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tól előbbi öltözetét; Je 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 emlitett 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. — Báro Meszéna Istvántól (Lessen). 

Sötét. 

a b c d e f g l 
Világos. 

Világos indul s 4-ik lépésre matot mond. 

Az 55. számu feladvány megfejtése. 
(Báro 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 ; } ; 

Sötét. 
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. 

Szinházi 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 kétségkivül 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 
nehány igen szép régi dallamát. Az előadásban átalában jó sikerrel részt¬ 
vettek még : Szathmáryné, Lendvai, Szerdahelyi, Szigeti és Réthy. A nagy¬ 
számu 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. l l . „Don Caesar de Bazan." Dráma 5 felv. 
Kedd, febr. 12. „Férj az ajtó elölt." Operette 1 felv. Offenbachtól. Ezt 

követte először : „A toll hatalma." Vigjáték 1 felv. Az uj operette 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. Az uj 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 fontosságu 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 szinház 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" szerzette Huber K., először éneklék Huber Ida és Markovics Ilka. 10) 
„Utcza szögletén ül a csonka hős" Jókai Mórtól, l l ) „A honvéd-koldus" 
szerzette 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 zsufolásig tömve volt. 

Csütörtök, febr. 14. Másodszor : „Férj az ajtó elött." Operette 1 felv. 
Offenbachtól. Ezt követte : „0 nem féltékeny," egy felvonásos vigjáték. 

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 ujra 
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 keserü helyzetbe jőni, hogy egyik kolle¬ 
gával felkiáltsunk : „becsülettel lapot szerkeszteni nem lehet!' (a mi egyébiránt mogt 
igaztalanabb állitás, mint valaha lehetett — főkép annak szájában, a ki a mult 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 szoritani. 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. Gömör. 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 uton, szótöbb¬ 
ség által történt-e a választás 1 — s ha igen, akkor abban meg kell nyugodnia alkot¬ 
mányos polgárnak, legalább az uj tigztválasztásig, 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, superintendens (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 müvészet. Közintézetek, egyletek Az erdészek-
ícz és erdészetet pártoló urakhoz. — Ipar, gazdaság, kereskedés. Közlekedés.|Mi ujság? 

magyar Akadémia palotája. Vegyes hirek. Sakkjáték. Szinházi 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 Ujság mult 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 mult szá¬ 
zadbeli viseletekről szóland, a 
mennyiben ezekre bövebb ada¬ 
tok maradtak fenn. 

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

Sajnos, hogy nemzetünk, 
a mult 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 ujra éledésével, ujra 
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 nói 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¬ 
hűbb 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 
ujra össze nemzeti viseletünk 
sajátságait. 

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

Mielőtt az itt közlött rajz 
magyarázatára térnék, legyen 
szabad nehány 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! £ ^ 

ti 
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És ezen méltóság és háziasság valódi tükre a magyar női vi¬ 
selet, mely fenséges, de nem a pompa által, hanem alakjára nézve, 
és mégis egyszerü házias, mely oda illik a palota fényes termeibe, 
valamint a magán családikör egyszerü hajlékába. 

A nyilt, vidám homlok felett mint sisak fedi a főt a fökötő. 
A hajadon viritó arczán a szelídség és szemérem hajnalát 

köríti az ártatlanság koronája, a párta, mely a szelídség jelvénye 
ugyan, de egyszersmind hódolatra int. 

A magyar nők kor és állapot szerint különbözően öltözköd¬ 
tek, s a ruha alakra, szinre különbözött egymástól. 

Igy a matrónák, az éltesebb nök fejeiken kendőt viseltek, s 
többnyire sötétebb szinü ruhában jártak. 

A férjes nök főkötőt, a hajadonok pártát, s többnyire élén¬ 
kebb szinü ruhákat használtak. 

Három rendbeli öltözete volt a régi magyar nőnek : diszölto-
nye, ünnepi és mindennapi ruhája. 

Mellékelt képünk a mult század elejéről állit elő egy hölgyet 
diszöltözetben. Fejét gyöngyökkel kirakott párta ékiti, mely alatt 
a főre simuló hajat, hátul szalagba fonva viseli, melyről hosszan 
lefüggő fátyol leng alá — Vállait és keblét széles csipke boritja, 
virággal kivarrva. — Derekára elől horgocskákba akasztott füzö-
zsinór által összetartott derékmellény simul. — Karjain két 
helyt szalaggal összekötözött ingváll duzzad, csipke-szélekbe 
végződve. 

Szoknyája mérsékelt bőségben foly alá, szélein gazdagon ki¬ 
varrva, valamint kissé rövidebb köténye is csipkében végződik. — 
Válláról panyókára vetett, hermelinnel prémezett hosszu bársony 
ujjasmente függ alá, szélein gazdag aranyos virágokkal kivarrva, 
elöl pedig levélalaku csatokkal diszitve. Gyöngyös nyak-ék és 
karpereczek egészítik ki öltözetét. 

Ilyen volt a magyar női diszviselet ezelött másfél száz esz¬ 
tendővel. — (F,iylatjuk. Vizkelety Béla. 

Az édesanya. 
i . 

Jaj én fájdalomra, örök siralomra 
Született édesanya! 
Nappal siránkozom, éjjel imádkozom : 
Szent, szent az Istenanya, 
Elrablott két gyermekem 
Nékem visszaadja. 

Udvaromba éjjel, gyilokkal és késsel, 
Gonosz rablók rontanak, 
Fiam lánczra fűzték, lányom megkötözték, 
Engem arczul csapának, 
Minden kincsem elhordák, 
Árván itt hagyának. 

Siratom, siratom én két azép magzatom, 
Mint az ég sir éjjelen; 
Hej, az égnek könye : füvek harmatgyöngye 
Fölszárad már reggelen, 
De két arezomon a köny 
Ott ragyog szüntelen. 

Gyönyörü jószágom elpusztulni látom, 
Gazdálkodnak béresek; 
Tizenkét tavasznak lombjai elasztak, 
Reményeim kevesek, 
Eddig talán meg is halt 
Az a két szép gyermek! 

Hallom szél zúgását, madár dalolását, 
Nem hoznak hirt énnekem, 
Kérdem a felhőket: nem látták-e őket, 
Az én két szép gyermekem? 
Látták és elborultak, 
Fáj, fáj az én lelkem! 

Jaj én megezomorult, jaj én megnyomorult 
Haldokló édesanya! 
Fejem porba hajtom, könyörülj én rajtam, 
Jóságos Istenanya, 

' " • Két gyermekem szent kezed 
Nékem visszaadja. 

II. 
Zug az erdő, hull a lombja, 
Vándorgalamb száll a fára, 
A fa tövén fonyadt növény 
Gyanánt ül az édesanya : 
„Ez a világ rablótanya !'• 
Igy kiált és sirva gondol 
Elrablott két magzatára 

Vándorgalamb igy szól hozzá : 
,,Ne sirj, ne sirj te, bús asszony, 
Jó hirt mondok, nehéz gondok 
Téged többé ne bántsanak, 
A könyeid ne hulljanak, 
Bánatban megőszült fejed 
Ne törd, ne törd uj panaszon. 

Messze földről küld a lányod, 
Ö már boldog, ő már szabad, 
Hős lovagok, dicsők, nagyok, 
A rablókat széjjelverték, 
S kik lányod kínozni merték, 
Legyilkolva fekszenek és 
Lányod boldog, lányod szabad! 

Hős lovagok lányod körül 
Uton vannak fiad felé, 
Öt is hozzák, feloldozzák; 
Lány és fiu együtt jőnek 
ölébe a bús szülőnek. 
S hoznak ezer szép örömet 
A muló búbánat mellé. 

Ne zokogj hát, oh ne legyen 
Szívednek több bánkódása, 
Ládd a telet is kikelet 
Válja föl; ne sirj, légy áldott!" 
Szólt a galamb s tovább szállott, 
Kisérője lőn az anya 
Édes, könyes pillantása. 

III. 
Ragyog a nap, virul a föld, 
Rózsák illatoznak, 
Piros kendő leng a vállán, 
Hej, özvegy asszonynak. 

Özvegy asszony : édes anya, 
Rózsa van a mellén; 
Hej, csak azt a fiát, lányát 
Látná már a keblén! 

Mikor jön a fiam, lányom? 
Az utastól kérdi. 
„Szegény őrült!" — igy felel rá, 
Ki baját nem érti. 

De az asszony édes anya, 
Féktelen reménye; 
Csak utközben fiát, lányát 
Semmi baj ne érje! 

Édesanya éltét csupán 
A jó remény tartja; 
Oh, jóságos Istenanya, 
Könyörülj hát rajta! Zajzoni. 

Pontok Uf agyarország múltjából. 
(Emlékeztetőül költőinknek, művészeinknek.) 

, (Folytatás.) 

Az előadottakhoz hasonló események történetünk lapjain bő¬ 
ven találhatók, kik azonban ezen események közöl valamelyiket ver¬ 
sekben, vagy festészet által örökiteni, terjeszteni akarják, e rövid 
felemlitésekkel, miket csak egyszerü emlékeztetők gyanánt hoztam 
fel, megelégedniök nem szabad, hanem Buday Ferencz lexikonát, 
Bonfin, Istvánffy, Forgács s ujabb történetíróink munkáit s egyéb 
hazai forrásokat figyelemmel olvasgatva, magukat még inkább 
tájékozzák: különösen ajánlom e tanulmányt festészeinknek, mert 
egy nagyobb fáradsággal festett kép maradandóbb és bajosabban 
pótolható más kompositio által, mint egy ballada vagy versezet. 

A festészet a költészettől abban is különbözik, hogy a verse-
zetben az egész esemény névszerint is felemlittetvén, e körülírás 
által az világosan meghatároztatik; a festő ellenben ezen esemé¬ 
nyekböl csak egy momentumot ecsetelhetvén, ha ez nem eléggé jel¬ 
lemző, a festett eseményt felismerni nem lehet. A csataképeknél 
ezen momentum választására különösen ügyelni kell, igy p. o. vár¬ 
védelmeknél történt nagylelkü feláldozásokra, kirohanásokra há¬ 
rom példát hoztam fel, u. m. Zrinyit Szigetnél, Lógódyt Szabácsnál 
és Szondyt Drégelynél. Zrinyi, midőn már a vár lángba borult, s 
benne tovább nem maradhatott, a belsö és külsö várat összekötő 
hidon rohant az ellenség közé, mellén két sebet kapott, a halanték-
ján a harmadikat, s akkor esett el. Szabács vár-árkát a törökök 
fával s földdel töltötték be s azon akartak a várba bejutni. Lógódy 
itt ment eléjök s itt esett el. — Szondy a várban benn harczolt, 
midőn egyik lábán sebet kapott, fél térdre állva is küzdött, s ugy 
halt meg. Ezeknél tehát ezen momentumok figyelembe veendők; 
egyébaránt az sem szükséges, hogy ily momentumul mindenkor 
maga a harcz választassék; lehet az ily eseteket másként is ecse¬ 
telni, p. o. Lógódy Simonnál a harcz helyett választható azon jele¬ 
net, midőn a török császár az elesett magyarokat megtekinti, s 
azoknak haragot mutató képeitől megborzad. 

Nyilt téren történt csatáknál a momentum megválasztásánál 

még inkább ügyelni kell, hogy az igazán jellemző legyen. Igy pél¬ 
dául a Derencsényi Imre harczánál azon jelenet ecsetelhető, midőn 
fia és testvére mellette elesnek, ö maga törött karddal gyalog az 
ellenség által elfogatik. De lehet ecsetelni azt is, midőn vacsora 
felett a basa Imre elé, elesett fiának fejét téteti fel stb. 

A személyes vagy páros bajvivások is, ha a momentum jól 
nem választatik, nagyon egyformák s az esetre nézve nem jellem¬ 
zők p. o. Geréb Mátyás Jajcza alatt, Tallótzi Bálint Kisarnál mind¬ 
kettő törökkel vitt párbajt. Nézetem szerint Gerébet nem csatázva 
kell lefesteni; főmomentum itt, midőn az elejtett török fejét a ki¬ 
rály lábaihoz teszi. 

Nagy figyelmet kell fordítani a vidék vagy hely lefestésére 
is, hol t. i. a csata történt, mert nagy hiba volna, p. o. egy alföldi 
várat, mely közönségesen vizárokkal volt körülvéve, s nagy 

detben, a szükség szüleménye volt, és igy a népek, nemzetek azt, 
főleg az éghajlat viszonyaihoz, mely alatt éltek, ugy szokásaik és 
életmódjukhoz alkalmazták. Ennek folytán például a meleg égöv 
alatt lakók ruházata bő, pongyola volt, és az most is, mert itt a 
ruha a test eltakarásán tul arra való, hogy a testet a nap heve el¬ 
len védje. Ezek kelméikre nézve, főleg hiveset tartó szövetekből 
készültek; az arabok például nemcsak a bő ruhát viselik, de a kel-
meszin közöl is a nap sugarait leginkább visszaverő fehér szint 
használják. Maga a turbán is, mely a keleti s déli népeknél föve-
gül használtatik, ritka szövetü, könnyü kelméből állván, a főnek a 
nap heve elleni megvédésére szolgál. Az észak lakói ellenben test¬ 
hez fekvőbb, állatok bőreivel bélelt, és igy meleget tartó ruhát 
viselnek; fövegeik is állatok bőreiből készültek. Az idő viszontag¬ 
ságai ellen védelmül, mintegy takaróul, felsőruhául azonban, kö. 

részt földtöltések és karózatból állott — kőfalakkal, bástyák- pönyeget vagy más ehhez hasonló bő felsőruhát is használtak. A, 
kai ábrázolni, sőt a festendő vár alakját, ha az régi képekből ki magyar északkeleti faj levén, ősruházata szintén testhez álló, 3 
nem vehetö, még netalán létezö omladékaiból kell hü képben ösz- nagyrészt állatok bőreiből készült vagy azzal bélelt volt. A népek, 
szeállittni. ős szokásaikat, habár a divat után módosítva is, megszokták tar-

Figyelemmel kell lenni a csataképeknél az ellenség jelmezére, tani, söt a köznép köréből az egészen soha kisem irtható. A ma-
ruházatára is, igy p. 0. a kunok, kik velünk egyszokású s nyelvü gyárnak díszruhája, sőt a köznépnek mindennapi öltözete, most is 
törzs voltak, hibásan festetnek sz. László korában törökös öltözet- bőrökkel bélelt és prémelt, vagy egészen ilyenből áll. Ezt tanu-
ben, mert ezek az akkori magyarokkal majdnem egészen egyen- sitja a ködmön, bunda, mely a vagyonosabbaknál később posztó-
lően ruházkodtak, a különbség köztök csak az lehetett, hogy a vál borittatván, lett belőle mente, palást, bekecs stb. 
magyarok már a nyugati népek közt lakván, azokhoz némiképen A magyar állattenyésztő vándornép volt, amellett harczked-
simultak, különösen pedig a magyarok a keresztyén hitet felvéve, velő, és pedig lovas. Mint vándor s egyszerü népnek asszonyi pipe-
hosszu hajat viseltek, a pogány kunok pedig nyírott fövel, üstö- rékhez sem ideje, sem alkalma nem volt, ruházatának alakja is 
köt. — A IV. Béla idejében hazánkba berontott tatárok viselete, olyan lehetett, mely a lovaglást, a lovon harczolást lehetőleg köny-
kik Ázsia széleiről jőve, már nagyrészt a mohamedán vallást kö- nyüvé tette. A mely fényűzést őseinknek tulajdonithatunk, az a 
vették, az egyéb ázsiai mohamedánokéhoz inkább hasonlithatott, mondottak következtében is, csak fegj'ver, paripa, s állatok bőrei¬ 
dé fővonásaiban az is magyaros lehetett. nek ritka drága voltában nyilvánulhatott s nyilvánul is. Nyuszt 

Különösen tanulmányozni kell a magyar történeti festőnek az bőrt ruházatukon, mint a Névtelen jegyző emliti, nemcsak az elő-
időbeli fegyverzetet. Midőn a magyar e földre bejött, fegyvere : kelők, de a köznép is széliében viselt, a ritkább állatok bőreit, tig-
kard, dárda (hasta), buzogány, nyíl és paizs volt; a vezérek, elő- risét, párduczét stb. őshazájukban, a délkeleti népekkel szorosabb 
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gyérült, helyette a hazánk erdei-

ruhdzatra, mert ez ko-

zásokban élvén, (lehet, hogy a törököktől példát véve) az egész 
vasfegyverzet tünedezni kezdett, ugyannyira, hogy a XVI. század 
vége felé, mint Isthvánffy irja, a magyarok a paizst is elhagyták, 
s csupán dárdával és karddal voltak fegyverezve. 

Ügyelni kell arra is, hogy a magyarok a lőport mikor kezdek 
használni. Buday Ferencz azt mondja, hogy a lőport 1440-ben, 
midőn Zoványi János, aurániai perjel Amurat török császár ellen 
Belgrádot védelmezte, ezen alkalomkor használták először, de el¬ 
lenmondásban látszik önmagával lenni, mert 1428-ik évben Galam-
bócz ostrománál már, saját állitása szerint, Szentgyörgyi Czeczilia 
a várat a Dunáról ágyuztatta. Azonban az is lehet, hogy Buday 
Ferencz latin irókat használván, ezek a tormentum alatt egyéb 
faltörö gépet is érthettek. 

Még nagyobb figyelem forditandó a 
ronként nagyobb változásnak, sőt mondhatnám, divatnak volt 
alája vetve. Nyilvánosság elé még e tárgyra vonatkozó vitatkozás 
vagy adatok után készült képek nem igen kerültek. A ruházatot 
minden századra meghatározni, igen sok fáradságot, kutatást 
igénylő feladat, sőt csalhatatlanul apró részletekig meg sem hatá¬ 
rozható; de ezen tárgygyal mégis tisztába kell jőnünk, mert mig 
ezt nem teszszük, hü történeti képeink vagy nem lesznek, vagy 
minden festő maga alkotván magának eszményi jelmezeket, egy¬ 
mástól az egykoru események is, jelmezeiket illetőleg, igen eltérők 
leendnek. Nem tudok ugyan nézeteim támogatására positiv adato¬ 
kat felhozni én sem, de ugy hiszem, hogy ezen tárgy átalános 
szempontokból is tárgyalható. Ugyanis tudjuk, hogy eleink Kelet¬ 
ről ugyan, de Északkeletről származtak, s igy inkább északi, mint 
keleti népnek mondhatók; tudjuk, hogy pogány vallást követtek, 
állattenyésztésből éltek, a fényűzést nem ismerték, mert Béla ki- í 
rály Névtelen jegyzője szerint is, az aranyat, ezüstöt, gyöngyöt, 
csak annyira nézték, mint a követ stb.; továbbá harczkedvelők 
voltak, és annyira lóra szokottak, hogy a külföldi irók tulzott állí¬ 
tásai szerint, lóháton költötték el ebédjöket, s azon aludtak. Annyi 
mindenesetre bizonyos, hogy eleink nemcsak kijöttök alkalmával, 
de késöbb is egynehány századig, mindig csak lovon harczoltak, s 
igy a magyar kizárólagosan lovas nép volt. A ruházat, főleg kéz¬ 

ben is talált nyuszt, medve és farkas bőrök használtattak. Hogy a 
magyar fényüzés régi korban csak az emlitett tárgyakra szorítko¬ 
zott, tanúsítja azon mindnyájunk által ismert körülményen kivül, 
hogy a magyar fényűzést ruházatában mai napig is csak egyedül 
ezen tárgyak teszik, s mint mondám, bizonyitja történetünk is, igy p. 
0. midőn ÍJjlakiLőrinczetlI. Ulászló üldözőbe vette s várait egymás 
után elfoglalta, Újlak várában Lőrincz vagyona közt nagy kincset 
érő 300, drága bélésű és prémü öltönyt talált (hihetőleg mente 
ket, palástokat.) Eleink kizárólagosan lovas nép levén, hogy ruha 
jóknak oly szabásúnak kellett lenni, mely a lovaglást, s főleg a 
lovon harczolást nem gátolta, az is igen természetes, és igy alsó 
ruhájoknak kurtának, a felsőnek pedig bőnek kellett lenni, mely 
mind a lovagot, mind magát a lovat is az idö viszontagságai ellen 
védte, betakarta. Hogy a magyar viselet lovagláshoz volt készitve, 
tanúsítja a szük nadrág, az alsó dolmány rövidsége és hátul is fel-
hasitott volta, mely a köpönyegnél, palástnál, vagy hosszu menté¬ 
nél már inkább hiányzott, mert ennek rendeltetése, mint fentebb 
mondám, a lovag és ló betakarása volt. És épen ezen palást vagy 
mente levén rendesen állatok bőreivel bélelve és prémelve, — nem 
pedig az alsó kurtább dolmány, — a fényűzés a magyar ruházat¬ 
ban majdnem kizárólag a mentére és palástra szorítkozott. 

(Folytatása következik.) 

Gróf Széchenyi István müveiből. 
—•Ismerje meg kiki, mi az ő mestersége s tisztje; ha valamiben felsőb-

séget vágy elérni, fejtse ki azt tehetsége szerint, foglalatoskodjék azzal min¬ 
den nap, s tegye azt, csak azt minden vizsgálati s tanulási főtárgyává; min¬ 
den egyebet mellesleg folytasson, az legyen dolga, egyebek nyugalma, 
pihenése. 

— Az elmének főtehetségi — praktikái tekintetben véve — a képze¬ 
let, emlékezet, s itélet. 

— El van már döntve, hogy a lehető legnagyobb szerencsét sem a ma¬ 
gától mindent megtagadó, sem az örömökben undorodásig uszó nem találja 
fel, hanem az, ki lehető legtöbb keserü érzések eltávoztatása mellett, mér¬ 
sékelve még édes gerjedelmeknek is örvend. 

— Se magasb lelkek, se állatok nem vagyunk, hanem emberek; éljünk 
azért mint emberek, csak hogy halhatatlan részünk soha ne váljék rabbá. 
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• - Báro Jósika Miklós. 
Nem mi vagyunk okai, hogy majdnem egy évtized óta fenn¬ 

álló lapunkban, melyben hálás elismeréssel font koszorúnkat tűz¬ 
zük érdemdus hazánkfiai homlokára, a magyar irodalom egyik 
legfényesebb nevével csak most találkozhatnak olvasóink. A ha¬ 
zánkra nehezült idők s az ezekkel karöltve járt sajtóviszonyok 
okozák. hogy e nevet, mely a legnépszerüebbek közé tartozik, 
melyért a fiatalság egy időben rajongott, melyről a polgári és fel¬ 
sőbb körökben egyaránt tisztelettel emlékeznek, a lefolyt szomoru 
évtizedben emliteni sem volt szabad — mert az, a ki e nevet vi 
seli, az 1848-i eseményeknek szintén egyik áldozatául esett s az-
dta imádott hónától elszakasztva, száműzetésben 
idők jobbrafordultát hir¬ 
deti azon körülmény is, 
hogy báró Jósika Miklós 
ismét saját neve alatt 
adhatja ki regényeit, s 
mi leplezetlenül nyil¬ 
váníthatjuk iránta mél-
tánylatunk, kegyeletünk 
érzelmeit. 

Osztozni fog, remél¬ 
jük, ez elismerésünk adó¬ 
jában az egész magyar 
közönség, mely nagy és 
hü fiai iránt mindenkor 
meleg érzelmeket táp¬ 
lált. Nem lesz senki, a 
ki hangzó szavainkat 
akár túlzottaknak, akár 
időelőttieknek nevezze 
— az érdem teljes mél¬ 
t á n y l á s á r a sem elég 
erőnk, sem elég terünk 
nincs, de hiszen annál 
későbben szól ajkainkon 
a dicséret! Akkor jö¬ 
vünk, midőn Jósika Mik¬ 
lós irói munkásságának 
délpontján áll, midőn 
száznál több kötet hirdeti 
szel leme magasságát, 
müveltsége átalánossá-
gát és érzülete tisztasá¬ 
gát. A kötetek e százada 
oly kedvezménye a sors¬ 
nak, melylyel átalában 
csak ritka irodalmi fér¬ 
fiu dicsekhetik; s oly ér¬ 
dem, melyre ha — kivált 
korábbi viszonyainkra 
emlékezve — azok tar¬ 
talmát s irányát tekint¬ 
jük, büszkén utalhat az, 
ki egy egész életet, lelki 
testi minden erejét szen-
telé a fenséges czélok 
elérésére. Inditóokot ki¬ 

tölti napjait! Az 

is, de már 1818-ban kilépett a katonaságból, haza meiit Erdélybe volt a közönségnek s Jósika egy uj regényének megjelenése min-
s ott meg is házasodott. Hosszabb ideig visszavonult magánéletet denkor szájról szájra járó örvendetes esemény vala. 
élt, komoly tanulmányokkal és tervelésekkel foglalkozva. Meg kell elégednünk, ha Jósika regényeinek tüzetes méltatá-

De a benne élö tehetség s folyvást gyarapodó szellemi erő el- sat másokra bizva, e helyen, ama rendkivüli munkásság kitünteté-
végre nem maradhatott tétlenül s követve magasabb hivatását, sére, eddig megjelent regényeinek egyszerü sorozatát mellékeljük. 
működési tért keresett. 1834 ben az erdélyi országgyülésen lépett Elősoroljuk mind azokat, melyeket saját neve alatt irt, mind azokat, 
fel határozott szabadelvü irányban, a megtámadott jogok és tör- melyek számüzetése óta, a szigoru tilalom következtében neve elha-
vényesség védelmére. A jég meg vala törve; vágya, tovább haladni gyásával, „Eszther szerzője1' név alatt jelentek meg. *) 
a megkezdett pályán, határozottabb alakot öltött, ellenállhatlan Jósika regényei 100kötetnél többre mennek. Valóban nagy szám 
ösztönné lőn. Nemsokára Magyarországba, a magyar szellemi élet egy emberi életre, főkép ha meggondoljuk, hogy a költő csaknem 
központjába, Pestre tette át lakását, s csak a nyarat töltötte érdé- 40 éves férfiu volt, midőn az irói pályára lépett! De azért még sem 
lyi birtokán, a természet bájaival megáldott regényes Szurdokon. a „számban" fekszik az ő irói érdemeinek súlypontja, hanem mü-
1835bn a kolozsvári saitó alól csaknem egyszerre két kis mun veinek mind müvészi alkotásában, mind tartalmi gazdagságában, 
y 
1835-be 

BÁRÓ JÓSIKA MIKLÓS. 
vánunk tehát szolgáltatni olvasóinknak egy irói jubilaeum meg¬ 
ünnepléséhez, midőn nagynevü regényírónk életpályájának s iro¬ 
dalmi munkásságának rövid vázlatát adjuk. 

Jósika Miklós későn lépett az irodalmi pályára; ez elhatáro¬ 
zását élet és tanulmány előzte meg — innen azon örvendetes cso¬ 
dálkozás, mely első föllépése alkalmával, az ismeretlen nevü, de 
egészen kész iró láttára a magyar olvasó közönséget meglepte. B. 
Jósika Miklós Erdély fia, az ős Branyicskai Jósika-család ivadéka. 
Született 1796 ápril 28-án Tordán. Miután a jogtudományokat el¬ 
végezte, 1811-ben katona lett, egy dragonyos ezredbe lépett. Részt¬ 
vett az akkori hadjáratokban, s vitézsége mellett szól, hogy 1814. 
a Mincio melletti ütközetben, febr. 8-án a csatatéren nevezte ki ez¬ 
redese főhadnagygyá; sőt egy hónap mulva már kapitány nyá lőn egy 
gyalogezredben. Mint ilyen jelen volt a francziaországi hadjáratban 

a kolozsvári sajtó alól csaknem egyszerre két kis mun-
k íj a jelent meg; az egyik 
,,lrány," a másik „ Vázo-
latok" czim alatt, melyek 
részint politikai, részint 
philosophiai töredéke¬ 
ket tartalmaztak. E két 
munka már már az ed¬ 
dig ismeretlen nevü szer¬ 
zőre kezdé vonni a köz¬ 
figyelmet, midőn nem¬ 
sokára reá, irodalmunk¬ 
ban korszakot képező 
hatást idézett elő „Abafi" 
czimü elsö regénye. — 
Regényekben szegény 
irodalmunkban e mü 
egyszerre megnyerte a 
költő számára az egye¬ 
temes olvasó közönség 
osztatlan tetszését s ak¬ 
kori legtekintélyesebb 
kritikai lapunk egyik 
Ítésze igy kezdé a regény 
feletti ismertetését: „Le 
a kalappal, uraim!" S 
vajjon ki ne osztoznék 
még ma is, csaknem 30 
év lefolyása után, amaz 
ítéletben? Ki ne olvasta 
volna Jósika gyönyörü 
„Abafi"-ját? melyik iifju 
szive ne dobogna han¬ 
gosabban, ne érezne ne¬ 
mesebb vágyakat, midőn 
e müvet olvassa, mely¬ 
ben a költő az erős aka¬ 
rat, az önálló szellem 
győzelmét a nem tiszta 
indulatok, a semmit nem 
tevés, az önelhanyagolás 
gyávasága felett, örökité 
meg maradandó becsü 
müvészi alakban? 

Jósika neve ünne¬ 
peltté lön a hazában, s 
— a mi müveinek egyik 

mi által — mint el van 
ismerve — Jósika Miklós 
irodalmunkban korsza¬ 
kot alkotott. Azon meg¬ 
tiszteltetéseken kivül, 
mikről fentebb emlékez¬ 
tünk , egyéb kitünteté¬ 
sekben is részesült a 
közkedvességü, és sokáig 
egyedül állott regényíró. 
Igy a magyar tud. Aka¬ 
démia az Ő „ Utolsó Ba-
thory"-já.nak itélte oda 
az akkori akadémia i 
nagy jutalmat; tisztelői¬ 
nek szép serege pedig 
egy drága értékü és his¬ 
tóriai becsü nagy billi-
kommal tiszteié meg — 
s ez volt az első ilynemü 
megtiszteltetés, melyben 
valaha magyar iró ré¬ 
szesült. 

Munkáinak legna¬ 
gyobb része megjelent 
német fordításban, sőt 
több regénye franczia, 
angol nyelvre is lőn for-
ditva s a külföld vetél¬ 
kedett velünk a költő 
iránti elismerés nyilvá¬ 
nításában. Itthon sürün 
vették és olvasták e mu¬ 
lattató és tanulságos ol¬ 
vasmányokat, melyek a 
fiatal kedélyekre csak 
nemesítő hatással birtak. 
Regényeinek nagy szá¬ 
ma, különösen a régieb-
bek, eddig két-három ki¬ 
adást értek meg s foly¬ 
vást a legjobb keletnek 
örvendnek. — Megjegy¬ 
zendő, hogy regényei¬ 
nek kezdettől fogva mos-
tanig, állandó kiadója BÁRÓ JÓSIKA JULIA. 

legfőbb érdeme, irodalmunknak egyik legnagyobb nyeresége — Heckenast Gusztáv, kinek viszonya a regényköltö irányában évek 
magyar regény ajtót talált a külföldi müvészi regények által 

müvelt izlésü, gyakran elfinnyásodott főúri körökbe is. Jósika 
nemsokára a magyar Akadémia tagjává választatott s midőn 1838. 
a Kisfaludy-társaság, e tisztán szépirodalmi intézet keletkezett, en¬ 
nek tagjává, 1841-ben igazgatójává, 1842-ben pedig elnökévé vá¬ 
lasztatott. 

„Abafi" egy kiapadhatlan friss forrást nyitott meg Jósika 
Miklós szellemi tevékenységében. Regényei bámulatos gyorsaság¬ 
gal követték egymást a regényolvasó-közönség nagy gyönyörű¬ 
ségére, mely nem tudá, a ritka termékenységet csodálja-e inkább, 
vagy azon sokoldalúságot, történelmi s lélektani tanulmányt, 
melyet különböző tárgyu és alaku regényeinek s apróbb beszélyei-
nek nagy száma tanusitott? Az tény, hogy öröme és büszkesége 

lefolyása alatt mindig melegebb és meghittebb lőn s ki ezáltal 

*) Jósika Miklós regényei következők : 
Saját neve alatt : 

£ 
Zólyomi 1 
Az utolsó Báthory .' .' .' .' .' 3 
A csehek Magyarországban . . 4 
Zrinyi, a költő 4 
A könnyelműek 2 
Az élet utjai i 
Élet és tündérhon . . ' . ' . ' . 3 
Sziv rejtelmei 2 
Viszhangok 2 
Akarat és hajlam 2 
Regényes képletek 3 

2 kötet. 
1 

Jósika István 5 kötet. 
Egy kétemeletes ház Pesten . . 1 ,, 
II. Rákóczy Ferencz (a korábbi 

sajtókatóság lefoglalta; most 
ujra sajtó alatt van s legköze¬ 
lebb meg fog jelenni) . . . 6 „ 

Egy magyar család (Lipcsében 
jelent meg) 2 „ 

Egy folyam külföldi regények 
magyar fordításban, összesen . 10 „ 

„Eszther szerzője" név alatt: 
E s z t h e r 3 ,, 
A n a g y s z e b e n i k i r á l y b í r ó . . . 3 ,, 

nemcsak maradandó becsü müvek egész sorával gazdagitá irodal¬ 
munkat, hanem egy sokáig betöltetlen s fájdalmasan érzett hiányt 
is pótolt. Jósika feltűnése előtt hazánk regényolvasó közönsége a 
külföldi irodalmak, gyakran erkölcs- és érzületrontó termékeire 
volt szorítkozva. 

Még csak azt kell elmondanunk, a mi még mindnyájunk friss 
emlékezetében van. Báró Jósika Miklós 1848-ban mint a felsőház 
tagja a „honvédelmi bizottmány" tagjává neveztetett s a kormányt 
e minőségben Debreczenbe, Szegedre s Aradra is követé; Kossuth 
kormányzósága idejében a kegyelmezési legfelsőbb törvényszék 
tagjává neveztetett. A forradalom bevégeztével külföldre menekült, 
azok sorában látjuk az ő nevét is, kiket a haditörvényszékek ha¬ 
lálra itéltek. Nemsokára Belgium fővárosában, Brüsszelben vön ál¬ 

landó lakást s ott él mai 
napig. Irói munkásságát 
nemcsak hogy meg nem 
szünteté, de — tisztelet 
érte és elismerés! — még 
az eddiginél is nagyobb 
mérvben fejtette ki, a 
mint ezt az „Eszther 
szerzője" név alatt meg¬ 
jelent számos regényei 
tanusítják. Nincs is ez¬ 
uttal hőbb óhajtásunk, 
mint hogy többi szám¬ 
üzött honfitársainkkal 
együtt, köztiszteletünk 
és szeretetünk méltó tár¬ 
gyát, Jósika Miklóst is, 
mielőbb itthonn, ősei 
imádott hazájában szin-
röl szinre tisztelhessük! 
Az ég, reméljük, nemso¬ 
kára teljesiteni fogja az 
összes nemzet óhajtását. 

B. Jósika Julia. 
Örömmel ragadjuk 

meg az alkalmat, hogy 
ezuttal a magyar irónői 
kar egyik leghivatot¬ 
tabb, legszellemdúsabb 
tagjának arczképét is be¬ 
mutassuk. Báró Jósika 
Julia, született Podma¬ 
niczky bárónő, mintegy 
15 év óta második hit¬ 
vese koszorus regény¬ 
írónknak, b. Jósika Mik¬ 
lósnak s ennek jó és rosz 
napjaiban nemcsak hü 
követője, ki vele a szám¬ 
űzetés fájdalmait hiven 
megosztja, hanem szel¬ 
lemi fensőségre s lelki 
műveltségre nézve is 
méltó barátnéja, élet¬ 

társa. Irodalmunk munkásai között egy idő óta igen sürüen ta¬ 
lálkozunk női nevekkel, s voltak, kik e körülményben a női hiva¬ 
tás eltévesztését, itt-ott hiuság, s nem mindig kifogástalan indo¬ 
kok hatását keresték. Nem vizsgáljuk ez állitás igazságát, de azt 

A gordiusi csomó 3 kötet . 
A zöld vadász 3 
A szegedi boszorkányok . . . 3 
A tudós leánya 3 
Pygmáleon, vagy egy magyar 

család Párisban 2 
A rom ti tkai 2 
J ő a ta tár 4 
A rejtet t seb 3 
Két királynő 3 
A hat üdersk i leány . . . . 6 
Régibb és ujabb novellák . . 4 
Elsö lépés veszélyei . . . . 2 

Ismét saját neve alatt : 
A két barát 4 kötet. 

Összesen 101 kötet. 
E regényekhez sorozandók egyéb 

tárgyu művei : 
Irány i kötet. 
Vázolatok i 
Ifj Békessy Ferencz kalandjai. Alt 

Móna név alatt 2 , 
Regény és itéazet 1 „ 
Magyarország ős történelme . . 3 „ 

•ti; 

if 
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nem tagadhatjuk, hogy épen irodalmunk érdekében benső örömet 
erezünk, valahányszor oly tiszta sziv- és lélekmüveltséggel, igazán 
női gyöngédség- és szerénységgel, kedélynemességgel és elfogulat¬ 
lan, emelkedett világnézettel találkozunk, minőt b. Jósika Julia 
eddig megjelent irodalmi müveiben tapasztaltunk. Hogy ily szel¬ 
lem és irány az irodalom által évtizedekig elhanyagolt hölgyvilá-' 
gunkra csak jótékony hatásu lehet, egy perczig sem kételkedünk.! 

Jósika Júliának e jótékony hatását s magasabb czéljait eléggé i 
tanusítják megjelent müvei, mint : „Eva" czimü két kötetes regé¬ 
nye; a fiatal olvasók számára irt „Közlések a külföldről" czimü el¬ 
beszélései s a „Növilág-1 czimü hetilapban hosszabb ideig irt ép 
oly tanulságos, mint szellemdus divattudósitásai, miket a nagy vi¬ 
lágban jártas hölgy igen gyakran fűszerezett a társadalmi élet, a 
női nemesebb hivatás rajzaival, okos és bölcs útmutatásaival, ta¬ 
nácsaival. E divattudósitások nem (mint e téren oly gyakran tapasz¬ 
taljuk) a hiuság és üres kiváncsiság betöltését czélozták, hanem 
az izlés nemesítése, a szép iránti érzék és nemes eszmék iránti fo¬ 
gékonyság fölébresztése volt legközelebb feladatuk. Azért volt a 
nevezett lapnak e rovata az olvasó női közönségnek egyik ked¬ 
vencz olvasmánya. S azért jövünk mi is, kifejezni elismerésünket 
azon óhajtásunkkal együtt : vajha ez igazi hivatással biró irónő 
szellemi munkásságával a magyar irodalom mindig gyarapodó te¬ 
rén minél gyakrabban találkozzunk! 

Állandó vagy szüntelen változás alatt áll-e 
még most Is a föld kérge? 

Egy angol hajóskapitány utijegyzeteiből közelebbről ezeket 
olvasám : „1852 okt. 13-án az Atlanti tengeren, 12 mérföldre az 
egyenlitőtöl, különös esemény vonta magára hajónk figyelmét. 
Ugyanis hajónk legénysége a tenger mélyéből egy dörgéshez ha¬ 
sonló zugást hallá feljőni, mely lassankint oly erőssé vált, hogy a 
legénység legnagyobb lármája sem volt hallható. A tenger hegy¬ 
magas habokat hánya, és midőn a szél is több oldalról fúni kezdé, 
a kormányos szinte minden hatalmát elveszte jármüve felett, me¬ 
lyet a szélkorbácsolta habok most a magasba, majd a mélységbe 
löktek. A legények imára kulcsolták kezeiket s elveszítőknek hi¬ 
vek magokat. — Tizenöt minutáig tartott ezen félelmes állapot. 
Ezután a tenger lassanként csendesedni kezdett s a kormányos a 
jármüvet ismét igazgatni kezdé. Hajónk megmenekedett, de több 
mások, melyek a zugás kezdetekor látszanak, áldozatai lettek a 
tenger hánykodásának, s romiadékaik itt-ott a tengeren szétszórva 
uszkálának" . . . 

Ez kétségkivül egy föld alatti rengés volt, vagy nevezhetné 
az ember tengerrengésnek is, — tehát egy uj bizonyítványa annak, 
hogy mindenütt, még a tengerek alatt is a föld alatti tüz munkál, 
és hogy a föld belseje mindenütt tüzzel van tele, mely valószinü¬ 
leg a föld belsejét olvadt állapotban tartja, s szilárd felülete a 
földnek csak egy vékony kéreg egy izzó cseppen, mely kéreg arány¬ 
lag sokkal vékonyabb egy narancsra ragasztott aranylapocskánál. 

Ebböl önként következik, hogy a föld felületének jelenlegi 
alakja, tengereivel, szárazaival, hegyeivel, völgyeivel és síkjaival 
épen nem oly állandó és biztos még, mint arról az emberek ál 
modoznak. Azon idö ugyan elmult, melyben földismészeink állítá¬ 
sai szerint ezen tüzanyagnak kitörései oly hatalmasak valának, 
hogy a tengerből akkora hegyeket mint az Alpok kiemeltek, a me¬ 
lyeken még most is, jelentékeny magasságban megkövült csigákat 
és más tengeri állatokat bőven lehet találni; melyben a föld felü¬ 
letén tenger és száraz változtaták szerepöket, — melyeknek em¬ 
ber tanuja nem vala : de, hogy még a történeti időben is, mióta az 
emberi nem a földön lakik, a felületen nagyszerü változások tör¬ 
téntek, e mellett csaknem az egész földön félreismerhetetlen bi¬ 
zonyitékok szólanak. Az emlitett tenger alatti rengés is azon a 
vidéken nem egyszer történt, hanem hasonló jeleneteket azon a 
helyeken gyakran vettek észre, söt néha vulkáni hamut is lehete 
ott látni a tenger szinen uszni. Berghaus a dél-atlanti tengerről 
vett mappáján kijelölte e vulkántermészetii helyet, mely Szt-11-
lona és Aacension szigetek körül van. Már ezen szigetek maguk is 
vulkántermészetüek, s valószinüleg létezésüket is egy ily vulkáni 
kitörésnek köszönhetik. Oly szigetek, melyek a tengerből elöbuk¬ 
kant vulkánok, böviben vannak Olaszhon, Göröghon, Island és 
Ázsia keleti partjain. Söt vannak olyanok is, melyeket a tengerből 
lassanként kiemelkedni láttak. 1831-ben egy hajó Sziczilia körül 

távolról észrevette, hogy a tenger egy helyen forr és erősen gőzölög; 
vigyázva közeledtek a tengernek azon része felé, s látták, hogy a 
tengerből egy darab száraz föld emelkedik ki. Több nap lefolyta 
után partjain kikötöttek s a szigetnek Ferdinandea nevet adánakr 
de csak nehány hónapig birhaták a feltalálók, mert ismét a tenger 
alá sülyedt. 

Nevezetesek a föld felületének azon változásai, melyek a tör¬ 
téneti idő óta a felületnek lassankénti emelkedése és sülyedése által 
a földnek különböző részein állottak elő, és a melyeknek épen a 
benső tüz hatása következtében kellett nyilvánulniok, melyek ily 
esetben észrevehetetlenek és lassúk, de sok idö multával észreve¬ 
hetők és nevezetes változást idéznek elö. Ezen benső tüz lassan¬ 
kénti hatását a tengerek közelében vették észre, és elöbb azt hit¬ 
ték, hogy a tenger fogy vagy nő, niveau-ja, lesz magasabb és 
mélyebb, de ezt a folyóságok sulyegyenének tanításával meg nem 
egyeztethették. Igy emelkedik Svédhon partja századok óta lassan, 
de észrevehetőleg. Az upsalai egyetem már 1731-ben vizsgálatot 
tett ennek kimagyarázására. A sziklákon, épen a viz tükrével egy 
irányban, bevágásokat tétetett, de ezen bevágások nehány év eltel¬ 
tével a viz tükrén már felül állottak. Azóta többször tettek ilynemü 
kísérleteket, mindig hasonló eredménynyel. Az emelkedés némely 
helyeken inkább, más helyeken kevésbbé történik, mi elég bizonyi¬ 
ték arra, hogy nem a tenger sülyedése az oka. Schvonen partja 
ellenben lassanként sülyed. Adria városa egykor épen a tenger 
mellett fekvék, melynek nevét adá, s kikötője is vala, most messze 
fekszik a tengertől. Hasonló jeleneteket vehetni észre Francziaor¬ 
szág, Anglia, Grönland és Délamerika partjain. Azonban ezen 
emelkedések éssülyedések sokkal lassúbbak, hogysem egy két-hét 
vagy hónap alatt észre lehetne venni. Ki pedig csupán csak szemei¬ 
nek hinne, azt az olasz partokhoz utasítjuk. Ott állanak a volt ná¬ 
polyi királyságban a Pozzuoli Serapis templom hires romjai, mint 
elvethetlen bizonyítéka azon lassankénti változásoknak, melyek e 
partokon történtek, még pedig az emberi nem létezése óta. Sok más 
közel fekvő omladványokon kivül ott áll romkövektől körülvéve 
három márványoszlop, melyek jelenben, ha egy tekintetet vetünk 
reájok, meggyőznek arról,aminek itt évezredek folytában történni 
kellett, s mégis ezek a tudósok elött sokáig csak talány és Eris al¬ 
mája valának. Az oszlopok a tengerhez oly közel állanak, hogy a 
viz csapdossa aljokat. A régi rómaiak ezt az egyébiránt épitészeti 
fénynyel ellátott épületet oly roszuD választott helyre állitották 
volna, hová a viz minden pillanatban benyomulhata? — Bizonnyal 
nem. — Nem marad tehát semmi egyéb feltétel, mint az, hogy a 
templom épitése után sülyedt a tengerpart. — De menjünk tovább. 
— Ha az oszlopokat jól szemügyre veszszük, ugy találjuk, hogy 
teteje mind háromnak olyan, mintha fúróval lenne átfúrva, még 
pedig nem is csak egy, hanem több helyen. E lyukakat, — bövebb 
vizsgálat után ugy tünik ki, hogy — a fúró tengeri kagylók csi¬ 
nálták, mert még találunk is ily megkövült kagylókat az üres lyu¬ 
kakban. Ezen fúró kagylóknak természetük az, hogy ők csupán 
csak a viz alatt élnek s a kövekben, mély lyukakat fúrva, ütik fel 
tanyájukat. Most már önként az a kérdés támad, mi módon juthat¬ 
tak azon kagylók az oszlopok felső részéhez? Nyilvánságosan csak 
ugy, ha azon oszlopok egy időben egészen a viz alatt állottak. Haj¬ 
dan tehát itt a part viz alá sülyedt, s hosszabb idő mulva ismét a 
mostani magasságig emelkedett. Eszerint ez oszlopok elvethetlen 
bizonyítékai azon ingásoknak, melyek e partokon évszázadok foly¬ 
tában történtek, és arra tanitnak minket, hogy a föld felületét ál¬ 
landónak nem mondhatjuk, nem tekinthetjük. 

Ónodi Weress Károly. 

Egyveleg. 
— (Nevezetes birói itélet a lefolyt időkből.) A Vasárnapi Ujság folyó 

évi 6-ik számában közöltetett egy, valóban furcsa és meglepő tartalmu és 
formáju folyamodvány, azonban annak bebizonyítására, hogy az ily folya¬ 
modványoknak megfelelő hasonmodoru itélet is hozatott, még pedig eredeti 
tős gyökeres magyar ember által (?) ezuttal egy zálogváltó pörben, Már-
marosmegyében Szigeten székelt cs. biróság egyik tagja által hozott itéletet 
szóról szóra ideiktatunk, mint következik : 

„Ugy véletik tagadni nem lehet, de ha a zálogváltó pörfolyama tör¬ 
vény által meg van akasztva; mi jogon daczoltatik tovább vitetni, inkább 
áhítozó kereső fél tényezetének, mint a bíróság irányának kinövései? Ugyan 
azért felpörös óhajmaitól el űttetendő." 

Közli az eredetiről vett másolatot — Várady Imre. 
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T A R H A Z. 
Hazai építészetünk ügyében. *) 

Henszlmann Imre ur, mint épitészeti dolgokban első hazai tekintély, 
tudományos értekezést tartott a magyar Akadémia szine előtt oly czélból, 
hogy az általa úgynevezett csucsives (góth) stylt az akadémiai építkezésnél 
érvényre emelje. O, mint akadémiai tag, jogával él, ha értekezést olvas fel, 
és az Akadémia ellen sem szólhat senki, ha az csucsives stylben épiteni jónak 
látja : mennyiben azonban emlitett értekezés, több hírlapban megjelenvén, 
országszerte olvastatott; mennyiben az nemcsak az Akadémia palotájára 
hanem összes honi építészetünkre félreismerhetlen vonatkozással bir : mi 
kik annak több tételét saját meggyőződésünkkel és kivált a magyar építészet 
szerencsés fejlődésével megegyeztetni sehogy sem tudjuk, nehogy hallgatva 
egyetérteni látszassunk, felszólalni és egyébkint igen tisztek hazánkfiának 
ellentmondani vagyunk kénytelenek. 

Mindjárt az értekezés elején állittatik, hogy az építésnél előforduló 
főkérdések közt legfontosabb a stylkérdés. Mi ezt máskint tapasztaljuk : 
elméletileg ugy, mint gyakorlatilag első kérdés mindig : mit, miért építünk? 
Erre nyomban jő a második : miből, hogyan építsünk? Az elsőre az építészet 
mint tudomány, a másodikra ugyanaz mint mesterség felel meg, és mint e 
kettőnek összetétele tekintendő az építészet mint müvészet, mely a stylkér-
dést megoldani, vagyis az épitmény szépészeti oldalát kidolgozni van hi¬ 
vatva. Ezért a stylkérdés magában foglalja ugyan az elrendezés és szerkezet 
kérdéseit, de csak mint ezek eredménye, nem mint oka; természetes tehát, 
hogy elébb a két eredeti kérdést döntsük el : akkor pedig a harmadik mint 
önként következő, nem mondható fontosnak. 

Valószinü azonban, hogy Henszlmann ur egészen más értelemben veszi 
a styl szót, mint mi. Értekezésében ez áll : „Minden styltől joggal megkí¬ 
vánjuk, hogy alapelvet állítson fel, 8 ebből az épitészeti czélirányosság ér¬ 
telmében és a használt anyagok tekintetbevételével szervileg fejtse ki ará¬ 
nyait és idomait." Miféle alapelvről van itt szó, mi az az épitészeti czélirá¬ 
nyosság, nem tudván; e meghatározás felől egyebet nem mondhatunk, mint 
hogy az igen-igen határozatlan. 

Az értekezés folyamából ugylátszik, szerző csak két igazi stylt akar 
elismerni, és ezek alapelvét a mennyezet szerkesztésének módjában véli fel¬ 
találhatni. Tudjuk mi is, hogy a mennyezet legfontosabb alkatrésze minden 
hajléknak; tudjuk, hogy két elvileg különböző módon készíthető az, ugymint 
gerendázat és bolthajtás által; tudjuk, hogy a gerendázat a dór, a bolthaj¬ 
tás a góth stylben lett mint müvészeti tárgy, a szépség legfelsőbb fokára 
emelve; de mindebből nem következik, hogy a mennyezet legyen valamely 
etyl kritériuma, ellenkezőleg tény, hogy góth stylben gerendázatot használni 
igen jól lehet. 

Mellőzvén mindazáltal azon kérdést, mennyiben styl, vagy nem styl a 
római, román, byzanti, arab vagy a renaissance : inkább arra felelünk, mit 
Henszlmann ur, habár nyiltan ki nem mond is, be nem bizonyít is, de felvesz 
és követel : hogy okvetetlen valamely tiszta stylben építsünk. Nézetünk sze¬ 
rint a szellemi világban nem határozott körvonalú, szám szerint megolvas¬ 
ható tüneményekkel találkozunk, ellenkezőleg egymásból és egymásba folyik 
minden; végletek és ellentétek jőnek létre; a magasabb mathezis szerepel és 
nem az egyszeregy. Valamint azt nem mondhatjuk meg, hány vallás, tudo¬ 
mány, vagy müvészet létezik, ugy azt sem, hány épitészeti styl van vagy 
lehet. Igaz, a dór és góth styl sok tekintetben kiválik a többi közöl, és alig 
fogunk csalatkozni, ha ezeket stylvégleteknek lenni állítjuk; mint ilyenek leg-
tisztábbak, legmüvésziebbek; de tagadhatatlanul egyoldalúak és korunk 
közvetítő szellemével ellenkezők is. Nem látjuk be tehát : miért ne volna 
egyéb választás csak e kettő között, miért ne volna legegyenesebben czél-
hozvezető épen a középút? 

Nem akarjuk erőszakolni a tudományok házának építőit, hogy a ma¬ 
gyar épitészeti stylt azonnal feltalálják : de viszont, a mit ez ügyben elle¬ 
nünk Henszlmann ur felhoz, kevéssé alkalmas arra, hogy lemondásra birjon 
kedvencz eszménkről. Ö igy okoskodik : ha magyar styl volna, jó volna; de 
mivel nincs, és mától holnapig nem is teremthető, tehát nem is lesz soha; 
kár felette egy szót is veszíteni. Szabadjon kérdenünk : vajjon gombamódra 
€gy éjen át szoktak-e az épitészeti stylek teremni? 

,,Kénytelenek vagyunk tehát a meglevő stylek közt választani." De ha 
minden időben minden népek a meglevő stylek közt válogattak volna, ugyan 
hány styl közt válogathatnánk jelenleg?! 

Azon tétellel szemközt, hogy nekünk boltozatos styl kell, bátorkodunk 
"tte8Jegyezni, hogy lakházainknál rendesen gerendamennyezet használtatik, 
és nagyobb termeket boltozni, korunkban eszébe sem jut a gyakorlati épí¬ 
tésznek; példa erre a bécsi bank-épület, a pesti és bécsi zsidótemplom, szám¬ 
talan szinház és tánczterem; és ha néha templomoknál vagy emeletes házak 
roldszinén alkalmazzuk a bolthajtást, semmitől sem őrizkedünk inkább, mint 
a gerinczezett keresztbolt támokkali Összeköttetésétől. Már pedig ugy hisz¬ 
szük, kár volna az ország-és világszerte divatozó épitésmódot csupán a csucs¬ 
ives styl kedveért felforgatni. 

Végre Henszlmann ur érezvén, hogy a stylkérdést elvileg eldönteni 

.*) Az Akadémia épületének közérdekkel kisért fontos kérdése e napokban fog 
eldülni, — a tervrajzok készitésével megbizott szakférfiak beadták az Akadémiának mun¬ 
káikat. Az elhamarkodott határozatoktól óvjon meg bennünket a hon s a müvészet nem-
töje — s azért hallgassuk meg a véleményeket, melyek a tárgyhoz jó akarattal és szak-
avatottan szólnak. ; .. Szerk. 

alig lehet, elkezdi felszámlálni a góth styl minden kigondolható előnyeit, hosz-
szu sorban. Mindezekkel szemközt elég legyen kimondani, hogy a góth stylt 
mint régészeti tárgyat mi is rendkivül nagyra becsüljük, mert szép és czél¬ 
szerü volt a maga idejében, és számunkra végtelen sok tanulságot foglal ma¬ 
gában. De a középkor, a vallási buzgalom, hűbéri rendszer és ezéhviszonyok 
kora lejárt, nem is fog többé soha visszatérni; háromszáz éve, hogy az építé¬ 
szet terén fejetlenség, forradalom uralg : az előbbi állapotot visszahozni 
semmi erő nem képes; a müvészet a korszellemmel haladni tartozik, és ha 
mától holnapig nem is, de valamikor bizonyosan létre kell jőni egy uj styl-
nek, mely minden eddigiek tökélyeit egyesitvén, a kor szükségleteit kielégi¬ 
teni, és ennek jellemét müvészetileg kifejezni képes legyen. Ezért most, mi¬ 
dőn az átmeneti korszakot éljük, ne akarjunk visszatérni a régihez, ne 
kisértsük meg, fentartani a legkifejlettebb, legtisztább stylt: tekintsünk 
inkább előre a jövőbe; sajátítsunk el minden stylból, a mit jónak látunk, 
alkalmazzuk az egyszerü természetességjózan közvetítés és müvészi szabad¬ 
ság elveit; a styl azután magától fog jőni, és előbb, mint hittük volna, ön¬ 
álló nemzeti építészet diszitendi szép hazánkat. — Hencz és Bergh, építészek. 

Utazási programm borászatunk érdekében. 
Nem kétlem, hogy bortermelő közönségünknek azon része, mely a gaz¬ 

dasági ipar fejlődésével karöltve kiván haladni, figyelemmel kisérte mindazt, 
mit eddig Hooibrenk szőlőmivelési rendszeréről részint a „Gazdasági La¬ 
pokéban, részint a ,,Magyar Gazdá"-ban mondottam. Arról is meg vagyok 
győződve, hogy nevezett része bortermelő közönségünknek a kisérleteket 
megtenni el nem mulasztja, mert ha nem mondom is ki határozottan, hogy 
ennél jobb mivelési rendszer alig van, ha az országos gazdasági-egylet a 
próbák tételénél óvatosságot ajánl is, még is ezen növényélettani elvekre 
alapitott rendszer különös figyelmet, és legalább három éven keresztül tü¬ 
zetes próbatételeket érdemel. Három évig, mondom, mivel ennyi idő alatt, 
ugy a növény fájának, és gyökereinek gazdag gyarapodásáról, mint a termés 
mennyi- és minőségéről is tökéletes meggyőződést lehet szerezni. 

Hogy azonban azok, kik komoly szándékkal akarnak próbát tenni, jól 
is alkalmazzák a rendszert, én a mult öszszel megkezdett gyakorlati tanítá¬ 
sokra határozott utazásaimat ismét megkezdem, és figyelmeztetem a t. cz. 
gazdaközönséget, hogy utamat február hó 25-én megkezdvén márczius hó 
5-ig Gyöngyös, Eger, Miskolcz, és Tokaj vidékén, márczius hó 9-ikétől 
kezdve 22-ig Győr, ,Zala, Baranyamegyékben, és Eszék vidékén, márczius 
25-ikétől 30-kig az Ermellékén, és Szathmármegyében folytatom. 

Szükséges tehát az ügy érdekében, a próbákat tenni kivánó szőlősgaz¬ 
dákat felkérnem : 

1-ször hogy a nevezett napokon, melyeket ezenkivül még vidékenkint 
hely, és idő pontos tudatásával, maga idején utólagosan hirdetni fogok, 

vinczelléreiket gyakorlati tanítás végett küldjék el. 
2-szor hogy a metszéssel mindaddig ne siessenek, a mig csak az idő 

okvetlen ezt tenni nem parancsolja, s akkor is a már adott utasítások szerint 
hagyják meg a két legerősb venyigét, azt semmiesetre ne messék le, a többi 
venyigéket pedig mindeniket az utolsó szemre. 

3-szor karózzák meg szőlőiket legalább egy öl hosszu erős karókkal, 
melyek ugy veressenek be, hogy legalább 5 évet kitartsanak. 

Azon vidékeken, hol már az őszi munkáról gyakorlati útmutatást ad-
am, a zoldkurtitás idején fogok utazni. 

A hona boldogságát szivén viselő mezei gazdának pillanatig sem sza¬ 
bad felejteni, hogy a mezőgazdaság, s az iparfejlődésnek előretőrekvésében 
elakadni nem szabad. Legyen bármi körülmény, gazdálkodnunk mindig kell, 
s minél jobban gazdálkodunk, annál gazdagabbak vagyunk, s minél gazda¬ 
gabbak, annál erősebbek szabadságunk fentarthatásában. 

Végül felkérem különösen a már alakult, és alakulófélben levő gazda¬ 
ági, és kertészeti egyleteket, hogy e nevezetes tárgytól figyelmöket meg ne 
on ják, s valamint minden társulathoz, ugy minden egyesekhez bizalom¬ 

mal szólva, szolgálatomat ajánlani bátor vagyok, e szolgálat a mennyire 
csekély áldozatba kerül a közönségnek, épen oly hasznára fog válni, nem-
sak egyeseknek, de nemzetgazdászatunknak is. Péterffi/ József. 

A högép. 
(Caloricus gép.) 

Midőn a gőzgépek elkezdtek működni, azt vélte mindenki, hogy ezek¬ 
ben az emberi ész leleményességének elérte netovábbját, legvégső határát. 
Hisz nem határoa-e a csodával, oly kocsikat látni, melyek roppant terheket 
a legnagyobb gyorsasággal szállitnak tova, s látni oly hajókat, melyek a 
folyam ellenébe eddig hallatlan gyorsasággal úsznak és vontatnak több hajót 
maguk után — s mind e kocsik, hajók, önmagukból fejtik ki a szertelen 

onó erőt, csupán fűteni kellvén azok gépét! 
A gőzgép az, mely mind e csudákat mivelé, mely azonban mindamel¬ 

lett is felette távol áll a tökélytől! Fűtése költséges," kezeibe tisztátalan, 
nehéz, szerkezete felette összetett, mesterkélt, ugy hogy a veszély eilen 
semmi biztosságot sem nyujt ezenkivül a gép igen nagy helyet foglal el s 
megszerzése nagy tőkét vesz igénybe. 

Többen törték fejüket e gép tökéletesítésén, s bár sok sikerült nekik, 
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de teljesen czélt nem értek. Végre Amerikában Eriksson egy gépet állitott 
elő, melynek mozgatása nem a gőz, hanem maga a melegség, a hőség, a forró 
lég, melyet a gőzgépnél a viz elgőzölésére forditnak. 0 tehát mellőzhette a 
kazánt, a vizet s egyéb részeket, miáltal gépe egyszerübb, kisebb, köny¬ 
nyebb, olcsóbb, könnyebben kezelhető, sőt, mint látható, kevesebb fútőszert 
igénylő lett, mint a gőzgép. Készíttetett is egy nagy hajót, évekkel ezelött, 
e géppel ellátva; de ez nem sikerült. Mindazáltal találmánya nem ment 
kárba, mert Amerikában, sőt már Európában is több Éhelyen, kisebb gőzgé¬ 
pek helyett, 1 egész 6 lóerejüig, nagy előnynyel használják a hőgépet, a 
gőzgépek helyett. — A hőgépnek, a gőzgép feletti előnyei e következők : 

1) Egy hőgép alig vesz igénybe akkora tőkét, mint mennyibe egy 
gőzgép fölállításánál maga a kémény kerül. 

2) Igen kis helyet foglal el s nincs szüksége külön kéményre, mert 
csekély füstje akármely kéményen is kiszállhat; 

3) Sem a birtokost, sem ennek szomszédjait szétpattanással nem fenye¬ 
geti, mint a gőzgép; 

A hőgép. (Caloricus gép.) 
4) Nem igényel iskolázott, tapasztalt gépészt; mert a kezeléséhez 

szükséges kevés fogásokat akárki is csakhamar elsajátíthatja ; 
5) A fütőszerből csak egy harmadát kivánja annak, mit a gőzgép föl¬ 

emészt ; 
6) Müködése a rendeltetésénél fogva kijelelt határok közt teljesen ki¬ 

elégitő, biztos és egyarányos; 
7) A gép hajtására forditott forró léget a körül levő helyiségek fűté¬ 

sére lehet fölhasználni, ugy hogy az ezek kályháiban megtakarított fűtőszer 
is elég a hőgép táplálására; 

8) A gépet a munkakezdet előtt csak mintegy félórával kell fűteni 
kezdeni; 

9) Egy egy lóerejü hőgép l l órai munkaidő alatt 50 font gázkoaksot 
emészt eeak fel; 

10) Kezelésére csak egy közönséges munkás kivántatik, ki azonban e 
mellett még egyebet is dolgozhatik. 

A hőgép különösen a nyomdákban igen alkalmasnak és hasznosnak bi¬ 
zonyult be, de használják továbbá emelőgépeknél, különféle malmoknál, 
szivattyúknál a házban 8 kertekben, cséplőgépeknél sat. 

Mindé minőségben kitünő ily gépeket készít jelenleg, a hamburg mag 
deburgi vasuttársulat gépgyára, Bukauban, Magdeburg mellett. Németor" 
szagban már nagy számu könyvnyomdáknál működnek ily gépek s mint 
halljuk, egy pesti nyomda 'u intézkedett, hogy legközelebb ily caloricus 
géppel szereltessék fel. Ez lesz az elsö ilynemü példa hazánkban, melynek 
sikerére a most költséges, alkalmatlan gőzgéppel vagy még emberi erővel 
sok bajjal dolgozó nyomdatulajdonosaink igen kíváncsiak. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
b.— (A dohánybeváltás.) Miután a kincstár számára, az engedély folytán 

dohányttermelők még ezideig is csak kevés dohányt szállitottak be bevál¬ 
tás végett, ez okból a nagyvárad-budai orsz. pénzügyigazgatósági osztály 
egy rendeletet bocsátott ki, melyszerint ez évre kivételesen, a beszállítással 
kés'ekedő dohánytermesztőknek az ő beváltási kerületük számára meghatá¬ 
rozott határidőn tul, még 14 napi végleges határidő adatik, s melynek ered¬ 

ménytelen lefolyta után a tör¬ 
vény szigoruan fog alkalmaz-

-""-" ' "-"-"- tatni.— E rendeletre több lap 
azon megjegyzést tette, hogy a 
dohány be nem szolgáltatásá¬ 
nak egy főoka abban rejlik, 
hogy a beváltási ár a mostani 
agio mellett felette csekély, s 
hogy azt legalább is 40 száz-
tólival volna szükséges emelni, 

b.— (A dohánytermesztés 
a birodalomban) az egyedárus¬ 
ságnak Magyarországba beho¬ 
zatala előtt 1850-ben, hivata-
•'°8 kimutatás szerint, 45,358 
holdra terjedt ki, a dohány 
egyedárusság behozatala óta e 
szám 1860 ik végeig 54,175 
holdra növekedett. Eszerint a 
dohánytermelés az egyedárus¬ 
ságnak Magyarországba beho¬ 
zatala óta minden évben ezer 
holdnál többel szaporodott vol¬ 
na. Legalább igy irják a hiva¬ 
talos adatok. 

— (il sárospataki ma¬ 
lomkőgyár érdekében.) Sáros¬ 
patak, febr. 13. A Vasárnapi 
Ujság f.é. 4-ik száma egy köz¬ 
lést hoz, mely azon czéllal, 
hogy a főnyi franczia malomkő¬ 
gyárt ismertesse, a sárospataki 
kova-malomköveket igyekszik 
a közönség figyelmében alá¬ 
szállitani. — A főnyi társulat 
többfélekép akart már engem 
akadályozni. Szerzett kizáró¬ 
lagos szabadalmat, ennek alap¬ 
ján kezdett ellenem pört, czé¬ 
gem alatt árulta köveit, s most, 
miután mindez nem használt, 
neki esik ügyletem ócsárlásá-
nak. — Valóban mosolyogni 
kell az iparszabadság emberé¬ 
nek, ha mindezeket hallja, lát¬ 
ja, olvassa; s gondolkozóba 
esni: vajjon oly szűk- e a világ, 
hogy Sárospatakon és Fonyon 
felül Kamcsatkáig nem lévé 
kova - malomkőgyár : ketté11 

mindamellett se találunk piaczot gyártmányainknak; s megkérdezni : vajjon 
oly igen jók-e a főnyi kova-malomkövek, hogy annyira földig lehetne mellet¬ 
tők az enyémet gyalázni; vagy a mi valószinübb: oly roszak-e, hogy csak az 
állitólag igen roszak msllett állhatnak meg?— Tehát vagy annak kell állani, 
hogy a főnyi kő jó, mert a pataki rosz, vagy hogy egyformán mindkettő jó, 
s végre a mi alkalmasint ugy van, a patakinak van elsősége. Ha az első áll, 
akkor nincs mód belátni : minek az a nyegle dicsekvés? ha a második áll: 
akkor kenyéririgység; ba a harmadik : . . . . no ezt már Fonyban senki nem 
fogja hinni; hanem — elhiheti a nagyon tisztelt közönség, ha köveinket 
megnézi, s egymáshoz veti Pesten a Köztelken; mire jó akaratom, ügysze¬ 
retetem bizonyságául őszinte versenynyel és nem versenyzéssel, meg is hi¬ 
vom az illető t. cz. közönséget. *) — Láczai Szabó Károly. 

*) Ki kell jelentenünk, hogy a főnyi malomkő-gyárat ismertető czikkben mi ezen 
itt emlitett ócsárlási szándékot nem láttuk. Csupán összehasonlítást tett a czikk irója s 
talán nagyobb rokonszenvvel viseltetik a főnyi gyár iránt, a mire nézve okokat hozott fel 
s a mi magában még nem hiba. Hogy mi a szabad versenynek vagyunk barátai s mindakét 
gyár virágzását óhajtjuk, bizonyitja azon körülmény is, hogy Láczai Szabó Károly ur fel¬ 
szólalásának — bár abban a gyanusitási szándékot nem osztjuk — teljes készséggel nyi¬ 
tunk helyet hasábjainkon. — Szerk. 
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Vasárnapi Ujság 8-ik szániához 1881. 
Irodalom és müvészet. 

-j- (Vas Gereben) „Az 1848. és 1849-iki krónika töredékeiből" czimü 
két kötetes munkát ad ki előfizetés utján. Előfizetési ár 2 ft. A munka május 
végére fog megjelenni. 

+ (A Szondi-album ügyében.) Pajor István B.-Gyarmaton, ki Pon¬ 
grácz Lajossal, mint szerkesztőtársával „Szondi-albumot1' szándékozik 
kiadni, a hires drégelyvári hősnek emelendő emlék javára; most egy értesi¬ 
tést tesz közzé, melyben jelenti, hogy az irodalmi müvek beküldésere nézve 
kitüzött határidőig, nem érkeztek be az emlékkönyv számára kellő mennyi¬ 
ségben kéziratok ; ennélfogva a szerkesztők az érintett vállalat életbeléptet-
hetését azon részvéttől kénytelenek föltételezni, melyet a hazai irók — 
kiket ezuttal ujolag bizalommal kérnek föl a közreműködésre — vállalatuk 
iránt tanusitandnak, s mely czélnak elérhetése tekintetéből a dolgozatok 
beküldési határidejét f. 1861. év végeig terjesztik ki. 

-+- (Vadnai Károly „Eszter, a szép kardalnoknö") czimü_ kétkötetes 
regénye, Engel és Mandellonál, diszes kiállításban megjelent. Ara 2 ft. E 
mü tárgya a szinvilági és irodalmi körből van meritve, s azon könnyü, szel-
lemdús tollal irva, mely a fiatal szerző müveit átalában kedvesekké teszi. 
Vadnai az ujabb időben nagy tevékenységet fejt ki a szépirodalmi téren, 
alighogy egyik müve megjelenik, már a második sajtó alá kerül. Mint érte¬ 
sülünk, ismét egy háromkötetes regény van tőle sajtó alatt, melynek czime : 
„Elhibázott életutak." 

+ (Hartleben „Olvasótárából'') megjelent : „Napoleon fénykora és 
hanyatlása'' czimü munkának tizedik része, s egy uj regény első része ily 
czim alatt :A,,Jelenetek a magyar életből," irta De La Tour gróf, francziából 
forditotta Agay Adolf. — Ugyancsak az „Olvasótárban" fog megjelenni : 
Mühlbach Luiza „Kákóczy Ferencz" czitnü érdekes történeti korrajza, mely 
a szerző e tárgyra vonatkozó hosszas tanulmányainak gyümölcse. 

-f- Szegeden megjelent : „7 hét Josefstudtban. Átéite és irta Kempelen 
Győző." Az érdekes könyv 222 lapra terjed s ára 1 ft. 50 kr. 

•+• (Debreczen város tanácsa és képviselőtestülete) a ,,Sz. H." szerint a 
napokban tárgyalás alá veszi az anyagilag rosz lábon álló „Debreczeni Köz¬ 
löny'' sorsát, határozandó afelett, ha vajjon a nevezett lap megérdemli-e, 
hogy a város által pártfogásban részesittessék ? — Óhajtjuk, hogy a kérdés 
a ,,D. Közlöny" javára döntessék el, A „Sz. Hiradó" azt jegyzi meg közle¬ 
ményére, hogy ő vele nem akarná-e Szeged városa ugyanazt tenni? Ebből 
azt látjuk, hogy a „Sz. Hiradó" sem dicsekedhetik valami irigylendő sorssal. 

4- (A „Szózatot") Kun Irma grófnő spanyol nyelvre forditotta. Intéz¬ 
kedés történt, hogy ez egy spanyol tudományos folyóiratban megjelenhessék. 

-f (Khern Ede „Szines könyv'') czimü, általa számos iró közreműkö¬ 
désével szerkesztendő, vegyes tartalmu diszemlényre nyit előfizetést. A 
könyv, 18 — 20 ivnyi tartalommal, gróf Niczky Istvánné szül. Tarnóczy Mal-
vinának leend ajánlva s ugyan az ő arczképével diszitve. Előfizetési ára bo¬ 
rítékban 2 ft, vászonkötésben 2 ft 50 kr., aranyos diszkötésben 3 ft, mely 

irt. végeig a szerkesztőhöz Brassóba küldendő. A tiszta jövedelem 
irói segélyegylet alaptőkéje gyarapitására fog fordittatik. 

Mj_ (Vahot Imre) egy érdekes képet adott ki, mely a Petőfi-családot, 
névszerint a nagy költőt, ennek szülőit, testvérét, nejét és fiát ábrázolja. 
Vajjon hitelesek-e ez arczképek, jelesül a költő apja és anyjáé? 

-f (Virág Lajos „Bohócz") czimü uj humorisztikus lapjának mutat¬ 
vány száma megjelent. Majd meglássuk, hogy mire viszi a dolgát; a kezdet 
— kezdetnek elég jó. Előfizetési ár egész évre 6 ft., félévre 3 ft. 

b.— (Vidéki uj lap.) „Zala-Somogymegye lapja" czim alatta nagyka¬ 
nizsai kaszinó egy hirlapot indit meg, melynek szerkesztésére Roboz Istvánt 
szólitotta fel. 

b.— (Még egy vidéki lap.) Kassán „Felföldi Közlöny" alatt lapot akar¬ 
nak megindítani. Ugy kell meginditni, hogy azután meg ne akadjon. 

-f- Pfeifer Ferdinándnál megjelent a magyar királyok arczképcsarno-
kának második nagy lapja, mely a vegyes házakból származott 13 király 
arczképét hozza. Ara 4 ít, a két lap azanban együtt 7 ftért kapható. Nem¬ 
sokára megjelenik a harmadik lap is, melyen a királyokat megelőzött nem¬ 
zeti fejedelmek ea vezérek lesznek összeállitva. Pfeifer egy másik, szintén 
igen érdekes képvúllalatra nyit előfizetést, mely „képcsoportozatok hazánk 
múltjából'' czim alatt három lapból álland u. m. az első lapon a Kákóczy-
csaiad arczképei, a másodikon a haza függetlenségéért elvérzett négy vér¬ 
tanu : Zrinyi Péter, Nádasdy Tamás, Frangepán és Tattenbach arczképei, a 
harmadikon pedig a Hunyadyak arczképei lesznek összeállitva. E három lap¬ 
hoz Szilágyi Sándor fog magyarázó szöveget irni. Az eiső mart. 15-én, a 
második ápril 15-én, a harmadik május 15-én fog megjelenni. Előfizetési ár 
mícd a három lapra 5 ft, külön-külön 2 ft. 

— (Kérelem.) Kérjük tisztelt ivtartóinkat, hogy iveiket — a határidő 
eltelvén — sziveskedjenek mielőbb beküldeni hozzánk. — Veress Károly és 
Rácz Miklós a „Széchenyi-einlékköny" szerkesztői. 

— (Kérelem.) Tőlem nem függő körülmények miatt „Uti kopek" czimü 
művem még meg nem jelenhetvén — előfizetőim türelmét pár hétre fölkérni 
kénytelen vagyok. Törekvésem, csinos és gyors nyomtatást eszközölni. 
Székely-Keresztur, febr. 18. 1861. — Zombori Gedő. *) 

osazeg mart 
a magyar 

*j Kérelmein fölvételére a tfabbi lapokat is tisztelettel fölkérem. 
V»s. L>. 8. M. — 1861. 

i + Rózsavölgyi és társa műkereskedésében legujabban következő zene¬ 
müvek jelentek meg : „Ilka és a huszártoborzó," nagy eredeti opera 2 felv. 
szerzé és zongorára alkalmazá Doppler Ferencz; továbbá : „La premiere 
Violett e," (az első ibolya) és „La promenade" (a séta); mindkettőt szerzé 
Löffler Richard, áruk 65—65 kr., az operáé 3 ft. 

| -f- (Veszter Imre) előfizetést hirdet „1861 ki jogász-csárdás" czimü 
zenemüvére, mely az idei jogászbálon közkedvességben részesült.Előfizetési 
ár 80 kr., mely márcz. 15-ig szerzőhöz (fehér-hajó-utcza, 10. sz.) küldendő. 

Egyház és iskola. 
— (Testvériség példája.) Huaztról (Mármaros), febr. 14-ről irják : Az 

egyetértés, vallásfelekezetiségen s nemzetiségen felülemelkedettség szép 
példáját van szerencsém vároeunkból felmutatni. Ugyanis 453 lélekből állő 
kibded ref. egyházunk készités alatt levő orgonája fölépítésére, ó-hitü ugy, 
mint r. katholikus, izraelita ugy, mint helv. hitvallásu lakosok járultak ada¬ 
kozásaikkal;— de különösen kiemelem azon szép buzgalmat, melyet az itteni 
kereskedői testület (egyet kivéve, r. kath.) kifejtett, midőn február 10-dik 
estéjén fényes tánczvigalmat rendezett, milyenre csak 48 előtt emlékszünk, 
és 108 o. é. ft. jövedelmet már kezünkbe is szolgáltatott. Fogadják az ille¬ 
tők egyházunk szives köszönetét, akadályt nem ismert buzgalmuk és jósá¬ 
gukért. Meg kell még említenem, hogy az ugynevezett vegyes czéh ifjusága 
is rendezett volt egy polgári bált január végén ugyanazon czélra, melyet a 
helybeli és szigeti vendégek 60 ft. tiszta jövedelművé tettek; ugyanazon 
alkalommal egy uri névestén jelenvoltak 31 ftot tettek össze és szaporítot¬ 
ták ama jövedelmet 91 ftra. Köszönet egyenkint mindnyájoknak. Jótékony¬ 
ságról levén szó, emlékezetbe kell hoznom, hogy ugyancsak a mondott or¬ 
gonára néhai t. Tóth Dániel ur 420 ftot hagyományozott, melyet — egyhá¬ 
zunkhoz jó indulattal viseltető testvére t. T. Zs. asszonyság kezünkbe 
szolgáltatott, a többi szükségelt összeg városunk minden rendű s rangu 
lakositól gyült és gyül jelenleg is. — Adjon Isten ily szép egyetértést min¬ 
denütt e hazában! — B. F. 

+ (A magyar kath. egyházi bizottmány), mely egyfelől az egyház 
autonomiáját, másfelől a magyar király legfőbb felügyeleti jogát képviseli, 
12 évi szünet után e hó 16 an tartotta, a herczeg-primás elnöksége alatt, 
első ülését. 

Kőzintézetek, egyletek. 
b.— (A magyar Akadémia) febr. 11-ki ülésében Györy r. tag Cardan 

szabályairól s az egyenletek feloldásáról értekezett. — Weisz Árminnak a 
felsőbb mennyiségtant tárgjaló kézikönyvét a birálók kiadásra méltónak 
találták. — Euclidesnek, Brassai íiltal forditott munkája szintén ki fog 
adatni. — A mélt. elnök a bécsi geológiai intézetet fel fogja kérni, hogy 
Magyarország geológiai térképét, melylyel az intézet bir, az akadémiai ter¬ 
mészettudományi bizottság számára másoltassa le.— A véleményezők javal¬ 
ják Balla Károly azon inditványát, miszerint a magyar Akadémia az európai 
akadémiákat bizonyos meteorologiai észlelettek megtételére s közlésére szó¬ 
litsa fel. 

b.— (A magyar Akadémia) febr. 18-ki ülésében Hunfalvy Pál Budenz 
J. értekezését olvasá, melyben Magyarország történeteit 1526-ig tárgyaló 
török krónikát Mahmudtól ismertette meg, melyet Konstantinápolyból 
Vámbéry küldött föl az Akadémiának, Mahmud az ő krónikáját egy, Székes¬ 
fejérváron talált latin krónika szerint irta s igy nem mond semmi ujat. — 
Wenzel Gusztáv ur folytatta értekezését a Frangepái.okról és az ő birto¬ 
kaikról Dalmat- és Horvátországban. A Frangepánok birtokaik miatt Ma¬ 
gyarország és Velencze közt ingadoztak mindig, de jobban szítottak Ma¬ 
gyarországhoz. 

b.— (A magyar term. tud. társulat), febr. 14 ki ülésében egy levél ol¬ 
vastatott fel, mely szerint Fiuk ur a társulat szükségeire 20 ftot adott. — 
Dr. Kovács Gyula ur Szob vidékét ismertette őslénytani tekintetben. A 
csigákból már 130 fajt találtak ott. — Dr. Chyzer apróbb közléseket adott 
elő az európai skorpiókról stb. 

+ (A zenede növendékeinek ez idei hangversenye) f. hó 17-én tartatott 
meg a Lloyd-teremben. A többek közt elénekelték a Kákóczy-indulót é3 
Kölcsey „Hymnuszát." A zeneelőadások közt legtöbb figyelmet gerjesztett 
Velis Kelemen szabatos hegedüjátéka. A tiszta jövedelem felerészben a nem¬ 
zeti szinházi nyugdij-intézet alaptőkéjének jutott, aunálinkább lehet sajnálni, 
hogy közönség nem nagy számmal volt. 

b.— (A pesti honvédsegélyzö-egylet) bizottmánya által bamvazó szer¬ 
dán a nemzeti szinházban rendezett szavalati s Zenészeti akadémia tiszta jö¬ 
vedelme, egyeseknek ez alkalommal tett adakozásával együtt 1727 fontra 
ment, mely összeg a nevezett egylet tőkéjéhez csatoltatik. 

+ (A zalamegyei gazdasági egyesület) f. é. márt. 5-én Zala-Egersze¬ 
gen szervezési közgyülést tart, melynek tárgya leend : a tisztviselők válasz¬ 
tása és az egyesület végleges életbeléptetése. Tisztelettel fölkéretik minden 
egyesületi tag, ezen közgyülésre megjelenni s aláirt éves kötelezésüket, va¬ 
lamint a kötelezett alapitványi összegektől egy évre járó kamatokat az ezen 
alkalommal választandó pénztárnok kezébe lefizetni. • 

b . _ (A györmegyei gazdasági egyesület) igazgató-választmánya jövö 
márczius hó 11-én Győrött ülést tartand, melyen többek közt a szakosztályi 
elnököket s jegyzőket fogják megválasztani. 



+ (.4 nemzeti kör) f. hó 14-ki közgyülésében gr. Teleki Lászlót köz¬ 
felkiáltással tiszteletbeli elnökévé választotta. Első igazgatónak megmaradt 
b. Kemény Zsigmond; másodigazgató lett Jókai Mór, (Királyi Pál vissza¬ 
lépett) harmadik igazgató Karczag Ferencz. 

-f. (Jókai Mór és Pákh Albert) közelebb azon kitüntetésben részesül¬ 
tek, hogy a szarvasi népkör által tiszteletbeli tagokká választattak meg. 

b.— (Müvészegylet.) Barabás Miklós és társai közelebb egy művész¬ 
egylet alapszabályait terjesztették hatósági jóváhagyás a'á. Az egylet czélja 
hazánkban a képző művészet meghonositását ápolni, — jelesb képviselőit és 
tehetségesb tanitványait, kik anyagi támogatást igényelnek, segélyezni. Az 
egylet rendes tagja lehet minden rendű művész, ki a társulat pénztarába 10 
ftot fizet. Alapitó tagok, kik egyszerre mindenkorra 200 ftot fizetnek. Végre 
beléphet az egyletbe minden honfi és honleány, ki műkedvelő, s 10 ftot fizet 
be. A kötelezettség 3 évre szól. A tagok évenkint egy-egy diszes képalbu¬ 
mot kapnak. 

-f- (Vasmegyében is) alakult honvédsegélyző egylet, székhelylyel, 
Szombathelyen. Elnökül gr. Szapáry Géza, jegyzőül Vittnyédy József, pénz¬ 
tárnokul Tarafás József választattak meg. Minden tag kötelezi magát, 
évenkint bizonyos, önként felajánlandó dijt fizetni a pénztárba, legkisebb 
összegül 6 ft állapíttatott meg. Az egylet elnöke gr. Szapáry Géza azonnal 
100 ftot, a vasmegyei főispáni helyettes, gr. Festetics pedig 300 ftot ado-
mányzotak a nemes czélra, 

-{•[(Szegszárdon is) alakult honvédsegélyező egylet a tolnamegyei tisz¬ 
tekből. Elnökké Szabó Zsigmond honvédezredes választatott meg. Az egy¬ 
let nemes czéljára mindjárt az első napon több mint 1000 ftot adakoztak, 

+ (Debreczenben) szintén alakult honvédsegélyező-egylet, melynek 
gr. Haller Sándor biharmegyei főispán tiszteletbeli, s Patay István rendes 
elnöke lőn. Az egylet pénztárába mindjárt a megalakulás napján 1400 ft. 
folyt be a jelenvolt honvédtisztek részéről. 

b.— (A felsömagy ar országi vasgyár-egyesület) jövő márcz, hó 1-én 
Iglón közgyülést tartand. 

Közlekedés. 
-f- (Az ausztriai vaspályákon) a mult évben mintegy 12 millió utas 

járt s a bevétel 61 millióra rugott. 
b.— (Az erdélyi vasut.) A Wand, irja, hogy az erdélyi vasut ügyében 

legközelebb várható a végleges határozat. A pénzügyminiszternek, az erdé¬ 
lyi vasutbizottmány elnökéhez gr. Toldalagi Ferencz urhoz intézett iratában 
mondatik, hagy az államigazgatás egy vasutnak Nagyváradtól Kolozsváron 
a Kokel völgyön s Brassón át egész a határig építését nemcsak kivihetőnek, 
de igen kivánatosnak is tartja, s hogy a végleges engedély megadása csupán 
a megkivántató pénzösszeg kimutatásától függ. 

b. — (A dunagőzhajózási társulat hajói) febr. 15 én kezdték meg a 
személyszállítást minden irányban, a teherszállítást pedig egy héttel később 
nyitják meg. 

b.— (Vitelbér leszállítás.) A dunagőzhajózási társulat nagyobb szállí¬ 
tásoknál a vitelbért a Béga- s Ferenczcsatornán, a Száván s a Dunán föl 
egész Győrig 15 száztólival alábbszállitá, továbbá Győrtől egész Passauig 
5, Regensburgig pedig 10 száztólival mérséklé. 

-f- (A pozsonyi postaigazgatóság) a kerületiben levő postahivatalok¬ 
hoz körlevelet intézett, melyben ezek komolyan figyelmeztetnek a lapok 
szétküldése körali kötelességeik pontos betöltésére. E nemes példát a többi 
postaigazgatóságok is követhetnék, s akkor bizonyára nem történnék annyi 
reklamátió az irodalom kárára. 

b.— (Pontos postakezelés.) Panaszkodnak a szegediek, hogy egy idő 
óta igen sok levél és ujság kimarad a postáról. Ez a baj máshol is mutat¬ 
kozik. 

b.— (Tiszaszabályozás.) A Tiszának Váritól egész a Dunába szaka¬ 
dásáig évenkint teljesittetni szokott tisztogatása 10,000 ftba kerül. A tisz¬ 
togatás csak avégből és annyira történik, hogy a folyó hajókázható álla¬ 
potban maradjon. 

Mi aj 
+ (Pestváros követ jelöltei) hallomás szerint a következők : a belváros¬ 

ban : Deák Ferencz; Lipótvárosban : Ráth Károly, Szalay László, Farkas 
János, Fuchs Gusztáv; Terézvárosban : Graefl József főbiró, Gorove István 
ügyvéd és Székács József ev. superintendens; Józsefvárosban : Jókai Mór, 
Királyi Pál és Kriskó János; Ferenczvárosban: Tóth Gáspár szabómester, 
Kacskovics Lajos tanácsnok és Horváth Károly ügyvéd. 

b.— (Választások.) Pest város képviselőinek febr. 18-án tartott köz¬ 
gyülésén alkapitányokkii választattak a belvárosban : Tarone; a Terézváros¬ 
ban : Pekáry; a Józsefvárosban : Lechner; a Ferenczvárosban : Keresztes. 
Városhadnagyokká választattak: Toperczer és Rigler; a városkapitány iro¬ 
dájába irnokokká : Oláh, Sánta, Kádár, Illés és Farkas urak. 

+ (Hol lesz hát az országgyülés?) Ugy halljuk, hogy a budai ország¬ 
házban a kijavító munkálatok egy, Bécsből érkezett rendelet következtében, 
rögtön félbeszakittattak. Ebből sokan s talán nem épen alaptalanul, azt kö¬ 
vetkeztetik, hogy az országgyülés mégis csak Pesten fog tartatni. 

+ A „P. N." hiteles forrásból azon Örvendetes hírt közli, hogy Tompa 
Mihály koszorus költőnk szembajának, ki jelenleg a miskolczi gőzfürdőt 
használja, meggyógyulása az eddigi eredmények után bizton remélhető. 

+ (Nyáry Pál pestmegyei elsö alispánt) a rabszolgaság eltörlésén mű¬ 
ködő afrikai társulat tiszteletbeli elnökévé választotta. Az erröl kiadott ok¬ 
levelet Hipolit de St. Antoine, a társulat főtitkára irta alá. 

b.— (Pályázat.) A budai polytechnikum természettudományi és árn-
tani tanszékének betöltésére pályázat nyittatik. Előadási nyelv a magyar. 
Pályázók márczius végéig kötelesek beadni folyamodásaikat. 

+ (Fényes Eleket) a francziaországi statistikai társaság, február 5-iki 
ülésében levelező tagjává választotta. 

+ (Markó K. képei megvásárlására) gr. Festetics György 100 ftot, 
Zaboyszky László szepesi püspök, id. gr. Batthyány István, gr. Waldstein 
János és gr. Zichy Edmund 50—50 ftot küldtek be a nemzeti Muzeum igaz¬ 
gatójához. 

+ (A Vörösmarty-szobor ügyében.) A Székesfehérvárott, emelendő 
Vörösmarty-szoborra vonatkozó előleges teendők elintézése, különösen a 
választmány, elnök, pénztárnok és jegyző megválasztása végett, márczius 
17 én d. u. 3 órakor Székesfehérvárott a gazdasági egylet teremében gyülés 
fog tartatni, melyre meghivatik minden hazafi, különösen pedig a szoborra 
adakozók. — Egyuttal fölkéretnek m'ndazok, kiknél e czélra gyüjtőivek 
vannak, hogy azokat márczius 10-ig gr. Zichy Jenőhöz (Székesfehérvárra 
vagy Szentmihályra) beküldeni sziveskedjenek. 

+ Sztankó Soma, volt honvédőrnagy, Vahot Imrének az 1848—49-iki 
hadjárat leirását illetőleg lapunkban is emlitett felszólítására vonatkozólag 
kijelenti, hogy bár szükségesnek tartja, mikép az 1848—49-iki hadjárat ugy 
politikai, mint hadtani tekintetben leirassék : még nem véli elérkezettnek az 
időt, annak hű és részrehajlatlan leírásához. Mindazonáltal, nehogy kése-
delmezés által történelmünk e fénykora csorbulást szenvedjen, késznek nyi¬ 
latkozik, a nevezett hadjáratra vonatkozó tapasztalatait irásba foglalni, és 
azt a nemzeti Muzeumnak, vagy Szalay Líszlónak, vagy kit a nemzet 
bizalma ezzel megtisztel, átadni. Ő meg van győződve Vahot Imre jó szán¬ 
dékáról, de egy hadjáratot, katonai ismeretek nélkül, kompilálni, lehetlen-
nek tartja. Bajtársait is ovakodásra inti, nehogy adataikban az ügynek és 
ügyfelek közti egyetértésnek valahogy ártsanak. 

b. — (A hazafias czélu előadások), sok helyen nem találkoznak a kö¬ 
zönség méltó pártolásával, a mi a mai napokban valóban megmagyarázhat-
lan. — Szegeden legközelebb a Petőfi-szoborra és a balaton füredi szinház 
épitése költségeire rendezett előadást, rendkivül kevés közönség látogatta. 
Mentségül szolgál némileg, hogy farsang utolsó napjait élték akkor a sze¬ 
gediek. 

-f- (Az egyetemi tanulók és a fövárosi iparos ifjuság) f. hó 18-án 
testvériségi lakomát tartottak a „Tigris" szállodában. A jelenvolt mintegy 
250 vendég közt az irodalom is több fiatal tagja által képviselve volt. A vig 
lakomát lelkes pohárköszöntések fűszerezték. Egy pár költemény is szaval-
tatott el, nevezetesen Dalmady Győző „Megbocsáthatunk-e?" czimü leg¬ 
ujabb költeményével nagy lelkesedést ébresztett. 

-f- (Mire költötték Pestváros pénzét?) Egy bécsi ujság a pesti városi 
német szinházról az utóbbi évekről némely történeti adatokat tesz közzé, 
melyekből kitünik, hogy a germánizáláa barátai ez intézet fentartására 
mintegy 100,000 ftot fordítottak a város pénztárából, a legtörvénytelenebb 
uton. Most az egykori polgármestert, Conrádot. lelkiismeretlen sáfárkodása 
miatt perbe akarják fogni. — Erre a „Korunk" következő megjegyzést tesz: 
„A kolozsvári színháznak is van története a Friese korszakból; az „erdélyi 
magyar játékszint" is eszközzé akarták tenni a „teutschtum" terjesztésére, 
d°. hála az égnek, itt csak azt érték el, hogy a magyar szinészet biztosabb 
lábra állt." 

+ (Testvéri egyesülés.) Alsó-Fehérmegye Magyar-Forró nevü helysé¬ 
gében az oláh pap felszólította hiveit, hogy készüljenek föl az odavaló 
magyarság ellen. Ezek azonban okulva a lefolyt 12 év csalódásain, vérüket 
hazug igéretekért ontani többé nem hajlandók; azért nemcsak hogy papjuk 
bujtogatására nem hajtottak, de sőt egyezségre léptek a magyarsággal, hogy 
egymást védjék és ótalmazzák, akármiféle ármány munkáidodik is a népek 
romlására. Irásban is lekötelezték magukat, hogy a románok a magyarokkal 
egy akarattal és egy értelemben kivánnak haladni. Ez egyezményt a „K. 
K." szerint hirlapilag is közzé fogják tenni. 

b.— (Végrendelet.) Az Asszonyfán (Győrmegye) közelebb elhunyt 
közbirtokos, Hollósy János, végrendeletében a magyar Akadémia tőkéje nö¬ 
velésére 100, a palota épitésére 100, a nemzeti szinház nyugdij intézetére 
pedî r 200 ftot hagyományozott. Tehát végperczeiben is a haza képe lebegett 
előtte. Áldás hamvaira! 

+ (Aradon) előkelő hölgyek és férfiakból műkedvelő társulat alakult, 
mely jótékony czélokra szinielőadásokat rendezend. Első előadásra „A szi¬ 
getvári vértanuk"-at választották. 

b.— (Házasulás.) Aradmegye a 20 évet meghaladottaknak minden 
bejelentés nélkül megengedte a házasulást; ellenben az ifjabbak tartoznak 
kimutatni, mi kényszeriti őket e lépésre. 

b.— (A piski csata gyászünneplése.) A dévai és környékébeli magya¬ 
rok febr. 9-én, mint a csata évnapján, az ez alkalommal elesett honvédekért 
gyász-istenitiszteletet tartottak. A templom zsufolásig megtelt. Az egyházi 
szertartás után Maltrai László volt huszáralezredes lelkes beszédet tartott. 

b.— (A mit az ember óhajt, hamar el is hiszi azt.) Igy történt a 
„Presse" bécsi lappal, mely mohón közölt egy pozsonyi levelet, mely szerint 
Barsmegyében, Verebélyen, a nép agyonverte az alkotmányos szolgabirót, 
a ki most a magyar lapokban jelenti, hogy teljes jó egészségnek örvend, s e 
szerint a nevezett lap közlése nem egyéb ;roszakaratu koholmánynál. Mert, 
hogy a nép a maga által választott tisztviselőket agyonverje, azt józan em¬ 
ber nem tartja lehetségesnek. 

-+- (A gyulafehérvári diplomatiai ebéden) b. Saguna g. n. e. püspök az 
ujságirókért emelt poharat. Ritkaságánál fogva is érdekes. 
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— (Egy példa az iskolák köréből.) Miskolcz, febr. 14. A miskolczi ref. b.— (A soproni városi képviselő-testület) elhatározta, hogy azon téY, 
egyház gymnaziuma midőn egyfelől más főiskolákkal versenyezve halad a melyen Széchényi István családi háza áll, ezután „Széchenyitér" nevet nyer-
tudományos oktatás terén előre; nem kürtöltetve s tán észre sem vétetve, Ijen, — továbbá, hogy a városi pénztárból a Széchenyi-szoborra 1000 ft 
növel egyszersmind vallásos irányu, erkölcsi érzettel gazdag fiakat magyar; adassék. Éljen az éledő Sopron! 
hazánk testvérisülést kiáltó jelen korszaka számára. Régibb növeltjeiből 
jeles férfiakra mutathatunk. De hogy a mostani iskolázottak sem hagynak 
bennünket remény fogytán, biztat a következő esemény : melyhez világosi-
tásul az itteni iskola egyházias gazdálkodását szükség az olvasóval megis¬ 
mertetnem. — Halott temetésekre a 7—8 ik osztálybeliek szoktak éneklő 
karon kivül, rendes és szegényebb házaknál alkalmaztatni a kántor mellé, 2 
—6 s több deákig. Az ebből bejövő pénz az iskolának némi jövedelemül 
szolgál. Vannak pedig a vidékbői itt élősködő, raboskodó és átalán fogva 
a helyben lakó szegénység nagy száma miatt is, gyakran olyan temetkezé¬ 
sek, miknél a tanuló ifjuságnak kántor nélkül is, hogy tanuljon emberi rész¬ 
vételt, ingyen kell tenni szolgálatot, és kötelessége legalább kettőnek, kit a 
sor ér, egy pár vagy épen egy siránkozó rokon s kesergő özvegy vagy árva 
kiséretében a halottat kiénekelni. Ezt köznéven miserábilis, azaz könyörü¬ 
letes temetésnek szokták mondani. — Van az itteni tanulók közt az alsó-bor¬ 
sodi esperesnek, ki köztudomás szerint tehetős ember s tetteiből itélve, épen 
nem fösvény, két növendéke, ki valamint eaját édes fiát, ugy korán elhunyt 
testvére árváját, a csecsemő kortól kezdve együtt, mindeniket különbség 
nélkül tisztességes szegénységhez szoktatva, paposán növeli. — E 16 éves 
két fiura került a közelebb mult késő őszön a sor egy ilyen miserabilis ha¬ 
lott temetésére, kinek koporsóját egy beteges nő és egy rongyos suhancz 
kisérte az éneklő két diák után lépdelő taligás lovon kivül, mely a nagy 
sárban a holttesttel egykedvüleg czammogott.— A sírnál a két fiu, a mit tu¬ 
dott és kellett, mind elénekelte, de a sir szája még egyre tátva volt. Az ifju¬ 
ság ilyenkora a gödröt ugy szokta hagyni s mint kik dolgukat végezték, 
eltávozni. Nem ugy a két fiatal emberbarát. Kapát fogtak és a halottat a szó 
teljes értelmében eltemették. Neme? tettük érzetétől duzzadozó kebellel tér¬ 
tek meg, vivén magukkal a szegény asszonynak egyszerü köszönetét, mely e 
szavakban nyilvánult : „no még ilyen diákot sem láttam többet, — az Isten 
fizesse meg!" Ilyeténképen cselekedtek már ők másszor is, mikor egy har¬ 
madik tanulótarsuk is, R. K. nevü kistokaji birtokos nemes ifju osztozott 
velük a szép fáradságban. Mind két növendék néhai Édes Gergely költő 
unokája. Róluk el lehet mondani, hogy az édes gyök, hajtásaiban sem leszen 
keserűvé. Legyen ez példa azoknak, kik a kérlelhetlenül megváltozott idők 
s kor daczára még mindig csak urfit s nem embert akarnak növelni. — Egy 
miskolczi polgár. 

b.— (A Sylveszteréj megünneplése Selmeczen.) A selmeczi bányász- és 
erdőszakadenva különféle nemzetiségü ifjusága minden évben meg szokta 
ünnepelni Sylveszteréjt. Az idén különös pompával ment az véghez. A 
magyar ifjak, számra mint egy 90-en nemzeti lobogókkal s puskaropogás 
közt mentek ki a közeli vicbnyei fürdőbe, hol a tánczterem Magyarország, 
Erdély, a bánság és Selmecz város czimereivel és egy óriási „1848" fölirás-
sal a számos nemzeti zászlóval volt feldiezitve. A vacsoránál lelkes toasz-
tokban nem volt hiány. Ejfélután a lengyel ifjuság újévet köszöntő külldött-
sége érkezett meg s kiváló magyar vendégszeretettel fogadtatott. A követség 
tagjainak kalpagján a lengyel sas és az „1829" fólirás volt látható. A jó 
kedv egész reggelig tartott csárdások és lengyel nóták mellett. A visszaté¬ 
rőket a vihnyei völgyön a tótok „éljen a magyar!" kiáltással s taraczkdurro-
gatással, Selmeczen pedig a csehek és lengyelek „éljen a szabadság!' 
rivalgással üdvözölték. Régi ujság, de emlékezetes. 

-f (Egerben) f. hó 27-kén, a kápolnai csatában elesett bajnokokért 
gyászistenitisztelet fog tartatni. 

b.— (A magyarok és szászok testvérülése) Kolozsvárott febr. 9én 
magyarok és a szászvárosi német küldöttség közt testvérülés történt. Ugyan¬ 
is a magyarok az ezen este tartott bálban a szászok kedveért a keringőt rá-
huzatták, ezek viszont csárdást tánczoltak s a németek magyarul ittak áldo¬ 
másokat, melyeket a magyarok németül viszonoztak. 

+ (A károly fehérvári cs. k. katonai parancsnok) a lapok szerint i 
legn agyobb szigorúsággal megtiltotta, hogy az értekezlet alatt vagy azután 
akármiféle nemzetiségü zászló kitüzessék. 

+ (Déván és Szászvároson) a hunyadmegyei magyar lakosság f. hó 
H-kén gyászistenitiszteletet tartott a piski hidnál elesett bajnokokért. A 
ravatalt volt honvédek állták körül. A gyászünnepélyre a vidékről is nagy 
számmal sereglettek össze. A boltok a gyászistenitisztelet alatt zárva tar¬ 
tattak. 

— (Oaeta-czipo-alapitvány.) A sörtől boldog Münchenben egy pap 
50 ft. alapitványt tett, melynek kamatából 20 iskolagyermek közt évenkint, 
hushagyó kedden, czipókat fognak kiosztani, hogy a szerencsétlen király¬ 
néért egy „hiszek egyet" és öt „miatyánkot" imádkozzanak. Ez alapitvány 
neve : „Gaeta-czipó-alapitvány." 

— (Nyilatkozat.) Daczára temérdek elfoglaltságomnak, mely hazánk 
fővarosába visszaérkeztem óta folyvást minden perczemet igénybeveszi 
kötelességemnek akarok eleget tenni, midőn jelen soraimmal, — addig is 
mig az országban tavaly megkezdett hangverseny-körutamat befejezve s igy 
időt nyerve, arról tüzetesen nyilatkozhatnám, — örökké hálás köszönetemet, 
tiszteletemet s nagyrabecsülésemet fejezem ki egyetemesen mindazon társula¬ 
tok, testületek, városok és megyéknek, melyek engem müvészi és hazafiu 
csekély érdemeim elismeréseül kebelükbe felvenni s kitüntetni méltóztattak 
— Kelt Pesten, 1861. február 23-án. — Reményi Ede. *) 

*) Tisztelettel kéretnek a lapok t. cz. szerkesztői e nyilatkozatom siives átvételére 

b.— (Párisban Czartoriszka herczegnö) egy közelebbi udvari bálban 
magyar nőjelmezt viselt. 

b.— (Dunyó, magyar eredetü ezredes) a csatában lábát elveszte, mely 
most már meggyógyulván, Nápolyban oly tÖkélyes gépíábat kapott, misze¬ 
rint nemsokára ismét szolgálatba léphetését remélik. 

b.— (Meglepetés.) Königsbergben legközelebb egy opera előadása alatt 
közönségre egy még soha sem látott meglepetés várt. Ugyanis az előadás 

Folyama alatt, a karmestert, ki pálezikáját épen fölemelte, a guta megütötte 
is rögtön meghalt. A közönség azonnal szétoszlott. 

b (Anglia kereskedése) 1859-ben 1,566,929,750 ftnyi kivitelt ea 
1,791,823,550 ftnyi bevitelt mutat. Anglia legtöbb árut visz ki Amerikába, 
400,000,000 ftnyit, aztán Indiába, Ausztráliába s Chinába, 370,000,000 fo¬ 
rintnyit stb. Átlag véve Anglia kikötőibe hetenkint 1000 kereskedőhajó fut 
be. Ez ország kivitele az utolsó 10 év alatt majdnem megkétszerezte magát. 

-j- (Lola Montez) hires kalandornő most már csakugyan meghalt, 
New-Yorkban, jan. 17 én, több hó óta kerülgető szélhüdés következtében. 
Azért mondjuk, hogy „most már csakugyan," mert már a mult évben is 
rták ezt a lapok, mig később a hir alaptalannak bizonyult be. A Magdalen-

society-nek 300 dollárt hagyományozott, egyéb vagyonát mind a szegé¬ 
nyekre hagyta. 

— (Szini fölhívás.) A soproni városi szinházban f. e. ápríl 2-án kez-
dendem meg társulatommal a magyar szini előadásokat, — társulatomat 
azonban még erősitni óhajtván, fölhívom a vidéki t. c. színésznőket, színé¬ 
szeket, kardalnoknőket s kardalnokokat, kik velem szerződni kivánnak, hogy 
bérmentett leveleiket márczius 12-ig hozzám küldeni sziveskedjenek. — Kelt 
Pozsonyban 1861. februárban. — Szigethi Imre, a Pozsonyban működő 
magyar szintársulat igazgatója. 

+ (Szuhányi Beatrix kardalnoknö) a nemzeti szinház női énekkara 
köráben 5 ftot gyüjtött a Vörösmarty-szoborra, s azt az illető helyre leendő 
átszolgáltatás végett szerkesztőségünkhöz beküldötte. 

— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez mult héten 
beküldött összegek : 

A Széchenyi-emlékre : Seprősről (Arad) Czárán Gergely által többen 
40 ft. (Az egyes adakozók : Czárán Gergely 10 ft, Czárán Tivadar 10 ft, 
ifj. Czárán János 10 ft, egy valaki 5 ft, Kövér János 4 ft, Vetró Sándor 1 ft.) 
— Tállyáról egy vadászat alkalmával dr. Mezey Adolf gyüjtött 8 ft. 40 krt. 
— Együtt 48 ft. 40 kr. 

A Petőfi szoborra : Devecserről többen Mező Imre által 2 ft. 
A központi honvédsegélyzési alaphoz : Devecserről az elöljáróság intéz¬ 

kedése által egyes lakosoktól Mező Imre által küldetett 30 ft. — Török-
Szent-Miklósról többen Hoffmann Vilmos által 42 ft. Az utóbbi összeghez 
járultak : 

Csatay T. Gyula 1 ft, Novák Ferencz 10 ft, Polgár Mihály 5 ft, Plasz Jozsef 50 kr 
Rutkay Lajos 1 ft, Slezinger Lajos 2 ft, Szarvasy Mór 5 ft, Simon Károly 3 ft Szücs 
Károly 1 ft, Tóth Károly 1 ft, Tóth Mihály 1 ft, Vigh Mihály 50 kr, Az öreg honvéd őr¬ 
mester 10 ft, Dorka István 1 ft. 

Devecserről ujabb adakozásképen többen Péter Ferencz által 25 ft. 
(Az adakozók nevei : Novák János 3 ft, Czinder Mihály 2 ft, Péter Ferencz 1 ft 

20 kr, Frászt Károly 1 ft, Egy névtelen 1 ft, Balog Ignácz 1 ft, ügi Ferencz 1 ft, Vim-
mer Borbála 1 ft, Barbarics Antalné 1 ft, Schulteisz M. 1 ft, Szily Imre 1 ft, Baják Jó¬ 
zsefné 1 ft, Nagy Ferencz 1 ft, Auerhammer Antalné 50 kr, Biek Sándorné 70 kr, Puskás 
Sándor 60 kr, Vörös László 50 kr, Pezenhoffer István 50 kr, Kövér Vincze 50 kr, Czotter 
Pál 50 kr, Paidli Simon 50 kr, Szabó Antal 50 kr, Hofman Bernát 50 kr, Hofnagler Péter 
50 kr, Hofman Sándor 50 kr, Molnár János 50 kr, Czinkel József 50 kr, Kohn Simon 
30 kr, ifj. Németh József 40 kr, Torma József 40 kr, Szili Ignácz 40 kr.) 

Szabadszállásról a február 3-án tartott tánczvigalom jövedelmének 
fele s azonfelül külön adakozásképen többen Rozsnyay Mátyás által 27 ft. 

A Kisfaludy-társaság számára : Szabadszállásról a febr. 3-án tartott 
tánczvigalom jövedelmének fele, s azonkívül külön adakozásképen többen 
Rozsnyay Mátyás által 22 ft. 

(A fentebbi két czélra külön adakozók névsora : Nagy Sámuel 2 ft, Schwarz Sand. 
2 ft, Szeles László 1 ft, Martinovicsné 1 ft, Pé'er János 1 ft, Pál Sándor 1 ft, Nagy János 
1 ft, Papp Imre 1 ft, Kovács József 1 ft, Péter Eszter k. a. 1 ft, Varga Sándor 1 ft, Nagy 
Károlyné 1 ft, dr. Helle János 1 ft, Német Gábor 50 kr, Werner Mór 50 kr, Blau Mozes 
1 ft, Blau Lipót 50 kr, Kovács Zsigmond 50 kr, Várady G. 50 kr, Balogh L. 50 kr. Lö¬ 
winger 50 kr, Tabajdiné 50 kr, H-rpay János 50 kr, Benke Karolina 50 kr, Szabó Lajos 
50 kr, Bósza János 50 kr, Balogh E. k. a. 50 kr, Berta 50 kr.) 

A magyar Akadémia palotája. 
— (Ujabb kimutatás) a Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez a magyar 

Akadémia számára beküldött hazafiui adakozásokról : 
XLVIII. közlés. Beregszászról a f. évi január 30-án a m. Akadémia 

javára rendezett tánczvigalom tiszta jövedelme Komjáthy Sándor főbiró által 
145 ft (ennek fele = 72 ft 50 kr. a tőkére). Ugyanezen alkalommal Illosyay 
Eudolf átadott 2 cs. k. aranyat. — Osváth Rafael N.-Váradról 3 ft. — Ösz-
szesen 148 ft és 2 db. cs. k. arany. 

Az eddigi I—XL VIL közlésekkel együtt: 14,417 ft., 1 régi római arany, 
1 huszfrankos arany, 112 cs. arany, 21 kétpftos tallér, 1 orosz tallér, 4 uj-
ftos, 140 huszas, 18 negyedftos, 1 tizes, 1 db. 100 pftos és 10 db. 20pftos 
nemzeti állainkölcsön-kötelezvény. 

+ (Az Akadémia palotájára,) mint halljuk, négy terv nyuj tátott be. 
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A tervezők : Henszlmann, Szkalniczky és Ybl magyar építészek és Ferstl 
bécsi épitész. Ugy hirlik, hogy Ybl a versenyzéstől visszalépett volna. A 
tervek benyujtására kitüzött határidő a napokban járt le, már most várjuk 
az eredményt. Mint hire járt, a beadott tervek, mielőtt felettük határozat 
hozatnék, közszemlére ki fognak tétetni, hogy minden szakértő hozzá¬ 

szólhasson. Az ügy sokkal fontosabb, hogysem a közvélemény szavát igno-
rálni lehessen. 

+ (Az Akadémia palotája épitéséhez) szükséges anyagszerek szállitása 
végett, hirszerint már megköttetett a szerződés Holspach és a Luczenbacher 
testvérekkel. 

SAKKJÁTÉK. 
61-ik sz. feladvány. — Sperber F.-től (Debreczenben). 

Sőtet. 

• 33 i l 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul s 3-ik lépésre matot mond. 

Az 56. számu feladvány megfejtése. 
(A „Liliéi névtelen"-tól.) 

Világos. Sötét. 
1) F g 5 — d 2 K d 8 - e 7 
2) F d 2 — a 5 tetszés szerint. 
3) F a 5 lép s 4= 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : b. Mesze'na 
István. — Uj-Becsén : Cselkó György. — Kis-Kiirtösön ; Csemiczky Károly. — Simongá¬ 
ton : ifj. Tóth János. — Egerben : Lauro József. —• B.-Újvároson : Korács Lajos. — 
Mooron : Radváner Vilmos. — Debreczenben: Sperber F. — Hatvanon : Kovács Zsigmond. 
— Tordán : Wolff G. és Sztankay F. — Bécsben • Gold Samu. — ílruszowon : Szenger Ede. 

Rövid é r t e s i t é s t . Torda : W.— S z . - Sötétnek kötelessége magát a lehető leg¬ 
jobban védeni; azért a 4 lépéses feladványban a 3 lépéses mátok, ha kikerülhetek, r e n 
jónek tekintetbe. — Gy.-Fejérvár. II. L. ön az 55. sz. feladványt helyesen fejtette meg. 

Szinházi napló. 
Péntek, febr. 15. „A titkos iratok." Eredeti színmü Szigligetitől. A 

meglehetős számmal összegyűlt közönséget különösen Jókainé (Gyulaffiné 
szerepében) gyönyörködteté ezép játékával. Ha még megemlítjük Toth Jó¬ 
zsefet, akkor az előadásról dicséretünket befejeztük. 

Szombat, febr. 16. „Don Juan, vagy : a kb'szobor-vendég." Opera 2 
felv. Zenéjét szerzé Mozart, örömmel tapasztaltuk, hogy a közönség kellőleg 
tudja a valódi szépet méltányolni. Az örökszépségü dalmü egészen megtölti 
a szinházat. Ilollósy-L.-né mellett legelői kell megemlítenünk Kőszeghyt, 
kinek „Leporellója" ellen bajos volna alapos kifogást tenni. Bignio is kifo¬ 
gástalan „Don Juan" volna, ha oly jól játszanék is, a mily szépen énekel. 
Egyébiránt teljes méltánylattal emiitjük meg, hogy az előadás átalában job¬ 
ban sikerült, mint máskor. Ha e mesterművei gyakrabban azinrehoznák, elő¬ 
adása kétségkivül még jobb lenne. 

Vasárnap, febr. 17. „A szigetvári vértanuk." Eredeti szomorujáték 5 
felv. Irta Jókai Mór. 

Hétfő, febr. 18. „Tévedések vigjátéka." Vigjáték 4 felv. Irta Shakes¬ 
peare. E nevezetes darab bizonyára jobb előadást érdemelt volna. Egyik-másik 
színészünk ezuttal ugy játszott, minthacsak a „Tévedések vigjátéka" téve¬ 
désből rántatott volna elő amugy hirtelenében. 

Kedd, febr. 19. „Dinorah, vagy : a ploerméli bucsu." Opera 3 felvo¬ 
násban Meyerbeertől. 

Szerda, febr. 20. „A harmadik magyar király." Eredeti dráma 3 felv. 
Irta Tóth Kálmán. 

Csütörtök, febr. 21. „Férj az ajtó elött." Operette 1 felv. Offenbachtól; 
és „Tüz a zárdában." Vigjáték 1 íelv. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5533 \ . - V á r a d . O. R. Az illető urtól 3 ujft. küldetett hozzánk; óhajtása szerint 

besoroztuk az Akadémiára begyülő adakozások közé. Az illető rovatban olvasható. 
553i. Szűrte . 1). J- Sajnáljuk, hogy előbb nem szólalt fel on. Most a P. U. 1. szá¬ 

mával többé nem szolgálhat kiadó-hivatalunk. 

5535. Sempronius. A latin nyelvre sok szerencsével forditott „Szózat"-ot, azon 
reményben, hogy a diákul értő magyar közönséget érdekelni i'ogja, közlendjük, bár 
kissé szokni kell az idegen formához, a első pillanatra furcsán hangzik az ódon penta-
meter, p. o. : „Pressa quidem, sed non fracta caterva viget." 

(Ez ait teszi : „Megfogyva bár, de törve nem, ÉI nemzet e hazán!") 
Mindenesetre köszönettel tartozunk a figyelemért és fáradságért. A pótló levelet vettük. 

5536. Pankota . Szathmáry K. A V. U. és P. IL lapunkban hirdetett évfolyamait 
azok tulajdonosa és eladója csak együtt és egyszerre adhatja. 

5537. Kajál. Dianovszky L. Tessék megnézni a V. U. f. é. 6. számában az Aka¬ 
démia palotájára beküldött adakozások jegyzékét — ott van az a 10 lt. megemlítve, 
s azóta sz illető helyen be is szolgáltatva. 

5538. Debreczen. D. I. Ismételjük, hogy az asztalosmesterségben előforduló mű¬ 
szavakat illető pályairatokat az „Iparosok Lapja" szerkesztője, Galgóczy Károly ur vette 
át tőlünk, kellő rendezés- és a összeállitás végett. Mert ugy, a hogy a munkák irva van¬ 
nak, kiadni nem lehet. A müvek szakértő kezekben vannak. 

5539. Sx.-Keresztár. Z. G. A régibb dolgozatokat, ön kivánatára, már nehány 
hónap előtt ön czime alatt postára tettük. 

5540. Sümeg. Czigány K. A 8 darab régi pénz, melyeket Vajda János ur, sümegi 
lakos a nemzeti Muzeum számára átengedett, megkaptuk s az illető helyen azonnal átszol¬ 
gáltatjuk. Köszönet a szép példányokért. 

5541. Kolozsvár. O. W. K. A czikk megérkezett. Az előbbi már csatakészen várta 
az indulást. 

5542. Makó. Pályázó. A beküldött mü társ nélkül maradt s mint a kitüzött czél¬ 
nak meg nem felelő gyenge kisérlet, a birálók által figyelembe nem vétethetett. Nyugot-
tabb időkre várunk, hogy e kérdést ujra fólelevenitsük. 

tér. •) 
Ovás. Ellenem egy, magát titokba burkolt ea idáig ki nem fürkész¬ 

hettem roszakaratu egyéniség, a mult év nyarán névtelen feladást intézett a 
soproni cs. k. helytartósághoz, mintha én forradalmi irányu nyilatkozatok¬ 
kal lázitgattam volna, s névtelen levelében azt igérte, hogy a kiküldendő 
vizsgálatkor előáll és vádjait szemembe mondja. 

A vizsgálat ellenem meg volt; de az ea álezás ellenem, nem bujt elő 
rejtekéből. 

A hazai kormányzat jelenlegi feléledése közben, lárvás ellenem hasonló 
roszakaratu, de épen ellenkező természetü hiteket kovácsol rám plutói mű¬ 
helyében, mintha t. i. én egy szabad gondolkozásu hazánkfiát, elfogattam és 
a tagliát készpénzül fel is vettem volna. 

E két rágalom egymás mellé állitása, már fulánkját veszi e gyáva rá¬ 
galmaknak, mert a ki forradalmár, az nem lehet kormány zsandárja. 

Ezen legharapósb vadállatnak, rágalmazómnak adóját nem fedezhet¬ 
vén fel, ezennel hirlapilag hivom fel, s egyszersmind felkérek minden pol-
gdrtárst, bizonyítsa be, kit, hol és ki által fogattam el, melyik biróságnak 
adatott át és hol fizettetett az elfogatási dij (taglia), de nevét aláírja, mert 
különben orgyilkosnak nyilvánitom, mint a ki ellen legfőbb javamért, be¬ 
csületemért, sem védelemre, sem megtorlásra nem szállhatok. Kis-Görbőn, 
február 12-én 1861. — Gergye János, földbirtokos. 

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelős¬ 
séget a Szerk. 

HETI N A P T A R. 

IIÓ-
és hetinap 

Katholtk. és Protest. 
naptár 

Február — Mártius 
24 i Vasár. | F 2 Mátyás a. F X Rob. 
25: Hétfő j Valburga sz., Taráz 
261 Kedd [Nestor püsp.'Porphia 
27! Szerda | Leander j Leander 
28JCsütörtj Román apát jProt. 

1| Péntek Jéz. sz. töv. jAlbin 
2,Szomb. I Januaria v. |Suib(jrt 

Gör.-orosz, 
naptár 

Febr. (ó) 
12 A Triod.h. 
18 Martinián 
14 Auxentius 
15 Oncsimus 
16 Pamphil. 
17 Elek 
18 Leo 

©Nap¬ 
kelet nyüg 

ó. |p . 
6 52 
6 50 
6 49 
6,47 
6 45 
6 42 

Izraelit, 
naptár 

Adar 
14 Pur. 
lőSusP. 
16 
17 
18 
19 Jób 
20 24. 8. 

tloldnegyed : © Holdtölte 25-kén 6 óra 0 reggel. 

TARTALOM. 
Magyar női viseletek a XVIII. századból (képpel). Vizkelety Béla. — Az édesanya. 

Zajzoni. —Pontok Magyarország múltjából (folytatás). — Gróf Széchenyi István müveiből. 
— Báró Jósika Miklós (arczkép). — Báró Jósika Julia (arczkép). — Állandó vagy szün¬ 
telen változás alatt áll-e még most is a föld kérge? Ónodi Wercss Károly. — Egyveleg. — 
Tarhíir. Hazai építészetünk ügyében. Hencz és Bergh. — Utazási programm borászatunk 

magyar palotáj 

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

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1861. 
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A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben V/2 iven jelenik meg. Előfizetési dij Buda-PeSten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasarnnni 
félévre 3 « . , a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. nj pénzben. A Vasárnapi Ujság a Magyar Sajtóval együtt U Politikai Újdonságok nélkül)félévre IC?ft é 
• ft. uj pénzben. - Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve üfasitandó. (Szerkesztőségiszállás 

Gróf Persigny Viktor. 

magyar-uteza1 g
Szám.) 

Uly gyakran olvassuk a hírlapokban e nevet, hogy ideje, 
mikép e férfiunak, III. Napoleon császár legmeghittebb emberének 
közelebbről is szeme közé tekintsünk. 

A Persigny-család a mult században vicomte rangot viselt, 
azonban végkép elszegényedvén, s másként is 1793-ban a nagy 
forradalom alatt a 
nemesség eltöröltet¬ 
vén, a Persigny-ek 
elvetek családi ne¬ 
vüket, s Fialin-n&k 
kezdek magukat ne¬ 
vezni. 

Fialin Péter 
(Viktor atyja) I. 
Napoleon alatt szol¬ 
gált, azonban a sa-
lamanca-i csatában 
elesett. 

Fialin Viktor, 
a mostani Persigny 
gróf, születetett jan. 
11-kén 1808 ban.— 
Elsö tanulmányait 
a Limoges-i gymna-
ziumban végzé; on¬ 
nan pedig a sau-
mur-i katonai isko¬ 
lába ment, a hol 
nagy sikerrel vé 
gezte a kiszabott 
éveket. 1830-ban, 
a juliusi forrada¬ 
lom után a hadse¬ 
regbe lépett, s a 
huszárságnál nyert 
alkalmazást. Azon¬ 
ban épen ekkor a 
franczia hadsereg 
is belsö pártokra 
oszolván, miután 
az ifju Fialin zászló¬ 
tartó a szabadel¬ 
vüek mellé csatla¬ 
kozott, annyi min¬ 
denféle versengésbe 
keveredett társai-

TTRŐF PERSIGNY VIKTOR. 

vál, hogy utoljára lemondott rangjáról. — Mint minden ily elége¬ 
detlen franczia, ugy az ifju Fialin Viktor is egyedül Párist képzelé 
azon helynek, a hol magának biztosabb jövendőt vélt szerezhetni 

1831-ben Párisba érkezvén, itt először is a titokban müködő 
sociahsták társaságába keveredett; a juliusi kormány azonban 

csakhamar felosz¬ 
latott minden oly 
társulatot, mely a 
rendőrségtől enge¬ 
délyt nem nyerhe¬ 
tett, s ez okból az 
ifju is, bucsut vőn 
Páristól s aVendée 
tartományok felé 
utazott, a hol azon 
időben Berry her¬ 
czegnő az idősb 
Bourbon-ág javára 
felkelést szándéko¬ 
zott támasztani. 

A terv nem si¬ 
került, azalatt azon¬ 
ban az ifju oly buz¬ 
gó hive lett a legi¬ 
timisták ügyének, 
hogy Párisba jővén, 
irodalmi és politi¬ 
kai müködését egé¬ 
szen e párt közlö¬ 
nyeinek szentelte. 

Már ekkor jobb 
állapotra vergőd¬ 
vén, először csak az 
irodalmi téren, ké¬ 
sőbb valósággal is 
ujra felvéve az ősi 
Persigny nevet, s 
épen nem neheztelt, 
ha a társaságokban 
„vicomte" urnáit 
czimeztetett. 

Azonban ka¬ 
landvágyó lel 
sem engede 
nyugodalm 
„Szent-Ilon 


