki ál
lomásra. 



I r o d a l o m éa mftvéeaet. 

b . — (A hivatalos Budapesti Hírlap) jelenti, miszerint e lapnak az 
alkotmányos rendszer szelleme szerinti átalakítása dec. 1-én lép életbe. 

— (Vida József „Nemzeti Koszorú") czimü munkája Ráth Mór bizo-
mánjában megjelent, s az előfizetők pár nap múlva teljesen ki fognak elé
gíttetni. A csinosan kiállitott könyv bolti ára 1 ft 30 kr. Add ig is, mig e 
költői becsű műről bővebben szólnánk, ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

•+• Megjelent a Mentovich által szerkesztett „M.-Vásárhelyi Füzetek" 
második évfolyamának V . és V l - i k füzete. Megnyitja e fűzeteket: „Erdélyi 
természetrajzi körút" czimü czikk. Ezt követik : „ U t i vázlatok," b . Kemény 
Gábortól; „ M i k o r folyamodjunk a vegytanárhoz"? Brassóitól; „Mikes Ke 
lemen egy levele," közölve Cserei Gábor gyűjteményéből; „Poharazás köz 
ben," vers Mentovichtól; végre apróbb közlemények. — A borítékon előfi
zetés hirdettetik a harmadik évfolyamra. Előfizetési ár félévre (3 füzetre) 
1 ft. 50 kr., egész évre (6 füzetre) 3 ft. 

-f- (Bocskai Papp Lajos „Történeti elbeszélések.") czimü munkára 
előfizetéat vagy csupán aláírást hirdet. A husz beszélykét tartalmazó, leg
alább 12 ivre terjedő s 3 fűzetben néhány történeti képpel diszitendő munka 
ára 80 kr., egyes füzetre is lehet előfizetni 30 krjával. A megrendelések 
Debreezenbe Telegdi K. Lajos könyvkereskedőhöz, vagy H.-Nánásra szer
zőhöz jövő január hó végéig beküldendők. Tiz előfizető után egy tisztelet 
példány jár. 

— A tevékeny egri sajtó egy uj szép kiadású müvet hozott ily czim 
alatt : A Zsoltárok könyve a Vulgata szerint figyelemmel az eredeti szövegre. 
Káldi György fordítása nyomán Allioli J. F. jegyzeteivel átdolgozva (Tar
kányi Béla József által). Az Apostoli szék jóváhagyásával Egerben 18G0. az 
érseki lyceum könyvnyomdájában n. 8-rét 23. iv. Ara 1 ft o. é. Mutatva 
nyul adta ezt ki és pedig a Vulgata szövegével együtt a gondjait mindenre 
kiterjesztő nagy érsek és hazafi Bartákovics Béla addig is, mig az egész 
szentirás uj kiadását ily átdolgozásban megindíthatja, melynek legnagyobb 
része, mint hitelesen értesülünk, már átment az apostoli szék állal kineve 
zett bírálók vizsgálatán, kik közöl elég legyen a roppant tudományú Lono 
vics érseket említenünk a mü értekének kellő méltánylatául. 

+ (Uj érdekes munkák.) Ráth Mór könyvkereskedésében Mocsáry La 
jóstól, egy korszerű tárgyú munka jelent meg ily czim alatt : „Programm a 
nemzetiség és a nemzetiségek tárgyában." — Ugyancsak Ráth Mór kiadva 
nya : Rogerius mester váradi kanonok siralmas éneke, Magyarországnak 
I V . Béla király idejében a tatárok által történt romlásáról, Tamás spalatói es
peres „História Salonita"-jából a tatárjárás története. Nagy Magyarország 
dolgáról. Forditotta Szabó Károly." Ara, valamint a fennebbi munkának, 
ngy ennek is 1 ft. 

-+- (Kövér Lajos) egy uj, öt felvonásos vígjátékot adott be a drámabi-
ráló választmánynak ily czim alat t : „ E g y viharos éjszaka." 

+ (A örök ifjú Fáy Andrástól) ismét egy uj munka fog nemsokára 
megjelenni ily ezim alat t : „Házi éa iskolai növendékélet." 

-f- (Hartleben „Olvasó-tárának" harmadik folyamára) hirdet előfize
tést. E harmadik folyam 48—72 fűzetek foglal magában, következő tar
talommal : „ I . Napóleon fénykora és hanyatlása" czimü regényes korrajz 
folytatása; egy legújabban Parisban megjelentmagyar tárgyú regény: „I lona," 
irta Eiluj Niazarpa (Apraxin Júlia grófnő), forditotta Ágay A . ; „ A z uj Don 
Quixote ," irta Hacklaender F. W . , fordították Nagy István és Székely Jó
zset; „ E g y szegény leány története," irta George Sand, ford. Ágay A . ; „ S z e 
szélyes hölgy," regény, irta Flygare Cárién Emilia, ford. Székely József. — 
Ezen 48—72 füzetig terjedő folyam előfizetési ára 6ft 50 kr. A z eddig meg
jelent müvek egyenkint is kaphatók, részenkint (két-két füzet) 50 krjával. 

-+• (Román népdal-gyűjtemény.) Gozsdu Manó pesti ügyvéd hazánkfia 
egy kötet román népdalt gyűjtvén Össze, azokat magyar fordításban kiadni 
szándékozik. A fordítással, mint halljuk, Zajzoni van megbízva. 

-f- Debreczenben Telegdi K. Lajosnál megje lent : „Bonaparte Napó
leon Lajos titkos emlékiratai." Az eredeti kiadás után fordítva. Harmadik 
fűzet. Ara 80 kr. A z egész munka 6 fűzetbői állami. Ugyanott jelent m e g : 
„Magyarország alkotmányos dala a nép számára," Mészáros KárolytóL 
A kis fűzet ára 10 kr. 

•4- (Egy névtelen röpirat) jelent meg Debreczenben Csáthy és társánál 
ily czim alat t : „Mik jelenleg teendőink?" A z egész csak 19 lapra terjed; 
ára 40 kr. o. é. 

b . — (A pécsi kölcsönző könyvtár) tulajdonosa könyvjegyzékéből lát
ható, hogy ott 4000 darab könyv áll, a mi elég azép szellemi élvezettel kí
nálja a pécsieket, kik azt, legalább ugy hiszszük, igénybe is veszik. 

+ (A „Lelki kincstárt" „Házi kincstár" czimmel) újévtől fogva Bal-
lagi Mór , Batizfalvi István és Peti József tanárok fogják szerkeszteni. 

+ (Uj humorisztikus lap.) Huraorieztikue lapjaink száma egygyel sza
porodni fog, mely Szokoly Viktor szerkesztése mellett, „Garaboncziáa diák" 
czim alatt, jövő január elején fog megindulni. Mint halljuk, ennek is egyik 
főtárgya a politika lesz. Kiadja Werfer Károly. 

- f (A „Nép Újsága") ismét tetemes változáson ment keresztül. A ké
peket tökéletesen száműzte, sőt vörös czimét is, nehogy valaki történetesen 
képnek nézze, jónak látta feketére változtatni. E lap dec. 2-tól kezdve he
tenkint kétszer fog megjelenni, egész évre 10 ftért, félévre feléért. Mivé 
kanyarodott ismét a hajdani boldogemlékezetü „Kalauz" ! 
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+ (Boros Mihálytól) ily czimü, népiesen irt kis röpirat jelent meg En
gel és Mandellonal: „ M i a teendőnk okt. 20-dika után ?" Ára 20 ujkr. 

-+- (A „Férfi-divatközlöny" téli illetménye) megjelent egy csinos nagy 
divatkép melléklettel, mely a magyar téli viseletet ábrázolja. A szerkesztő 
Jámbor Endre előfizetést hirdet e közlöny j ö v ő évi folyamára. Előfizetési ár 
egész évre 3 ft 20 kr, félévre 1 ft 70 kr. 

•+• (Uj magyar opera.) U g y halljuk, hogy Huber Károly uj operán 
dolgozik, melynek első felvonása már készen is volna. 

+ i Suck Róza)fiatal gordonkainüvésznő a tél folytán hangversenyeket 
adand a Múzeumban. A z első dec. 8-ra van kitűzve, melyben hir szerint 
Hollósy-L.-né is közre fogna működni. 

+ (Philharmoniai hangversenyek) ez idén ia fognak tartatni, szokás 
szerint a nemzeti Múzeumban. Legelső e nemű hangverseny lesz dec. 16-
án, a másodikján, fi-án, s a harmadik a böjt folytában. 

+ (A műegylet felszólítása folytán) a mult héten már négy helyről 
érkeztek vállalkozási ajánlkozások fiok-mütárlatok felállítására. E helyek : 
Kassa, Arad, Temeavar ÓB Nagy-Várad. 

I p a r , g a z d a s á g , kereskedés. 

b . — (Agyag koporsók) Angolországban legújabban agyagból készíte
nek koporsókat, melyek olcsóbbak s tartósabbak, mint a fakoporeók. 

b . — (Lögyapot.) Bécs-Ujhelyen legközelebb kísérletet fognak tenni 
a lőgyapot használatára készült ágyukkal, mi ha sikerül, ez uj találmányt a 
hadseregnél is alkalmazni fogják. 

b .— (Répaczukorgyártás Ausztriában) a birodalom iparágaínak egyik 
legnevezcteshikét képezi, mely mindenféle nyomások daczára, most is emel
kedésben van: ugyanis volt a birodalomban 1857-ben 1 0 9 ; 1858-ban 116 ; 
1859-ben 128 répaezukorgyár. — Ellenkezőleg a külföldi czukorbehozatal 
csökkenni látszik; igy 1858-ban még 544, 464 mázsát hoztak be, mely tneny-
nyiség 1859-ben 174,728 mázsára olvadt le. 

b.— (Vásdrtarthatási engedély.) Kőrösmező község Marmarosban 4 
országos vásár tarthatására kapott engedélyt, melyeket évenkint febr. 2-án, 
május 1-én, jul. 8-án és nov. 26-án tartand meg. 

b . — (A magyar bor Berlinben.) Siebenfreund János úr a berlini kiál
lításra utazva, több palaczk magyar bort vitt magával s azokat a jury s több 
nagyúr jelenlétében felbontatván, róluk jegyzőkönyvet vétetett fel. A bi
zottmány a borok közöl Tamássy Károly debreczeni gyógyszerész egri vö
rös borát tartá legjobbnak, melynél jobbat soha sem ízlelt, e bor fölülmúlt 
minden Chateau Lafittct. Á jelenlevők az egri bor, továbbá Vass Benjámin 
,Jankai bakatora" s Kardos László székelyhídi asztali bora által egészen el 
voltak ragadtatva, annyira, hogy Siebenfreund urat Berlinben egy borrak
tár f.ilállitására felszólítok, ki is az általa felmutatott borok- a szőlőkért 
nagy eliamervényi okmányt nyert, a porosz kormányzó herczegtöl saját ke
zűleg aláírva. 

l \ (Kertészeti egylet Debreczenben.) Debreczen város értelmisége 
. 21-én a főiskolai gyűlésteremben összegyűlvén,egy „kertészeti egyle t" 

fölállításának szükségét egyhangúlag kimondván, egy öt tagból álló bizott
mányt nevezett ki, melynek feladata az egylet működési köret meghatározni, 
tájékozásul költségvetést készíteni s a forrást kijelelni, melyből a fölmerülő 
költségek fedezendők. ( D . K . ) 

KAzlntesetek, egyletek. 
b . — (A földirati társulat) legközelebbi ülésében Bécsben, a többek 

közt dr. Becker a polgárisodás földirati feltételeiről értekezett. Szerinte, a 
talaj, égalj s táplálék a nép művelődési fokára sokkal nagyobb befolyással 
bir, mintsem eddig átalán hitték. Portugalliában s Spanyolországban, hol 
hőség B szárazság uralkodik, továbbá Svéd- és Norvégországban hul az ég
hajlat hideg e a nap rövid, a nép jellemvonása a nyugtalanság, változékony
ság, jóllehet a két nemzet oly igen különbözik egymástól. — A polgárisodás 
alapfeltéte a gazdagság marad. — A vagyontalannak nincs érkezése s nem 
gyűjthet tudományt; de a valódi haladás mégis az ember tetterejétől függ. 
— Mi a tápot illeti, a hidegebb éghajlat alatt több húst és zsírt, tehát •zé-
neny tartalmú étket esznek, a meleg éghajlat alatt legnagyobbrészt gyü
mölcscsel s rízszsel, tehát több savanytartalmú táplálékkal élnek; innét ered 
az északlakó bátrabb, vállalkozóbb jelleme. 

b . — (A komárommegyei gazdasági egyesület gyűlésének) nov. 20-án 
kellett volna végbemenni, de miután azon az okt. 20-ki diploma ellenére, 
egy cs. kir. biztos is megjelenni akart, azért a jelenlevők nagyrésze össze
gyűlvén azt határozta, hogy mig a megye alkotmányosan szervezve nem 
lesz, az egylet nem tart gyűlést. 

£\ (A biharmegyei gazdasági egyesület) alapszabályai, módosításokkal, 
leérkeztek s az alakulási engedély megadatott. Á szükséges további intéz
kedések végett december 3-án Nagyváradon, a megyeháznál egyleti köz
gyűlés leend. 

(A selmeczi bányászakadémiában) uj tanrendszer van életbelep-
tetve, mely azerint az eddig szokásban volt félévi vizsgák el vannak törölve, 
e helyett azonban rigorozálni fognak a bányásznövendéket 

+ (A kolozsvári Múzeum-egy let közgyűléséről) vett tudóaitás szerint 
a laképités és régiségőri állomás tervét, költséghiány miatt elejtették. 
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-f- (Az erdélyi Muzeum-egylet nagy gyűlése) Kolozsvárit nov. 22-én 
d. e. 10 érakor kezdődött, id. gr. Bethlen János elnökléee alatt, ki erre az 
elnöknek a haza ügyében távolléte s az alelnöknek betegsége következtében 
lőn megbízva. A gyűlés tárgyai voltak : az elnöki megnyitó beszéd, titkári, 
pénztárnoki, muzeumőri és könyvtárnoki jelentések. A titkári és pénztár
noki jelentés alkalmával Berda A . indítványba hozta, hogy egy bizottmány 
neveztessék, mely a választmány jegyzőkönyveit s a pénztár állását meg
vizsgálva, észrevételeit adja be a másnapi gyűlésre. A bizottmányok kine
veztettek. Veszély kath. lelkész, Haynald püspök egy ajánlatát terjeszté elő, 
melyben 200 pft. pályadijt ajánl fel az egylet rendelkezése alá, melyért 
Erdély történelme a rómaiak korában ismertessék. A szász honiaméi egylet 
küldöttei, valamint Beszterczéről, Brassóból éa Szebenből, e nemzet tudo
mányos fiai közöl is néhányan szintén jelenvoltak. A gyűlés végén a azász 
honiaméi egylet irata olvastatott fel, melyben az egylet léteaüléee üdvözölte-
tik; erre a választmányi tagok kisorsolás^ következett. Délután a redoutban 
nagy lakoma volt, mely alkalommal lelkes felköszöntéaek mondattak az 
egylet elnöke gr. Mikóra, gr. Bethlen Jánosra, a szász küldöttekre, az Aka
démiára, Kolozsvárra, a magyar nemességre, a magyar papságra. Erdély éa 
Magynrorazág egységére, a nemzetiségek közötti testvéri szeretetre aat. 

+ (A debreczeni állandó nemzeti szinhdz.) Debreczen város közaégta-
nácsa f. évi azept. 24-én tartott ülésében elhatározta, hogy egy, a város te
kintélye, igénye a jövőjének megfelelő állandó nemzeti színházat két év 
lefolyáaa alatt fog fölépíttetni, a e czélra 150,000 ftot azavazott meg. Ez 
öeazegből az 1861. évben teendő építkezésre a 38,000 ftot tevő szinház-ala-
pitvány pénztárából, 10,000 tartalék-alaptőke benn hagyatván, — 28,000 ft, 
a városi pénztárból pedig 40,000 ft, a igy összesen 68.000 ft, fordittatík. 
Minthogy pedig az 1862. évi építkezés a teljea fölszerelésre még kívántató 
82,000 ft. kifizetéeét a vároai pénztár, egyéb közszükségeinek hátránya nél
kül egy év alatt nem teljesítheti: ez évre a városi pénztárból 22,000 ft. fog ki
fizettetni, a a még hiányzó 60,000 ft, Debreczen város jótállása mellett ötös 
kamatra, 1863. január 1-től számítandó öt év alatt évenkinti egyenlő részek
ben, kisorsolás utján való visszafizetés föltétele alatt, kölcsön utján határoz
tatott beszereztetni. E czélból 10, 50 éa 100 ftoa kötelezvények bocsáttat-
nak ki, melyek a vároai pénztárnál biztosítékul teljea értékben elfogadtatnak. 
A 10 ftoa kölcsön az aláíráskor a pénztárnoknak azonnal kifizetendő. Az 50 
ftoa kölcsöntől az aláíráskor 10 ft befizetendő; a másik 10 ftnyi részlet 1861. 
márczius, a harmadik június, a negyedik szeptember, a az ötödik 10 ft. dc-
czember utolsó napjáig a pénztárnál ideiglenes nyugtákra befizetendő, a mi
kor az ideiglenes nyugták kötelezvényekkel kicseréltetvén, az 50 ft. 1862. 
január 1-től kezdve kamatozik. A 100 ftos kölcsön után az aláíráskor 10 ft, 
1861. marcziua, június, szeptember és deczember utolsó napjáig pedig min
denkor 22 ft. 50 kr. fizetendő a pénztár kezébe; az utolsó részlet befizetése
kor az idcigl. nyugták 10>) ftoa kötelezvényekkel cseréltetnek ki. A kamat 
1862. január 1-től jár . K i az 50 vagy 100 ftos kölcsönt bármikor egyezerre 
lefizeti, a kamatot e befizetés napjától húzza, kivévén, ha valaki az egész be-
fizetéet még a jelen évben teljesítené, mert ettől a kamat caak 1861: január 
1-től jár . A kamatoknak a pénztárból kifizetése átalában minden kötelez
vénytől 1863. január 1-én veszi kezdetét. A teljesen befizetett kölcsönök 
kisorsolása 1863. 1864. 1865. és 1866. években, mindenkor január 2-án d. e-
10 órakor a városház nagy termében nyilvánosan fog végbemenni, a mikor 
ia mindenik fajú kötelezvénynek egy ötödrésze fog kihúzatni a a pénztárnok 
által kamatostól együtt kifizettetni; — a visszafizetés utolsó évében sorshú
zásra nem levén szükség, a fenmaradt kötelezvények összegei a kamatokkal 
együtt 1867. január 2-án fognak készpénzzel beváltatni. A sorehuzás ered
ménye évenkint hírlapok utján fog közzététetni. A ki az aláirt összeg részle
teit a kitűzött határidő alatt teljesen be nem fizeti, a már befizetett összeg 
visszafizetése csak az utolsó viaszafízetéai évben fog az aláíráskor kifizetett 
10 ft előlegnek a szinházi pénztár javára leendő viaazatartáaa illetőleg el
vesztése mellett teljesíttetni, kamatok nélkül. 

+ (A biharmegyei gazdasági egylet alapszabályai) a felsőbb helyen 
tett módosításokkal leérkezvén, ezen módositványok éa a további teendők 
feletti tanácakozmány végett dec. 3-án d. u. 3 órakor Nagy-Váradon a me
gyeházánál közgyűlés fog tartatni, l i a pedig ezen időre a megyeháza törvé
nyes tulajdonosának Biharmegyének birtokába át nem menne, akkor az 
egyesületi közgyűlés a biharmegyei kaszinó teremébe fog áttétetni. 

Közlekedés . 
b . — (Tdviróí tanfolyam.) Az állami táviróintézet távirói tanfolyamot 

nyitand 1861-ki jan. 2-kától kezdődő 10 hóra, azok számára, kik a cs. kir. 
táviróihivntalokban alkalmazást nyerni óhajtanak. A tanfolyam helye : Pest, 
Temesvár, Zágráb. A kik e tanfolyamra fölvétetni óhajtanak, folyamodásu
kat Bécsben a es kir. államtávirók igazgatóságához, legkésőbb jövő dec. hó 
20 ig nyújtsák be. A folyamodó a többek közt ki tartozik mutatni, hogy 18 
évesnél nem fiatalabb és 30-nál nem öregebb, a német nyelvet teljesen érti, 
a francziát s olaszt pedig annyira, hogy azokból forditni képes, továbbá 
physikai a vegytani ismereteit. 

M i n j e á g ? 

— ( B . Vay Miklós m. udv. kanczellár) mult ezerdán délután Pestre 
érkezett s néhány napig itt mulatott. 

-4- (ffolfog tartatni az országgyűlést) A „ P . O . Z t g " „meglehetősen 
illetéked" helyről érteaül, hogy aa országgyűlés mindenesetre Pesten fog tar
tatni. 

— (Reményi Félegyházán. Emlékezés Petőfiről.) Félegyháza, nov. 21. 
Jött a hire, hogy Reményi Ede ur hozzánk ia eljövend, éa a ezépművészet 
után aovárgó kebleket örömérzet rezgé át. — 17-én este a várt vendég, Mr. 
Beale és Kecskeméthy István társaságában megjelent. — 18-án a nemzeti 
zászlókkal díszített városházi tágas terembe daczára a kedvezőtlen időnek, 
éa a némelyek által sokallott belépti dijnak — közönség szép azámmal gyűlt 
egybe. — A varázahangok mindenkit elragadtak. — Áhítattal hallgattuk a 
„Repül j fecském," „ E z t a kerek erdőt ," a több remekdarabot, ezek közt 
a „Szóza t" -o t . — Csak a roppant tapsvihar emlékeztetett időnkint, hogy 
Félegyházán vagyunk. — Közben-közben Keeerü-Bérczy Ilka asszony éa 
Kecskeméthy István ur lelkesítő szavalataik gyönyörködtetek a hallgató
kat. — Sajnáltuk, hogy Mr. Beale zongorajátékát a közbejött akadály miatt 
nélkülöznünk kellett. — Annyi szellemi élvezet után átmentünk az olvasó
egylet termébe lakomára. — Itt aztán mi ia megmutattuk, mit tudunk. — 
Ott a hol 60 magyar ember együtt, és köztük oly kitűnő vendég van, a ki
törő j ó kedv nem hiányozhatik. — Szívélyes és honfias felköszöntések fűsze
rezek az egészet; — Miska pedig — noha egy kiesé tremázva a hegedűs 
óriás előtt — húzta keservesen és oly jól , hogy még a nagy műértő helyes
lését is kiérdemlé. — De bezzeg tett primásra szert I midőn a kedves vendég 
fogta a hegedűt, éa egyideig kezelte a bűvös í.yirettyüt, mialatt a kemény 
szivek ismét meglágyultak, — a csoda-hangokat kisérő barnák pedig két
ségbeesetten vesződtek. Ez igy ment. De több ia történt még, a mi tanúsítja, 
miszerint Reményink nemcsak nagy művész, hanem éber lelkű honfi ia. — 
Szóba hozván, t. i. hogy Petőfi Sándor kisdedkori éveit Félegyházán töltötte, 
indítványozta, miszerint az általa lakott ház emlékirattal tüntessék ki, vagy 
is a házba egy márványtábla jelző felirattal beillesztessék. —Ezen emléklap 
költségei fedezésére ő maga réazéről 25 ftot rögtön lefizetett, ée a jelenvol
takat felhivta a hozzájárulásra, eőt maga az aeztalokat körüljárva öesze ia 
szedett hamarjában 85 ft. 50 krt, s igy bejölt 110 ft. 50 kr. — A márvány
táblát ő fogja — felkérésünk folytán — Pesten elkészíttetni, mi mintegy 6 
hétbe kerül, B a beiktatás ünnepélyére igérte lejövetelét, melyet óhajtva vá
runk. — A felirat körülbelől ez leaz : „Petőfi Sándor itt kezdett beszélni 
1821." * ) Egyébiránt Jókai véleménye fog még kikéretni, de azabad más
nak is inditványilag e tárgyhoz szólni. Megjegyzendő még, mikép Reményi 
Ede ur olvasó egyletünk tiszteletbeli tagjává, éa vároaunk polgárává fel
avattatott. — Egyik érdekes újdonságul említendő az is, hogy járáskapitány 
Bartsik M . ur olvasó-egyletünknek 50 s néhány darab válogatott könyvet 
ajándékozott, mely adományért a társulat jegyzőkönyvi leg köszönetet sza
vazott. A z egylet könyvtára épen most szedetvén rendbe, annak gyarapulása 
örömmel szemlélhető. — oo. 

+ (Hogy a Szót :t és Hymnusz iránti lelkesedés) mily nagy mértékben 
mutatkozik ntu:mk, — irja egy n.-váradi levelező — azt bebizonyította kö
zelebb egy kántor, ki a ft. Verbatay Márton ur miséjén az irgalmaeszerzet 
templomában a Szózatot éa Hymnuszt énekelte a néppel. 

4- (Mihály szerb fejedelem), mint a lapok irják, az osztrák birodalom
ban létező öaszea ingatlan javait, még bécsi palotáját aem véve ki, örök áron 
eladni szándékozik. 

+ (Sárossy Gyula), ugy halljuk, csakugyan haza azabadult s jelenleg 
Miskolczon tartózkodik. 

+ (A pesti jogász-fiatalság) a „T ig r i s " szállodában nov. 25-én rende
zett lakomából fenmaradt 35 ftnyi összeget Rapecz Özvegyének adta át a 
„ P . Napló" szerkesztősége utján. 

+ (Pozsonyban a magyar nyelvtanitok) nagyon kapósakká lettek. 
Mint a „ P . O . Ztg"-nak itják, ott most minden ember nyakrafőre tanul ma
gyarul, a ki még nem tud. A magyar nyelvtanitókat busásan fizetik. 

b . — (A Kaposvárott leégettek javára) ugyanott Roboz látván és Jakab 
István urak szavalattal egybekötött hangversenyt rendeznek. Ha valaki a 
j ó czélra azonkívül ia szándékozik adakozni, azt Kaposvárra a rendező urak 
egyikéhez küldje. 

+ (Hangverseny Szolnokon.) Boroanyai Oszkár Szolnokon nov. 25-én 
zenészeti, ének- és szavalati hangversenyt rendezett, melyben csupa műked
velők vettek részt. A tiszta jövedelem felerészben a Széchenyi-szoborra, 
felerészben a kolozsvári nemzeti Muzeum alapjára van szánva. 

© (Kuzmány Károly) a septemberi pátens szerinti pozsonyi euperiten-
dentia auperintendeae, e hivatalát a Magyarországot ia elhagyta. Szerencsés 
utat. 

-4- (Az irói segélypénztár ügyét) ujabban ismét kezdik a lapok pen
getni; nevezetesen azt a kérdést teszik : hol van azon összeg, mely néhány 
évvel ezelőtt e czélra begyült ? Annyi t mindnyájan tudunk, hogy a hatóság 
lefoglalta; de hát azután! Ez az, a miről felvilágosítást ad a „ P . N"-ban 
Tóth Lörincz ur jelentvén, hogy a nála letett összeget a pesti rendőrség an
nak idejében elkoboztatta, a a későbbi kiadást sürgető folyamodására sem 
kapott kielégitő választ. Egyszersmind igéri T . L . ur, hogy most az uj hely
tartótanácshoz újra fog folyamodni, hogy ama pénz eredeti rendeltetésének 
újra viaazaadasaék — a mi igen óhajtandó. 

+ (Templomrablás.) Szegeden a Rókua-külvároai egyházat f. hó 15-én 
éjjel, eddig ismeretlen tettesek kirabolták. Negyedfél lábnyi vastag falát 
egy ablak alatt bontották ki, melynek vasrácaozatát ie kifeszítve a elgörbítve 
találták. A z elrablott tárgyak (egy ezüstkereezt a két kehely)értéke 220 ftra 
tehető. Feltűnt, hogy több értékea tárgyat, melyek az elrablóitokkal egy 
fiókban voltak, a rablók érintetlenül hagytak. 

*) Bocsánat, az a felirat igy hamis leix, mintán Petőfi csak 1823. január 1-én ixtt 
etett. — Szerk. 



4- (Az egri volt polgármester), ki 1848. és 49-ben viselte e hivatalt, 
f. hó 12-én hivatalát újra a azon utaeitáaaal vette át, hogy a városi hatósá
got az 1 8 4 % . évi választások alapján alakítsa meg. 

+ (Különös tilalom.) A „ P . Hírnöknek" irják, hogy a sz.-ujvári román 
püspök egy legújabb circularejával megtiltja marmarosi papjainak a világi
akkal ugyanazon egy asztalnál ülni, enni és inni. A román papság méltó in-
dignatióval fogadta e középkorba illő intézkedést. A keresztyén vallás szere
tetet hirdet, a vájjon a fónnebbi tilalom nem ellenkezik-e homlokegyenest a 
keresztyéni szeretet fogalmával?! 

b . — (A székesfejérvári izraelita község) a magyar nyelvnek iskoláiba 
bevitelét határozta el. 

b . — (A pesti, bölcsödének) Miesbach ur 50 m. kőszenet, a gázgyár 
igazgatósága pedig 41 m. koaks-ot és Schwiudt Mihály ur 1 öl tűzifát aján
dékozott. 

+ (A pozsonyi kaszinóban aláirási ivek járnak) a benedekrendiek visz-
azahivása végett, hogy törvénybiztositotta helyöket a jogakademiában visz-
szafoglalván, a német doktorokat mielőbb felváltsák. 

b .— ( A gázvilágítás Pesten) évről évre pár utczával tovább halad s 
lassankint a kül városokat is elárasztja. Legközelebb a városligethez közel eső 
erdősoron kezdik a munkát, melynek uj évig be kell fejezve lenni. 

b .— ( A győri kereskedők), — írják a „ G y . K."-nek Bécsből — ha üz
leti dolgokban Bécsbe utaznak, ott a vasúti indóháznál levetik budáikat s 
pörge kalapjukat s kabátot s magastetejü kalapot vesznek fel, mert máskép 
a bécsvidéki kereskedők valamint a bécsi börzianusok is, rájuk sem hederi-
tenek! Majd eszükre térnek. 

b . — (Erdély, a kincsekben oly gazdag ország) 1858-ban 3010 márka 
aranyat, 5269 márka ezüstöt, 5 mázsa higanyt, 1157 m. rezet, 90,612 m. 
nyers vasat, 11,439 m. öntött nyers vasat, 22 m. vasgáliczot, 18,955 ra. kő
szenet adott, meg aem említve a tömérdek sót. Ezekhez fog járulni a nagy 
mennyiségű szikaó, mely eddig Erdélyben kíbányászatlanul hevert, de a 
magánipar által ezután szintén a forgalomba kerül. 

b . — (Somogyban) a gazdasági egyletnek nov. 6-án Marczaliban tartott 
választmányi gyűlését, valamint az azt követő 80 terítékű ebédet is a kedé
lyek hallgatag magába zártsága jellemzé, egyetlen felköszöntés uem volt, 
mintha mindenki összebeszélt volna. Ebéd után Jakab István szónoklatára, 
mindannyian felkiáltanak : hogy el kell foglalni a tért, a megyéket mielőbb 
szervezni szükségeB. 

b . — (Kaposvár Somogyban) egyike azon helyeknek, melyeket a tűz
vész felette gyakran szokott meglátogatni s mégis a tűzoltó szerek s a tűz
oltás elrendezése a lehető legroszabb lábon áll. A P . L . két tűzesetet emlit-
nek, melyeken a fecskendők már csaknem egészen későn érkeztek a hely 
s z i n é r e s igy ia egy alkalommal az oda czipelt fecskendőnek nem volt c söve! 
— Hát a biztosítással hogyan állunk ? — elképzelhetni, hogy hanyagul. 

— („Bánk bán" előadása ügyében.) Semmiképen sem tudjuk össze
egyeztetni két divatlap legutóbbi számában megjelent egymással merőben 
ellenkező tudósításait „Bánk bán"-nak f. hó 11-én történt előadásáról 8 bár 
ilyféle lapok szerint nehéz magunkat tájékozni, mi főleg a vidékieknek eshe
tik különösen, kik lélekben szeretik kísérni a nemzeti irodalmat s színészetet, 
mert midőn mi, kik „Bánk bán" előadásán szintén mertünk jelenlenni, fölfe
dezzük, hogy az egyik divatlap szinházi tudósítója megírta „Bánk bán" elő-
adásáróli véleményét, Ítéletét, anélkül, hogy szinházban lett volna, ez mégis 
boszantó. A dráma nov. 11-én megcsonkítást nem szenvedi, pedig egy heti-
lup ellenkezőt állit; szintén ott olvassuk, hogy „Bánk bán" hatása nagyobb 
leend, ha . . . . Gertrúd királynő előttünk fog elesni B nem fut sikoltozva a 
színfalak közé ," vájjon mit mond némely vidéki, ki, épen vásár levén, „Bánk 
bánt" nov. 11-én nemzeti szinpadunkon látta, s ön szemeivel nézhette a ki
rálynőnek a nézőtéreni megöletését s hazájába térve, kíváncsian siet elol
vasni, mit mond a nevezett divatlap azon darabról, melyet Pesten létekor 
6 ia látott. Ama lap tudósítója, t. i. akkor láthatta „Bánk bánt," midőn még 
a királynőtEgressynek csak a színfalak mögött szabad volt megölni; ő többé 
el sem néz „Bánk bán"-ba, előadásáról mégis mindig mer füllenteni. — D i 
csérni valamit látatlanul, ez még csak megy valahogy; de gyalázni! — azt 
akarom még mondani, hogy a komoly éa tiszta irodalomnak csak árt, ha 
némely ember a tiszteletreméltó és erre igényt is tartó közönséggel ily mó
don izetlenkedik. — E. J. 

+ (A nagy-körösi községtanács elhatározta), hogy hivatalát az első 
peetmegyei közgyűlés kezébe teszi le. 

b . (Felfordult hajó.) Peruban Calao városban a 44 ágyús szép Cal-
lao fregattot igazitás végett a gyárban szárazra akarták emelni. A köztár
sasági elnök, a hadminiszter és ezámos más hivatalos és hívatlan néző volt 
jelen a hajó feldézetén, a gyárban vagy a vízen csónakokban. A fregatt szé
pen emelkedett ki a vízből a nézők örömrivalgása közt, de midőn már egé
szen a viz felett volt, felborult és visszaesett a hullámok közé. A jelenet le
írhatatlan. A hajó nemcsak a fedélzetén levőket vitte a víz alá, hanem sok 
csónakot felborított, s a partra nagy erővel kibocsátott viz ie száratalant le
sepert. E g y perez múlva a viz vörös lett a vértől, ezerén küzdtek a halállal s 
kiáltottak segélyért. Szerencse, hogy a Golconda angol hajó közel horgony
zott, melynek legénysége oly hőaileg működött, hogy e rettenetes esemény 
után csak 150 hallottat számlálnak. A kik magán a fregatteon voltak, azok 
közül egyetlen egy sem menekült meg. 

+ (A budai műegyetem) megmagyarosodásának ünnepét azáltal ülte 
meg, hogy az intézet hallgatói mult vasárnap „ T e Deum"-ot tartottak a bu
dai Mátyás-templomban, mely alkalomra a pesti egyetem dalárdája lőn fel
kérve, hogy a miseéneket magyar nyelven zengje el. Meghivatott ez ünne

pélyre az összes egyetemi ifjúság, melynek, valamint a müintézet hallgatóinak 
is nagy része diszkardokkal jelent meg. A z istenitiszteletén elzengték a 
11 vinnuszt és a Szózatot is. Ugyané nap este az ifjúság a „ T i g r i s " szállodá
ban fényes lakomát tartott. Mintegy 300-an vettek abban részt, Patikárui 
Ferkó j ó magyar nótái s az ifjúsági dalárda azép énekei mellett. Mondanunk 
sem kell, hogy egymást érték a lelkes fel köszöntések. 

— (Ujabb értesítés a néptanítók könyve ügyében.) Midőn alólirott 
mind azokat, kik a néptanítók könyve iránt vele értekezni kivannak, ezennel 
értesíti, hogy december 10-dikétől kezdve beesés leveleikkel Szegeden ke
ressék föl, hová az előfizetések is utasitandók (egy évfolyamra 2 ft.) egy út
tal tudatja, hogy füzeteink e lakásváltoztazás által nemcaak semmi válto
zásnak nem lesznek kitéve, aőt az eddigi kettős szerkeaztőség mellett több 
kedvező körülménynél fogva annál pontosabban (s ha lehet, gyakrabban is) 
fognak kiadatni, és reméljük, olvasóink tetszését is mindinkább megnyerni. 
Makó, nov. 27. 1860. — Szeberényi Lajos. 

— (Figyelmeztetés és óvás.) T ö b b év során át tapasztaltam, hogyan 
adogatják ki saját szerzeményeimet olyanok, kiket én erre fel nem hatal-
maztum, a ennélfogva hozzá joguk niacs. Mindeddig tűrtem, mert az illetők 
czigányok levén, részint csenésre hajlandó természetükből magyarázóm, • 
reá nem nagy súlyt helyezek (pedig dr. Liszt könyve után erre még inkább 
ügyelnünk kell) részint pedig azért, mert mintegy 5 évvel ezelőtt Sárközi 
Ferenczet ily művészeti csempészkedésért az akkori sajtótörvények hiányai 
miatt be nem perelhetem. Most azonban más egyének ellen kell felszólal
nom, például: Vidék A . , Borzó, K. Th. M. atb. urak, kik „Jaj de fáj és Szó
rnom fűzfa" „Komáromi emlék" s más czimek alatt az én tulajdon s már 
általam több év előtt kiadott dalaimat mint : Zöld vetés közt; szomorú füz-
ága; Árpád apánk; szállj le szállj le aranyos pillangó; hej az én szeretöm 
ez a piczi barna; busán busán szól a harang, temetnek stb.stb. tudtom és be
leegyezésem nélkül bocsáták közre, az ily eljárás ellen tehát ezennel óvást 
teszek, s figyelmeztetek mindenkit, nehogy kellemetlenségekbe keverje ma
gát. Teszem pedig két okból ; előazör, hogy ilynemű visszaéléseknek vala
hára gátot vessek, és másodszor, hogy a magyar darabok elferditéseit némi
leg akadályozzam. — Pesten, nov. 27-én. — Simonffy Kálmán. 

— (Nyilatkozat.) A Vasárnapi Újság f. é. 47-iki számában a „Pécs i 
Lapok" után adott, a lu l i r t ra vonatkozó közlemény, néhány hibás adatot 
foglalván magában, szükségesnek találom kijelenteni, hogy ama czikk, min
den akár egyenes akár közvetett befolyásom nélkül íratott, s egyedül az 
előttem ismeretlen szerzőnek, az ügy és csekélységem iránti engem meleg 
hálára kötelező érdekeltségének tulajdonítandó. — November 21 . — Szkal-
nitzky Antal építész. 

+ (Helyreigazitás.) Lapunk mult számában jeies festéezünk Markó 
Károly halálát jelentvén, tévedésből Károly helyett Ferenczet irtunk, mit 
ezennel helyreigazítunk. 

A m a g y a r A k a d é m i a palotája . 

— (Ujabb kimutatása) a Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez, a magyar 
Akadémia számára beküldött hazafiúi adakozásoknak. 

XXXVII. közlés : Nagy-Kemenczéről (Zemplén) Kovács Pál által töb
ben 10 ftot, Szalay István tüzifakereskedő Pesten 100 ftot; összesen 110 ft. 

Az eddigi I—XXXVII. közlésekkel együtt : 13 ,580 f l . 10 kr., 1 régi 
római arany, 1 huszfrankos arany, 106 cs. arany, 21 kétpftoa tallér, 1 orosz 
tallér, 3 ujftos, 140 húszas, 14 negyedftos, 1 tizes, 1 db. 100 ftos és 10 db. 
20 píloa nemzeti állam-kölcsön-kötelezvény. 

— (Részletes kimutatás) a fentebbi adakozásokról, melyekhez többen 
járultak : 

Nagy-Kemenczén 10 ft. gyűlt össze, az adakozók nevei : Kdvács Pál 
kasznár és neje 2 ft 50 kr., Linhárt Vincze erdész 1 ft., Szép Sándor erdész 
60 kr., Kovács György ispán 40 kr., Gömöry Simon sáfár 1 ft. 50 kr., a vas
gyári munkások 2 ft., Muliczki Elias CBŰrös 30 kr., Frenya György kertész 
20 kr., Merjavi János kerekgyártó 1 ft. 50 kr. 

E g y v e l e g . 

© (A Parisban elhalt Bonaparte Jeromos herczeg első feleségé) A m e 
rikában Baltimore városban é l , már mintegy 80 éves. Jeromos herczeg halá
láról értesült ugyan, de azért épen nem öltött gyászt. Tetemes vagyonnal bír, 
melyet mind unokájának az ifjabb Jeromosnak hagyand hátra, kiről büszke
séggel szokta beszélni, hogy a franczia seregben szolgál, magát már többször 
kitüntette s előmenetelében csupán saját érdemeire támaszkodik. — A z éltet 
asszonyságot sokszor lehet látni, hogy a piaezon maga vásárol be. Homlo
kán folytonosan diademet visel a h-g valódibb gyémántokkal ékítve; karjai 
fejérek, gyengédek, teljesek, mint egy 16 éves leányé. O a legnagyobb aris-
tokrata s pártolója a fejedelmeknek; a köztársaságot valami igen közönsé
ges dolognak tartja. 

b .— (A „Times" angol lap nyomdája és szerkesztősége.) A „ T i m e s " 
a világon létezd minden lapok közt kétségkívül legnagyobb. Két gyorssaj
tója óránkint 22 ezer példányt nyom, 45 lóerőnyi gőzgép által hajtatnak. — 
Ki e lapnál szedő akar lenni, megvizsgálják, hogy bir-e egy óra alatt 56 
betűs 40 sort, vagyis összesen 2240 betűt szedni. Minden ezer betűért 10 
ezüst garast kap, úgyhogy egy nap 4 tallért is kereshet. E lapnak 124 sze
dője van s ezek közöl 50 kizárólag a hirdetéseket szedi. — ö t hat gyorsíró 
foglalkozik a parlamenti közlésekkel s csak igy lehetséges, hogy egy, reggeli 
két órakor tartott beszéd a 7 órakor megjelenő „Timea"-ban már olvas-



ható. — A szerkesztőségi terem igen tág, közepén egy tölgyaeztallal, körös
körül pedig számos íróasztallal; e mellett van a szerkesztő urak étterme s a 
levéltár; a levéltár után jő a 24 javitnok szobája, kik fölváltva éjjel nappal 
dolgoznak a szintén, mint a szerkesztők, a lap költségén ott étkeznek is. A 
dolgozótársak mindegyike el van látva kész levélborit ékokkal, hogy ha a város 
bármely részében valami fontosat észrevesz, azonnal megírja és küldje be a 
szerkesztőséghez. — A Times igazgatósága nem fogad el előfizetést, hanem 
a lap terjesztését Smith kereskedő háznak engedte, hova naponkint 30,000 
példányt szolgáltat át; ebbből reggeli 6 órakor 16,000 példány indul el a 
világ minden részébe, a többi pedig Londonban s környékén kel el. 

b . — (Az angol tömlöczök) az indiai három helytartóságban oly roszul 
épitvék, hogy valóságos fészkei a pestisnek. Igy 1000 fogoly közöl Bongói
ban átalán 725, Bombay-ban 615, Madrasban 613 hal meg egy év alatt. 

+(Németeket, a hol csuk emberek laknak), a földkerekségén mindenütt 
találni. H o g y azonban nem mindenütt kedvesen látott vendégek, bizonyítja 
egy Parisba érkezett levél is, melyben ilyen dolgok foglaltatnak : „Yeddoban 
(Japánban) jelenleg igen izgatott kedélyhangulat uralkodik a németek ellen. 
Nem akarják őket ott többé tűrni. Minthogy az idegen hatalmak képviselői 
az oltalmat felmondták nekik, kénytelenek elhagyni az országot. Csupán két 
német, köztük egy berlini, volt oly szerencsés, az angol követ védelmét még 
hat hóra kinyerni." Talán Japánban ia erővel boldogitni akarják a népet. 

b . — (Amerikában a varrógépek) már 37 iparágban vannak alkal
mazva. A z avval készült müvek értéke 700 millió forintra rúg, s ha mindezt 
kézzel varrnák, akkor vagy 400 millió forinttal többe kerülne. Ideje volna, 
hogy e gép nálunk is divatba jő jön , hogy az öltözet felette magas ára 
alábbszáílna. 

S A K K J Á T É K . 
49. sz. f e ladvány. — L o y d Sámue l tő l ( A m e r i k á b a n ) . 

I ntm nehéz • mégis kitünö szép feladvány már több helyen megjelent; de hogy 
magyar sakk-közönség is ismerje, megérdemli, hogy mi is közöljük. 

Sötét. 
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Világos. 

Világos indul s 2-ik lépésre matot mond. 

A 44 . számú fe ladvány megfej tése . 
(Weisz A. J. tanártól.) 

Világos. Sötét. 
l ) V b 7 - h S : B h 9 - h 8 : 
2) B d 7 — d 4 tetszés szerint. 
3 ) H d S — b 4 f tetszés szerint. 
4 ) B d t - d 6 t 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben .- Fülöp József. — Lessen : b. Meszéna 
István. — B.-Újvároson .- Kovács Lajos. — Tor ük-Szent-Miklóson i Franki A. — Béreházán: 
Kun Sándor. — Debreczenben .- Sperber F. — Jánosiban .• Keszler István. — Parabutyban : 
Rothfeld József. - Kis-Kürlosön : Cs—y K. - Mooron : Radváner Vilmos. — St.-Mihá-
lyon .- Dióssy László. — Nagyváradon : Romhy Béla. — Vj-Becsén : Cselkó György. (Fáj
dalommal vettük észre, hogy e feladvány kétfélekép oldható meg, de vigasztalásunkra 
szolgál, hogy e hiba másutt is gyakran megesik.) 

Rövid értesítések. M.-Sziget: O. J. A 42-ben Sötét nem K c 3 — e 2 , hanem 
• 5 — c 6 első lépést teszi. A 48-nál Sötét V h 6 — h 4 : lépéssel kikerüli a matot. A 
44-nél Sötét Fh 3 — d 7 mindent meggátol. De ez ne gátolja a többszöri találkozást. — 
Emilnek : Már előre örülünk a viszonttalálkozásnak! 

Sz inház i napló* 
Péntek, nov. 23 . „Rang és szerelem." Legouvé színműve. Jókainé e 

darabban természetes, nemes játékával mindenkit elragad. Kivüle az e lőa
dás érdekességére legtöbbet tett Szerdahelyi, ki természetes humorával 
folytonos derülteégben tartja a közönaéget. 

Szombat, nov. 24 . „A Windsori vignök," V i g opera 4 felv. Zenéjét 
szerzé Nicolaí. Falstaff Kőazeghinek igen j ó ezerepe. Hofbauer Zsófia, mint 
Reich Anna, teljes elismerést vivott ki. 

Vasárnap, nov. 25. „A harmadik magyar király." Eredeti dráma 5 
felv. Tóth Kálmántól. Egyike érdekcsb drámáinknak; annál sajnálatosabb, 
bogy a szereplők nem mindnyájan fordítottak rá kellő buzgalmat éa kedvet. 
Lendvai a czimszerepet szép szerencsével adta, miért is a közönség nem ma
radt adósa. 

Hét/S, nov. 26. „A falusiak." Eredeti vigjáték 3 felv. Irta Szigeti Jó
zsef. E kedvencz darabot ezúttal ki-iegitőül rántották elő „ A szerencse gyer
meke" helyett, mely Munkácsy-F-né betegeége miatt elmaradt. A közönség
nek a jó izü magyar darabban, különösen Szigeti (a bácsi) játékában teljes 
kárpótlása volt az elmaradt jutalomjátékért. 

Kedd, nov. 27. „Dinorah, vagy : a ploermeli bucsu." V i g opera 3 felv. 
Heyerbeertöl. Nagy közönség, a minél inkább ismerkedik meg az uj dalmű 
zenéjével, annál növekedőbb tetazé8. 

Szerda, nov. 28. Munkácsy-F-né javára, előazör : „A szerencse gyer
meke." Jellemrajz 5 felv. Irta Birchpfeiffer Sarolta; fordította N . N. Igazi 
birchpfeifleri darab, német érzelgőaséggel, itt-ott kedélymelegséggel s egy 
kis unalmassággal vegyítve. A darab egyébiránt j ó l fogadtatott a Munkácsy 
F-nének megint amolyan „tücsök"-féle csinált virág jutott szerepül, melyet 
igen jól adott. 

Szerkesz tő i mondaniva ló . 
6386. Szubogy. Sz. F. Sajnálattal tudatjuk, hogy lapunk f. é. másodfélévi teljes 

példányaival nem szolgálhatunk. Újra ajánljuk a rendes időbeni előfizetést, miután kiadó
hivatalunk, a kiállítás költséges voltánál fogva, a későn jövők igényeire, legjobb akarata 
mellett sem lehet kellő figyelemmel. 

6387. Topolya. N. K. A hirdetésekben ajánlott szerekért és egyénekért egyáta
lában semmi felelősséget nem vállalhat a szerkesztőség. Előttünk a tárgy ismeretlenebb 
mint ön előtt, sót csak ön által lettünk arra figyelmesek. Utána fogunk azonban járni s 
ön esetére vonatkozólag, a netalán! ámitás kiderítésére, a hatalmunkban álló eszközök 
által mindent el fogunk követni, hogy ön sérelme orvosoltassék. 

58S8. Philadelphia. Fr. E. Hát ott is van magvar ember és Vasárnapi Ujság ? — 
A nagy világon e kivül másutt is? Hanem azért „rendületlenül''. Máskor is szivesen lát
juk. Az illető számot külön példányban is küldjük. 

6389. Baja. Fiaskó. A levél igen elmés, de jobban szeretnénk valódi tényeket. 
5300. Esztergom. Tanuló Nem ismerjük a vádat, mely ellen a felszólamlás törté

nik. Nem is kell annak oly nagy fontosságot tulajdonítani, hiszen ott ugy sem olvasta 
senki. 

5391. Dolha. R. V. Isten hozott! A közlött német fordítást, másokkal együtt, 
szintén ismertük, de tán egyes kifejezéseket kivéve,Játalában kevésbbé sikerültnek talál
tok, mint azt, melyet mi közlénk. Viszonttalálkozásigl 

5392. Kaposvár. Vágó. A jótékonyczélu sorsjáték teljes nyeremény-sorozata szám
talan nyomtatott példányban küldetett szét az ország minden vidékére, a hol sorsjegyek 
áruitattak. E tekintetben semmi mulasztás nem történt s a kezeléshez semmi gyauu sem 
férhet. Nagy napilapjaink is közlötték az egész hosszú sorozatot. 

6393. Léva. A. G. Az ajánlatot szivesen fogadjuk s a feltételt uj év után örömest 
teljesítjük. 

5394. Bérs. L. Vin-ze. A czikk mellé a történelmi adatok kutforrásának megneve
zését látnók szükségesnek. 

5395. Corzaa. X. Könnyen meglehet, hogy egy ujabb, bővitett kiadásra kerül a 
dolog, s akkor egyezkedni szeretnénk a dallam és zene tulajdonosával is ennek ez alka
lomra átengedéséért. Máskép ez nem állana hatalmunkban, s árért maradt el első izben is. 

5396. Gyér. V. I. Ott lakik önök körében egy tapasztalt, szenvedélyes régészünk, 
a mi tisztelt barátunk, dr. Rómer, — tessék hozzá fordulni, s A bizonyosan első látásra 
teljes felvilágosítást adand önnek az érem felől. 

6897. Debreczen. Molnár György urnák. A küldött 100 forintot, a részvétteljes 
adakozók névsorával együtt, boldogult Rapecz Ferencz özvegyének átadtuk. A nemes 
tett nem szorult magasztalásunkra. 

H E T I N A P T Á R . 
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(X Utolsó negyed 6-én 7 óra 17 perczkor este. 

T A R T A L O M . 
Csengery Antal (arczkép). Zilaky K. — A visegrádi rom. Bajza Jenő. — A vajda 

leánya (folyt.) P. Szalkmáry Károly. — lluna-Foldvár (képpel). Lztppa Péter. — A bölény 
a bialowiczi őserdőben (képpel). — Csodaorvosok és delejezők (vége). — Böngészet. — 
Tárbáx : Adatok Petőfi halálához X I . X I I . X I I I . — Naptárirodalom 1861-re. Egyház 
és iskola. Irodalom és művészet. Ipar. gazdaság, kereskedés. Közintézetek, egyletek. Mi 
uj«ág? Magyar Akadémia palotája. Egyveleg. Sakkjáték. Szinházi napló. Szerkesztői 
mondanivaló. Heti naptár. 

Felelős szerkesztő Pakli A l b e r t : (lak. magyar-nteza 1. az.) 

Kiadó-t^rjetmo. mrkenast Gusztáv. - Nyomtatja Landerer is Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1860. 




