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+ (Blondiii), a híres amerikai kötcltánczos jelenleg Londonban van, s 
a kristálypalotában hajmeresztő ugrándozásaival mulattatja, illetőleg rémit-
geti a közönséget. Talán csak nem falábakon jött át Blondin mester a ten¬ 
geren? 

+ (A kalocsai hölgyek) Csengcry Imrének az alsóházban a magyar 
hölgyekről tett nyilatkozataért, számos névaláírással ellátott megtisztelő 
iratot intéztek a nevezett képviselőhöz. 

— (Adakozások.) A Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez múlt héten 
beküldetett : 

Farkas Ignncz elmebeteg számára : V.-Hidvégről többen Samay István 
által 6 ft. (E czélra eddig beküldetett összesen 253 frt 82 kr.) 

A v.-hidvégi adakozók : Jagcr István 50 kr, Sticz Mihály 50 kr, Sza-
kály János ífj. 50 kr, Koller András 20 kr, Gerencsér János 1 ft, Redl Jó¬ 
zsef 10 kr, Pongráez József magyar huszár 20 kr, Szentgyörgyi Péter 1 ft, 
Krazsof Kajetán 1 ft, Samay István gyűjtő 1 ft. Összesen 6 ft. 

Gróf Széchenyi emlékszobrára : Margittáról (Bihar) többen Horváth 
József által 24 ft; — mely összeghez Margitta község 10 ft, Kallós Mór 1 
ft, a kalapos-czéh 3 ft 80 kr, a csizmadia-ezéh 5 ft, a fazekas-ezéh 3 ft, Hor¬ 
vát József',1 fttal járult. (E czélra eddig beküldetett összesen: 1536 ft 90 kr.) 

SAKKJATÉK. 
77-ik sz. feladvány. — Engel Imrétől (Pesten). 

Sötét. 

• * • mn 

a b c d c f g h 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5667. Alsú-Sznlia. M. J. Minap kifeledtünk egy pontot. Deák Ferencz beszédét 

illetőleg, melyet a V. U.-ban Ígértünk közölni, egy kis felvilágosítással tartozunk. Társ¬ 
lapunk, a P. Ü., melyben a politikát illető tárgyakat adjuk, mindig szerdán jelenik meg. 
Az első megállapodás szerint Deák F. csütörtökön akarta elmondani indítványát, — ol¬ 
vasóinknak tehát egy egész hétig kellett volna várni e remek beszédre. Azért Ígértük ak¬ 
kor (szerdán), hogy kivételképen ezúttal a V. U. mellett fogjuk szétküldeni Deák beszé¬ 
dét. Azonban közbejött gr. Teleki szomorú halála, csütörtökről hétfőre lön halasztva az 
országos tárgy vitatása. így történt, hogy mellékletet a V. U.-hoz nem adhattunk, hanem 

! adtuk Deák Ferencz beszédét a legközelebbi szerdán, mint rendesen szoktuk, a P. U.-ban 
| — egész terjedelmében. Ezt ón úgyis bírja. Ismételnünk kell, hogy a két lap egymást egé-
! sziti ki, s a mit az egyikben közzétettünk, a másikban nem ismételhetjük. Ezt jó volna 
azoknak megsúgni, kik hol az egyik, hol a másik lapunkra fizetnek elő s kívánják, hogy 
bizonyos tudősitásaik hol az egyik, hol a másik lapban jelenjenek meg. A szerkesztés ugy 
hozza magával, hogy az ily megkülönböztetésekre, legjobb akarat mellett sem í'orditha-
tunk elég figyelmet. Legjobb annálfogva, mind a két lapot tartani. 

5668. N.-Várad. Ó. gyógyszerész urnák. A hitelesített nyugtamásolatot, kivánata 
szerint, átküldtük Török János urnák, mint a Széchenyi-Album egyik szerkesztőjének. 

5669. IV.-Várad. I. S. ígérete szerint elvárjuk az igért rajzot. A dolog ,nem sür-
getős. 

5670. Homonnn. M. V. Köszönnettel vettük a szép rajzot s derék leírást. Nem. 
akarunk soká késni a közléssel. 

5671. Kapucsy György. Egy kis költői emelkedettséggel s nagyobb versirói sza¬ 
batossággal kellene az ily históriai eseményt megénekelni. így nagyon emlékeztet a 
ponyva-irodalom Kádár Ferencz féle siralmas történeteire. 

5672. Kolozsvár. Egy öreg székely. Bár ugy volna, a mint ön hiszi; de fájdalom, 
a szomorú való kizár minden okoskodást. 

5678. Dalok dala. Több erő és lélek kellene annak megirásához. 
5674. Buda. P. K. Méltányoljuk ön nemes szándókát. A könyv kiadására nézve a 

pesti kiadók valamelyikével kellene önnek magát érintkezésbe tenni. Nyomdánk román 
betűkkel fölszerelve nincs. 

5675. Parabnty. li. J . A kiadóhivatalhoz csupán a V. U.-ra érkezett megrendelés. 

Világos. 
1) H e 7 — e 3 
2) V b 8 — b 3 
3) P d 3 — a 6 

r d C 5 

A 72-ik sz. feladvány megfejtése. 
(Willmers Rudolftól.) 

Világos. A) Sötét. 
1) K d 5 - d 6 : 
2) B e 3 — e 5 c 6 - c 5 
3) F d 3 — e 4 tetszés szerint. 
4) V b 8 - f 8 ^ 

SOtét. 
K d 5 — d 4 A) 

c 4 —b 3 : 
K d 4 — e 3 : 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : báró Meszéna 
István. —• Pesten : Cselkó György. — B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Parabutyhan : 
Róthfeld József. —• Kis-Kürtb'sön : Csemiczky Károly. — Bécsben : Gold Samu. — 
Léván : Ehmann Ferencz. — Balaton-Bogláron : Bárány Herminia. 

Rövid értesítések. B.-B. : B. H. A kis eltérést nem vettük tekintetbe. — Para-
buty R. J. A jó szándék nálunk nem hiányzott. Az uj feladványt köszönettel vettük. 

Színházi napló. 
Péntek, jun. 7. „Angyal és Daemon." Vígjáték 3 felv. Ezt követte : 

„Eljegyzés lámpafénynél." Operetté 1 felv. Ojfenbachtől. A czimszerep 
Frielle Kornélia bravourszerepe, melyben művészi tehetségének kitűnő jeleit 
adja. Mint angyal jelesebb-e ő, vagy mint daemon, valóban nehéz volna el¬ 
határozni. Sok kihívás és tapsban részesült. A vígjáték után „Eljegyzés a 

helyi megint egy pár korszerű rögtönzéssel állt elő, a lóversenyről 
ékes kadentiákat. 

Szombat, jun. 8. „Don Jüan, vagy : a köszobor-vendég." Opera 2 felv. 
Irta Mozart. Örömmel jegyezzük meg, hogy e nehéz opera, bár nagy ritkán 
kerül szinre, ezúttal igen kielégitőleg adatott elő. 

Vasárnap, jun. 9. ,,A csikós." Eredeti népszínmű 3 szakaszban. Irta 
Szigligeti. Az előadás valamint ma, ugy a lóverseny két másik napján, esti 
7*/4 órakor vette kezdetét. Vájjon nem volna-e jó, nyáron át mindig ilyen¬ 
kor kezdeni? — Némethy György és a népszínmű-énekesnői szerepekre 
szerződött Bognár Vilma ma igen jókedvűen mondták el szép népdalaikat. 

Hétfő, jun. 10. „A toll hatalma /" Vígjáték, Schelingertöl. „Egy nö. 
kinek elvei vannak." Vígjáték, Dobsa Lajostól. A mai előadásnak, mely pedig 
elég jól ment, nagyon kis közönsége volt, valószínűleg a folyvást szakadó 
zápor miatt. 

Kedd, jun. 11. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv. Erkel Ferencztöl. 
Szerda, jun. 12. „Essex gróf." Szomorujáték 5 felv. 
Csütörtök, jun. 13. „Észak csillaga.'- Opera 3 felv. Meyerbeertöl. 

T A R T A L O M. 
Deák Ferencz (árczkép). — Csokonai Vitéz Mihály emlékezete. Bihari Péter. — 

Gül-Baba, a budai török sírboltban eltemetett mohamedán szent. Vámbéry Ármin. — A 

begyült i ^ 
— Ipar, gazdaság, kereskedés. — Egyház és iskola. - Közintézetek, egyletek. — Bal¬ 
esetek, elemi csapások. — Közlekedés. — Mi újság? — Sakkjáték. — Szinházi napló. — 
Szerkesztői mondanivaló, — Heti naptár. 

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

Az 1862-diki 

már sajtó alatt van. — Hazafiui bizalommal kérjük alkotmányos 
megyéink t. ez. jegyzőit, városaink tisztviselőit, ugy a t. jószág¬ 
igazgató urakat, miszerint a tiszti czillltárt, kik még benem küld¬ 
ték volna, folyó június hó 30-ig beküldeni sziveskedjenek. 

Az „Országon Naptár"-irodájának, 
Pest, egyetem-uteza 4. sz. 

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

25-ik szám. 

Pest, június 23-án 1861. 

A Vasárnapi Ujsag hetenkint egyszer nagy negyedretben 1% íven jelenik meg. E öhzetesi díj Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai nton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ít., a Politikai újdonságokkal együtt 5 ft. ujpenzben. A Vasárnapi Ujsag a Magyar Sajtóval együtt (a Politikai Újdonságok nélkül) félévre 10 ft., évnegyedre 
5 ft. ujpenzben. - Az előfizetési dy a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 3. szám) bérmentve utasítandó. (Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1 szám.) 
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Debreczeni honvéd-síremlék terve. 
Megígértük, hogy megismertetjük olvasóinkkal azon emléket, 

melylyel Debreczen város lelkes közönsége a város határában 
elesett honvédtiszt sirját az utókor számára megörökíteni szán¬ 
dékozik. — Azon helyzetben vagyunk, hogy igéretünket most be¬ 
válthatjuk. 

Ismételnünk kell röviden az e sir történetére vonatkozó ada¬ 
tokat, (Lásd bővebben V. XJ. f. é. 7. sz.) A Debreczenből Hosszu-
Pályi felé vezető útról balra, a debreczeni erdőség elején áll egy 
dombocska, melyről soha sem hiányzik a koszorú, az ami iáró 
utasok tavasztól kezdve késő 
őszig friss virágokat vagy leg¬ 
alább zöld gályákat hintnek 
raja, mert az — egy honvéd 
sirja. E vitéz hazánkfia, Zárka 
huszárkapitány volt, ki 1849. 
aug. 2-án a debreczeni csatá¬ 
ban, hol a nagy orosz hadsereg 
Nagy Sándor csekély csapatá¬ 
val összeütközött, cserkeszektől 
s kozákoktól üldöztetve s lánd-
sáiktól átfúrva, itt rogyott ösz-
sze s hunyt el. Az erdöcsőszök, 
kik elestét látták, sírt ástak 
számára s Szabó József debre¬ 
czeni lakos által hozott kopor¬ 
sóba tevén tetemeit, itt tették 
örök nyugalomra az anyaföld 
kebelébe, a lombos fák árnya 
alá. — 

Az erdei magános sir az¬ 
óta a nép kegyeletes ápolásá¬ 
nak kedvencz tárgyává vált. 
Sőt mióta a harczmezőn elesett 
testvéreink iránti kegyelet, a DEBRECZEXI HONVÉD-SÍREMLÉK TERVE. 

Szikladarabokból álló talapzaton nyugszik egy kifáradt, 
harezban kimerült oroszlán, erőteljes karmaival őrizvén a nemzeti 
czimert és háromszinü zászlót, legféltettebb kincseit. Sörénye le¬ 
omlott, szemének fénye kihalt, de a szobrász gyanittatja, hogy ez 
oroszlán csak tetszhalálban van, s él és élni fog, bár most merev 
és mozdulatlan. Az oroszlán alatt, mohhal körülrakott kötáblán 
lesz az elhunytat s a csata napját magyarázó felirat. (A szobrász, 
midőn mintáját készité, nem tudván a felirat megállapitott szavait, 
ideiglenesen ama latin szavakat választá : „Pro Patria caeso!" — 
A hazáért elesettnek —, mi azonban illő magyar felírással fog fel¬ 
cseréltetni.) — E síremlék gipszmintája egy idő óta a debreczeni 

kaszinó teremében van kiállítva, 
s mint halljuk, ott kellő mél-
tánylatban részesült. Még csak 
annyit emiitünk meg, hogy a 
mü tervezője, Marsalkó szobrász 
hazánkfia, legközelebb számos 
históriai szobormüvei gazda¬ 
gította gróf Nádasdy Lipót 
pesti palotáját,) ®s számos bib¬ 
liai tárgyú szobrot készített a 
kassai régi székesegyház uj ter-
vezetü, kiegészítési építéséhez. 
Az ö régibb müvei közé tarto¬ 
zik többi között a budapesti 
lánczhidat díszítő 4 óriási orosz¬ 
lán is. 

A debreczeni honvédemlék 
a jó hirben álló sóskuti kőből 
lesz faragva s mintegy 400 má-
zsányi sulylyal fog birni. 

A kiállítási költség körül¬ 
belül 1300—1400 forintra van 
számítva. 

mai mozgalmasabb napokban szabadabban nyilatkozhatik, néhány 
lelkesebbek maradandóbb emlékről is gondoskodának. Összejöttek, 
adakoztak; e czélra hangversenyeket, müelőadásokat rendeztek, s 
midőn már kellő összegről rendelkeztek, igénybevették a képző¬ 
művészetnek idővel, enyészettel daczoló hatalmát. A debreczeni 
bizottmány felszólítására Marsalkó János, pesti szobrász egy ter¬ 
vet készített, melynek elfogadása közel kilátásba van helyezve. 

Marsalkó siremlék-tervének másolatát itt közöljük, s bár raj¬ 
zunk csak tökéletlenül adja vissza az eredeti minta részleteinek 
szabatosságát, ugy hiszszük, olvasóink e rajz látása után is be fog¬ 
ják ismerni, hogy ez emléktervben gondolat van s egész összealko-
tásában nagyon oda fog illeni egy erdőszéli honvédsir díszítésére. 

H á r m a s p á r v i a d a l . 
(Ó-kori történeti kép.) 

Megújítani kívánjuk a feledhetlen eseményt, mely mindannyi¬ 
szor megragadja lelkünket, valahányszor elbeszeltetik vagy újra 
leiratik. — A fiatal római birodalom királyi pálezája, a Quirin 
dárdája, a Mars kardja, a Tullus Hostilius kezében villog és ra-
gyog,_az Ancilia paizsok a Capitolium rejtekében őriztetnek. 

Nyolczvan év vonult el derűben és borúban a római állam fö¬ 
lött; — Krisztus 673 év multán megszületett, midőn aHorati 
és Curiátiusok hármas párviadala megküzdetett, dicsösé 
mának, fájdalmára az albáni népnek. 
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A Mars tánczos és a Kybele dühöncz papjai már celluláikba 
vonultak; a tarpéji hegyen már fölemelkedett a tavaszi hecatombe 
füsté, — az áldozatot a Pontiíex Maximus rendezte; — a Pópák és 
Victimáriusok megtörölgették késeiket és megmosogatták áldozat¬ 
ölő sulykaikat, nem veendők azokat elő egy évig, mig Róma építé¬ 
sének napja, april 21-dike ismét elő nem kerül. A Larentia fiatal 
papjai, buzgó népek csoportjától kisértetve, már beszentelték a ter¬ 
mészet reménygazdag gyermekeit, a buzavetéseket; — a Pán és 
Páles hivei zsenge bárányt és kismalaczot áldoztak Istenöknek, kik 
nyájaikra s azok eledelére ügyelnek nyaratszaka, őszön és télen át. 

Kóma népe nyugton várja a kalászos nyarat s a kövér aratást. 
Csak Tullus Hostilius, a harczvágyas király, nem nyughatik; 

rágja tépi máját a mindig éber ölyv, a nyughatatlanság! —Király¬ 
székét több népek és nemzetségek összehangzó akaratával s nagy 
tekintélyű Patríciusok unszolására, — a Senatus helyeslésével, már 
két éve, hogy elfoglalta; — a történelem egyik lapjára Clio, a két 
éves fejedelemnek csak nevét jegyezte fel, neve alatt a lap, üre¬ 
sen áll. 

A hirszomjas király egybegyüjti fővezéreit, egytől egyig azon 
hősök jeles fiait, kik a Romulus iskolájában tanulták a kardot for¬ 
gatni s a dárdát villogtatni. 

„Elpuhulunk — úgymond, — dudva terem a földben, mely¬ 
nek kebeléről borostyánt és babért kellene szednünk — vitéz pá¬ 
lyatársak! — halántékainkra! — Romulus megalapította s a hir 
szárnyára emelte a birodalmat; — elődöm Numa, rendberakott 
mindent a templomokban és tanácstermekben!. . . tenni, nekünk is 
tenni kell valamit. . . Nem valamit! . . . sokat, nagy dolgokat kell 
véghezvinniink, hogy én Róma királya, — ti Róma katonáinak hir-
töl magasztalt nevét kiérdemelhessük; — tovább kell haladnunk a 
törött utón, sőt uj utakat kell törnünk; — terjesztenünk kell a bi¬ 
rodalom határait, terjesztenünk körötte a fényt, mely már most is 
sok birodalmon túlragyog. Dicsőkké tett ugyan bennünket eddig-
elé is a páratlan győzelem, melyet együtt nyertünk a Sabinok fe¬ 
lett; •— de, mint király — még mitsem tehettem. — Tennünk 
kell! Több győzelmet fogunk vívni mint Romulus, — gazdagabbá 
kell a várost emelni mint Pompilius! . . Ez az én akaratom! — en¬ 
nek teljesedni kell! . . A Janus templomát a Páter Patratus zá¬ 
rassa be!" 

Tisztelettel nyilvánitá helyeslését a hadinép, parancsnoka és 
szigorú királya előadására; — a Mars mezején vörös lobogó tűze¬ 
tett a sas és manipulus fölé, a Páter Patratus a Janus templomát 
bezáratta s egész Róma férfmépe sagumot — hadi tógát — öltött, 
levetvén a földet söprö talárt a primipilus vezér parancsára. 

Jogtalan háborút Róma, — mely Thémisnek még az Isteneket 
is alárendelte és Astraeát mind otthon, mind a háborúban buzgóan 
tisztelte — soha nem kezdett, mihelyt rendezett államformába, 
törvények korlátai közé tereltetett — különben rendetlen csöcse-
lékböl összetoborzott ősi népe; —jogtalan háborút kezdeni, már 
Tullus Hostilius alatt tilták a törvény és vallás szent czikkei. Be 
kellé várni az időt, melyben esemény merülend fel, mely ok lehet 
rendes háborúra. Az ok előtermett. Sokkal elébb, mint várható vala. 

Az albánok fékvesztett fiatalai, kivált a pásztorfajból, kicsap¬ 
tak tavasz végén, midőn a növényvilág fölserdült magzatai a leg¬ 
gazdagabb aratás reményét himbálák sugároszlopaikon — a római 
termékeny mezökre s ott gazdájuk csataménein és saját pásztorge¬ 
béiken csatangolva, kíméletlenül dulák a vetéseket és seregenkint 
liajták el a kövér barmok legelő nyájait. A római cselédnép sem 
maradt ugyan adós az albánoknak; —- de ez a tanács tudtán és 
akaratán kivül történvén, Tullus röviden nyilvánította határozott 
akaratát, melyszerint : ha a rablott barmok, addig, mig a kleps-
hydra (vizóra) hatszor aláesepeg, vissza nem hozatnak, a károk meg 
nem téríttetnek : katonáival fog magának — mint a jog őrének — 
és a városnak — melynek ö legelső s leghívebb szolgája — eleget¬ 
tétetni. 

Az idő rövidre volt vonva, . . . a parancscsal határos kívánat 
nem teljesittethetett. — A Tuba és Lituus megfuvatott! A 
két sereg szemközt állt egymással. 

Tullus népe — maga a király is — égett a harczvágytól. 
A gyözelemszomjas albáni nép,!szintén nem óhajtáa kibékülést. — 

•• Csak az albáni fővezér kívánta kímélni (Isten áldja meg a porait is!) 
a honfiak vérét. Elöhordá az albáni nép vitéz dolgait; — fölemiegeté 
királya — Cluilius — tévedését, lágyságát, mely e háborúra okot 
szolgáltatott. — Megindulva nyilvánitá aggodalmát, mely akkor 

szállottá meg lelkét, midőn két vérrokon nemzet vitézeit látta egy¬ 
más ellen gyilkos szándokkal közeledni; .. s hogy emberszeretetére 
a koronát föltegye, ajánlatba hozá : gondolkozniuk eszközökről és 
módokról, melyek által és melyek mellett, ha ömleni kell, — minél 
kevesebb vér csorogjon a földre, melynek kebelében őseik, egymás 
szomszédságában csendesen nyugszanak a harczok után, melyeket 
hónukért lelkesedve, közakarattal és erővel vivtanak. 

Hostiliust, ki a hősök iránt — mint született hős — igaz tisz¬ 
teletet és kegyeletet ápolt kemény szivében s ingatlan lelkében •— 
az utolsó szavak gondolkodásba meritek; —szótlanul nézett végig 
a hősök sorain, teleöntvén azok lelkét — kihívó tekintetével, a 
harcz hő tüzével; . . . de a gondolatokba sülyedt vezér arcz- s hom-
lokredőit megtekintve : szótlanul állottak a Vetítések, az első és 
másod sor dárdaszoritó férfia; csak a Triariusok dörmögtek egy 
két rövid szótagot, melyekből kitűnt, mikép : a kezdet nincs inyök 
kedvök szerint a vén katonáknak, kiknek jelszava volt : „ellenséget 
életben nem hagyni" — „élve ellenség kezébe nem esni." 

Néma csend ünnepel a két tábor felett! — A kürtösök leoldák 
immár Tubáikat és Lituusokat;—• nedvesítek szakái-és bajusztalan 
ajkaikat, fuvni készülvén a hazatérő dalt, mely sem vig, sem szo¬ 
morú nem leend. 

A római lovagok vezére (magister equitum) kérdő pillanatot 
vet a merengő királyra. 

Hostilius beszédes arczán látszik, mintha ajkai nyilatkozni 
készülnének. 

Mielőtt azonban a szó ajkáról elröpül : mintegy varázsütésre 
kiáll táborából három testvér — a három Horatius; — az albá¬ 
nok seregéből ugyanazon perczben a három Curiatius. 

„Legyen elég hat ember életvére, letörleni Rómáról és Albá¬ 
niáról a szennyet, mely rá akkor tapadt, midőn a két állam népe, 
jogtalanságot követett el egymás ellenében s a két város ellen, 
mely mindenik deli hősök s vitézek hazája" — szóla a Horatiusok 
legidősbike; — és kardot rántva inte vezéreinek . . . Az öt elszánt 
hős, a szólót, szótlanul követte!—A két tábor népe kiáltotta:„Mars 
vigilal — Mars propitim estol — Mars sospita!" 

A hat hazafi homlokán az önbecsérzet, arczán a honszerelem, 
szemében a remény lángja él, ég és lobog. — Egyszerre hagyja 
üresen hat ragyogó szablya érczhüvelyét, — hat rövid tőr lóg alá 
vörös zsinóron, melyek mindegyikét a Fiamén Martialis szentelte 
meg — mindegyik hős kardhüvelye mellett; —a durva markolatu 
rövid tör azt jelenti, mikép : a legszerencsétlenebb esetben, ki-ki 
maga fogja éltét kioltani, de foglyául senki nem fog esni ellenének. 

Mielőtt harczba ereszkednének, a két tábor fővezére alkura 
lép, s nyilvánítja, mikép : azon táboré a győzelem, melynek hősei, 
vagy hőseinek egyike életben hagyja el a küzdhomokot, — kik az el¬ 
lenfél bajnokait hős karokkal ölik vagy gyengítik el . . . E volt leg¬ 
első hadalku Rómában, mire emberek emlékeznek. 

Marcus Valerius — római hadbíró — ki a Horatiusok jobbján 
állott, madársebesen lovagolt királyához TuHúshoz és szokott ün¬ 
nepélyességgel kérdte urától : 

„Akarod-e király, — királya Quirin hősnépének, hadalkura 
lépnem Cluil király békebirájával?" 

„Az alkut akarom", szóla Hostilius magasztos önérzettel. 
Akkor a Páter Patratus szentelt sulykot ragad oltártüzön 

megfüstölt kezébe s fehérre mosott malaczot hozat a Pontifex ak-
lából; rövid hadmentéje ujját fölgyürve ekkép szónokol : „Halld 
meg, Jupiter, — védistene a római népnek — és nagygyá növekedő 
uj birodalomnak! halld te is, béke- és hadbirája az albáni harczra 
kész seregnek! halld meg te is Albánok nemzete! — A békepon¬ 
toktól, a római hadsereg, sem áltanács. sem hitszegés utján, egy 
körömszélességnyire sem fog eltérni. — Es ha áltanács vagy ármány 
utján a frigyet fölbontaná : — úgy verd agyon istenek atyja, Ju¬ 
piter Feretri! Róma népének mindegyikét, mint én, most, e szen¬ 
telt fiatal sörtést agyonsujtom! és oly hatalmasan sújts agyon 
mindnyájunkat, a mint teheted, a mennyire tőled telik." 

A két tábor nekibiztatta hőseit. Rivalgani kezdett a hadi kiirt, 
dél és észak felöl. Szent tüz, — a honszeretet lobogó lángja bíbor-
lott a hősek kellemes arczain. 

Összecsendültek a fényes fegyverek. A harczszeretö ifjak el¬ 
hányták pajzsaikat; — a szerencsét kardjaikra bizták. 

Félórai utat haladt a ragyogó nap a szótlanul bámuló iker¬ 
tábor fölött! — Szakadt a veritek a hű küzdők biborarczairól; 

- csorog a piros vér mindegyiknek szentelt pallosáról! 
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Két Horatius arczrózsái hervadoznak hulladoznak! — 
lábai tántorognak! 

A klepshydra a harmadik óranegyedet is lecsepegte! 
Két Horatius elaléltan, vérhagyottan porba rogy! — kezét 

hidegülö jobbját nyújtja mindegyik hű testvére felé . . . végre 
reszkető kezeiket imára kulcsolva, vérrokonuk fegyverére győzel¬ 
met, hónukra boldogságot és szabadságot imádkozva mindketten 
örökre elalszanak . . . Meghaltak! 

Szünetet kér a szomorú fivér zaklató elleneitől; — elhunyt 
testvérei eltorzított képét eltakarja, . . . a vérhabot letörli kardjá¬ 
ról —• melyen még csorba nincs, 
még seb nem ejtethetett. 

a verítéket arczárói, melyen 

Az albáni hősöknek még mindhárma harczképes, bár mind¬ 
egyik teste sérült s vérpataktól ázik. 

Horatius egyedül maradt szentelt pallosával s ép testének fá¬ 
radt izmaival. 

Minden maradékerejöket egy pontra irányzák Cluil vitézei,— 
mindhármuk aczélja Horatius sziverét keresi! 

Tullus Hostilius arczizmain a szánalom és kétkedés vonalai 
örvénylenek: — vasmarka, kardja aczélmarkolatát szorongatja! — 
De hirtelen mosolyra derül a hős sereg királya. — Most az egye-

tudja valódi értelmét a „divide : vmees' 
— Sebes léptekkel hátrál zaklatói elől 

dül maradt római dalia, eszélyes fogással megmutatta, mikép ö is 
- latin bolcsmondatnak. 
azok erejök maradékát 

összeszedve, üldözőbe veszik az ügyes bajnokot. És midőn a leg¬ 
épebb és erősebb albáni villogtatja közelében vértől tapadó, homá¬ 
lyos aczélát : azt egy kiszámított hatalmas csapással, fövényre te-
riti; — tántorogva halad el megdicsőitett fivére mellett a második 
Curiatius -y — és testvére halálát megboszulandó,, megrohanja Tul¬ 
lus katonáját s azon csekély sebet ejtve, második csapáshoz készül. 
A bőszdühü oroszlán, megérezve arczán forró vérét alápatakzani, 

és hozott a városba győzelmei jutalmául s azt a látványra megin¬ 
dult Tién filnt.t. Triao'íisnn fnltn.rtva üá+ ViolL-aT-íái'Q ftír,,,,, 1,-WTT «„,; dult nép előtt magasan föltartva, 
nokolt : 

fiát balkarjára fűzve, így szó-

„Hát te nép! népe a dicső Quirinnak! kit épen most tombolva 
s örömrivalgva kisértél városodba a győzelem mezejéről, — néz-
hetnéd azt a vesztőfa alatt vérig vesszőztetni? s szolgamódra 
Iáiig kinzatni? 

ha-

serege sem nézhetné 
Hisz azt az albánok 

megindulás nélkül! 
e fiu által 

Hallgathatnátok azt, 
megvert — 

midőn a törvény főszolgája imigy parancsolna a rideg arczu po¬ 
roszlónak : „Menj Lictorl kösd Össze a kezeket, melyek a római nép 
dtcsŐsége koszorújába ma három h'irvadhatlan babérlevelet tűztek!? 
Nem költöznék ki lelketek testetekből, midőn a gyászhirnök ajkairól 
ezt hallanátok : „Menj szolga! kösd be szemét lióma megszabaditó-
jának; — kösd fel a vesz'őfáia, vagy itt benn a kőfalak között, hol 
a diadaloszlopot és a gazdag zsákmányt szemlélhetik, — vagy a 
kőfalon kivid, hol a honért elvérzett halottak, a boldog Curiatiusok 
hűlt tetemei nyugszanak! — Hová is tudnátok, gyalázatának kö¬ 
zepette is dicső gyermekemet vesztöhelyre vinni, hol az ő tün¬ 
döklő tettei, az aljas büntetés és meggyaláztatás föllegeit át ne 

szavára — kinek egy napon három gyermeke 
esett áldozatául az enyészet angyalának s kinek egyetlen gyerme¬ 
két is halálra Ítélte a törvény szigora — megindult: s a törvén v-

íugárzanák?" 
A nép az apa 

megindult; s a törvény¬ 

mely életében 
ölé el Cluilius 

legelső sebéből csorga, — hőshöz méltó halállal 
második vitézét; —szivét döfé át szablyája hegyé¬ 

vel! — Az utolsó Curiatius szédelegve, fáradtan lépett a végső 
csatára . . . s midőn halálos csapást intéze bátor ellenére : annak 
jól irányzott kardfokától agyonüttetve porba hullt s kardja hegye 
által, nyaka csigáján át földhöz lön szegezve! 

Hálaének emelkedett Jupiterhez Tullus táborából. «' 
Az albánok vezére, — Marcus Valeriusnak, a római Pdtor Pat-

ratusnak nyujtá át Cluilius királyi pálezáját. 
A két elhunyt Horatius kardját Tullus vette át, leteendő azo¬ 

kat, gyásza jeléül a Libitina oltárára ! 
A három elvérzett Curiatius szabíyája — győzelmi jelül — 

Horatius előtt vitetik a Capitolium felé. — Ki azokat a Jupiter 
Xal-nt»>- templomába helyezé. 

A hősök hőse, a győző Horatius nem élvezheté az örömet, 
melyet neki a hármas dicsőség nyujta egy rövid óra alatt! 

Testvérhuga, a római leányok legszebbike, talpig gyászban, 
rohant, arany haját megtépve - eleje, midőn ö menne győzelem-
ittasán a Porta Capena előtt; . . . s mint mindenéből kirablott a>a, 
kére, követeié tőle vissza jegyese életét, a kardja által elejtett leg¬ 
ifjabb Curiatiusét; — átkot szórt véres kardjára, melylyel kioltá 
az életet, mely előtte mennyen, földön, legkedvesebb vala! 

A szitok és átok hallatára önkéntelenül kirohant kardja hü¬ 
velyéből a fölháborodott lelkű fivérnek: — s mielőtt meggondol-
hatá, mit tesz, — ily szavak kíséretében : „Veszsz el! —"távozzál 
e hősvérrel szentelt földről éretlen czéltalan szerelmeddel; — menj 
általam megdicsőitett jegyesed után! te! ki megfeledkezhetél ha¬ 
lott és élő testvéreidről, kik dicsőén haltak el; megfeledkezel ha¬ 
zádról, melyért elhunytának! . . . így veszszen el minden római nő, 
ha ellenségért hullatja köríveit!'' keresztüldöfte nővére szűz 
kebelét, 

A testvérgyilkost a tanács halálra ítélte. — A Carnifex előáll 
ölő szerszámaival, hóhérkötelével, fejszéjével, csomó-vesszejével 
A Praetor kiküldé a törvényt — leíratván azt a tizenkét táblák 
egyikéről. A Préco szenthidegen hirdette ki az összetódult néptö¬ 
meg előtt, Róma piaczán a halálitéletet, — a piaczon, melyen Ho- J 
ratius, győzelmi pompával vala három nap múlva átvonulandó. 

A hősök apja, — a vén Horatius, a Mars és Quirin Flamenei 
kíséretében előáll ; hosszú gyász-öltöny födi roskadozó tagjait! — 
Megáll a bajnokok apja a sikátor mellett, melvnek kijártja előtt, 

őrei előtt előbb alázatosan esdeklett, később fenyegetve követelte 
életét a hősnek, ki Róma becsületét egymaga menté meg s ki oly 
"ok hazn<fiyért kiméit meg Önfeláldozásával. 

A tanács néhány talentumnyi birságra változtatta halálitéletet 
i testvérgyilkosnak. 

Az albáni nép, Róma igájába hajtá kemény nyakát, s mint 
ugyanazon állam polgárai vivének emlékezetes hadat a Véji-beli 
törhetlen hősökre! 

Beh jó lenne, beh szép lenne, ha ma is ily kevés vér árán vá¬ 
sárolhatná össze egy harcz- és igazságszerető fejedelem az öss^etermett 
hősnépek ezreit! — mint tévé azt Tullus Hostilius!*) 

Bartók Gábor. 

Otto. Apor várában.**) 
A szárnyas ajtó felnyílik; 
Otto Aporral szemben áll : 
„Hozzád jöttein, nemes vezér, 
Mint fölszcntelt magyar király." 

.,Tudom : hete-vérből származál. 
Bennem is Arpúd-vér pezseg, 
Antiim Bél a leánya volt, 
Fogjunk tehát együtt kezet. 

„Hatalmad országokra szól, 
Néped Atilla fajzata 
A székely, hogyha harczba száll, 
Az Isten tüzes ostora . . . 

,,En lányodat nőül veszem, 
Olvadjon össze érdekünk, 
S Csák Mátét igy a pártütőt 
Könnyű baj leszmegdöntenünk." 

— „Megtisztellek, nemes vezér, 
Mert királynak nem mondalak : 
Sem kennek fel magyar királyt 
E szent jelek magukra csak. 

„A két ország ha összegyűl 
Rákosnak szent határira, 
Magyar királyt csak ott teremt 
A nemzet összes szózata. 

„Téged egy zugpárt hoza be, 
Mely a nemzetben semmi sem, 
S az elorzott szent koronra 
Törvénytelen áll fejeden. 

„Az én hatalmam nagy ugyan, 
De mert hazámnak hódolok, 
Ha megszegtem törvényeit, 
Egy nádszálnál gyengébb vagyok! 

„És jól tudod, mindkét haza 
Közös törvényt tőn a felett : 
Hogy idegen fajból király 
Magyarországon nem lehet! 

„Megtisztellek, nemes vezér, 
De e közös törvény nyomán : 
Le kell, hogy tartóztassalak, 
Mint bitorlót a két hazán!" 

Szólt : és a szent jelvényeket 
Ottóról egyig elszedé, 
S várában mint bitor királyt, 
ísehéz fogságra téteté. Medgyes Lajos. 

Az áliatok, mint 

Tullus 
keblén 

Hostilius a Pi/a Jloratiát (Horácz oszlopát) emeltette, s 
ölelve ;i martalékot, mrlyct fia a Curiatiusokről szedett le 

Az állatok képes jelentését a legrégibb időkig fölvihetni. A 
persáknál a föangyalok, angyalok és szellemek állatok által jelké-
peztettek. Valamint Ahrimánnal és éji lényeivel Orniuzd és az ö jó 
szellemei valának ellentétben, hasonló állást vettek föl a hasznos 
és kártékony állatok a persa hitregetanban. 

*) Kútfő : Livius 
**) „Apor Láx-Jo 

B. <:. 
cziiiiü iiajv költői bozélvrmlml. — M. 
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Az egyiptomiaknál szintén rendén volt a jelképes állattisztelet, 
de a jelkép alapjául nem az állatok tulajdonai vétettek, hanem 
azoknak csillagászi jelentése volt irányadó. A földi állatvilág mint¬ 
egy viszfénye volt az égi állatoknak, a csillagzatoknak stb. az egyip¬ 
tomi hitregetanban, s innen lett aztán, hogy ámbár a juh gyapja 
miatt tisztátlannak tartatott, mégis a thébai Jupiternek kost áldoz¬ 
tak, ha a nap a kosjegybe lépett. A pusztulás elve, Typhon, mely 
a disznóban és krokodilusban nyilatkozik, igazolja az ezen állatok 
iránt mutatott tiszteletet, s ezen okból a Typhon elemében, a viz-
ben élö halakat az egyiptomiak megvetették, egyedüli kivételével 
az angolnának, mely alakával a kígyókhoz hasonlitott. Az utóbbiak 
ugyanis évenkénti vedlésök (vetkezésök) által a megifjulást jelké¬ 
pezvén, nagy tiszteletben részesültek. Cicero azonban más értelem¬ 

egy harkály Picénumba, s egy galamb a khalczidiaiakat Cyre-
nébe. Ilyen utasitó madarakra az aztéki és germán hitregetanban, 
valamint a középkori zárdák történelmében is találunk. 

Hogy azon állatok, melyeket bizonyos istenségeknek áldoztak, 
valóban ezeket ábrázolták, onnan tűnik ki, mivel az állatok belré-
szeibol és véréből jósoltak, s az utóbbit a hússal együtt elfogyasz¬ 
tották. Innen magyarázható ki az is, miért vittek a rudak és zász¬ 
lók csúcsain állatfejeket, ha csatába mentek. Azt hitték t. i. hogy 
az isten, melyet az állat ábrázolt, a sereg élén, maga is csatába 
megy. Innen eredt azon hir, hogy az istenek és hősök állatok em¬ 
lőin nevekedtek fel, mint Romulus ésRémus a farkasén, a minthogy 
még ma is lehet állítólagos atyjokat, Mársot etruriai síredényeken 
farkasfejjel lerajzolva látni. Hasonló okból kapták a városok nevei¬ 

ben volt, amennyiben ö azt állitá, hogy az egyiptomiak egyetlen j ket állatoktól, melyek a védistenek előtt szentek voltak, sőt egész 
állatot sem tartottak szentnek, melynek hasznát nem vették, mi a tartományok is neveztettek tölök, s hires római férfiak sem átal-
kigyó-és rovarfaló íbiszre, a bikára és tehénre igenis alkalmazható, i lották neveiket megvetett állatoktól kölcsönözni, melyek azután 
de nem a macskára, melynek halálos ellene, a cziczkány szintén, tisz-1 családi czimereken és pénzeken is szerepeltek. — Ilyen állati jel-
X„-I„.LI— ,'H-J.J. _ „_ képtant, a régi czelták-

nál is találunk, hol a tyúk 
a termékenységet és ár¬ 
tatlanságot, a kakas az 
erőt képviselte. A régi 
poroszok jelesül, a fehér 
lovat becsülték jósereje 
miatt, az esztek a med¬ 
vét, a lettek a kígyót és 
varangyot tisztelték, hol 
egyszersmind a kakas, 
czinke és bagoly is kellő 
tiszteletben részesült, A 
régi cseh népdalokban a 
hősök bikákhoz és gé¬ 
mekhez hasonlittatnak, 
s a karvaly szent madár¬ 
nak neveztetik.' 

A germán hitrege¬ 
tanban hasonlag sokszor 
emlittetnek szent álla¬ 
tok. Legelöl emlittetik 
a ló, melyet már Tacitus 
is olyannak ismert, az¬ 
tán következik a marha, 
kutya, szamár, kecske, kos, 
juh, gémt nyúl, disznó, 
hiuz, medve, farkas és 
róka, sőt a macska és egér 
is, a madarak közöl a sas, 
holló, kakas, fecske, haty-
tyu, harkály, daru, gólya, 
szarka, lud, kacsa, varjú, 
stb. továbbá a kigyó és 
varangy, az angolna, az 
agancsár, cserebüly, légy, 
szúnyog és a méh. 

Allattiszteletet ta-

teletben állott, s nem az 
oroszlánra, kigyóra és 
bogarakra, melyek hasz¬ 
nát nehezen lehetne meg¬ 
mutatni. — Meg kell itt 
azonban j egyeznünk , 
hogy az egyiptomiak oly 
állatok iránt is mutat¬ 
tak tiszteletet, melyek' 
sem nem használtak, sem 
a csillagokkal összeköt¬ 
tetésben nem álltak, ha¬ 
nem ezeknek tisztelete 
Ind iábó l szivárgott át 
Egy ip tomba , anélkül, 
hogy annak, különös oka 
lett volna. — Ez áll az 
oroszlánról, mely Egyip¬ 
tomban bizonyosan nem 
találtatott, de az indu¬ 
soknál a macskával egy¬ 
ütt tiszteltetett. 

A görögök- és ro¬ 
maiaknál is találunk 
nyomaira az ilyen képes 
jelentéseknek, melyek 
bizonyos állatokra vo¬ 
natkoztak. A hangyák 
például sokszor halált 
jósoltak, s a méhek^me-
lyek a pharzalusi csata 
előtt az oltárra szállot¬ 
tak, Pompejus megvere-
tésének voltak hírnökei. 
Mindazáltal különösen a 
madarak voltak azok, 
melyeknek röpü lésé re 
vagy evésére az ókor 

Képek a hazai népéletből ' : IV. Tiszadobi juhász. (Sterio rajza után.) 

nagy súlyt fektetett, valószínűleg, mivel némely népek azokat az 
istenek tolmácsaiul tekintették, mint a kiknek közelében lebegnek. 
A honnan azok vagy szerencsét, vagy szerencsétlenséget jósoltak. 
Egyébként egy helyen ugyanazon madár szerencsét, másikon sze¬ 
rencsétlenséget is jelenthetett, mint például a bagoly, mely az 
athénebelieknél jó előjel volt, máshol ellenben, mint nálunk is, 
annak kiáltása a vészhozó jelek közé tartozott. 

Ilyen jósmadarak voltak a sas, sólyom, hattyú és gém, melyek 
átalában szerencsét, a keselyű, fecske, varjú, holló, szarka, melyek 
átalában szerencsétlenséget jelentettek. Az Ölyv majd szerencsét, 
majd szerencsétlenséget hozott, s a kakas kukorikolása mindenkor 
szerencsétlenségnek volt előjele. 

Más jelentésben veendők az állatok, midőn azokarégi korban, 
mint városalapitók ábrázoltatnak. Trója és Kárthágó építésének 
egy tehén volt az oka, egy bika mutatta meg a helyet, hol Thébá-
nak épülni kellett, egy koczadisznó jelölte ki lefekvése által a he¬ 
lyet, melyre Álba s egy nyúl, hova Afrodizia vala építendő. A kré¬ 
taiakat Apolló vezette egy delfin alakjában Pythóba, a szabinusiakat 

lálunk végre az amerikai indiánoknál. Bagoly, holló, harkály jós¬ 
madaraik, a pulykakakas a harezvágyat, a farkas, vadbival és 
medve a himi természeterös, a nyúl a félénkséget, a teknb'sbéka a 
világhordó erőt, a fiahordó a termékenyítő erőt jelzi stb. 

Nem kell azonban hinni, hogy ezen rejtélyes állatjeltan pusz¬ 
tán a régi pogány népeknél divatozott volna, sőt ellenkezőleg sehol 
nem fordul az gyakrabban elő, mint a középkorban. Sok egyházi atya 
az állatokat különböző erkölcsi tulajdonokkal ruházza fel, még pe¬ 
dig szentirásbeli helyekre való vonatkozással. Még nagyobb szere¬ 
pet játszanak az állatok az úgynevezett látásokban, melyekkel az 
5 — 14-ik századok olyannyira bövölködnek. Ezen iratokból kölcsö¬ 
nözték a művészek azon csodálatos állatalakokat, melyeket a közép¬ 
kor építményein látni van alkalmunk, s a melyeknek különböző eré¬ 
nyek és vétkek jelzésére kellett szolgálni. A keresztyéni müjelképek, 
sokszor egyenesen a bibliából vétetnek. így azon képes ábrázolat, 
miszerint János evangélistának a sas, Máténak az angyal, Lukács¬ 
nak a bika, Márknak az oroszlán sajátságai tulajdonittatnak, Ezé-
kiel 1, 10, és János jelenetei 4, 6, 7-böl van véve, a kétfejü sas 1. 
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Kir. 2, 9-re való vonatkozással az urnák kettős szellemét, a méhkas 
például 16, 24. szerint az ékesszólást, a szarvorru a Krisztust. (Luk. 
1, 69), a halak átalában a keresztyéneket (Máté 4, 19), a bárány a 
szenvedő és győző Krisztust (Ján. 1, 29), a juhok a Jézus tanítvá¬ 
nyait (Luk. 10, 3), a kigyó vagy sárkány az ördögöt (Jel. 12), a 
galamb a szentleiket (Mát. 3. 16), a kos a békéltetőt jelzik (Móz. 
16, 5.) 

Ezen bibliai jelképzés a régi keresztyén műemlékeken, jelesül 
sírköveken használtatott, még pedig oly terjedelemben, hogy a 
Megváltó egyedül mintegy 92 jelkép alatt fordul elő. Egyébkint a 
régi keresztyén müábrázolatokon következő állatok láthatók : a 
hangya, mint a szorgalom képe, a halak, mint a keresztyének jegye, 

Utóbbi állításunk bizonyságául tekintsük meg aSz.-Denisi apát¬ 
ság apró tornyain létező 30 szobrot, melyek részint állatokat, ré¬ 
szint állat és emberből összeállított korcsokat ábrázolnak. Előjő itt 
a majom, mely a gúnynak, haragnak és fajtalanságnak, a nadály, 
mely a mértékletlenségnek és kicsapongó szenvedélyeknek, a bak, 
mely a szemtelenségnek és heves fajtalanságnak, a centaurus, mely 
a szerfölötti fajtalanságnak és házasságtörésnek, a szamár, mely a 
lomhaságnak, tudatlanságnak, ostoba gögnek s az érzékek szellem 
fölötti győzelmének jelképe. A párás halak az igazakat és kiválasz¬ 
tottakat, a pikkelyesek a megtérésre hajlandó bűnösöket, a pikkely-
telének és páratlanok a földi javak szeretetével teljes bűnösöket, a 
kagylós és paizsos halak a szellemi vakokat, a röpülő halak a kö-

A képviselőház ülésterme a nemzeti Múzeumban. 

a kakas, mint az éberség jele, a juhok, mint a keresztyének nyájá-
nak érzékitése, az oroszlán és ökör, mint Krisztusnak, az apostolok¬ 
nak, s átalában a hit tanítóinak és hirdetőinek jelképe, a pelikán 
mint az emberiségért magát feláldozó üdvezitönek, a páva, mint a 
halhatlanságnak, a lovak, mint a testről megszabadult léleknek, a 
fénix, mint a feltámadásnak jelképe, a holló, mint a vétek képe, 
mely kiröpül és többé vissza nem fogadtatik. A kigyó ritkán jelzi 
az okosságot, hanem többnyire az ördögöt, a galamb az ártatlansá¬ 
got és jámborságot, a szentlelket, Krisztust, az apostolokat, kegyes 
keresztyének közönségét, s átalában az erényt személyesiti. A 
madarak átalában a vértanuk ég felé röpülő lelkeit jelentik. A ké¬ 
sőbbi korban ezen müpéldázat az erények és vétkek személyesité-
sére is átvitetett. 

nyörgés által fölemelkedett lelkeket jelentik. A denevér a képmu-
tatast és a makacs szellemi vakságot, a béka, a fajtalanságot, gya-
lázatot, fecsegést, haragot és eretnekséget, a róka a zsebelést, 
ravaszságot és tolvajlást, a nyúl az írás betüihezi ragaszkodást, a 
sáska a fajtalanságot, gögöt és eretnekséget, a tyúk az erényekben 
szegénységet, a kutya az ördögöt és a pokol szellemeit, a gyűlöl-
séget, irigységet, haragot, fukarságot, falánkságot, csüggetegséget 
az Istennel és halállal nem gondolást képviseli. A hiéna alatt a 
kapzsiság, rágalom s az erkölcsök állhatlansága, a teve alatt a gös 
ostobaság, csalás, képmutatás, a szentségek megfertőzése és a ha¬ 
rag rejtezik. A macska hizelgést, konokságot, röstséget, független¬ 
ségi ösztönt, a varangy gögöt és gyalázatot, az oroszlán a gonosz¬ 
nak uralkodó hatalmát és erőszakos szenvedélyeket, a ló daczossá-

m 
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got és fajtalanságot', személyesít. Apatkáni/ a jó íznek, az emedisznó 
a rósz termékenységének, a disznó az aljasságnak, fajtalanságnak 
és szellemi hálátlanságnak, a bika a gögnek, függetlenségi ösztön¬ 
nek s az ifjúság fajtalan életének jele. A tűz»h a kétszinüséget, di-
csekvést és kielégithetlen falánkságot, a kos a versenygést, harez-
vágyat és bárgyú daczot, & farkas a fortélyos orzást, a kielégíthet? 
len fajtalanságot, s a könyörgésnek ördög általi megakadályozását, 
a ktctk < a büszkeséget és fajtalanságot jelzi. 

Hasonló jelképeket lelünk a kisfestésekkel ellátott középkori 
iratokon és festett üvegeken. Ide tartozik péld. a regensburgi feje¬ 
delmi teremben látható himzett szőnyeg a 14-ik századból, mely 
a vétkeket különböző állatokon lovagolva ábrázolja: a kevélységet 
lovon, a fukarságot farkason, a szüztelenségefc medvén, mely si¬ 
sakján kakast visel, a haragot vaddisznón, a falánkságot rókán, az 
állhatlanságot szamáron, a gyiilölséget sárkányon. Ellenben az an-

fénix és tojásán ülő kotlós, a szeretetet nőstény oroszlán az ö köly-
keivel. 

Valóban érdekes volna, a remekmüveken s a költők müveiben 
előforduló jelképeket vizsgálgatni Európának minden tartományai¬ 
ban, a különböző korokon keresztül. 

Nem mellőzhetjük az ismertebb állatok jelképes viszonyainak 
fölemlitését a régi görögök- és rómaiaknál, valamint némely éjszaki 
népeknél és az indusoknál. A sas a görög hitregetanban Zeusznak, 
a germánban Wodánnak volt kísérője, s királyságot és csatapiaczot 
jelzett. A hangyn, melyet görög képmüveken Cereshez szokás mel¬ 
lékelni, a szorgalom jelképe. A rnedre, mely neve miatt Artemisz 
istennövel volt összeköttetésben, északon a mennydörgő égurt je¬ 
lentette. A méh a görög hitregetanban az édességnek, tápláléknak, 
s a mennyiben a méznek részegitő erő is tulajdonittatik, a lelkese¬ 
désnek volt jelképe. A bak a görögöknél termékenységet, az éjszaki 
hitregetanban ellenben vihart és förgeteget jelzett. Valószínűleg 
innen hozták öt a keresztyének az ördöggel viszonyba, melynek 
szarvait és farkát oda kölcsönözte. A tücsök a görögöknél az ének¬ 
lést, a gyik a naphöséget, a jóslást, az álmot és halált, & jpgér (jég 

keselyfí az anyaiságot, a riffa világosságot és életet, a kakas az 
éberséget, fényt s az alvilágot, a nyúl a szeretetet és tenyészést, a 
kut-,a a termékenységet és az életet, a tisztátlanságot és szemtelen-
séget, a vadászatot és éberséget, a bogár a nap mozgását, a macska 
a világosságot és az életet, a tenqeri nvul a halált jelentette. To¬ 
vábbá a varjú, mint a szűznek jelképe jelenik meg. A krokodil és 
vizló, a Nílust, tehát a termékenységet, a tehén a szülést és életet, 
az oroszlán a világosságot és életet, a páva a csillagokat, a ló a 
napot, a vizet, a halált és a nemesi állapotot, a kígyó a földet, a 
bölcseséget, ravaszságot, a pillangó a lelket, & madár átalában a „ 
szelet, a felhőket, az igéző éneket, s a tavaszt jelentette stb. | kasülők létrájához. A főajtó felett egy óra mutatja az időt. A terem 

Másként áll a dolog az állatjelvényekkel'azarab irodalomban,itöbbi oldalát a hallgatóság karzat-^ ^ - in i^v *i- Q , «.la/iKK c™. 
jelesül azoknak tulajdonai vétetnek tekintetbe. így a teve a j többnyire a hölgyeknek engedtetik 

nem az önelégültségnek, a kakuk nem az ivadék megvetésének, a 
hiuz nem az éleslátásnak képe-e? Az egé/t fürgének, az özet szelíd¬ 
nek, a pávát felfuvalkodottnak, a zenéit szép énekesnek, a hollót 
meggondoltnak és eszélyesnek tartjuk, s általok a mondott tulaj¬ 
donokat jeleljük. A ló nálunk gyorsaságot ésminden nemestjelent; 
a kígyó az álnokságot, a pillangó a változékonyságot és külszin 
utáni kapkodást, a marha a szorgalmat, de egyszersmind az osto¬ 
baságot is, a veréb a feslettséget, a galamb a szüzességet, a fai kas 
a kielégithetlen torkosságot, a kecske a pajzánságot képviseli stb. 

Dr. S. J. 

A képviselőház ülésterme a Nemzeti Múzeumban. 
A jelen országgyűlés, mint tudva van, f. é. april 2-ára Budára 

volt összehíva. Azonban csupán az ünnepélyes megnyitás mehetett 
éghez Budán s az országgyűlési tanácskozások, mint azt a tör¬ 

vény rendeli, Pesten vették kezdetüket s azóta itt folytattatnak. 
Nem volt könnyű dolog, Pesten a tanácskozásra alkalmas he¬ 

lyiségeket kapni. A főváros egykori disze, a nagy és szép redout-
terem a hozzávaló helyiségekkel együtt, 1849. óta romban hever s 
egy része csak tavasz óta kezd újra épülni; a többi nyilvános te¬ 
remek oly kicsinyek, hogy a kívánt czélnak egy átalában nem fe¬ 
lelnek meg. 

Nem maradt egyéb hátra, mint a képviselőház számára a Nem¬ 
zeti Múzeum díszteremét foglalni el s a czélhoz képest átido-
mitani. E terem is szűk ugyan, mert benne sem a képviselők számá¬ 
hoz képest nincs elég tér (akkor meg épen nagy volna a szorosság, 
ha Erdély és Horvátország képviselői is elfoglalták volna már 
helyeiket); sem a hallgatóság teljes számát sem képesek befogadni 
a két oldalon elnyúló, szűkre mért karzatok, miknek egy nagy ré¬ 
sze mindenkor a felsőház tagjai számára van fentartva. 

Azonban a terem igen diszes és az országgyűlés méltóságának 
teljesen megfelelő. Sajátságos, jó hatással bír azon körülmény, 
hogy e márvány falazatú, oszlopzatos, magas teremnek ablakai nin¬ 
csenek, hanem a világosságot az üvegtetözet által nyeri. Az idő 
rövidségéhez s a tér viszonyaihoz képest, a terem elég czélszerüen 
is lön elrendezve. Mint mellékelt képünk mutatja, a fő bejárás átel-
lenében van az elnöki, szék, melytől jobbra és balra a jegyzők, s tá¬ 
volabb a gyorsírók ülései vannak. Az elnök felett a falat a nemzeti 
czimer s nemzeti zászlókból ügyesen összeállított diszitmény éke-
siti, melynek közepén ,,1848" olvasható. Az elnöki széktől jobbra 
és balra a képviselők padjai vonulnak el, melyek egyszerű zöld 
posztóval vannak bevonva s a körülményekhez képest elég kényel¬ 
mesek. Az elnöktől balra, a negyedik pad szélső ülésén látszik 
egy gyászszal bevont s koszorúval díszített hely, gr. Teleki László 
üresen hagyott helye, mely az egész ülésszak alatt betöltetni nem 
fog. Az elnöktől jobbra, a ház közepe táján választotta Deák Fe-
rencz ülését. Rajzunkon épen rajta van most a szónoklat sora. — 
Az elnöki szék átellenében, a fő bementi ajtótól jobbra és balra, 
van a hírlapírók rögtönzött kis karzata, melyben az ülés mégis va¬ 
lamivel kényelmesebb mint a feljárás, mely igen emlékeztet a ka-
kasülők létrájához A főajtó felett egy óra mutatja az időt A terem 

hol jelesül azoknak tulajdonai vétetnek tekintetbe. így 
türelemnek és jólétnek, a ló a vitézségnek és gyorsaságnak, a sza-

a béketürésnek és bőségnek, az öszvér a fösvénységnek és 

át. 
Áfrísöhá:, tagjai mint tudva van, a pesti Lloyd teremében 

üléseznek. Legközelebbi alkalommal ez ülés rajzát is hozandjuk. 
dacznak, az elefánt az éleselrnüségnek, a. juh a nyugalomnak és jó-1 Nem tudni, meddig tart az országgyűlés. Annyit meg kell itt 
l é t n e k ' 1 ' ' ' * i / • . > . - _ J * 

a hinz 
rókt,. - , „ ,„... .. , 
értelmet, a kakas a vigyázóságot, a kestlyv a jót, a só'yom a mii- építendő. 
veltséget, a páva a szépséget és szerelmet, a hattyú a szép fehér Sőt van e 
szint, a bagoly a pusztulást, a holló az előrelátást, a Ind a szeren- építészek által 
esetlenséget képviseli. iszép Ujpiaezra volt szánva. E terv kissé el van most felejtve, de jó 

De avagy magunk is nem hasonló jelképekül használjuk-e azjlesz emlékét íoleleveniteni, — rajzát szintén közlendjük. 
állatokat? Hiszen nekünk a sas éles látást és minden nemest, a hnn- i 

XVII. száladból! magyar nyelvtrtredékek. 
Nem régen szerencsém volt, a XVIT. század első felében magyar nyel¬ 

ven irt. négy darab eredeti okiratra, ezek közt Rákóczy Györgynek 1630-ik 
évi december 19-ről költ sajátkezű levelére is akadni : honfiúi kötelességem¬ 

ig}" r^S' terv is, a gr. Széchenyi István által külföldi 
,1 készíttetett terv egy állandó országházra, mely a 

denevér fénykerülő alattoin 
ravaszságot, a Ind ostobaságot, a ki-sely/'i hírvágyat, a kukás éber-, n e ] t t ; n . t im l tehát ezeket, az eredetiekben használt helyesírásnak megtartása 
séget, a tyúk anyaiságot, a géni gyorsaságot jelent. A kutya nem'• mellett, e beesés lapban, mely mint az ilyf'éléknek is,legczélszerübb közlege, 
n hüsé<>-nök, a iii «'s!ca nem az áliioksáonak és'hizelgésnek,'a daru\s erre tapasztalatunk szerint," szivesen tért enged, közleni : 
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I. 
Ao 1604. 18 díe Marty : En Vaswarmegyey feő szolga Biro 

Bolla Gergely, iöttem Simonyban valaminemeö föld es öröksegh 
osztany, ugymintth Haias András Uram, és Haias Pal leány keőzötth. 

Haias András Vram szamara való földek : 
Ugyan azon telekben az pintze likra iaro, esetth egy hold. 
Ismegh második az puszta veghen. 
Ismegh az Délre iaroban egy hold. 
Ismegh az víz vögyre iaroba, avagi az Kisfaludi kerthe allya 

tegi hold. 
Ismegh ugian azon Kisfalud) hoszszuba azon innen egi hold. 
Ismegh az Inthay Gyalogh uthban, Haias István földe melleth 

egy hold. 
Az sze bokor domian ide föl egy hold. 
Ismegh az Kisfaludi alól keth hold vagion, azért az al szélről 

valoth veszem. 
Ismegh az Kisfaludi hoszszun föllyül ottis egi hold az alsó. 
Ugian azon szerbe (talán sorba) ismegh egy hold, föllyül. 
Kisfalud melleth alól egj hod. 
Ismegh az meggyes Alath egy hold ottis. 
A Seghen való egi hold. 
Ismegh az Sythke völgyön az gvalogh othon föllyül mas fel 

hold. 
Ismegh az Pokol fanal is mas fel hold. 
AzCurianak haz helnek eseth fölleölröl Haias András vramnak. 
Atta be Haias András Vram készet szaaz forinth kötél alath, 

ugi minth az szolga Byronak Bolla Gergelnek, maga szabad aka-
rattia szerenth, ily ok alath, hogi ha ugimond, valamellikünk megh 
maseytanaia ezt az osztalth, egi Byronak ereye althal meghvehes-
sek azt az szaaz forintoth, ha egyébből nem, Jószága elfoglalása 
szerintis az Ispán althal, érette. 

(P. H.) Neste Aszszon Haias Pal leánya es Haias András. 
Ezen okmány, az annak költe korábani helyes kiejtéshez szigorúan 

alkalmazott igen szabályszerű helyesírás miatt, mely az egész okiratban nagy 
következetességgel megtartatott, ha e tekintetben, az alább foglalt, s 26 
évvel később költ Rákóczy-féle levéllel összehasonlittatik,— érdeket nyújt; 
mert benne a betűk (az egyetlen „készet" szó kivételével : melyben z helyett 
sz kerül elő) a szóhangzat tökéletes kifejezéséhez egészen helyesen alkal-
mazvák, ugyanis : s, sz-től, továbbá z, sz tői megkülönböztethető, úgyszin¬ 
tén u, ö-től, o, ö-, vagy ó'-től, mely két utóbbi mindenütt hangsúlyjegyekkel, 
és a gy is nem mindenütt gi-rel; hanem gy-nal is irva van, — holott ezen, 
a betűk hangzatára, illetőleg hangsúlyára vonatkozó különböztetések, a 
Rákóczy-féle levélben nem mindig láthatók. 

De tiszta magyarsága miatt is érdekes : minthogy benne az egyetlen 
,,Curia'' szón kivül, mindamellett, hogy befejezése jogerősités körüli egyez¬ 

kedést is foglal magában, — idegen nyelvű szó nem fordul elő : mi több, a 
törvénykezési magyar Írásban, még ma is annyira otthonos ,\)inculumi szót; 
ezt „kotel-'-nek nevezvén, — kikerüli. 

S végre, az akkori alaki jog egyik mindenesetre szokásos formalitását, a 
,kéznddst- is fölfedezi; mert a szövegben arról világosan emlités tétetik: hogy 
Hajas András uram kezét adta Bolla Gergely szolgabirónak; miről alig 
leendett emlités, hogyha ezen formalitás, a szerződésbe lett beleegyezésének 
jeléül, illetőleg, mint az irat is gyanítani engedi, a szabad akaratnak kifolyá¬ 
sául nem tekintendő vala. S vájjon nincs-e íontartva ezen szokás most is, 
habár elfajult modorban, a marhavásári szerződéseknél? 

II. 
C z i m : Az en szerelmes Atiamfianak Lo -a/itjíSusannanak ad is-.ck 

Az ur isten édesem szent fiának erdeméért minden jókkal 
algion meg benneteket en Istennek Hala mostis jo egessegben 
vagiok, Ide ez estve juttem vala, Innét im ezennel meg indulok 
ma gialuban Halok, Holnap isten áldomásából Colosvarra inegiek 
im most ménének el az Colosvariak ide futtek volt élőmben kósón-
toni es hini, istennek Hala édesem ide mindenek jol vadnak ked¬ 
vesen varnak bennünket, Colosvarrolis írok édesem, en az akarnám 
bar giakrabban irnal de vagion mar egi Hete nem vettem levele¬ 
det, azért édesem ir giakorta, az kis doctor Scultetus most ju volt 
az portarol, porumboknal meg óltek az ketseg az Hog az fejedelem 
ázzon ölette volna meg, kin az orsag igen meg Indult ki akarok 
keresni, kinek halála kar, kérlek édesem ir giakorta adgia az ur 
isten lathassuk egessegben egi mást Ámen. 

Dátum Banfi Huniad 19 die Decembris Anno 1660 
Az te szerelmes Vrad JRakocy Gíorgi s. k. 

E levél, — melynek nagyobbacska betűi, az akkori spanyol' irás betűi 
alakjához nagyon hasonlítnak, — egy ív első oldalára, és csak a költe és alá-
irás a második oldalra van irva, s ugylátszik, borítékkal ellátva, de sőt be¬ 
pecsételve sem volt; mert a hosszúkás nyolezszögü gyürűpecsét, mely 5'/2 
vonal magas, és 4 vonal széles, a tisztán maradt második félív baloldala alsó 
részéről felhajtott nyolczadnak közepére nyomva, e nyolezad pedig a lap 
többi részéhez, egyszerűen, s alkalmasint csak, hogy a felhajtás állandósittas-
sék, pecsétviaszszal odaragasztva van. 

Magát a pecsétet illetőleg, ha kicsiny voltát szem elől nem tévesztjük, 
emlitetlenül hagyni nem lehet : hogy metszésének finomsága, és az idom tö¬ 
kéletessége, bizony a mostani hornyászok és pecsétmetszőknek is, nemcsak 
nem szégyenére; de sőt dicséretére válnék, legfőkép ha megemlítjük azt is, 
hogy a RÁKÓCZI GEORGIVS név, mely a családezimer és a pecsét két 
szélső aloldalán előkerül, mindamellett, hogy latin nagy betűkkel vésve van, 
és e betűk három pontnál nem magasabbak, tehát csak oly kis alakúak, 
mint a mostani 10 ftos bankjegyeken látható ,,tiz forint" szavakbani kis 
betűk, — mégis tökéletesen olvashatók. 

Hradczki Antal, ügyvéd. 

T A R H A Z. 
A Budán építendő magyar népszínház. 

(Felhívás a magyar közönséghez.) 

A hazai lapokban többször érintett eszme,ugylátszik, komoly 
valósulás küszöbén áll. Ös Buda magyar szinészetének ügyét a 
városi tanács és polgárság karolta fel s ezek kebléből alakult azon 

társaságra annyira nyomasztólag hat, hogy megfeszitett igyekezet és szor¬ 
galom mellett sem képes magát önerejéből fentartani. 

.Alolirott bizottmány nemzetiségünket közel érdeklő azon szándékból 

gyu programmjat, most pedig olvasóink szíves figyelmébe ajánljuk 
azon sorokat, melyeket a nevezett népszínház alapítását segélyző 
bizottmány elnöke s tagjai intéztek e lapok szerkesztőségéhez. A 
levél igy hangzik : 

„T. ez. szerkesztőség. Hazai színészetünk születését ősi fészkében Bu¬ 
dán egyedül lelkes honfiaink kegyeletének s pártfogásának köszönhetvén, 
annak újbóli meghonosítását csak ez utón remélheti eszközölhetőnek. 

,,A népszínház legjobb iskolája és terjesztője lévén a magyar nyelv¬ 
nek, a nyelv pedig hatalmas befolyást gyakorolván nemzetiségünk és nem¬ 
zetünk erősbödésére, — hazafiui kötelesség, azt Budán hazánk anyavárosá¬ 
ban, hol az annyi évek óta nélkülöztetik, — ismét megtelepiteni. 

„Jól esik, édes nemzeti nyelvünket a budai nyári színkörben magyar 
színészeink ajkáról újból hangoztatni hallanunk, kik alkalmas helyiség hiá¬ 
nya miatt az ottani színkört vevén igénybe, kénytelenittetnek az ideiglene¬ 
sen átengedett helyiség használatáért a német színház bérlőjével fele jöve¬ 
delmüket megosztani, — e körülmény, a szép reményű sikerrel működő s 
Molnár György egyik legjobb hírben álló színigazgató vezetése alatt álló 

színház építésében az emiitett igazgatót elősegítse. 
^ „Ezen szándék létesítését azonban csak ugy véli a bizottmány elér¬ 

hetni, ha a lelkes hazafiak s testületek pártfogó támogatását megnyerni si-
kerülend. 

nek 
ho 

z;nyeriH si-

megkeres-
az alolirott 

lapok által közlött kedvező 
értesítéseket becses lapjába felvenni méltóztassék. 

„Kelt Budán, Szentiván-hava 12-én 1861. 
A budai magyar^népszinház alapítását segélyző bizott¬ 
mány elnöke : Aldássy Antal, budavárosi főkapitány. 

Kunhegyi Kamill, budavárosi tanácsnok. 
Fésűs György, bizottmányi tag. 
Lippert József, ügyvéd. 

kony ezélok fólsegélésére mindenkor örömest beküldé hozzánk ál-

'm?. 
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dozatát, a budai magyar népszinház megalapításától sem vonandja 
meg adakozási hozzájárulását. 

Szivünkből kívánjuk, hogy a szerkesztőségünknél letett alá¬ 
írási ivekre minél számosb összegeket jegyezhessünk fel s szolgál¬ 
tassunk át az illető bizottmánynak, hogy az ikerfőváros egyik uj 
disze, a budai lánczhidtéren felállítandó magyar népszinház szem¬ 
lélésében mielőbb gyönyörködhessék a nemzeti mivelödés minden 
barátja. A szerkesztőség. 

Irodalom és művészet. 

napokb 
gos széki gróf Teleki László urnák emlékére Gyomán a reformátusok temp 
lomában, az 1861-ik év május hó 12-ik napján tartott gyászünnepély alkal¬ 
mával mondott ima és beszéd. Kiadja a gyomai kaszinó-egylet'1. Az emlék¬ 
beszédet Szabó János ref. segédlelkész, az imát pedig Bencze István ref. 
másodlclkész mondotta. A másiknak czime : „Szathrnári Károly, békésme¬ 
gyei főjegyzőnek Békéstnegye 1861. máj. 27-iki közgyűlésén mondott s a 
megye által kinyomatni rendelt beszéde gróf Teleki László felett." 

4- (Szomor Károly) „Hadmezei szolgálat" czimű hadtanra hirdet elő¬ 
fizetést. Tartalma leend : 1) Önálló csapatok s ennek teendői. 2) Biztonsági 
szolgálat meneten (marson). 3) Biztonsági szolgálat a hadálláson. 4) Az üt¬ 
közet. 5) Az élelmi s egyéb czikkek megszerzése s megsemmisitése. 6) A 
tábori erődités. 7) A jelentés. A könyv mintegy 15 —16 ivre terjed s előfi¬ 
zetési ára 1 ft., bolti ára 1 ft. 50 kr. leend. A pénzek június végéig Rozs¬ 
nyóra Killény János nyomdászhoz küldendők. Megjelenési idő : augusztus 
eleje. 

4- Hartleben b. Jósika Miklósnak egy igen érdekes korrajzi munkáját 
hirdeti, mely még 1852-ben Braunschweigben jelent meg, de eddig a tiltott 
könyvek közé volt számítva. A munka 4 kötetre terjed s czime : „Egy ma¬ 
gyar család a forradalom alatt,' melyben az 1848—49-iki eseményekben 
résztvett kiválóbb személyiségek, névszerint Kossuth, Batthyány, Perényi, 
Nyáry, Madarász, Vécsey, Bem s többen részletesen rajzoltatnak. 

4- (Ifj. Zichermann Jakab) ,,Könyek és mosolyok" czimü költemény-
füzérre nyit előfizetést. A könyv megjelenése okt. 1-ére igértetik. Előfizetési 
ára 1 ft., diszkötésben 2 ft. A pénzek július l-ig Debreczenbe Telegdy K. 
Lajos könyvkereskedésébe küldendők. 

— (Megjelent.) „Országgyűlési beszéd" irta Horváth Döme, kecskemét¬ 
városi honképviselő. Pest, 1861. — Jelen beszéd, többekkel együtt, folyó 
országgyűlésen, tudvalevő okokból, el nem mondathatván, napfényre jöttét 
egyedül baráti sürgetések s azon tekintetnek köszöni, melyre nevezett hon¬ 
képviselő ur magát választói irányában lekötelezve lenni érzé. Beküldő azon¬ 
ban ugy vélekedik, miszerint az országgyűlésen mondott beszédek csak ak¬ 
kor fognak képezni igazán egészet, ha azokhoz, legalább sajtó utján, a szólásra 
ugyan jelentkezett, de a közügy gyorsabb haladása végett szólási joguktól 
elállott honképviselők beszédei is csatlakozandanak. (Beküldttett.) 

4- (Greguss Ágosttól „Levél") czimü vígjáték jelent meg Pfeifer Fer¬ 
dinánd kiadásában. E vígjátékban, melyet eddig nem volt alkalmunk olvasni, 
a ,,M. O." szerint, egyebek közt a Bach-rendszer van csúffá téve. Ára 80 kr. 
A „Levél" valószínűleg a nemzeti színházban is nemsokára elő fog adatni. 

— (Fejes István) tisztelettel kéri föl ivtartóit, hogy a netalán gyűj¬ 
tött előfizetési pénzeket szíveskedjenek hozzá mielőbb beküldeni, mivel a 
felhívásán kitett határ időre (júliusra) „költeményei" pontosan szét fognak 
küldetni. 

4- (A „Budapesti Szemle" XL ik füzete.) melylyel a XH-ik kötet be 
van befejezve, következő érdekes tartalommal jelent meg : I. Az Anjou-k é 
műveltségünk. Második rész. Vass Józseftől. — II. Humboldt Sándor és 
művei. Negyedik közlemény. Almási Balogh Páltól. —- III. Olaszország 
ujabb történetei. Harmadik közlemény. Reuchlin nyomán Jánosi Ferencztöl. 
— IV. M. T. Akadémia. Tudományos tárgyalások. — V. Irodalmi szemle. 
Városaink monographiai során ismertetve Tabódy József „Munkács múltja 
és jelene" czimü monographiája, Szilágyi Sándortól; és Kis-Kun-Halas vá¬ 
ros története. — VI. Emlékbeszéd Teleki László felett az Akadémiában 
Lukács Móricztól. 

4- Megjelent : „Ifj. Dumas Sándor érdekesb novellái". Fordította 
Hang Ferencz. A 262 lapnyi könyv tartalma : Egy csomó levél. — Amande 
asszony története. — A mit mindennap látunk. — Galambdij. — Két sziv 
között. 

4- (Fénykép-kiállitás.) Kom Fülöp Antal, volt honvédszázados, ki 10 
éri száműzetéséből a múlt évben tért vissza Angliából hazájába, — a lipót-
utczai 17. számú házban, fénykép-gyűjteményéből kiállítást rendezett, mely 
ingyen megtekinthető. E kiállítás Európa különböző képcsarnokaiban talál¬ 
tató remekmüveknek fényképmásolatait foglalja magában; számuk 300 da¬ 
rabnál többre megy s igen sikerültek. Itt láthatjuk a régi olasz, spanyol és 
hollandi iskola nagy müveinek hű másolatait több példányban,u. m. Raphael, 
Murillo, Tizian, Coreggio, Michel Angelo, Leonardo da Vinci, Rubens, 
Van Dyk sat.; ugy szintén az ujabb franczia, angol és német iskolából : 
Claude Lornain, Schopin, Horace Vernét, Ary Sheffer sat. Egy-egy mülap 
(kis folio) ára 1 ft. 50 kr. Ugyanott látható a régi és ujabb idők hirneves 
férfiainak és nőinek nagy gonddal összegyűjtött arczképcsarnoka. Az érde¬ 
kes fényképkiállítást ajánljuk megtekintésre. 

4- (A ,,Delejtü") a jövő félévben is meg fog jelenni, egyelőre azonban 
csak mint nem politikai lap. 

— (A „Régi magyar zene gyöngyei" legújabb füzete.) Gróf Fáy Ist¬ 
ván, a máltai rend vitéze s a magyar zene egyik tekintélyes ápolója, hosz-
szasb betegeskedése daczára, legközelebb a „Régi magyar zene gyöngyei" 
5-ik füzetével örvendezteté meg a zenekedvelőket. A csínnal kiállított fii¬ 
ét Bécsben Glöggl müárusnál jelent meg s Neirider Paulina kisasszonynak 

van ajánlva. A füzet egy rövid, sajátságos „bemenettel" kezdődik, követi 
'nermák-nuk egy lassú fantázia-magyarja, mely a gróf Illésházy-féle hires 

quartettekben találtatott. Ezután jő egy, különféle szerzők műveiből össze-
állitott quodlibet; egy sikerült Friss, Zomb József hajdani zeneiskolai tanár¬ 
tól Kassán; egy érzékeny kis bevezetés gr. Fáy-töl, ezután Lauotta halha¬ 
tatlan Lassúja (Csokonai hires dala: „Földiekkel játszó, csalfa vak remény!") 
ovábbá gróf Fáy-tól, egy hamis kis friss és Frank Ignácz egy csárdása. 

Ezután jő egy bevezetés Doppler Ferencztöl, s rá következik Csermák 
„Triumphalis verbunkosa." Ismét gróf i^iy-tól „Emlék Rohitsra" czimű 
élénk csárdás; Csermáktól egy szép Lassú 1805-ből s végre egy csárdás is¬ 
mét a szerkesztő gróftól. Mindezek zongorára 4 kézre igen szabatosan van¬ 
nak feltéve. Ugyhalljuk, hogy e fűzeteknek nagy keletök van a zenevilágban, 
többi között sok példány rendeltetett meg Berlinbe és Parisba. Ha a külföld 
mnyira szereti e szerzeményeket, mennyivel becsesebbeknek kell azoknak 
lenniök itt benn a hazában! Kivánjuk, hogy a buzgó tevékenységű gróf ne 
lagyjon fel a munkával, hanem igyekezzék a magyar klasszikus zene minél 
öbb müvét a jelen nemzedéknek átadni s az utókor számára megmenteni. 

-|- (Erkel Ferencz) egy operetten dolgozik, melynek tárgya a honvéd-
életből van meritve. 

Egyház és iskolu. 
4- (Karloviczon g. n. e. czimz. püspökségi állittatik fel s a szerb pát¬ 

riárka fel van hatalmazva, hogy e méltóságra Gruics Nikanort, a Krusedol 
kolostor archimandritját consecrálja. 

4- (A Glosius-féle alapítvány ügyében) Hunfalvy Pál mint elnök és 
Haberern Jonathán mint titkár jelentik, hogy ez ösztöndíj oly ifjaknak ada¬ 
tik ki, a kik valamely magyar hittani intézetben legalább két évet jó sikerrel 
töltöttek, és most valamely külföldi protestáns intézetben folytatják tanul¬ 
mányaikat, egyszersmind azonban kötelezik magukat, hogy visszatértük 
után, ha kivántatnék, a pesti község tanintézetében megfelelő díj mellett 
segédtanári állomást vállalnak. Az ösztöndíj évenkint 105 ft, vagy 70 tallér 
ezüstben. A kérvények magyar nyelven Hunfalvy Pálhoz intézendők f. é. 
jul. 15-ig. (Lakik szervita-téren, 7. sz. a.) 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
— (A jövő évben tartandó londoni világiparmükidUitdsra) Magyaror¬ 

szágot illetőleg a helytartótanács következő bizottmányt nevezett ki. Elnök:: 
gr. Barkóczy János. Alelnök : Korizmics László. Bizottmányi tagok : Ká¬ 
rolyi György gr., Waldstein János gróf és Zsiwora György, főispányok,, 
Szapáry Antal gróf, Zichy Edmund gróf, Andrássy Gyula gróf, Erdődi Sán¬ 
dor gróf, Károlyi Sándor gróf, Ürményi József, Lónyay Menyhért, Cserno-
vits Péter, Hajnik Pál, Gorove István, képviselők. Keglevich Béla grófy 
Rottenbiller Lipót, főpolgármester, Rózsa Lajos ügyvéd, Rosenthal Mózes¬ 
orvos, dr. Vágner Dániel, dr. Nendtvich Károly, Kecskeméthy Aurél. — A 
magyar gazdasági egyesület részéről: Benkő Dániel, Entz Ferencz, Érkövy 
Adolf, Galgóczy Károly, Gönczy Pál, Havas József, Jankó Vincze, Kovács 
Gyula, Morócz István, Szendrei Ignácz, Török István. — A műegyesület ré¬ 
széről : Barabás Miklós, Dunaiszky László, Fessl Frigyes, Henzelmann Fri¬ 
gyes, Ligethy Antal, Marsalkó János, Than Móricz.— A kereskedői testület 
részéről : Kochmeister Frigyes, a keresk. és iparkamara elnöke, Vecsey 
Sándor, testületi Il-od elnök, Goldberger Fülöp, Jalits Ferencz, Mannschön 
J. M„ Oszwald Antal, Sárkány János, Szabó József, kereskedelmi cs. k. 
igazgató. — Gazdák részéről: Cséry Lajos, Simighlstván, Staffenberger Ist-

Iparosok részéről : Balogh, szabó, Beregszászy, zongorász, Branda, van. 
gombkötő, Erdélyi, csizmadia, Jordán, bőrgyáros, Jungbauer, szűcs, Kimer, 
puskaműves, Korompay, nyerges, Králik, órás, Majer István, rézműves, Vi-
dacs, gépész, Rock, gépész, Patits, aranyműves, ifj. Steindl, asztalos. 

4- (A varrónőket és szabókat) figyelmezteti egy külföldi lap, hogy a 
fekete selyemszálak a sulyosbbá tétel végett többnyire ónsavakkal vonatnak 
be, miért is e szálaknak a szájba vétele az egészségre igen ártalmas. 

4- (A nemzeti kölcsönkötelezvényéknek) f. évi april 1-je után lejárt ka¬ 
matai, egyjun. 14-éről kelt pénzügyi rendelet szerint, az eredeti kölcsön¬ 
határozatok értelmében ismét ezüstpénzben fognak fizettetni. Szép, ha 
ugy lesz. 

4- (Pestváros) f. hó 12. és 13-án tartott közgyülésébena husárszabály-
zást megszüntette, s a hus szabad méretese, czélszerü hatósági felügyelet 
mellett, elhatároztatott. Óhajtjuk, hogy a szabadversenynek a közönségre 
nézve kedvező eredménye legyen. 

4- {Próbaszántás gőzekével.) Pozsonyban a hó 19-én történt a Schul-
hof-féle gőzekével első próbaszántás, mely kitünőleg sikerült. Másnap a pró¬ 
baszántás folytatandó volt. 

4- (Pozsonymegye gazdasági egylete) gyapjukiállitást rendezvén, az 
első jutalmat a guthori törzsjuhászatból kiállított juhok nyerték el, mind a 
gyapjú minősége, mind mennyisége tekintetében; a második magyarbéli 
Gyioko Konstantin juhainak jutott. A. kiállításban résztvettek: Czilchert Ró¬ 
bert Guthoriból, Eszterházy Vincze grófné Galantháról, Gyioko Konstantin 
Magyarbélről, Csenkey Béla Tétről, b. Walterskirchen György Farkasvöl¬ 
gyéről. 
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Szarvas, máj. 12. Fájdalomtelt kebellel sietett közönségünk a megdi-
csőült gr. Teleki László emlékének a tiszteletet megadni. Ugyanis, a f. hó 
9-én városunkban villámsebességgel elterjedt és minden igaz hazafit mélyen 
szomoritó hir hallatára a helybeli „Kaszinó" és „Népkör" e czélra egyesül¬ 
ten estveli 8 órakor rendkívüli közös gyűlést tartottak, melyen mindkét hit-
felekezetü egyházainkban f. hó 11-re gyász-istentisztelet tartása, valamint 
mindkét egyesület tagjai által egy havi gyász viselése egyhangúlag elhatá 
roztatott; továbbá f. hó 11-dike estvéjéig minden ezen egyesületeknél diva 
tozó mulatságos és társas játékok megszüntettek, mindkét egyesület helyi 
ségein, a városházán és szentegyházaink tornyain a gyászlobogó rögtön ki-
tűzetvén, az összes harangok meghúzattak, tudatandók a leverő hírt, mel) 
minden valódi honpolgárt megrendite. — A közösen érzett fájdalom ünne¬ 
pélyes nyilvánítására elhatározott gyásztisztelet a kitűzött időben me " 
tartatott, legelőször a róm. kath. szentegyházban, hol a főtisztelendő espere, 
L. Ferencz ur a lélekben elkeseredett gyászos közönség előtt áhitatteljei 
imát mondván el a megdicsőültért, könyörgött az egek urához, szegény ha¬ 
zánknak a válság idején hasonló csapásoktól leendő megóvásáért. Meghatc 
volt a gyertyafényben úszó s a megboldogult czimerével ékesített gyászra¬ 
vatalt látni, melyet a helybeli honvédtisztek, részint fáklyákkal, részint kivont 
kardokkal kezeikben,fájdalmat tükröző arczczal körülállottak; elvégeztetvén 
itt a gyásztisztelet, innét a jelenvoltak az ünnepély méltóságához illő rend 
ben az evang. szentegyházba vonultak, hol nagy tiszteletül. István lelkész u 
rövid, de fájdalomteljes szavakkal könyörögvén az elhunyt leikéért, áldása 
kérve a népek Istenének a haza megmentésén fáradozott nagy hazafi emlé 
kére; ennek végeztével nagy tiszt. H. Dániel lelkész ur az ünnepélyhez ill< 
szentirási alapige (Amos próféta könyve VIII. részének 10-ik verse) felolva¬ 
sása után találó szavakkal vont párhuzamot az idézett igében Izrael népének 
jövendölt szomorú állapot, és kedves hazánk siralmas helyzete között, ezután 
lelkesitőleg ecseteié a hazafias tettek és érdemekben gazdag elhunytnak 
életét születésétől haláláig, inig végre szivhez szóló szavaival vígasztala : 
nagy halott elhunyta felett kesergő hallgatóságot. — Le nem Írhatom a ha 
tást, melyet az érzclemteljes szavak a bánatos jelenlevőkre gyakoroltak, mer 
azt mindenikünk külön külön átérezte. 

Végül nem lehet emlitetlenül hagynom, a körünkben időző lelkes szin 
társulat hazafias tettét, miszerint a leverő hir hallatára a társulat lelke 
igazgatója az előadási helyiségen a gyászlobogót rögtön kitűzvén, azaz 
napra hirdetett előadást falragasz által visszavonta, valamint nem mellőz¬ 
hető azon körülmény megemlítése sem, hogy a rendes egyházi énekkarra 
nem biró rom. kath. szentegyházban az egész gyásztisztelet alatt közremű¬ 
ködni szivesek voltak. — E hó 12-én tartá meg a helybeli izraelita közönség 
is az üdvözültért a gyásztiszteletet. Páál Józsif. 

— Rimaszombat, máj. 22. Városunk hatósága elhatározá, hogy : a nagy 
férfiú emléke iránt a kegyelet adóját lerovandó, két heti gyász s halála 14-e< 
napjára a két prot. egyházban gyásztisztelet rendeztessék. — Ma regge" 
hirdeté a harangok tompa zugása a gyászünnepélyt. 9 órakora reformátusok 
nagy temploma alig íbgadhatá be a nagy számmal egybesereglett gyüleke¬ 
zetet, melyben a megyei tisztikaron kivül, osztály- és valláskülönbség nélkül 
közel és távol vidékiek is képviselve voltak. A helybeli dalárda alkalmi gyász¬ 
éneke megzendülvén, éreztük, mikép veszteségünk közös és igy bánatunk is. 
Majd Pásztor Pál helybeli ref. lelkész beszédében fejtegető : kik a valódi 
nagy férfiak? Róm. 9, 1—3 alapján, majd Szeremlei K. gymn. tanár szónok¬ 
latában elemezé : mivel tartozunk nagy férfiainknak életökben s haláluk 
után? A közöket a dalárda működése tölté be. Végre Kölcsey hymnusának 
elzengése után az evangélikusok templomába gyülekeztünk. Itt Jungmann 
Dániel helybeli evang. lelkész rövid beszédét s imáját az oltár előtt elmond¬ 
ván, a közönség szent áhitattal éneklő a Szózatot. így tértünk azután haza 
borult kedélylyel ugyan, de azon hittel, hogy az üdvezült vére lesz azon ra¬ 
gasz, mely a nemzetet még jobban egygyé forrasztandja, azon drága pecsét, 
miszerint ősi alkotmányunk s szabadságunkat szent ereklyeként hasonló áron 
is megőrizendjük. Áldás nemes hamvaira! F. J. 

— Barabásszeg (Zala), május 28. Nemcsak az ország nevezetesebb 
helyein, de ott is, hová csak a nép- vagy földismei-ct vágya^ vezet el talán, 
némelyeket, a kegyelet és nemzeti hála adóját lerótta a nép, melylyel a di¬ 
csőült gróf szellemének tartozott. Igen, Zalamegyének egyik igénytelen, 
egyszerű falujában, a barabásszegi ref. egyházban f. hó 27-én ünnepélyesen 
tartatott meg a gyásztisztelet Teleki Lászlóért. Egyszerű volt ez ünnepély, 
de a leplezetlen tiszta honfi-érzelem, a csak egy czélért dobogó keblek imája 
s a nagy halott iránti tisztelet tették erőssé. — Nem hiányzottak innen a 
környék műveltebbjei, különösen községünk értelmisége kivétel nélkül; a 
göcsei protestáns vallásuak, s a mi különösen is megemlitendő, a katholikus 
klérusból J. J. zala-szentgyörgyi plébános ur! Az ünnepélyt Bereczky La¬ 
jos ref. lelkész ur megható imával a dicsőült grófért, s alkalmi lelkes egy¬ 
házi szónoklatával emelte, mit a nemzet imája a „Szózat"-nakaz egyházban, 
ugy azonkivüli ihletett elzengése fejezett be. 

Az ünnepély után Bán Ferencz barabásszegi birtokosnak magyar ven¬ 
dégszerető házánál — hol mintegy 50 teritékü asztal mellett gyűlt össze a 
gyászoló közönség — magyaros lakoma várt, hol különösen, R. B. és H. F. 
uraknak a nemzeti egyetértés, a nemzet üdve s a gyászolt gróf szellemének 
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köztünk örökre leendő megmaradásaért — lelkesítő pohárköszöntéseik, s a 
Szózatnak ismételt elzengése, magyaros zamattal, ízzel fűszerezek és zárták 
be a lakomát, melyről mindenikünk ama forró óhajtással távozott el, hogy 
vajha e nemzetnek annyi gyásztor után, egyszer valahára, az áldomás billi-
komából engedné szívni Istene újjászületése nagy ünnepére tartott nektár-
cseppjeit. Zakál. 

— Eger, május 27. (Kettős egyházi ünnep.) Városunkban a reformál-
taknak jutott a kegyeletből az első osztályrész, hogy lerója a vallás és ha¬ 
zaszeretetből folyó kötelmét azon nagy „nemzet-halottja" iránt, ki élte min¬ 
den perezét, szive minden dobbanását és lelke minden törekvését, a küzdés 
és szabadság napjaiban ugy — mint a sötét évtized szülte száműzetésben 
lankadatlanul hónának szentelte? 

Az imaház szűk lévén, Vasváry Károly ügyvéd ur (kinek ügysze¬ 
retetéből, házában van szintén a templom is), hogy a buzgólkodók mind 
résztvehessenek, udvarán sátort huzatott. — Tiz órára már az udvarba ki 
sem fért, az utczát állták el a később érkezők számosan. Szóval : a megyei 
és városi tisztviselőség (24 hajdú diszöltönyben) és Egernek szine java jelen 
volt. — Szép volt látni, a testvéries egybeolvadást. — Az egyházi beszédet 
a makiári ref. anyaegyház lelkésze Prágai N. tartá. — Kenetteljes szavai 
mindannyinak szivét átjárták, nem szégyenlé senki a könyet; hullott az 
nemcsak nő-, de férfiszemekből is. 

Az egyházi szónoklatot rövid vallásos ének fejezte be. Erre elébb az 
éneklő kar, majd mint varázsütésre, mindannyiunk ajkán felhangzott a 
Szózat. 

Délelőtti 11 óra volt, midőn a szívben és lélekben áthatott közönség 
szétoszlott? Nem! Nagy részben a zirczi rend templomába sietett, hol 
ugyanazon nap, ugyanazon órában, mikor a ref. imaházában Teleki emlé¬ 
kezetére dobogott fel minden sziv — a gym. ifjúság zászlója felszentelését 
tartá az igazgatóság. 

Kérdés : vájjon nem lehetett volna ezt korábban vagy későbben foga-
nositani? Hiszen a gyász-istenitiszteletet a ref. felekezetüek már két héttel 
ezelőtt a mai napra tüzek ki és erről mindenkinek tudomása volt! 

Áll pedig ezen zászló fehér habselyemből, arany rojttal szegélyezve, 
közepén egyik felén szent István, másikon szent Alajos. — Felülről veres és 
zöld szalagok hullámzanak alá, mig a tetőn a magyar czimer és korona ra¬ 
gyog dús aranyozásban. 

Mi a szertartás részleteit illeti: zászlóanya volt a pétervásári gr. Keg¬ 
levich Gyuláné, kereszt- vagy felszentelő-atya Máriássy Gábor, egri kano¬ 
nok. 10 órakor vette kezdetét az ünnepély sz. misével, mely alatt avattatok 
fel a zászló és lőn egyházi szónoklat körmenettel bezárva. — A növendék-
ség mind a 8 osztályból képviselve vala két-két kardosán felöltözött tanuló¬ 
ban, kik a zászló mellett mentek és mellé gyűltek. Sajátságos volt látni a 
kisebbeket még kisebb kardjaikkal, kik alig látszottak ki a földből. 

Az istenitisztelet befejeztével a rend kertje, a várkapuk is megnyiltak, 
s azon bemerne zengé a fiatalság a Szózatot, Hymnuszt s több korszerű dal¬ 
lamot, egybevágó harmóniával. Közönség szép számmal volt jelen. — T. S. 

— tionkád (Szatmár), máj. 31. Mélyen megszomorodott szívvel vettük 
mi is a gyászeseményt, gr. Teleki László halálát. Tornyunkról s több 
lakokról lengő gyászlobogók, s többszöri harangozások hirdették a nagy 
veszteséget; — hálatartozásunkat némileg lerovandók, gyászünnepélyt tar¬ 
tottunk május 20-ka reggelén az üdvözült nagy férfiú tiszteletére. — Fel¬ 
gyűltünk a nevezett időben az Urnák házában, hol is rövid fohász után a 
lelkész felszólította a nagyszámú közönséget a temetőbe kimenetelre, hová 
is harangozás, és a XC-ik Zsoltár több verseinek éneklése mellett kimenvén, 
a zöld pázsiton egy nagy kört alakítottunk, s alkalomszerű és e gyászünne¬ 
pélyhez igen jól választott énekek után, a lelkész rövid halotti-beszédet tar¬ 
tott; elmondta az üdvözült életrajzát, azután az egész néppel együtt buzgón 
esedezett az egek urának, a nagy férfiú földi részeinek csendes nyugalmat, 
lelkének örök boldogságot kérve. Esedezett a sokat szenvedett hazáért, an¬ 
nak szabadságaért, jólléteért, s az ezt közerővel munkáló honatyákért. Végre 

Szózatnak és Hymnusznak eléneklése után, azon óhajtással tértünk vissza 
hajlékainkba, hogy a menynyci felség pótolja ki azon veszteséget minél elébb, 
melyet a magyar haza szenvedett; a mélt. családot s jó barátait vigasztalja 
izon tudattal, hogy a kit ők siratnak, azt az egész magyar haza siratja, ke-
ergi és gyászolja. — ̂ B. K., lelkész. 

— Érmeitek, Ér-Olaszi (Bihar), jun. 14. Gróf Teleki László emléke¬ 
zetére, június 9-én ünnepélyes gyász-istenitiszteletet tartottunk. Fájdalmas 
érzelmekkel sereglettek össze egyházam hívei templomukba, megadandók a 
i-'égtisztességet a magyar haza egyik legnagyobb s legjelesebb fiának, kinek 
nemes szive e nemzet ősi alkotmányos törvényeiért és szabadságaérti küz-
lelemben tört meg, ki mint áldozat esett el édes hazánkért. Alólirott tartott 
i közösen gyászolt és siratott nagy halott fölött emlékbeszédet. Végül buzgó 
imánkban kértük Istenünket, hogy adjon békét, nyugalmat a nagy hamva¬ 
dónak, ki fáradalmai után elment pihenni hosszú álmára a nagy éjszakának. 
— Garay Sándor, ref. lelkész. 

4- (A pesti izraelita magyarító egylet által) dicsőült gr. Teleki László 
mlékére rendezett gyászünnepélyen, melyen a képviselőház elnökén s több 
:épviselőn kivül gr. Telekinek számos tisztelői voltak jelen, dr. Rózsay Jó-
sef, az egylet elnökének megnyitó beszéde után Mezey Mór lelkes emlék-
ieszédet tartott, Bródy Zsigmond pedig egy költeményt olvasott fel. 

ss wi^sisma^&^i^^&.mMm^^é^mF. 
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Közintézetek, egyletek. 
-f- (A m. Akadémia) f. hó 10-én tartott bölcsészeti, törvény tudományi 

és történelmi osztályainak ülésében következő tárgyak fordultak elő : a) 
Pesti Frigyes székfoglaló beszédét olvasá fel : a vitézrendekről hazánkban, 
b) Purgstaller J. bölcsészeti értekezést olvasott fel : a léleknek erejéről a 
szerves testek felett, c) Ráth Károly történeti értekezést tartott : a magyar 
királyok hadjáratai, utazásai, tartózkodása s a nevök aláirásával kelt okmá¬ 
nyokról, d) Toldy Ferencz a helytartótanácsnak az Akadémiához intézett s 
az építészeti régiségek fentartására vonatkozó felhívására adott véleményét 
a természettudományi bizottmánynak olvasá fel. A javaslat vitatkozás után 
elfogadtatott, e) Cresce Gyula egy jogtudományi peres ügyet terjesztett az 
Akadémia ítélete alá. f) Kubinyi Ferencz az Akadémia palotája ügyében 
ujabb indítványt jelentett be, melynek előterjesztését a közgyűlésre tartá fenn. 

-j- (Az első magyar biztosító társaság igazgatósága) tudatja a társulati 
részvényesekkel, hogy a f. évi május 2-án tartott közgyűlés által múlt 1860. 
évre egy egész részvény után 46, felrészvény után pedig 23 ftban megálla¬ 
pított osztalékot akár Pesten a társulat saját házában levő központi pénz¬ 
tárnál, akár vidéken a főügynökségeknél az illető szelvény átadása mellett, 
július 1-ső napjától kezdve fölvehetik. 

4 (Mosony•megye) f. hó 10-iki bizottmányi gyűlésében felolvastatott a 
helytartótanács tudósítása, mely jelenti, hogy a megye fölirása folytán a 
magyaróvári gazdaképzö'intézetnek az alapitvány szerinti átalakítása iránt a 
tanácskozmány a bécsi miniszterekkel már megindult. 

4- (Ipolyságon) f. hó 23-án a honvédsegélyző egylet javára tánezviga-
lommal összekötött hangversenyt fognak rendezni, melyben, mint értesülünk, 
Stéger, Székely és Suck Róza is résztveendnek. 

Balesetek, elemi csapások. 
+ (Rablás a soroksári-utezában.) Néhány nap előtt Pesten a sorok-

sári-utezában egy kovácsot, midőn este vacsoráról hazafelé ment, négy rabló 
megtámadott, s nemcsak 40 ftnyi készpénzét vették el, de ruháitól is meg-
foszták. A jó madarak ketteje csinosan volt öltözve. Még azon éjjel mind a 
négyet elfogták. 

4- (Vizbefalás.) A városligeti tavon múlt vasárnap két csónak felfor¬ 
dult s egy leányka a vizbe fűlt. Egy másik is csaknem ily szerencsétlenül 
járt, de megmentetett. 

— (Jégverés.) Ér-Olasziból (Bihar), jun. 14-ről irják : Jun. 2-án jég¬ 
verés által nagy károkat szenvedtünk. Nagy viharral érkezett; diónyi nagy¬ 
ságú hullott jegek verek el d. u. 5 órakor szőlőhegyünket s vetéseinket, 
épen akkor, midőn már azok meglehetős terméssel biztattak, és a mostani 
kedvezőtlen időjáráshoz képest, kielégítő aratással kecsegtettük magunkat, 
és mi most szivünk fájdalmában keseregve, nézzük munkánk, szorgalmunk 
reménylett szép gyümölcsének megsemmisülését, a kenyér botjának eltöré-
sét. A mindenható Isten őrizzen, ótalmazzon minden más embertársainkat 
ily lesújtó csapástól. Az apát-keresztúri szomszéd helység vetéseit, ugyan¬ 
ekkor, a jég elverte. — G. S. 

4 (Esztergomban és vidékén) f. hó 12-én galambtojásnyi nagyságú 
jégdarabokkal vegyes jégeső esett. 

+ (Szegeden) közelebb egy hét alatt hat egyén halt meg öngyilkos¬ 
ság által. 

4 (Ujabb jégkárok.) A magyar biztosító társulathoz folyvást érkeznek 
tudósítások a jég "által mindenfelé okozott pusztitásokról. A f. hó 2-án tör¬ 
tént s lapunk múlt számában már közlött jégveréseken kivül még N.-Sz.-
Miklóson a Bánságban, Aszódon Pestmegyében, Tüskeváron Győrmegyé¬ 
ben, Tisza-Ujlakon, N.-Mihályon, Fancsikán, Mádon, Szobránczon, Szirmán 
s Zemplén-, Ung- és Ugocsamegyék több határában és Sarkadon Bihar, 
Looson Sopronmegyében, Jolsván, Lúgoson a Bánságban; 3-án Hodzságon, 
Verbáczon és Cservenkán Bácskában, Szeged vidékén; 6-án Verseczen és 
vidékén, Temesben; 10-én Martonvásáron, Nyéken és Baracskán Fehérme¬ 
gyében, Budán, Alapon Fehérmegyében, Gombán, P.-Gyálon, Vecsésen 
Pestmegyében, s Baja vidékén; 11-én Kovácsházán Aradmegyében; 12-én 
Verseghen Pestmegyében, Gyöngyösön okozott nagy károkat a jég. E hó 
3-án nemcsak hazánkban, de Cseh-, Morva- és Osztrákországban is voltak 
jégverések. — Magunk kárán is jobb ugyan tanulni, mint egyáltalában nem 
tanulni, de azért vegyük figyelembe mások példáját is, és biztosítsunk. 

Közlekedés. 
4 (A dunagb'zhajózási-társasdg) egy csinos kis személyszállító gőzöst 

készíttetett el, mely a Dráván Eszék és Légrád közt fog járni. Az uj gőzös 
neve „Hunyad." Szebben is hangzik az, mint például több más gőzös neve 

no de talán jobb lesz, példát nem mondani. 

njság? 
4 (Az ideiglenes országház ügyében) Pestváros közgyűlése elfogadta 

az alsóház elnöke által Pestváros hatóságával közlött építési vállalkozást, s 
a volt füvészkertben tervezett ideiglenes országház költségeit, mintegy 30 
ezer ftot, megtérítés fejében, saját pénztárából fogja fedezni. Ha az építész 
Wieser terve és számítása sikerül, az ideiglenes országház három hó lefo¬ 
lyása alatt használható lesz. 

4 (Cavour gróf emlékére) az ünnepélyes gyász-istenitisztelet Pesten 
a ferencziek templomában tegnap, jun. 22-én volt megtartandó. 

4 (Az erdélyi királyi tábla elnökéül gr. Apor Károly) van kinevezve. 
4 (A ,,Patrie" Deák adressérb'l.) A franczia félhivatalos „Patrie" 

Deák felirati javaslatában, ha módosítás nélkül elfogadtatott volna, egy utat 
lát a Magyarország és Ausztria közti kérdés megoldására; de a trónról való 
lemondásokat illető pontok kihagyása a feliratból, más színben mutatja a 
helyzetet. Ama pontok kihagyása a feliratot nyilván határozattá változ¬ 
tatta át. 

-f- (A zágrábi országgyűlésre ment határörvidéki követeknek) válasz¬ 
tói ezen rövid utasítást adták : „Egyesülés Magyarországgal vagy halál!" 
A spártai anya is csak ily röviden szólt csatába menő fiához : „Vagy ezzel 
(t. i. a paizszsal) vagy ezen!" 

4 (Schmerling miniszter), ugylátszik, maga sem hiszi, hogy örökké a 
kormányon maradhat; ezt látszik bizonyítani azon körülmény, hogy a főtör-
vényszéki elnöki állást, melyet még minisztersége előtt elfoglalt, mind e mai 
napig, csupa elővigyázatból, fenntartja magának. 

4 (Felségsértési per a pestvárosi közgyűlés ellen.) A „Wiener Korr." 
írja, hogy a legutóbbi minisztertanácsban elhatározták, a pestvárosi közgyű¬ 
lést, a képviselőházhoz az adóbehajtás tárgyában intézett kérvénye miatt 
feloszlatni és ellene felségsértési pert indítani. — Alkalmasint a minisztérium 
érzi magát találva az illető kérvény által. 

4 (Cavourért Parisban) e hó 17-kén tartottak nagy ünnepélylyel re-
quiemet. A legkitűnőbb olasz énekesnők folyamodtak azon megtisztelte¬ 
tésért, hogy a mise főbb részeiben énekelhessenek. 

+ (Gr. Montalembert) f. hó 17-én Pestre érkezett. 
4 (Molnár Károly honvédörnagy) f. hó 16-án reggel 8 órakor megunt 

életének két pisztolylövéssel véget vetett. Temetése múlt kedden d. u. 6 óra¬ 
kor történt a Rókus-kórházból, hol ez alkalomra nagyszámú gyászoló közön¬ 
ség gyűlt egybe, megadandó a végtiszteletet a derék bajnoknak, kit becsü¬ 
letes jellemeért mindenki tisztelt és szeretett,a ki őt életében ismeré. Székács 
József superintendens megható gyászbeszédet mondott az elhunyt fölött, ki 
gyike volt azon hősöknek, kik Budavár bevételénél elsők hágták meg a 

bástyákat, kezökben a szabadság zászlójával. A számtalan koszorúval s egy¬ 
szerű katonai karddal diszitett koporsót bajtársai vitték vállukon a négyes 
fogatú halottas kocsira, melynek mindkét oldalán szintén honvédtisztek men¬ 
tek kivont kardokkal és égő fáklyákkal az örök nyugalom helyére, hol Gá-
nóczy Flóris tartott szép beszédet az elhunyt felett. 

-f- (Hangverseny Bodqjkon.) Múlt vasárnap a pesti egyetem dalárdája, 
mintegy 200-ra menő pesti vendég kiséretében kirándulást tett Bodajkra, 
hol az ünnepélyes istenitisztelet után közebéd, ezután pedig hangverseny 
volt a Székesfehérvárott felállítandó Vörösmarty-szobor javára, melynek 
tiszta jövedelme mintegy 150 ftra rúg. A közreműködő szavazók közül 
különösen kiernelendők Dalmady Győző, Beniczky Emil, Kuliffay Ede és 
Szőllősy Gy. A dalárda hatásosan énekelt. A kirándulást kedélyes tánczes-
tély zárta be. 

4 (Londonból Mednyánszky Sándor) irja a „Magyarországnak", hogy 
a hazánkban 1848—49-ben beszedett magántulajdonú fegyvereket Graze-
brook W. G. liverpooli kereskedő vette meg, ki azokra először 1859. dec. 
29. 30. és 31-re Liverpoolba, s ismét 1860. márcz. 29-re Londonba hirdetett 
árverést. -— Jelenleg még mintegy 43,967 darab mindennemű fegyver van 
Grazebrook birtokában, ezek közt mintegy 25,000 közönséges vadászpuska; 
a többi közül is alig néhány száz való hadiszolgálatra. Grazebrook kész egész 
magyar fegyverkészletét 10,500 font sterlingért eladni. Azért is Mednyánsz¬ 
ky azt tanácsolja, hogy a kik minden áron óhajtanának fegyvereikhez jutni, 
ne Budára vagy Pozsonyba, hanem Angolországfelé forduljanak, hol Med¬ 
nyánszky készséggel ajánlta fel közreműködését, hogy hazánkfiai kedven-
czeiket és családi ereklyéiket újra visszakaphassák. 

4 (Debreczen városa) közelebbi közgyűlésében elhatározta Duncombe 
és Vinckéhez köszönőlevelet intézni. 

4 (Kossuth bankjegypere) a londoni felebbezési törvényszéken az osz¬ 
trák császár javára döntetett el. 

4 (Viktor Emánuel Garibaldi leányának) egy nagy értékű brilliant-
ékszert ajándékozott. 

4 (Az adóbehajtó katonák Esztergomot) valahára elhagyták. E kato¬ 
naság most alkalmasint másutt fog alkalmaztatni hasonló gyönyörűséges 
czélra. Pestre is közelebbre várják a vitéz katona urakat. 

-|- (A katonai adóbehajtás) sok mulatságos esetre ad alkalmat. Ezek 
közé lehet számítani azt is, a mi Duna-Földváron történt. Mialatt t. i. a ka¬ 
tona urak a házigazda ágyát elfoglalták, addig az istállóból a magukra ha¬ 
gyott lovak közül kettőt valaki szépen odább vezetett, valószinüleg csak 
azért, hogy a vitéz katona urakat az ágyból kiszoktassák s kényszerítsék az 
istállóba vonulni. 

4- (Offenbach színtársulata) hosszasb vendégszereplésre Pestre jő s a 
nemzeti szinpadon kétszeresen fölemelt bemeneti dij mellett működend. |A 
bevétel 3/8 része Offenbachot fogja illetni. Jó szerencsét kívánunk hozzá, de 
a kétszeres bemeneti díjat nem helyeseljük. 

+ (Dubez és Kéler Béla) ismert zenekarmesterek a katonai pályáról 
lelépvén, Pesten egy nagy zenekart állitottak össze, mely az egymást fel¬ 
váltó két karmester igazgatása alatt a főváros különböző mulatóhelyein, 
többek közt hetenkint kétszer a Széchenyi-sétatéren, továbbá a lövöldében, 
a Tüköry-sörcsarnokban, s más helyeken nagy tetszéssel működik. — Kéler 
Béla „Deák-indulót", Dubez pedig „Teleki-indulót" szerzett, melyek e na¬ 
pokban fognak Rózsavölgyinél megjelenni. 

+ (A budai népszínház) megalapításához a Nemzeti Kör 500 fttal 
járult. 
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— (Magyar színtársulat Selmeczen.) Selmecz, jun. 11. Egyszer már 
mi is megértük azon szerencsét, hogy egy jól rendezett társulat pontos elő¬ 
adásait élvezhessük. Eddigelé afféle szedett vetett — inkább sajnálkozást 
gerjesztő — csapatok látogattak meg bennünket. Annál jobban esett, midőn 
Hubai derék társulatával megjelent köztünk, kinek jó hírnevét már előbb 
ismertük. Mi a pártfogást illeti, az nem is hiányzik. A társulat kitünőbb 
tagjai e következők : Keletiné népdal-énekesnő, gyönyörű hanggal s kedves 
alakkal bír. Hubainé, komolyabb drámai szerepekben, Nagyné, avatott szí¬ 
nésznő, Kőmivesné, Völgyiné, Lengyelné, hasznos és ügyes színésznők. Fér¬ 
fiak : Hubai, Keleti, Völgyi, Aradi, Kőmives, Körösi, Miklósi, többnyíre 
jól megfelelnek szerepeiknek. A segédszemélyzet is pontosan teljesiti kö¬ 
telességét. Végül azt bátorkodunk az igazgató — vagy rendezőségnek meg¬ 
mondani, hogy azokból a hosszú siralmas drámákból, minél kevesebbet, — 
róják bár fel véleményünket hibául, — de nekünk jobban esnek azok a jó, 
zamatos népszínművek, szép dalaikkal, kivált ha oly kedves hang tolmá¬ 
csolja, mint a mi, közösen tisztelt, énekesnőnké! — N. Gy. 

— (Kuruzsló és népcsaló egy személyben.) Gyüd (Baranya), május 23. 
Május 20-kán az itteni országúiban levő korcsmába egy ismeretlen egyén 
érkezett, ki oly nagy tudománynyal bővelkedőnek adá ki magát, hogy bár¬ 
miféle betegségben szenvedőket, bénákat, vakokat pár pereznyi orvoslás 
után ismét előbbi helyzetükbe visszaállítja. Több rendbeli irományokat elő¬ 
szedvén, a korcsmában levőknek fitogtatásképen mutogatá s állitá, hogy több 
helyen az elszáradt fákat ujr* kizöldeltette, tavakban a békákat halakká 
változtatta stb. Ezen csodaember másnap egy házhoz hivatik egy öreg vi-
lágtalanhoz. Itt a konyhán nagy tüzet rakatván, kérdi, van-e egy pár uj 
•csizma ? Igenis van, lőn a felelet. A csizmát minden szánalom nélkül áldo¬ 
zatul tévé a tűzre; s kérdi, lát-e már a világtalan? — Nem; lőn a felelet. — 
Ismét bement a szobába és az inget lerepitvén a betegről, azt is a csizma 
sorsára juttatta. Ismét kérdi : lát-e már? — Nem, lőn ismét a válasz. — No 
•csak kissé várakozzék, mindjárt visszakapja szeme világát. — Ekkor előkért 
•egy nagy tálat sbeleönte vagy félmeszely vizet, megöblité és a vizet aszóba 
közepére bocsátá; ismét egy nagy fazekat hozatván elő, ez szintén hasonló 
sorsban részesült. Végre egy korsót megtöltetvén fris vízzel, ezzel a világ-
talant szépen megöntözé köröskörül. A patiens nagyon jajgatott, hogy meg¬ 
fagy a hideg víztől. Csak kissé szenvedjen, mindjárt látni fog — biztosítá a 
csodaorvos. Midőn a viz kifogyott, minden irgalom nélkül a szoba közepére 
vágta a korsót. De még itt sem szűnt meg az orvoslás. A kertből behozatott 
négy éretlen kajszin baraczkot és parancsolá az öregnek, hogy ezeket rögtön 
egye meg s látni fog. Ez vonakodék, effélére nincs étvágya, de az orvos azt 
.állítja, hogy ha nem teljesiti, nem ér semmit az egész orvoslás. Nagy unszo¬ 
lásra tehát megevé az éretlen gyümölcsöt is. Most az orvos ismét előbbi 
munkájához akart fogni, minden a szobában talált tárgyakat összetördelni. 
De már ekkor azt tanácsolták neki, hogy jó lesz odább állani. Ezen csoda¬ 
tevő orvosnak oly híre terjedt a messze vidéken is, hogy megszámlálhatatlan 
kocsi betegeket hozának ide, de már mindannyian hűlt helyét találák és 
•csupán az elősoroltakról vevének tudomást. — Ezen orvos pedig nem egyéb, 
mint egy volt izraelita pap, ki megtébolyodván, felvéve a keresztyen hitet 
-és most hosszú olvasóval, feszülettel és szent képekkel, melyeket szüntelen 
csókol, járja be a világot. így elbírja ámítani a könnyen hívőket, a mint nem 
•egy eset adta már elő magát. A gyüdiek már lesik, hogy elcsíphessék. 

— (Köszönetnyilvánítás.) Isaszeg, május 28-án. A váczi járási honvéd 
aegélyaö-egylet f. hó 12-én Váczon tartott bizottmányi gyűlésének végzése, 
kedves kötelességemmé tévé, az általam és Kollonits László által, a fentne¬ 
vezett egylet alaptőkéjének gyarapítására Gödöllőn rendezett műversenyen 
közreműködtek irányában, egyletünk és az összes vácz-járási honvédség ne¬ 
vében a nyilvános köszönet adóját leróni. 

A lovagiasság is azt parancsolja, hogy először is Lits Karolina kis¬ 
asszonyt mindenek fölött kiemeljem s az ügy lelkes pártolásáért és hű hon-
leányi áldozat-készséggel tanúsított közreműködéséért neki szives köszöne¬ 
tet mondjak. 

Köszönet továbbá a pesti egyetemi nemes ifjúság lelkes dalárdájának 
és derék mesterének Eltér Antal urnák, Beniczky Emil, Szölló'ssy Gyula és 
Sturm István uraknak. 

Kötelességemnek tartom egyúttal az egylet és a sérült vitézek nevében 
a tisztelt közönségnek is legmélyebb hálámat kifejezni. A műversenyre meg¬ 
jelent szépszámú közönség ez alkalommal is tanúbizonyságát adá annak, 
hogy a sérült és kereset-képtelen honvédek ügy énem gyámoltalan ügy; mert 
azt a magyar nemzet széles e hazában magáénak vallja. 

A műverseny tiszta jövedelme . . . 140 ft. 
A műverseny alatti mellék-adakozás . 22 ft. 50 kr. 

Összesen tiszta jövedelem 162 ft. 50 kr., 
melyhez főszolgabíránk báró Podmaniczky Annin ur 10 ft, Dessevffy János 
ur 5 ft, Molnár József plébános ur 1 ft, Rimanóczy Károly ur 2 ft, Schön-
feld ur 1 ft 50 kr, Roos Károly ur 1 ft, Rittich János ur 1 ft és Gróf Kaje-
tán u r l ft-tal hozzájárulni szíveskedtek. 

Érdekesnek találom még megemlíteni, hogy a műversenyre, ezredestől 
le a hadnagyig, negyvenhét volt honvédtiszt jelent meg. — Markovics Miklós. 

4- (Trautenau Csehországban) közelebb borzasztó tűzvésznek esett 
martalékul. 142 lakház és 139 gazdasági és gyárépület hamvadt el, miáltal 
320 nagyobbrészt iparos család jutott koldusbotra. A szerencsétlenek segé¬ 
lyezésére bizottmány alakult, mely adakozásra hívja fel a közönséget. A ma¬ 
gyar lapok szerkesztőségei is kaptak adakozási felhívásokat. A bizottmány 
a befolyandó segélyadományokról nyilvánosan számoland. 

4- (Honvédek emlékszobrának felállítása Csornán) 1849. június 13-án 
Csornán a honvédek és császáriak véres csatát víttak, mely sok vérontás 
után a császáriak teljes legyőzetésével végződött. Az elhullt bajnokok ham-, 
vai felett most, e hó 13-án, mint az emlékezetes csata évnapján, a lelkes 
rábaköziek emlékszobrot állitottak, melynek leleplezési ünnepélye következő 
renddel ment véghez : A mondott napon d. e. 10 órakor megindult a menet 
a praemontrei kolostor elől, hol több ezerre menő tömeg gyülekezett össze. 
Elől ment a nagy közönség szent zászlóitól vezetve, utána a honvédekből 
alakult diszszázad, nemzeti és gyászlobogója alatt, követve az erősen képvi¬ 
selve volt kath. papság által; majd a vidékről nagy számmal egybesereglett 
úrhölgyek, s ezek után a megye tisztikara és az egész értelmiség haladt; a 
menetet a megye huszárai és hajdúi zárták be. A Szózatot énekelve értek a 
sirkertbe, hol a kápolnában mondott sz. mise után történt meg az emlékszo¬ 
bor leleplezése, mozsarak durrogásai közt. Most Laky Demeter praemontrei 
kanonok a szószékbe lépett s jeles egyházi beszédet mondott, mely után 
Ostfy István tartott beszédet, s ennek végeztével a dalárda énekelt. Ezután 
a honvédek az ellenség tábornoka Wyss sirhalmánál is tisztelegtek, mire a 
menet visszaindult, a Szózatot énekelve. Az ünnepélyt 100 teritékü diszcbéd 
zárta be a praemontreiek kolostorában. — A síremlék 11 láb magas, gránitból 
készült obeliszk. Csúcsát ágyuérczből öntött golyó, a golyót kereszt, az 
előoldalt ágyuérczből készült cserkoszoru díszíti, melynek közepén aranyo¬ 
zott betűkkel e fólírat van bevésve : 

A csornai csatában 
1849-ik év 

június 13-án elesett 
honvédek emlékére 

emelte Rábaköz. 
(Ez emlék rajza* jövő alkalommal közlendjük.) 
4- (Leánylázadás.) Gyöngyösről irják a „P. Naplónak," hogyjott f. hó 

9-én egyik leánytanodában valóságos forradalom volt. Ugyanis e napon a 
tanodában észrevehető mozgalom uralkodott, s midőn a felügyelőnő emiatt 
kérdést intézett a növendékekhez, egyik legjobb és legszorgalmasabb le¬ 
ányka előlép, s társnői nevében kijelenti, hogy ők egy társnőjükkel, kinek 
atyja az adót exequáló katonaságot szándékozik vezetni, s ily hazaellenes 
tettre kész, egy iskolába nem járhatnak, ennélfogva vagy ő maradjon ki az 
iskolából, vagy pedig a többiek mind elmaradnak. A tanító az érdeklett le¬ 
ánykát azonnal haza küldte, hogy beszélje el atyjának a történteket, s kér¬ 
dezze meg a hir valósága felől s ugy jőjön vissza az iskolába; mi megtörtén¬ 
vén, a béke csak akkor állott helyre, midőn a megtámadott, atyja nevében 
kijelentette, hogy az adó erőszakos behajtásában semmi esetben sem fog 
résztvenni. 

— (Hálanyilvánitás.) Olcsva-Apáti, maj. 6. A jótéteményt hálásan 
megköszönni, s a nagy és nemeslelkü jótéteményező iránt kegyeletes tiszte¬ 
letet érezni: elengedhetetlen kötelessége a jótéteményezettnek. A sokszoros 
nagybecsü kegyadományt, melyben bőkezüleg részesité községünket, a kö-
nyörületességéről, s a hon oltáráni jeles áldozatairól hazaszerte annyira is¬ 
meretes mlgos gróf" Károlyi István ur, nem szabad hallgatással mellőznünk. 
Az atyai hajlandóságáról kedves emlékű azon időszakbeli soknemü kedvez¬ 
ményt s adományt nem említve, midőn az úrbéri viszony fűzé községünket 
a mtgos grófhoz, egyházunkat, egy évtizeddel ezelőtt, az épülendő lelkészi 
lak költsége fedezésére, 100 pengő forinttal segitni kegyeskedvén; majd a 
legelő-elkülönzés alkalmával, az 1857-ik év tavaszán, a lelkészi fizetés javí¬ 
tására 10 hold szántóföldet állandó birtoklás végett adományozván; a folyó 
évi mart. 20-kán történt, •— községünkben páratlan és példátlan — tűzvész 
miatt, hajlékaiktól s minden melléképületeiktől, élelem s ruházatuktól meg¬ 
fosztott 15 család keserve enyhítésére, ismét vigasztaló őrangyalként jelent 
meg, a nagylelkű s nemes szivü atya magas erényeit öröklött ifjú Sándor 
gróf intéz vénye : mely szerint elrendeltetik, hogy e határoni úgynevezett 
Avas erdőből, a kárvallottaknak egy hold föld fatermése azonnal kiadandó. 
Bár a nemes tett nem szorult dicsőítő szavakra, magában hordván az jutal¬ 
mát, az önérzet boldogító tudatát, annak felemlegetéseért bocsánatot re¬ 
ménylünk, midőn azt a tisztelt közönség tudomására juttatva, ennyi jótéte¬ 
ményért hálás köszönetünket kifejezni s kegyeletes tiszteletünket nyilvání¬ 
tani, elmulaszthatatlan kötelességünknek ismerjük. Elismerőleg kell ezúttal 
emlékeznünk, uradalmi ügyvéd, Bekényi Rudolf úrról, ki felebarátai javát 
munkáló nemes szivével bizonyítja, hogy igenis méltó azon szép s megtisz¬ 
telő összeköttetésre, mely közte és a mtgos grófi család között létezik. Op-
ris Gerő uradalmi ispán ur szives fáradságaért, s Húsz Sámuel hites mérnök 
ur, az ajándéklott erdőtér díjtalan kiszakitásaért, a szerencsétlen károsultak 
nevében szintén vegyék forró köszönetünket. A hazafiui s keresztyéni eré¬ 
nyekről jóhirü, ó-pályi közel községben lakó IJjfalussy családra, s a szom¬ 
szédos községekre cgyenkint, különösen Panyola községe érdemes lakosaira, 
a szerencsétleneknek adott jelentékeny segedelmezésökért , köszönetünk 
mellett, Isten minden áldását kérjük. — Kosa Dániel, ref. lelkész. 

4 (A franczia hadsereg osztályozása.) Egy tábori gyógyszerész em¬ 
lékirataiban ekkép osztályozza a franczia hadsereget : 1) Dicsőség és gaz¬ 
dagság : tábornagyok és tábornokok. 2) Dicsőség gazdagság nélkül : tisztek 
és közkatonák. 3) Gazdagság dicsőség nélkül : élelmezési bizottmányok. 4) 
Sem dicsőség, sem gazdagság : orvosok, tábori gyógyszerészek. 

— (Sorshúzás.) A herczeg Eszterházy-féle sorsjegyek június 15-kén 
történt húzása alkalmával főnyerőszámok lettek: 116274. szám nyer 40,000 
ftot; 62399. szám nyer 8000 ftot; 11502. szám ny. 3000 ftot; 61034. és. 
20633. számok nyernek 1500 ftot; 75636. és 110487. számok nyernek 
ftot; 12284. és 37782. számok 400 ftot. 
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A magyar Akadémia palotája. György) által, midőn az Akadémia épületének tervei fölött határozand, meg¬ 
hallgatandó leszen. E bizottság tagjai : Kubinyi Ferencz, Feszt Vilmos, naiií:tti/auuw ico/itii. u íjiiuiLBai; lakjai . xvuuiiiyi i^i^nv^z*, rco^L V 11111UO, 

-f (/Íz Akadémia) kinevezte azon bizottság tagjait, melynek véleménye Hollán Ernő, Ipolyi Arnold, Barabás Miklós, Szabó József, Toldy Ferencz, 
•&?. igazg. tanács épitészeti bizottsága (a két akad. elnök és gr. Károlyi Tóth Lőrincz és Hunf'alvy Pál. 

SAKKJATÉK. 
78-ik sz. feladvány. — Weisz A. J. tanár tól (Budán). 

Sötét. 

m • • 
i b e d e £ g h 

Világos. 
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

A 73-ik sz. feladvány megfejtése. 
(Rothfeld Józseftől.) 

Világos. Sötét. 
l ) V e 8 — e 7 : f H f 4 — e 6 
2) II d 2 — f 3 : + H d 4 — f 3 : 
3) d 3 — d 4 t . . . . ' H f 3 — d 4 : 
4) f 2 — f 4 , 

Helyesen fejtették meg. Balaton-Bogláron : Bárány Herminia. — Lessen : báró 
Meszéna István. — Pesten : báró Balassa István. — Kis-Kürt'ósön : Csetniezky Károly 
— B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Mottókon : Skvór Antal. — Szent-Mihályon : Szalay 
Sándor. — Veszprémben : Fülöp József. — Bodrog Kereszturón : Olcsváry Imre. — 
Gyula-Fehérváron : Horváth Lajos. 

Rövid értesítések. Buda : W. A. J. Nagybeesü küldeményét igen nagy köszö¬ 
nettel vettük; szives közreműködését továbbra is kérjük. Tanáesát követni fogjuk. 
Parabuty : R. J. A legújabban beküldött feladványt mielőbb közölni fogjuk. — Monok : 
S. A. Az állás már nem jut eszünkbe. Ha ön most kijavítva hibátlannak tartja, szives 
beküldését még egyszer kérjük. — Bécs : G. S. A 71. sz. f. csak egy féleképen fejthető 
meg. — Sz,-Mihály : Sz. S. A négy lépésesnek igen szép ál-megfejtése van. A három lé-
péses igen igen kedves, de kérdjük eredeti-e? — S.-Patak : Sz. M. A leírásba hibának 
kellett becsúszni, mert igy első lépésre mat. — Sz.-Fehérvár : A legújabb, három lépésre 
megfejthető. Talán lehetne rajta segitni! 

Színházi napló. 
Péntek, jun. 14. Először : „A trónvesztett.'' 100 aranynyal jutalmazott 

eredeti szomorujáték 5 felv. Irta Szigligeti. Most egészen más világot élünk, 
hogysem egy pályadijt nyert színmüvet nagy eseménynek tekinthetnénk, 
mint ez régebben történt, a midőn a most már tárczavesztett (ad notam 
„trónvesztett") Bach még oda fönn az ugorkafa tetején kis istennek képzel-
geté magát. A lapok futólag most is megemlitették ugyan a pályanyertes 
művet, de nem is hederitett rá senki; a mi nem is csodálható oly időben, 
midőn „trónvesztettet" nemcsak a színpadon, de az életben is láthattunk. 
Ily viszonyok közt jelent meg előttünk a 100 arany útiköltséggel ellátott 
,,Trónvesztett". A darab tárgya a magyar történelemből van merítve, hőse 
a nyugtalan vérü, gyenge jellemű Salamon király, ki a Géza és László her-
czegekkel történt czivakodása folytán elveszte koronáját, s számos viszon¬ 
tagság után végre mint bűnbánó remete halt meg valahol a Bakonyban, a 
mint ez szépen meg van irva Jókai magyar történelmében is. A darab szo-
morujátéknak van czimezve, de e czimet csak azért érdemli meg, mert biz 
az tagadhatatlanul szomorú dolog, ha egy királynak végre bűnbánó reme¬ 
tévé kell lennie. Ha azonban csak ennyi kivántatnék meg a szomorujátékhoz,, 
akkor bizvást lehetne annak tárgyául választani Bachot is, és ékes kaden- | 
cziákban meg lehetne írni, hogy az egykor mindenható miniszter a pünkösdi 
processioban Romában mezítláb vett részt, sőt követségi állomásáról végkép 
lemondva klastromba akar menni, tehát körülbelől bűnbánó vezeklést tart, 
mint Salamon, a mi ugyan dicséretes keresztyéni erény, de tragicum még 
akkor sem volna benne, ha például az excellentiás exminiszter diszfrakkja 
helyett szőrzsákot ölt vala magára és fejét is meghinti hamuval. Különben 
pedig a darab elég ügyesen van irva, a mit Szigligetiről előre is bizvást 
fültehettünk. Csak azt az egyet sajnáljuk, hogy az egész műből nem tűnt' 

ki, ha vájjon Salamon király feliratos vagy határozatos volt-e s vájjon fele¬ 
lős magyar minisztériumot kivánt-e, vagy municipalis kormányt? mert ez a, 
darab sikerére nézve döntő körülmény leendett. Hogy Salamon sem igen 
szívelhette a németet, arra nézve semmi kétségünk sem lehet, mert ő maga. 
egyszer igy fenyegetődzött : „Jaj neked, német, ha még egyszer találkozom 
veled!" Szerencse, hogy Salamon e fenyegetés után remetévé lett, mert kü¬ 
lönben, tudja Isten, még mi nem történhetett volna, talán még a Reichsra-
thot is szétugrasztja haragja nagy voltában. — Salamont Egressy, anyját 
Jókainé, nejét Szigligeti Anna, Gézát Feleki, Lászlót Lendvai, Videt Tóth 
József, Henrik császárt, kire Salamon, a mint fönnebb láttuk, ugy ráijesz¬ 
tett, Komáromy személyesité. Az előadás átalában jól ment, de közönség¬ 
több is lehetett volna. A szerzőt egy párszor kitapsolták, valamint a főbb 
szereplőket is. 

Szombat, jun. 15. Mizsei Mtri k. a. második vendégjátékául : „Lam-
mermoori Lucia'-. Opera 3 felv. Zenéjét irta Donizetti. 

Vasárnap, jun. 16. „A két Barcsay." Eredeti dráma 4 szakaszban. 
Irta b. Jósika Miklós. 

Hétfő, jun. 17. Másodszor : „A trónvesztett." Eredeti szomorujáték 5 
felv. Irta Szigligeti. 

Kedd, jun. 18. „Rigoletto." Opera 4 felv. Verditől. 
Szerda, jun. 19. Uj szereposztással először : „Nem mind arany, a mi 

fényük.'- Vígjáték 3 felv. írták Thomas és Morton; fordította Csepreghy. 
Csütörtök, jun. 20. „Ernani>i. Opera 4 felv. Zenéje Verditől. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5676. Belényes-Ujlak. B. P. Ugy volt, a mint ön sejtette. Régen ki volt jelölve, 

de a kézirat-halmaz között eltévedt. Hiszszük, hogy azért még nem késett el. 
5677. Papa. Szigeti Szabó E. A kérdéses 1 í't. nem érkezett ide. {Kiadó ftit>.) 
5678. Debreczen. K. O. J. Mindkét lapunk f. é. 18-ik száma annyira elfogyott, 

hogy hírmondónak sem maradt belőle. Kiadóhivatalunk igéretét bírjuk, hogy mindent el 
fog követni egy ily szám visszaszerzésére, melyet rögtön elküldend. Igen sajnáljuk, hogy 
épen lapjaink oly buzgó és lni olvasónéja irányában nem áll hatalmunkhan, szolgálatkész¬ 
ségünket kimutatni. A számok annak idejében rendesen elküldettek. 

5679. Pozsony. H. Ernő. Ajánljuk szives figyelmébe előbbi mondanivalónkat, — 
sajnálkozásunkkal együtt. 

5680. Vaskón. Ilma. A közlött tény elég embertelen, de magánügyi természeténél 
fogva nem nyilvános közzétételre való. 

5681. Nagy-Körös. Sz. F. Ismernünk kellene a költeményt s az állított elferditést, 
hogy a közlött „óvás1" fontosságát belássuk. A kérdéses könyvnek hirét sem hallottuk. 
Más módot ajánlanánk a helyreigazításra, p. o. a hallgatást, vagy pedig a költeménynek 
újbóli kiadatását, — kellő észrevételekkel. 

5682. V.-Hidvég. S. I. Az ajánlatot szívesen fogadtuk. A közölhetőt mindig örö¬ 
mest közöljük. 

5683. Arad. Cs. J. Jövő alkalommal. Előbbi levelei, melyeket említ, nem érkeztek 
hozzánk. 

5684. Tornos. V. P. Olvastuk a rövid megjegyzést; szeretnők a véleményt bőveb¬ 
ben indokolva látni, hogy hozzászólhatnánk. Az arczképek legtöbb esetben dicséretesen 
kiállják a versenyt bármely külföldi vállalattal. Már máskor magyaráztuk, hogy Ja litho-
graphia esak csekélyebb számú példányokból álló vállalatnál alkalmazható. Jó fametszés 
többet ér és alkalmatosabb minden más készítménynél. 
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Holdnegyed : (g; Utolsó negyed 30-án 3 óra 59 perczkor reggel. 

T A R T A L O M . 
Debreczeni honvéd-siremlék terve (képpel). — Hármas párviadal. Bartók Gábor. 

— Ottó, Apor várában. Medgyes Lajos. — Az állatok, mint jelképek. Dr. S. J. — Képek 
a hazai népéletböl (kép). — A képviselőház ülésterme a Nemzeti Múzeumban (képpel). 
— XVII. századbóli magyar nyelv töredékek. Hradszki Antal. — Tárhat : A Budán 
épitendő magyar népszínház. — Irodalom és művészet. Egyház és iskola. Ipar, gazdaság, 
kereskedés. — Teleki-gyászünnepélyek. — Közintézetek, egyletek. Balesetek, elemi csa¬ 
pások. Közlekedés. Mi újság? A magyar Akadémia palotája. Sakkjáték. Színházi napló. 
Szerkesztői mondanivaló. Heti naptár. 

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

H<£* Melléklet : Előfizetési felhívás a „Hírmondó" uj politikai 
néplap, s a „Novilúg" 1861. évi július—decemberi folyamára. 

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

Pífelffl "ft, iT^Sr-an 
*.,-4M» 

26-ik szám. Nyolczadik évi folyam. 

Pest, június 30-án 1861 . 

A Vasárnapi Újság hetenkint egyszer nagy negyedrétben l '/i ivén jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz kflidve vagy postai utón külön a Vasárnapi Ujságm 
félévre 3 ft., a Politikai Uj donságokkal együtt 5 ft. ujpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 3. szám) bérmentve utasítandó. 

(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.) 

Bodola Sámuel, erdélyi reform, püspök. 
Testvérhazánk Erdély, becsületben és köztiszteletben meg-

Ö8zült helvét hitvallású püspökének képét veszik ezúttal olvasóink, 
azon férfiúét, kinek 7 tizedre terjedő munkás életfolyamát rendü¬ 
letlen vallásos hit, apostoli buzgóság, catói szigor és magyar nyilt-
ság jellemzik. Életének legnagyobb részét tanári hivatalban tölt-
vén, érdemei e téren legfényesebbek, s a kik tanítványai voltak, 

! bevallják, hogy tanmodora bibliai egyszerűséggel, nagy könnyü-
séggel és tisztasággal párosult. A kedvező eredményről tanúsko¬ 
dik Erdély ref. papságának képzettsége, melynek nagyrészét ö ne¬ 
velte pappá. 

Az erdélyi reformált egyház mostani legfőbb tisztviselője, 
! Zágoni Bodola Sámuel született 1790-ben december 10-én Erdély -
| ben Székely-Udvarhely városában. Édesatyját, ki az ottani ref. 

kollégiumban a bölcsészet és számtan rendes tanára volt, már 6 éves 
korában elvesztvén, szerető anyja egyedüli gondjaira maradt. Ta¬ 
nulását 1803-ig a sz.-udvarhelyi, azután atyai nagybátyja, enyedi 
tanár és később az erdélyi ref. egyház 
felejthetlen emlékű derék püspöke, 
Bodola János, gondviselése alatt, a 
n.-enyedi ref. kollégiumban kitűnő 
sikerrel folytatá, s ez utolsóban be 
is végzé. 1814-ben a göttingai egye¬ 
tembe ment, hol több erdélyi isme¬ 
rősén és barátján kivül Magyarhon¬ 
ból Péczeli József későbbi debreczeni 
tanár, Szoboszlai Pap István püs¬ 
pök stöbb jeles társaságában foly¬ 
tatá tanulmányait. 

Hazatérte után 1816. tavaszán 
Kolozsvárit özv. B. Dániel Istvánné, 
és gr. Toldalagi Lászlóné udvaruk¬ 
ban kezdémeg hirdetni azUr igéjét; 
innen a következő évben \Héde fá¬ 
jára vitetett, s az 1817. Déván tar¬ 
tott zsinat alkalmával felszenteltet¬ 
vén, már a következő 1818. év nyara 
mint a virágzó m.-vásárhelyi egyház 
fényes állomásu papját üdvözlé. Ek¬ 
kor örökre bucsut monda csendes 
falusi lakának, a szép ismeretü jeles 
szilárd jellemü férfit innen a tettek 
terére szólitá végzete. 

Alig két év múlva 1820-ban 
már mint sz.-udvarhelyi theologiai 
tanárt példás szigorú igazságosság¬ 
gal látjuk ostorozni a fiatalság tét- BODOLA SÁ MIÍKL. 

lenségét, s másrészről erős kezekkel zabolázni a kicsapongó szellem 
szilaj tombolásait, lassan lassan a humanismus elveivel és a tudo¬ 
mányok megkedveltetésével nemesebb irányba vezeté azt és igye¬ 
kezetét siker koronázá. Jó útra vezeté a jóra való, de roszul in¬ 
dult ifjúi hevet. Udvarhelyi tanársága idejét ma is mint időszakot 
emiitik, melyben a mindig nemesebb irányú törekvés, haladás és 
virágzás alapja vettetett meg. 

1833-ban udvarhelyi tanárságát a m.-vásárhelyivel cserélte 
fel. Itt szintén hü maradt elveihez, kérlelhetlen szigorral és nemes 
buzditással munkála az ifjúság javán. 

1836-ban az erdélyi egyházi főtanács méltányolva érdemeit a 
N.Baczonban tartott zsinaton a ref. egyház közföjegyzöjének vá-
lasztá, a püspöki hivatalra lépett Antal János helyébe. 

Az 1841-ik évben az egyháztanács uj jelét adá méltánylatá-
nak, midőn Bodola Sámuelt a jeles n.-enyedi ref. kollégiumba tévé 
át a theologia tanárának. Itt hasonlag az ifjúság czélszerü nevelése 

volt vezérelve, s az ellene és rend¬ 
szere ellen itt-ott feltornyosuló hul¬ 
lámok mint rendithetlen szirten meg¬ 
törtek rajta. 1848-ig működött itt 
fáradhatlan kitartás és buzgósággal, 
midőn e gyászemlékü év lángostora 
elpattanva a n.-enyedi kollégium és 
a város felett, több tanár polgártár¬ 
saival vándorbotot véve kezébe, Ko¬ 
lozsvárra menekült családjával, ál¬ 
dozatul hagyván minden addigi szer¬ 
zeményét. 

1849-ben Kolozsvárról M.-Vá-
sárhelyre vándorolt mint „hónában 
hontalan," mig a következő év őszén 
a főegyház-tanács rendeletéből, — 
mivel a n.-enyedi kollégium lángok 
martaléka lett, s ott tanításról szó 
sem lehete — másodszor vévé át 
a vásárhelyi tanárságot. Itt ismét a 
theologiát tanitá. 

1854-ben a zilahi közzsiriat ha¬ 
tározata folytán a theologiáná^ ed¬ 
dig négy kollégiumban tanítása egy -
helyre öszpontosittatván, az ideigle¬ 
nesen Kolozsvártt székelő n.-enyedi 
papnöveldében a theologiát tanította. 
és tanítja jelenleg is, vivén ej 
smind az 1852-ben reábizott i 
hivatalt is, melyben előde, a' 
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