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gyobbrésze a protestáns vallást követi! Szomorúan hatott mindnyájunkra 
egy huszonhatéves fiatal embernek — a Dom Miguel ezredből — szerencsét¬ 
len halála; egy tüzér altiszt a jégen elcsúszva az előtte menő ifjút a kétcsŐvü 
vadászfegyverrel véletlenül meglőtte, mind a két golyó az ifjú szivét fúrta 
keresztül; áldás és béke a kedves szüleitől és szeretett hazájától távol, ide¬ 
gen földben fekvő ifjú hamvaira! — E napokban meglátogattam itt lakó 
Helfy Ignácz hazánkfiát; igazi nyílt magyar szívességgel fogadott; nem 
győztem eléggé csudálni gazdag könyvtárát, megrakva angol, franczia, spa¬ 
nyol, olasz, német, magyar, latin és hellén legjelesebb irók munkáival; a 
látogatási perezben tisztelt hazánkfia épen az általa kiadandó olasz-magyar 
nyelvtanán munkálkodott. Helfy ur az olaszok előtt köztiszteletben álló 

egyén. Különösen a magyar nyelvnek az olaszok közötti elterjesztése körül 
működik és fáradozik. Magyar lapjaink is voltak. Signor Giuseppe Timolini 
kávéháza a főtéren (Caffeteria delPace)volt a Minerva temploma, ide j aránk, 
ha szivünk bánattal szorult, hogy enyhülést szerezzünk, de e szellemi élve¬ 
zetünktől is meglettünk fosztva, felsőbb rendelet utján a rendőrség letiltotta 
a magyar lapokat. — Nem szándékom panaszkodni, mert panaszom elhang¬ 
zott szó lenne a pusztában, eszembe jutnak itt Tacitus Agricolájából ezen 
szavak, szépen ábrázolva Domitianus korát : „Memóriám ipsam cum voce 
perdidissemus, si tam in nostra potestate esset oblivisci quam tacere." (Gon¬ 
dolatunkkal egyszersmind emlékező tehetségünket is elvesztettük volna, ha 
ugy hatalmunkban állana felejteni, mint hallgatni!) Ujverbászi. 

SAKKJÁTÉK. 
59-ik sz. feladvány. — Willmers Rudolftól. 

(New-Yorkban pályakoszorut nyert feladvány.) 
Sötét. 

d e 
Világos. 

Világos indul s 4-ik lépésre matot mond. 

Az 54. számú feladvány megfejtése. 
(Wrisz A. J. tanártól ) 

Világos. Sötét. 
1) B d 6 — c 6 b 7 - c 6 : 
2) V g 4 — e 4 f tetszés szerint. 
8 ) V e 4 — f 4 tetszés szerint. 
4) H c 5 - e 4 t 

Helyesen fejtették meg. Vetzpréniben : Fülöp József. — Ltssen : báró Meszéna 
István. — Uj-Becsén : Cselkó György. — Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly. - Parabuty-
ban: Rothfeld József. — B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Nagyváradon : Romhy Béla. 

Rövid értesítések. Moor : R. V. Köszönettel vettük. — Eger : h f. A meg¬ 
fejtés helyes, de a feladványt könnyűnek találtuk. 

Színházi napló. 
Péntek, febr. 1. „Makranczos hölgy." Vígjáték 4 felv. Shakespearetb'l. 

Ez este Komáromy Alajos is föllépett mint „Luceacio" — szívességből. Ez 
eset is a mellett ezól, hogy Koinárorayr* nemzeti színházunknak szüksége 
van, vagy legalább tehetségének jó hasznát vehetné; azért az igazgatóság 
helyesen cselekednék, ha őt ismét állandó tagul szerződtetné. 

Szombat, febr. 2. „Rigoletto." Opera 4 felv. Verditől. A nagyszámú 
közönséget ezúttal csupán Hollósy-L-né mint Gilda, elégitheté ki teljesen. 
A herczeget Ellinger énekelte; ugylátszik, tart arra valamit, hogy nagy 
hangerejét kitüntesse. 

Vasárnap, febr. 3. „A két Barcsay." Eredeti dráma 4 felv. Irta Jósika 
Miklós. 

Hétfő, febr. 4. ,.Estve és reggel." Eredeti vigjáték 3 felv. Irta Kövér 
Lajos. Nem tartozik a színházi niűsorozat kiválóbb darabjai közé, habár a 
szereplők igyekeztek az előadást minél érdekesebbé tenni. Közönség csekély 
számmal. 

Kedd, febr. 5. „Kunok." Eredeti opera 4 felv. Zenéje Császár 
Györyytöl. 

Szerda, febr. 6. ,,Csalódások." Eredeti vigjáték 4 felv. Irta Kisfaludy 
Károly. 

Csütörtök, febr. 7. „A windsori vig nők." Vig opera 3 felv. Zenéjét 
Nikolai. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5512. Losonci-Cseri. Legczélszerübb lesz, ha ön az „erdöszeti múszótárt" a m. 

Akadémia titoknoki hivatalának küldi be. Ott nem csak véleményt mondnak róla, de a 
kiadást ig elrendelhetik, ön munkája nagy hézagot pótolna, ha egyebet nem tekintünk is, 
mint az e tárgyban hozzánk érkező gyakori felszólalásokat. 

i 5513. Magyar nemzet. E verset így nevezi ön 
| meny." ítéljen felette az alkotmányos haza. 

Ai eleje igy szól : 
Estve volt, setét yolt 
A magyar nemzetnek; 
Halynallik, megvirrad, 
Hál' a jo Istennek. 

A borzasztó éjji 
Nagy fötótaégben is; 
Ha nem nagyon futva, 
Haladott ő még is. 

,általam eomponált hazai költe-

A vége pedig ez : 
Még is tsak azt kéri, 
A mi sajátja volt, 
Az ősi alkotmányt, 
Az igazi jogot. 

Méltó i» ő arra, 
Hogy áztat megkapja, 
Mert vérrel szerezte, 
Nem lopta — nem csalta! 

(Az ember nem tudja, mi nagyobb e compositióban : az aesthetika, a politika vagy 
a grammatika!) 

5514. Bajj. M. G. A tervrajzot vissza fogjuk küldeni. Erről akkor lesz ideje 
szólani, ha az emlék ügye komolyan szőnyegre kerül. Az akadémiai épület iránti indit-
vány már akkor elkésett. 

6515. Piiczinez. Cz. R. A 10 ftot vettük; a munka egy pár nap alatt készen lesz 
s azonnal útnak indittatik. 

5516. Felsö-Karaszló. G. A. Igen sajnáljuk, hogy a Szózat rutáén fordítását 
korábban nem birtuk; most csak egy uj kiadás esetére vehetjük hasznát, mire egyelőre 
nincs kilátás. De azért elteszszük s köszönjük. 

5517. Cselnek. Sz. P. Köszönet az értelmes és korszerű felszólalásért. A jegyek 
metszése némi időt igényel, rendes nyomdai eszközökkel itt nem boldogulván. A pénz is 
megjött. Sót még annak az ígéretnek is nagyon megörvendettünk. Viszontlátásig. 

5518. Kr-Köbölkut. M. J. A. közlött beszéd igen jelég alkalmi üdvözlet, de nem 
lehet az alkalmi versezeteket s beszédeket mind közölnünk, mert azok száma most légió, 
utoljára is ugyanazon elemekből vegyülvék; ezen elemek pedig : a hazafiság nemes ér¬ 
zelmei s az udvariasság szabályai. Tiszteletre méltó dolgok, de hálistennek! már nem 
feltűnő, nevezetes és ritka dolgok. 

5519. Debrec»en / \ Bámulattal olvastuk az események rajzát, csodálkozunk egyes 
emberek könnyelműségén, mások könnyenhivőségén. Az idő elégtételt fog szolgáltatni 
mindenkinek, érdeme szerint. — Az enüékszobor ügyében megtettük az első lépést' az 
eredményről magánúton. A közlött terv nem nagy mértékben birja tetszésünket. Minde¬ 
nekelőtt jobb rajzra és mintára fogunk szert tenni. Van nekünk itt egy hires oroszlán¬ 
faragónk. 

5520. Butyin. L. L. örömmel értesültünk, hogy egy névnapi összejövetel alkal¬ 
mával a szerencsétlen honvédek, özvegyeik és árváik számára 20 ftot gyűjtöttek önök ; de 
azt nem irja öo, hogy a pénz hova küldetett ? Vagy még ezután várhatjuk ? 

5521. Emlékezés a honalapítóra. Sok erő a conceptióban; az eszme kivitele 
gyenge. 

5522. B. Henye. P. S. Szivesen közölnők, de egy meggondolatlanul oda vetett 
szó nem érdemül oly nagy czáfolatot — verebek ellen ágyukkal! Átadjuk az illető lap¬ 
nak ; ott mint a speciális szakba vágó tárgy igy is helyén lesz. 

5523. Urmezó. R. I. Sajnáljuk, hogy a „Szózat" orosz forditását csak most vesz-
szük. Keressük a módot és alkalmat, ennek is kiadására. — A „rusznyák" elnevezés elleni 
felszólalást, észrevételeinkkel együtt, jövő alkalommal. Roméljük, megértjük egymást; 
csak akarat és jó szándék kell hozzá. 

5524. Philadelphia. Fr. E. Vettük a levelet. Az ég tartsa meg ön szép buzgóságát. 
5525. Blinatítlan. L. K.Sok szerencsét a további pályához s mielőbbi viszontlátást l 
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TARTALOM. 
Gróf Apponyi György (arczkép). — Pogány magyarok napvárása. Mindszenti 

Gedeon. — Eletein legszomorubb napjai (íolytatás). Jókai Mór. — Pontok Magyarország 
múltjából (folytatás). — Garibaldi Caprera szigetén (két képpel). — A maszlagos nad¬ 
ragulya. Szabó Ignácz. — Gróf Széchenyi István műveiből (folytatás). — Egyveleg. — 
Tarhaz : Adatok Petőfi halálához XXXI—XXXIII. — Irodalom és művészet. Ipar, 
gazdaság, kereskedés. Egyház és iskola Közintézetek, egyletek. Mi újság? A magyar 
Akadémia palotája. Levelezés. Sakkjáték. Szinházi napló. Szerkesztői mondanivaló. 
Heti naptár. 

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

Pest, február 17-én 1861 

A Vasárnapi Újság hetenkint egyszer nagy negyedrétben 1% ivén jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai nton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft.. a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. uj pénzben. A Vasárnapi Újság a Magyar Sajtóval együtt (a Politikai Újdonságok nélkül) félévre 10 ít., évnegyedre 
S ft. nj pénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-utcza 4. szám) bérmentve utasítandó. (Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.) 

Haubuer IHáté, szuperintendens. 

Kiadd-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1861. 

E lapok nyilt Pantheonában, azon férfiak közé, a kik iránt 
még életökben kész az érdemet méltánylani tudó nemzedék az elis¬ 
merés és tiszelet önkéntes adóját leróni, állitjuk fel, egy tisztes 
férfiúnak arczképét, kinek szelid komolyságba felvegyült férfias el¬ 
határozott tekintete első látásra is sejteti velünk, hogy nem tarto¬ 
zik a mindennapi emberek sorába; az egyház és haza iránt, a ne 
héz idők próbái közt kitüntetett törhetlen hüségű jelleme pedig 
meggyőzhet bennünket afelől, hogy a helyet, melyet a köztiszte¬ 
letben már elfoglalt, s melyet e lapok Pantheonában is számára 
kijelöltünk, fényesen kiérdemelte. — Egy protestáns papnak élete, 
mig híveinek szűk és szerény körében működik, észrevétlenül foly 
le, mint a csak legközelebbi 
környezetére jótékonyan ható 
csendes patak. De midőn a köz¬ 
bizalom által igénytelen köré¬ 
ből kiemeltetve a közügyek 
élire állittatik s vezéri szerep¬ 
pel bizatik meg, anélkül, hogy 
fénytelen állását elhagyná, an¬ 
nál több szem fordul feléje, 
mennél többeknek szolgál, és 
ha nehéz feladatát dicséretesen 
megoldotta, annál nagyobb 
mérvben nyilvánul iránta a 
legszebb jutalom, a közönség 
osztatlan érdemméltánylata. 

Haubner Máté, a dunán¬ 
túli evang. egyházak szuperin¬ 
tendense, született Veszprém¬ 
ben 1794. évi sept. 19 én. A 
kegyes szülök a Máté nevet 
kétségkívül más okból is adták 
fiukra, mint hogy névnapját 
harmadnap múlva megérhesse, 
de hogy valaha az, Szegedi 
Máté superintendensnek utóda 
lehessen, nem gondolhaták. 11 
éves korában a soproni ly-
ceumba adták fel őt, hol azon 
8 év alatt, melyeket ott töltött, 
ámbár az elsők közé tartozott, 
mégis, midőn a tudomány ezen 
első forrásától bucsut vön, ő 
vala magával legelégületle-
nebb. — Vörös-Berény közelé¬ 
ben az ó-mádi szőlők felöl a HAUBNER MÁTÉ. 

Balaton partján egy gömbölyű nagy vörös kő gyakran volt tanuja 
a 19 éves ifjú lelki gyötrelmének, midőn a háborgó tónak hány-
kodó hullámain eltekintve önmagát vizsgálgatá, irányában a vá¬ 
lasztott pályának. Ellenkezőleg mint a pogány bölcsre, hatott reá 
az önismeret. A bölcset felemelte a semmittudásnak tudata, öt, a 
tudomány szomjas ifjút, leverte tanulmányai csekélységének érzete. 

Ez okból szinte jótékonyan hatott reá, hogy azon időben a 
külföldi egyetemek látogatása ideiglenesen kormányilag tiltva le-
vén, útlevelet a kiutazásra nem kaphatott. A másfél évi zárlat ide¬ 
jét tehát készületre forditá, részint az evangeliomi s közlékeny 
szellemű Balassa János sz.-lőrinczi lelkésznél, részint Pozsonyban 

mint magánnevelő. 1815. év¬ 
ben ment ki Jénába, honnét 
más egyetemeket is megláto¬ 
gatott. Visszatérte után po¬ 
zsonyi nevelői állását egy más¬ 
sal cserélte fel fényes feltéte¬ 
lek mellett Bécsben, Gyika 
Emánuel Konstantin házánál, 
a ki ritka klasszikái műveltsé¬ 
gének drága kincseit, a görög 
remekírók müveinek tárgyava¬ 
tott magyarázata által, meg¬ 
előző készséggel osztá meg 
vele, ugy hogy mig ő a nevelő 
a gazdag urfit, az apa meg a 
nevelőt neveié. Sok tekintet¬ 
ben szerencsés az a protestáns 
candidatus, ki mielőtt nyilvá¬ 
nos hivatalba lépne, müveit 
uri családoknál nyer nevelői 
állomást, hol sajátjává teheti 
azon szükséges műveltséget, 
melyet a legjobb iskolák sem 
adhatnak meg mindenkor. — 
Ilyen szerencsében részesült 
Haubner három évig nemcsak 
a Gyikaháznál, de később Sop¬ 
ronban, egy szép műveltségű 
előkelő sziléziai család köré¬ 
ben is. A magánpályáról a 
nyilvánosra hivta meg őt a 
pozsonyi ev. konvent az ottani 
tanoda nyelvészeti harmadik 
osztályába. Minthogy azonban 
hivatása nem a tanári, ha. 

r 



74 

a lolkészi vala, örömest fogadá el a vasi felső egyházmegye egyik hiveinek körébe, egyházkerületi gyűlésre érkezve, azoktól egy fé-
első osztályú gyülekezetének, Szakmáknak meghívását, hova 182 l.j nyes bevonulással, melyhez valláskülönbség nélkül számos tisztei¬ 
évi aucuszt. 20 án szenteltetett fel Kis János superintendens által, gök, még a főúri rangból is — csatlakoztak, fogadtatott. 
», ^ v A. ^w u H B *-•" *•* ^^ ^ ^ — — — — jt 

Ezen népes, hegyi 13 községből állott egyház szellemi felvirulá 
sara forditá, majdnem a martyrságig, fiatal, eleven lelkének szép 
tehetségeit. Itt hozá létre azon tanulságos tanitói értekezleteket, a 
kormánya alatt volt több tanitó közt, melyekről a „Protest. Egyh. 
és Isk. Lapok" első éveiben, irá kétségkivül lelkének édes vissza 
emlékezésében Győrből azon regényszerü tanulságos közleményeit, 
melyekre azon lapok olvasói maiglan is jól emlékezhetnek. 

A ritka szónokiad tehetségeiről elhiresült lelkészt 1829. év¬ 
ben hivta meg a n. győri városi gyülekezet lelkipásztorának, a hol 
hivataloskodásának mindjárt kezdetét inegnehezité agg tiszttársá¬ 
nak Fábrinak, halála, — fiatal vállaira nehezülvén három évnegye¬ 
dig a terhes hivatalnak minden teendői, — és az 1831. évben ré-
mületesen dühöngött cholera; de annál nagyobb mérvben lön, 
fáradalmaiért és igazi evangeliomi szellemű szónoklataiért jutal¬ 
mazva, hiveinek közszeretete által 

A dunántúli ev. egyházkerület előbb főjegyzőjévé, 1846. pedig 
superintendensévé választotta meg okt. 6 án Pápán tartott köz¬ 
gyűlésén. Mint superintendens telve a legszebb tervekkel, első fel¬ 
adatául tűzte ki mint jó pásztor, a gondjai alá bizott hiveit s azok 
egyházi ügyeit megismerni. Ez okból kezdte meg nyomban egy¬ 
házi látogatásait, melyeknél sok ezélszerü, maiglan is fennálló intéz¬ 
kedéseket tön. Ily közhasznú működésében érte a főpásztort az 
1848. évi forradalom, melyben a törvényes magyar minisztérium 
felszólítására is, egy föpásztori körlevelet bocsátott ki a kerület 
lelkészeihez és tanítóihoz, felhiván őket, hogy igaz evangeliomi 
szeretetben férfias erélyességgel segítsék elő édes honunk védel-
mezése körül, gyámolitani az emberiség megsértett legszentebb 
igazait. E lépését az osztrák kormány lázitásnak véve, hadi tör¬ 
vényszék elé idézte és pásztorlevelének önkéntes magyarázatánál 
fogva hat évi várfogságra Ítéltetett, A reá sulyosult nehéz keresz¬ 
tet igazi evangeliomi béketüréssel hordozá. — Fogsága másfél 
évig tartott, mely időből kilencz hetet a pozsonyi katonai laktanyá¬ 
ban töltött, hoí megengedtetett neki, hogy a szenvedő atyához 
páratlan gyermeki hűséggel ragaszkodó leánya, Matild, börtönét 
megoszsza, fogságának többi idejét pedig, a tyroli sziklavárban 

——— £ } — rj / <-j 

Kell még, hogy Haubner irodalmi működésére is egy futó tekin¬ 
tetet vessünk. Hatással voltak reá, mint ifjúra már, e tekintetben Kiŝ  
János sup. és Horváth János veszprémi kanonok, prépost és később 
fehérvári püspök. Az elsőre nézve köztudomású dolog, hogy a 
Sopronban tanult jelesebb ifjaknak valódi atyjuk, irányadójuk és 
biztatójuk vala; de a másodikra nézve megérdemli felhoznunk, 
hogy mint nagyhírű magyar literator, még Veszprémben létekor, 
magas műveltségénél fogva, önként különös pártfogásra méltatta a 
a serdülő protestáns ifjút. — Mikor Napóleon megbuktatására a 
szövetségesek benyomultak Francziaországba, a veszprémi ifjúság 
a megsebesült önkéntesek (volontérek) javára, egy színdarab elő¬ 
adására vállalkozott. Közreműködésül fel volt Haubner is szólítva. 
Azonban atyja nem engedte meg, hogy theologus fia, kinek Vesz¬ 
prémben többször prédikálnia kellett, a színpadra is fellépjen. De 
hogy a nemes vállalat iránt Haubner mégis részvétet tanúsítson, 
eo-y színdarabot maga készített. Elöadatásán megjelent Horváth 
prépost is. Másnap Haubnert magához hivatván, nyájasan fogadta : 
„fiu, úgymond,nem hogy elbizd magadat, mintha tettél volna vala¬ 
mit, hanem hogy iparkodjál, adom ezeket." És ezzel megajándékozta 
Virág Benedek Horatius leveleinek magyar fordításával és saját 
magyar egyházi minden dolgozataival. Sőt használatára megnyitotta 
nagyszerű könyvtárát, többször megnyitotta erszényét, külföldre 
utazásakor is több arany nyal megajándékozván öt. 

Később irodalmikig működött az egyházi téren, a „ProtEgyh. 
és Isk. Lap"-banközlött tanulságos és érdekes czikkei által. Ezen la¬ 
pokban vivott nemes és érdekes harczot Szenczy Ferenczczel, jelen¬ 
leg szombathelyi püspökkel. Midőn gr. Zay megtette az unióra az 
első mozzanatokat. Haubner irta meg ahhoz az unió kátéját. Több 
jeles egyházi beszédei, részint külön, részint Székács és Török gyűj¬ 
teményében jelentek meg. Ezeknek szerkesztésében mint valódi 
mester, tul tesz sok jeles némethitszónokon. Emlékezetes leszen so¬ 
káig azon beszédje, melylyel Székács superintendenst a múlt nyá¬ 
ron Pesten hivatalába beiktatta, mint az egyházi ékesszólás remek 
példánya. — Az alap, melyből szól, mindenkor az evangeliom, mely 
majd hegykint emelkedik előtte s melyből ö tiszta aranyat — majd 

Kufsteinban szenvedte ki, hol helyzetének enyhültségére nézve so- tengerkint tárul el előtte, melyből ö a legdrágább gyöngyöket 
kat köszönhete Mária Dorottya főherczegasszonynak, előbbi szere- tudja előhozni. A fiatal papi nemzedékre nézve valódi áldás lenne, 
tett nádorunk özvegyének. 1850. évi július hó közepén amnestiát ha jeles egyházi beszédeinek legalább vázlatait közrebocsátana, 
nyert Kerülve minden tüntetést, csendes örömben tért vissza övéi- Az egyház osztatlan óhaját fejezzük ki azon hő kívánatban, 
nek utána sóvárgó körébe. De öröme rövid volt! Az általa gon- hogy az urnák ezen szive szerinti emberét, dicsőségére es az egy-
dosan került tüntetések ürügye alatt, néhány nap múlva megjött ház javára még sokáig éltesse. K. 
a parancsolat, mely öt hiveinek és családjának karjai közöl újra 
kiszakasztá. Hiában ment le Pestre, kérni a kormányzót a valóság 
szigorú vizsgálatára. Győrből távoznia kellett. Számos tisztelői ve¬ 
télkedve ajánlották fel neki házaikat menhelyül, lakását azonban 
Sopronba vette azon szándékkal, hogy fedhetlenségének védpai-
zsáról, ott a világ szeme előtt lepattogjanak az ellene szórt vádak. 

Fehér Anna.. 
(Románcz.) 

Mint az illat liljomágyát 

Hat évet töltött Sopronban, hol munkás lelkének legjobban Odahagyja nyoszolyáját 
fájt az, hogy ennyi időt mint szabad ember tétlenségben kénysze- Minden éjjel iehér Anna. 
rült tölteni, még csak az sem lévén neki megengedve, hogy az egy-
házkerületnek felterjesztett közkívánatára a soproni főtanodában a 
theologusokat oktatná. Miután győri hívei visszanyerhetését nem 
remélhetek többé. — dicső tett volt a nagy-geresdi gyüleke i 
zettől, hogy midőn nevének említése is polgári bűnnek tartatott,. 
1853 ban közakarattal lelkészének választani és érette nemcsak fo-í 
lyamodni merészlett, hanem a kedvező válaszra harmadfél évig ki- j 
tűrve várakozni is kész volt, és ezen idö alatt megnyerhetése re¬ 
ményében számára uj csinos paplakot épített, hogy a hazában 
hontalannak hajlékot adhasson! Végre megjött az engedély, a ge-
resdi hívekre nézve a kitartott béketürésnek jutalma, a pásztorra 
nézve, az elégtételnek első örömpohara, és 1856. maj. 11-én pün¬ 
kösd napján újra lelkészi hivatalba léphetett. — De az elégtételnek 
m ég egy második Örömpoharát is megtölté számára az isteni gond¬ 
viselés, midőn 1860. jun. l é n a dunántúli ev. egyházkerület, Kő¬ 
szegen tartott közgyűlésén, képviselőinek osztatlan akarata és 
lelkesedése, méltóságteljes következetességgel visszahelyezte su-
perintendensi tisztébe, melyben jelenleg a magas magyar királyi 
kormány által is törvényesen el van ismerve. 

Az elégtételnek harmadik örömpoharát, jól esett lelkének ki¬ 
üríthetni, midőn a múlt évi aug. 22-én Győrbe, elébbi szeretett 

Gyaloguton, bokrokon át 
A telő hold mutogatja; 
Fehér arczát, habruháját 
A holló-haj takargatja. 
Megy, tűnik, meg újra rémlik, 
Csillog a fű nyomdokába . . . 
Ki tudná : mi nyomán fénylik, 
Könyü-e, vagy fénybogárka? . 
Lemarad a bokor és ut; 
Tovább halad Fehér Anna . . . 
Erdőszélben a táj szétfut, 
Itt-ott egyegy sötét halma. 
S egyik halom oldalára 
Leül Anna szivdobogva . , . 
Hallgat a táj, néz reája, 
Mintha rajta andalogna. 
S Fehér Anna lelke nyilik : 
Szívepedve zendül ajka . . . 
A dal épen ide illik — 
Mit dalolhat? hallga! haliga! 

„Hős szerette a leánykát, 
Mégis elment a csatába; 
Jobb szerette szabadságát — 
Elébbvaló volt hazája. . . 

„És elesett a csatába, 
Árván hagyta a leánykát; 
S csatasirját sirva látta, 
A lány minden éjszakán át. 
,,Hős a másvilágon is hű — 
Eljött hozzá minden éjen; 
Eljött hozzá szellőkönnyü, 
Villámlábu felhőménen. 
„Megölelte lágy kebellel 
S hítta messze boldogságba; 
Messze, hol a csillag felkel 
És soha se huny ki lángja. 
„S a leányka egyik éjen 
Sejteté, hogy elmegy. . . elmegy. 
S eltelék a lovag kéjben, 
Kéjével a szerelemnek. 
,,Es amidőn jött a hajnal : 
A felhőmén köddé vála . . . 
És a ködben, titkos zajjal, 
Eltünének jobb hazába." — 

75 

Fehér Anna alig monda : 
Lágy köd ült a halmon raja 
Palástját a hajnal bontá 
S ködöt űzött lángsugára . . 

S ott feküdött Anna — halva! 
Mint a virág illat nélkül; 
Szeretője bus sirhalma 
Nem zeng többé énekétül. 

Tóth Endre. 

Életem logszomorubb napjai. 
(Napidtöredékek JÓKAI MÓRTÓL.) 

(Folytatás.) 

Egy és ugyanazon szálláson voltam Ny**ival Aradon, mely¬ 
ben Csányi és Görgei voltak. Csányi szobája Ny**éra nyilt, Görgei 
az emeleten lakott. 

Semmi hang, semmi szó el nem kerülheté figyelmemet, a mi 
az utolsó napok alatt e szobákban mondatott; most is oly rettene¬ 
tesen ji.len van előttem minden alakja e soha ki nem törülhető 
emléknek; mintha az múlttá lenni soha nem birna. 

Az átalános hit, melyben katona és nemkatona megállapodott 
ez volt : visszavonulni a Dunántúlra s Komárom előtt foglalni 
újra állást. Klapka diadala már ekkor tudva volt : a híd még a 
mienk volt, melyen Kmetty átjött a Dunán, különben is volt a se¬ 
reggel egy teljesen felszerelt hídkészlet. Egyébre nem gondolt 
senki. 

Még azon este, hogy Aradra érkezénk, jött Görgeinek egy fu¬ 
tárja Debreczenből, az orosz fővezértől. Beszélte, mily kitüntetéssel 
fogadták az oroszok eleinte, a velevolt huszárokat aranyakkal, ru¬ 
belekkel ajándékozák, őt maga Rüdiger tábornok kisérte el az elő¬ 
őrsökig s ez igy ment — egész a fővezér, Paskevics hadiszállá¬ 
sáig, ott azonban már igen hidegen bántak vele, és semmi jóval 
sem biztatták. Pöltenberg tábornok, ki szintén parlamentaireül kül 
detett, még nem érkezett vissza. 

11-én reggel a magyar kormány férfiai egy okiratot szerkesz 
tettek Csányi szobájában, mely felszólítás volt a kormányzóhoz, 
hogy a hatalmat tegye le Görgei kezébe. 

Az okiratot aláirta legelöl Csányi, s egy óranegyedmulva 
Aulich. 

A többi minisztereket is hivatták. 
Megjelent nemsokára Vukovics s szintén aláirta. Valamivel 

későbben jött Szemére. 
Csak az ö arczán nem látszott meg az a gondolat, a mitől ben¬ 

nem majd szétszakadt a szív. 
Eléje adták az iratot : „mi ez?" kérdezé. 
— Olvasd és ird alá. Szólt hozzá Csányi. 
A miniszterelnök olvasá és mosolygott; de oly keserűen és 

fagyosan. 
— Nincs rá szükség, hogy aláírjam, hárman vagytok már 

alatta, az okirat érvényes, elküldhetitek. 
És nem irta alá. 
A felszólítási oklevelet azután összehajtogaták, lepecsételték 

s beküldték a várba. 
A beszélgetés közönbös tárgyakra tért át Hideg vérrel mon¬ 

dogatta minden ember, ho<ry holnap talán sokkal kevesebben le¬ 
szünk, hogy most már igazán szemközt áll mindenki a halállal. 
Még ekkor a ,,halál" neve alatt mindenki a csatát értette. 

Csányi sajnálkozott azon, hogy az utóbbi napok eseményeiről 
nem vitt naplót. 

— Tehát az elöbbeniekröl vittél? kérdezé Szemere. 
— Még pedig commentárokkal! viszonzá Csányi, szúró tekin¬ 

tettel Szemerére, kivel sok ellenkezése volt. 
— Én magam nem írtam naplót; szólt Szemere; az esemé¬ 

nyekre azért tisztán emlékezem, igen jó emlékező tehetségem van. 
Azzal vette kalapját; Isten hozzádot mondott a társaságnak s 

indult kifelé. 
Én az ajtó mellett álltam; mikor mellettem elhaladt, odafor 

dúlt hozzám s elég fennhangon ezt monda : 
„Bizony elvesztette Görgei Magyarországot." 
Most is előttem áll az a mosolygó arcz, mely e szavak után 

egy perez múlva eltűnt előlem, egy férfi mosolygása, ki azon percz-
ben hazát, vagyont, családot, jövendőt elveszített, kinek még csak 
útlevele sem volt, hogy meneküljön, sem félretett pénze, hogy 
másutt megéljen, sem családja jelen, hogy attól bucsut vegyen, 
csak mérhetetlen büszkesége : nem sirni akkor, midőn „ennyit" el¬ 
veszített 

IX. 
A következő nap egy perezre sem találkoztam Görgeivel; csak 

annyit hallottam, hogy Csányival együtt a várban vannak, a kor¬ 
mányzóval értekezni. 

Délben D** képviselőnél voltunk ebéden Ny**val és Kiss Er¬ 
nővel, midőn Uj-Arad felől erős ágyúzás kezdett hallatszani; arra 
átmentünk mind a Maroson, s még láttuk a csata végét, mely 
Nagy Sándor hadteste és a császári seregek között kifejlődött. 
Egyes kiáltások az ellentáborból, mint „vivát Jellasich," áthatot¬ 
tak hozzánk, hogy az ágyúzás megszűnt. 

Este felé a másik két hadtest is megkezdte átvonulását a Ma¬ 
roson; honvédtisztek, asztalra teritett térképről értekeztek a holnap 
reggeli csaraterv felől, mely Haynau seregét Görgei és Dem¬ 
binszky seregei által két tűz közé szoritandja. 

Késő e-te jött vissza Csányi Kossuthtól. Tizenegy óra volt. 
Azért tudom ilyen pontosan az órát, mert életemnek ez volt legret-
tenetesebb forduló pontja. 

Monda, hogy a kormányzó mindennemű hatalmát letette Gör¬ 
gei kezébe, s a fővezér, ki most már diktátor, azonnal rendelkezé¬ 
seket tőn, hogy csapatai induljanak Dembinszky seregével egye¬ 
sülni, a mi kezdete lesz egy talán oly hosszú csatának, a milyen 
volt aHorth és Isaszeg közötti. Tehát holnap kezdődik a végső el¬ 
döntő harcz. 

A végső eldöntő harcz! 
Ez volt az első megnyugtató eszme, a min lelkem két hónapi 

hánykódás után megnyugodott. 
Tehát holnap kezdődni fog. 
Mindenki lefeküdt a háznál, a gyertyákat eloltogatták, én a 

földön feküdtem leteritett gubámon s hallgattam az ablakunk 
alatt szakadatlanul folyó robajt; a csendben, dobszó nélkül vonuló 
hadsereg lépteinek moraját. 

Nincs dajkamese, nincs dallam ennél altatóbb! A hős fiuk in¬ 
dulnak a csatába! 

így gondolám ki magamban : most e halk, együtésü léptek 
moraján csendesen elalszom; majd mikor azután jőnek a nehéz 
ágyúk, azoknak dübörgésére fölébredek : egy kard van a fejem 
mögé támasztva, azt felkötöm, felöltöm köpenyemet, s észrevétle¬ 
nül kirohanok az alvó házból, odasorakozom a tüzérség közé; — 
ott is érek még valamit! 

Ez oly boldog, olyan nyugalmas gondolat volt, hogy ott a ke¬ 
mény földön elszenderedteui rajta. 

De mielőtt a nehéz dübörgő ágyuk jöttek volna, egy 
kéz ébreszte fel, mely vállamat érintő. Feltekintek s Ny**t láttam 
magam előtt, felöltözve : a gyertya ismét égett a szobában. 

— Öcsém, be édesdeden alszol; monda Ny**. Dembinszky se¬ 
rege szét van verve; — vége mindennek! 

ilyen álom és milyen ébredés! 
A halálra ítélt ébredése ennél nem iszonyúbb, ki családja kö¬ 

rében álmodta magát, s kit azzal ébresztenek fel, hogy vár a ha¬ 
lottas szekér! 

E pillanat emlékeinek leírását megtagadja tőlem a szív, meg¬ 
tagadja a kéz; annyit mondhatok, hogy ez beillik „kóstolónak az 
örök kárhozatból!" 

X. 
Egy sebesült tiszt érkezett a temesvári csatából, ki e hirt 

hozta, melyet később Guyon tudósítása megerősített. Guyon, ki a 
rósz híreket nem szokta nagyítani, tndósitá a kormányt, hogy Dem¬ 
binszky serege tökéletesen szétveretett. Kmetty Lúgoson védte 
túlnyomó erő ellen a sereg maradványainak menekültét, Mészáros 
és Vester törökföldre indultak, segédeik visszajöttek Aradra. 

Ütközetről e pt'rcztöl fogva senki sem beszélt. 
Csak az volt a kérdés : merre lehet még menekülni? 
Ny** azt monda barátainak, hogy maradjanak együtt s várják 

be nyilt homlokkal, a minek meg kell történni, legalább ne essék 
rajtuk az a szégyen, hogy a nemzet képviselőit kukoriczák közt_ 
mocsárokban fogdossák össze, mint <--gy szétszaladt guerilla csa 
patot. 

Csányi hidegvérrel ajándékozá el értékesebb holmiéit, köny¬ 
veit, pisztolyait olvan embereknek, akikről azt hitte, hogy túl fog¬ 
ják élni : midőn Nagy Sándor fájó sarcasmussal monda előtte : 
vájjon közölünk hányan válnak meg a fejüktől? „Mi ketten bizo¬ 
nyosan" feleié rá az Öreg honfi, komolyan hideg vérrel. 
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Mikor pisztolyait osztogatta; én kértem, hogy adjon nekem is 
egyet 

Szemembe nézett, s azzal haragosan elutasitott : 
> t _ Tedd, de ne mondd . . . ." 
Én nagyon elszégyenlettem magamat, hogy arczom elárulta, 

mire gondolok s kimentem a szobából. 
Kiss Ernő utánam jött s megfogva karomat, addig beszélt 

hozzám, mig kibeszélte fejemből azt a sötét gondolatot, a mit már 
homlokamon lehetett olvasni. 

Ö volt az, a ki rábeszélt, hogy kedvem legyen, újra kezdeni 
azt a megsiratott drámát, a minek élet a neve; ö volt az, a ki arra 
a határozatra birt, hogy meg ne adjam magamat sem a sorsnak, 
sem embernek, sem a halálnak snem bántam meg, hogy ezt tettem 
és köszönöm neki a föld porá¬ 
ban is azt a szót, a mi sorsomon 
határozott. 

— Önnek neje is van . . . . 
Nőm Gyulán maradt el tő¬ 

lem; odáig minden nyomorus-á-
gon át kisért : elhatározám, 
hogy visszajutok hozzá, ha lehet. 

Este nyolcz órakor érke¬ 
zett meg Pöltenberg, Paskie-
vicstöl. Az orosz fővezér utolsó 
válasza volt : „Föltétlen meg¬ 
adás." 

Ez volt az utolsó elvesztett 
reménység. 

S mintha a sors tréfát 
akart volna űzni az eltiportak-
kal, épen akkor érkezett meg a 
„Messenger" angol lap azon szá¬ 
ma, mely a britt országgyűlé¬ 
sen tartott beszédeket közli a 
magyar ügyek felett. 

Csalhatlan gyógyszer — 
egy halott számára. 

XI. 
Az azután következett je¬ 

lenetek csak másolatai a negyed¬ 
nap előttieknek. 

Ugyanazon tanácstalan ké¬ 
szülődés, csakhogy nem azon 
tréfás alakok többé, hanem a 
szomorúság, kétségbeesés tragi-
kllS kéDCl* 

A férfiak, kik találkoztak 
egymással, álöltözetekben, el-
másitott arczczal, nem nevettek 
most egymásra, hanem sirva 
fakadtak, egymásra borultak, 
ugy váltak el. Sokan nem is 
látták egymást többet. 

Az utczán mindenki bu-
csuzott egymástól. 

Legnagyobb e l lenségek, 
politikai antagonisták, egymást 
föltalálva, kiengesztelten nyújtanak kezet, — épen, mint egy elsü-
lyedő hajón. — A képviselők, kik elhatározák ott maradni, ott ül¬ 
tek sorban a piaczon, a fal mellett, a boltok lépcsőin, a puszta 
földön, búsan, szótlanul. 

Nekem a római senatus jutott eszembe, mely a Gallusok jöt¬ 
tekor a fórumon sorban ülve várta be az ellenség boszúját. 

Este felé kiszedték a Maros hidját, mely a várat a várossal 
összekötve tartá, az egész hadsereg visszavonatott : a vár védel¬ 
mére rendelt sugárágyúk, miknek Temesvár alul kellett volna 
megérkezniök, ezentúl oda be nem juthattak. Másnap az útban ta¬ 
lálkoztunk velők. 

Hajnal előtt nem lehetett a hadseregnek megindulni, mert a 
menekvök szekerei oly sürü tömegben torlottak meg a városból 
kivezető széles főutczán, hogy azok közt utat nyitni teljes lehetet¬ 
lenség volt. 

Havasi kecskepásztor. — (Lásd a szöveget 78. lapon.) 

E várakozás alatt találgatta mindenki jövendő sorsát. Legtöb¬ 
ben azt hivék, hogy az Siberiában fog végződni. 

Csányi nagy lemondással jegyzé meg : 
— Bizony nehéz lesz már ilyen öreg embernek, mint én, hozzá 

szokni ahhoz, hogy megkancsukázzák. 
Egy fiatal rokona járt vele, azt biztatta, hogy hagyja el, ne 

kisérje tovább balsorsa elé. Hanem az ott maradt vele s nem tu¬ 
dom hová lett? 

Ez utolsó estén családapák leveleket írtak otthonn levő sze¬ 
retteiknek, s azokat menekülni készülő fiataloknak átadák; némely 
levél soká nedves maradt. 

Azután az iratokat, mik másokat bajba keverhetnének, égetek 
el : mindent akép, a hogy egy öngyilkolásra készülő szokta tenni. 

Éjfél után két órakor je¬ 
lenté a vezérnek a Hunyady-
huszárok egyik tisztje, hogy az 
ut megnyilt, azzal szekérre ül¬ 
tek mind, s indultak Világos 
felé. 

Tul a Maroson látszottak 
az osztrák seregek elszórva csil-
lámló őrtüzei. 

Simánd felöl, a szürkület 
ködében, kivehetők voltak az 
orosz előőrsök dárdahegyei. 

XII. 
Még azon éjjel az egész 

hadsereg átvonult Világos alá. 
Annyi fájdalom közt leg¬ 

jobban fájt az ellenszenv, a mit 
honvédeink nyiltan mutattak a 
polgári osztály bajtársai iránt. 

Nem mondhatom, hogy az 
ellenszenv igaztalan volt. 

A jó katona, ki annyi csa¬ 
tában tette ki magát a halálnak, 
ki azzal az öntudattal pazarolva 
vérét, tűrt nyomort, sanyarusá-
got, hogy mindez áldozatot 
hóna boldogságaért hozza; — 
most minket okolt, hogy ez ál¬ 
dozatok eredményét belviszál-
kodásaink, egymásiránti félté¬ 
kenységünk porba ejté. 

Ugy szégyenlettem maga¬ 
mat a porfedett vitézek előtt. 

A következő napot már 
nem vártam be Világoson. 

Még egy szomorú emlékkel 
nehezebben jöttem el onnan, 
mint mások. 

Ottlétem néhány órája alatt, 
egyike legjobb barátaimnak; a 
pesti vészbíróság elnöke, ki nem 
véritéletekkel, hanem bölcs ke-
gyelmezéssel tünteté ki magát, 
egyike a legmagasabb szelle¬ 

meknek, tiszta fő, igaz hazafi és becsületes ember : Molnár József, 
— főbe lőtte magát, 

És senkisem kivánta el tőle ezt az útját a férfias szabadulás¬ 
nak ! Sietnem kellett e helyről. 

A mik ezután történtek Világoson és Aradnál, azoknak körül¬ 
ményei ismeretlenek előttem. 

Mint történt az, hogy Görgei nem volt képes legjobb barátait, 
köztük Csányit, ki ugy viselte magát hozzá, mint édes apja, meg¬ 
menteni? 

Azt sem teszem kérdésbe, hogy nem vonult Világos helyett 
inkább Komárom felé? a merre nagyon elzárva nem lehetett az 
útja, midőn Haynau Lúgoson, Paskievics Váradon volt. Komárom¬ 
ban legalább emelt homlokkal beszélhetett volna, nem a czár lábai¬ 
nál fekve? Ez hadtudományi kérdés, s ahhoz én nem értek. 

Nem volt czélom, Görgeit sem menteni, sem vádolni 

A világosi katastroph nem a mi ügyünk, hanem a világhisto 
riaé. Egész Európa feleljen arról; ne mi! 

Ha volna törvényszék, mely e kérdésben Ítéljen, kit kellene 
mentenem, kit kellene vádolnom? 

Azokat a honfiakat-e, kik évtized nyomorát, csalódásait, 
epesztő vágyát hordozák szivükben a hontalanság üldöző kínja 
mellett ? 

A hadvezéreket-e, kiknek még síremlékkel is adósok ma¬ 
radtunk? 

A lengyel vezért-e, ki csak dicsőséget irt hazánk évlapjaira, s 
csak sebeket vitt el innen magával? 

Azt a férfit-e, kinek nagyravágyása az volt, hogy hazáját 
tegye nagygyá? 

Vagy azokat, kik kimondott elveikért férfiakként kiszenved¬ 
tek, de meg nem törtek ? 

Vagy azt a népet, mely áldozni meg nem szűnt, s melyet a 
szenvedés hónától el nem tántorított? 

Vagy azt a közkatonát, ki húszszor rohant a halálba e szóval: 
éljen a haza! 
s kiejté kezé¬ 
ből fegyve- - ~~~ -- - - - ~%pSSS 
rét, midőn 
azt mondták ~- ~-
nek i , hogy ~ 
^megha l t a 
haza." 

Van-e ne¬ 
künk szüksé¬ 
günk e vá¬ 
dakra? kell-e 
itt í téletet 
kérnünk? 

Nincs-e iga¬ 
zolva a törté¬ 
net előtt sor¬ 
sunk fordula¬ 
ta e szókban: 
„két világha¬ 
talom keze 
sulyosult rá¬ 
juk, s őkkeve-
sen voltak." 

Csak egyi¬ 
két is e világ¬ 
hatalmaknak 
azóta nem bir-
ta leverni két 
másik hata¬ 
lom ; csoda-e, 
ha a mi ifjú 
erőnk össze¬ 
tört egy óriás 
előtt? 

Szorult-e a 
magyar név 

feleletet adni; ne tegye ezt ugy, a hogy külföldön megjelent mü¬ 
vében tévé. A magyar nemzet nagylelkű; a vádért megbocsáthat, 
de a mentségért elkárhoztat." 

(Folytatása körelke'ik.) 

A kalocsai uj nó-növelde. 

dicsősége arra, hogy ily kétségbe esett harcz kimeneteleért egy 
embert áldozzon fel? Egy embert, ki legjobb vitézéinek egyike 
v°lt, mint hadvezér és mint közkatona. 

Én nem találok semmi gyönyört, annak, mi nagy volt, elgá-
zolásában. Fáj rálépnem arra, a ki elesett, — és olyan magasról 
esett. 

Ha valaha, ugy ma nincs ideje a recriminatióknak. 
Ha kimondta a magyar nemzet azt, hogy ez évében az Urnák, 

a magyar nemzet fiai között nincsen párt, nincs testvérkülönbség, 
nincs osztálybüszkeség; nincs elvviszálkodás, nincs fajgyűlölet; 

Ha a magyar nemzetben volt bátorság kimondani azt, hogy 
1861-ben nem ismer a magyar nemzet a multak miatt számüzöt-
tet, fólségsértöt, elitéltet; 

Akkor legyen a magyar nemzetben sziv és ész, kimondani azt 
is, hogy 1861-ben a magyar nemzetből a multak miatt nincs vád¬ 
lott, nincs elitélt, nincs hazaáruló! 

Végül még Görgeihez volna egy kérésem. E kérés az : „ha 
valaha jőne idő, a midőn felhíva erezné magát, honfitársai előtt 

A kalocsai uj nö-nftveld«\ 
Még alig múlt egy éve, hogy a lapok örömtelve hozták a hirt, 

miszerint hazánk egyik főpapja, Kunszt József kalocsai érsek volt 
az első, ki a magyar Akadémia házára s tökéjére szentelt ujabb 
adakozások sorát tízezer forinttal megkezdette, s most már közöl-
hetjük egy intézet rajzát, és rövid ismertetését, mely a főpásztor 
vallásos és hazafias buzgalmának s áldozatkészségének köszöni 
" " - • " é t . 

A nevezett érsek ur már több évvel ezelőtt elhatározá, egy 
leánynöveldének megalapítása által, a Duna-balparti terület 
egyik jelentékeny vidékén már rég érzett hiányt pótolni. Eczélból 
több magyar hölgyet a nevelői pályára saját költségén leendő ki-
képeztetés végett, a „mi asszonyunkéról czimzett iskolanénék zár¬ 

dájába kül-
sn*—-, dött, 1858-ik 
^ - - ^ : • évben pedig 

Kalocsán egy 
n agyszer t í 
z á r d á n a k 
ép í t te tésé t 
kezdé meg, 
mely a múlt 
évben nem¬ 
csak teljesen 
elkészült, ha¬ 
nem október 
első napján 
meg is nyit¬ 
tatott. 

Az épület, 
mint rajzunk¬ 
ból — mely 
az előtért mu¬ 
tatja, — lát¬ 
ható, egysze¬ 
rű, de szép és 
nagy. A tér 
ugyanis, me¬ 
lyet az épü¬ 
let maga a 
templommal 
együtt foglal, 
741 négyszeg 
öl, három fe¬ 
lől egy 3329 
négyszög - öl-
nyi kert tel 
körítve. Az 
épület négy¬ 
szöget képez, 

y terem, 29 szoba s kellő mellék-helyiségekkel és gazdasági épü 
letekkel van ellátva; tervét, az iskolanénék által előadott igények 
figyelembevételével, készítette Rösner Károly bécsi tanár, a tech¬ 
nikai kivitelt pedig vezérelte Zofahl Gusztáv pesti születésű fia¬ 
tal építészünk, ki a fögymnasiumi épületnek önálló tervezése s ki¬ 
vitele által szakavatottságát eléggé tanúsította *) s szép remé¬ 
nyekre jogosít jövője iránt. 

A nagyszerű épületen kivül a zárdát minden belső kellékek¬ 
kel tökéletesen fölszerelteié az alapitó érsek ur, ki mindezeken-
kivül, földtehermentesitési kötelezvényekben százötezer ftot tett le 
a kalocsai főkáptalannál az intézet számára. Az intézet programm-
ját majd minden hazai lap közölvén, fölöslegesnek tartjuk megem¬ 
lítését, csupán azt tartjuk még megemlitendönek, hogy a növelde, 
mely hetven növendékre van számítva, ezen első évben ötven nö¬ 
vendékre szereltetett föl, és már múlt öszszel Ötvenkét növendéke 
volt, ugy hogy az első fölszerelést azonnal pótolni, s még néhány 

í 
ír 

•) Ezen fógymnasium szép épületének rajzát szintén közlendjük. — Szerk. 



-4 . l-*1 r 
13*53: 

rs 
iskolanénének alkalmazásáról is gondoskodni kellett; mi — bár 
egyrészről a páratlan olcsóságnak tulajdonítandó *) — más rész¬ 
ről azonban a növeldének e vidéken fölötte nagyon szükséges vol¬ 
tát eléggé tanúsítja. 

Ugyanezen nagyszerű épületnek alsó osztályaiba helyeztette 
át az alapító érsek ura városi leányiskolát is, mely most már szin¬ 
tén az iskolanénék által láttatik el, s háromszáznál több leánykát 
számlál. Ezáltal a város képesítve lön, elemi főiskolájában a tani-
tók fizetését tetemesen megjavítani. 

Pontok Magyarország múltjából. 
(Emlékeztetőül költőinknek, művészeinknek.) 

(Folytatás.) 

Másrészről a magyar nemzet férfiai is a nők irányában 
mindenkor lovagiasak voltak, ezt nemcsak régi törvényeink, me¬ 
lyek a nőket több jogokkal ruházták fel, bizonyítják, hanem <.: lo-
vagias érzés felöl a történet másképen is tanúskodik. Ugyanis : 

Nagy Lajos uralkodása alatt 1362-ik évkorul némely cseh és 
magyar lakosok közt villongások merülvén fel, Lajos az akkori 
cseh királyhoz s római császárhoz IV. Károlyhoz, a viszályok el 
intézése végett követeket küldött. A követeknek adott válaszában 
Károly annyira elfeledte az illedelmet, hogy Lajosnak édesanyját 
Erzsébetet szemtelen asszonynak nevezé. A magyar követek e sértő 
kifejezés hallatára felindulva, s királynéjuk becsületeért életüket, 
vérüket nem sajnálva, Károlyt vagy bárkit az ő nevében egy szál 
kardra hivnak, s a két ország közt a barátság megszűntét Károly-
nak értésére adják. A követek hazaérkezvén, s a történteket élbe 
szélvén, Lajos tetteket nemcsak hogy helybenhagyta, hanem 
l$63-ban seregét összegyiijtvén, Károly ellen indult, s Morvaor¬ 
szágba berontott, de a pápa közbevetvén magát, s intvén Lajost, 
hogy egy gondolatlan szóért annyi vérontást ne kövessen el, to¬ 
vább haladásában megállapodott. Lajos közbirákat kért, kik az ed 
dig történteket a sértett becsületért elégségesnek Ítélvén, seregét 
hazájába visszavezette. # 

* * 
Újlaki Lörincz, Mátyás király természetes fiának, az ifjú Já¬ 

nosnak hü pártfogója volt, és miután minden igyekezete mellett is 
azt királylyá nem t-hette, a II. Ulászló választásába ő is megnyu¬ 
godni kénytelen volt, azonban a belső idegenkedés később tettek¬ 
ben is nyilvánulván, Ulászló L'írinczet haddal támadta meg, s 
Drá^fi Bertalant Újlak várának elfoglalására kirendelte. Lőrincz 
feleségével s udvarával Németujvárba húzódott. Édesanyja, Roz-
gonyi Marcit, Újlaki Miklós Bosnyákország királyának özvegye, 
Újlakban lakván, az ostromló Drágfi által ott szorittatott, később 
maga Ulászló is Újlak alá jővén, az ostromot erélyesen folytatta. 
Egy sötét éjjel, mikor a várbeliek nem is gyaniták, az ostromlók a 
vár falára felmásztak, s a várat elfoglalták. Másnap délfelé maga is 
bement a várba Ulászló, melyhez midőn közelítene, Lörincz anyja 
egy tiszteletet ébresztő ősz mairóna, gyászruhába öltözve Ulászló¬ 
nak eléje ment, és sirások közt arra kérte a királyt, hogy eléged¬ 
nék már meg az eddigi büntetéssel, s fiának engedne meg. Ulászló 
Lörincz dolgát az országgyűlése utasította, Lörincz anyja iránt a 
legnagyobb tiszteletet mutatva, őt minden házi bútoraival együtt, 
tisztes kíséretet adván melléje, Budára küldötte, és három várost 
adott neki, hogy azok jövedelméből rangjához képest élhessen. 

Hogy a magyar lovagiasság nemcsak külszin, udvariasság 
volt, hanem hol a körülmény \\^ kivánta, életét is feláldozta a 
f.írj szeretett nejeért, azon átalánosságon kivül, hogy a haza vé 
deirae alatt, mely a férfinak legfőbb kötelessége, főleg a régibb 
korból, vadnépek ellenében a családi tűzhely védelme értetik, tör¬ 
téneti egyes példák még inkább tanúsítják. Szép példáját adta 
ennek a magyar nemzet 1744-ben, midőn az ország királynéja ve¬ 
szélyben forgott, Mária Teréziát trónusán a magyar lovagiasság 
véráldozattal tartotta meg. Történeti egyes példákul még megem¬ 
líthetem a régibb korból ezeket : 

A mohácsi vész után, midőn Szolimán Buda alól törökéit a 
környéken prédálni szerttbocsátotta, a falukon lakó népség vé-

•) Egy leányért — a zene, rajz és külföldi nyelvekbcni tanítás kivételével — 128 ft. 
fitetendő. 

dettebb helyekre, várakba, kastélyokba vonult. Az esztergomi 
érsek maróti vadászkastélyába is több vidéki nemes családostól, 
ugy számos íoldnépe menekült; a kastélyt árokkal s töltéssel hir-
telenében megerősítették Ezen helyre menekült Dobozi Mihály is 
feleségével. A száguldó törökök Marótra bukkanván, azt megtá¬ 
madták; ámde a családért küzdő férfikar, a törökök ismételt roha¬ 
násait visszaverte. A törököknél ágyú nem lévén, s rohammal nem 
boldogulván, ágyukért Buda alá küldöttek, melyeknek segedel¬ 
mével a kastélyt halommá lövették; az idemenekültek mind elvér¬ 
zettek vagy fogságba jutottak, futás által csak kevesen menekül¬ 
hetvén. Dobozi jó erős futós lován, szintén megszabadulhatott 
volna, de ö neje életét s becsületét a magáénál többre tartván, 
nejét hátul a nyeregbe ültette, hogy elöl szabadon harczolhasson; 
a nő férje derekát átfogván, Dobozi magát a törökökön keresztül 
vágja, s futásnak indul. A törökök Dobozit űzőbe veszik, s miután 
lova a kettős teher alatt lankadni kezdett, s látván a nő, hogy az 
üldözők már beérik, maga kérte férjét, hogy öt ölje meg, s könnyí¬ 
tett terhü lován magát mentse meg. Dobozi nejének e magasztos 
rimánkodására nem hallgatva, sőt ezáltal még lelkesítve, futását 
folytatta. Látván végre Dobozi az elkerülhetlen végveszélyt, eré¬ 
nyes nejének kívánságát vérző szívvel teljesiti s megöli, de maga 
nem menekülni, hanem szintén halni óhajtván, az üldöző törökök 
közé rohan, s nem boszulatlanul, elvérzik. 

A szigetvári basa, kit a magyarok, termete után kis Hasszán¬ 
nak neveztek, 1584-ben Szigetből népével prédálni indulván,aRába 
vizén átkelvén, a Körmendhez nem messze eső Csákány helységet 
is megrohanták. Épen ezen időben tartott Csákányban egy előkelő 
család menyegzöi ünnepet. A nejeik- s kedveseikért fegyverre kelt 
férfiak,daczára hősies küzdelmüknek, mindegyig elestek, vagy fog¬ 
ságba jutottak. .... 

«• «• 
És valaminthogy a nők azok, kik a férfiakat is szülték, gyer¬ 

mekkorukban gonddal ápolták, nevelték, sőt férfikorukbari gyak¬ 
ran tetteik irányadói voltak, a harczból sebbel megtérteket ápolák, 
s ha a férfi szenvedését már magában is enyhítő, női ápolás mel¬ 
lett is hazájoknak életökkel adóztak, utolsó nyughelyökre, a sirba, 
legbelsőbb bánattal őket a nők kisérték. — így, midőn a mohácsi 
gyásznapon nemzetünk szine, virága meghalt, e nagy nemzeti te¬ 
metést is, történetünk tanúsága szerint, egy nagy kegyességü nő tel¬ 
jesítette. Ugyanis : 

A mohácsi ütközet után a törökök a hazában szertebarangol¬ 
ván s pusztítván, a mohácsi mezőn elhullottak temetését teljesíteni 
nem lehetett (az elhunyt király teteme is az ütközet után csak 
4 — 5 hétre kerestetett fel) A szerteheverő holttestek nemcsak a 
levegőt fertöztették meg, hanem a farkasok, gazdátlan ebek és 
ragadozó madarak oly nagy sokasága gyülekezett a csatahelyre, 
hogy az utasokat, sőt fegyveres embereket is megtámadták. A 
törökök eltávozta után Kanisai Dorottya, egymásután két nádor, 
u. m. Geréb Péttr és Perényi Imre özvegye, maga pénzén fogadott 
400 napszámos által a keresztyén hullákat felszedetvén, azokat 
nagy gödrökbe eltemettette. (Folyt, következik ) 

A havasi kecskepásztor. 
A kecskepásztor a hegyiviiágnak ép oly tartozéka, mint a hóomla dör-

gése, a zergevadász vagy a télialvó morga. A hegynek disze ő, egy vidor 
elem, mely a magas kősziklákat is mintegy megeleveníti. A hova a gulyás 
teheneit sohasem hajthatja, mert útnak, ösvénynek nyoma sincs, s a zöld 
pázsitlepel szétszórt foltokkint függ a porladozó kövezeten : ott kúszik fel 
mekegő kecskenyájával a napbarnitotta víg fiu, s magát nagyobbnak, boldo¬ 
gabbnak, hatalmasabbnak képzeli, mint egy király, a ki milliók felett ural-
codik. 

S mégis, rendszerint ő a falu legszegényebb gyermeke, gyakran elha¬ 
gyatott árva, ki a "yermekkor ártatlan örömeit nem ismeri s a szülői tűz¬ 
helynél ápolást, élelmet és menhelyet nem élvez. Hogy a községnek terhére 
ne váljék s korán tanulja megszerezni saját kenyerét, a gyámság a hegyek 
magányába küldi őt, hol emberi láb nem taposta a földet még soha. Ott az ő 
lakhelye kora tavasztól késő őszig; ott neveli föl emlőin az anyatermészet, 
táplálván tiszta hegyi léggel, s mecjedzvén izmait a veszélyes pályára, 
melyen ő örömmel és játszva halad. De szereti is ápoló anyját a természetet, 
s mint egy vadon felnőtt fa, kebelén oly élvekben részesül, minőkről a 
völgylakónak sejtelme is alig van. 

A vadonban folytonos tartózkodás és szakadatlan gyakorlat által, e 
12—Ifi éves pásztorfiuk oly otthonosakká válnak a sziklamászás minden 

titkaiban, hogy az ember nem tudja, mit bámuljon inkább : kitűnő ügyessé-
göket és ritka bátorságukat-e, vagy azon biztosságot, melylyel egy tekin¬ 
tetre fölismerik az ösvényt, a merre haladniok legczélszerűbb. Ott, hol azt 
hinnők, hogy a keskeny sziklapárkányon egy egér is alig futhat á t ; a pász-
torfiu nehézség nélkül találja fel az utat, melyen kecskéivel áthaladhat. 
Fütyörészve és ujongva, macskaügyességgel rnászsza körül a sikamlós szik¬ 
lákat, mert vérében van a mászási viszketeg, mely egy perczig sem hagyja 
pihenni. Előtte a szédülés olyasvalami, a mit csak hírből ismer, de maga 
nem érezte soha. Egyszer egy utas csodálkozva kérdé egy gotthardhegyi 
lakótól, ha nem fél-e fia a meredek sziklákon mászkálni ? mire azt nyerte 
feleletül : hogy a fiúnak nincs szédülése, mert mint csecsemő, kecsketejjel 

kodásra csak egyik kezét használhatva, kell visszafelé indulnia, mig végre a 
kötelet eléri, melyen aztán a megmentett állat í'elhuzatik. Ez eljárást három¬ 
szor — négyszer is ismétlik, mig végre czélt érnek. 

Es mi a jutalma mindezen veszélyek, nélkülözések és viszontagságok¬ 
nak? Tekintsük életmódjukat ezen, a müveit világban fél vad egyéneknek. 
A kecskepásztor közönségesen már reggel korán felhajtja jókora nyáját a 
hegyre. Még a nap jóformán föl sem kelt, ő már néhány órányira jár falujá¬ 
tól. Fölérve a hegyre, a virgoncz kecskéket magukra hagyja, ő maga pedig 
valamely alkalmas helyen leheveredik s naphosszat szükkörü ábrándaival 
mulat. Ha megéhezik, egy darab száraz árpakenyérrel elégiti ki gyomra kö¬ 
vetelményeit, ha megszomjazik, a legjobb kecskét előfogja, stőgye alá fekü-

táplálkozott, s ez mászási ügyességet és bátorsigot adott neki. R hit a nép | vén, a habzó tejet szájába feji. Délben, midőn a függélyesen eső napsugarak 
babonáján alapszik, valamint az is, hogy a havasi vadászok, régibb utleirá- ~ --:>-t^i--^ -•*- i---.n_ r u— 1.1 ^ i.. i ••>_. 1 ».,. 
sok szerint, meleg zergevért isznak, hogy a szédülést eltávolítsák. 

A hegyi pásztorfiu látszerve gyakorlás által ugy kiképződik, hogy 
•éleslátását a sas is megirigyelhetné. Oratávolra meglátja a zergét a magas 
sziklaormon s kiveszi minden mozdulatát; leírja a talaj alakját a legkisebb 
részletig akkor, a midőn a gyakorlatlan szem nem lát egyebet a távolban 
egy nagy, élettelen tömegnél. Ilyenekből válnak azrán a le<jv;ikmerőbb, leg-
szenvedélyesebb zergev.ulászok. Vannak pásztorfiuk, Kik zsenge koruk 
daczára egy, az élet iskolájában megedzett férfiú komolyságával birnak; 
szigorú vonásaikban ama márványarezok erélyét véljük fölismerhetni, mely 
a régi kor hőseit jellemzé. Ha egy-egy ily merész tekintetű fiút figyelemmel 
szemlélünk, midőn az valamely magános szikla tetején állva sasszemével a 
messzeségbe néz; daczára a formátlan rongyoknak, melyek testét takarják, 
hajlandók vagyunk azt hinni, hogy egy diktátor áll előttünk, zsebkiadásban; 
nyugodtan szemlélő tekintete, barna arczának erélyes vonásai, merész, hatá¬ 
rozott magatartása mintha ezt akarnák mondani : „itt én vagyok az ur!'' Es 
neki teljesen igaz i van; korlátlan ura azon környéknek, hol kecskéivel járni 
szokott. Menjünk csak fel a magasba, a vad sziklák közé, hol ő tartózkodik, 
s a pásztorfiu, ki lenn a völgyben szerényen üdvözölt bennünket; itt nem 
tartja szükségesnek köszönteni; merészen szemünk közé néz, mintha azt 
akarná mondani : „nos aztán!?" Méregető tekintetében valami kihívó van, 
mialatt ajkai körül sajátságos mosoly játszik. J ó ; tehát mi köszöntsük elébb 
őt, s intézzünk hozzá valami kérdést. Az idegen hangok komikus hatással 
lehetnek fülére, mert mosolya most gúnyos kifejezést nyer, mintha azt 
akarná kérdezni: „mit kerestek ti itt az én birodalmamban?-' Ha kérdé¬ 
sünkkel válaszra unszoljuk, nagy kérdés, ha nem utasit-e bennünket vissza 
kitérő, vagy épen daczos feleletével. De nem lehet rósz néven vennünk ha 
ily, folytonosan a vadonban lakó, minden emberi társaságtól teljesen elzárt 
s az anyatermészet rideg karjain felnövekedett fiu idegenek iránt bizalma-
iansággal viseltetik. 

A havasi pásztorfiu veszélyekkel szemben ura tud lenni környezeté¬ 
nek; önhitt vakmerősége, gyors önfeltalálása és elhatározása bámulatra ra¬ 
gad. Kora gyermekségétől fogva daczolni tanult az ellenséges elemekkel, 
azért nem is igen fordul elő eset, hogy valami által meglepessék. Jaj annak 
arablónak, ki az ő nyájára tör; makacs, eszélyes és elhatározott küzdőre 
talál benne. Az ily pásztorfiuk kedves mulatságukat lelik abban, hogy töb¬ 
ben összeállva fölkeresik a sasok fészkeit s azok fiait leszedik. Számos eset 
fordul elő az alpesi vidékeken, hogy e mulatság gyakran a legnagyobb élet-
veszélylyel jár. De az anyasasok ellen is ugyancsak emberül viselik magu¬ 
kat. Álljon itt egy példa a közelmúltból. 1859. július vége felé egy 14 éves 
fiu, miután már többször látott azon vidéken, hol nyáját legelteté, a légben 
egy nagy ragadozómadarat kóvályogni, végre nagyobb figyelmet kezdett rá 
forditani. Egyszer látja, hogy nyája hirtelen megrezzen s zavarodva futkos 
ide a tova; a legközelebbi pillanatban egy nagy sas villamsebesen csap le a 
nyáj közé, 8 bárányai egyikét üldözni kezdi. A fiu, magát gyorsan elhatá¬ 
rozva, vasalt hegyi botjával odaugrik azon bokorhoz, melybe a sis, szeren¬ 
csétlenségére, ugy belebonyolódott, hogy szárnyainak épen semmi hasznát 
sem vehette; s itt akkorát ütött a tőrbekerült sas fejére, hogy az, erejét 
vesztve, földre rogyott s még néhány kegyelemütés után páráját végkép 
kiadta. 

Nem kisebb eszélyességet, bátorságot és ügyességet tanusitanak a ha¬ 
vasi pásztorfiuk azon esetben, ha egy kecske vagy juh bakugrást tett, azaz: 
ha valamely veszélyes sziklaszélre ugrott, honnan sem előre sem hátra nem 
mozdulhat. Mert a hol csak egy kis zöldséget látnak a kecskék, azonnal oda 
másznak vagy ugranak; innen, ha maguk alatt ismét zöldséget látnak, me¬ 
gint tovább ugranak, szikláról sziklára, gyakran ölnyi magasságból, mig 
végre oly helyzetbe jutnak, hogy többé sem előre nem ugorhatnak, sem visz-
sza nem mászhatnak. 

Havasi vidéken a juhok gyakran hónapokig önmagukra vannak hagyva, 
s a sziklákon elszórva tenyésző füvei táplálkoznak. Elégséges ilyenkor, hogy 
a tulajdonos a völgyből, vagy kunyhójából (hol szarvasmarháival tartózko¬ 
dik) naponkint néhányszor távcsővel nézze és számlálja meg juhait. Ha az¬ 
tán fölfedezi, hogy nyájából egy vagy néhány, bakugrást tett; akkor fölmegy 
a hegytetőre, honnan, azt hiszi, legkönyebben segíthet a dolgon. Innen most 
a, legbatrabb és legügyesebb fiu kötélen lebocsáttatik, mely alkalommal meg¬ 
történhetik az is, hogy a juhok vagy kecskék, a lebocsátkozó alaktól, mert 
ezt talán ragadozómadárnak vélik, megijednek, s futni akarván a mélységbe 
zuhannak. Valamint az is fordul elő néha, hogy a valódi irány eltévesztetik, 
s a leereszkedő fiúnak még sikamlós sziklafalakon kell tovább másznia. Mi¬ 
dőn aztán végre elért a kérdéses helyre, csak akkor jő még a feladat leg-
életveszélyesb része. Keskeny sziklapárkányon kell az állatot megfognia, 
maga után húznia, vagy nyaka köré vennie, s így megterhelve, és a kapasz-

a sziklákat átmelegitik, árnyékos helyet keres, hova nyájával együtt 
kül. Ha vihar támad, barlangokban vagy sziklaöblökben húzza meg magát. 
Komor erős napokon pedig egy ócska zsákfélét kerit nyaka köré, azzal vé¬ 
delmezendő magát az átázás ellen. É$ a szegény fiu mindamellett vidor ke-
délyü, keveset látszik érezni a rósz idő kellemetlenségeit. Este végre haza 
hajtja nyáját, s kalapját alpesi virágokkal ékesítve, oly jókedvvel és ép 
egészségben tér meg falujába, mint a hogy reggel távozott. így megy ez ta¬ 
vasz kezdetétől késő őszig mindennap. Készpénz fizetése egész évre minden 
darab kecskétől vagy juhtól 8 —12 pengőkrajwnr. 

A havasok déli lejtőjén nagy, hosszuszőrü nyájak legelésznek. Ezeket 
őszszel, midőn már nem tejelnek, az erdőkbe hajtják, s ott minden fölügye¬ 
lés és őrizet nélkül magukra hagyják, tavaszsza! pedig, félig elvadulva, ismét 
összefogdossák. 

A kecskepásztoréletnek megvan a maga rémregényes oldala is. Midőn 
éjenkint a baglyok az erdőkben rémes huhogást hallatnak, akkor a nép azt 
szokta mondani • ,,ez a vad kecskepásztor." Ezzel a következő monda van 
kapcsolatban : Egy kamasz pásztorfiu, ki unalmában azt sem tudta, hogy 
mit csináljon, s már ezerféle ostobaságot vitt véghez kecskéivel, végre azon 
bolond ötletre jött, hogy egy nagy, erős bakot megfeszítsen, vagyis hogy azt 
egy általa rögtönzött keresztre, valami növényből font kötéllel felkötözze, s az 
üdvözítőként felállítsa, mely előtt aztán kecskéit elhajtandó s velők istenitiez-
teletet tartandó lesz. Azonban vakmerő tettét rögtön követé az érdemlett bün¬ 
tetés. Eettenetes vihar támadt, mely iszonyú mennydörgés és villámlással a 
nyájat szétkergette, istentelen pásztorát pedig a fölfeszitett bakkal együtt a 
villám agyonsujtá, ugy hogy testét a havasi lakók másnap borzasztóan ösz-
szeroncsolva találták 
mérte rá, hogy éjjelenkint mint „vad 
gyanánt az erdőkben. 

Néphit szerint az Isten még azt a büntetést is 
kecskepásztor-' keli bolyongnia kisértet 

ííróf Széchenyi István müveiből. 
— Csak az a valóságos bölcs hazafi, ki lehetőt kíván, s jól tudván 

hogy az ember gyenge léte miatt se felette boldog, se határtalanul boldog¬ 
talan nem lehet, a közép utón jár, Ö lélekderülten él, szomorú unalom nem 
öli óráit, s a közjóért fáradozván, nem panaszkodik mindegyre hasztalan, 
hanem inkább felkeresi a hibákat, s azoknak kútfejeit nyomozza, kifejti s 
rajtok segit, ha lehet, ha nem lehet, nemesen tűri, — gyáva panasz szájából 
nem hallatik. A hibákat pedig inkább magában keresi nánt másokban, mert 
magával parancsolhat, másokkal nem. Ha senki se tenné kötelességét, teszi 
ő, ugy mint az igazi hős megáll, ha a többi futásnak eredett is. S mennyi szá¬ 
mosjót tehetni hazánkban, csakhogy bona fidt közhaszon legyan a czél, s ne 
fényűzés, hirkapkodás, dicséret szomja! 

— A valódi magyar vaktán senkit se követ, hanem a lehető legmagasb 
lépcsőig mind testi mind lelki tehetségeit s tulajdonit sajátsága szerint fejti 
ki, foglalatosságát s életét személyiségéhez s körülállásihoz alkalmaztatja, 
maga köriben marad, és bármi csekély lenne is tisztje, annak tökéletes telje¬ 
sítése s önbecse által ad díszt és fényt. Ki nem tudja, hogy sokféle ember 
kell a társaságban, sokféle hivatal, u. m. egy erőművben sok szerszám, sok 
karika stb., de se az, se ez nem foroghat jól, ha mindegyik része nem töké¬ 
letes; vagy ha a rugó a láncznak, ez pedig a tengelynek akarja játszani rol-
léját, vagy ha minden részek közt nem uralkodik íegszorosb összeköttetés, 
legtökéletesebb egybehangzás. Tegye csak mindenki maga kötelességét, s ne 
valami egyebet; hanem azt ugyan emberül. 

— A gyermekeket bátrakká, igazságszeretőkké, adott szavaiknak tel¬ 
jesítőikké, szóval, férfiakká kell nevelni. Közli P. L 

Egyveleg. 

van 
b.— (A német könyvtermeléts) a világon a legszaporább; nem hiába 
tehát ott annyi tudós! 1860-ban egész Németországban 7720 külön 

czimü mű jelent meg, s ebből 651 folyóirat, 1300 pedig ujon megindított 
kiadás; a többi folytatás, azaz 2., 3. és 4-ik kiadás. Az újságokat kivéve, csu¬ 
pán a könyvekre 190 millió iv papir ment fel. — A „Gartenlaube" 85,000, 
az „Illustrirtes Familien-Journal- 75,000, a „Bazár" 60,000 példányban 
nyomatik. 

közelebb 
0.— (Homöopathikus leves készitésmódja.)^E,gy londoni 
ebb a következő receptet ajánlá : Végy jól kiéheztti 

orvosilap leg-
galambot, 

akaszd fel őket a konyha ablakára ugy, hogy árnyékuk egy üstbe essék, 
melyben 80 iteze víz van, ezen vizet forrald fel lassan tiz órán keresztül, s 
végy azután minden tiz nap egy pohár vizbe egy cseppet e levesből, — s 
minden nyavalyád elmúlik, — csak el kell hinned. 

ti 
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T Á R H Á Z . 
Széchenyi-emlék. 

t i : Az országos Széchenyi-emlék ügye nemcsak eszme többé; az első 
fontos lépés megtörtént, hogy megvalósuljon. 

Gróf Dessewffy Emil, az Akadémia elnöke, a Széchenyi-emlék ügyé¬ 
ben következő fölhívást bocsáta szét : 

„A múlt év april havában, nagy hazánkfiát gróf Széchenyi Istvánt el¬ 
vesztettük. A nemzet egyetemes fájdalma között közhelyeslést aratott, azon, 
akkor mindjárt a magyar Akadémiánál tett, később ez intézet igazgatóta¬ 
nácsa által magáévá fogadott indítványom : „hogy Széchenyi-emlékét, nagy¬ 
szerű tevékenységének színhelyén, Budapesten, a haza központján, érczszo-
bor örökitse." 

„Azóta folyamatban vala és végét érte azon aláírás, mely által hazám¬ 
fiai lelkessége azon helyzetbe tette az Akadémia igazgatótanácsát, mikép az 
intézet palotájának építtetését, a jövő tavaszon megkezdetheti és ha Isten 
kedvez, egy pár év alatt bevégezheti. 

„Méltó leszen a hazához, hogy midőn a hazafiak közszelleme palotát 
emel egy oly intézetnek, mely Széchenyi alkotásainak egyike, előtte hála¬ 
érzetük szobrot emeljen egyszersmind a nagy kezdeményezőnek, ki oly so¬ 
káig járt elől mindenben, mi a haza közjavát és diszét előmozdithatá. Méltó 
leszen a hazához, hogy az ő szelleme által áthidalt és gőzhajókkal átszeldelt 
Dunának partján, az idő viszontagságaival daczoló érczszobor, egy időben 
elkészülve, jelképezze hónának maradandó háláját és az utókorban ébren 
tartsa és ápolja folyvást, a polgári erények szebbjeinek, az ildomos tetterő s 
nem csüggedŐ kitartásnak tiszteletét. 

„Ugy hiszem tehát, időszerüleg járok el, midőn a magyar Akadémia 
igazgatótanácsa azon végzésének foganatosításával, hogy a Széchenyi-szo¬ 
borra aláirás nyittassák, most már azért sem késem tovább, mert a művé¬ 
szetnek olyan alkotáshoz, mely, midőn a hazához és nagy fiához egyiránt 
méltó, egyszersmind a főváros diszét emelje, legalább egy pár évi időre van 
szüksége. 

„Azon hazafias lelkű melynek élén áll, kétségtelenül 
viszhangra találand ezen eszme, és ezen hitben oda járul kérésem, hogy azt 
az aláirásban leendő részvételre fölszólítani méltóztassék. E begy ülendő 
összegeket, melyek a magyar Akadémia igazgatótanácsának fölügyelete 
alatt fognak kezeltetni, az Akadémia ellenőréhez, t. Bertha Sándor úrhoz 
(lakása : Pesten, országúton, a Múzeummal szemközt, saját házában), jövő 
mártius hó végéig beküldetni kérem. 

„Biztos reménynyel nézek ezen kérésem sikerének elibe. Ha jöhetett 
bármikor perez, midőn Széchenyire visszaemlékeznünk közszükséggé lehete, 
ugy az m.t már jelen van. Ha valaha, most czélszerü megemlékeznünk a 
hazafiról, ki a kettős jelszót : „előre és vigyázz" egyforma erélylyel és ki¬ 
tartással harsogá felénk; ha valaha, most van ideje, hogy az előttünk álló 
nehéz föladásokra figyelmezve, fölelevenitsük leikeinkben, a gyakorlati or-
szágférfiu emlékét. És adja a Mindenható, hogy áldásos siker nyugodhassak 
az eszmék azon egész során, melyet e visszaemlékezés felköltend mindenki¬ 
ben, kinek keblét a hazának tiszta szeretete melegíti! 

Pozsony, január elején 1861-dik évben. 
Gróf Dessewffy Emil, a magy. tud. Akadémia elnöke. 

Honvéd-emlék Debreczen mellett. 
Debreczen lelkes közönsége elhatározta, hogy egy emlékkővel jelö-

lendi a város közelében elesett honvédek sirját. Míg az emlékműről magáról 
szólhatnánk, egy ottani barátunk levele után, e sírra vonatkozó érdekes 
részleteket közölhetünk. 

Ha az utas Debreczenből Hosszu-Pályi felé megy s beér a debreczeni 
erdőségbe — írja emiitett tudósítónk — mindjárt szemébe ötlik az úttól 
balra egy dombocska, melyről soha nem hiányzik a koszorú; ez egy honvéd 
sirja. 1849. augusztus 2-án volt a debreczeni csata a nagy orosz hadsereg, 
és Nagy Sándor 5—6,000-nyi csapatja között; — a cserkeszek és kozákok 
a csata eldőlte után, a számtalan irányban szétporló honvédsereg egyeseit 
űzték mindenfelé; egy honvéd huszárszázados (sokak szerint Szarka vagy 
Zárka nevű) az erdőszélig futhatott, ott rogyott össze sebesült lova, ott 
látták őt magát is az erdőcsőszök elvérzeni, miután zsebkendőjével a lándsa-
szurásból ömlő vért tovább feltartani nem bírta, ezek temették őt el is, ott a 
hol meghalt, Szabó József debreczeni lakos által a városból hozott kopor¬ 
sóba. Azóta a sir iránt az utas kegyelettel van, tavasztól késő őszig friss 
virágokat hint raja, vagy legalább zöld galyat teszen a már száraz fólé. Va¬ 
dászó tisztek több ízben elhányaták e sirhalmot a csőszök által, kik azt a 
vitéz urak távoztával újra meg újra felhantolták, szóval, a nép kedvenezévé 
vált ez erdei magános sir. Még tündérekkel is hozá azt kapcsolatba. Ezt is 
elmondom. A nép azt tartja, hogy e sirt tündérek őrzik; egy a kegyeletről 
nem nagy fogalommal bíró debreczeni parasztasszony, meglátva a siron egy 
szép pántlikas virágkoszorut, megállitá a talyigást, kivel nem messze levő 
kaszálójából hazafelé ment; elvévé a koszorút a sírról, s ismét fölült a talyi-
gára; alig mentek azonban egy pár száz lépést, megáll a ló, s a kiméletlen 
ostorcsapások daczára sem mozdult meg helyéről. „Már komám asszony" — 
szólt a talyigás — „itt nem boldogulunk; tudom én, hogy a tündérek alltak 
lovam elé, azért nem mozdul, — hanem vigye vissza azt a koszorút a sirra, 
honnan elvévé." — Az asszony ugy tett mint komja javaslá, visszahelyezé a 

koszorút, a visszamenve a talyigához, alig tudott arra felkapaszkodni, mert 
a ló minden nógatás nélkül hazáig nyargalt. — Szóval, nagy kegyelet van 
a népben e honvédsir iránt. — Ezen erdei sirra Debreczenben többen mara¬ 
dandóbb emiékecskét szándékozván tenni, aláírást nyitának, az eredmény 
pár nap alatt 1000 fc. Ion. *) 

Irodalom és művészet. 
4- Heckenast Gusztáv kiadóhivatalában legújabban következő érdekes 

tartalmú és díszesen kiállított munkák jelentek meg : 
„Őszinte vallomások," két kötetben, Frankenburg Adolftól, a szerző 

arczképével. Ára 2 ft. 
„Decameron" 9. és 10-ik kötete, Jókai Mórtól. Ára mind a tiz kötet¬ 

nek 10 ft. 
„Magyar balladák könyve," gyémánt kiadású két kötetben, Arany 

János arczképével. Magyar költők legjelesb balladáiból van összeállítva. 
„Orvosig tanácsadó városon és falun," szerkesztette Lengyel Dániel 

orvostudor. Ára 2 ft. 
A Vachott Sándorné által szerkesztett „Gyermekvilág" 3-ik és 4-ik 

füzete, egy-egy aczélmetszettel. Az egész 6 füzetet teend s ára 3 ft. 
„Emléklap az 1860. évből." Benne van a „Szózat" tiz nyelven, to¬ 

vábbá „Széchenyi István feltámadása (képpel), Jókai Mórtól, és a „Hym-
nusz." Ára 40 kr. 

„A magyar közjog alapvonalai," gróf Cziráky Antal Mózes nyomán 
irta Hegedűs Lajos. I. füzet. Az egész munka előfizetési ára 2 ft. 

„Hires Garibaldi élete, harczai és kalandjai" czimü 17 negyedrét 
lapnyi füzet, Garibaldi arczképével. 

-f- Pfeifer Ferdinándnál megjelent : „Magyarország közjoga, a mint 
1848-ig s 1848-ban fennállott." Rendszeresen előadja Récsi Emil, egyetemi 
tanár. Első füzet. A még hátralevő rész márczius elejére fog sajtó alól ki¬ 
kerülni. — Ugyanott jelent meg : „1847/s-ik évi országgyűlési törvényezik-
kek." Hiteles kiadás. — Ujabb időkben egymást érik a magyar jogi munkák 
irodalmunkban; kétségkívül ezek most a legkeresettebb czikkek a forga¬ 
lomban, meg a magyar nyelvtanok, melyekből, mint halljuk, a pesti könyv¬ 
árusoknál az utóbbi hetekben mintegy 40 ezer példány kelt el. 

+ {A Sarkady István által) szerkesztett és sok változáson átment 
„Népújsága" márt.2-tól kezdve hetenkint kétszer „Trombita" czim alatt fog 
megjelenni, Sárosy Gyula mint főmunkatárs vezérlete alatt. Előfizetési ára 
félévre 4 ft, negyedévre 2 ft. 

Közintezetek, egyletek. 
-|- {Honvédegyletek.) A honvédtisztek hazánk minden vidékén nagy 

buzgalommal szervezik magukat, természetesen, munkaképtelenné vált baj¬ 
társaik segélyezése végett. Temesvárott b. Lopresty Árpád indítványára 
alakult ily egylet, melynek hatásköre kiterjed Temes, Krassó, Torontál, 
Arad és átalában az alsó vidéki megyékre. A lelkes indítványozó 100 fttal 
és 100 öl fával járult a tervezett egylet életbeléptetéséhez, melynek eddigelé 
már 800 ft áll rendelkezése alatt. — Egerben is alakult hasonló egylet a he¬ 
vesmegyei honvédtisztekből; melynek elnökéül Kiss Pál, volt honvédtábornok, 
alelnökéül pedig Sztankóczy, volt honvédalezredes választattak meg. Az 
egylet közelebbi alakitó gyűlésén határozattá lön, hogy a Kápolnánál 
1849-ben elesett bajtársakért febr. 20-án, mint az emlékezetes csata évfor-
dulati napján, ünnepélyes gyászistenitisztelet tartassák. — Szegeden szintén 
alakul honvédsegélyző egylet, mely czélból a Csongrádmegyében lakó hon¬ 
védtisztek f. hó 17-re vannak meghiva a szegedi kaszinóban tartandó 
tanácskozmányra. — Aradon f. hó 5-én gyűltek össze a honvédtisztek s Bó-
bics János ezredes elnöklete alatt főegyletté alakultak, ugy mindazonáltal, 
hogy a pestivel magukat érintkezésbe tegyék. Elhatároztatott, hogy a f. h. 8-án, 
mint az aradi csata évnapján elesett honvédekért gyászmise és sírjaikon 
emlékbeszéd tartassék. Pénzgyüjtés is van folyamatban, az elesettek sírján 
emelendő emlékkőre. 

b.— (Lövölde Budán.) Budán egy lövölde létesítését tervezik : Tehát 
néhány év múlva Budának is lesz lövöldéje, mert Budán eddig sok idő kellett 
üdvös eszmék megvalósulásához. 

+ (.4 pozsonymegyei-gazdasági egylet) f. hó 17-én Pozsonyban köz¬ 
gyűlést tartand, melynek tárgya lesz : az egyleti tisztviselők megválasztása 
és az alapszabályok megvitatása. 

-f- (Magyar-Ovárott) gr. Széchenyi Ödön elnöklete alatt egy központi 
kaszinó van alakulóban, mely a sociális nemesítés egyik főeszköze s irány¬ 
adója leend a megyében. 

•+- (A hevesmegyei gazdasági egyesület) febr. 4-én tartotta meg évi köz¬ 
gyűlését, melyben határozattá lőn : hogy jövő évre gyülmölcskiállitás őszszel 
Egerben, szántástanitások a tavaszon Heves, Hatvan, Pásztó és Jászberény¬ 
ben, szántásverseny pedig Gyöngyösön fog tartatni. Az egyesület tagjainak 
száma 650 körül van, jövedelme 3000 fton felül. 
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*) Az e sirra szánt emlékkő terve most készül Pesten. Szándékunk azt e lapokban 
közzétenni, már csak azért is, mert czélszeriinek látnók, ha az 184% évi eseményekre 
vonatkozó emlékek felállításánál bizonyos megállapított styl és öszhangzás terjedne el. 
ö z c r &* 

Az erdészekhez és erdészetet pártfogó urakhoz. 
Több év óta létezik egy magyar erdészeti egylet, mely azonban 

minden tárgyalásait, hivataloskodását német nyelven viszi, s az erdészet 
füzeteket német nyelven szerkeszti. Ugyanez eset létezik Csehországban is. 
hol az erdészeti egylet szintén a német nyelvet használja. 

Kérdés tehát, mi lehet annak az oka? Az erdészet bölcsője Németor¬ 
szág, itt az erdők eleinte a vadászat kedvéért ápoltattak, mig később a 
mindinkább érezhető faszuké a vadászatot háttérbe szorította, és az erdők 
okszerű kezelésére több gond fordittatott. Lassanként egyes irók léptek fel 
kik az erdészetet tudományilag tárgyalták, és ily módon egy erdészeti tudo¬ 
mányt állapitottak meg, melynek folytán későbben erdészeti iskolák léptek 
életbe. E tudományi téren régibb időben Borkhausen, Bechstein, Hartig 
Cotta, Hundeshagen s többen sok érdemet szereztek. 

Igen természetes tehát, hogy a technikai kifejezések itt lassanként ki-
tisztáztatván, egy erdészeti terminológia képződött. 

Nézetem szerint e hiánynak oka, hogy a mi erdészeti egyletünk, va 
lamint a csehországi is, kénytelen a német nyelvet használni, mert még Fran-
cziaországban is az erdészeti intézeteknél a német nyelv emiatt tantárgy 
volt (s talán jelenleg is az). 

Ungváron az erdészeti gyűlésen még 1857-ben indítványoztam egy 
erdészeti terminológiának megállapítását magyar nyelven, és határoztatot 
is, hogy a kerületi bizottmányi tagok az arra szükséges adatokat gyűjtsék 
és küldjék be az erdészeti egyletnek. Több három évnél múlt el azóta, e ez 
ügyben nem történt semmi. 

Inditattva érzem tehát magamat, miaden erdőhivatalnok s erdészet¬ 
pártfogó urakat tisztelettel megkérni, szíveskedjenek a vidékükön divatozó 
technikai megnevezéseket velem akár bérmentetlen levelekben is e czim 
alatt: „Roxer Vilmosnak gr. Teleki-család erdőmesterének, Huszton át, 
Dolhán" közleni, s én igyekezni fogok, a nyert adatok segedelmével egy er¬ 
dészeti terminológiát összeállítani, s annak idejében kitisztázás végett a ma¬ 
gyar tudós társaságnak felterjeszteni. 

Egy ily terminológia szerkesztéséhez legczélszerűbb mód minden¬ 
esetre a volna : hogy néhány ugy a magyar, mint a német nyelvben jár¬ 
tas erdőhivatalnok evégett összeülne, hanem sajnos, hogy ez részint az idő, 
résssint a pénz hiánya miatt nem igen kivihető, és nézetem szerint az álta¬ 
lam indítványozott ut még leginkább czélhoz vezető. 

Ha egyszer egy erdészeti terminológiánk leend, akkor meg vagyok 
győződve, hogy nemsokára erdészeti irodalom birtokában is leendünk, ho¬ 
lott jelenleg még német munkák fordítását sem bírjuk. 

Nagyon óhajtandó és szükséges, hogy a magyarországi erdőségekre 
magán- és államszempontból több gond fordittassék, és én hiszem, hogy e te¬ 
kintetben azáltal is nagy lépés történik, ha nekünk magyar erdészeti irodal¬ 
munk lenne, mert hány gyakorlati erdőhivatalnok létezik, kik a német nyelv 
birtokában nem leven, magánszorgalom által theoretikai ismereteket nem 
szerezhetnek. 

Én e tárgyat oly fontosnak tartom, hogy reménylem, miszerint e sze¬ 
rény felszólításomat nagyobb elterjedés végett más szerkesztőségek is szi-
vesek lesznek, becses lapjaikban megérinteni. — Dolha, dec. 26-án 1860. — 
Roxer Vilmos, gróf Teleki család erdőmestere. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
b.— (A budapesti kertészek, kerttulajdonosok és termelök) egy magán 

társulatot alakítottak. E társulatnak nem lesz sem szállása, sem birtoka, 
sem bevétele, sem kiadása. Mindegyik tag önként vállalkozik, vagy a hazai 
vagy a külföldi gyümölcsökből, veteményekből némelyek gyűjtésére, terme¬ 
lésére, vagy tudományos tárgyak beszerzésére, egymással közlésére. Es igy 
a társulatban csakis a gyakorlat emberei vehetnek részt, azoknak kerttel 
kell birni és igy dilettánsok tagok nem lehetnek. A társulat nem ülésez, 
hanem mindegyik tag kertje a tapasztalatok kölcsönös kicseréléséül szolgál. 
A társulat közlönye a „Falusi Gazda" leend. — A társulat két irányban 
működik. 1) Összeszerzi müveit világ minden részéből a nálunk szabadban 
tenyészthető gyümölcsféléket, veteménynemüeket s ezeket valódiságukban 
fontartja, szaporítja azért, hogy hazánkban minden jó és hasznos föltalál¬ 
ható legyen. 2) Magvakat a végből termeszt, hogy ujakat hozzon elő. 

b.— (A hevesmegyei gazdasági egyesület) még e tavaszon szántás-
tanitást fog tartatni Hevesen, Hatvanban, Jászberényben és Pásztón. To¬ 
vábbá Egerben gyümölcskiállitást, Gyöngyösön pedig szántásversenyt fog 
rendezni. 

— (Gyümölcstenyésztési ösztöndíj.) Gutáról (Nógrád), irják febr. 6. 
E lapokban pár év előtt közölve volt, hogy t. Bozó Pál ur, a sziráki kerü¬ 
letre nézve 5 aranyból álló ösztöndijt alapitott oly néptanító számára, ki a 
gyümölcstenyésztésben s annak oktatásában legnagyobb sikert fejt ki. Leg¬ 
közelebb Zbell Lajos gutái néptanítót, ki különben elemi csapások által so¬ 
kat károsult, érte azon szerencse, hogy az emiitett dijat nt. Moravcsik Mi¬ 
hály ur, mint sziráki körlelkész közbenjárása által elnyerheté. Miaőnenemes 
tettet a népnevelés barátaival tudatjuk, a nemeslelkü dijalapitónak hálás 
köszönetet nyilvánítunk, kívánván : hogy az ég a népnevelésnek sok ily 
nagylelkű s áldozatrakész pártolót adjon, kik azt nemcsak szóval, de tettel 
is előmozdítani törekedjenek. — y. 

V»«. Oji. 7. i2. — 1861. 

b„— (A selyemtenyésztésröl) nálunk hosszú czikkek, sőt már könyvek is 
jelentek meg, de mi csak hátra vagyunk e téren mai nap is, és tulszárnyal-
tatni hagyjuk magunkat mások által. Berlinben legközelebb egy német se¬ 
lyemtenyésztő-egylet alakult 1 millió alaptőkével. Mikor fog nálunk ez ügy 
ennyire haladni, pedig számokkal ki volt mutatva, hogy Magyarország csak 
a selyemtenyésztésből 20 milliót vehetne be évenkint? 

b.— (Uj ezukorgyártás.) Parisban Rousseau vegyész az akadémiai 
ülésben érdekes fölolvasást tartott egy saját találmányáról, mely szerint 
minden gazda s gazdasszony önmaga készitheti el a háztartásához kivántató 
ezukrot, felette egyszerű módon és igen olcsó szerekből. 

b.— (A magyar bor Amerikában.) A „Borászati Lapok" külföldi le¬ 
velek rovatában New-Yorkból egy levelet közöl, melyből kivonatosan a 
következőket közöljük : Az észak-amerikai államokban mind nagyobb fon¬ 
tosságot nyer a magyar borkereskedés, mit kiválólag magyar honfiainknak 
köszönhetünk. Amerikának 24 milliónyi lakossága közöl vagy 3 millió borivó 
számitható s igy egy év alatt könnyen elfogyhat itt 30—40 millió értékű 
bor. — Amerikában is termelnek bort, kivált Ohio-, Missouri- és Kali¬ 
forniában, de keveset, mivel bár a szőlő itt jól megérik, de keveset és 
rósz levet ad, és itt a legjobb szőlőfaj is elfajzik, sőt a fekete szőlő olyan izt 
és szagot nyer, mint a fekete ribizke. De másrészt a szőlő itt gyümölcskép 
árulva, többet jövedelmez, mint rósz bora által, miután félfontnyi szőlő ára 
1 ft., a behozott spanyol szőlő fürtje pedig 4 ft. 12—6 ft. 18 kron kel. — A 
kevés beltermésen kivül itt franczia, spanyol, németországi, különösen pedig 
rajnamelléki és meglehetős mennyiségben magyar bort isznak. — A magyar 
bort Freund, King és Grossinger kereskedőház hozta legelőször is kereske¬ 
désbe. Legtöbbet tett pedig, a magyar eredetű Schwarzer bécsi nagyborke¬ 
reskedő, ki itt nagy borkereskedést alapitott s többnyire 10—12 ezer akó 
magyar bort tart raktáraiban. Az ő borainak keletet főleg Házmann, Buda 
város 1848-ki országgyűlési követe szerzett, kinek nemcsak Schwarzer, de 
hazánk több borásza is sokat köszönhetnek. E mellett Nagy Imre, Kornis, 
Szendy és többen künn élő hazánkfiai közöl nem egyszer hozattak magyar 
borokat és mindig a legnagyobb nyereséggel adták el. A magyarokat itt 
már ismerik és becsülik, azért magyartól örömest vesznek bort, sőt előre is 
kifizetik, mert tudják, hogy nem fognak hamisitottat kapni. Ez okból a 
magyar bornak magyar kézből nemcsak jó keleté, de magas ára is van. — 
Az amerikaiak izlése a borra nézve igen változó, majd az édeset, majd a vö¬ 
röset, fej éret stb. kereaik. A magyar bor azonban már állandó fogyasztókat 
szerzett magának, kiknek most még mérsékelt száma egyre szaporodik — 
de csak azon esetre, ha mindvégig hamisítatlan állapotban árultatik. 

Kőslekedes. 
b.— (A közlekedés megnyílása.) A Dunagőzhajózási-társulat hajóinak 

Bécs és Kegensburg közti járása e hó 11-én kezdődött — és pedig minden¬ 
féle szállításra nézve. 

-f- (Az újpesti kikötőben állomásozott hajók) már többnyire elhagyták 
téli szállásaikat, hogy megkezdjék járásukat a jégtől teljesen megtisztult 
Dunán. A helybeli gőzösök közlekedéseiket Pest, Buda és Ó-Buda közt a 
napokban voltak megkezdendők. A „Szent-István" gőzös is legközelebb 
megkezdendi járatait Pest, Vácz és Esztergom közt. 

Mi újság ? 
+ (B. Vay Miklós udv. kanczellár ur) f. hó 13-án, d. u. 4 órakor fővá¬ 

rosunkba érkezett, s az „Európa" szállodában vett szállást. Tiszteletére nem¬ 
zeti lobogó tüzetett ki az épületre. 

+ (Az uj államkölcsönre) a „Wiener Ztg." szerint 30,091,400 ftot 
irtak alá. 

+ {Fiume város kerületével együtt) ostromállapotba helyeztetett. — 
Fiumemegye közgyűlése f. hó 19-én veendi kezdetét. 

+ (A lipótvárosi templom sekrestyéjét), mely templom teljes folépülé-
seig a lipótvárosi híveknek imahelyül fog szolgálni, f. hó 10-én szentelte föl 
herczegprimás ő eminentiája, fényes papisegédlettel. Az ősz egyháznagyot a 
templom lépcsőinél a városi képviselők és tanács üdvözlése mellett, az össze¬ 
gyűlt néptömeg lelkes éljenekkel fogadta. A fölszentelési szertartás után 
Ráth Lipót lipótvárosi plébános egyházi beszédet mondott, melyet az ő emi¬ 
nentiája által celebrált fényes nagymise követett. 

+ (Iglón, a volt XVI. szepesi város főhelyén) febr. 4-kén ment véghez 
tisztválasztás. Polgármester lett : Máriássy Albert, főbíró Simenszky Já¬ 

nos, főjegyző Scholtz Gusztáv, városkapitány Pákh Lajos. 
-f (Győrött) a tisztujitás alkalmával taraczkokkal lődöztek. Egy rárói 

akos, midőn hazamentében kérdezték tőle, hogy mi újság Győrött, azt fe-
elte : hogy a finánezok betörtek oda ágyukkal. — Ugyanott a magyar do-
ányt széliében árulják, csomóját 10 krért s igen nagy keletnek örvend. 

+ (A györvárosi tisztujitás) f. hó 4-én vette kezdetét. Polgármester 
ett Korbonics István, bíró Beké Ágoston, kapitány Nagy Pál. Este a pol¬ 

gárság az uj tisztikarnak, valamint Simor János püspök urnák, mint leg¬ 
újabban megválasztott százas polgárnak, fáklyászenével tisztelgett. 

+ (Nagyszombaton) polgármesternek Jablanczy Sándor, főbírónak 
Kaiser József, vároekapitánynak Láng Antal, főjegyzőnek Krisztelka Fe-
^encz, főügyésznek Kanovica Láezló választattak meg. 
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4- (Szabadkánis) megtörtént a tisztujitás. Polgármester lett Mukics Já¬ 
nos, főbiró SkenderovicsJ. főkapitány Lénárd Máté, főügyész Czorda Bódog. 

4- (Félegyházán) febr. 5-én ment végbe a jász-kun tisztujitás, követ¬ 
kező eredménynyel : Hármaskerületi kapitány lett : Balajthy Vendel; 
főjegyző : Kerek József; levéltárnok : Pecsenyánszky (ki Palotásy név alatt 
is, mint zeneszerző ismeretes); főügyész : Hajdú László; jászsági kapitány : 
Petes József; kis-kunsági : Kalmár József; nagy-kunsági : Varga Imre; 
pénztárnok : Petes János, Varró Samu. 

-f- (Csongrád városában) a m. hó 27-én tartott tisztujitás alkalmával 
megválasztattak : polgármesternek Orhalmy József, főkapitánynak Balajthy 
Flória, főjegyzőnek Verner Andor, ügyésznek Kertész László. Örhalmy 
polgármester azonban febr. 2-án lemondván, helyébe Eder István választa¬ 
tott meg. 

4- (Aradon) polgármesterré Török Gábort, bíróvá Palló Szilárdot vá¬ 
lasztattak meg. Este Török Gábort fáklyászenével tisztelték meg. 

-f- (Szentesen a tisztujitás) következő eredménynyel ment véghez. 
Polgármester lett Bálint László, főbiró Vecsery Zsigmond, főkapitány 
Balogh Lujos, ügyész Farkas Lajos, főjegyző Szathmáry Ede. 

-f- (N'tgybanyán) tiszteletbeli képviselőkül megválasztattak : Bartako-
vics érsek, Balogh és Mádai szuperintendensek, Deák, Eötvös, Falk, Jókai, 
Kemény b., Pálffy, Pompéry. 

+ (A karloviczi szerb nemzeti zsinat) Rajacsics pátriárka betegsége 
miatt, bizonytalan időre elhalasztatott. 

4- (A Tancsis Mihály) ügyébeni periratok a „P. H." szerint hivatalo¬ 
san Bécsbe kérettek fölküldetni. 

+ (A pesti nemzeti kör) bizottmányt nevezett ki, a szűkölködő hon¬ 
védek számára nyitandó segélyforrások kijelölése végett. E bizottmány ja¬ 
vaslata folytán, a nemzeti kör a böjt elején szavalati és zenészeti akadémiát 
rendezend az emiitett czélra, melyben kizárólag műkedvelők veendnek részt; 
a rendezésre Dobsa Lajos, Nyiry Józsa és Vadnay Károly vannak felkérve. 
Elhatároztatott továbbá egy nagy album kiadása, mely kizárólag az 1848 
—49-iki események leírását foglalja magában. Az e körüli intézkedésre 
Dobsa Lajos, Jókai Mór, Nyiry Józsa, Pálfty Albert, Szilágyi Virgil, Vadnay 
Károly és Vas Gereben kérettek föl. Az album szerkesztését Jókai vállalta 
magára. 

b.— (Pestváros legközelebbi közgyűlése) a Széchenyi-emlékre 6000 ftot 
ajánlott, oly módon, hogy az három egyenlő évi részletekben lesz lefize¬ 
tendő. — Ugyanezen czélra Kunszt kalocsai érsek Ő exclja 300 ftot adott. 

+ (Utcza-elnevezés.) A Józsefváros egyik névtelen utczáját Kisfaludy-
utczának nevezték el. 

b.— (Akerepesi-ut melletti temető kápolnájában) a lierczegprimás által 
odatelepitett karmeliták aligha fognak sokáig ott maradni, miután községi 
határozatnál fogva onnét elfognak távolittatni. 

+ (Marké Károly képei megvételére) ujabban gr. Degenfeld Imre 100, 
gr. Waldstein János 50, Hertzfeíder Ármin és fiai 50, Fiuk Ede 20 ftot 
adományoztak. Ez utóbbi a múzeumi kert fentartására, valamint a kir. ter¬ 
mészettudományi társulat czéljaira is 20—20 ftot adott. 

+ (Gr. Kreith párbaját illetőleg), melyet a „P. U." legutóbDi számá¬ 
ban emiitettünk, a „M. Sajtó" irja : Azon párbaj, melyet febr. 12-iki szá¬ 
munkban röviden érinténk, szombaton délután 3 és fél órakor ment végbe a 
„Fehérhajó" vendéglő másodemeleti 16-ik számú szobájában, mely két ab¬ 
lakkal a Kristóf- s ugyanannyival a ser vita-térre néz. A párbajon jelen voltak 
gr. Kreith Kálmán, jogász, ismerősei körében szeretett, derék 21 éves ma¬ 
gyar ifjú, ennek ellenfele, és négy viadali segéd. A vivás karddal történt, s 
nem tartott egy perczig, midőn egyszerre Kreith elejté a kardot, mert jobb 
karja, melylyel azt tartá, tőben, egy felvágással, úgyszólván egészen körül 
volt vágva. A vér patakkint szőkéit a felmetszett erekből. Ekkor vették 
észre, hogy a gróf e nagy seb előtt még fején is meg van sebesitve, de je 
lentéktelenül, s hogy ellenfele szintén kapott sebet. V. Sz. orvos ur, ki 
Kreith által délben meghivatott, hogy ez órában látogatná őt meg a „Fehér¬ 
hajó" vendéglőben, e perczben véletlenül a szobába nyitván, a jelen voltak 
keltejével, inig kettő más orvosért sietett, elkövetett mindent a sebesült ápo¬ 
lására, de az negyedóra múlva, (s nem rögtön, mint írják) meghalt. Hullája 
bebalzsamozva, Felső-Bányára vitetik, őszinte részvétre méltó családjához. 
A párbaj okára nézve csak annyit mondhatunk, hogy arra sem kártyajáték, 
sem pénz, (mint egynémely lapban olvassuk) nem szolgáltatott alkalmat. Az 
életben maradt fél holléte nem tudatik. Ennyi, mit e szomorú esetről megír¬ 
hattunk. — Némely lap még tovább megy, s az ellenfélt, és a segédek ket-
tejét is megnevezi, a mi egyelőre legalább is elhamarkodás. Hiteles tudomá¬ 
sunk ezerint alaptalanul neveztetik a segédek közt Bérczy Kálmán, s egyáta-
lán nem áll, hogy azok egyike író lett volna. 

+ (A bécsi magyar tanulók tánczvigalmá) a „Wanderer" szerint igen 
fényesen ütött ki. A jelenvolt magyarok kivétel nélkül mind áttilát viseltek; 
a mintegy 1000 főnyi fényes vendégkoszoruban lehetett látni Eszterházy 
herczeget, Vay Miklós bárót, Barkóczy, Szécsen és Zichy Ödön grófokat. 
Jelenvoltak a miniszterek csaknem mind, s a bécsi legmagasb arisztokrátía 
és a diplomatiának több előkelő tagja, kik közöl leginkább kivált lord 
Bloomfield angol követ. A hölgyek közt aránylag kevés magyar ruháét le¬ 
hetett látni. A delnők koszorújából különösen kivált a bálanya Nákó-Gyer-
tyéntíy gróf'né, ki a szó teljes értelmében ragyogott a gyémántok és gyön¬ 
gyöktől. Szép magyar tánczunknak jó keleté volt s az idegen nemzetiségűek 
nem győzték eléggé nézni. A vigalom egész reggelig tartott. 

+ (-4 bécsi magyar tanulók) felsőbb helyre folyamodni szándékoznak 
olvasó-egylet alakithatása végett. 

4- (A tatai helv. hivt. egyház presbyteriuma) f. hó 2-án tartott gyűlé¬ 
sében, a dunántúli egyházkerület pápai főiskolájának világi főgondnokaul 
egyhangúlag gr. Teleki Lászlót választotta meg. 

-f- (Kapli Lajos kis-babúthi ev. lelkésznek) a lapunk múlt számában 
„Adatok Petőfi halálához" czimü rovatban közlött levele, a magyar journa-
listikában nagy figyelmet gerjesztett. Erre vonatkozólag a „P. N." követ¬ 
kező, általunk is helyesnek ismert megjegyzést tesz : „Mi a „Vasárnapi 
Újság" szerkesztőjével együtt nem tehetünk egyebet, mint a többi igen 
számos tanuskodók szavai után és lélektani okokból csalódáson épülőnek 
tartjuk a t. lelkész ur adatát. Petőfit ismerve, mindenki meg lehet győződve 
felőle, hogy ha él, nem hallgat és nem bújik el annyira, hogy legjobb barát-
jai közöl senki se lássa. Embereket s különösen barátokat kereső szive, ösz-
tönszerü tevékenységi szomja, s azon dalnoki életszükség, hogy szép és di¬ 
cső strophái hassanak és lelkesítsenek — mind képzelhetetlenné teszik, hogy 
csak két évig merőben rejtve remetéskedhetik vala, melyek igen sok esetben 
biztosabban vezetnek az igazságra, mint némely másnemű adatok. Sha van¬ 
nak ily lehetetlenségek, a Petőfi életben létéről való minden hirés állitmány 
bizonynyal határos velők." 

b.— (Öngyilkosság.) Egy 61 éves iparos, febr. 9-én Budán, a rudas-
fürdőben, ereinek fólvágása által vetett véget életének. 

+ (Tolnamegyében) szintén alakult honvédsegélyező egylet f. hó 7-én, 
mely bizottmányi elnökké Komárom hajdani várparancsnokát Szabó Zsig¬ 
mond ezredest, helyettes elnökké pedig Csapó Vilmos nemzetőri ezredest 
választotta. 

+ (Furcsa indítvány.) A „Presse trieszti levelezője szerint az ottani 
iparkamara egyik tagja a valuta-kérdés tárgyalásánál azt indítványozta, 
hogy „Erdély adassék el a portának." Köszönjük a jó tanácsot, de nem él¬ 
hetünk vele. (Tudva levő dolog, hogy ugyan e tárgyban a pesti iparkamara 
azt indítványozta, hogy adassék el Velencze.) 

— (Gyorsirási leczkék.) Fenyvessy Adolf gyorsiró f. hó 15-től kezdve 
előadásokat tart a magyar gyorsírásból. Egy havi tandíj hetenkint három¬ 
szori előadásért 2 ft. A beiratások szállásán (3 dob-utcza, 5. sz.) történnek 
naponkint 3 — 5 óra közt. 

4- (A magyar gyorsírás érdekében) valaki M.-Ovárról az Akadémiá¬ 
hoz azon indítványt küldte be, hogy hirdessen az Akadémia pályázatot a 
Gabelsberger-féle stenographiának magyarrai módosítására, s tűzzön ki e 
czélra 60 aranyat, melynek egy harmadrészét az indítványozó, mihelyt a 
pályázat hirdetése megigértetik, késznek nyilatkozik, az Akadémiának azon¬ 
nal átszolgáltatni. 

b.— (A Petőfi-szobor javára) N.-Kanizsán tánczvigalmat rendeztek, 
mely 500 ft. tiszta jövedelmet eredményezett. 

4- (Tánczvigalmak.) Hazánk minden vidékéről értesülünk jótékony és 
hazafias czélokra rendezett tánczvigaímakrói. így febr. 4-én Esztergomban 
tartottak tánczvigalmat, a Szt.-György-mezőn nyu vó honvédek sirja fölé 
emelendő emlék költségeire, mely 337 ft. 50 kr. jövedelmezett. Nagy-Ka¬ 
nizsán pedig a Petőfi-szobor javára tánczoltak. A jövedelem 500 ft. 

b.— (Sétány-irtás.) Károly-Fehérvárott valaki a sétatér fáit éjnek ide¬ 
jén irtani kezdé s már 17 fát ki is vagdalt lassan — némelyek szerint azon 
okból, mert e sétány e lefolyt 10 év alatt keletkezett és igy, mint annak em¬ 
léke kiirtandó. E ráfogással azonban még nincs kimentve azon rendetlenség, 
hogy a város sétányából 17 fát kivághattak a nélkül, hogy a tettest kézre-
kerithetnék vagy csak kilétét kinyomozhatnák. 

b.— (Uj orvosi állomás.) Tótkomlósfalu, Békésmegyében, elhatározta, 
egy községi orvost tartani, kinek szabad lakást és 800 ft. fizetést rendelt. 
A felvilágosult község ez intézkedését kétségkívül más községek is követni 
fogják. 

b.— (Az idő a legjobb oktató.) Nyitrában, Húrban és társainak egykor 
oly buzgó hívei, Miava tótajku lakossága, most egytől egyig a magyar nem¬ 
zeti zászló körül csoportosul össze és hőn buzog az 1848-ki alkotmány mel¬ 
lett. Az alkotmányos uj szolgabirót ünnepiesen felöltözött hajadonok üdvö¬ 
zölték és megkoszorúzták. Ez is a 12 évi tapasztalás eredménye. 

b.— (Szabadkán a visszacsatlás örömére) Te Deumot tartottak, az iz¬ 
raeliták pedig e tényt ugy ünnepelték meg, hogy Lővyt, a szegedi rabbit 
meghívták, ki aztán szép magyar beszédet tartott, melyet ki fognak nyo¬ 
matni s jövedelmét a Petőfi-szoborra fordítják. 

— (Mármaros-Szigetröl), febr. 9-ről irjlk : A hazai ügyet oly lelkesen 
felkaroló Sztojka Klára bárónő, szeretett főispánunk mlgos Mán József ur 
tisztelt neje, f. hó 7-én Szigeten dalárdát rendezett gróf Széchenyi ércz-
szobra javára, annak tiszta jövedelme 90 ft. lett. — így osztozik e derék pár 
a honfiúi kötelesség teendőiben, áldás kisérje lépteiket! 

— (Uj olvasóegylet Mezőtúron.) Mezőtúron egy második olvasóegylet 
is keletkezett, melyet már eddig is nagy számmal látogatnak, s tizféle hirla-
punk jár, ehhez mintegy 60 darab könyvünk. Egy negyedévre csak 50 kr. 
fizetés rovatik egy személyre, mert házbérre egy krajczárt sem fizetünk; 
mivel Tóth József polgártársunk a közjóért szíveskedett saját házába fo¬ 
gadni bennünket, miért is hálásköszönetünket nyilvánítjuk. — Hegyi Lajos. 

b.— (Magyar távíró.) Biharmegye választmánya elhatározta, hogy 
a Nagyváradon a megyeházból a volt rendszer hivatalnokai kivonuljanak; 
az ugyanott elhelyezett távirdahivatal azonban ott maradhat, azon feltét 
alatt, ha hivatali nyelvül a magyart használja, minek hatályba léptéért tár¬ 
nok ő méltóságához folyamodás intéztetett. 

4- (Báthory Gábor), a volt közoktatási minisztérium evang. osztályá¬ 
ban számfölötti cs. kir. miniszteri tanácsos, saját kérelmére, nyugalomba he¬ 
lyeztetett. 
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— (Biztosítási ügy.) Biharmegye közönsége a megyei közjavak bizto¬ 
sításának a magyar biztosító-társaságnál leendő eszközlését a következő ha¬ 
tározatban rendelte el : Biharmegye bizottmánya 1861. febr. hó 4-én s több 
napjain Nagyváradon tartott üléséből Galgóczy Károly, mint az Adriai biz-
tositó társaság magyarországi ügynökének kérelme, a megye épületének az 
Adriai társulatnáli biztosítása iránt. Janky Antal nyilatkozata, melyben azon 
esetre, ha a megye épületei az Adriai társulatnál biztosittatnak, az ezen tár¬ 
sulat által a magyar biztosító-társaság részére megajánlott 50 percentet kifi¬ 
zettetni kéri. Végzés. Az Adriai biztosító-társulat ügynökségének ajánlatából 
nem tűnvén ki, hogy ez a belföldön székelő magyar társulatnál olcsóbb és 
előnyesebb biztosítást nyújtana : a megye nem talál okot, melynélfogva a 
hazai társulatot ezen külföldiért mellőzni, s a mellőzés által a magyar társulat 
hitelét látszólagosan csökkenteni, s a pénzt külföldre szivárogtatni magát 
hajlandónak érezze. Minthogy azonban a tűzvészből eredhető károk elleni 
biztosítás, ugy a kárpótlás előnyei, mint a megye közönségének jó példaadás 
tekintetéből szükségesnek találtatott: a megye tulajdonait képező összes 
épületeinek tűzvész elleni biztosítását elhatározá, s ennek az úgynevezett 
Első magyar biztosító-társulatnál mielőbbi eszközlésére Ambrus János alis¬ 
pánt oly utasítással bizta meg, hogy az épületeket több évre biztosítva a 
társulat által nyújtandó előnyöket figyelembe vegye. Közli Györjfy Gyula. 

b.— (Dohány-kraval.) Feladás folytán két pénzügyér egy dohánynyal 
házalót fogott elRárón s a dohánynyal Réfalun át iparkodott Győrré. Réfalu-
ban azonban már a nép dühe ellen segélyt kellé kérni, de ez nem jővén 
rögtön, a pénzügyőrök jónak látták a zsák vitelére napszámost fogadni s igy 
elsietni az igazgatósághoz. A Dunán átkelve a parton állongó napszámosok 
utánuk iramodtak s mindegyre nagyobb tömeggé szaporodva együtt értek a 
pénzügyigazgatósághoz, s követelték a bevitt dohány kiadatását, mi kiadat¬ 
ván, azt a tömeg diadalérezettel osztotta fel maga közt. A katonai segítség 
is megérkezett; de a pénzügyi hatóság ez alkalommal higgadtságot tanúsí¬ 
tott és nem használt erőszakot. (Gy. Közi.) 

+ Az összes hazai lapokat megjárta azon hir, hogy a kalocsai nönöve-
lözárdában 11 bennlakó növendék keze elfagyott. Most több érdeklett szülő 
nyilatkozatot tesz közzé, mely a feanebbi hírt rágalomnak bélyegzi. Igaz 
ugyan —mond a nyilatkozat—hogy a bennlakó 42 növendék közt tizenegy¬ 
nek néhány ujjain az első fokú fagyás jelei mutatkoznak, de ezen 11 közöl 8 
leányka már fagyos kézzel lépett be az intézetbe. 

b. (Újságok.) 1861-ki év kezdetével Ausztriában összesen 342 min¬ 
denféle újság jelent meg. Ezek közöl 95 politikai, és pedig 58 német, 11 
magyar; továbbá egyéb újság német 147, és 40 magyar sat. Eszerint tehát 
51 magyar lap létezik a birodalomban. 

b.— (Az angol újságok.) Angliában jelenleg 1102 újság jelenik meg. 
— 1821-ben még csak 267 volt, 1851-ben pedig 563. Ezekenkivül még 
481 időszaki irat jelenik meg s ebből 207 vallási tartalmú. 

b.— (Garibaldi tizennégy éves fia) Angliában tanul s midőn legköze¬ 
lebb Manchestert meglátogatta, az ottani munkások adresse-t intéztek hozzá, 
melyben atyja iránti tiszteletüket s csodálatukat fejezték ki. 

b.— (Kölfsey himnusza) Kolozsvárott a kegyesrendiek s p. minoriták 
templomában már jó darab idő óta rendes egyházi énekké van fogadva s 
azt az egész áhitatos nép énekli. 

b. — (Érdekes régiség-gyűjtemény.) Parisban Soltikow herezeg közép¬ 
kori régiséggyüjteményét b". Selliére 1,700,000 frankért vette meg, a fegy¬ 
vereken kivüí, melyeket a császár vásárolt meg. 

b.— (Szeben környékén a farkasok) annyira elszaporodtak, hogy az 
utasok élete az országúton sem biztos. 

b.— (Az erdélyi törvényszéki hivatalnokok száma) 377 s ezek közt 
152 idegen, 105 magyar, 84 szász és 36 román. 

4- (A Gráczban) tartózkodó magyar kereskedelmi ifjúság 45 ftot kül¬ 
dött a pesti honvédsegélyző egyletet alaptőkéje gyarapítására. 

+ (Müller István honvéd alezredes), f. hó 10-én, életének 47-ik évében 
meghalt. A boldogult, Bem altábornagy egyik legkitűnőbb tüzértisztje volt 
az erdélyi magyar hadseregben, hova mint altiszt ment s később alezredessé 
lett. Temetése f. hó 12-én volt; koporsóját honvédtisztek vitték vállaikon ki 
egész a sírig, miközben a roppant gyászkiséret a „Szózatot" óneklé. A 
Múzeum előtt a gyászmenet megállapodott, hol Székács József superínten-
dens, ki a lelkes gyászbeszédet is tartá, búcsúimat mondott a kiszenvedettért. 
Béke hamvaira! 

b.— (Adakozás.) Gróf Károlyi György a pesti jótékony nőegylet sze¬ 
gényei számára 200 ftot küldött. 

— (A Vasárnapi Újság régibb évfolyamai) iránt többször intéztetik 
hozzánk kérdés, mire rendesen azzal kell felelnünk, hogy nincs. Most figyel¬ 
meztethetjük az illetőket, hogy a Vasárnapi Újság 1855., 1857., 1859. és 
1860-ik, úgyszintén a Politikai Újdonságok ugyanazon négy évi folyamai, a 
rendes áron megszerezhetők. E tárgybani ajánlatokat elfogad a Vasárnapi 
Újság kiadóhivatala. 

•— (Adakozások.) A Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez a lefolyt hé¬ 
ten beérkezett adakozások : 

A Széchenyi-emlékre : Csengerről Fekete Ignácz 7 ft 20 kr, (ez öszveg 
a múlt évben tartott Széchenyi-ünnepély alkalmával, a költségek levonása 
után maradt fenn.) 

A Petőfi-szoborra : Beregszászról Gönczy Sándor által 46 ft 30 kr, (ez 
összeg jan. 28-án t. Negela Antal sztrabicsói g. e. lelkész ur névestéjén 
*íyült össze a jelealevő hazafiak és honleányok között főt. Deskó János 
diunkácsi g. e. esperes ur felhívására, Az adakozók nevei: 

Deskó János 2 ft, Primits Gergely 1 ft, Gönczy Sándor 4 ft, Nizsalóvszki János1 

2 ft, egy szepesi prókátor 1 ft, Pásztéli János 2 ft, Popovits János 2 ft, Novak Sándor 
1 ft, Maruczanits Bazil 1 ft, egy román 1 ft, Boksay Mihály 1 ft, Balogh Bazil 3 ftr 
Kovács Mária 1 ft, M.Terézia 1 ft, Magyar Ágnes 2 ft, Zombori Vilma 1 ft,Tussa Károly 
1 ft, Barlogh András 3 ft, Galgócsy Imre 2 fc, Megela Antal 2 ft, Szerbín Mari 1 ft, 
Goite József 1 ft, Deskó Fater 2 ft, Névtelen 8 ft 86 kr. 

Táncsics Mihály családja számára Szinér-Váralljáról Schőnvald Zsig¬ 
mond járási orvos gyűjtése 7 ft. 

A fentebbi összegek illető helyükön átadattak. 

A magyar Akadémia palotája. 
— (Ujabb kimutatása) a Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez a magyar 

Akadémia számára beküldött hazafiui adakozásoknak : 
XL VII. közlés : Erdélyből Láposvölgyéből többen Márki Pillér Miklós 

által 47 ft. (ebből 22 ft. a tökére). ~ Boldváról többen Szalay Lászlóné 
által 22 ft. 40 kr. — Összesen 69 ft. 40 kr. 

Az eddigi I—XLVI. közlésekkel együtt: 14,269 ft., 1 régi római arany, 
huszfrankos arany, 110 cs. arany, 21 kétpftos tallér, 1 orosz tallér, 4 uj-

ftos. 140 húszas, 18 negyedftos, 1 tízes, 1 db. 100 pftos és 10 db, 20pftos 
nemzeti államkölcsön-kötelezvény. 

— (Részletes kimutatása) a fentebbi adakozásoknak : Erdélyben Lá-
posvölgyén a következő adakozóktól vettünk 47 ftot, u. m. : 

Divald Gyula a házra .1 ft, a tőkére 3 ft; Pecz Ágoston a házra 3 ft, a tőkére 2 ft; 
Mérki Pillér Miklós a házra 5 ft, a tökére 5 ft; Lechner Gábor a házra 3 ft, a tőkére 2 ft; 
Betskó Antal a házra 1 ft, a tőkére 2 ft; Frink Ferencz a házra 1 ft, a tőkére 1 ft; Weisr 
Károly a házra 1 ft, a tökére 1 ft; Holzmüller Perencz a házra 1 ft; Schmidshausen Ján. 
a házra 1 ft, a tőkére 1 ft; Zanko Kár. a házra 3 ft, a tökére 2 ft; Fuchs Sándor a házra 
1 ft, a tőkére 1 ft; N. N. a házra 1 ft, a tőkére 1 ft; Süssner Ferencz a házra 1 ft, 
a tőkére 1 ft. 

Boldváról 22 ft. 40 kr. érkezett be a következő adakozóktól : 
Szalay Lászlóné Bóldván 6 ft, Losonczy Károly Szentpéteren 4 ft, Szűcs Ber¬ 

talan Miskolczon 2 ft, Losonczy Jenő Szentpéteren 2 ft, Berresz Eduárd Bóldyán 1 ft, 
Szathmáry K. József .'Bóldván 1 ft, Latabár színházigazgató Miskolczon 1 ft, Törös 
József Szenyén 1 ft, Törös István Senyén 1 ft, Horváth Antal Miskolczon 10 kr, Törös 
Pal Senyén 1 ft, Balogh Ferenci; Bóldván 80 kr, Csizy Miskolczon 10 kr, Ruszinko 
gazdatiszt Vámoson 1 ft, Török István reform, tanító Bóldván 1 ft, Kis József Bóld-
án 1 ft. 

V e g y e s h í r e k . 
— (Sajátságos magyarságu „Étel és Bor árjegyzék"1) a „magyar ki¬ 

rály "-hoz czimzett szállodában egy nevezetes alföldi magyar városban; ésp. 
Leves : Apró Kása 5 kr, Kénér Tajasal 7 kr. — Hidegétkek : 2 St. Sardina 
20 kr, V'2 Háringet 18 kr, Salami 18 kr. — Marhahús : Fághajmaval mar-
tas 20 kr, Garnirt 24 kr.— Főzelék : Pásulá Barju Mág'. 15 kr. — Tojásétel. 
Becsináltak : Ruzá Aprolik Riskasavál 25 kr, Barju Derik Olaskapustal 
28 kr. Marha Vési pézéni 25 kr, N'gul Zamb. Gambazal 25 kr, Sertis Sült 
Kapustal 25 kr, Marha Sült Mágáronúl 25 kr, Gájás hus 20 kr, Paprikás 
Patká (potyka) 28 kr. — Tészták : Turus Galuska 20 kr. — Sültek : Barju 
Dériek 28 kr, Sertis pezem 25 kr, 1 P. Pújka 30 kr. — Saláták : Aburka 
12 kr, Bargona 14 kr. — Sajtok : Ementhali 14 kr, Grojer 12 kr. — Befö-
zöttek. — Gyümölcs : 1 D. Alma 6 kr. — Halak : Paprikás Pajtka (potyka) 
28 ft. — Vadak. — Csemegék. — Borok. 

b.— (A franczia császár szárnysegéde a jégen.) Hartogs, egy német-
arszági milliomos izr. Parisba ment, hogy hajlott korában ottélvezze nagy jö¬ 
vedelmét. Parisban télen a korcsolyázás nagy divat lévén,Hartogs is ugyan¬ 
csak korcsolyázott, s midőn egyszer a mulatók közt a császár korceolyaszija 
föíoldodott, Hartogsnak jutotta szerencse,azt megigazíthatni.Ez időtől vala¬ 
hányszor a császár korcsolyázott, H. mindenütt hiven kisérte őt, hogy szolgá-
latáralehessen, ha netán ismét valami előadná magát, A császárnak e kiséret 
feltűnt, a egyszer mosolyogva igy szólt hozzá: „Ön valóban az én szárnysegé¬ 
dem a jégen." Hartogs pár szót is váltott a császárral, s ez időtől határtala¬ 
nul boldognak érzi magát; uj látogató jegyeket készíttetett ily fölirattal : 
„Hartogs, császár ő felségének szárnysegéde a jégen." Csináltatott arany¬ 
ból egy kis korcsolyát is, s azt gomblyukában viseli. 

4- (Hogy lehet a fősz (gipsz)-szobrokat tisztítani!) Most, midőn hazánk 
jeles fiainak gipszmellszobrait oly számosan sietnek megszerezni, nem lesz 
irdektelen tudni, azon módot, mely szerint azok czélszerüen megtisztítha¬ 
tók. E czélból sűrű keményitőpépet készítünk s azzal a tisztítandó szobrokat 
bekenjük. A pép megszáradván, a szobrokról könnyen letisztitható, vagy 
önmagától is lehull s a piszkot magával ragadja. 

b — (Az emberek elégedetlensége.) Egy berlini lap, mely a németek, 
különösen pedig a berliniek javítását tűzte ki feladatámul, első számában el¬ 
meséli, hogy 1500 évvel ezelőtt élt Egyiptomban egy öreg atyus, a ki felette 
elégedetlen volt sorsával; barlangját dohosnak, a napot forrónak, a Nil fo¬ 
lyót nedvesnek, az eget felette kéknek tartá, s akárkit látott, még a leg¬ 
utolsó hajcsárt is boldogabbnak ítélte magánál. Elment Alexandriába s ott 
is még a legnyomorultabb koldussal is örömest cserélt volna sorsat. Haza¬ 
érve barlangjában mély álomba merült. Álmában egy nagy palota elé ért, 
benyitott, ott egy angyal intett neki, s egy sokoszlopu nagy terembe vezette, 
hol ez oszlopok mindegyikén egy öltözet ruha függött s a mint az angyal 
magyarázta, azok mindegyike egy életpályát képviselt. „Válasz e ruhák 
közöl s a melyiket jónak találva megtartod, az azon ruha által jelelt élet¬ 
pálya leend sorsod." Az angyal e szava után, emberünk hozzá látott a válo¬ 
gatáshoz. Egyet sem talált a ruhák közöl alkalmasnak. Már elszomorodott s 
a legutolsót kezdte fölpróbálni, mely is legnagyobb örömére teljesen ráillett, 
s szokatlanul jól érezte benn magát s már undorodással akarta elrúgni magá-
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tói előbbi öltözetét; de az angyal mosolyogva vezette egy tükör elé, hol visz-
azaijedett magától, mert előbbi ruhájában látta öltözve magát. Tehát any-
nyi ezer pálya közt, mégis csak a magáé illik ő hozzá leginkább. — B mesét 
közölte a fönt emiitett berlini lap a németek s berliniek megtérítésére, hogy 
ne legyenek elégedetlenek. 

b.— (Cavour gróf és Salesi szent Ferencz.) Mint tudatik Cavour gróf 
Salesi szent Ferencz rokona, miután öreg anyja a nevezett szent unokája 
volt. Erre egyik olasz vallási lap megjegyzi, hogy Cavour gróf épen nem 
követi szent nagybátyja nyomdokát, sőt ellenkezőleg a pápát trónjától akarja 
megfosztani. 

SAKKJATEK. 
60-ik sz. feladvány. — Báró Meszéna Istvántól (Lessen). 

Sötét. 

a b c d e f g l 
Világos. 

Világos indul s 4-ik lépésre matot mond. 

Az 55. számú feladvány megfejtése. 
(Báró Meszéna Istvántól.) 

Világos. 
1) H d 8 — e 6 
2) H e 6 - g 7 
8 ) B e 4 — d4 + 
4 ) F g l - h 2 ; } ; 

Sfiíét. 
B a 6 — a 5 A) 
B h 7 - g 7 : 
B a 5 — d 5 

Világos. A) 
1) 
2) 
3) 
4) 

F g l _ c 5 
B e 4 — <14 
H e 6 — f 4 

Sötét. 
F h 8 — e 5 
Kd 6 — dö 
F e 5 — d 4 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Uj-Becsén : Cselk 
György. — Mooron : Eadváner Vilmos. — B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Debreczenben 
Sperber F. — Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly. — Parabutyban : Rothfeld József. — Sá¬ 
rospalakon : Szivos Mihály. — Bécsben • Gold Samu. — Hatvanon : Kovács Zsigmond. — 
Tordán : Wolff G. és Sztankay F. 

Rövid értesítések. Hattan : K. Zs. és Torda : W.— Sz. Üdvözöljük önöké 
vitéz harczosaink sorában! — Bécs : G. A feladványt köszönettel vettük. — Szepsi : U 
S. A naponkint növekedő részvéten, csak örülni tudunk. — Verbőcz : N. A megfejtések 
ben mindenütt van egy kis eltérés; épen elegendő arra, hogy Sötét a matot kikerülhesse. 
Az 57. sz. f.-ban Sötét B g 4 — g 8 lépéssel is védheti magát. — Less : b. M. I. Magán 
levélben küldjük üdvözletünket. 

Színházi napló. 
Péntek, febr. 8. Először : „Tinódi." Eredeti színmű 5 felv. Tinódi-féle 

énekekkel. Irta Szigligeti. Termékeny szinmű-irónk ezen uj müvét a 
benne előforduló regényes helyzetek, hatásos jelenetek kétségkívül érdekessé 
teszik, ámde egység és mindvégig következetesen festett jellemek hiányza¬ 
nak belőle. Már maga a darab története is olyan, hogy szebb regényt lehe¬ 
tett volna belőle irni, mint színmüvet, melyben nem lett volna szabad a vé¬ 
letlennek oly nagy szerepet juttatni. A darab érdekességét különösen neveli 
az, hogy sok szép dal fordul elő benne, melyeket Bognár Vilma és Füredi 
jelesen adtak elő, ez utóbbi különösen nagy hatással énekelte el Tinódinak 
néhány igen szép régi dallamát. Az előadásban átalában jó sikerrel részt¬ 
vettek még : Szathmáryné, Lendvai, Szerdahelyi, Szigeti és Eéthy. A nagy¬ 
számú közönség a szerzőt kihítta. 

Szombat, febr. 9. Füredi Mihály javára : „Dinorah." Opera 3 felv. 
Zenéjét szerzé Meyerbeer. 

Vasárnap, „A nagyapó." Eredeti napszinmű 3 felv. Irta Szigligeti. 
Hétfő, febr. 11. „Don Caesar de Bazan." Dráma 5 felv. 
Kedd, febr. 12. „Férj az ajtó elölt." Operetté 1 felv. Offenbachtól. Ezt 

követte először : „A toll hatalma." Vígjáték 1 felv. Az uj operetté méltó 
versenytársa az „Eljegyzésnek." Szereplők voltak : Huber Ida, Markovics 
Ilka, Kőszeghy és Szerdahelyi; mindnyájan szerencsével működtek közre. 
Az első előadás sikeréből bizton lehet következtetni, hegy a „férj" még sok¬ 
szor megfog jelenni „az ajtó előtt",anélkül, hogy unalmassá lenne. Azuj vig-
játék is tetszésben részesült. Kár, hogy a tollhős oly szánalomraméltónak 
van benne föltüntetve. És annak a kis darabnak nagyon is hatalmas czime 
van : „A toll hatalmai" —Az ember valami roppant fontosságú diplomatikai 
okiratokat képzelne, pedig csak egy pár szerelmes levélről van szó. 

Szerda, febr. 13. A pestmegyei honvédsegélyezö bizottmány által, az 
alaptőke javára : „Szavalati és zenészeti akadémia." A két szakaszban elő-

: adott darabok következők : 1) „Magyar ünnepély-nyitány" Mosonyi Mi-
' hálytól; előadta a színház összes zenekara. 2) „Komáromi emlék" költemény 
'. Thaly Kálmántól; zenéjét szerzé Egressy Béni; éneklé Bognár V. 3) „Szilá-
| gyi Erzsébet" Tóth Kálmántól; szavalta Munkácsy F.-né. 4) „Pusztán szü-
1 lettem" népdal Petőfitől; zenéjét szerzé Huber K., éneklé Bignio. 5) „Pro 
i és contra" Kakas Mártontól; szavalta Szerdahelyi. 6) „Koldusok kara és 
í nagy ária karral" Erkel Ferencztől; éneklé Hollósy-L-né és a szinház ének¬ 
kara. 7) „Rákóczy-induló" Berlioz Hektor után; az összes zenekar által. 8) 
„Előre" költemény Tóth Kálmántól; szavalta Feleki. 9) „Magyar kettős 
dal" szerzetté Iluber K., először éneklék Huber Ida és Markovics Ilka. 10) 
„Utcza szögletén ül a csonka hős" Jókai Mórtól. 11) „A honvéd-koldus" 
szerzetté és éneklé Füredy. 12) Vörösmarty „Szózata" éneklé az összes 
énekkar. — A mai előadás átalában nagy lelkesedést idézett elő. Legmeg-
hatóbb volt a befejezés, raidőn a közönség a „Szózatot" fölállva és kalap-
levéve együtt zengte el az énekkarral. A szinház zsúfolásig tömve volt. 

Csütörtök, febr. 14. Másodszor : „Férj az ajtó előtt." Operetté 1 felv. 
Offenbachtól. Ezt követte : „0 nem féltékeny," egy felvonásos vígjáték. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5526. Debreceen. K. K. A két rajz közöl az egyiket — a Csokonaira vonatkozót 

— használni fogjuk. A régibb rajzot adandó alkalommal visszaküldjük. A hibás czimbo-
riték ki fog igazittatni. 

5527. Tata. P. I. Vettük a folytatált. Egy időre el vagyunk látva; — később újra 
megkőrendjük önt a további böngészetre. 

5528. Eger. Sz. I. Sok okunk van, a oiikk kiadásit későbbi időkre halasztani. 
Ezért késett válaszunk i», Nem akarnánk azon keserű helyzetbe jőni, hogy egyik kolle¬ 
gával felkiáltsunk : „becsülettel lapot szerkeszteni nem lehet!' (a mi egyébiránt mogt 
igaztalanabb állítás, mint valaha lehetett — főkép annak szájában, a ki a múlt évtized 
sajtóviszonyait élvezte. A minthogy más Hübnere is lehet annak). 

5529. M.-Berény. B. B. Köszönettel vettük. Az „áldomás" igen derék áldomás, de 
helyhez kötött, alkalmi poema, a minek igen nehezen tudunk helyet szorítani. Meg¬ 
próbáljuk. 

5530. Györmegye. M. G. A czáfolat az illető lapba való Már csak azért sem 
adhatjuk, mert ama lapot nem úmerjük s czikkeinek fontosságot senkisem tulajdonit. 

5531. Gomör. U. P. Több felől számos oly levelet kapunk most, melyek a megyei, 
de többnyire egyes városi tisztválasztásokra vonatkoznak. A megválasztott egyének 
ellen, hol egy, hol más embernek van kifogása, — a mit mi igen természetesnek találunk 
mert ritkák azon egyéniségek, kikbea átalános közbizalom központosul, s kik ellen a 
különféle érdek egy vafy más kifogást ne tehessen. De ebből még nem következik, hogy 
e megválasztottaknak azonnal hirlapilag neki essünk, s ezáltal a lapnak egy, legtöbb-
nyire csupán helyi érdeka polémiát akaszszunk nyakába. A kérdés nem az : a megválasz¬ 
tott tetszik-e Péternek vagy Pálnak? hanem az : alkotmányos, törvényes utón, szótöbb¬ 
ség által történt-e a választás 1 — s ha igen, akkor abban meg kell nyugodnia alkot¬ 
mányos polgárnak, legalább az uj tiaztválasztásig, vigasztalván magát Kölcsey Teriével : 
„Kurta szám a három, Törve minden járom!'• 

5532. Nagy-Károly. R. J. Panasz az érmihályfalvi szolgabiró ellen, ki az izraeli¬ 
táknak megrendelő, hogy a zsidók lakhelyén szokásos, városi és falusi határt jelentő 
sodronyokat (drótokat) pusztítsák el. Nem tudjuk, mennyire ütközik ez izraeliták vallá¬ 
sos tanaiba, de óhajtjuk, hogy ők maguk térjenek el amaz elkülönzési szokástól. Pesten 
roppant izraelita község van, de drótokkal nem különzi el magát, hanem belevegyül a 
többi népség közé. Ez is emancipatio. Nem hiszszük annálfogva, hogy a szolgabiró ur 
rendelete vallásbeli sérelem volna. 
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TARTALOM. 
Haubner Máté, saperintendens (arczkép). K. — Fehér Anna. Tóth Endre. — Életem 

jgszomorubb napjai (folytatás). Jókai Mór. — A kalocsai uj nő-növelde (képpel). — 
'ontok Magyarország múltjából (folytatás). — A havasi kecskepásztor (képpel). — Gróf 
zéchenyi István műveiből. — Egyveleg. — Tárház : Széchenyi-emlék. — Honvéd-em-

ék Debreczen mellett. — Irodalom és művészet. Közintézetek, egyletek Az erdészek-
ícz és erdészetet pártoló urakhoz. — Ipar, gazdaság, kereskedés. Közlekedés.|Mi újság? 

magyar Akadémia palotája. Vegyes hirek. Sakkjáték. Színházi napló. Szerkesztői 
ondanivaló. Heti naptár. 

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

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1861. 

Magyar nöi viseletek a XVIII. századból. 
(Adalék a magyar jelmeztanhoz.) 

A Vasárnapi Újság múlt évi folyamában régi magyar férfi¬ 
viseleteket, és arra vonatkozó ada-ttöredékeket mutattunk be. Je¬ 
lenleg a nöi viseletről szóló 
adatok nyomán kisértjük meg, __._ = -̂- -
némi rövid vázlatot összeálli-
tani. — 

E részben már kevesebb 
műemlékünk maradván fenn a 
régibb századokból, ezen váz¬ 
lat — a kevésbbé hiteles for¬ 
rások teljes mellőzésével — 
csakis a legközelebb múlt szá¬ 
zadbeli viseletekről szóland, a 
mennyiben ezekre bővebb ada¬ 
tok maradtak fenn. 

A korunktól távolabb eső 
századok lepleit most nem für-
készszük, mire az idő talán ké¬ 
sőbb még szintén fényt deri-
tend; csupán a múlt századból 
mutatunk fel néhány Hői ala¬ 
kot, melyek eléggé visszatük¬ 
rözik a szép magyar nöi öltö¬ 
zet sajátságait, s ezek az újra 
feltámadt magyar viseletre 
irányadásul is szolgálhatnak. 

Sajnos, hogy nemzetünk, 
a múlt század végével elhagy¬ 
va szép ősi viseletét, idegen 
divattal cserélte fel, vakon kö¬ 
vetve ennek szeszélyes, olykor 
eltorzított, és végletekre csapó 
ízléstelen modorát, mig ősi sa-
játját csaknem végkép elfeledé. 

Most azonban, a nemzeti 
önérzet újra éledésével, újra 
felkeressük mindazt, a mi sa¬ 
játunk volt, s mit eddig a fele¬ 
dés és tespedés homálya ta¬ 
kart; felkutatjuk ősi kincsein¬ 
ket, emlékeinket, e hü őreit 
nemzetiségünknek. Felöltöttük 
ismét ősi jelmezünket, hogy 
abban érjen örömünk, bána¬ 
tunk, mert érezzük, hogy ily Magyar női diszviselet a XVIII. századból. 

ruha alatt szabadabb a lélek, hőbben dolog a kebel is. — De hogy 
viseletünk tartósan megmaradhasson a változó divatok árjában, 
és hogy idegen elemektől tisztultan adhassuk át utódainknak, feí 
kell keresnünk ősi sajátságait, mert hosszas siri nyugalmában sok¬ 
ban elveszte eredeti zománczát; lefoszlottak ékességei. S az újjá¬ 

születésnél tán csonkítva, tán 
hiányosan kelt ki sírjából. 

Forduljunk minél gyak¬ 
rabban a néphez, nemzeti sa¬ 
játságaink és szokásaink leg-
hübb megőrzőjéhez és az ő vi¬ 
selete kifogyhatatlan mintául 
szolgáland divatunkhoz; de 
keressük fel ősi viseletünk régi 
emlékeit is, a biztos kutforrá-
sokat. — E kettőből állítsuk 
újra össze nemzeti viseletünk 
sajátságait. 

Az utóbbira nézve szép 
gyűjteményt nyújtott a ma¬ 
gyar közönségnek legközelebb 
KÖváry László „Magyar vise¬ 
letek és szokások" czimü mun¬ 
kájában. 

Mielőtt az itt közlött rajz 
magyarázatára térnék, legyen 
szabad néhány átalános észre¬ 
vételt tennem a női viselet sa¬ 
játságairól. A magyar női ruha 
tökéletesen megfelel a magyar 
nő jellemének, lelkületéneki 
hivatásának. Mily összhangzó 
vegyülete árad el azon a női 
méltóságnak, önérzetnek, nö, 
bájnak és a családi otthonias-
ságnak! 

A nő legszebb otthonn, 
családi körében, melynek ő 
élete, lelke; körülötte minden 
szebb, mosolygóbb, bajosabb 
alakot ölt, a min az ő tündér 
ujjának hatása látszik. Mig a 
férfi, e kis állam külbiztossága 
fölött őrködik, addig a nő eszé-
lyesen szervezi annak beléle-
tét. V ennyi méltóság olvad el,. 
alakján, vegyülve szeretetre- \ \ 
méltó nyájassággal! £ ^ 
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