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A „Vasárnapi Ujság44 1862. évi folyamának tartalma. B) Szöveg. 

ll 

A) Képek és rajzok jegyzéke. 

I. Arczképek. 
A) H a z a i a k . 

Gróf Dessewfiy Emil 
Ifj. Bartal György 
Báró Wenckheim Béla . . . . 
Rónay Jáczint 
Xántus János 
Szentpétery József 
Dr. Tormássy Lajos 
Jámbor Pál 
Haynald Lajos püspök 
Kulisseky János 
Pálfy József 
Lukács Móricz 
Kriza János 
Madách Imre 
üomini Vincze 
Trefort Ágoston 
Duka Tivadar 
Egressy Gábor 
Simor János püspök 
Kubinyi Ferencz 
Liedemann Fr . Sámuel . . . . 
Hollósy Kornélia 
Czigler Antal 
Kis György néptanitó 
Vigyázó Antal 
Gáspárik Kázmér 
Hunfalvy Pál 
Török Pál 
Szentpétery Zsigmond 
Némethy János néptanitó . . . 
Tóth József 
Illésházy grófok 

1. István. 2. Gáspár. 3. Gábor. 
György 

5. Miklós. 6. József. 7. János. 
István 

Báro Podmaniczky Frigyes . . . 
Kath Károly 
Szerdahelyi Kálmán 
Fáncsy Lajos 

Szám 
. 1. 
. 2. 
. 3. 

4. 

B) Külföldiek. 
Albert Eduard. Walesi herczeg 
Zágonyi örnagy 
Miklós, montenegrói fejedelem . . 
Mirko montenegroi nagyvajda . . 
Konstantin nagyherczeg . . . . 
Hugo Viktor 
Dawis Andrew Jackson . . . . 

II. Történelmi képek. 
A) Hazaiak. 

Árpád sirja ismertetéséhez : 
1. Ó-Buda térképe 
2. Árpád sírjának helye . . . 
3. Fejéregyház alapterve . . . 
4. Fejéregyházi forrás , 
5. Árpád forrás malma . . . . 

4. 
6. 
7. 
9. 

l l , 
13. 
15. 
18. 
19. 
20. 
21 . 
22 
23. 
24. 
25. 
26. 
SO. 
81. 
32. 
33. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
42. 
43. 

45. 

46. 
47. 
48. 
50. 
52. 

28. 
,14. 
49 

S z á m 

. 5 . 
1 3 . 

B) Külföldiek." 
Északamerikai hadjáratból : 

Zágonyi őrnagy támadása 1. 2. . 
O'Hara Burke temetése Ausztráliában 
Pánczélos hajók elsö csatája 

(Monitor és Merrimac) 19. 
Északamerikai háboruból 23. 
Nürnbergi vasszüz . . . . . . . 51 . 
Nürnbergi börtön . . . . . 61 . 

Japáni követek Európában . . 
Adelsberg város és barlang . . 
Bakui tüzimádók 
Elefánt vadászat Afrikában . . 
Mezőégés Amerikában . . . . 
Rosenlaui havas Sveiczban 

Szám 
. . 27. 
. . 30. 
. . 34. 
. . 36. 

38. 
. . 48. 

38. 
39. 
40. 
41 . 
42. 

111. Táj- és utiképek, népisme. 
A) Hazaiak. 

Petőfi lakása Gödöllőn . . . . . 1.1 
Ferenczy István kertilaka Rimaszom¬ 

baton 3. 
Huszt vár és város 4. 
Deési városház 10. 

„ kaszinó l l . 
„ kisdedóvóda 14. 

Duna kiáradása 1862. februárban . . l l . 
Déva-Ványa 12. 
Domiczabarlang bejárása 12. 

„ pitvara 12. 
Ajnácskö 14. 
Bodajki fürdő , . . 17. 
Tengerszem a Kárpátokon . . . . 21. 
•Boz (Holling) fürdőhely 22. 
•Balf (Wolfs) fürdőhely . . . . . . 22. 
-Pozsony 24. 
Torna vára 25. 
Parádi csevicze cs timsósfürdö . . . 27. 
Nyári éj a pusztán 31 . 
Székesfehérvári megyeházpiacz . . . 33. 
Magyarországi és erdélyi bányahelyek : 

1. Selmecz, délről 35. 
2. „ nyugotról 35. 
3. Körmöcz 36. 
4. Szomolnok 36. 
5. Beszterczebánya a dombokról . 39. 
6. „ az érczolvasztó 

felöl 39. 
7. Nagybánya északról . . . . 43. 
8. ,. nyugotról . . . . 43. 
9. Bálán , . . ' . " 44. 

10. Nagy-Ág 44. 
11. Csetátye mára 45. 
12. ,, mica 45. 
13. Detonata gola 49. 
14 „ flocosa 46. 

Ó-Kigyósi kápolna és sírbolt . . . 38. 
Nyalábvár Királyházán . . - . . 40. 
M'ikevár . . ' 40. 
Zágráb 50. 
Csiesva vára o\j 

B) K ü l f ö l d i e k . 
Cattaroi öböl és Suttorina . . . . 1. 
Montenegróiak a Skutari tó mellett . 2. 
Kirgiz család Ázsiában 14. 
Mont-Cénis átfúrása 15. 

„ alagut 26. 
Miramare 26. 
Trieszt 26. 

IV. Építészet, emlékművek, 
régiségek. 

A) Hazaiak . 
.Pesti redout-épület 1. 
M. Akadémiai palota tervei 
1. Henszelman terve 8. 
2. Szkalnitzky „ 7. 
3. Ferstel " 8. 

; 4. Klentze „ 9. 
I 5. Stüler elsö terve 9. 
\6. „ második terve 31. 
Esztergomi sz.-egyház', érseki lak és 

káptalan 10. 
-Fóthi templom 1) belseje, 2) sírbolt . 16. 
Györszigeti kórház és kisdedóvó . . 20. 
Keszthelyi kéjlak 20. 
Régi harangok (mérgesi , cseszneki, 

enyingi 20. 
Kicsinden talált régiségek . . . . 22. 

-Pozsonyi főtemplom 24. 
„ föpiacz és városház . . . . 24. 
., szinház 24. 

-Budai török mecset belseje . . . . 28. 
Székes-fehérvári ásatásnál a földréteg 28. 

„ ,, ásatások térképe . . 30. 
Vörösmarty síremléke Londonban . . 29. 
Keszthelyi szinház 29 
B.-füredi uj nyári szinház 30. 
Kecskeméti ev. templom terve . . . 33. 

í Petőfí szobra Kis-Kőrösön . . . . 34. 
Gr. Wenckheim kastélya Gyulán . . 44. 
Sz.-Fehérvári vár maradványa . . . 44. 

•Szentháromság szobra Pesten . . . 45. 
Székesfehérvári ásatások rajza . . . 46. 
Szelevényi templom 47. 
Serédy-emlék Zboró mellett . . . . 48. 

-Haltéri kut Pesten 49. 
Beregszászi templom 51. 

V. Természettudomány, ipar, 
gazdaság, müvészet. 

| Szám 
í Borz-bóczfark (dasyurus ursinus) . . 2. 
1 Vezúv legujabb kitörése 4. 
) Tengerala t t i tevék (Bauer Vilmos gépe 
{ hajók kiemelésére a tengerből) 1. 2. 6. 
'• Pusztai növénycsoport (árvalyánhaj, 
1 kökörcsin stb.) 8. 
í Lejövet a Monté Rosáról 10. 
! Hamilton fürészelő gépe 1. 2. 3. . l l . 
i Hadi röppentyű (rakéta) 13. 
! Kolibri fészke 16. 
i Huzagos háttöltetü ágyu 17. 
i Vastermelés: 
! a) zsebbel! iránytű 15. 
1 b) bányamérés 15. 

c) szénégető mile 16. 
d) olvasztó kemencze 17. 
e) fúvó 18. 

; Vizhatlan csatornazárak 18. 
j Struczmadár 3. rajz . . . . . . . . 23. 
• Molnár L. kavicstörö gépe . . . . 28. 
i Vadkacsa vadászat 29. 
! Ungár Gyula gépgyára Pesten . . . 29. 
| Amerikai vadlovak 32. 
Tiroli havas megmászása 35. 

B) Külföldiek: 
Vezúv, Pompeji cs Herculanum: 

id. Plinius halála 
Vezúv Strabo idejében . . . 
Vezúv Plinius idejében . 
Vezúv környéke 
Pompeji utcza 

» sütőműhely . . . . 
„ borkereskedő czimer . 
„ Isis temploma . 
„ tragikai szinház . . 
„ siremlék 
„ Lucretius háza 
„ Nyilv. kut 
„ amphitheatrum . . 
,, gladiátor 

16. 
16. 
16. 
16. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
19. 
19. 
19. 
19. 
19. 

Medvék a londoni állatkertben . . . 37. 
Szedő a betüszekrény elött . . . . 89. 
Papirsimitó gép 39. 
Gyapot-toboz . . . . " . . . - 44. 
A farkas (4 rajz) 48. 
Bivalyvadászat áz indiánoknál . . . 49. 

| Esztergom dunai részének térrajza . 50 
(•Ganz vasöntödéje Budán 51 
I Regenti ujabb légutazása 52, 

VI. Hazai népélet, népviselet. 
Tolnainegyei svábok , 2. 
Baranyaraegyei svábok 2. 
Utazó czigány csoport 8. 
A vén halász 7. 
Az ér mellett 
A puszta hervadó virága . . . 
Szegszárd vidéki népviselet . . 
Gazdag mulató 
Sárközi (tolnai) népviselet . . 
Somogyi kanász és családja . . 
Meszelőkötő czigányok . . . 
Kolompár czigányok . . . . 
Somogyi juhászbojtár 
Teknövájó czigányok . . . . 
Vándor czigányok télen . . . 
Vályogvetö czigányok . . . . . 
Horvát népviselet 

10. 
13. 
17. 
18. 
21 . 
23. 
25. 
27. 
32. 
37. 
41 . 
37. 
50. 

Vil. Vegyes tartalmu. 
Csongrádi uj iskolaépület 7. 
Puczinczi népiskola l l . 
Aradi tüzoltókar 14. 

1. Elmélkedések, értekezések, 
fejtegetések. 

Lap 
Gr . Dessewffy Emil akad. megnyitó 

beszéde 1 
Az ember, életének legelső szakábán. 77 
Az árvalányhaj és az Alföld költészete 

(képpel) 911 
Egy épitészeti pályázat tör ténete . Berg 

cs Hencz 99 
Értesítés a kisdedóvás ügyében. Jia-

pos J 188 
Azoknak, kik a könyveket megnem 

becsülik. J. Sándor. I . . . . 234, 245 
Böngészetek a harczászat ("taktika) 

terén. Döntö I. . • 318, 331, 343, 353 
Hírlapirodalmunk a 18-ik században. 

Szinnyey .7 391, 404 
Elmebetegeinket küldjük tébolydába. 

Dr. Dolgá Károly. . . . . " . . 414 
Miért fognak most kevesebb ha la t? 

Kenessei/ Albert 415 
Az erényről. Libertinyi József. . . . 440 
A gázvilágitás története. Schóber Béla. 531 
Egy szó a székesfehérvári ásatások 

ügyében (képpel ) Fekete J . . . . 544 
A magyar ruha külföldön P. F. . . 558 
A tébolydák a jelenkorban. Dr. Bolyó 

Károly . . . . 606 

2. Elbeszélések. 
Szolnok védelme (1552.) P . Szath¬ 

máry Károly 3, 14, 25, 38, 50 
Egv csapással két legyet. Finta Kár. 62 
Magyar népmondák 151, 163 
A debreczeni kastély. I I . Jókai Mór. 

158, 170, 183, 210, 210, 218, 232, 
242, 254, 266 

Tollrajzok a tengeri életből. Eördögh 
Jenö. 314, 325, 338, 350, 362, 374, 

386, 398 
Patócsi Zsófia s négy leánya. Bocs¬ 

kai Pap Lajos 446 
Fejedelmi párbaj. Bocskai Pap Lajos. 494 
A villámjárta. Jókai Mór. . 506, 518, 530, 
Miért láttál. Jókai Mór 554 
Egy nap a bányákban. Kálmán F . . . 578 
Sylvester éj utolsó percze. Jókai Mór. 614 

3. költemények. 
Balogh Zoltán, Kántor halála. . . . 302 
Bényei Gábor, Népdalok . 446, 518, 614 
Bonyhai Benjámin, A huszár. . . . 86 

— — Piroslik a somfa. . 183 
—- — A hütlen szerető. . 362 

Csengéi Gusztáv, Edua (j0'2 
Dalmady Győző, Hugom az oltárnál. . 38 

— — Erdőben. . : . . 614 
Farkas Albert, Az álom 470 
Fejes István, Hozzád megyek. . . . 278 

— — Tiszai kép 422 
— — A huszár. . ' . . . . 554 

Gömöry Frigyes, Főző gazda. . . . 482 
Györy Vilmos, Ferenczy István elha¬ 

gyott lakában (képpel.) . . . . 29 
— — Az ér mellett (képpel.) 113 
— — Gazdag mulató (kép¬ 

pel.) 209 
Jánosi Gusztáv, Egy jó öreg pap ha¬ 

lálakor. . . . " . ' 350 
Jókai Mór, Bábel 98 

— — A nemtö szózata. . . . 402 
Kerényi Frigyes, Az erdei lak. . . . 498 
Kuliffay Ede, A vén halász (képpel.) . 77 

— — Az ősi kúria. . . , . 146 
Lines a Károly, Nagy Lajos Aversában. 566 
Losonczy László^ Népdalok 74 
Németh János, Falu végen 386 
Pájer Antal , Csupa gyász 68 
Petőfi Sándor, Az erdei lak. . . . . 498 
Rab István, Hadi fogoly voltam . . 14 
— — Két gerle 134 

Sántha Károly, Őszi estén 542 
Solymosi, A természetben 446 
Soós Miklós, A serkei várhegyen. . . , 170 

— — Szegény ember dolgát 
boldog Isten birja. . . 290 

Lap 
Soós Miklós. É r t ed sirja 302 

— — Elmerengek gyakran. . 314 
— — Ősszel 506 
— — November végén. . . . 590 
— — Karácsony ünnepén . . 609 

Szabados J ános , Rab István emlékére. 261 
— — Miska 338 

Szakái Lajos, Szenes tenger. . . . 50 
— — Az epedő szolga legény. 195 
— — A három Körös. . . . 254 
— — Magyar bokréta. . . . 362 

Szél Ákoe, Pünkösdkor 273 
Szél Farkas , Szalk-Szent-Mártonban. 3 
— — Imre király . 5 0 

— A követ 206 
Tamdsfi Gyula, A tudós inasa. . . . 434 
ZViafyKálman, Szilágyi Mihálynak szo¬ 

moru dalai török rabságában. 218, 
230, 242 

— — Mátyás hollója Sz -Fe¬ 
hérvárott 325 
— — A három pálma. . . . 410 

Tolnay Lajos,Bakaraszti javasasszony. 458 
Tompa Mihály, Héber legenda. . . . 122 

— — Borozás közben. . . 158 
— — A jövevény, . . . . 374 
— — Az erdei lak. . . . 498 

Zajsoni, Görög császár leánya. . . . 530 
— Maradj édes fiam. . . . , 578 

Váradi Gusztáv, Tavaszi kép. . . . 266 
Vida József, Kapardi ur 26 

86 i 
Oláh Balázs és á nándorfehérváriak. 

1521. Pauler Gyula 74, 
Történelmi kalászatok. Lehoczky Tiva¬ 

dar 79, 114, 271, 288, 819, 339, 356, 427, 

104; 
Időjárási jegyzetek . . 
Régiségek. A. J 
A Duna kiáradása 1862. februárban 

(rajzzal) 126 
Talált régiségek Szécsenyben. Váncsa 

Gyula 129 
Elkésett régészeti levelek Ipolyi Ar¬ 

noldhoz, (rajzokkal) liómer Flóris. 198, 
234, 259 

A regensburgi kínvallató-kamra . . 
A pánszélos hajók elsö csatája Észak¬ 

amerikában (két képpel) . . . . 
A bécsiambrasi gyüjtemény rövid kró¬ 

nikája Cseörgheö Aladár . . . . 
Henszelmann Imre jelentése a székes¬ 

fehérvári régiségekről, (rajzzal) 330, 342, 
354, 366 

Régi magyar szakácskönyv 332 , 345 , 357, 
869. 883 

Pásztó városHevesmegyében. PaczelcV. 339 
Nándorfehérvár multja. Csuti Zsigmond 410, 

422, 434. 
Boszorkány perek a X V I I I . századból. 
_ Pataky Ferencz 416 

Árpád sírja (öt képpi;l)!Ifj. Busel Jlésö 
Sándor . . 438, 451, 463, 475, 486, 498 

4. Élet- és jellemrajzok. 
Gr. Dessewffy Emil (arczkép) . . . 1 
Ifj. Bar ta l György (arczkép) . . . 13 
Wenckheim Béla báró (arczkép) . . 25 
Rónay Jáczint (arczkép) 37 
Albert Eduard, walesi herczeg (arczk.) 49 
Xantus János (arczkép) 61 
Szentpétery József (arczkép) . . . 73 
I . Miklós montenegrói fejedelem, és 

atyja Mirko nagy vajda (két arczk.) 85 
Dr. Tormássi Lajos (arczkép) . . . 97 
Jámbor Pál (arczkép) 121 
Haynald Lajos (arczkép) 145 
Kulisseky János és az erdélyi biztositó-

társulat (arczképpel) 169 
Pálfy József (arczkép) 205 
Lukács Móricz (arczkép) 217 
Kriza János, erdélyi unitárius püspök 

(arczkép) A 229 
Madách Imre (arczkép) 241 
Conte Domini Vincze (arczkép) . . 253 
Trefort Ágoston (arczkép) . . . . 265 
Duka Tivadar (arczkép) 277 
Egressy Gábor (arczkép) 289 
Simor János győri püspök (arczkép) . 301 
Konstantin, orosz nagyherczeg (arczk.) 325 
Kubinyi Ferencz (arczkép) . . . . 349 
Liedemann Frigyes Sámuel (arczkép). 361 
Hollósi Kornélia (arczkép) . . . . 373 
Czigler Antal (arczkép) 385 
Hugo Viktor a számkivetésben (arczk.) 397 
Kiss György néptanitó (arczkép) • • 409 
Bojári Vigyázó Antal József (arczkép) 421 
Gáspárik Kázmér, váczi nagyprépost 

(arczkép) . . . y . . . f 433 
Hunfalvi Pál (arczkép) 445 
Török Pál. (arczkép) 457 
Szentpéten Zsigmond (arczkép) . . 469 
Némethy János (arczkép) . . . . 493 
Tóth Jozsef (arczkép) 505 
A gr. Illésháziak (nyolcz arczkép) 529. 541. 
Báró Podmaniczky Frigyes (arczkép) . 553 
Ráth Károly (arczkép) 565 
Dawis Andrew Jackson (arczkép) . • 577 
.Szerdahelyi Kálmán (arczkép) . . • 589 
Mohamed 607 
Fáncsy Lajos (arczkép) 613 

5. Történeti czikkek, régiségek. 
s rokon-

Az úszakamerikai hadjáratból (2 képpel) 
52, 268 

Bécs a 15-dik században 54 

Böngészet a tör ténet mezején. Gönczi/ 
Benő . . . . . . . . 451,512 

A székesfehérvári régi föegyház és ki-
r á M sírbolt. Tieniellay Gusztáv 519, 531, 

542 
Két régi oklevél. S. E. A 536 
Történeti adatok a szárazföldi zár ide¬ 

jéből. Z. G 547 
Régi magyar oklevelek. Balogh Lajos 548 
Történelmi aprósáogk. Kajári Gusztáv 583 
A templomok története J . Sándor I . . 590 
Mátyás királyról, fíaleot-K.azinczy ut . 

603, 615 
Nürnbergi vas-szűz (2 képpel) . . . 606 

(i. Hazai tájleirások, intézetek, 
népviseletek, épitészeti müvek. 

-A pesti uj redoute-épület 6 
"jttófi lakása Gödöllőn 1844. ("képpel) 

épei a hazai népéletböl (képekkel.) 
XII. Tolnamegyei svábviselet . 17 

XIII . Baranyamegyei svábviselet. 17 
XIV. Utazó czigány-csoport . . 28 
XV. A vén halász 77 

XVI. Az ér mellett 113 
XVII. A puszta hervadó virága . 149 

XVIII. Szegszárd vidéki népviselet 193 
XIX. Sárközi népviselet . . . 244 

XX. Somogyi kanász és családja 268 
XXI. Meszelő kötő czigány nök . 294 

XXII. Kolompár czigányok. . . 313 
XXIII. Somogyi juhászbojtár . . 376 
XXIV. Teknövájó czigányok . . 435 
XXV. Vándor czigányok télen . . 481 

XXVI. Vályogvető czigányok . . 555 
Ferenczy István müereklyéi R.-Szom¬ 

baton (képpel) , 30 
Huszt vár cs város (képpel) . . . . 41 
A magyar akadémia-palota tervei. I. 

II . I II . IV. V. (öt képpel) 76, 88, 100 
A congrádi uj iskola-épület (képpel) 80 
Az esztergomi székesegyház, érseki 

lak és káptalan (képpel) . . . . 109 
Deés város középületei (három képpel) 

Pataki Ferencz . . . . 115,127,163 
A puczinczi népiskola (képpel) . . . 128 
Déva-Ványa (képpel) /,. J> 133 
A Domicza-barlang (két képpel) . . 136 
Ajnácskö (képpel) 161/ 

•A fóthi templomi belseje (két képpel) 185 
A bodajki fürdő (képpel) 197 
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Pest, január 5-én 1862. 

A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben 1V» iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ujpénzben. — Az előfizetési dij aVasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-utcza 4. szám) bérmentve utasítandó. 

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

Gróf Dessewfiy Emil akadémiai megnyitó beszéde. 
(Dec. 22. 1861.) 

Most, midőn a hazai közélet, a mult év küzdelmeinek lecsilla- j 
pulta után, ismét szünidőt kénytelen tartani, s a politikai tanács¬ 
termek bezáródása után 
ujra a magántevékeny¬ 
ség, magábaszállás és jö¬ 
vőre számitás napjai ál¬ 
lottak be : kétszeres fon¬ 
tossággal birnak oly nyi¬ 
latkozatok, melyek a hely¬ 
zetjózan felfogása mellett, 
irányul és útmutatásul 
szolgálhatnak a nap teen¬ 
dőire nézve. A magyar 
Akadémia elnöke, gróf 
Dessewffiy Emil, már több 
nyilvánosan tartott beszé¬ 
dében adott a nemzetnek 
józan tanácsokat, vigasz¬ 
taló és bátorító szavakat, 
melyek az erős meggyő¬ 
ződés nyugottságával el¬ 
mondva, a kivánt hatást 
mindenkor meg is tevék. 
Uj évi irányzóul a ma¬ 
gyar közönségnek most 
sem adhatnánk alkalma¬ 
sabb szózatot, mint az 
Akadémia elnökének a 
közelebb lefolyt nagygyü¬ 
lés alkalmával tartott be¬ 
szédét, mely a gondolkodó 
ember számára bő anya¬ 
gul szolgál s a közelmúlt¬ 
ból hasznos tanulságokat 
von a jövő teendőire néz¬ 
ve. *) A beszéd egész ter¬ 
jedelmében igy hangzik : 

„Tekintetes Akadémia! 
„Midőn ma negyedízben áll előttem az alkalom, ezen tudomá¬ 

nyos intézet rendszeres 
évi közgyülését megnyit¬ 
hatni s egyszersmind a tisz¬ 
telt gyülekezetet a legszí¬ 
vesebb érzések köztüdvö¬ 
zölhetni, nincs okom azo¬ 
kat, miket a m. Akadémia 
sajátszerü feladásairól, s 
a magasabb müveltség 
magyarosodásának köz¬ 
vetitése által igényelt s 
egyszersmind nemzetisé¬ 
günk fenntartására irány¬ 
zott szellemi küzdelmek¬ 
ből neki jutott munkarész 
mivoltáról és kellékeiről 
előbbi beszédeimben el-
mondottam,ezuttal böveb-

•) Igen örvendünk, hogy ez 
alkalommal egy régi tartozásunkat 
róvhatjuk le olvasóink irányában 
« *égre azon arczképet is közöl¬ 
hetjük, melynek már régen ott 
kellene állania a Vasárnapi Ujság 
csarnokában, de melyet megnyer¬ 
nünk sokáig lehetetlen volt. Ez 
alkalommal megjegyezzük, hogy 
gr. Dessewffy Emil 1814-ben szü¬ 
letett s a nagyhirü gróf Dessewffy G R Ó F D E S S E W F F Y E M I L 

Józsefnek, Kazinczy Ferencz tu¬ 
dós barátjának fia. A hazai kö¬ 
zönség régóta ismeri, mint a poli¬ 
tikai s irodalmi pálj a egyik kitünö 
bajnokát, ki sokszor nem azon az 
oldalon küzdött ugyan, melyen az 
uralkodó hangulat látni szerette 
volna, de mindenkor a küzdtér 
szellemdus és bátor lovagjai közé 
tartozott. Gróf Dessewffy Emil, 
Auré: bátyjának halála után a 
conservativ nézetek vezér képvi¬ 
selője lön mind az országgyülése¬ 
ken, mind az ő vezérlete alatt 
megjelent „Budapesti Hiradó"-
ban. Hányszor vivott keménynél 
keményebb harczokat a szabadel¬ 
vü párt kitünő tagjával, b. Eötvös 
Józseffel, — kivel most az ország 
tudományos intézetének, az Aka¬ 
démiának elnöki székét osztja 
meg az 1858-ki uj szervezés és 
választás óta Csupán azért emiit¬ 
jük együtt a két nevet, hogy al¬ 
kalmunk legyen ujra kimondhatni, 
mikép az ország csak örvendhet, 
hogy legbecsesb s legfontosb 
ügyeinek egyike, a tudomány ápo¬ 
lása, oly kezekben van, melyek an¬ 
nak jövő kifejlését, virágzá"^1 

letóleg a viszonyaink közt 
legnagyobb biztositékot n" 
Az ég segitss a haeai ' 
nyosság vezéreit nagy < 
feladatukban ! 

1-sö szám. 
A 

Kilenczedik évi folyam. 
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ben fejtegetni. Mióta mindezt, mint gondolom, a haza rokonszenves 
helyeslése mellett és az Akadémia által megértetve, hazámfiai: 
szivére kötöttem és megfontolásuk alá terjesztettem, a haza általi 
lelkesen felkarolt és bővebb anyagi eszközökkel ellátott intézet 
megélénkült tudományos tevékenysége, a maga illetékes medrében! 
tartva magát, munkásságát ubban s azon buzgó szorgalommal 
igyekezett folytatni, melyet azon nagy ügy hiv szeretete, melynek! 
szolgál, nekie mula»zthatlan kötelesség gyanánt szab eléje. Azokj 
iránt, mik ez irányban s az Akadémia köréhez tartozó különböző 
tudomány-szakokban történtek, titoknoki előterjesztés fogván a 
tisztelt gyülekezetnek teljesebb tájékozást nyujtani, csak azt jegy¬ 
zem meg, hogy egyébként a lefolyt akadémiai évben intézetünk\ 
körül valamely oly kiváló tény, mely különösen reá irányozta! 
volna a közgondolkozást, nem fordul elő. A viszonyok közbenjött 
fordulata a hazafi-gondokat más tereken folytatott, más nemü 
küzdések tartván lefoglalva, a magyar elmék lélektani mivoltából 
könnyen megérhető, hogy felénk ezalatt a közfigyelem kisebb ré¬ 
sze lön irányozva, mint azelött. A mi szokásos gyengénk ugyanis, 

x - - J — i - ~—.AI í«iűífVo-,n; *>ukíin összes hazai 

siker, os a fokozatosan uuiiu. IUDUM ^^ ,^1 .^5^ .~ ~„ ._ . 
érő előhaladás lehetősége, ezen ápolás folytonossága és párhuza¬ 
mosan müködő hatása által van föltételezve. Akadémiánk alkotói, 
mint tudva van, ezen intézetet azért létesitették, hogy magasabbra 
emelkedésünk szellemi s egyszersmind erkölcsi alapokon történ¬ 
hessék, nem helyén kívüli dolgot fogunk tehát cselekedni, ha em¬ 
litett gyengénkkel röviden ugyan, de kissé bövebben kivánunk 
megismerkedni-

Ha igaz, hogy a müvelődés menetének a tudás terjesztését, a 
külön népfajokba Isten által plántált szellemnek és képességeknek 
nemesítése és magasabb erkölcsi értékre emelésével karöltve kell 
valósítania, — ha igaz, hogy a tudomány terjesztésnek az emberi 
értelmiség sommájának öregbítésére kell irányoztatnia, és hogy 
ennek, mint gyakorlati eredményben, abban kell kifejezését talál¬ 
nia, hogy az emberiség és a haza olyan okos barátainak száma 
legyen minél nagyobb, kik helyesen és józanul gondolkozva, okkal 
és móddal cselekedni tudjanak is, akarjanak is — ha igazak mind¬ 
ezek, ugy kétségtelen egyszersmind, hogy minden nemzetnek, mely 
nem tengeni és lézengeni, hanem élni akar, birnia kell azon 
öntudattal, hogy azon nagy munkának, melyet az emberi értelem 
véghezvisz, kitartással és saját képességéhez képest volt részese, 
hogy az emberi értelem vívmányait és haladásait magától telhető¬ 
leg mozdította elö, s hogy megtett mindent, mit a czél kivánt, és 
mi ahhoz vezethetett. De fogunk-e birhatni ilyen öntudattal, ha 
emlitett gyengénkből ki nem vetkezünk? és vajjon nem azt tapasz 
taljuk-e, hogy nálunk nem csekély azok száma, kik, ha valamely 
hazai közintézet ről van szó, amellett felbuzdulni, söt arra áldozni 
is készek, de ezt megtéve, fájdalom, azt hiszik, mikép, ezzel már 
megtettek mindent, s ha például az ö hozzájárulásukkal a tudó 
mányokat az eddiginél nagyobb mérvben terjeszteni képessé tett 
Akadémia munkásságának daczára a tudás nem terjed azon mérv¬ 
ben, melyben terjedhetne, efölött csodálkoznak, de nem veszik 
észre, hogy a czél épen az ő közönyösségök miatt nem vala mcg-
közelithetö, mert azon munkásság eredményeit, melyet magasabbra 
fokozni segitettek, vagy meg nem szerezve, vagy azokkal megis¬ 
merkedni méltónak sem tartva, azokat teljesen ignorálták, s ha az 
Akadémia kiadványainak tömege eladatlanul hevert is raktárai¬ 
ban, a tudomány dus sikerü terjesztését töle, mint valamely Deus 
ex machinától, várták és követelték mégis? És nem ezen gyengénk 
jelenségeit látjuk-e, valahol szellemileg mozoghatunk, más irány¬ 
ban és tereken is? — Hányszor tapasztaltuk, hogy ha valamely 
hazai ügy mellett hazafias melegséget, hő vágyakat és buzgalmat 
fejtettünk ki, azt hittük már, mikép ezzel megtettünk mindent, 
noha ezt párhuzamosan történő okkal s móddali cselekvésnek kell 
vala kiegészítenie? És nem gyakran tévesztettük-e szem elöl inté¬ 
zetünk halhatlan alkotójának általa annyiszor és oly behatólag 
elénk adott azon tanitását, hogy minden, bár nem nagyszámu 
nemzet, mely végzetszerüleg önfenntartási küzdelmekre levén 
utalva, szilárd elhatározottsággal párosult okkal móddali cselek¬ 
vés utján akarja és tudja egyszersmind értelmi és erkölcsi sulyát 
fejleszteni és növelni, saját magában birja azon egyedüli Deus ex 
machínát, mely ügyeire javulást és üdülést hozhat : a magasabbra 

emelkedésre képesítő amaz eröt. melyet valamint senki rokonszenve 
vagy könyörülete neki nem adhat meg, ugy bárkinek irigysége 
vagy közönyössége tőle el nem vehet, és a mely ruházhatja fel őt 
egyedül a jogosult önérzeten feneklő azon állhatatossággal, mely 
vele a megbecsültetést és méltányoltatást szakadatlanul, és elvégre 
is kimaradhatlan sikerrel követeltetheti? 

Ugy hiszem, tisztelt gyülekezet, az Akadémiának ezen irány¬ 
ban s jobbára már régebben folyamatnak indult, de mind nagyobb 
terekre terjeszkedő igyekvései azok részéről is figyelemre és kö¬ 
szönetre érdemesek, kik ezen nélkülözhetlen tudomány forrásai 
megnyitásának szükségét épen ugy érezhetik, mint mi, noha azok¬ 
nak nálunknál kevesebb hasznát vehetik is. S hogy ezen szükséget 
érezniök kell mindazoknak, kik a valót és igazat keresni szeretik 
és átérteni törekednek, mielött véleményt képeznének magoknak, 
az ép oly kétségtelen, a milyen tagadhatlan másfelől, ba azon 
gyakori felületességet, könnyelmüséget, és olykor teljes tudat¬ 
lanságot tekintjük, mely a rólunk és állapotunkról nyilvánuló 
véleményeket oly sokszor jellemzi, hogy ezen szükség valóban 
fenn is áll. És ha ez ugy van azokra tekintve, kik többnyire 
csak vélekedni és nem cselekedni vannak hivatva, mily becsesnek 
kell lenni nekünk mindennek, mi a teljesebb, mélyebb és több 
oldalú ön- és dologismerethez juthatást mozdithatja elő? Valóban, 
tisztelt gyülekezet, ha azon csekély hajlamot tekintjük, mely¬ 
lyel fajunk a tisztán eszmélkedő (speculativ) módszer és tanul¬ 
mányok iránt viseltetik, különösen nekünk van okunk kiváló 
figyelemre méltatni, és minél bövebb és többszöri merítésre fel¬ 
használni a tudás azon forrásait, melyek a tények fejleményeinek 
mélyebb okaira, benső összefüggésökre, egymáshozi viszonylataira, 
és egymásba szövődéseikre világot áraszthatnak. — Az igaznak 
és valónak tudása utáni ilyetén törekedésbe nem fuladhat belé a 
hazának szeretete, söt minél teljesebben és tökéletesebben isme¬ 
rendjük hazánk multját és jelenét, annál több okunk lesz azt 
szeretni, és annál okosabban fogjuk azt szerethetni. De a teljesebb 
önismerethez is csak ez- n ut vezethet bennünket. A tudás emlitett 
forrásainak használata észlelietni fogja velünk a tények hatalmá¬ 
nak és a dolgok erejének természetét; ezekkel egybehasonlitani, s 
mérlegezni fogja másfelöl eszméink, vágyaink és reményeinket, és 
igy eljuttatni bennünket erőink és képességeink azon elfogultlan 
felismeréséhez, mely cselekvéseinknek módot, irányt és mértéket 
szabva, ugyanakkor meg fog óvhatni mindazon keserü csalódások¬ 
tól, melyek erőink túlbecsüléséből származhatnának, midőn meg 
fogja szerezhetni egyszersmind nekünk azon sem tulcsapongani, 
sem ellankadni nem tudó szívósságát az önbizalomnak, melyre 
szükségünk van, és mely sem maga felett kétségbe esni, sem nagy 
és nemes czélok érdekében türt nélkülözések, és tett fáradalmak s 
erőfeszítések sikere felett kétkedni nem képes. 

Talán érdemesek, tisztelt gyülekezet, ezen nézpontok arra, 
hogy azokat hazámfiai átértve, szivökre venni hajlandók legyenek. 
Az Akadémiának áthatva kell lenni az ilyenektől, és neki azt min¬ 
dig szem előtt kell tartania, hogy a tudomány fejlesztése és müve¬ 
lése közben, irányt mindig attól kell vennie, mit a szellemi és 
egyszersmind az erkölcsi közállapot javítása megkíván. 

A jelen alkalommal is vetr föl keblébe uj és jeles munkaerő¬ 
ket az Akadémia, kimutatni akarva igy szerzett irodalmi érdemek 
iránti méltánylatát és kifejezni azon bizodalmas reményét, melyet 
az uj tagok buzgó közrehatásának eredményeire nézve táplál. 
Munkásaink közöl intézetünk legrégiebb tagját, Toldy Ferencz 
urat látandjuk az Akadémia tisztviselői sorából kilépni. Ismeri a 
haza azon kitünö és maradandó érdemeket, melyeket ö irodalmunk 
terén szerzett. Ezek öszinte és hálás elismerése kisérendi öt ré¬ 
szünkről azon uj hivatali pályatérre, melyen, mint tudjuk, a tudo¬ 
mánynak s irodalmunknak általa tett szolgálatok ujabbakkal ; 
fognak öregbittetni. Helyét a titoknoki széken, az igazgató tanács 
és Akadémia, közös választással egy kitünö férfi által kivánta pó¬ 
tolni. Elég Szalay László urat megneveznem, hogy e választást 
minden hazafi, s a tudomány és irodalom minden barátjának he¬ 
lyeslése igazolja. 

Vannak, tisztelt gyülekezet, a nemzetek életében olyatén rideg 
s örömtelen korszakok, midőn az elméket nehéz gondok és aggá¬ 
lyok töltik el. Azonban az ilyen időket soványakká és terméketle¬ 
nekké csak az teszi, ha ez aggályok a nemzetnek önmaga iránti 
hivségét ingatják meg, ba a szellemi tevékenység s az értelmi 
munka megdermedésétvagy megszűnését idézik elö, s az önismeret " 

í 

bővítésére fel nem használtatnak. Bennünket, ugy hiszem, ugy szí¬ 
vósságunk, mint hazánk és magunk iránti kötelességeink érzete, 
mindig meg fognak óvni az ily veszedelmektől. A komoly időkhöz 
mért komoly elhatározottsággal lépjünk tehát be a reánk követ¬ 
kezö akadémiai évbe. Fáradozzunk, dolgozzunk, hiven és ernye¬ 
detlen ül — tegyünk mindnyájan, czélszerüen mindent, mi a valódi 
siker érdekében szükséges, és legyünk meggyőződve, hogy a ter¬ 
mészet örök törvényei szerint, még a rideg idö is megtermi a maga 
gyümölcsét. 

Ha ezen rövid elemezés magyarráza is azon jelenetet, hogy a 
mondott időszakban a közfigyelem kisebb része lön reánk irányozva 
mint azelőtt, de ugy hiszem, nem fogja azt indokolhatni, valamint 
nem indokolhatná azon körülmény, ha most azon jelenetnek ellen¬ 
kezőjét csak azért találnánk tapasztalni, mert azóta a viszonyok¬ 
nak ismét egy ujabb fordulata jött közbe. Tisztelt gyülekezet! A 
mi tudományos fejlődésünk későbben indulhatott voitaképen meg 
mint másoké, és nekünk az időt, ha a mulasztást helyrehozni akar¬ 
juk, elveszítenünk nem szabad. Vannak nekünk oly feladásaink, 
melyeket ha megoldani akarunk, törekvéseinknek szakadozottak-
nak, és nehány tudósra és íróra szoritottaknak lenniök nem lehet. 
És ha vannak ilyen feladásaink, nem azokat kell-e különösen ide 
számitanunk, melyek ezen intézetnek vannak eléje tűzve ? És 
ezért bármennyire égető érdeküek lettek legyen is minden haza¬ 
fira nézve, szemközt az ujabb alakitási fejlemények menetével, a 
történetileg kifejlett jogállapotok érvénye mellett folytatott s fe¬ 
lébb érintett küzdelmek, és egy ilyetén régi közjognak egy más, uj 
korszakot alkotni akarónak követelményeivel helyt foglalt azon 
összeütközései, melyeknek a lefolyt akadémiai évben tanúi valánk; 
bármennyire igénybi vehették egyszersmind az államtudományok 
és történetírás minden igaz barátjának is figyelmét, nem lehete é 
nem kellé mégis mindezeknek az Akadémiát akár munkásságában 
megzavarni, akár öt sajátszerü tevékenységi köréből kitéríteni. Az¬ 
alatt, mig ezek folytak, az Akadémia és annak egyes tagjai folyta¬ 
tólag s mindinkább bővülő eredményekkel nyelvünk emelése körül 
fáradoztak, a tudományokat mivelték, és forrásaik közül kinyo¬ 
mozni, összegyüjteni, s közhasznuakká igyekeztek tenni, történelmi 
természettudományi és legujabban statistikai' tartalmu kiadványok 
és közlemények utján különösen hazánkra vonatkozva mindazokat 
is, melyeket kellőleg felhasználva és beléjök méiyedve, megszerez¬ 
hetjük és megtalálhatjuk azon egyedüli ösvénytr melyen haladva, 
ama nélkülözhetlen tudományhoz : a teljesebb, több oldalú és 
elfogultanabb ön- és dologismerethez eljuthatunk. 

Szalk-Szent-Mártonban. *) 
. . . . Beléptem a házba; — elébem ki jött ki? 
„Az ö reg k o c s m á r o s , " nagy jószívűséggel 
Fogadott, marasztott : akár öröklétig 
Legyek el ő vele és háza népével! 

A mázoskancóóból töltve áll a pohár . . . . 
S a mily gyorsan ürül, oly gyorsan telik meg. 
Jó kedvünk van; ő is csak néha sóhajt föl — 
És arczán könyei végig leperegnek : 

„Életem hajóját vigan haj tá a szél . . . . 
Hajh! de zátony leve könnyenhivüségem . . . . 
A hajó fent van bár; — de mozdulni nem bir . . . . 
Magamért nem bánom . . . . fiam! feleségem!" 

Vigasztalni kezdem; — de maga kiáltá : 
„Ejh! hagyjuk a panaszt! bortól vig kedv támad! 
Hallod, milyen zaj van? vendégim mulatnak! . . . . 
Boroskancsójokban fekszik már a bánat! — — 

Jer, siess, nézzük meg a vigadozókat!" 
És mentünk — az öreg poharát is hozván — 
— P a t ó P á l , P i n t y u r f i , U r b á n , s S z i l a j P i s t a 
Ott ülnek szép renddel a fenyőfa-lóczán . . . 

K u k o r i c z a J a n c s i meaél a középen, 
Beszéli dolgait, óriások harczát; 
Mint mászott a hegyre, mivel éltek ott fent? 
S messze bujdosását, s Juliskája sorsát. 

sagom, 

*) Emlékezés Petőfire, jan. 1-cn, születése napján. 

Közben forog a bor; Orbánnak van kedve; 
P a t ó P á l , P in ty urfi magát jól találja; 
A bút mind kergeti vidám arczczal messze, 
Legjobban a puszták vad Szilaj P is tá ja . 

Mindenütt ott sürög, ott forog a gazda 
Az öreg kocsmáros jóságos képével, 
Egyre hordja a bort a mulató félnek . . . . 
„Áldja meg az I s ten mind a két kezével!" 

Szabadon találtam egyszer — valahára! 
Félénken kérdezem, hát vajjon ő hol van ? 
„Künn a kertben méláz, gondolkozik épen, 
— Ez neki szokása — bent a mulatóban." 

De nyilik az ajtó hangos csikorgással . . . . 
És én — fölébredtem; . . . . közel boldogsá 
Szivemnek oly zajos, forró kivánsága 
Eltünt, elenyészett, mint egy „tündérálom." 

Szél Farkas. •• 

Szolnok védelme. (1553.) 
(Történeti beszély.) 

P. SZATHMÁRY KÁROLYTÓL. 

Oszolj előlem, törpék korszaka; épüljetek fel, szétdult szent 
romok! Mit is keressen a költő a börzék csarnokában, hol szennyes 
kezekkel forgattatik a sülyedt kor istene? . . Mit a fejedelmi szo¬ 
bák' kárpitos szobáiban, hol feszes arczu s kőszívű diplomaták 
számítják ki a jövőt, határoznak a népek sorsa felett? 

Le a síkra, vagy fel a szabad bérez fokára! Oda, hol saját 
sorsáról önfegyvérével intézkedik a magyar; hol rabláncz ellené¬ 
ben kivont kardot zörget; hol mint az amerikai őserdőkben tele¬ 
pülőnek minden pillanatban készen kell állnia a harczra, de épen 
e harcz teszi őt nagygyá és szabaddá! 

Tündéri hatalmu képzelet, állítsd elém még egyszer hajdani 
fényében a magyart; kösd fel még egyszer előttem őseimnek 
kardját; emeld egy fővel magasbra daliás alakját; vedd le a lán¬ 
czot lábairól s tedd védő inggé szabadra emelkedő mellén; tűzd 
fel sisakára a bérezek királymadarának röpkedő szárnyát s vezesd 
fel vára sánczaira, hadd küzdjön lételéért, — kedvesebb az nekem 
a halottak csendénél. 

Föl föl! A képzelet kitüzte e szabadság zászlaját a várfokára; 
megnépesité a bádogfedelü tornyokat s várkastély palotáit; zugó 
ellent száguldoztat a haza rónáin, — előre! 

I. 
Több, mint háromszáz óv előtt azon sártenger helyén, melven 

ma Szolnok városa fekszik, a Zagyva és Tisza összefolyása által 
képezett szögben hatalmas erődítményekre s ezek sánczai között 
ékes kastélyra találunk. 

Két oldalon a Tisza és Zagyva elégnek látszék a várfalak fe¬ 
dezésére erőditők előtt; de a harmadik oldalon óriási földhányatok, 
majd kettős sáncz és téglafal emelkedék, melyből csak alig látsza¬ 
nak ki az őrség feje számára épitett várpalotának bádogtornyai. 

A bástyákon fényes mellvértü és sisaku vallon harczosok 
nehézkes fegyvercsövén, olasz kopjások zászlóin vagy magyar 
huszárok röpke forgóin csillámlott fel a nap; itt ott több ölnyi hosz-
szu fali puskák vesztegeltek, melyeket tágas öblü taraczkok és sugár¬ 
ágyuk váltottak fel, kivont kardu tüzérektől őrizve. 

Mindez mutatja, hogy a vár parancsnoka, Nyáry Lőrincz uram 
kegyelme, várát jó karban s védletre készen tartja, mit a csak 

nem rég történt temesvári eset; Losonczy hős halála, s a budai basa 
nagymérvü készülődései épen nem tettek feleslegessé. 

Maga a várur most is a várudvaron áll, szemlét tartva a vi¬ 
déki nemesség egy kisded csapatja felett, melyet a Szolnokot fe¬ 
nyegető hirek hallása a nagy fontosságu vár védletére szólitott. 

Nyáry Lőrincz mintegy negyven éves, napbarnitotta, s hí¬ 
zásra hajló férfiu; arczán a magyar jelleg félreismerhetlen kerek 
vonásaival; szemeiben nyíltság^ homlokán hazafigondok s az el¬ 
határozott jellem mély ránczai. Álla kissé előre nyomul s ökölnyi 
aranygombokkal diszlö mentéjét a dacznak bizonyos nemével 
hordja félvállán, mely toporzékoló ménén a vezér daliás tartását 
sokban emeli. 

Mellette, nyilván keleti származásu hollószin paripán, mely 
többször van két, mint négy lábon, hadnagya Pekry Gábor áll. 



Gyönyörü ifju dalia, kit rokoni kötelékeken kivül parancsnokához 
csaknem megfejthetetlen személyes vonzalom csatol. Már 18 éves 
korában megjelent ez ifju Nyáry oldalán s azóta nincsen amannak 
egyetlen csatája, melyben ne ö legyen a másod szereplő; még csak 
26 éves s vitézi hire széthangzik az országban; lantosok ha lelke-
sitni akarnak, példányul öt szokták ajkaikra venni: a nagyhirü, de 
kincsben szegény Tinódy boldog, ha róla énekelhet. 

Fényes szöghaja nehéz gyűrűkben veri párduczkaczagányát; 
tüz szemei, nemesen görbült sas orra, göndör fekete bajusz s kes¬ 
keny ajkak fölé hajol, melyek alatt két oldalon szabadon hagyott 
állát puha szakái gyürüi köritik. De jelleme és lelki felsösége az 
ifjunak nemesen domboruló szabad homlokán festekezik, melyen 
minden tisztasága mellett is néha valami ábrándos, költöi homály 
borong. Arczizmai még gyermekien elsimultak, mi mutatja, hogy 

muskétást s kétszáz ötven olasz harczost adott rendelkezésem alá 
En azonban csak a honfiak lelkesedésében s erejében bizom; ti 
vagytok lelkei e magyar végbástyának. Saját tűzhelyeiteket, nejei¬ 
teket, gyermekeiteket véditek; saját nöm, gyermekeim itt vannak 
közöttetek, mi mutatja, hogy én itt akarok élni vagy halni. Én 
erre esküszöm; s ugy áldjon Istenem, a mint szavamat beváltom. 

A forgók megingottak a hősök fején; a kardok elhagyták hü¬ 
velyeiket s a vár falai megrendültek a kis csapat férfias eskü¬ 
szavára. 

— Esküszünk földi boldogságunkra és lelkünk üdvére, hogy 
téged és e várat utolsó csepp vérünkig védjük. Isten minket ugy 
segéljen! 

Nyáry hüvelybe dugta ősi kardját. 
— Most barátim — mondá nyájasan — legyetek ma aszta-

A c a t t a r o i ö b ö l é s S u t o r i n a v ö l g y e 

ifju álmait szenvedélyek még nem dúlták s nehéz szemérmes pillái 
ugy rejtik a fényes szemek tüzet, mintha azon érzelmeket akarnak el¬ 
födni, melyek minél rejtettebbek, annál jobban égetnek belől. 

Nyáry rövid velős szavakból álló beszédet tartott az ujonjött 
védőkhöz. 

— Ma vettem a hirt kedves barátim, hogy az ozmánok fenye¬ 
getése Szolnok ellen nem fenyegetés többé, hanem beváltott szó. 
Achmet a nagyvezir Temesvár, Drégel, Lippa és Salgó eleste után 
Szolnokra és Egerre készül törni s Ali a budai basa, hogy vezére 
előtt kedvet nyerjen, maholnap falaink alatt áll. Hallhattátok, 
miképen készül öket fogadni Eger: illö, hogy mi is megfeleljünk a 
szabad magyar nevének. A Dunát elvesztettük már; s ha a Tiszát 
is elveszítjük, hol lesz a magyar hazája? En megtettem mindazt, 
mi Szolnok védletére szükséges; váram nem szegény puskaporban; 
egész évre el van látva eleséggel s ő felsége a király 400 vallon 

lomnál vendégeim; aztán kiki foglalja el a helyet, melyet hadna¬ 
gyom Pekry Gábor mutat neki. Addig is Isten veletek! 

Nyáry a külső sánczolatok szemléjére sietett; Pekry vissza¬ 
maradt, hogy a kis huszárcsapatot elhelyezze. 

Azalatt, mig a várudvaron ezek történtek, benn a palotában 
egészen másszerü jelenetre néztek mogorva szemeikkel Nyáry ős¬ 
atyáinak képei. 

A szép Török Margit, Nyáry fiatal neje előtt a vallonok kapi¬ 
tánya, a deli Enzinger ereszkedik féltérdre. 

— Margit, meny angyala hallgass meg! . . Te nem lehetsz 
oly kegyetlen, hogy kihallgatatlanul mondj halálos itéletet egy 
ifju sziv felett, melynek Isten után imádsága tárgya te vagy. Hiá¬ 
ban tagadnád, te nem vagy, nem lehetsz többé közönyös irántam; 
szemeid pillantásából, márvány homlokod elpirulásából gyakran 

láttam én ezt. . . Margit! kezeid reszketnek az enyéimben; te 
«nyém vagy; az ég minket egymásnak teremtett, — neked enyém-
nek kell lenned! 

A szép nő igyekezett a fiatal tiszt heves kézszoritásaiból, ölelé¬ 
seiből menekülni; de arcza lángban állt; keble lázasan emelkedett 
s hosszu szempilláin a szenvedélyes fölindulás könyüi ragyogtak. 

Az ifju érezte a győzedelmét s lángoló arczczal folytatta os¬ 
tromát. 

— Margitom! Mitől remegsz? Nem bün, nem vétek az, mire 
szerelmem kér; csak egy sugara a reménynek, melyet a legmé 
lyebb börtönök lakóitól sem von meg a természet. Engem csupán 
•e remény tart életben s ha ezt megvonod, elhervadok, mint napsu¬ 
gár és eső nélkül a virág. . . Mutass nekem reá a leghalványabb 
csillagra, mely az ég boltján kétes fényben ragyog; kösd ezer meg 
•ezer feltételhez, a legvékonyabb szálú reményhorgonyt : ó csak 
ne mondd ki a rettentő szót, hogy — soha! 

Egy pillanat még s ő talán örökre el van veszve, — de az 
ajtó egyszerre felnyílik s annak küszöbén Pekry Gábor áll meg, a 
jelenet hatásától lekötötten; a megnyomott kilincset még mindig 
szoritva markában, mintha azt akarná összemorzsolni; vagy 
mintha félne, hogy elbocsátva támaszát, meg nem tud állni lábain. 

Enzinger megdöbbenve és elhalványodva ugrik fel; aztán bo¬ 
szusan szólott valamit az alkalmatlankodóról. 

— Mondott ön valamit uram? — kiált Pekry lángoló arcz¬ 
czal s vasmarkaival a tiszt karját megragadva; — ha van valami 
mondani valója, azt kinn rögtön elintézhetjük. 

A női szem rögtön belátta a két férfiu kedélyállapotát. Pekry 
tüzszikrázó szeme szintugy mutatá ezt, mint azon ajkak reszketeg-
sége, melyekről csak percz előtt a csábitás ördögi hizelgései foly¬ 
tak alá. 

Margit leküzdé zavarát s a két harczfi közé lépett. 
— Az Istenre és mindenre, mi előttetek szent, kérlek benne-

A p e s t i u j r e d o u t e - é p ü l e t . (Fesz l Frigyes terve szerint). 

Török Margitot nem szerelem, hanem családi összeköttetések 
vetek husz évvel korosb férje karjaiba; a fiatal leányka még nem 
hallott volt egyetlen hizelgő szót, melyet a szerelem, vagy bün 
ajka teremt; szivének az volt első melegebb dobbanása, midőn az 
ifju vallontiszt első vallomásait tévé. Férje hidegen férfias, szótlan 
természete nem volt alkalmas arra, hogy e regényesre hajló szív¬ 
ről a jégburkot lepattantsa; a hazafigondok Nyáryt sokkal job¬ 
ban el is foglalák, hogy sem figyelmét neje hajlamai és érzelmei¬ 
nek kiismerésére fordítsa; öjójérj volt, de rosz szerető. 

Oh és a nösziv oly gyönge, mig más erősebb érzemény által 
vértezve nincsen! A kötelmek, melyeket a házasságnak szerelem 
és gyöngédségtől át nem melegített törvényei szabnak reá, ritkán 
elégségesek daczolni azon szenvedély-viharral, mely annál erősebb, 
minél később jön alkalom a kitörésre. 

Török Margit alélva, mondhatni eszméletlenül feküdt Enzin¬ 
ger karjai között; szemei le voltak csukódva s pillái alól alig tud 
tak kibirkozni a könyük, melyek lázban égő arczáin peregtek alá. 

tekét, távoztassátok el a boszuságot sziveitekből; egy szerencsét¬ 
len nő becsületét semmisítenétek meg az által! 

Aztán kéröleg fordult Enzingerhez. 
— Enzinger! Távozzék kegyelmed! . . Kérem . . . Paran¬ 

csolom! 
Enzinger eltávozott. 
— Pekry! — szólalt meg a megszégyenülése közben is igé-

zöen szép nö — én kegyelmedet nemes lelkü, becsületes férfiunak 
ismerem, ki véletlenül egy szerencsétlen titok birtokába jutva, 
nem fogja azt egy család megrontására forditani. Erről meg va¬ 
gyok gyözödve. De én többet várok a kegyelmed igaz magyar 
lovagiságától . . Kegyelmed kerülni fog minden összekoczczanást 
Enzinqerrel. 

Hogy Pekry lélekállapotát ismerhessük, kénytelenek vagyunk 
elháritni a fátyolt, melyet eddig talán maga sem vont félre^teljes-
leg érzelmeiről . . . Ö Nyárynét halványként, ideáikéi t imádta 
követte öt mint holdkóros a hold járását, indokolatlanul, észrevét-



fi 

lenül, — a természet ösztönéből. És most szentségtelen kezekkel 
lá t ta nyulni a rablót azon oltárkép felé, mely előtt ö imádva sem 
mert volna leborulni. 

Elsö érzelme e csábitó iránti boszu vol t ; de Margit fellépése 
érzelmeinek más irányt adot t ; a féltékenység a nö félénkségét a 
csábitó javára rótta fel s a mint e miatt megvetése a gyönge nő 
iránt emelkedni kezdett, visszanyerte férfias büszkeségét és hideg¬ 
ségét. Mintha mondta volna önmagának : 

— 0 sziv, hát ily eszményt tudtá l bálványozni ?! 
— Asszonyom! — mond szárazán Nyárynéhoz — férjed kül¬ 

dött, hogy tudassam veled, miszerint ma estvére számos vendéget 
vár. Ennyi az, mit mondani akartam s mit ezennel tudtodra adok. 
Egyébre, mi itt történt volna, nem emlékezem. 

Ezzel megfordult, hogy eltávozzék, de Margit rohanva kapott 
jobbjához, hogy azt hálája jeléül megszorítsa. 

Pekry, mintha kigyócsipést érzett volna, elrántá kezét a 
nőéiből s dult arczczal sietett a szabadba. • (Foiym*.. köveikéi..) 

Sutorlna. 
Nagy hirre jutott napjainkban a Sutorina. 
Ha a Balkáni félsziget földabroszára egy pillantást vetünk, az Adriai 

tenger északnyugati partján egy hosszu, keskeny partvidék tünik szemünkbe, 
mely nem Törökországhoz tartozik. E tengerparti tartomány Montenegro 
délnyugati határán kezdődik s folyvást szélesbülvén, Ragusán, Spalatrón 
és Zárán keresztül egész Horvátországig nyulik. Dalmatia ez, mely a mö¬ 
götte fekvő török tartományokat : Boszniát és Herczegovinát a tengertől 
elzárja. Csupán két helyen nyulik be a török terület ékalakban az osztrák 
földbe, s éri el itt az Adriai tengert. E két benyúlván y (enclave) egyike, a 
déli, mely Sutorina nevet visel, Ragusa és Cattaro kerületeket egymástól 
elválasztja, s Portó d' Ostro és Castelnuovo közt a tengerpartig nyulik. Ez 
utóbbi helyből egy osztrák katonai- és póstaút visz Ragusába, mely út a Su-
torinát északnyugati irányban átmetszi. 

. A Sutorinavölgy Dalmatia birtokosára nézve igen nagy hadtani fon¬ 
tosságu s minden időben nagy szerepet játszott. Már a rómaiak utakat épi¬ 
tettek Ragusa és Cattaro közt, mint a vizvezetők fenmaradt romjai tanusítják. 

A karloviczi békekötés következtében (1699.) Sutorina a másik be-
nyulványnyal együtt Törökország birtokába jutott. A török benyulványon 
keresztül vivő utat Ausztria épittette saját költségén, s ezért jutalmul sza¬ 
bad forgalmat és némi rendőri felügyeletet kötött ki magának a felett. 

1851-ben hire járt, hogy Sutorinát az angol kormány Törökországtól 
meg akarja szerezni, s ott kikötőt és Boszniába s Herczegovinába vezető 
vasutat szándékozik épittetni. 

A jelen török-montenegroi viszály alatt Sutorina azon pontján, hol az 
osztrák terület megsértése nélkül partraszállás eszközölhető, a herczegovi-
nai fölkelök főnöke, Vukalovics Luka sánczokat hányatott, honnan a tenger 
fölött — s hasonlag egy másik ponton is, honnan a nevezett ut felett ural¬ 
kodhatni. Ez által Ausztria érdekeit fenyegetve látván, csapatokat küldött 
ide, a fenyegetőleg felállitott ütegek lerombolására, mi annál könnyebben 
sikerült, mert a fölkelők, a védelmet meg sem kisértve, a helyet odahagy¬ 
ták. Ezután az osztrák sereg ismét visszavonult őrállomására Ragusába. 
Minderről részletesen szóltunk a „Pol. Ujdonságokban." 

vár akkori parancsnoka halomra ágyuztatá a gyönyörü redoutet, 
melynek termeiben a nemzetgyülés tartotta üléseit. 

Azóta bús romok hirdetek fővárosunk egyik legszebb részén 
a múlandóságot. Végre Pest város községe elhatározá, hogy az 
ujraépitést megkezdendi s egyelöre elhalasztván a szinház ügyét, 
a Dunára néző rész, a redoute, felépítésének szüksége elismerte¬ 
tett. Régóta nincs Pestnek egy nagyobbszerü teremé, mely táncz-
vigalmakra, hangversenyekre s egyéb népes összejövetelekre alkal¬ 
mas volna. Pénzalap is találkozott, mihez leginkább a volt har-
minczad helyén eladott négy háztelek ára csatoltatott, miáltal a 
város mintegy 800,000 forintyi épitési alaptökére tett szert. 

Az uj épület tervét Feszl Frigyes pesti épitész készité, s az 
1 nem csak a község tagjainál, hanem a szakértő körökben is hangos 
helyesléssel találkozott. Mellékelt rajzunk teljes fogalmat nyujt 
a felállítandó épület styljéről, mely fővárosunkban ritkítani fogja 
párját. Nevezett épitész Európa legnevezetesebb városaiban szerzé 
tapasztalatait s tanulmányait, s ugy tudjuk, buvárlatának egyik fő¬ 
tárgya volt, oly épitészeti stylt keresni ki, mely a magyar szellem¬ 
mel s izléssel, a mennyire lehet, megegyező és rokon legyen. Ezen 
fáradozásai közben szemelte ki számunkra a byzanti stylt, melynek 
alkalmazását azonfelül még a hazában találtató épitési anyagok 
is felette megkönnyítik. 

Az ég felé meredő puszta romok 1861. tavaszán kezdenek el¬ 
tünedezni s azóta száz meg száz emberi kéz foglalkozott azon épü¬ 
let falainak előteremtésén, mely hosszu időkre ismét disze lesz a 
magyar fővárosnak, s tanyájául fog szolgálni az örömnek, szórako¬ 
zásnak, és müvészeti, jótékonysági czéloknak. «A belsö elrendezés 
a legnagyobb kényelem mellett kellő fényt és pompát fog tanusi¬ 
tani. Egy óriási nagy tánczteremen kivül több kisebb terem lesz 
benne hangversenyek, ebédlők számára — terjedelmes karzatok¬ 
kal. A festőknek, szobrászoknak, vésőknek s a különféle iparüzle¬ 
tek embereinek bő elfoglaltatást nyujtand ez épitmény, melynek 
költségéül fél millió forint van határozva. 

Remélhető mindezeknél fogva, hogy Pest egykét év mulva 
az uj redoutépületben nemcsak valódi szükséget pótló, hanem 
állandó müvészi becsü palotát nyerend, mely azon solid anyagok¬ 
kal, melyekből épül, daczolni is képes lesz idővel, enyészettel. Oly 
elemi csapásoktól pedig, a minők elődjét érték, megóvja a hatal¬ 
mas eg! 

Végül még csak annyit emiitünk, hogy Feszl Frigyes épité¬ 
szeti tehetsége már régibb idö óta talált elismerésre és méltány-
latra. Többi között ő volt az, kivel a nagy Széchenyi István 1848. 
előtt egy tervet készíttetett a pesti ujtéren felállítandó pompás 
országgyülési palota számára. A terv annak idejében méltó elis¬ 
meréssel fogadtatott, s mint halljuk, most is megvan. A mult nyá¬ 
ron szó volt róla, hogy valahol közszemlére kiállítják. Akkor nem 
történhetett meg — talán megtörténik még később . . . 

A pesti uj redoute-épíilet. 
(Feszl Frigyes épitész terve szerint). 

Az épület, melynek rajzát mai számunk hozza, egyike lesz 
Pest legszebb építményeinek. S figyelmünket nem csak ez okból 
vonja magára, hanem azért is, mert már nem csupán az eszmék 
világában borongó terv, hanem a valósulás küszöbét is átlépte, a 
mennyiben, egy évi munka után, a nagyszerü épitmény alapfalai 
az elsö emeletig már készen is állnak s gyanittatják az egésznek 
kifejlendő szépségeit. 

A korábbi német szinház és redoute kettős épülete már ré¬ 
gibb alakjában is Pest legnagyszerűbb épitményei közé tartozott, 
mind terjedelmét, mind külcsinját, szobrászati ékítményeit te¬ 
kintve. Az egyik fele, a régi német szinház 1808 —12 években 
Aman épitész terve szerint; a milanoi Scala szinház után ezt tartot¬ 
ták a birodalomban a legnagyobb színháznak. Másik fele, a Dunára 
néző redoute-épület, csak 1827-ben fejeztetett be az elöbbenivel 
megegyező római stylben; tervezője Pollák épitész volt. A két 
épület egy millió forintnál többe került, pedig akkor mennyivel 
többet ért egy millió forint, mint napjainkban! — Tudva van, 
mily szomoru sors érte Pest város ezen legköltségesebb és legdí¬ 
szesebb épületeit. 1847. farsangján, a „Zampa" czimü tüzjátékos 
opera előadása után, porrá égett a szinház; s 1849. tavaszán Buda-

A. magyar alföld egy vidéke. 
(Ethnographia! vázlat.) 

I. 
Ugy hiszem, nem épen haszontalan munkát teszek, midőn a 

nép kül- és beléletének s művelődésének ismertetéséhez a követ¬ 
kezö sorokban némi adalékkal járulni akarok. A legnagyobb fi¬ 
gyelmet érdemlő tudomány az ethnographia korunkban, midőn a 
nép akarata s természetes jelleme nemcsak hogy nem ignorálható, 
söt inkább az europai közvélemény által is el van ismerve, hogy 
döntö befolyással bir a politikai viszonyok érvényes megváltozta¬ 
tására is. ,Nem az a kormány legerősebb, mely legtöbb csatát nyer 
meg, hanem az, mely mellett a közvélemény áll.' A nép külélete, 
szokásai, értelmi köre, akaratereje és társadalmi viszonyai képezik 
az ethnographia főbb tárgyait, s egyszersmind azon feltételeket, 
melyek valamely közvélemény vagy néphangulat létrejövéséhez s 
megszilárdulásához az egyedül igazi magyarázatot szolgáltatják, 
melyeket tehát kivált napjainkban mindenek előtt éber figyelemben 
kell tartani. Semmiféle kormányrendszer sem bir maradandósággal,. 
mely a nép általános szokásaival, fogalmaival s meggyőződéseivel 
ellenkezik; a Bach-féle régimen is, mint avatottak mondják, azért 
bukott meg, mert azokat mellőzni vagy leigázni törekedett. Vajha 
azért volnának minél nagyobb számu ethnographjaink az ország 
különböző vidékeiről, hogy azokból a mindenek előtt szükséges 

önismeretet megtanulhatnék! Igy legalább azok is, kik az országos 
ügyeket intézik, s a néppel közvetlen érintkezésben nincsenek, a 
tényleges s nem a légből kapott alapra építhetnének, s nem mond¬ 
hatnának oly valótlanságokat, minőt az esztergomi értekezleten is 
mondott egy nagy befolyású államférfiu, állitván hogy a lefolyt 
12 évben egy hang sem volt, mely a szabad választás mellett emel¬ 
kedett volna! — De a mi közlemények ide vonatkozólag, a vidéki 
levelezések útján felmerülnek is, legtöbbször hamisak. Sokan irnak 
vidéki leveleket hizelkedés, vagy magán boszuból, mindent dicsérve 
egyre másra, vagy legyalázva. S miután a tényleges állapot ren¬ 
desen sem oly derék, sem oly alávaló nem szokott lenni: ez az oka, 
hogy tulzó előadásaiknak az olvasó közönség nem nagy hitelt ád. 
A mi különösebben a népmüvelődés körül mutatkozó hiányokat 
illeti, azok legtöbbször eltakarva maradnak, megirni könnyü do 
log, a szerkesztő urak is kinyomatják, mivel néha a pironságér-
zet és a nagy közönség előtti megszégyenítés a közügyre némi 
hasznot eredményez : ámde ilyenkor a szegény levelező lelkének 
nincs hova lennie a keserü szemrehányás, nyilt és alattomos ül¬ 
döztetések miatt, melyek az öszinte sorokért ellene ziidulnak azok 
részéröl, kik magukat találva erezik. Annál fogva legtöbbszór di¬ 
csérőleg szól vagy hallgat felölök. Tudna ö más hangon is szólani, 
de nem mer! Ezt jelen közlemény készítésénél is tapasztalam töb¬ 
beknél, kiket adatok gyűjtése végett itt-ott felkértem volt. E so¬ 
rok szerzője azon szerencsés helyzetben van; melyben társadalmi 
álláspontjának megőrzése végett nincs szüksége a mások előtt való 
hizelgésre; magánsérelmeit pedig, ha volnának, azon az uton in¬ 
tézi el, amelyen kapja és semmi szin alatt sem akarja nyilvánosan 
viszonozni. Azért az ügyet ugy igyekszik elöadni, a hogy van; tisz¬ 
tán tárgyilagos szempontból, tudományos érdekeért; s holmi aljas 
gyanusitgatások ellen előre is tiltakozik. 

II. 
Szándékom egyelöre a tulajdonképeni népről, azaz az alsóbb 

rendű lakosságról szólni, a közép és felső osztályúak magán és tár¬ 
sadalmi élete, műveltségi foka a különböző vidékeken is inkább 
egyező és ismertebb lévén. Azon népről, melynek rendeltetése, ér¬ 
telmi és akarati, de főleg anyagi képessége által fenntartani az 
erőt, mely a természet adományait közvetlenül kiaknázza, a] többi 
osztályok használatára átnyújtja, és a mely „hont szerezni és ha¬ 
zát védni" tud. 

A népet e rendeltetés elérésére a népmüvelődés segíti, mely¬ 
nek előhaladási fokát e sorokban kimutatni igyekezem. Hogy azon¬ 
ban a dolgot a maga érdeme szerint kellőleg méltányolhasuk, tud¬ 
nunk kell, hogy theoriát, mely a népmüvelődést a tökély fokára 
emelje, valamint eddig sem talált fel senki, ugy ezután sem alko-
tand; mivel annak utolsó mozgaróit sokkal mélyebb rejtély s ho¬ 
mály födi, hogysem azok összeségét tisztán körvónalozni, elmé¬ 
leti szabályokba fogni, s rendszerbe szoritani lehessen. És ez igy 
van jól; mert azon perczben, melyben a müvelődés a tökély fokára 
emelkedett vala, megállapodás következnék az eszmék világában, 
mi a szellemi és erkölcsi halállal egy jelentésű. Az emberi eszmék 
rendeltetése, hogy örökös súrlódásban legyenek a tökély keresése 
közben, melyet megközelíthetnek, de elérni soha sem fognak. A 
nópmüvelödésre azért valósággal tökéletes példát sem a mult idő, 
sem a jelen élet nem mutathat; ugy hogy e szerint, midőn vala¬ 
mely nép műveltségéről van szó, azon népnek többé kevésbbé mű¬ 
veletlen voltát akarjuk alatta érteni. 

Nem ide tartozik, elősorolni azon eszközöket, miket a müvelő¬ 
dés a maga czéljának elérése végett felhasznál; mint szintén azon 
körülményeket sem, mik ide véletlenül, de elhatározólag befoly¬ 
nak; én csak a siker felett akarok szemlét tartani, s azt, a mi jeles, 
csak mellesleg emlitve földolgozni leend az előttem hiányoknak 
mutatkozó dolgok megjelölése. Azonban egy vidék műveltségi fo-
Tját határozottan megszabni, roppant feladat, minek egyes ember 
aligha megfelelhet helyesen. Ki birna számbavenni minden ese¬ 
ményt, jelenséget, mely ide vonatkozik? Ki ismerhetné a nép min 
denik tagjának értelmi körét, akaraterejét, társadalmi viszo¬ 
nyait? Azért főleg a tények registrálásánál maradok s az ítélet¬ 
tételt legtöbb helyt t. olvasóimra bizandom. — E sorok szerzőjének 
azon kivül, hogy közvetlen és mindennapos érintkezése van a nép¬ 
pel, több év óta jó alkalma volt tarlózni a népmüvelődés meze¬ 
jén, de azért igen tudja és érzi, hogy az óriási térség, melyen 
minden egyes fiiszálat felismerni lehetetlen Annál fogva kijelenti, 

hogy bizonyosságot, a mennyiben az általánosra egyesekből követ¬ 
keztetni fog, nem igényel magának; s a jóakaratu, de nem a kö¬ 
zönsége előtti hizelkedésböl származó helyreigazítást bárkitől szi¬ 
vesen veendi. 

Ámbár a népmüvelődés tökéletes theoriáját nem adhatjuk : 
van mégis bizonyos elv mely azt a keresztyén világ egyetemes 
vallomása, szerint szabályozza, s ez : a humanitás. Vannak to¬ 
vábbá bizonyos fogalmak, melyekre való tekintetből egyik vagy 
másik vidék műveltségéről következést huzni lehet. Ilyen fogalmak 
nézetem szerint: a vagyoni gyarapodás és külsö müveltség, a társa¬ 
dalmi élet, a tudományosság, végre az erkölcsiség. E fogalmakat 
szem előtt tartva, szólok a következö pontokban Debreczen vidé¬ 
kének népéről. 

IU. 
„Mind tősgyökeres, erős, izmos, el nem korcsosvlt magyarok', 

olvassuk a debreczeniekröl egy ujkori földiratban. (Fényes Magy-
Geogr. Szótár I. 245-) Ugyanez áll a szomszéd községek : H. Bo. 
szörmény, B U. Város, Nánás, Dorog, Szoboszló, Derecske, Kába, 
Hadház sat. lakóiról is kisebb nagyobb körülírással. A deb.reczen, 
ember általában csontos, szikár testalkatu s feszes magatartásáról 
a vidéken is azonnal felismerhető. Szép növésü emberek vannak 
még Nánáson, de mindenek fölött Kábán. A nőnemű fiatalság De¬ 
breczenben és H. Böszörményben átalában kevesebb kellemmel 
bir mint a férfi; a mi kedvező jelenség, mert hol a nök közt feltünö 
sok szépség van, ott a férfiak satnyák. 

Debreczen lakosainak szorgalma átalán véve példányul szol¬ 
gálhat a hazában. Már ezelött 70 évvel megírták róla : „Eminet 
mter caetera regionis oppida incolarum frequentia, opificiis, nego-
tiatione." (Comp. Georg. Bdl 279.) Mezőgazdasága az egész vidéken 
legjobb, a tanyai gazdálkodás a baromtartásra különösen kedvezö 
alkalmat szolgáltatván. Az ipar is naponkint uj erőket nyer, a régi 
időtől fogva hires debreczeni szappan azonban a szegedi által mind¬ 
inkább háttérbe szorittatik. A vasutnak a kereskedelmi forgalom 
növelésére még eddig nem lett meg reménylett befolyása, söt az 
országos hirü „szabadságok" nagyszerűségét igen megcsökkentette. 
A vidéken koránt sincs annyi szorgalmi erö, a mezőgazdasági körül¬ 
mények sem oly kedvezők. A tagosítás vagy arányosítás csak ke¬ 
vés helyt van végrehajtva, ugyanazért a földmivelő osztály szegé¬ 
nyebbminta városon. A messzire terjedő határok miatt a fertály tel¬ 
kesek is főleg lovat kény telének tartani, minek következtében a szar¬ 
vasmarhatartás és trágyázás kellő mennyiségben nem történhetik. 
Az ugarrendszer, a 20—30 vagy legjobb esetben 10 év multán 
forduló földjavitás mellett, csak alig képes fenntartani a termő 
eröt. Ide járul még azon körülmény is hogy a vidéki nép a trágyát 
a „gazdaság varázsszerét" helyzetéhez képest sem tudja illőleg 
megbecsülni. Néhol a garággyára, helységek alá vagy útfélre ki¬ 
hányva, másutt oly sok alomszalmával használva találjuk azt, hogy 
végtére ereje nagyon csekélyre száll alá. A luczerna- és burgundi¬ 
répa-termelés, a kis gazdaságok eme tulajdonképen való emeltyűje 
nem részesül kellő pártfogásban. Az utóbbi czikk termelésére azon¬ 
ban az idén épült debreczeni répaczukor-gyártól némi lendületet 
várhatni. Nagyon helyesen tenné — a gazdálkodásra visszatérve, 
valamely bihari vagy debreczeni gazdasági-egylet, ha a vidéken 
olcsó vaoy épen ingyen könyvecskék által a helyes gazdálkodás 
elveit és fogásait a felnőttekkel megismertetné! Ipar tekintetéből 
nevezetes, hogy majd mindenik községnek van kiválasztott iparága,, 
melyet a földmiveléssel együtt üz. Nánáson köleskását s szalmaka¬ 
lapot készitenek roppant mennyiségben, ugynevezett szalmakalap¬ 
gyárnak azonban, melyről némely vidéki levelek szólnak, hire 
sincsen; magán házaknál, konyhákban vagy épen az utcza közepén 
áruló kofák által készittetnek azon czikkek. Böszörményben — a 
vidéken itt terem a legjobb árpa — és Debreczenben a hálÓMtés 
divatozik az asszonyoknál, noha nem nagy mértékben. A N. Várad 
melléki oláhok famunkákat, a n. bajomiak gyékénymunkákat, a sza-
lacsiak szalmaszékeket készitenek. Kába hires méhtenyésztéséröl, De¬ 
recske vöröshagymáiról sat. Mind-e mellett is azonban a köznép 
igen nagy része, ha a mezőről beszorul, tétlenségnek adja magát, s 
henyélve pipázza át a telet, miközben nyári keresményét egészen 

felemészti. 
Az ipar és anyagi gyarapodás tekintetéből óhajtandó, vajha e 

vidéken felkarolnák a selyemtenyésztést, mire az ut némileg már-
is volna törve. Debreczennek, H -Böszörménynek, H d h á f c 



terjedelmes epreskertéi vannak; a h. böszörményi határban a fórra- pedig addig hagyja főni, mig a kása jól megpuhul, de egészen 
dalom előtt fennállott Karap-féle selyemtenyésztö inézetnek nagy szélylyel nem fő. Igy egy fél óra alatt kész az egyszerü és izletet 

Vasárnapi Ujság I-ső számához 1862. 
kiterjedésü eperültetvényei még mindig használható állapotban 
léteznek. Egy nagytermészetbuvár mondja : „Azon hat hét alatt, 
melyben a selyembogár elvégzi munkáját a selyemtenyésztésböl a 
legszegényebb család is megkereshetne gazdálkodási hátramaradás 
nélkül 100 forintot évenkint." Asszonyaink szeretik a selyemru¬ 
hákat, ne restelkedjenek azért foglalkozni a selyemtermeléssel. A j legények előtt, még némi tartózkodással iszszák. Szegényebb há" 
múltévben a m. kormány is felszólított bennünket a dologra, sötjzaknál lakodalmakban is e mérges ital szerepel bor helyett. Senki¬ 
ingyen tojásokat is igért; de e felszólitásnak Debreczenben és vi- 3em igyekszik gátot vetni az elharapódzott szokásnak, melyben 

étel. Tiszáninnen sokkal válogatósabb a mezei munkás. Ott isme¬ 
rek helységet, melyben a napszámosok délre pálinkát, levest, hust 
s vastag ételt vagy tésztát követelnek a gazdától. A pálinka-ivás 
mindenütt nagy mértékben elharapódzott s nélkülözhetlenné vált. 
Otthon a gyermek is rendes porcziót kap; leányok azonban, főleg 
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dékén, mint hivatalos helyről megtudtam, semmi sikere sem lett, 
mindössze is Hadházon termesztettek kisebb mennyiségben. Ennek 
egyik okát az akkori hatóság eltévesztett intézkedésében találom, 
a mennyiben a tojásokért a szolgabirósághoz rendelt folyamodást. 
Nem olyan emberek vagyunk mi, hogy minden csekélységért irka-
firkálgassunk, hivatalszobákba instancziákkal íütkározzunk! — 
Hozzánk közel Mátészalka körül évenként meglehetős mennyiségü 
selyemgubó kerül eladás alá. 

Külsö tisztaságra 
a debreczeni és vidé- _ _ - —_̂.— -~-^^_ 
ki nép átalában ke- _j!jrt " ~ -T_~~— 
vés gondot fordit. Az ^-^s^=~• 
udvarkörnyék leg¬ 
több helyt rendetlen ^- = * 
és piszkos. A vidéki ^?=I= 
házak épületei egy- 'ZZ.-.-
két uradalmi közsé- -_ f-"—̂  
get, péld. B.-ü. Vá _ - ^ 
ros, Tetétlent kivéve, 
kicsinyek, rendetle¬ 
nül épitvék. Sok 
helyt az épitkezési 
ős stylushoz tartó 
zott, a házak elejét 
nem vonni ki az ut¬ 
czára, hanem az elé¬ 
be még a disznó-ólat 
illeszteni. Mily kü¬ 
lönbség tünik szemei¬ 
be az utazónak, mi¬ 
dőn péld. a dorogi, 
szoboszlói, nánási, 
kabai, h.böszörményi 
kicsiny, utczára ren¬ 
desen egy ablaku, 
minden rend nélkül 
össze-vissza épült, s 
itt-ott keritetlen lak¬ 
házakat, a szathmár-
megyei svábok czél¬ 
szerü, ízletes és szed 
sorban álló épülete¬ 
ikkel összehasonlítja 
A lakházak egészség¬ 

egyik okát tartom a legalsó nép szellemi tompaságának és nyer-
seségre való hajlamának. Gyökeres orvoslást e tekintetben nem 
adhat más, mint a virágzó mezőgazdaság, mely olcsó és bő táplá¬ 
lékot nyujthatna a népnek, s nem űzné azt ereje visszanyerése 
végett végmenedéket a pálinkánál keresni. Lásd e tárgyat bőven s 
alaposan fejtegetve. Vegyt. Kép. Csengeri I. 275. A fényüzés a nő¬ 
nemnél igen elterjedve, Debreczenben és Nánáson leginkább. A 
krinolin parasztleányoknál sem ritkaság, noha átalában még ugy 

tartja a nép, hogy kö • 
^ ^ -- ;=L--^- - - - zülök azt „becsületes 
" " - " i ^ - - - - _ személyű nem veheti 

magára. Tüz elleni 
biztositás kevéssé van 

K^- 7_V^-=_-^ elterjedve e vidéken. 
^J%f^^_ Debreczenben azon-
^ ^-^^^gí" ban a gyakoribb sze-
- ' ^ " ^ - ' J rencsétlenség miat t a 

~~ Magyar biztositó-tár¬ 
saság erejét igen-igen 
sok házon láthatni . 
A szomszéd közsé¬ 
gekben olyan sehogy-
se áll a dolog, a mint 
Tetétlen ről a „Debre¬ 
czeni Közlöny" 22-ik 
száma jelenti. H -Bö¬ 
szörményben 1858-
ban leégett körűibe-
lől 300 ház s a kár¬ 
vallott nép 1 0 - - 1 5 
épületnél, mint hiva¬ 
talos helyről tudom, 
máig sem biztositott 
többet. 

(Folytatísa következik.) 
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Petőfi lakása 
Gödöllőn. 

Azon érdekelt¬ 
ségnél fogva, mely¬ 
lyel a közönség min¬ 
den iránt, a mi Petőfi 
életirásához tartozik, 

telén levegője egyik oka a mezőről beszorult íöldmivesosztály sá- í viseltetni szokott, egyike tisztelt munkatársainknak beküldé hoz-
padt arczszine nek, kisdedek betegeskedésének s gyakori halálozása- j zánk azon ház rajzát, melyben Petőfi 1844-ben Gödöllőn lakott s 
nak. Valóban szükség van^ a H.-Böszörményben alapítandó kerületi! mi a rajzot azonnal fára is metszettük, habár ezen ház alakja 
kórházra, s a másutt is, mint B.-U.-Város,Sz.Mihály, ujonnan alapi- semmiben sem különbözik a más magyar helységekben szokásos 
tött physikusi állomásokra s a Debreczenben is évenkint szaporodó formáktól. 
orvosokra. És ez igen jellemző körülmény. Plátótul kérdek egyszer, 
hogy ha mint utazó idegen városba jutna, micsoda jelekből ismer 
né meg ott a népnevelés elhanyagoltságát? „Abból, ugy mond a 
bölcs, hogy ha ott sok az orvos éá biró!" (Plut. de rep. I. 2.) 

Az életmódot a mi illeti, ezeket közölhetem. Debreczenben a 
nép legtöbb hust eszik, szalonna pedig talán az egész világon itt 
fogy el legtöbb. Vidéken még nyári munka idején sem esznek ren¬ 
desen hust. A hajduvárosok különös ételneme a tésztáskása, mely 
más vidékeken ismeretlen, itt pedig a külső munkásoknak egy nap 
ugy mint más nap rendes élelmét képezi. Ezt kinn a mezőn a 
gazda vagy megbizottja készíti, ugy hogy miután vasfazékban a 
szalonnát megsütötte, a zsirba egy két marék köleskását vet s azt 
ottan megpirulni hagyja. Ez megtörténvén, vizet tölt hozzá, s ebbe 
több kását és otthon elkészített száraz tésztát vet. Az egészet 

Petőfinek ifjabb éveiben szokása volt, nyáron, hacsak teheté, 
nehány hetet falun tölteni. A mondott évben a regényes fekvésü 
Gödöllőt választá ki. Egy más ilynemü nyári kirándulása alkalmá¬ 
val pedig Dömsödön töltött nehány hónapot, s a dömsödi és gödöllői 
villegiatura napjai között aligha fordult elö valami lényeges kü¬ 
lönbség. 

Azon időben Petőfi szülői Dömsödön laktak. Sándor tehát 
voitaképen csak hazarándult, s egy barátjával, a kinek szintén 
kedve kerekedett egy kis faluzásra, közösen fogadtak szállást. Két 
ház volt azon udvarban, s bele költöztek a nagyobb épületbe, 
fizetvén érte egy évre 20 ftot váltóban! Két hónapot töltöttek itt 
csendes visszavonultságban, s ezalatt Petőfi több kisebb versezeteit 
s a „Salgó" czimü nagyobb költeményt irá. Gödöllői időzésének 
gyümölcse köztudomás szerint, a „Szerelem gyöngyei" lettek. 

18 0 2!? 
Az elmult év teljes napfogyatkozással végzé utolsó nappali 

óráit, s mintha nem birta volna már bevárni az elég rövid nappal 
végét; ugyancsak sietett még egy órával megtoldani az év leg¬ 
hosszabb, legsötétebb éjszakáját. 

Ez az átalános napsötétség árnyéka fekszik mindenen : köz-
'let, magánkedély, üzletek, társadalmi élet be vannak boritva 
vele; s mint madarak az erdőn szokták, elülnek a napfogyatkozás 
**latt, azt gondolva, hogy itt az éj. 

A napfogyatkozás éje azonban rövid, csak átmeneti sötétség; 
rövid tartamú félbeszakítása a nappalnak, nehány perczig tart, 
azután ujra virrad, nappalodik, világos lesz! sziv kiderül, ég fel 
kékül, madárdal felhangzik, virág kinyitja kelyhét, s ujabb öröm 
mel üdvözli minden a másodszori reggelt! Az 1861 iki nap¬ 
fogyatkozás ebben is kivétel volt; alkonyaira esett; utána nem 

övetkezett második reggel, hanem a tökéletes éjszaka : a fagyos, 
írágtalan, daltalan éj. 

Azoknak, kiknek szavuk messze hallik, a közönséghez beszélő 
orgánumok vezetőinek kötelességük a legnagyobb elcsüggedés 
napjaiban is buzdító hangon szólani, s kedélyük otthon létével 
tanusitani, hogy nincs itt az idő, melyben már a „lélek is elvész." 

Lehetetlen eltikolnunk a lehangoltságot, mit az elmult év az 
uj esztendőnek ajándékul hagyott. Nem ámíthatjuk egymást olyan¬ 
nal, a mit senkisem hisz. Nem szerezhetünk orczapirulást magunk¬ 
nak azon állítással, mintha valakinek ez időben kölcsönadható 
örömei volnának; sem pedig százszor megálmodott s százszor 
I *»• Bj«. 1 u. - IM2. 

eltünt aranyhegyekről ujra mesét kezdeni nem érzünk nagy ked* 
vet; hanem annyit mégis jónak találunk elmondani, hogy —-
roszabbul is voltunk mi már valaha. 

Igaz, hogy nem értük el reményeink czélját, de legalább lát¬ 
juk azt a láthatáron, mint távol eső város tornyát a pusztán; a mit 
egy időben már szem elől is elveszténk-

Nyertünk egy kincset, melynek neve : „saját erőnk tudata." Ez 
ugyan nem elkölteni való, de bőven kamatozó felmondhatlan tőke. 

Lételünk tényezővé nőtte ki magát e világrész életkérdéseiben. 
Szellemi és anyagi jobblétünk ha nem is emelkedett, de nincs 

is annyi oldalról fenyegetve, mint évek előtt. 
Végre lapirodalmunkra térve, itt is ki kell mondanunk, hogy jól¬ 

lehet ez időszakban kellemetlenségek fenyegethetik azt; de a ránk 
nehezülő legnagyobb szigor sem sulyosabb azon rendszabályozó 
időkénél, a mikben bizonyos tárgyaknak felemlitése is „lehetet¬ 
lenné" volt téve, midőn e szavakhoz : „nemzet," „alkotmány," 
„szabadság," „Ösjogok" még C3ak czélzással sem volt szabad köze¬ 
líteni, sőt mikor e lapok szerkesztője kemény dorgálást vona ma¬ 
gára azért, mert vakmerő volt azt mondani, hogy : „a magyar 
reményi /" 

Most annyit szabad tennünk, hogy jobb idők reményét hir¬ 
dessük. 

Reméljünk! — De mit ? 
A földmives porba veti reményét, s aranyat arat utána; má¬ 

sok aranyat vetnek és port aratnak. A bölcs tudni fogja, hogy 
melyiket kövesse? Jókai Mór. 
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Irodalom es müvészet. 
4- (Érdekes hangverseny.) Figyelmeztetjük a közönséget a Volkmann-

féle hangversenyre, mely holnap déli 12'/2 órakor menend véghez a Lloyd-
teremben. E hangversenyt különösen érdekessé teszi azon körülmény, hogy 
benne kizárólag Volkmann Robert szerzeményei adatnak elő. A műsorozat 
6 pontból áll, melyek közül kiemelendők a „Négyes" (Es-'iur, uj) s a„Hang-
versenymű zongorára.'- Drasche-Cornet asszony több dalt fog énekelni, Kul-
ler Czeczilia pedig két darabot hegedün adand elő. Közreműködnek még 
Huber Károly és József, Stocker Gyula, Kirchlehner, Spieler s többen. 

+ (A Karácsony i-féle drámai alapitvány módosítása.) Gr. Karácsony-
Guido levelet intézett az Akadémiához, melyben az általa tett drámai 
alapítványra vonatkozólag azon kivánságát fejezé ki, hogy jövőre csak 
minden második évben hirdettessék alapítványából pályázat, s a jutalom, 
mely most már 100 heljett 200 aranyból állami, ne a viszonylag legjobbnak, 
hanem csak oly münek adassék ki, mely valódi belbecscsel is bir. Ha pedig 
egyszer vagy másszor még igy sem találkoznék megkoszorúzásra érdemes 
pályamü, akkor a 200 arany ne adassék ki, hanem a legközelebbi jutalom¬ 
hoz köttessék, mely igy már 400 aranyból állna, s melyre a pályázat ismét 
csak két év mulva hirdettessék ki. Az alapitó e módositvány által azt 
óhajtja elérni, hogy a koszoru azáltal, hogy érdemtelen münek ítéltetik oda, 
el ne veszítse becsét a közönség előtt. Az Akadémia e módositványt elfo¬ 
gadta, s igy a legközelebbi pályázat már ez értelemben lőn kihirdetve. 

4- (Uj német lap Bécsben.) Az újévvel egy u , „Der Botschafter" 
napilap indult meg Bécsben, Kolatcliek szerkesztése alatt. E lap ugy állit¬ 
tatik elő, mint a megszünt „Fortschritt" folytatása, azonban politikája 
egészen más irányu leend, mint a mutatványszám is tanúsítja, melyi en egy 
pesti levél is jelent meg, s ez hazánk iránt meleg rokonszenvvel van irva. 

4- (Balkányi Szabó Lajos) előfizetést hirdet az általa kiadott „Ma¬ 
gyar ősmesék H-ik kötetére, mely 12 évnyi tartalommal fog megjelenni. Az 
előfizetési pénzek 70 krjával szerző neve alatt Debreczenbe küldendők. 

•+• {JTJ vigjáték.) Gr. Batthyány Arthurné „Országgyülési beszéd" 
czimü vígjátékot irt. 

-f- (Uj német lap Pesten.) Müller Károly, a „Bürger Ztg'1 eddigi 
szerkesztője újévtől kezdve mint kiadó tulajdonos s felelős szerkesztő „Un-

-f (A m. Akadémia kiadványában) ismét két kötet munka jelent meg. 
Egyik a ,,Magyar történ Irni tár" nyolczadik kötete, melynek tartalma 
következő : 1. Gróf Eszterházy Miklós nádor levelei 1626—1645. Ráth 
Károlytól; 2. Báthory István lengyel király levelei 1576—1585. Dr. Ötvös. 
Ágostontól; 3. Kisebb közlések Szilágyi Sándortól. — A másik munka a 
Hunfalvy János szerkesztette „Statistikai közlemények" második kötetének 
elsö füzete, mely a következő czikkeket hozza : 1. Pest-Pilis gazdasági 
viszonyai, Dr. Glatter Edétől; 2. A légköri, betegeskedési és halálozási 
viszonyok Pest városába1: 1859-ben, dr. Tornviy Károlytól; 3. A gabna-
árak, Weninger Vinczétől; 4. Magyarországi takarékpénztárak, Galgóczy 
Károlytól; 5. Adalékok a népesedési mozgalomhoz, Weningertb'l; 6. Az 
ujonezozási vizsgálatra vonatkozó adatok, dr. Tormayt^l; 7. Adalékok hazánk 
erdőszeti viszonyainak ismertetéséhez, Hunfalvy Jánostól. Ára 1 ft. 

-j- (Uj lap.) Dr. Marki József mint szerkesztő s Poldini Ede és Noséda 
Gyula mint kiadók jan. 10-étől „Néptanitók Közlönye" czimü hetilapot 
fognak megindítani, mely a mondott naptól kezdve minden csütörtökön egy 
iven jelenik meg. Előfizetési ára egész évre 4, félévre 2, negyedévre 1 ft. 
A pénzek a kiadó nyomdatulajdonosokhoz küldendők be. A szerkesztőségi 
iroda statio-uteza 38 sz. a. van. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 

Az 
— (Felhivás az orsz. Magyar Gazdasági Egyesület t. cz. tagjaihoz. 

országos Magyar Gazdasági Egyesület ugynevezett számvevő' rendes 
közgyülését 1862-ik évi január hó 29-dik napján délelőtti l l órakor fogja 
tartani a köztelken. Az egyesület t. cz. tagjai ennélfogva hazafiui tisztelet¬ 
tel felkéretnek : hogy e közgyülésen az egyesületi ügyek iránti buzgó rész¬ 
vétük tanúsítása végett minél számosabban megjelenni sziveskedjenek. 

E közgyülést megelőzőleg az igazg. választmány rendes havi ülése 
Ifi62. jan. 23-ik napján délutáni 5 órára van kitűzve. Pesten 1861. dec. 30. 
Elnöki megbízásból : Morócz István, egyesületi titoknok. 

-{- (Statitzt'kai adat.) Egy bécsi lap szerint Ausztriába a mult 1860. 
évben 1794 mázsa érezpénzt hoztak be, s 803U mázsát vittek ki külföldre a 
birodalomból. Ez kétségkivül nagyon kedvezőtlen arány, de vigasztalásul 
megemlítjük, hogy Ib59-ben még kedvezőtlenebb arány mutatkozott, mert 

garische Wochenpost" czimü uj hetilapot inditott meg Pesten. | akorr a bevitel csak 654, a kivitel pedig 11,095 mázsát tett. Igen nagy 
(Flóra, a gyengéd tollú költőnő „Virágcsokor") czimü uj divatlapot szükségünk volna egy Kaliforniára. 

' "" ' 4- (Uj találmányit, gép.) Dr. Fischer egri lakos oly gépet talált föl, 
mely 24,000 lóerejü, s ha egyszer meginditották, 5000 éven át mozgásban 

szerkeszt újévtől kezdve. Az uj lap, melynek kiadását Vodianer vállalta el, 
mümellékleteket is adand, s megjelenik Vasárnaponkint borítékban, egy 
ivnyi tartalommal. Előfizetési ára egész évre 8 ft. 

(A i é l i é é é i fűt g 
4- (A ,.györi történelmi és régészeti fűzetek" szerkesztői) előfizetést 

nyitnak füzeteik Il-ik kötetére, mely 4 füzetben legalább 4 műtnelléklettel 
fog megjelenni. Az egyes füzetek ára 80 krról 60-ra szállittatik le. Minda 
négy füzet előfizetési ára 2 ft 40 kr. mely jan. 15-ig Ráth Károlyhoz Győrbe, 
vagy Rómer Flórishoz Pestre (a belvárosi plébánialakba) küldendő be. 

4- [B niczky Emil „Nefelejtsek") czimü munkája megjelent. A 118 
lapnyi füzet l l kisebb elbeszélést tartalmaz. Bolti ára 1 ft. 20 kr. 

4- (A franczia irodalom történtté magyar nyelven.) örömmel érte¬ 
sülünk, hogy Mutschenbacher Alajos, a pesti egyetemnél franczia nyelv és 
irodalom tanára, irodalmunkat egy, eddig sajnosan nélkülözött munkával 
fogja gazdagítani. Ez a franczia irodalom története, mely magában foglalja 
a w'uáo- leo-műveltebb nvelvének eredetétől kezdve minden századon át 

marad (!!) A gép mindenféle czélra használható s megindítására 4 ember 
elégséges, kiknek csak 6 órán át kell a gép mellet dolgozniok. E hirt bécsi 
lapok közlik. Kis.-é erős dolog elhinni. 

Koztntfzetek, egyletek. 
— (/Cts^oÍMdvjtársaság.) A Kisfaludy-társaságnak e hó 28-dikán tar¬ 

tott rende^TiaATmeseTjerTkét uj alapitvány lőn bejelentve, ugymint id. Bar-
tal György kir. tanácsos uré s a békés-csabai kaszinóé. Hoffman Ágoston 
ur Tatából 40 ftnyi adománynyal növelte a társaság pénztárát. Id. Bartal 
György k. tanácsos ur, a fentebbi alapítványon kivül, még Kisfaludy Ká¬ 
roly egy sajátkezű olajfestményével ajándékozta meg a társaságot; báro 
Augusz Antal ur pedig szintén Kisfaludy Károly egy festményét ajánlta föl 
a társaságnak. A társaság mindezen adományokért köszönetét nyilvánitja. 

történt fokonkint! fejlődését egesza legujabb időkig;; megemlíti a neveze- , A p á r t o l o k n a k járó könyvilletményből „Az ember tragoediája" "teljesen s 
tesebb franczia lrokat azok rövid életrajza után elősorolja műveiket, s j £ d e A d á m , t m a s o d i k f ü z e t e a z u j é v e l g ő l l a p j a i b a n f o | 8zétküldetni, s ek-
ezeket kritikailag taglalva egyes irokbol mutatványokat kozol, nyelvtani k o f a z e l s ö ( 1 8 6 1 . d i k ) é v i iHetményből összesen 49 ív lesz a pártolók kézé-
magyarázatokkal kísérve. \ aj ha szakértő egyenek vállalkoznának egy jo j b e n ; ft m é h á t r a J e v ő u . y a m á s o d ( 1 8 6 2 - ) é v i e l s ő s z a i ] i t m á n y n y a l k ü l d e . 
franczia-magyar szotar elkészitésére is, mert e tekintetben irodalmunk oly sza t i k szé t> F ö l o l v a g t a t o t l E r d t q v i Jáu08

V
 t ér tekez(58e .- „Aesthetikai tanul-

nandí-szegeny.^ogyazegyiv.ss-Ivarudy-felezsebszotarnalegyebetfelinutatni m a k.« _ p e g t e i l i d e c z 29-én 1861. Greguss Ágost., titoknok, 
nem bírunk. Epén igy sőt meg roszabbul állunk: mas idegen szótárak dol- + {A • fiók.Utelb:ink iqaiqatáftÍu) miután Lányi Jakab lemon-
gában. Par ev elött Dallos Gyula hirdetett elöfizetést egy angol- magyar d egyelöre Semler Frigyes, brünni fiokbankigazgató veendi át. 
szótárra, de nem tudjuk, mi okból ez is abban maradt, tudtunkkal csak egy - - -
kis füzetke jelent meg belőle. Pedig ugy hiszszük, hogy az efféle munkák¬ 
nak lenne közönségök. Csakhogy e czélra nem az előfizetés utját kellene 
igénybe venni. 

4- (..Reform.") íly czimü politikai heti lapot inditott meg Schuselka 
újévkor Bécsben melynek főiránya leend, a birodalom népei közötti egyet- j £ z e r e S n y V t W á g üzletének terjedéséről, s igy a hazai közönség e 
értés és kibékülés eszközlese. Az uj lap a német szempontot megtartja j k ü l f ö l d b i z a l m á n a k növekedéséről legjobb tanuságot tesz. 
ugyan, de e me lett azon meggyőződésből indulaud ki, hogy épen e szem. + (A ^ ^ ^ né inház aia*itását aeqü°z6 Uzottmány) tisztelettel 
pont mellett méltányosnak kell esiehet lenni atestvernépekirant is. Elofi- f d k é r i m i n d l l J 5 0 n hazafiakat, kik gyüjtőiveiket mindekkorig be nem kül-
zetesi ara egész évre 10, felévre 6, negyedévre 3 ft. | döttók, hogy azokat 1862-ik évi január 39-adikáig bármily csekély ered-

+ (.4 kereskedelme magyar műnyelv erdekeben) Kochmeister 1 ngyes \ m é n d beküldeni szivcsketl jenek. -
és Vétsey bandor a pesti szab. polg. kereskedői testület neveben felszólítást, 

Közlekedések. 

4- (Az (hö magyar biztositó társaság üzletéről) a ,,M. O." a követ¬ 
kező statistikaTluIatot Közli : mult év jan. — nov. l l hónapja alatt a társa¬ 
ság összes bevétele volt 2,536,110 ft 10 kr; ellenben a jelen év ugyanazon 
l l hónapja alatt 3,512,699 ft 25 kr. és 15 aranyra emelkedett, s igy a bevé-

' cz évben 976,589 ft 15 kr. és 15 aranynyal több volt, mint a mult évben. 
a 

intéz a magyarországi kereskedői testületekhez, melyből megértettük, hogy 
a magyar kereskedelmi műnyelv megalapítására kinevezett bizottmány 
elhatározta legközelebb egy, a kereskedelmi könyvvezetésre, levelezésre és 
váltóüzletrc vonatkozó műszótárt kiadni, a kereskedelem többi ágait tár-
gyazó szótár elkészítését később időre halasztván. Minthogy e vállalat tete¬ 
mes költségeket igényel, a kereskedői testületek annak pártolására s egy¬ 
szersmind adakozásra szólittatnak fel. Az e czélra befolyandó adakozások, 
valamint az azok feletti számadás is annak idején közé fognak tétetni. Az 
emlitett nuíszótár a jövö tavaszszal jelenik meg. 

— (Felszólítás a Balaton güzhajózási ügyben.) A mult 1860 évi aug. 
és sept. hónapokban a „Pesti Naplóu-ban megjelent hirdetmények által ki¬ 
látásba helyeztetvén az, hogy a Balatougőzhajózásnak 1860 évi nyeremé¬ 
nyéből osztalék fog kiadatni, — miután ez nöm történt, sem oka nem ada¬ 
tott, sem pedig az idei hajózásból nyert hasszonnak felosztandásáról a t. 
igazgatóság által ez ideig a lapokban semminemü hirdetmény közzé nem 
tétetett, sem magánuton a részvényesek az ügy mibenlétéről értesítve nem 

lőnek : —• tisztelettel kéretik az igazgatóság, hogy a vidékeni részvénye¬ 
seket maguk miheztartása tekintetéből már csak azon oknál fogva is érte¬ 
siteni sziveskednék, hogy hasonló hallgatag eljárás által a hazai közönség 
az ilynemü vállalatoktól el ne idegenedjék. — Több vidékbeli részvényes. 

+ (Uj vasut.) A déli vaspálya-társulat Kis-BérrőlPápára egy szárny¬ 
vonaltakar épiteni. : i , 

Balesetek, elemi csapások. 
4- (Tüzvész.) Uj-Pesten dec. 26-án este tűz ütött ki, mely az ottani 

kávéházat elhamvasztotta. 
4- (Tűzvész.) Rust város Sopronmegyében f. hó 19-én leégett, a 

templom, paplak, kórház ea községháza is elhamvadtak. A középületek 
biztositva voltak, minek folytán a magyar biztositó társaság mintegy 7000 
ftig van érdekelve. 

4- (Szerencsétlenség építésnél.) Kaposvárott jelenleg az izraelita ima¬ 
házat építik, s midőn e hó 18-án a födélfákat huzták föl a tetőre, az állás 
összeomlott, s a szerencsétlen munkások 8 ölnyi magasságból alázuhantak. 
Kettő közűlök azonnal szörnyet halt, 10 pedig összezúzva s eszméletlenül 
vizetett el a helyszínéről. Az ügyetlen épitész, ki a gyenge állást emeltette, 
kétségkivül felelőségre fog vonatni. 

4- (A Vezúv áldozata.) A Torre del Greco, mely pár hét előtt még 
virágzó, 18,000 lakossal biró város volt, most romhalom. A folyton tartó 
földrengések annyira elpusztították, hogy jelenleg egy ép ház sincs benne. 
A Vezúv főkraterjei megnyugodtam már, de a tengerben, a parttól 100 lé¬ 
pésnyire uj kráterek támadtak, melyek nehány lábnyi magasságra hányják 
föl a vizet, de tetemesb kárt még nem tettek. 

UI ujság? 
4- (Gr. Forgách fökanczellár) dec. 28-án elutazott Bécsből, némelyek 

•szerint Berlinbe, mások szerint Drezdába, ismét mások szerint Velenczébe. 
Vissza jan. 6-án váratik. Távolléte alatt a kanczellária ügyeit Rohonczy 
udv. tanácsos vezeti. 

— (Xántus János), Amerikából hazatért derék honfitársunk, ki most 
Oyőrött van, a folyó január hóban hosszabb ideig fog Pesten tartózkodni. 
A dec. 20-ki akadémiai nagygyülés alatt szintén itt mulatván nehány napig, 
alkalmunk volt, a jeles férfiuval annyi év lefolyása után ujra találkozni s 
•azon gyönyörü madárgyüjteményt is láthatni, melyet Amerikából hozott 
a n. Muzeum számára. Vasárnap, dec. 21-én a Muzeum igazgatója, Ku¬ 
binyi Ágoston ur lakásán többen összegyülekezvén, a háziur felköszönté¬ 
séből megértettük, hogy Xántus János hazánkfiának neve a külföldi tudo¬ 
mányos világban is érdemlett tiszteletben részesül, s igy a többi között egy 
első rangu angol tudományos intézet titkára ,,a most élő ornithologok (ma-
•dártanászok) legjelesbikének" nevezi. Meg kell említenünk, hogy ez alka¬ 
lommal Kubinyi Ágoston igazgató ur 40 éves magyar tisztviselői jubilaeu-
mát ünnepelte, melyben szerencsekivánataikkal tisztelői közül számosan 
vevének részt. 

4- (Mosonyi Mihály) egy nyilatkozatában kijelenti, hogy „Szép Ilon" 
operájának megnyirbálását a nemzeti szinház igazgatósága az ő saját óhaj¬ 
tására tette, minthogy a kihagyott helyeket nem tartotta eléggé sikerűi¬ 
teknek. 

4- (Jagócsi Péterfi József) a tuldunai vinczellérképezde igazgatója 
folyamodott ő Felségéhez, hogy engedtetnék meg neki az intézet javára egy 
150,000 db. 50 kros sorsjegygyei összekötött sorsjáték rendezése, melynek 
tiszta jövedelme valamely takarékpénztárba betétetvén, a kamatokból sze¬ 
gény ifjak fognának a néposztályból vinczellérekké kéüeztetni. 

4- (Tánczvigalom.) A lévai kaszinóegylet a szükölködő székelyek 
javára febr. 2. és 3-ik napján fényes tánczvigalmat rendezend. 

/ 4- (Pozsonyban a Duna hídjának fölszedésével) addig késedelmes-
kedtek, mig végre a jégzajlás a hajóhíd egy részét egészen elsöpörte. Nem 
mindig jó azt a közmondást alkalmazni, hogy „lassan járj, tovább érsz." 

4- (Erőszakos birtok-elfoglalás.) Kolozsvárról irják a ,,P. N."-nak, 
liogy Felekfalu oláh lakói az ottani erdőt, mely Kolozsvár birtokához tar¬ 
tozott, mindjárt az uj kormányzó megérkezte után maguk közt felosztották 
•s nagy serényen levágták. Kolozsvár polgármestere tüstént jelentést tett 
gr. Crennevillenek, ki a sérelem orvoslását meg is igérte. Hanem azért a 
levágott fákat többé nem lehet törzsökeikre visszaállítani. 

4- (Istentelen szülök.) Temesvárról irják az „Alfold,"-nek, hogy ott a 
gyárvárosban egy istentelen atya két gyermekét ugy szólván befalaztatta, 
s hónapok óta csak ételhulladékokkal tartotta, a legnagyobb tisztátalan-' 
ságban. A szörnyü tettet végre a házmester vette észre s feladása következ¬ 
teben az elkínzott 5—8 éves gyermekek kiszabadittattak A kisebbik már 
áldozatul esett, a nagyobbik életéhez sincs remény. Hirlik, hogy az anya 
tudtával történt e szörnyü tett. 

+ (Tolvajok páholyban.) Az aradi szinház egyik páholyából közelebb 
előadás alatt két egyént kisértek be a városházhoz, kiket egy, Temesvárott 
történt nagy tolvajlás részeseiül véltek fölismerni, egy onnan érkezett táv¬ 
sürgöny alapján. Utóbb kisült, hogy az elfogott egyének becsületes ke¬ 
reskedők. * 

4- (A „Triester Ztg") újévtől kezdve elveszti hivatalos jellemét. Épen 
igy járnak az „Agramer" és „Temesvarer Zeitung"-ok is. 

4- (Csodaszülött.) Bécsben egy csecsemő holtteste képezi most a köz¬ 
bámulat tárgyát, mely a köldökig ember, azon alól pedig — hal, pikkelyek 
nélkül. A gyermek Leobersdorfban született s csak nehány óráig élt. 

4- (A Vezúv kitörése), mely e hó 10-én megszünt, 18-án este ujabban 
ismétlődött, s ezuttal nagy tömeg hamut hányt ki gyomrából. Azt is irják, 
hogy a nagyon megrongált Torre del Greco talaja mintegy 3 lábnyira íö-
lobb emelkedett. Ázt hiszik, hogy ez emelkedés csak ideiglenes, s a talaj 
ismét visszasz :11 előbbi magasságára. 

— (Ungvárról Okolicsányi Zsigmond) hozzánk irt soraiban kijelenti, 
hogy távollétében Unghmegye főjegyzőjéül neveztetvén ki, ezen — külön¬ 
ben is csak félreértésből származhatott kinevezést el nem fogadhatja. 

4- (Rajkovics, az ujvidéki „Komaróc" szerb élezlap szerkesztője) az 
,.Ost u. West" szerint decz. 19-én péterváradi katonai törvényszék elé 
idéztetett. 

4- (Bolnai a budai szinházban) nem fog föllépni, mint közelebb hire 
járt. Csupán a nemzeti szinpadon lép föl egyszer, mint „Hamlet," a budai 
népszinház javára. 

4- (Tanfolyam az angol nyelvből.) Egán James 1862. jan. 2-án az an¬ 
gol nyelv és irodalomból nyilvános tanfolyamot nyitott meg, mely esti 5 
órától 7-ig a főreáltanodában minden körü és rendbeli egyének számára 5 
ft havi dijért tartatik 8 —10 személyre terjedő társas órák is tartatnak, 
ugyanazon áron, s tetszésszerinti időben és helyen. Bejelentések történnek : 
Terézváros, sip-utcza 3. sz. a. 

4- (Ujoncsilleték.) Az 1862. évi összes ujonczilleték 85,000 főre megy, 
ebből a magyar koronaországokra 25,642 ujoncz esik, kik az 1841, 1840, 
1839, 1838 és 1837-iki korosztályokból lesznek kiállitandók. 

4- (Hogy az életbiztosítás) az első magyar biztositó társaságnál meny¬ 
nyire terjed hazánkban, arra nézve a „M. O." megemlíti, hogy csak Szege¬ 
den több százezernyi összeg biztosittatott az utóbbi pár hét alatt. 

4- (A Szőllősy nővérek) a budai népszínháztól „elbocsáttattak." Ezt 
Molnár szinlapjai jelenték lakonikus rövidséggel s jó adag gyengédtelenség-
gel Decz. 26-án ennek következtében némi tüntetés volt a népszínházban a 
Szőllősy nővérek javára. 

4- (Galiczia felosztása.) A bécsi hivatalos ujság egyik közelebbi 
száma jelenti, hogy egy nov. 19 iki legfelsőbb kézirat következtében Gali¬ 
czia két közigazgatási kerületre, egy lengyel és egy oroszra osztatott fel. A 
galicziai királyság legfelsőbb politikai s közigazgatási vezetése egy Lem-
bergben székelő főkormányzó kezeiben egyesittetik, s ez alá a lembergi és 
krakói, két egymástól független politikai országos hatóságok rendeltetnek. 

4- (Gyürky Bálint), a Hontmegyébe kinevezett első alispán, nem fo¬ 
gadván el e hivatalt, helyébe Szilassy Gábor, volt cs. k. tszéki ülnök nevez¬ 
tetett ki. 

— (Felhivás.) A vasmegyei gazdasági egylet, mult nov. 4-ik közgyü¬ 
lési határozata folytán, 1862 jan. 7-kiSzombathelyen a,,Zöldfa" vendéglő te¬ 
remében nagy gyülést tartand, — melyben részt venni az egyleti tagok 
felkéretnek. — Ostffi-Asszonyfán 1861-iki decz. 18-án. — Mészöly Ignácz 
egyleti titkár. 

4- (Azon ereklyeszekrény, mely sz. István király jobb keze számára 
készül,) Lippert épitész terve szerint 35 hüvelyk magas és 20 hüvelyk szé¬ 
les; aközbeneső tér átlátszólag kristálylyal van fedve és hosszában oszlopok 
által mezőkre van osztva. Az egészet egy pikkely fedélzet boritja. E fedél 
fölött mennyezet emelkedik, mely alatt sz. István szobra áll; a szekrény 
négy sarkán két-két szent alakja áll, kisebb mennyezetek alatt. A szekrényt 
tiz angyal emeli, kik egy talajon térdepelnek, mely tiz delphinen nyugszik. 
A szekrény belsejében egy kisebb ereklyetartó van üveg-hengerrel, s ebben 
a szent király keze. Minda két tárgy részben megaranyozva ezüstből ké¬ 
szül s gyöngyök, drágakövek és zománczczal lesz diszitve. A hozzá kiván-
tató ezüst mintegy 80 font sulylyal birand. Ez ereklyeszekrény kiállitási 
költségeit a hg. primás az összes magyar püspöki karral együtt viseli. 
Rajza az 1862. évi londoni kiállitáson valószinüleg be lesz mutatva. 

— (Kakas Márton napiára még kapható!) Erre nézve e kedélyes öm¬ 
lengést olvastuk az Üstökösben : „Kakas Márton naptára szerzőjének kü¬ 
lönféle ijedségei." Először attól ijedtem meg, hogy a naptáramból az egész 
kiadás egyszerre elfogy. 

Másodszor aztán attól ijedtem meg, hogy a naptáram nagyon las¬ 
san fogy. 

Először attól féltem, hogy majd egy se lesz kapható. 
Most meg attól félek, hogy nagyon sok lesz kapható. 
Itt ugy látszik tévedés van a dologban : A tisztelt publicum összeza¬ 

varja magát a rendőrséggel, én csak azt nem szeretem, ha hivutalosan bele¬ 
szeretnek a naptáramba, s ugy viszik el; de ha a tisztelt olvasó közönség 
megkivánja : vigye el mind; én nem bánom. Kakus Márton. 

Értesítés. 
Az akadémiai pa lo ta te rve inek műlapja iránt . 

Tisztelettel tudathatjuk a t. cz. közönséggel, hogy az akadémiai 
palota 5 tervének fényképészeti műlapja e napokban elkészül s jövő szer¬ 
dától, jan, 8-ától kezdve a Vasárnapi Ujság kiadóhivatalában s Ráth 
Mór könyvkereskedésében 2 fton kapható lesz. Azon átalános érdekelt¬ 
ségnél fogva, melyet az Akadémia épitkezési ügye most ujolag fel¬ 
ébresztett, remélhető, hogy műlapunk minél elterjedtebb körökben fog 
pártolókra találni. — A jövedelem egészen az épitkezési alaptőke javára 
fordittatik 

Vidéki t. cz. előfizetőinket, kik megrendeléseiket e lapra már beküld-
ték, biztosítjuk, hogy számukra a képet tüstént el fogjuk küldeni. 

Pest, jan. 2. A Vasárnapi Ujság szerkesztősége. 



Nyilatkozat. 
A Vas. Ujs. 1861 évi 41. «zámában megjelent „Zsombár" czimü 

költeményemre nézve ki kell jelentenem, hogy az semmiféle élö 
személyre nem akart vonatkozni. Hogy mégis találkozott a vidé¬ 
ken egy előkelö család, mely szándokos sértést olvasott ki belőle, 
azon nagyon csodálkozom, s a tisztelt család megnyugtatása végett 
kötelességemnek tartom, oda nyilatkozni, hogy ha szándokosan 
sérteni akartam, akkor az én eljárásom csakugyan jogtalan és lo-
vagiatlan és hogy ezen esetben teljes készséggel kérem a bocsá¬ 
natot. Zajzoni. 

Nemzeti szinházi napló-
Péntek, dec. 27. „A szigetvári vértanuk/' Eredeti szomorujáték 5 felv. 

Irta Jókai Mór. 
Szombat, dec. 28. „Dinorah, vagy a ploermeli bucsu/' Opera 3 felv. 

Meyerbertöl. 
Vasárnap, dec. 29. „Liliomfi." Eredeti népszinmű 3 felv. Irta Szigli¬ 

geti. 
Hétfő, dec. 30. „Londoni arszlánok." Vigjáték 5 felv. 
Kedd, dec. 31. „Windsori vígnök," Vigopera 4 felv. 
Szerda, jan. 1. „Dobó Katicza, vagy : az egri szép napok. Eredeti 

történeti népszínmű 3 felv. Tóth Kálmántól. 
Csütörtök, jan. 2. „Szép Ilon." Oprra Mosonyitól. 

Budai népszinház. 
Dec. 28. Partényi jutalmául, először : „Vén huszár-strázsa, vagy 

párbaj sötétben." Vigjáték 3 felv. Magyarította Székely Kálmán (álnév). 
* Dec. 29. „A csizmadia mint kisértet." Népszínmű 3 felv. Szigetitől. 

Dec. 30. „Puszták Jia." Eredeti népszínmű 3 felv. Irta Balázs Frigyes. 
Dec. 31. Először : „Szilveszter éjf." Népszínmű 3 felv. Irta Turcsá¬ 

nyi Gyula. 
Január 1. „István, elsö magyar király." Eredeti szomorujáték 5 felv. 

Dobsa Lajostól. 

Nyilt fér. *) 
— (Nyilatkozat.) A Vasárnapi Ujság 1861. 50-ik számában megje¬ 

lent „Debreczen főutczája" s a „Debreczeni népviseletet" illetőleg, miután 
nemcsak a Debreczenben megjelenő Hortobágy, hanem mások is azon hiede¬ 
lemben vannak, mintha az első kép felküldése is — melynek hűtlensége mi¬ 
att sokak roszalíisát vagyok kénytelen hallani — általam történt volna, ki 
kell jelentenem: miszerint a két kép közöl én csak a népviseletet rajzoltam, a 
másikat pedig nem is én küldtem fel. 

Saját művemre vonatkozólag, hogy a Hortobágy s némelyek előtt a 
nászmenetnél is ott valamely kalap, főkötő vagy arcz nem egész hűségben 
tünnek elő, azok oly néha megbocsátható hibák, melyek — mig a rajz a 
különféle műkezelések után a nyomdán keresztül napvilágot lát — esetle¬ 
gesen is előtűnhetnek; azért tehát ne legyünk mindenben oly pedáns, ki-
mélytelen birák. Debreczen, 1861. dec. 24-én. — Kallós Kálmán, főiskolai 
rajztanár. 

— Felhivás. Folyó 1862-ik évre t. Ormódy Bertalan ur által kiadni 
szándokolt, s még mult év augusztus havában megjelenni igért „Ország¬ 
gyülési naptár"-ra Nagy-Károlyból m. év junius havában több t. ur részéről 
előfizetési dijakat küldöttem fel, mindamellett a naptárpéldányok nemhogy 
az igért időre, de még ezideig sem jelentek meg; miért is felkérem t. Or¬ 
módy Bertalan urat, hogy gyüjtőivemen feljegyzett t. előfizető uraknak, kik 
ez ügyben engem sürgetnek, bármi módon legyen szives eleget tenni. 

Dudássy László. 
Kérelem. Azon t. cz. urakat, kikhez a „M. Tud. Értekező" czimü 

vállalat ügyében előfizetési fölhívások intézteitek, tisztelettel kérjük az 
érintett s még be nem küldött gyűjtő-iveknek legföljebb folyó január hó 
15-ig beküldésére, hogy a már sajtó alá adott I. füzetnél a nyomandó pél¬ 
dányok száma felől magunkat jó eleve tájékozhassuk. Kelt Pesten, január 
2. 1862. Knauz Nándor, és Nagy Iván, kiadó szerkesztők. 

/ Szerkesztői mondanivaló. 
/5905 Csík-Somlyó. N. I. Vettük a becses küldeményt, örvendünk a viszonttalál-

kozásnak, s valóban megható ránk nézve, lapunk régi barátait folyvást a régi mi'leg 
részvéttel gyülekezni látni; s ha néha a körülmények a viszony ideiglenes félbeszakítását 
parancsolják is, örömmel tapasztaljuk jó ismerőseink mielőbbi visszatérését. Igy van ez 
munkatársainkkal és előfizetőinkkel, a mint a hirlapok mai özönében nem is csodál¬ 
kozunk. 50— 60 hirlapi vállalat van most s midőn megindultunk ötöd-hatod magunkkal 
jártuk a szomoru tánczot. Az első évtizedet, becsülettel akarjuk bevég*zni s reményünk 
van, hogy teljes számmal is fogjuk ezt tehetni. Az ég áldja minden jóakaró ügybarátun¬ 
kat er uj évben ! 

5906. lI. M. Vásárhely. Sz. A. A költemények megérkeztek. Nem válaszoltunk 
azonnal, mert reméljük, hogy addig közölni is fogjuk. A mi meg is fog történni. 

5907. Aí év utolsó napján. Eszmedús elmélkedés, fájdalom, hogy elkésett. 

•) E rovatban közlött ezikkekért csupán • sajtóhatóság irányában vállal felelős¬ 
séget a Szerk. 

5908. Téte puszta. A czikkekböl egyetmást használandunk; a küldött térképek 
nem lapba, hanem iskolai kézikönyvbe valók s különben is sokkal olcsóbb pénzen szerel¬ 
hetők meg a könyvárusoknál, mint a mibe azok kimetszetése kerülne. Ki keresné a V. U".-
ban Európa, Ázsia, Afrika stb. mappáját. 

5909 Kevehíizi. Azt kivánja nekünk :„Éljen az uj évben lelki és testi ürömöknek 
közepette, még a hajnali Pyr életét ünnepeli." Hát — hasonlóképen, kivánjuk. 

5910 Uj évkor összegyűlő teendőink halmaza okozza, hogy több beküldött levélre 
és czikkre most nem válaszolhatunk. 

SAKKJÁTÉK. 
106-ik sz. feladvány. — Amelung F.-től (Fellinben). 

SAtét. 

i b c d e f g l 
Világos. 

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

Világos. 

A 101-ik sz. feladvány megfejtése. 
(Moser Adalberttől Königsbergben.) 

c7 
h 1 
h 3 

SOtét. 
B h 8 - h 1 A) 

g 4 T g 3 
lépni kell. 

Világos. 
1) 
2) B g 1 - g 3 f 
3) F c 7 — g 3 : 
4) F— vagyH — -

A) Sötét. 
B h 8 — h 3 
Bh 3 g S : 

lépni kell. 

l ) F a 5 
2 ) B g l 
3) B h 1 
4 ) F - v a g y H -

Helyesen fejtették meic. Veszprémben : Fülöp József. — Nagyváradon : bár* 
Meszéna István. — Pesten: Cselkó György. — Szombathelyen : Kupái. — Parabutyban '• 
Rothfeld József. — Kis-Szállási pusztán : Puszták fia. — Buzsákon ; N. N. — Kővágó-
Őrsön : Gold Samu. — Kis- Tapolcsányon : Büttner Géza. — Pasztán : Kovács Zsigmond. 
— B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Alsó-Dabason : Metelka Béla. — Berhidán : K—y. 
— Gyula- Fehérvárott : Horváth Lajos. — Sarkadon : Nagy Lajos. 

Rövid értesítések. A 104. sz. feladványban, kettős megfejtés kikerülése tekinte¬ 
téből h l-re Sötét Vezér állítandó. — Pásztó : K. Zs. A küldeményt köszönettel vettük. 
A 102. sz. f. ugy, a mint megjelent, hibátlan. — Kis-Tapolcsány : B. G. Elintéztük. — 
Sz.-Endre : P. A Meg volna fejtve, ha a második lépésben a Sötét Bástya sakkot nem. 
mondhatna. — Alsó- Dabas : M. B. Csak a 102. számút nem. De ön részvétének s igyeke¬ 
zetének örülünk. — K.-Örs : G. S. ön megjegyzése helyes. A feladványokért vegye 
köszönetünket. — Poroszló : Nyilas Alajos. Ön a 94. sz. feladványnak helyes megfej¬ 
tését küldötte be. — Szombathely : 1) B c 4 — c 5 húzásra Sötét a matot kikerüli, hat 
szükség, megmondjuk mikép. 

Hó-
és hetinap 

Kntholik. és Protest. 
naptar 

Vasár. 
Hetfö 
Kedd 
Szerda 
Csütór. 
Péntek 
Szomb. 

Január 
E Telesfor 
Vízkereszt 
Bálint. Nik. 
Szörény a. "J) 
Julián vért. 
Agathon p. 
Math Theod 

E Simon 
Menyus 
Dicsőké 
Fodorka 
Er. (Er.) 
Ernő 
Tilke 

Gör.-orosz 
naptár 

Dec. (ó) 
24 A4Adv. 
25 N. Kar 
26 B A. elj. 
27 lstv.vér. 
28 2000 vér. 
29 1400 vér. 
30 Aniz Z. 

©Nap¬ 

kelet nyüg. 

4 25 
4 26 
4 28 
4 29 

Izraelit, 
naptár 

Tebet 
4 Simeon 
5 Gáspár 
6 Dicső 
7 Fodor 
8 Erős 
9 Ernő 

10 19. Sa. 

Hold¬ 

kelet ll nyüg. 

P-
26 
34 

38 
43 
47 

Holdnegyed : "S) Első negyed 8-án 12 óra 3 percz reggel. 

T A R T A L O M . 
Gróf Dessewffy Emil akadémiai megnyitó beszéde (arczképpel). — Szalk-Szent-

Mártonban. Szél Farkas. — Szolnok védelme. P. Szathmáry Károly. — Sutorina 
(képpel). — A pesti uj redoute-épület (képpel). — A magyar Alföld egy vidéke. — 
Petőfi lakása Gödöllőn (képpel) — 1862. Jókai Mór. — Tárház : Irodalom és müvészet. 
— Ipar, gazdaság, kpreskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedések. — Balesetek, 
elemi esapások. — Mi ujság? — Értesítés az akad palota terveinek múlapja iránt. — 
Nyilatkozat. — Nemzeti szinház. — Budai népszinház. — Nyilt tér. — Szerkesztői mon¬ 
danivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár. 

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

Kiadó-tulajdonos Heckenast GnsctáT. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-tttcza 4. szám alatt. Pesten 1863. 

Pest, január 12-én 1862. J 

A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/i iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten bázhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 lt., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ojpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-utcza 4. szám) bérmentve utasítandó. 

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

I f j . H a r t a i G y ö r g y . 

Az alkotmányos életnek tizenkét évig tartott szünete után 
végre bekövetkezvén, mult télen, a megyei közgyűlések, majd az 
országgyülési választások korszaka : találkoztak itt-ott olyan ki-
csinyhitüek, kik visszagondolván az előbbi országgyülések parla¬ 
mentáris müveltségü férfiaira, hatalmas szónokaira, aggódva csó¬ 
válták fejőket, a feletti tünödésökben: hogy miután a régiek részint 
kihaltak, részint kiköltöztek hazánkból, többen pedig egészen 
visszavonultak a közélet színpadáról : vajjon honnan kerülnek elő 
a magyar törvényhozás régi tekintélyének, parlamentáris jó hiré-
nek megfelelő szónokok? 

És ime, a magyar törvényhozás 1861-ben beállott uj szakában 
hosszu szünetelés után, a mily örömmel, szintoly meglepetéssel 
győződénk meg arról : hogy a magyar törvényhozótest sorai kö¬ 
zött ott áll még rendületlenül szá¬ 
mos erős tölgy, s a kidőltek, vagy 
eltávolitották helyett oly gyönyörü 
sugár fiatalok törnek magasra, 
kik nem csak a legszebb remé¬ 
nyekkel kecsegtetnek jövöre nézve, 
de a jelenben is lelki élvezettel töl¬ 
tik el a jellemben, tudományban 
erős hazafiak felett gyönyörködni 
tudó honpolgár szivét. 

Ugy hiszszük, hogy nem sértjük 
önérzetét az 1861-i országgyülés 
azon derék tagjának, kinek arczké¬ 
pét itt közöljük, — ha nemzeti tör¬ 
vényhozásunk tisztázott erdejében 
öt is ezen kiváló ujabb sarjadék 
közé sorozzuk. 

Ifj. Bartal György, a nagyhirü 
történettudós és publicista id. Bar¬ 
tal Györgynek *) fia, született 1820-
dik évi sept. 22-én, Pozsonymegyé-
ben. Tanulmányait a bécsi There-
zianumban végezvén, 1842-ben, s 
igy 22 éves korában lépett közpá¬ 
lyára Tolnamegyében, mint tiszte¬ 
letbeli aljegyző, s ezen minőségben 
rövid idő alatt annyira kitünteté 
mind éles eszét, mind alapos ké¬ 
szültségét, hogy a következö tiszt-
ujitás alkalmakor főjegyzővé vá¬ 
lasztatott meg, s mint ilyen a köz-
~~ életrajzát 1. V. U. 1868. *) Arczképét 
34. szám. 

igazgatásban, törvénykezésben, de különösen az urbéri ügyek ren¬ 
dezésében tevékeny részt vett. 

Hazafias érzületének s publicistikai törekvésének jellemzésére 
elég azt felemlítenünk, hogy állhatatosan Bezerédj István oldala 
mellett küzdvén, az akkoriban oly népszerütlen, de mégis sok 

| helyütt felülkerekedett adminisztrátori rendszer által elnyomott 
| minoritás tagja volt. 

Bekövetkezvén az 1848-iki események, Tolnamegye pincze-
helyi választó kerülete az ifju, de már megyeszerte kedvezőleg 
ismert Bartal Györgyöt választotta meg országgyülési képviselő¬ 
jéül, mely országgyülésnek minden phasisában buzgó részt vett : 
Pesten, Debreczenben és Szegeden, s Szemere Bertalan miniszté¬ 
riumában a pénzügyi osztály főnökségét vállalta el. 

A világosi katastropha után ő 
is azon számosak sorsában része¬ 
sült, kik egyéni szabadságukat el¬ 
vesztették; két hónapig fogságban 
várta sorsának eldőlését, mely 
azonban reá nézve kedvezőbb volt, 
mint sok más, vele közös sorsü ba¬ 
rátjára nézve. — Bartal két havi 
fogság után szabad lábra bocsátta¬ 
tott, s teljes visszavonultságban élt 
tolnamegyei birtokában, szellemdus 
neje Perczel Mór testvérének oldala 
mellett, kivel 1852-ben lépett há¬ 
zasságra Faddon, egész az okt. 20-
ki kormányváltozás szakáig. 

Ekkor ismét előlépett, tevé¬ 
keny részt vett Tolnamegye meg¬ 
alakításában , s tisztválasztáskor 
nagy szótöbbséggel megválaszta¬ 
tott első alispánná, majd előbbi 
választó-kerületében országgyülési 
képviselővé. 

És ezen országgyülésen az 
egész felirati szónoklati harcz foly¬ 
tán, a sok jeles szónok közül alig 
lepte meg a képviselő-házat, s hall¬ 
gató közönséget nagyobb mérték¬ 
ben valaki az ifjabb honatyák kö¬ 
zül, mint Barta], mind remekül ki¬ 
dolgozott, mind kitünő szónoki erő¬ 
vel előadott beszédével, melyről , 
egy képviselő kedvderitőleg jegyzé •' 
meg, hogy a szónokot egész elöadása \ Ifj. BARTAL GYÖRGY. 

2-ik szám. Kilenczedik évi folyam. 


