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60,000 frt ára hamis ívszvényt adott ki, Bécsba 
menekül t , honnan a bécsi törvényszék nem akarja 
kiadni a szegedinek, azt vetvén okul, hogy osztrák 
ala t tvaló. E szerint ez az u r csak egy kicsit 
kseftelni rándult á t hozzánk. — A pesti tőzsde 
maga nem igen ingott meg még eddig, örvendetes 
je léül annak, hogy ebben nem vert még oly mály 
gyökeret az erkölcsi romlottság, mint a bécsiben. 
D e azért a kereskedő világnak az a része, mely 
Bécscsel szorosabb összeköttetésben állt, súlyosan 
érzi a csapást. 

** (Az országos képtárak számára) tervezett 
é p ü l e t ügyében Trefort miniszter egy enquetot 
h ivo t t össze, melynek tagjai abban egyeztek meg, 
hogy egy nagyobbszerii művészeti múzeum épí
tése sürgető szükség; <!e addig is gondoskodni 
kel l azEszterházy-képtár biztonságáról. A bizott
ság erre nézve egy javaslatot fogadott el, hogy az 
akadémia födele czélszerü vasfódél által helyet-
tesittessék ; ennek költségei 120,000 frtra rúgná
nak s részben az akadémia által viseltetnének. A 
tervezett művészeti múzeumra nézve, a miniszter 
máris érintkezésbe lépett a legnevezetesebb hazai 
építészekkel. 

** (A kiállítás magyar osztályának) magyar
talansága megvizsgálására a kereskedelmi minisz
ter Keleti Károly miniszteri tanácsost Bécsbe 
küldte . 

** (Ghyczy Kálmán életveszélyben) forgott 
május 20-án délbon. Egyfogatú kocsin lakására 
akart hajtatni, a a kocsis a nemzeti szinház bérhá
zának sarkán fölhalmozott faládáknak vágtatot t . 
A ló súlyosan megsebesülve összerogyott, a kocsi 
félig-meddig ledült, ugy hogy Ghyczy csak ügy-
gyel-bajjal tudot t belőle kibontakozni. Azonban 
szerencsére semmi baja sem esett, mert gyalog 
ment haza, vas-utezai lakására. 

** (A müncheni magyar egylet) e hó 13-án kül 
döttségileg tisztelgett Gizella főherczegasszony-
nál . A küldöttség egyes tagjait Grünfeld Sándor 
egyleti elnök mutatta be, s a herczegnő az üdvöz
letre magyarul ezeket válaszolta: „Adja át tisz
teletemet egyletüknek, és köszönetemet a figye
lemért. A magyarokat nem fogom feledni. Isten 
önökke l !" 

** (A nemzeti színház) júliusban csakugyan 
zárva lesz, mivel az előadásokra sokat kellene 
fizetni a szünidők megváltásáért . Különben is a 
kerepesi-út boulevardi munkái ép ez időszakban 
lesznek a nemzeti szinház környékén. 

** {Építkezések Pesten.) A külső nagy körút 
több részén is foly már az építkezés; közelebb 
fogtak ama négy négyemeletes ház épitéséhez, 
melyek az úgynevezett oktogont fogják képezni, 
hol a körút a sugárutat szeldeli. Az országúton, 
a nemzeti múzeummal majdnem szemközt egy
szerre négy háromemeletes ház épitéséhez fogtak, 
mely az egész sort sokkal díszesebbé fogja tenni . 
Mint halljuk, közelebb ismét majd félezer uj ház 
építése jelentetet t be. A régi Post napról-napra 
pusztul s romjaiból az uj és a szebb Pes t emel
kedik ki. 

** (Az egyetemi könyvtár) melletti régi kis 
földszintes épületet, hol könyvtárnok korukban 
Toldy Ferencz, Reguly és Garay János is laktak, 
már napok óta bontják, hogy helyén a könyvtári 
palota épüljön. 

** (Az „Athenaeum") nyomdai s irodalmi 
rész vénytársulat 5 éves működése megünneplésére 
má j . 15-én a társulat elnöke Cséry Lajos arczké-
pét leplezték le a tanácskozó teremben. 

** (Kókai Lajos) uj könyvkereskedést nyitott 
Pes ten a Károly-utczában, a Károly-kaszárnya-
épületben, az evang. főgymnázium átellenében, de 
egyszersmind papir t , iró- és rajzszereket is á ru l , e 
azonfelül még antiquariumot is csatolt kereskedé
séhez. U g y látszik mai napság már nem veszik 
annyira a könyveket , hogy egy uj könyvkereske
dés magában is kifizethetné magá t : azért lá t ta 
jónak az uj vállalkozó üzletét jövedelmezőbb ágak
kal csatolni Össze. 

** (Milliomos tudós.) Liobig tanár ogy d i rm-
stadti lap szerint egy milliót hagyott hátra. Ri tka 
példa, hogy német tudós ily nagy vagyont szerz-tt. 
Abban leli magyarázatát , hogy Liebig tudomá
nyos fölfedezései folytán több iparvállalatban vett 
részt, melyek jövedelmeit egyre szaporiták. 

** (Egy fösvény) halt meg e napokban Po
zsonyban. Háziúr és embergyűlölő volt egyszers
mind. A legroszabb hidegétkekkel élt, melyek 
naponként csak 12 — 15 krjába kerültek. Csak 
minden 2—3 hóban váltott inget, lepedőt egy év
ben egyszer. Ruháját ő maga mosta, szappan nél
kül. Betegsége ideje alatt "Jakóitól kéregetett le
vest. Halála előtt borbélyt hivatott, mondván, 
hogy a halott beretválása többe kerül. Tehát meg-
borotváltatá magát, meghalt ói 40,000 frtot ha
gyott hátra, mely összeg tiz év múlva a városra 
és vallásos czélokra száll. Rokonai ez idő alatt 
csak a kamatokban részesülnek. 

** (Egy plébánia jövedelme — egy ablakért.) 
Egy felvidéki lelkész a fővárosban járván, egy 
váczi-utezai fényes boltba lépett, hogy valamit' 
vásároljon. Midőn kijött, zavarában nem találta 
a kilincset és egy hibás lépés következtében egy 
óriási üvegtáblá t tör t el. A kereskedő elengedé a 
kártérítést . „Szerencse", monda a plébános, „kü
lönben e lépés egész évi jövedelmembe kerül t 
volna." 

** (A holdvilág degradálását) A holdvilágot, 
ezen legolcsóbb és széltiben használt világító 
szert Pestváros tanácsa degradálta, kimondván 
határozatilag azt, hogy a légszesz-lámpák ezentúl 
egész éjen át égjenek, akkor is, ha a kalendárium 
holdvilágot mutat. 

** (A komáromieröditvények.)l^-omáTOin nem
sokára minden oldalról teljesen körül vett erődit-
vény lesz. A kis-igmándi müvek vannak még csak 
hátra, de azokat még ez év folytán befejezik. 

** (Makóról) arról tudósitják a „Hont" , hogy 
ott Bonnaz Sándor csanádmegyei püspöknek e hó 
10-én este macskazenét rendeztek, noha a megyei 
csendőrség és egyéb más véd-alkalmatosságról is 
gondoskodva volt. 

** (Rögtöni elnémulás.) Gráczból írják: E g y 
orvosnövendék a városi parkban egy társával t a 
lálkozott, ki tőle tüzet kért . Midőn aztán a szí
vességét meg akarta köszönni, a szó elakadt ajkán. 
Nyelvének megbénulása hirtelen megfosztotta a 
beszédtől. Az ifjú gyógykezelés alat t van, de 
mindeddig remény nélkül . 

t (Halálozások.) Ballá Károly, a. m. tud. aka-
démi tagja s több megye táblabírája, f. hó 16-án 
82 éves korában Pótharaszton, Pestmegyében, 
végelgyengülésben meghalt . — Zsiga Alajos, a 
kecskeméti kegyes-tanitórondi társház tagja, ki 35 
évig fáradhatlan buzgalommal működött mint 
gymnáziumi tanár, május 13-kán, 60 éves korában 
elhunyt. —Polányi József, pest városi igtató, ki egy
kor vitéz honvédtiszt, később besorozott katona s 
művelt ember volt, s falusi vagyonában tönkre 
jutva, néhány év előtt kenyerét keresni Pes t re 
jöt t , hosszas szenvedés után meghalt a császárfür
dőben. Meghaltak továbbá: Molnárffy József pesti 
ügyvéd Pinkafőn; Kálniczky József, sárospataki 
főorvos, Göbersdorf porosz-sziléziai gyógyintézet
ben ; Bartakovics Ferencz, az egri érsek testvér-
öcacse, 80 éves korában Szalakuszon; Prileszky 
István, Pozsonymegye árvaszéki ülnöke, Tőkésen; 
— Schneider Keresztéig, számos éven át ujver-
bászi községi orvos, 60 éves korában; Burgmann 
József, szombathelyi ügyvéd, s Szluha Imre, kir . 
tanácsos szintén e napokban hunytak el. — Báró 
Kübeck Alajos Károly, osztrák-magyar követ a 
pápai széknél, Gráczban meghalt . 

Nemzeti szinház. 
Péntek, máj. 16. „Közönyt közönynyel." Vígjáték 3 

felv. Irta Moreto. ford. Győry Vilmos. 
Szombat, máj. 17. „Az afrikai ng.u Opera 5 felv. Ze

néjét szerzetté Meyerbeer; (Carina k. a. föllépteül.) 
Vasárnap, máj. 18. „Viola." Népszínmű 5 felv. Irta 

Szigeti József 

Hétfő, máj. 19. „A fertály mágnások.''- Vígjáték 4 felv 
Irta Bérezik Árpád. 

Kedd, máj. 20. „Fidelio." Opera 2 felv. Zenéjét szer
zetté Beethoven; {Carina k. a. föllépteül) 

Szerda, máj. 21. „A mátrai vadászat." Vígjáték 3 felv 
Irta Fáy András. 

Csütörtök, máj. 22. ,,A bolygó hollandi.1' Opera 3 felv 
Irta Wagner Richárd. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Beszterczehánya. F. J. Aköltemíny tiszta hangja 

nemes tartalma dicséretes, de még több gyakorlat kell' 
mind a külső, mind a bilsö formához. 

— Buda. „A felhőkhöz" czimü vers első sora igy 
hangzik : „Bárányfelhők úsztatják a kék eget"; de hogyan 
úsztatják, azt biz az olvasó sem tudná elképzelni s a szerző 
sem mondii meg. Az egész vers nagyon gyarló. 

— „Családi kb'nyek." Hiába mutaró-ujakkal kitün
tetni, hogy mely sorok rímelne'?, ha a rímek csengését 
nem érezzük s még kevésbbé élvezzük. Harmatot bána
todat; siet — felejt stb épen nem rímek. Aztán az ale-
xandrin-vers közepén sormetszet kell! Szóval ez a vers 
még nem vers. 

— „A. bécsi világtárlatről" czimü humoros verset 
szintén jobb félretenni mind külsejére, mind belsejére vo
natkozó okok miatt. 

— Alsó Leadva U G. Óhajtottunk volna a dolgozat
nak tért szorítani, de a napi érdekű és ezerféle sok kisebb-
nagyobb tárgy közlése miatt ekkora terjedelmű szakköz
leményedet nem adhatunk ki. 

SAKKJÁTÉK. 
704-ik sz. f. L e h n e r M.-töl 

(Bécsben.) 
Sötét. 

a b e d e f g h 
Világos-

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 699-ik számú feladvány megfejtése. 
(Gérecz Károlytól Sárospatakon.) 

Vil . Sőt. 
1. V d 5 - g 8 H d 6 - f 5 : 
2. V g S - e 8 t H e 5 - g 6 

- e 2 f g 5 - g 4 f 
-g4 mat. 

Ve8-
Ve2-

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolczon- Czenthe József. — Geltén: Glesinger Zsig
mond. — -áradon: Kovács Albert. — Debreczenben: Zagyva 
Imre.— Jdazkiséren: Galambos László. — Sziget-C*tpen: 
Mayer Károly. — Ufjalnn: Farkas Ferencz. — Kustyán-
ban : Scheiber Adolf. - A pesti sakk-kör 

Hibaigazítás. A 702. sz. f.-ban Pap Dezsőtől h4-en vi
lágos futár helyett sötét futár áll. 

NyilMér. *) 
— (Egy képtett nevelőnő.) Trolllrma, ki több 

évig főrangú családoknál volt alkalmazva s a leg
szebb bizonyítványokkal van ellátva, óhajtana a 
fővárosban, különösen a zongoratanitásból, órákat 
adni. A német, franczia és angol nyelvekből is 
adhat leczkéket. Értekezhetni vele: Országút, 
Luby-hÁzb&a. 

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvé
nyek irányában vállal felelősséget a Szerk. 

H E T I - N A P T Á R . 
Hónapi-é» 

hetinap I 

Í 5 Vasár 
26 Hétfó 
27 Kedd 
28 Szerd. 
29 Csőt. 
30 Pént. 
31 Szóm 

Katholikus ét protestáns 
naptár 

Görög-orosz 
naptar 

Május TMájus (ó) 
E « Orbánpnsp.lE fi Exandi 13 C 5 Pacom 
INerei Fülöp INerei Fülöp;14 Izidor 
Pazzi MagdolnalBéda, Gyula 15 Glyceria 
Vilmos Emil |'l6 Tivadar 
Maximin Maximin 13 Áldozó csőt 
Ferdinánd j Nándor 18 János D. 
Petronella f Györgyike 19 Patricius 

Holdvaitozasai. ® Újhold 26. 

Izraeliták 
naptara 

N a p 
hossza 

Ijár r. Ro. 
28 B. Samu 
29 

1 Sivan R 
2 
3 Zorobsb. 
4 
5 S 6 per. 

h P-
64 14 
65 12 

1 66 10 
67 7 
68 5 
69 2 
70 0 

H o l d 
kél nyag. boisxa 

ó. p. 
7 41 
7 42 
7 43 
7 44 
7 45 

o. P-
4 13 
4 12 
4 11 
4 10 
4 10 
4 917 4611110 47 

f. p. 
45 41 
59 14 
72 32 
85 33 
98 17 

kél nyng. 

8 |7 48 123 5 

*• P 
3 38 
4 6 
4 39 
6 19 
6 13 
7 15 

6 50 
8 7 
9 22 

10 21 
11 9 
11 47 

10 óra 36 perczkor délelőtt. 
8 22 | regg. 

T A R T A L O M . 
Braee L. Károly (arczkép). — A divatos nótákról, 

(vége). — A méhek megszelídítése. — Felső-egyiptom) 
pénzváltó (képpel). — A szilvást vasúti hid a Ronyva patak 
völgyén (képpel). — Egy kapus. — Magyar Amerika I L 
— A magyar tud. akadémia nagygyűlése. — A borszéki 
fürdő (képpel). — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és mű
vészet. — Köz-intézetek, egyletek. — Mi újság ? — Nem
zeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — 
Nyilt tér. - Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. msgyar-utcza 21. tz. 

Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. -
Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 

Félévre 5 ft. 
> ft. — Félévre 2 ft. 50 kr. 

Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJ9Bg ,;s |-olilik«i Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajcárba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számíttatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsbe..: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasensíein é. Vogler, Wollze.le Nr. 9. -
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. , 

Fáy András emlékezete. 
A magyar tudományos akadémia a múlt 

vasárnap tartott ünnepélyes nagygyűlésén 
Fáy András emlékezetének is áldozott s 
tagjai sorából Zichy Antal ünnepelte nevét 
a szokásos emlékbeszéddel. Csaknem egy 
évtizedre haladt ez emlékbeszéd megtartása 
Fáy halála után, de ez a késedelem csak ak
kor lett volna baj, ha Fáy érdemei ez évtized 
alatt bármit is vesztettek 
volna üdeségök, fenyők, 
élet-teljességök tekinteté
ben. De Fáy András érde
meit rövid tiz év távolról 
sem halványíthatja, sőt a 
kor gyakorlati irányzata 
csak emeli működésének 
érdekét, s a mai üzleti élet 
majd mindenfelé szennyet 
hagyó pora és füstje csak 
eleveniti a tisztelet, hála és 
elismerés dicskörét, mely 
nevét beragyogja. 

Ez emlékünnep alkal
mával, minthogy arczképe 
és életrajza már korábban 
megjelent lapunkban, a 
Vasárnapi Újság Fáy And
rásnak a hazai első taka
rékpénztár által Izsóval ké
szíttetett szép mellszobrát 
és egykori lakását közli, s 
egyszersmind egy kézirat
ban hátra hagyott nevelési 
munkáját a nemes czélok-
ért küzdött veterán baj
noknak. 

Fáy András emlékének 
felújítása ünnepe a nemzeti 
irodalomnak, a hazai szín
művészetnek, a pesti refor
mált gyülekezetnek, sőt 

átalában az egész magyar 
protestáns egyháznak,Pest-
megyének, sőt az egész po
litikai életnek, a takarék
pénztárnak s vele összes 
anyagi fölvirágzásunknak, 
a hazai nevelés és iskola, 
sőt összes közművelődé
sünk ügyének. Fáy András 
emlékezete a régi magyar 
világnak az uj Magyaror
szággal való kicseréltetését 

mutatja föl szemeink előtt, mert az iroda
lomban Kazinczy Ferencztöl, a politikai és 
nemzeti életben gróf Széchenyi Ferencztöl 
egész a ma is élő vezérférfiak koráig terjedő 
idő összes áldásaiban munkás részt vett s 
összes dicsőségében méltán osztozik. 1786-
ban máj. 30-án született s 1864. j ó l 26-kán 
halt meg s e hosszú élet háromnegyodivszc,a 

Fáy András mellszobra Izsótól 

mellett, hogy a társadalmi nemes örömökre 
nézve sem veszett el, folyvást és szakadatla
nul a közjóra irányzott fáradhatlan munkál
kodásban telt el, mig utoljára, inkább a sza
kadatlan munka, mint a haladó kor pusztí
tása miatt szeme világát sem használhatta. 

Ha életrajzát nézzük, az rövid és hosszú 
egyszerre Ha a saját emelkedésére tett lé

péseket akarjuk felsorolni, 
egy lapot sem tölthetünk 
meg az adatokkal; ha a 

magyar nemzet javára 
irányzott műveit és tetteit 
akarjuk föltüntetni, egy kö
tet is vastagra duzzad elő
adásuk által. 

1786. május 30-dikán 
született, Kohányon, csa
ládja zemplénmegyei bir
tokán. Sárospatakon és Po
zsonyban tanult, majd a 
jogot ismét Patakon vé
gezte. Kazinczy Ferencznek 
korán hatása alatt állott s 
ép oly korán megbarátko
zott Szemere Pállal, ki kö
zeli rokona is volt. 1804-
ben Pestre jött törvény
gyakorlatra s az ügyvédi 
vizsgát is letette, de soha 
pert nem folytatott. 1811-
ben szolgabiró lett Pest
megyében, s ezt hat évig 
folytatta, de akkor a hiva
talos pályáról lelépett s 
mint táblabiró működött. 
1835-ben Pestmegye köve
tévé választatott s a buda
pesti állóhid és játékszin 
ügyében kiküldött bizott
ságoknak tagja volt. Az 

akadémia megnyiltával 
egyszerre tiszteleti taggá 
lett, a Kisfaludy-társaság-
nak pedig 1837 — 40-ig 
elnök-igazgatója volt. Már 
előbb, 1834—5-ben, mint a 
nemzeti színészet ügyéért 
buzgó férfiút Pestmegye a 
Budán működött színtár
sulat igazgatójává nevezte, 
mint a ki ugyanabban az 
időben az akadémia jutal-
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mát i.s elnyerte, azon kérdésre adott fele
letével, „Miképen lehetne a magyar játék
szint Budapesten megalapitani?" 

Ekkor azonban már az irodalomban is 
tekintélyes nevet szerzett müveivel. Az 
1807-ben kiadott „Bokréta1' ezimii gyűjte
ményt nevelési tanulmányok, mesék és 
aphorismák,majd igen jóizü, magyar zamata 
elbeszélések követték s később színdarabok, 
melyek közt „A régi pénzek Erdélyben" 
volt az első és nagyon szívesen fogadott 
vígjátéka. 1832-ben adta ki az első magyar 
társadalmi regényt „A Beitek v-ház"-at, mely 
szépirodalmi működésének tetőpontja, A 
nemes czélzatu elmélkedésekkel átszőtt elbe
szélés mind alakjait, mind egész társadal
mát és levegőjét a magyar köz- és magán 
életből nyerte s több éven át páratlan ked-
vességü, majd Eötvös és Jósika fellépte után 
is még folyvást kedvelt olvasmánya volt az 
érettebb korú közönségnek. 

1839-ben egy nemzetgazdaságunkban 
korszakot alkotó tervvel lépett elő, a követ
kező czimmel: „A pestmegyei köznép számára 
felállítandó takarékpénztár terve." E terv 
mellett lelkesen izgatott s mikor Pestmegye 
támogató pártfogását megnyerte és a rész
vényeseket nagy nehezen, sokszor erőszak
kal, összetoborzotta, 1840-ben megnyilt az 
első hazai takarékpénztár, a megyeház egyik 
nagyon is szerény helyiségében, honnét ma 
már tudjuk, mivé emelkedett. Fáy András 
előbb valódi, később holta napjáig tisztelet
béli igazgatója lett ez áldásos intézetnek, mely 
méltán állította életnagyságú arezképét 
g'y üléstermébe, méltán díszítette mellszob
rával újonnan épült nagyszerű palotáját s 
míg Fáy emlékét megtisztelte, önmagának is 
méltó díszt szerzett azzal a Fáy-alapitvány-
nyal, melyből három évenként 3000 írttal 
dijaztatik a magyar tud. akadémia által egy 
oly szaktudományi munka, mely a magyar 
tudományosságnak elöhaladására szolgál. 

Alig nyilt meg a takarékpénztár, már 
egy más, szintén nagy jelentőségű tervvel 
állott elő. Az iskolák, a riöveldék és minden 
ilyen köznevelési intézetek ügye iránt elejé
től kezdve lankadatlan figyelemmel és gond
dal viseltetvén, nagyon érthető volt, hogy ö 
állott elő azzal a javaslattal, hogy Pesten 
egy református főiskola állittassék föl. A 
terv abban a formában, a melyben Fáy And
rás, Török Pál és társaik akkor óhajtották, 
nem valósulhatott, de már mint terv is jó
tékony hatást gyakorolt, mert életnek és fej
lődésnek kovászát vetette a két protestáns 
egyházba, melyek akkor az unió felé küzdve, 
az előtt egy pár század óta soha nem ta
pasztalt tevékenységre serkentek. 

A szintén általa megpendített életbiz
tosító intézet terve (1848) az akkori idők 
viszontagságai miatt szintén nem valósul
hatott, de gyakorlati szellemének, nemes tö
rekvéseinek, s az uj kor minden igényeit és 
szükségeit megérző finom tapintatának ez 

jyik kézzel fogható bizonysága. 
A ki e hasznos, komoly életű férfiút 

irodalmi munkáiból, vagy az életből nem 
ismerte: azt hitte volna, hogy egy örülni és 
vigadni nem tudó, ránczos homlokú, terv
koholó pedáns tudóssal van dolga, holott 
Fáy mind munkáiban, mind az életben 
egyike volt a legderültebb lelkű emberek
nek. Még igen is fiatal volt, mikor máregyes 
komikai, vagy bohózatos müvei nagyon el 
voltak terjedve kéziratban s már nagyon 
öreg volt, mikor még mindig sok eleme volt 
müveiben a csapongó kedélynek. Mikor első 
elbeszélései egyikét igy kez'dte: „Görgey ta
nácsos nagyot tüsszentett és meghalt" s 
mikor a „Szutyogfalviak" czimü regényében 
a bohózatos, falusi jelenetek egész sorát adja 
elö: e két időpontot majd ötven év választja 

el egymástól, a nélkül, hogy a kedély vidor-
sága megtört volna. Az a könnyű humor, 
melyben a kétségbeesésnek semmi nyoma s 
mely ártatlanul neveti az élet bohó visszássá
gait mindenütt egyforma, s hogy sehol csupa 
játékkáés üres tréfálkozássá nem válik: azt 
a folyton szem előtt tartott erkölcsi czél és 
gyakorlati irány adja meg. 

Fávnak, ugy látszik, az irodalom is csak 
eszköz volt, mint a politika. Több akart 
lenni nemzetének, mint a mennyi egy író 
lehet; többet akart hatni honfitársaira, mint 
a mennyit a törvények formáinak megalko
tása által a politikus elérni képes. Voltak tár
sadalmilag nagy fontosságú reformjavasla
tai, melyeknek megvalósítására egész hosszú 
életén át türelmesen várta a kedvező alkal
mat, s ha meg nem jött ez alkalom: elővett 
egy másik tervet és azt választotta. Sokszor 
az átalános politikai izgatottság, máskor a 
köz- és társas élet fásult tétlensége akadá-
lvozta törekvéseiben, de azért soha kétségbe 
nem esett, mert nem egyénileg legkedvel
tebb, hanem a közjóra leginkább kamatozó 
eszméit óhajtotta mindig legelőbb életbe
léptetni. Ugy látszik tudta, hogy a minek 
szükségét még nem érzi a közönség, annál! 
előbb való teendők is vannak s azok közül 
mindenkor a leghalaszthatlanabbat igyeke
zett kiválasztani. 

A közérdekeket mindenkor szivén viselő, 
értök tenni, fáradni,áldozni mindig és min
denben kész, nem czimök és czimerök által, 
hanem szivökben, lelkökben nemes táblabí
rák legnemesebb fajához tartozott Fáy And
rás, s ha végig nézzük a közélet kitünteté
seit, a melyekben részesült, azok mind olya
nok voltak, melyek öt egyik munka után a 
másikhoz Szállították. A megyén csak szol
gabíró és egyszerű táblabíró volt, az orszá
gos életben csak megyei követ s magasabbra 
soha sem is vágyott. Az egyházi téren egy
szerű presbyter és egyházkerületi tanácsbiró, 
a Kisfaludy-társaságban igazgató elnök, az 
akadémiában az igazgató tanács tagja, s mind 
e helyeken nagyobb hasznára volt a köz
ügyeknek, mint a mennyi külső diszt az 
állások nevére és személyére árasztottak. 

S mily tősgyökeres magyar volt egész 
lényében! „Nagyatyáinak szellemét, szoká
sait és társadalmát egy könyvből sem ta
nulhatja jobban ismerni az ifjú nemzedék, 
mint Fáy elbeszéléseiből" — mondja egyik 
jellemrajz-irója igazán és találólag. S mily 
önzetlen és igénytelen volt amaz érdemek
hez képest, melyeket hosszú életén át min
denkor lelkiismeretes munkássággal szer
zett! A „Pesti Napló"-nak halálakor irt 
nekrológjáé rövid jellemzésben egész lényét 
kifejezi: „Fáy oly nyilvános jellem, mely be
illett volna akármelyik A âlódi respublikába. 
Ö Franklin szellemi családjába tartozott." 

Mindezek után záradékul hadd idézzük 
Arany János „Koszóru"-jának Fáy halálára 
irt ezikkéböl e sorokat, melyeket a magyar 
közélet történetírója bátran elmondhat fe
löle a jövökornak: „Fáy András oly egyéni
ség volt, kinek ha müvei nem olvastatnának 
is, s hasznos életbéli alkotásai nem lennének 
is maradandó emlékszobrai: mint csupán 
jellem, oly mellszobor, mely megérdemli, 
hogy a legjelesebb honfiak pantheonjában, 
mint buzditő példa, állandó helyet foglal
jon el." 

A divatos nóták a fővárosban. 
Föl volt már vetve irodalmunkban az a 

kérdés, hogy a népdal hogyan terem, de azt 
még kevésbbé kutatták, hogy a népdalok 
vajon hol teremhetnek? Hol veszi magát az 
a tömérdek sok nóta, mely csak egy év alatt 
is tájanként, sőt helységenként annyi feltű
nőbb eseményt ad szájról szájra, hogy sok

szor még csak egy tyúklopási eset, vagy egy 
legény kikosaraztatasa, vagy egy nagyralátó 
leány hopponmaradása sem marad megda-

! lolatlan? Hol az a költő, a ki olyan argus-
| szemmel lesi az élet legapróbb jeleneteit is 
i hogy egy legénynek vagy leáivynak sem 
l tréfás, sem érzékeny, sem furcsa, sem komoly 
sem nevetséges, sem siralmas története el 
nem kerülheti figyelmét a nélkül, hogy nóta
alakban szárnyra ne keljen? — Ha a kérdést 
teljesen megoldani nem volnánk is képesek 
annyit minden esetre bátran ki lehet mon
dani, hogy a népdalok nem a nagy városok
ban teremnek, legkevésbbé pedig a fővá
rosokban. 

Az igazi népdalok termőföldje tehát a 
vidék: a falu, a puszta s azok a mezőváro
sok, melyeknek fiai még a városi élet művelt 
formái, feszes korlátjai által nem akadályoz
tatnak abban, hogy egyszerű fölfogásuk 
szerint kidalolják minden érzésöket, minden 
gondolatjokát, akár magukra, akár másokra 
vonatkoznak. Az élet fiatalsága, őszintesége, 
naivsága okvetlenül megkívántatik ahhoz, 
hogy valakinek állandóan kedve legyen 
mindent megdalolni, a mi csak körülötte elő
fordul, legyen az akár kinevetni, akár meg
siratni való. Ilyen nép a nagy fáradsággal, 
nehéz munkával, ezer baj és gond között 
élő, örökösen elfoglalt városi lakók közt, a 
gyárak és utczák zajában, az óriás házak 
árnyékában és pinczelakásaiban nem talál
ható, ilyen csak a szabad természetben, a 
nyilt ég alatt teremhet, hol ember embertől 
nem idegen, mert mindenki ismerős; hol az 
érzésnek nincs ingerlő akadálya csak az, a 
mely kinek-kinek szivébe oltatott. 

A falusi nép életében sokkal kevésbbé 
ismerős a gene, bár erősebb a valódi szemé
rem, mint a nagyvárosiakéban s falun a tá
gabb és lazább illemszabályok mellett és a 
kevésbbé válogatott szavakban, ha több is a 
nyiltan kimondott durva és Ízléstelen, de 
mindig kevesebb a sértően kétértelmű és 
erkölcsileg aljas. 

A falusi életben megengedett kifejezés-
beli fesztelenség és társalgási szabadság 
teszi lehetővé, hogy falun minden legény
nek megvan a maga szeretője. Van is egész 
sereg olyan nóta minden tájékon, a mely 
csak arra való, hogy a legények és leányok 
egymást megtréfálják titkaik kídalolásával. 
— Az ilyen nóta utján való hirbe hozatal 
se nem árt, se nem használ, akár igaz, akár 
nem. Ha nem igaz, ugy is elmúlik; ha pedig 
igaz, rövid időn a jiap is kihirdeti a kathed-
rából a templomban. Nem lehet eltagadni, 
hogy az aeszthetikai szempontokkal inkább 
megegyez a nép illendőségi és erkölcsi szem
pontja, mint a mivelt, városi társadalomé. 

A városi élet ép oly alkalmatlan arra, 
hogy benne a természetesen előálló népköl
tészet virágozzék, mint arra, hogy mester
séges termelés nélkül mezei és erdei vadvi
rágok nőjjenek utczáin és udvarain. A tár
sadalmi osztályok oly messze fejlődtek egy
mástól, hogy egy város szűk területén a 
társadalom zenithje és nadirja egymás mel
lett meglátható, s az első emelet és a pincze-
vagy padlás-szobák lakói emberi önérzet 
tekintetében távolabb állnak egymástól, mint 
a falusi zsellér és az ezer meg ezer holdas 
uraság. 

Honnét veszi tehát a városi nép a maga 
dalait? mert hiszen minden városban van 
azért olyan osztály, melynek műveltségi 
szin vonala nem magasabb, sőt sokszor ala
csonyabb, mint a jóravalóbb falusi földmi-
veseké, s igy ez nem meritheti költői él
vezeteit kizárólag a nyomtatott irodalmi 
termékekből, mint a müveit osztályok. 

A nagy városok s a fővárosok divatos 
nótáit egy nagy részben a vidék szolgáltatja 
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uj nóta szövege, söt napról napra születnek 
az uj versszakok s csak nem rég hallottam 
a következőt: 
Nem is lúgos, ha nem babos, here, tyu, tyu, tyu! 
Nem is sör az, ha nem habos, here, tyu, tyu tyu! 
Nem is virsli, ha nem tormás, here, tyu! 
Nem is leány, ha nem formás, here, tyu, tyu, tyu! 

S vájjon erre az utolsóra már, nem 
mondja-e el minden pesti nyárspolgár a 
nótával: Ihaja, Igaz a! —E. — S. 

Fáy András háza. 
A ki nem ismerte Fáy Andrást a társas élet

ben s kivált családi és baráti körben, az talán leg-
szeretetreméltóbb oldaláról nom ismerte. Mind 
azok tanúsága szerint, a kik személyesen és köz -
lebbről ismerték, az öreg Fáy valóságos patriarcha 
volt családi körében. 

Eleintén Gombán 
lakott, falusi birtokán 
Festményében, de — 
mint Tóth Lörincz írja 
róla — „Pesten saját 
házat vett s gombai 
falusi lakását már ak
kor Festtel váltotta 
föl, midőn a mostani 
vasúti (t. i. az o. ál
lam vasúti) pályaudvar 
vidékén kacsákat lő
döztek s a mostani 
Erzsébet-téron korcso
lyáztak." Előbb a stá-
czió-utczán, később a 
kalap-utczában vett 
házat s ez utóbbit vó-
jiig meg is tartotta. 
Egyszerű, igénytelen 
külsejű, egyemeletes 
ház volt oz, de azért a 
Vitkovics Mihály há
zával és Bártfay László 
szállásával együtt ez 
is történelmi neveze-
tességüvé vált a benne 
lakóért s társaságáért. 

Az öreg Fáy már 
fiatalabb éveiben is 
szíves vendéglátó em
ber volt, később pe
dig, a mint a pesti 
irodalmi élet mindin
kább emelkedett s 

Fest napról napra in
kább közelgett ahhoz, 
hogy a nemzeti élet 
mellett az irodalomnak 
is központja legyen: 
Fáy András háza va
lóságos társalgó helye 
volt az írói és tudo
mányos köröknek. 

1828 óta a kalap-
utczai házban a vidéki 
és pesti nevezetessé
gek közül gyakran 
megfordultak Kazin
czy, Kölcsey, Vitko
vics, Kisfaludy Ká
roly, Bártfay, Szemere 
Pál , majd később Vö
rösmarty , Bajza és 
Toldy, Ferenczy a szobrász és Zádor György, 
akkori irói nevén Fenyéry; sőt Wesselényi Miklós 
is többször megfordult e körben, melynek oly 
sokat köszönhet irodalmunk, hazánk és nem
zetünk. 

Vörösmarty is a kalap-utczán lakott egy ideig 
s természetes, hogy az akkori kis Pesten el som 
kerülhették volna egymást az öreg Fáyval. „Mi
óta Fáy szomszédságába költözött — írja erről 
Gyulai Pál Vörösmarty életrajzában — a szíves 
házigazda gyakran meghitta vacsorára. E vacso
rákon egy egész akadémiai klubb alakult; Vörös
marty és társai itt vitatták és alapították meg 
magatartásuk tervét az akadémiai ügyekre nézve." 

Az egyszerű külsejű ház belől kényelmes 
lakóhely volt s a házigazda zsellye-széke olyan 
központ volt, melyhez a tisztelőt, a hála, a barát
ság egyaránt meghozta a különféle vendégeket. 
Mikor még a nemzeti kaszinó sem állott fenn, a 
később előállott nemzeti körnek pedig még eszméje 
sem fogamzott meg: akkor egy-egy ilyen háztáj 

megbecsülhetetlen volt s Fáynak nemcsak falusi, 
gombai lakására illett rá, hanem rá illett volna a 
pesti kalap-utczai házra is e jelmondat: 

„Áldás a hazára 
S benne a tanyára!" 

Talán a sok kellemes találkozás, társaság és 
estély között mégis csak legkedvesebbek voltak 
Fáy házánál az András-esték. Ilyenkor természe
tesen mindenkinek jelen kellett lenni, a ki a sze
retet adójával tartozott a házigazdának. A pesti 
társadalomnak jó formán az összes magyar elemei 
mind elküldik ide képviselőiket. Először is a vár
megye, mely a tekintetes táblabíró urnak kivan 
hosszú életet, erőt, egészséget, áldást, békességet. 
Azután az akadémia és a Kisfaludy-társaság, 
melyek a magyar nyelv és irodalom barátját, 
pártfogóját, fáradhatlan mi velőjét tisztelik meg 
a testestől, lelkestől magyar földesúrban; majd 
a nemzeti színház áll elő, hogy a derék színmű-

bizony minden hajaszálára juthatott az áldásból 
elegendő. 

S mind ezt látta ez a kalap- utczai ház, mely-
nok rajzát itt veszik olvasóink. Egyszerű ház, a 
melyhez hasonló Pesten számtalan volt; kissé régi, 
melyet az uj idők épitkezései reges régen túlszár
nyaltak, s melynek helyén ma már szintén uj és 
díszesebb épület áll. De hogy érdekessé tegye: 
arra elég az az egy adat, hogy e ház Fáy András 
háza volt, melyben körülbelül felét töltötte életé-
nők, az 1828-tól 1864-ig terjedő éveket, a köz
hasznú tevékenység legszebb éveit, s a nehéz év
tized, az ötvenes évek időszakát, melynek elmulta 
után itt fogta be szemeit a halál, mely még utolsó 
évében is munkában találta, a mint zsolyeszékéből, 
félig megvakultán tollba mondogatta közhasznú 
jegyzeteit, aphorismáit s utoljára a ,,Koszoru"-ban 
megjelent „Szulióták" czimü beszélyét. 

A család nem hozhatta meg azt az áldozatot 
a nemzeti kegyeletnek, hogy a régi házat a maga 

eredeti mivoltában 
fenntartsa, de mielőtt 
lerombolták volna, 

hogy helyébe nagyob
bat és díszesebbet 
emeljenek, fényképet 
vettek róla, s a pesti 
városházánál — hol a 
közgyűlések nagy ter
mében van fölfüggeszt
ve — és több országos 
közintézetnél letettek 

egy-egy példányt, 
hogy maradjon fenn az 
utódok számára is,kik 
még a mainál is gaz
dagabb gyümölcseit 
fogják élvezni Fáy 
András munkálkodá
sának. 

Fáy András pesti háza. 

irónak elmondja jó kívánságait, kinél nem volt 
lelkesebb bajnoka és pártfogója sem a nemzeti 
szinügynek, sem az egyes színészeknek : a férfiak 
és nők a Megyery, Bartha, Egrossy, Szentpétery, 
Lendvay korából hálásan köszönik meg neki az 
ügyért és személyökért azt az önzetlen munkás
ságot és azt a szeretetet, melylyel a művészet és 
a társadalmi élet terén egyaránt fáradott érettök. 
Megjönnek a takarékpénztár képviselői is, kik 
egy darabig, ugy szólván az ő akaratán állot
tak. A pesti reformált egyház és az evangoli-
kus magyar egyház lelkészei: Török Pál és Szé
kács József sem maradhattak el az ilyen alkal
maktól; magán baráti tisztelet és szeretet is hívta 
őket, de a hivatalos üdvözletet is oly kötelessé-
göknek érezték Fáy iránt, a molylyel méltóbbat 
soha nem illethettek volna. S ha mind ezlfciez a 
család tagjait, a rokonságot, a minden irányban 
való pályatársakat, a jóbarátok és tisztelők, s 
főként a jótétemények, pártfogások és szíves
ségek által lekötelezettek egész sorát veszszük: 

Gizella főherczegnő 
esküvője. 

Mi más volt Bécs 
még egy hónappal ez
előtt! A hol most nyo
mor, kétségbeesés, kol
dusbot, öngyilkosság 
van napirenden: hogy 
úszott az a város pom
pában, fényben, tul-
pezsgő örömben. 

A fejedelem leg
nagyobb gyermeke 
ment férjhez. 

A monarchia min
den részeelküldte kéi> 
viselőit, hogy a koro
nás család örömében 
részt vogyenek s jelen
létükkel az ünnepély 
fényét emeljék, a csá
szár és király székhe
lyén, hol a nagyszerű 
nászünnepély volt vég-
bemenendő. 

A fejedelmi nász-
ünnep lefolyását rész
letesen ismerik lapunk 
olvasói. Azért a napo
kig tartó ünnepélyes
ségeket nem is írjuk 
le újra, egyedül arra 

a jelenetre szorítkozunk, mely jelen képünk bő
vebb magyarázatául szolgál. 

Az esketési szertartás ápril 20-án déli 12 
órakor ment végbe az Augusztinusok templomá
ban, mely ez alkalommal fényesen volt diszitve. A 
hatalmas oszlopok damasztszö vettél voltak boritva 
s minden oszlop körül egy koszorú gyertya égett. 
A csillárokról zöld folyondár csüngött alá, a falak 
gobbelinnel, a székek és padok pedig egész az ol
tárig drága szőnyegekkel voltak fedve. Három
ezer gyertya égett a főoltár előtt, melynek oldal
részeit és háttorét fehér azaleák és narancsvirágok 
ékítették Az oltár evangoliomi oldala mellett 
aranybrokat mennyezet pompázott, itt pompázott 
két trónszék, a fejedelmi szülők számára. Közel az 
oltár előtt a mátkapár dúsan aranyozott trónszé
kei állottak, előttök a vörös damaszttal borított 
imazsámoly. A trónhoz közel, szinte az evango
liomi oldalon hét sor karos szék állott a főhercze-
gek és családtagok számára. A templom hajójában 
az udvari személyzet, ezektől jobbra a katonai 
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méltóságok székei állottak. A templom közepétől 
egész a karzatokig vörössel bevont székek emel
kedtek menedékesen, mint valami amphitheatrum» 
ban. Az udvari ének- és zenekarok a vörössel d i -
szitett orgona körül és a karzatokon foglaltak Le-
lyet . 

A szertartás a következő rendben ment végbe: 
Az udvari férfiszemélyzet és a palotahölgyek ki
vételével, kik a császári lak nagy termeiben gyűl
tek össze, a többi meghivot t vendégek elfoglaltak 
a templomban kijelölt helyeiket. A főudvarmester 
értesitésére, hogy már minden kész, a menet meg
indul t a Burgbóí a templom felé. Elől mentek a 
nemes apródok, a kamarai lovászok, kamarások és 
egyéb udvari mél tóságok; aztán a főherczegek és 
a külföldi hatalmak követei. Ezek után haladt a 
vőlegény, udvarmesterétől, és a császár főudvar-
mesterétől kisértetve. í g y következett aztán a 
császárné a menyasszonynyal, ki drága csipkékkel 
és gazdag ezüst rózsákkal diszitott fehér ezüst-tüll 
ruhában haladt. Utánok jö t tek a főherczegnők és 
idegen fejedelmi há; ak herczegnői. A menetet a 
palotahö 'gyek és a testőrök csoportja zárta be. 

A templom küszöbén a menetet Rauscher 
bibornok berezeg fogadta. 

A császár tábornagyi öltözetben, 
szárné, valamint a mátkapár elfoglalták helyeiket. 
A biburnok megáldotta az oltár előtt a j egygyűrű 
ket, mi alatt a mátkapár imazsámolyára borulva 
csendesen imádkozik. A főudvarmester intésére 
fölkelnek s mélyen meghajolván szülőik e löl t , 
csendesen közelednek az oltár felé, kisérve a fő-
udvarmcsternőtől 8 két főudvarmestertől. A szer
tar tás t végző főpap leszáll az oltár magaslatáról 
a a mátkapárhoz intézi a szokásos kérdéseket. 
Ekkor a várlelkész arany tálczán átnyújtja a meg
szentelt gyűrűket az ifjú párnak, mire a bibornok 
megáldja a frigyet. 

E pillanatban a vártéren fölállított négy 
gyalog ezred elsüti az első sortüzet, mit i gy 
ü t eg ágyú viszonoz. Ugyanakkor megszólalnak a 
templomok harangjai . A bibornok térdelve végez
vén el imáját, föláll s szentelt vizzel fecskendezi 
meg az uj párt, moly erre mély meghajlás után j 
visszavonul helyére. Ekkor zent.ült meg a tedeum 
a karzaton s a katonaság megadja a második sor
tüzet . A benedictió után a bibornok lelép az ol
tárról s a császári és az uj pá r előtt meghajolván, 
gazdag ornatusba öltözött egész papi kiséretével 
elvonul. A császári szülők fölállnak helyeikről, 
utána a többi kiséret, s ugyanazon rendben, a 
mint jöt tek, visszaindulnak a Burgba a templomi 
karok éneke és zenéje mellett. 

í g y ment végbe a császár és király legidősb 
leányának, Gizella főherczegnőnek Lipót bajor 
herczeggel t a r to t t esküvői ünnepe, melyet jelen 
képünk ábrázol. 

kedély mételyei, mik erkölcsiségünket, anyagi és 
szellemi jólétünket végsülyedéssel fenyegetik. 

Mi lehet ennek oka ? Kétségen kívül a ne
velés alapeszméjének fölfogásában és annak kö
vetni szokott i rányában fekszik a tévedés, az 
alap-ok. Ujabb neveléseinkben nagy részben ugy 
tekintjük az embert, mintha csupán főből állna, s 
főn által kívánjuk, törünk őt mindenkép kiké
pezni, a tudományok melletti buzgólkodásunkban, 
s tán azoknak túlbecsüléséből is, azt véljük, hogy 
ha tudományos férfiakat neveltünk, mindtnt meg
tet tünk, kezökbe adtuk a boldogság kulcsát, az 
emberiség jólétének egyetlen zálogát ; holott a 
tudományok csak akkor válnak a halandónál 
isteniekké, ha tiszta kedélylyol, szivvel szövet
keznek nála, s a tudományok, noha nem megve
tendő szivérjei, rugói a tiszta erkölcsnek és 
emberi méltóságnak, magukban sem igyodüliek, 
sein elégségesek; sőt tapasztaljuk, hogy a tudo-

j niáuyok romlott sziv bir tokában, még annál ve-
: szélyesebb fegyverekké válhatnak; s e tapasztalás 

nyújtott Rousseaunak a tudományok elleni hires 
paradoxumára alkalmat. Ezen tév-esime után 

. csaknem minden erőnket tudományos kiképzé-
I sekre fordítjuk, methodikákat, kézi könyveket 
j í rogatnak halommal egymásra , 8 tudásnak és 
| nyelvek tanításainak szenteljük nevelésünk majd-
i nem minden óráit. Közintézeteinkben ez az i rány; 
. s a tanulók erkölcsiségére és kedély-képzésére 
| nézve minden gerhd legfölebb a botrányos és föl-
: jelentett kihágások megfenyitéseiben határozódik; 
; magán-nevelő intézeteinkben pedig csak a job

bakban történik valamivel több, noha nem elég
séges. 

Ez jelenleg nem is lehet máskép. Kedély-, 
sziv- és jellomképzésre, intézeteinkben, azoknak 
jelen állásaikban, nincs sem idő, sem alkalom. 
Je lenleg a nevelési korszakot csupán előkészü
letül tekintjük s valódi életre, s az ezzel inkabbára 
csak az állati szükségletek és functiók által függ 
össze. Nevelési korszakainklan a gyakorlat i élet 
kevéssé vagy semmit sem tanítja maga m a g á t ; 
holott az élet, jól fogva föl, olyan mint a gyé
mánt, mely csak saját pora által nyerhet ra
gyogást. 

H a igaz az, hogy az ember annál épebb és 
orősebb testben és lélekben, minél h ű b b marad a 
természethez, s ehhez minél közelebb járó életet 
köve t ; ha igaz az, hogy a természet szülő anyja 
lévén az anyagi jólét eszközeinek, fő tényezője az 
ember anyagi jólétének i s ; ha igaz az, hogy az 
ember megszokásnak bogara, nála a gyakorlat, 
főkép a fogéi.ony gyermekkoré, elébb szokássá, 

Egy eszme-burok hazám nevelői 
nevelés-barátai számára. 

Fáy András hátrahagyott kézirataiból. — 

es 

?g-Minden gondolkodó mivelt ember rég 
győződött annak alapossága felől, hogy az emberi
ség anyagi, testi, erkölcsi és jeliemi mindinkább 
elharapódzó sülyedésénok leginkább czélszerü 
nevelés vethet gá to t ; s habár a tudományok gya
rapodásának és terjedésének, 8 a szószékek és 
iskolák tanításainak sikeres hasznukat kétségbe 
vonni nem lehet, mindazáltal ugy egyesek, mint 
egész nemzetek jólétét , boldogságát, nagy részben 
a czélszerü nevelés eszközölheti. Ezér t nem cso
dálhatni , hogy különösebben század óta, kiváló 
gondot, erőt és munkásságot ébresztett 8 vett 
igénybe minden mivolt nemzeteknél a nevelés 
fontos ügye ; theoriák halmoztattak theoriákra, 
egyesületek, köz és magán képezdék, iskolák, 
tauitó-intézotek, óvodák keletkeztek mindenfelé, 
s legjobb fejeink köteteket i r tak a nevelés egyes 
és összes tárgyairól összo. 

Es mégis mindezen erőfeszítések mellett mily 
csekély a siker! Erkölcsiségünket , jólétünket alig 
Talamivel vagy semmivel sem találjuk jelen ko^ 
runkban javultabbaknak, mint álltak a sötétebb 
századokban, melyekben ha a fanatismus és nyers 
j Z e n V u v é l y o l y k o r keveaebbé-nagyobbá dúl tak i s : 
de többségnél a vallásos kegyelet és buzgóság, a 
termeszét kebelén növekedett s edzett tiszta er
kölcs becsülése és őrzése, kegyeletes hajlam és 
torvény tisztelése hatalmas gátjaiul szolgáltak az 
erkölcs atalánosabb sülyedésének. Most ezen óv
szerek mindinkább gyérülnek, gyengülnek; mind
inkább keztnek lábra kapni közöltünk önzés, 
fényűzés, könnyelműség, elégületlenség és romlott 

majd megszokássá válik, s ez utóbbi oly életren
det edz meg nála, melytől később is nem egy 
könnyen tér e l : ugy következik, hogy nevelésün
ket közelebb a természethez, sőt annak ölére 
szükség vinnünk, hogy az a maga tárgyaival , 
alkalmaival és foglalkozásaival, a gyakorlat i 
képezéstv közvet lenül , s annál hatá lyosablan 
segítse e lő ; nevelésünket telhetően gyakorlativá 
kell tennünk, vagyis összeolvasztani a nevelési 
korszakot magával az élet gyakorlatával, hogy ez 
nagy részben maga magát tanítsa és gyakorolja 
be, s már neveltetésénél kezdje meg a gyermek 
sajátjává tenni a kellő életrendet s annak erényeit 
és erélyei t ; mert a csak betanított élet- és erkölcs
szabályok, a valódi élet gyakorlat i mezején, az 
alkalmazásnál, vajmi könnyen szenvednek rósz 
példalátás, csábítás, szenvedélyek tusai és viszo
nyok hatalmai miatt , hajó-törést! — Igaz, hogy 
jelenleg is a növendék nevelési korszaka nincs 
teljesen kiszakítva, elkülönözve, elkorlátolva a va
lódi élettől; de a szobás, könyves nevelés, melynél 
a nevelő figyelme legfölebb csak némely alkalmi 
megrovásokra s tanács-adásokra szoritkozhatik, 
természet- és é lethű nevelésnek nem mondathatik. 

A különben sokat theorizáló németek közt 
k i tűnt jeles férfiak és nevelők a múlt század vége 
felé és ennek elején — legszerencsésebben működ
tek azon kettős eszme valósításában, hogy a ne
velést telhetően közelebb szükség vinni a termé
szethez, melytől az emberi nem, az áimiveltség 
mesterkélései, konven enz stb. ál tal sok részben 
tért el ; és hogy a nevelést az élet g\ akorlata által 
kell az emberiség idves képzőivé alkotni. Legelébb 
ugyan Rousseau pendítet te meg a múlt század 
derekán „ E m i l é " czímü munkájában amaz eszme 
elsőbb részét; a természethez való hűséget s mun
kája, daczára a benne foglalt sok ideológiának s a 
vallás tá rgyaiban nyilatkoztatott merészebb állí
tásoknak, mik szerzőjükre sanyarú üldöztetéseket 
is vontak, nagy figyelmet ébresztett egész Euró
pában. A németeknél Basedov fogta föl legelébb 
az eszmét, de Rousseau minden ideológiájával; s 
nem lévén gyakorlat kellő embere, föfállitott 'és 

rendszertelenül kjzelt dessaui nevelő-intézete 
daczára a téten os segélyezésnek, csakhamar du
gába dőlt. ( \ m p e intézete sem csinált sokkal több 
szerencsét. E k k o r két fényes csillag tűn t föl a 
német növelés egén: Salzmann és Fa l lenberg ; 8 
amaz, a múlt század vége felé schnepfenthali 
nevelő-intézetében a gothai herczegségben, ez je
len századunk elején hof-vyli intézetében, Bern 
mellett, Svájczban, tevék test té az igét, irányul 
tűzvén ki intézetükben mind a természethez való 
hűséget, mind az élet gyakor la tá t . Egyes gáncso-
lások és kétkedések mellett is fényes volt a siker 
s kevés kivétellel köz az elismerés, tetszés, tete
mesek később a pártfogolások, 8 mindkét intézet 
évtizedeken át oly szépen virágzott (s fennáll 
máig is), hogy nemcsak Németország különböző 
vidékeiről, hanem Franczia-, Orosz- stb. orszá
gokból is tolultak beléjök a növendékek, sőt több 
uralkodó ház herczegei is vettek részt kiképzé
seikben. Mindket tő számos jeles férfiút, polgárt 
nevelt az emberiségnek. Azoi.ban Salzmann tagad
hatat lanul több tapintat ta l kezelte intézetét, a 
mennyiben abban nem zárta u g j a n ki a tudomá
nyosságot, és a két (testi és szellemi) életre köz
vetlenebbül ható ismeretek szerzését, de igenis a 
tudós irányt, melyet Fel lenberg, a görög és római 
nyelvek s ezeknek l i teraturáik tanitása által inté
zetében fölvett; ezenkívül Fel lenberg összefoglal
ván a növendékek majd minden nemi, polgárállási, 
vagy onsági és jövendő polgári osztályait; intézetét 
teljesen alsóbb, közép és magasabb állású gyerme
kek, majd leány-növendékek 8 a nyári hónapok
ban még iskola-tanítók képezdéL e is ágaztatván 
el, miután intézetében a nevelés emelése és neme
sítése mellett, a gazdaság nemesitését is fő, vagy 
legalább hasonczélul tűzte ki, oly annyira halmo-
zottá tévé intézetét, hogy a kellő rend, szigor és 
felügyelet, ellátás hosszabb időre benne lehetet
lenekké váltak, s túl terhel ték gonddal a különben 
erélyes és tevékeny vállalkozót. 

Sajnálni lehet, hogy ezen két jeles férfiú 
utódainál, némi részben csökkent azon erélyesség 
és gyakorlat i tapintat , mely ilynemű nevelő-inté
zeteknek mulhatlan kel léke, rugója, inquiese. 
Mindazáltal , hogy a két intézet szép sikere, elvi-
tázhatlanul sok befolyással volt a nevelési ügy 
nemesítésére, tagadni nem lehet. 

Nem czélom itt részletesebben adni elő a két 
intézet szerkezetét és működését, mi terjedelmes 
is fogna lenni ; elég volt i t t a főeszmét és irányt 
penditnem meg. A tudni-vágyókat és illetőket, 
u tas i tom: a „Nachrichten aus Schnepfenthal" és 
„Blát ter aus Hof-vyl" czimü folyóiratokra, s több 
reál szótárakban e tárgyban megjelent ezikkekre. 

Es kérdem: jó hazánkban nem mutatkoz
hatnék-e lehetőség, ily nemű gyakorlati nevelő
intézet, s idővel tán intézetek lett sitésóre ? hiány-
zanak-e széles e hazában e részben kezdeményező 
lelkességek? 

Nem ámulok; sőt épen nem vagyok barátja 
az ideológiának. T u d o m , hogy ily gyakorlati 
neyelő-intézetek létesítésére és fentartására több 
is kivántatik, mint pusztán jó akarat , lelkesség és 
értelmesség. Mind Salzmann, mind Fel lenberg, ha 
nem g: zdagok is, de vagyonosak voltak, s felül 
ál l tak anyagi tekintetben annak szükségén, hogy 
intézeteik fölállításának elsőbb pár évében, azok
ból anyagi hasznot húzzanak; sőt módban voltak 
némi áldozatokat hozni szent czéljaiknak. Nálunk 
azok, k ik a nem rózsás nevelői pályára adják 
magukat, átalában nem vagyonosak, s nekik a 
nevelői pálya egyszersmind élelmi pálya is. De ha 
mégis némelyeknél ezek közt, nem hiányzanak a 
kellő lelkesség és ihletség a jó ügy i ránt , nem 
akadnának-e vagyonosabb birtokosaink, dyn;.sz-
táink közt e hazában, melyben a Széchenyiek 
nagy áldozatokkal nagyokat alkottak, Festetics 
Georgikont létesített, olyanok, kik az emberiség 
szent ügyét lelkesen fogván föl, azt létesülésre 
segítsék? Nem birnának-e e czélra lelkes egyesü
letek alakulni, melyek már annyi szépet, jót, na
gyot létesítettek a hazában? 

I ly gyakorla t i intézetek létesitése és fentar-
tása egyébiránt , j ó rendezés és kezelés mellett, 
nem is fogna já rn i terhes áldozatokkal. Mind 
Schnepfenthal , mind Hof-vyl földterülete alig 
haladott meg kétszáz holda t ; Salzmann nem ka
pot t fóldbirásra több segélyt, mint a herczegtől 
négy ezer ta l lér t ; s mindkét intézet csakhamar 
nemcsak fényesen tar that ta fenn magát , hanem 
szépen jövedelmezett is. 

É n minden közczélra tet t áldozatot tisztelek, 
s becsülöm azokban a hazafias jó akaratot és buz
ga lmat ; s ha azoknak némelyike czéljaíval nem 
értek is egyet, s meggyőződésemhez hű maradok 
is, nem rontom el senki ízlését; mert mindenképen 
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a kedves hazának hozatik az áldozat; mindazáltal 
annyi lényegtelen költekezéseink között ne kövo-
teljek-e valamit az emberiség és haza leglényege
sebb, legérezhetőbb szükségére is? Ha teszem, csak 
e g / pár ily Salzmann-, vagy Feltenberg-féle ne
velő-intézőt létesülhetne hazánkban, mennyi jó 
polgár, jó eszme, mennyi idv áradna belőle ki 
országunkra! 

S nem lehetne, nem kellene-e leány-nevelő 
intézeteinkben is, a nő jövendő rendeltetéséhez 
képest, többet venni föl a gyakorlati életből ? Én 
„Nőneve'és és nőnevelő intézetek" czimü mun
kámban megpendítettem volt ezen eszmét, mi ly 
bővebben és helyesebbon fejthető ki. 

Iskoláinkra nézve is azt ohajtnám, hogy ke
vés, de jól ellátott gyermek és gymnáziumok, 
kollégiumok mellett — mikben a magas ibb tudo
mányos pályák emberei nyernének kiképeztetést 
—. minél több és rendezettebb reál- s falusi 
iskolák léteznének, mikben a szükséges vallási 
ismereteken k i v ü l , a gyakorlati életbe közelebb 
vágó, s erre közvetlenebbül ható tudományok 
taní t ta tnának, miként ez Észak-Amerikában s j e -
lesebbül annak Connecticut tartományában, nagy 
sikerrel történik. Észak-Amerikában ritka a tudós, 
dé annál több a józan fölfogásu, ügyes és hasznos 
polgár; s ha az Európából áttódulók s oda nem 
legszilárdabb erkölcsiséggel át-átszökdelők, foly
tonosan nem zavarnák, gátolnák az üdves amal-
gamát, az uj világ ezen része csakhamar túlszár
nyalná, erkölcsiség és kegyeletesség dolgában is 
az ó világot. 

A fentebbi czélra üdvesen ható kisded-óvo
dáknak is barátjok vagyok. Kár, hogy azok csak 
rövid szakát foglalják el a nevelési folyamnak. 

Nevelési irodalmunkban sem ártana több 
ügyelet a gyakorlati életre. Mintákul szolgálhat
nak e részben Campe„Robinson"-ja , melyet sokan 
mindjárt a biblia után tesznek, Salzmann „Ele-
mentarbuch"-ja, s más oly nevelési irók szerencsés 
műveik, kik távol a pepecseléstől, gyermeki foga
lomhoz alkalmazkodva, könnyű világos styllel, 
gyakor la t i lag hatnak a növendékek kedélyére er
kölcsiségére és elméjére. 

Nem uj eszmék ezek; de nem is avitók, mert 
ki nem avulhatok, s minden esetre eléggé fonto
sak arra, hogy folytonos figyelemben tartassanak. 

Praxist , uraim! praxist mindenütt és minél 
többet! Grau ist a l léTheorie ,und grün desLobens 
göldénef Baum! mondja Göthe. Theorizálással 
hántogat juk ugyan a diónak zöld héját, s kopog
tat juk is annak keményét, de migához az izes 
bélhez, csak a praxis j u t t a t ! 

H a z a f e l é . 
i . 

Konstantinápoly, 1873. ápr. 10. 
Beyrutot a múlt hó utolsó hetében hagytam 

el s másnap, 26-kán reggel a hegységek alján 
élénkbe tárult TripoH, hajdan erődítet t kereske
delmi város, mely most 15,000 lakost számlál s 
kikötőjében élénk forgalom uralkodik. Innen 
Tripoliczát, Alexandrdtát (melyről egy korábbi 
levelemben írtam) és Merszénát ú tba ejtve, végre 
Larnaca Marine előtt Cyprus szigetén horgonyt 
vete t tünk. Cyprus terjedelmes sziget; 12 óra hosz-
szan vonultunk el mellette. Alacsony halomzatok-
ból á l l ; hajdan igen sürü népessége volt; jelenleg 
harmad-negyed része sincs meg a réginek; hajdan 
szépen müveit földei most parlagon hevernek s 
nagyszerű városai elpubztultak. ,A hol a sziget 
földjét müvelik, gazdagon terem mindent, de fő 
gazdagsága a szőlőben á l l ; ki ne hallotta volna 
hirét a cyprusi bornak? Puszta földjein tömérdek 
vad tanyázik: farkas, mérges kigyók, nyulak, 
foglyok," pacsirták és fehér szalonkák. Kereske
delme legélénkebb Larnacában. 

30-án délben hagytuk el Cyprust s ápril hó 
l-rső napját Rhodus szigetén jegyeztem föl, hol a 
máltai lovagok szerepeltek. Gyönyörű kastélyok
kal és erő lökkel körülvet t nagyszerű templomuk
nak most már csak romjai láthatók. A Johanníták 
e faragott kő-épitményén 1402 áll feljegyezve; a 
gó th ívű kapun 3 fehér liliom látható. Körülte 
romokban hever a régi város, melyot a genuaiak 
háromszoros várfallal erődítettek meg; alant vonta 
meg magát a jelen kor kalmár népe. A pompás 
kikötő e lpusztul ta vi lághírű kolosszussal együtt, 
8 még csak a világító torony jelzi a hajdani fényt, 
s a körül te porladó emlékek. 

Hajósainknak Rhoduson kevés dolguk levén, 
pá r óra múlva elhagytuk a máltai lovagok egykori 
fészkét s most már nem a sík tenger vad hul lá
main, hanem a csodaszép Egeumi szigettenger 

szelid vizfodrain hijókáztunk tova. Bijoló szige
tek csoportjai merültek föl minden o ld i lon: a gö
rög mythologia és bölcsészet megannyi bölcsői, 
a szabadság, művészet és tudomány megannyi 
fészkei. A szem örökös foglalkozásban van itt s a 
tengerésznek rendkivüli ügyességet kell kifejtenie, 
mert a hajó egészen szigetországban vándorol. 
Az Archipelagus szigetei megannyi édenkert ; 
lakói nagyobbára görögő V. 

Chiosnil bekanyarodva nemsokára Smyrnábi 
érkeztünk, mely hosszan terül el egy hegység 
lábainál; fölötte terjedelmes várrom emelkedik, 
melyet még Amurát (Murád) szultán ópittetett, s 
igen szép kilátás nyílik belőle a városra. Smyrná-
nak 150,000 lakója van; ezekből 90,000 keresz
tyén, 40,000 török és 20,000 zsidó. A nők igen 
szépek, a házak kényelmesen vannak berendezve; 
a középen egy nagy szalon, márvány padozattal; 
oldalt lakó szobák, a hát térben üveges ajtón át 
díszes kertbe lépünk, melynek sétányai apró mo
zaikkövekkel vannak kirakva. A város élénk 
kereskedelmi hely; kikötőjében számtalan angol, 
franczia, osztrák és olasz hajó fordul meg. Vas
pálya összeköttetése három ágban megy szét Kis-
Azsia belsejébe és partjaira. 

E g y napi ott múlatás után elhagytuk a csinos 
várost és nagyszerű kikötőjét, mely San-Francis-
kóéval vetekedik s az éj leple alatt kibontakozván 
a smyrnai nagy tenajeröbölből, nem sokára Mi/ti-
lene szigete mellett haladtunk el, hol Sappho szü
letett. Oiin'an Tenedos felé siettünk s lát tuk távol
ról ama bérczeket, melyeknek lábainál Trója 
romjai terülnek el : most puszta, szomorú táj , 
kopár és terméketlen. Sedil Bahr-nú,\ az Archipe-
lagust elhagyván a Dardanellák tengerszorosába 
kanyarodtunk b e , melynek minden talpalatnyi 
földje világtörténeti nevezetességühely. I t t verték 
meg a görögök a persákat oly kegyet lenül; Nagy 
Sándor is i t t vezette át sergét Ázsiába; i t t úszott 
át Herohoz Leander éjjelenként s i t t utánozta őt 
Lord Byron stb. 

A szorosból GaUipólinál a Márvány-tengerbe 
értünk ki, melyen végig hajókázva, nem sokára 
föltűnt előttünk az ázsiai oldalon Khadiköi (Chal-
cedon) s utána Skutari rengeteg kaszárnyáival és 
sürü faházsoraival; balról Stambul háztömoge; 
elől mindjárt a Jedikidun (Héttorony), melyben 
oly sok mag ar volt bezárva és kivégezve: Szi
lágyi, Bí ldi stb. A háztengerből egymásután 
bontakoznak ki a hegy tetején emelkedő hires 
mecsetek és azAjaSoph ia ; a világító és tűztorony, 
a kereskedelmi miniszter és nagyvezir palotája; 
majd Pera és Galata külvárosok. E közben feltárul 
jobbról a vi lág egyik legszebb útja, a Bosphorus 
s balról ezernyi hajók, bárkák és kaikok közt be
evezünk a roppant városok által három szögbe 
kereteit Aranyszarvba, hol is az első hid közelé
ben horgonyt vetet tünk. 

I I . 
Itrnss/a. 1873. május 1. 

Konstantinápolyból még egyszer Ázsiába 
tett m egy kis kirándulást . A török fővárost el
hagyva, csakhamar élénkbe tűntek a Herczegnn-
szigetek, melyeken számtalan görög herczetji szü
letésű leány klastromi elzárkózottságban vallásos 
szemlélődéssel tölte el életét, mint nálunk Margit , 
a király leánya a róla nevezett szigeten. Jelenleg 
a szigetek sürü lakossággal dicsekedhetnek, ugy 
hogy az öt nngyoobon körülbelől 10,000 lakóval 
nyolez helység van; és ezek nem közönséges laká
sokból, hanem a legizlésesebb költséges nyaralók
ból, kioszkokból és kéjlakokból állanak. 

A lég itt valóban illatos, balzsamos a sok 
nemesített gyümölcsfa és dísznövény virágaitól s 
a mellett a vad növényzet is egészséges levegőt 
és kedves i l la tár t lehel mindenütt. Ilyen szép 
vidéken haladtunk tovább Kis-Ázsia partjai felé 
egészen Iszmidig (a régiek Nikomediájáig), m Ív
nek ránk magyarokra nézve is megvan a maga 
szomorú érdekessége, mert i t t nyugosznak Thökölv 
Imre hamvai távol, idegen földön, azt sem tudni 
mely helyen, mert a regi temetőből, a hol erede
tileg pihent, pár becsesebb síremléket átszállítot
tak az örmény sírkertbe s a sírhantok felébe háza
kat építettek. 

lszmid városa igen szép, regényes helyen 
terül el egy magas hegy lejtőjén s körülte min
denüt t magas hegyek emelkednek, melyek eper
és cziprus- fákkal és gazdag vetésekkel vannak 
borítva. Innen már föltűnnek az Olympu» hegyé
nek hólepte csúcsai, melyeknek lábainál Brussza, 
az ozmánok szent városa terül el. 

Ha valahol meg kívánnék állapodni, hogy 
nyugodtan végezzem be sokat hányt-vetett élete
met, az a hely Bruisia lenne, a világ egyik leg-

regényesebb pontja. A várost mérföldek területén 
diófa-erdőségek s változatos gyümölcsösök, epres-
berkek és zöldséges kertek borítják, sőt Brussza 
maga is csupa kertekből áll. Soha életemben sohol 
annyi fülemilét, mint itt, nem lát tam, s éneklés 
tekintetében bizonyára ezek is vetélkednek a 
magyar-ós lengyelországiakkal. A városban szám
talan selyemszövő- és gombolyitó-gyár van, me
ly k francziák és örmények tulajdo iái; ezenfelül 
kitűnő fürdői is vannak kénos és vastartalommal, 
nrelyek az egész Törökországban híresek. 

Brussza történelmileg is nevezetes vá ros ; 
hajdan a görögök tulajdona volt ,míg a török meg 
nem hóditái cg,- szabályos négyszögű meredek 
fensikon hatalmas vára volt, melvben a török 
szultánok több százidon át laktak; jelenleg csak 
sírjaik láthatók még itt s néhány rommaradvány 
a körfal ikból s fényes mecsetekből. Bivisszának 
42,000 lakója van, melyek városnegye lenként 
különböző nemzetiségbéliek. AzOlympus tetejéről 
nagyszerű kilátás nyílik a tengeren át egészen 
Rodostóig és Konstantinápolyig. 

Brusszát csinált ut s nemsokára vaspálya 
köti össze Mod'Dvával, s ekkor útja sokkal rövi
debb lesz a kéjkirán lulók és utazók számára. 
Mert bátran merem állítani, hogy a ki Konstanti
nápolytmeglátogatja, ro3zul tesz,, ha Brusszát is, a 
„világ gyöngyét" föl nem keresi 

* 
Május 10. 

Ünnepélyes érzés fogja el a7 embert, midőn 
hosszas bolyongás három: távoli világrészbekalan
dozása után kedves hazája felé közeledik. Kia-
Ázsiából S tambulb i visszatérve „Aun i s " n"vii 
franczia hajón elindultam ki a Marván v-tengerb'il 
a Fekete-tengerbe, honnan a Duna torkolatainak 
egvi t ágán fölhatolva, Brailánál búcsúztam el a 
franczia hajó közönségétől. Innen Románián ke
resztül osztrák hajón jöttem Belgrádig, a kelet 
kapujáig és Baziásaál vaspályára ülve, ugy foly
tattam tovább utamat Pest felé, — haza, haza 
fel '•. Sz. Török János. 

A magyar tud. akadémia ünnepélyes 
közgyűlése. 

A magyar tud. akadémia máj. 25-én tar tá 
33-ik ünnepélyes köf.ülését, szép számú hallgató
ság jelenlétében. Elnök gr. Lónyay Menyhért 
megnyitó beszédében az akadémia és közülósei-
nok czélját körvonalozá, fölemiitvén, hogy a köz
élet szünetelése korszakában, mint gyújtott min
den szó, mely az akadémia termében hangzott. 
Kazinczy nevét elég volt omliteni s születésének 
százados évfordulóját az egész nemzet ünnepelte. 
De ily ünnepet tar tot t közelebb is Bessenyei em
lékére s jelenleg nyomdászatunk négyszázados 
évfordulóját ünnepli. Megemlékezett az akadémia 
négy alapitójának egyikéről, a nem rég elhunyt 
gr. Andrássy Györgyről, ki lelkesedéssel csüg
gött Széchenyi eszméin s élénk munkásságot 
fejtett ki a közügyek terén; a gyászos emlékű 
50-es években az akadémia az ő határozott fellé
pése folytán kezdhette meg ismét félbeszakadt 
működését. Emlékét zajosan éltették, ugy az 
első alapítók egyedül életben lévőjét: gr. Károlyi 
Györgvot. A Széchenyi korszakban munkálkodó 
férfiakról szólva, Lónyay azután e kérdést voté 
föl : vájjon megvan-e most is a nemzet fiaiban az 
a lelkesedés, munkásság és áldozatkészség? Ma 
már — mond — a haza fiainak nemcsak neme
sebbje, de az egész nemzet van hivatva nagy 
eredmények kivivására és biztosítására egyesülni. 
Áldozatát mindenkinek meg kell hozni, s legin
kább azoknak, kik anyagi helyzetöknél, állásuk
nál s nevüknél fogva hivatvák; akkor a nemzet 
jövője bittositva van. 

E beszéd után Arany János főtitkár olvasta 
föl az akadémia múlt évi munkálkodásáról szóló 
jelentést. Volt 29 osztályülés és 16 összes ülés. 
Elősorolta a kiadványokat s szólt a bizottságok 
munkálkodásairól. Á nyelvészeti bizottság a Fo-
garasi ur által ajánlott 500 frtot a csángó magya
rok nyelvének a helyszínén tanulmányozására 
határozta fordíttatni, minthogy azt legközelebb 
fenyegeti a kihalás veszélye. A székely nyelvjárá
sok legpontosabb ismerőjét és ismertetőjét, Kriza 
János t pedig felszólította, hogy a nála készülőfél
ben levő székely-szótárt fejc.ze be, ki e fölszólí
tásnak szivesen engedett is. A helyesírás ügye, 
bár lassan, de folyvást halad. Az archaeologiai 
bizottság folytatja kiadás li t , melyeknek ezélja a 
fennmaradt emlékek s régész ti tárgyaknak a 
nagy közönséggel való meg smertetése. A mathe^ 
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matikai és természettudományi bizottság főfel
adata lévén az ország természettudományi megis
mertetése, az erre vonatkozó adatok gyűjtése, 
rendezése s közzététele: e szempontból, több 
szakember ajánlatát elfogadva , természetrajzi 
utazásokat segített elő, másrészt a már meglevő 
anyag kiadását határozta el. — Halál által múlt 
évben 13 tagját veszté el az akadémia. 

Arany után Szabó József osztálytitkár a 
közelebbi tagválasztásokról, pályázatokról és uj 
pályakérdések kitűzéséről te t t jelentést. 

Ezu tán Zichy Anta l Fáy András tiszteleti 
t ag fölött tar to t t emlékbeszédet. Előre bocsátotta 
hogy noha F á y 1864-beo hunyt el, mindez ideig 
az akadémia nem tartott fölötte emlékbeszédet, 
mert arra Eötvös vállalkozott, s csak miután ez 
utóbbi is elköltözött az élők sorából, ju to t t neki 
e szomorú kötelesség. Zichy nagy előszeretettel 
ismertet te e magyaros zamatu jeles irót, kinek fá-
radhat lan munkásságával csakis a Toldyét, Jókaiét 
lehet összehasonlitani, s kit sokoldalúságáért Sze
mere Bertalan „a haza mindenesének" nevezett 
el. Fölemii tet te , hogy szintén ő alapította az első 
hazai takarékpénztárt , melynek egy részvényét, 
akkor 60 frton kinálták, most 5000 frtért sem le
het kapni, s évenként 65 millió frtnyi forgalma 
van. F á y már 21 éves korában kezdte meg az irói 
munkásságot a 78 éves korá ig dolgozot t .Korának 
egyik előharczosa volt, s ot t találjuk mindig a 
közügyek körül . 

Majd Stoczék József , ,Ujabb nyomozások s 
szinképi elemzés t e rén" czimü derék értekezését 
olvasá föl, melyben a tudomány ez egyik legújabb | 
vívmányát alaposan és igen érde
kesen ismerteté. 

A z utolsó fölolvasás Tóldy 
Ferenczé volt, ki a nyomdászat 
négyszázados történetét Magyar
országon adta elő, hivatkozva föl-
olvasásában :zon régi könyvekről 
rendezett kiállításra, mely ez al
kalomból az akadémiában rendez
tetet t . 

H a visszatekintünk a nyom
dászat föltalálása előtti korra, a 
elgondoljuk, mily nagy áldoza
tokba kerül t az írott könyvek 
beszerzése, hogy például Gu tke -
leti Vid egy bibliát másfél faluval 
fizetett meg, akkor mély fájdalom 
fog el, hogy azon sok könyvből, 
melylyel magukat az egyházak, 
főleg pedig a veszprémi egyetem 
beruházták, csak oly kevés pél
dány maradt fenn. Anonymusunk 
históriája egyetlen példányban 
maradt fenn a X I I - d i k századból, 
s ez is a bécsi császári udvari 
könyvtár tulajdonát képezi. Ná
lunk 1473-ban Geréb László érsek 
honositotta meg a nyomdászatot, 
behívta Hess András nyomdászt 
és Budán rendezett be nyomdát , 
melynek fölállításával Magyarország sok más 
országot, többek közt, Angol- , Spanyol-, Olasz
országot, Bécset és Krakó t is megelőzte. Ez idő
ből 13 budai kiadó firmáját ismerjük, k ik közül 
Grines György máglyán végezte életét 1524 ben 
Luther munkáinak árulása miatt . H o g y Mátyás 
nem igyekezett a nyomdászatot meghonosítani, oka 
abban keresendő, hogy a könyvek Ízléses kiállí tá
sára igen nagy gondot fordított, az akkori nyom
dászat pedig az igényeket még nem volt képes 
kielégiteni, s azért inkább tudósoktól és másoktól, 
mint a nyomdától várta könyvtára gyarapodását . 

A z első magyar nyelven nyomatott mű a 
szt. I s tván jobb kezéről szóló ének, melyet a mil-
kovai püspök nyomatott , do fájdalom ennek egy 
példányát sem bírjuk. J ö t t areformaczió, s ez len
dületet adott a nyomdászatnak is, felköltvén azt 
halottaiból. Brassóban Hontérus , Kolozsvári t He l -
tai Gáspár ál l í tottak nyomdát s Debreczenben is 
élénken működött a sajtó. A 17-ik század 10 
nyomdát örökölt a 16-iktól, a 18-ik 45 -Öta l7 - ik -
től. Azonban e korban a nyomdászat leszállott 
régi díszéről, ugy hogy nem volt mi t igtatni az 
egész századból a könyvészeti kiál l í tásba. L e g 
többet lendítettek e században Landerernek P o 
zsonyban, Pesten és Kassán működő nyomdái, de 
ezek sem tudtak a régi kolozsvárival vetélkedni. 
E mai században a nyomdászat emelkedett , főleg 
az 50-es években. Fölolvasása után Toldy nagy 
érdekkel mutogatta és magyarázta a mellékterem
ben közszemlére kitet t régi könyveket. 

Az angol bank. 
Az angol bank kárára közelebbről elkövetett 

hamisítások ujabb érdekeltséget ébresztettek a 
művelt világban korunk e legnagyobbszerü pénz
intézete i ránt . 

A banküzlet azon ujabb módja, t. i . : hogy a 
megőrzés végett nála letéteményezett pénzekért a 
bank bizonyos kamatot fizessen s jutalmul a leté
teményezett összeget saját hasznára forgathassa, 
átalános tudomás szerint Argl iában kezdődött, 
körülbelül 200 évvel ezelőtt. A zsidók, egészen I . 
Eduárd uralkodásakor tör tént kiüzetésökig, foly
tonosan gyakorolták a pénznek kamatok mellett 
való kikölcsönzését. A lombardiai kereskedők 
ugyan igy te t tek később Londonban, s innen vette 
nevét is a „ lombard-üzlet ." 

Velenczében a X l l - i k század végétől kezdve 
rendes bank létezett; do Angliában csakis alkalmi 
segédforrása volt a kereskedelmi testületeknek, 
például a török kereskedőknek vagy a londoni 
aranyművesek társaságának az oly eljárás, hogy 
a koronától vagy egyesektől megőrzés végett ra
jok bizott kincseket saját hasznukra másoknak 
kikölcsönözték. A X V I I . század polgárháborúi 
közt, mikor a magán tulajdon erősen ki vala téve 
a kiraboltatás és elkoboztatás veszélyének, az 
aranyművesek társasága sok vidéki főúrnak nem-
csupán arany- és ezüst-némüit kapta megőrzés 
végett , hanem birtokaiknak jövedelmét is, melyért 
a társulat minden 100 font sterling után 4 penny 
kamatot fizetett naponként. Az igy összeszedett 
pénzzel az aranyművesek társasága számlákat vagy 

Aranysuly-mérő az angol bankban. 

ér tékpapírokat egyenlített ki vagy váltott magá
hoz és az ország adóinak terhére a koronának elő
legezett pénz t ; az általok őrizés véget t kapot t 
összegekről elismervényt vagy letéti jegyeket ad
tak ki , melyek kézről kézre ju to t tak s utoljára 
rendes papírpénzt forgalmával bír tak. 

Több apró bankintézet létrejötte után I I I . 
Vilmos uralkodása alat t egy Paterson Vilmos nevű 
skót ember a királytól 1694-ben az angol bank 
(Bank of Eng land) megalapi thatására kér t enge
délyt. Részvénytársaság volt az 1.200,000 font 
sterl ing tőkealappal s még további 300,000 font 
sterl ing kölcsönzési képességgel; e pénzt a tá rsu
lat a kormánynak tartozott kölcsön adni 8 száza
léknyi kamatra és a kezelésért évenként 4000 font 
sterlinget kapott . 

Az angol bank, megalapulásától Anna ki
rálynő uralkodásáig, egyre erősödött s utoljára 
ugy megszilárdult, hogy ama roppant pénzválság, 
mely az úgynevezett „Déli- tengeri társaság" hir
telen felfujt szappan-buborékának még hirtele-
nebbül történt szertepat tanásakor az üzletvilágot 
megrázkódtatá, csakis a vállalat életrevalóságát 
bizonyitá be. 1730 —32 körül áll í tották fól az első 
épületet a Threadneedle-utczában a bank üzlete 
és hivatalnokai számára. Az üzletet i t t , a mint a 
történetírás emlékezik, 1734. jun. 5-kén kezdet
ték meg. 

1770-ben s ismét 1786-ban az épületet jelen
tékenyen k ibőví te t ték , megnagyobbítot ták Sir 
Bobért Taylor ünnepel t építész felügyelete a la t t . 
A bank épülete jelenleg három acre-nyi területet 
foglal e l ; az épületek egyemeletesek s az utczára 

nincsenek ab laka ik ; külsejök mogorva, de a belső 
épitkezések némely részei a klasszikus épitészeti 
ízlésnek meglepő példányait képosek fölmutatni, 
melyek a római görög építészet hű utánzásai. A 
nagy körcsarnoknak ( rotunda) , hol az ala ptőke után 
já ró osztalékokat és a kormány consoljait szokták 
félévenként kifizetni, 57 lábnyi átmérőjű kupo
lája van. 

A rajzunkon lá tható mérlegelő gép az angol 
banknak egyik főnevezotessége ; az 1842-ben ala
pí tot t mérlegelő hivatalban (Weigh ing Office) 
van fölállítva és a könnyű, hamisitott aranyok 
fölfedezésére szolgál. E g y - e g y rakás sovereign-
aranyat össze-vissza, minden válogatás nélkül 
érintkezésbe hoznak a finom, érzékeny mérlegelő 
gépezettel. Az aranyok valami rejtett rugó által 
egy kis gyöngéd lökést kapnak, de a mely épen 
elég arra, hogy azokat, melyek csak egy mák
szemnyivel is könnyebbek, egy külön szekrénybe 
dobja, mig a teljes súlyúak saját helyökre löket
nek általa. E gép naponként 35,000 db. aranyat 
mér meg s a bank épületében még több ilyen 
mérlegelő gép is van. A könnyű aranyokat egy 
másik gép összezúzza és az ezáltal nyert arany
tömeget rudakba öntik s ugy őrzik a bankban. 

S.L. 

Egyveleg. 
© (Különös hatású növény.) Palgrave-nak 

„Közép- és Kele t i -Arabiáró l" irt könyvében egy 
sajátságos növény van ismertetve, a mely csakis 
Arabiában tenyészik, s melynek magvai porrá 

törve és kis adatokban bevéve 
különös hatás t gyakorolnak az 
azt élvezőre. Ugyanis azok, a kik 
e növény porrá tör t magvából va
lamicskét bevettek, rögtön elkez
denek nevetni és tánczolni s örö
mükben mindenféle nevettető bo
hóságokat produkálni egészen 
addig, a míg aléltan lerogynak 
s mély álomba merülnek, a mely
ből, midőn felébrednek, a történ
tekre teljességgel nem tudnak 
visszaemlékezni. 

© (A Fehér-Nilus.) Miként 
külföldi földrajzi lapokból olvas
suk, a Bahr-el-Abiad (Fehér -Ni
lus) több helyen annyira megre
kedt , hogy ma már Khar tumtó l 
Gondokoro-ig az utazás egy egész 
évet vesz igénybe, holot t eddig 
azt kedvező körülmények közt 
20 nap alat t is meglehetett tenni. 
Sokan már attól tar tanak, hogy 
a folyó idővel annyira megakad, 
hogy kénytelen lesz régi futá
sát megváltoztatni s Zanzibár 
és Aden közt valahol az Indiai 
oczeánba ömleni. 

** (Az európai koronákról.) 
Valamennyi európai koronának 

idő-korát egybe áll í totta valaki az osztrák ko
ronának a világkiállí tási palotára való föltétele 
alkalmából. Mindnyájok közt legidősb a nagy-
Károly által a 800-ik évben alapított római-
német császári korona. Ez t követé 827-ben az 
angol korona, 843-ban a német és franczia, 852 a 
lombardiai, 888-ban a burgund-arelat i , 1033 a 
norvég, 1130-ban a sziczilíai, 1830-ben a cseh 
korona, acyprusi, a jeruzsálemi in part ibus koronák. 
Időkor szerint a negyedik rangot foglalják el az 
1000-ik évben alapított spanyol, magyar s lengyel 
koronák, 1015-ben a dániai, a svéd, 1139 a portu
gál, 1701 a porosz, 1720 a szárdiniai, 1721 az 
orosz, 1729 a megújított szicziliai, 1804-ben az 
osztrák, a bajor, 1805-ben a würtembergi , 1806-
ban a szász, 1814-ben a hannoveri, 1815-ben a 
német-alföldi, 1831-ben a belgiumi, 1852-ben a 
görög, 1861-bon az olasz, és végre 1871-ben az uj-
német császári korona. 

** (A fehér liliom minek a jelképe?) A fehér 
liliom az ártat lanságnak jelképe, keleti népeknél 
azonban a liliom egyenes, éghez irányzott növése 
miatt a szabadságot jelképzé. A rómaiaknál a liliom 
reményt jelentet t . — Tiriusi Hirám, ki bölcs 
Salamon templomát építette, a templom elő
csarnokának oszlopait liliomokkal ékesítette föl a 
t i tok je léül ; ide hordat ta az építő anyagszert ta
nítványai által, kikkel csak az előcsarnokot épit-
teté , az egész művet pedig maga készí te t te ; tehát 
H i rám a liliomot a mysterium jelének tar tot ta . 
— A régi legendában a liliom a halált jelképzé. 

Melléklet a Vasárnapi Ojság 22-ik számához 1873 jnn. 1. 

Olvasóinkhoz. 
A magyar hirlapolvasó közönségnek áta-

lánosan tudomására van az, hogy a jelen év kez
detén majdnem mindenik napi és hetilap fölemelt 
előfizetési árak mellett jelont meg. A lapok 
kiadói ez áremelést átalában a munka, de ki
vált a nyomdai munka és a papir árának nagy . 
mérvű emelkedésével indokolták. Az általüti'-" 
szerkesztett vállalatok mindezek mellett is meg
próbálták az uj évet a régi, épen most 14 éve meg
állapított árak mellett kezdeni meg, a mi azon
ban lehetetlennek bizonyult be, ha lapjainkat, 
mint szándékunk, nemcsak az eddigi színvonalon 
fóntartani, hanem a naponként fokozódó igények
hez képest illő arányban emelni és bőviteni is 
akarjuk. Hazánkban a politikai életen kívül az 
egyleti élet, az ipar, közgazdaság, kereskedelem és 
átalában az egész társadalom terén oly sokoldalú 
mozgékonyság, tevékeny vállalkozás és mintegy 
uj világ teremtésére irányuló áramlat indult meg, 
hogy hű és kimerítő rajzát az eddigi határok közé 
szorítkozva alig adhatnék a nélkül, hogy rendesen 
megszokott mulattató és tanulságos tartalmú köz
leményeinket szűkebb terjedelemre ne kellene 
szorítanunk. 

E körülmények tekintetbe vétele mellett, re
méljük, olvasóink is egy véleményben lesznek ve
lünk, hogy lapjainkat a mozgalmas kor igényei
hez képest emelni kell, s ez a megnövekedett 
kiállítási költségekkel ma már különben is arány
ban nem álló előfizetési áraknak mérsékelt, de a 
többi magyar lapok árához arányosított emelése 
nélkül nem lehetséges. Olvasóink az utóbbi hetek 
alatt máris oly változásokat vehettek észre lapjaink 
kiállításában, melyek azoknak előnyére szolgál
nak; a Vasárnapi Újság olvasóit pedig — hogy 
rendes közleményeinkből semmit mellőzni ne 
kelljen — a bécsi nagy kiállításról egy egész kü
lön ív mellékleten tudósít juk, a melyet a kiál
l í tás bezárta után más mellékletek fognak föl
váltani ; a „Poli t ikai Újdonságok" tartalmát már 
júl ius elsejétől kezdve szintén ujabb rovatokkal 
szándékozunk kiegészíteni. 

Mindezekről legközelebb kiadandó fölhívá
sunkban részletesebben is fogjuk értesíteni olva
sóinkat. Egyelőre csak annyit, hogy ugy az emlí
te t t munkabér-emelkedés, mint lapjaink bőví
tése által tetemesen nagyobbodott kiállítási költ
ségek következtében lapjaink előfizetési árát — 
félévenként 1/i—1 forinttal emelve, —júl ius 1-től 
kezdve a következőleg kellett megállapítanunk: 

A „Vasárnapi Újság" és „Polit ikai 
Újdonságok" együtt félévre (július— 
deczember) 6 forint 

Csupán a „Vasárnapi Újság" fél
évre (július—deczember) 4 „ 

Csupán a „Pol i t ikai Újdonságok" 
félévre (július—deczember) . . . . 3 „ 

Irodalom és művészet. 
— (A „Budapesti Szemle") harmadik, má

jus—júniusi, füzete az előbbiekhez méltó, érdekes 
tartalommal jelent m e g : "Wesselényi Ferencz 
nádor összeesküvése, Pauler Gyulától. — A ke
reskedelmi politika legújabb fordulata, Matleko-
vics Sándortól. — Az ég szerkezetéről, Proctor R. 
után J. B. — Grote Aristotelese, az „Edin. Re-
view" után Baráth F e r e n c z . — A z Ar thur monda
körből. Tennyson ídylljei: I . Helén, I I . Gi -
nevra, Szász Károlytól. — Helytörténet i mono-
graphíák, Ferenczy-től— Képzőművészeti szemle, 
Keleti Gusztávtól. — Az állatok álomkórságáról. 
ff. I. — Az „Értesitő"-ben néhány ujabb munka 
bírálata van közölve. — E harmadik szám befejezi 

T Á R E Á Z . 
az első félévi folyamot, miután az egész évi hat 
füzetet fog tenni. Az előfizetők oly érdekes könyv
tárra tehetnek szert e becses vállalat állandó j á 
ratásával, hogy remélhetőleg sietnek továbbra is 
előfizetni, a kik először csak félévre fizettek. Ára 
a B.-p. Szemlének füzetenként 2 frt, félévre 6 frt, 
egész évre 12 frt. 

— (A Franklin-társulat közhasznú kiadvá
nyai közt,) mint „ A magyar törvények rendezett és 
ki-gészitett uj kiadásá"-nak 7. és 8. kötete, a kö
vetkező két munka jelent meg: „Magyarország és 
Erdély bírósági szerkezete és helyközségoinek leg
újabb bírósági felosztása a magy. kir. igazságügy
miniszter által rendelt későbbi módosítások, ille
tőleg változtatások szerint kijavítva." Ára 1 frt 
20 kr. — Továbbá: „A köztörvényhatóságok, köz
ségek és az első folyamodásu bíróságok rendezé
sére vonatkozó törvényekés miniszteri rendeletek 
gyűjteménye." Ez a könyv magában foglalja mind
azon törvényezikkeket és m. kir. miniszteri ronde-
leteket, melyek az 1872-dik évtől fogva a köztör
vényhatóságok, községek és biróságok rendezése 
tárgyában pótlólag vagy kiegészítőlég hozattak, 
illetőleg kiadattak. Egybeilleszté Szeniczey 
Gusztáv. Ára 70 kr. — Ugyancsak a Franklin
társulattól vet tük (még Heckenast Gusztáv neve 
a la t t ) : „Nemzeti lant". Magyar költők válogatott 
versei Kazinczytól máig. összeáll í totta Kuliffay 
Ede. E gyűjtemény egész a legeslegifjabb nemze
dékig magában foglalja költőink műveit. Ára 2 frt. 

— (Ráth Mór kiadásában) több törvény- s 
rendeletgyüjteményjelent meg, u. m.: „Az 1873-ik 
évi országgyűlési tör vény czikkek" I . fűzőt 18 tör
vény. Ára 50 kr. — „ A magyar kir. minisztérium 
rendeleteinek gyűjteménye." 1873. évi folyam 2. 
füzet. Egy füzet ára 30 kr. — „Pénzügyi törvé
nyek és szabályok." Függelék 1 8 7 3 - Í K évi ország
gyűlési törvényezikkek a házadó, a jövedelem adó, 
a személyes kereseti adó, a bélyeg és illetékek, 
valamint a dijak módosításáról és az ezekre vonat
kozó pénzügyminiszteri utasítások. Ára 40 kr. — 
Az 1865—1872-ik évi országgyűlési törvényezik
kek betüspros tárgymutatója ." Összesen 268 tör
vényről. Ára fűzve 80 kr, bekötve 1 frt 60 kr. Ez 
utóbbi 16-od rét, a többi nagy oktáv kiadás. 

— (Könyves Tóth Kálmán,) lapunk dolgozó
társa egy nevezetes angol munkát, dolgozott át 
magyarra s ez már meg is jelent. E munka cziine: 
„Onsegélg, élet- és jellemrajzokban'' Smiles angol 
eredeti műve nyomán, a magyar viszonyokhoz 

i alkalmazva. Óhajtunk e derék munkának oly szí
ves fogadtatást, a minőben az eredeti az angolok-

I nál részesült. A csinosan kiállított két kötet a 
I Légrády-testvérek kiadása. Ára 3 ft. 

— (Németre fordított magyar költemények) 
jelentek meg közelebb: „Ungarische Gedichte" 
czim alatt. A fordító Nordheim Gyula a pesti 
kereskedelmi akadémia tanára, ki Kölcsey, Vörös
marty, Garay, Czuczor, Petőfi, Arany, Tompa, 
Gyulai , Tó th Kálmán költeményeiből adott ki jól 
válogatott füzetet német nyelven. A kis fűzet 
Zilahy Sámuelnél jelent meg s ára 72 kr . 

— („Szilágyi István tanodái nagy alapítvá
nya") czim alat t Ney Ferenc?, a főreáltanoda igaz-
gatója,egy kis füzetet bocsátott közre,melybeniíesíí 
Mihály végrendeleti végrehajtó ellenében a maga 
nézeteit fejti ki az alapítvány hasznosítására nézve. 
E füzet Pest városa hatóságának van tulajdonké
pen ajánlva, do érdekelhet mindenkit, a kinek az 
iskolaügy szivén fekszik, már csak az alapitvány 
nagyszerűségénél fogva is. Ez alapítványt, mint 
halljuk, Buda és Pest egyesítése után is az alapító 
intentiója szerint csak pesti iparosok tanuló fiai 
közt osztják ki, és pedig lOOfrs segélydijakban, me
lyeket készpénzbon a szülők vagy gyámok kapnak. 

— (Ney Ferencz főreáltanodai igazgatótól) 
m ó g egy másik füzetet is vettünk, mely szintén 
iskolai ügyre vonatkozik. Czime: „Emlékirat az 
átalakítandó reáltanoda osztályainak vagyis évfo
lyamainak ügyében." Ez emlékirat be van nyújtva 
Trefort, vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, 
mint egy indokolt vélemény az iskolák legköze
lebbi szervezésére nézve. 

** („Magyar kalauz Bécsben és a világkiállí
táson") czim alat t Lipthay Pál többek közremű
ködésével időszerű müvecskét készitett sajtó alá, 
mely a nemzetközi kiállításra fölránduló honfitár
sainknak tájékozást kíván nyújtani, melynek se

gítségével az osztrák fóváros nevezetességeit és a 
kiállítást haszonnal megszemlélhetik. Tar ta lmát 
képezendik: „Bécsi útmutató," „Kiállítási ka
lauz," „ A magyar kiállítás teljes név- és tárgy 
sorozata," Bécs térképe és a kiállítás tervrajza. 
Előfizetési ára 1 ír t 50 kr., mely jun. 8-áig Lau-
ter Vilmos könyvkiadóhoz küldendő Pestre , u j -
világ-utcza 19. sz. 

— Sz. J . (Hírlapirodalmunk 1873-ban.) A 
„Vasárnapi Újság" jelen évi számaiban közölt 
kimutatásainkat a következőkkel egészíthetjük k i : 

225. Felvidéki Hiradó. (Rozsonyd.) Vegyes tartalmú 
hetiközlöny. Szerk. és kiadó-tnlajd. Gothiírd Endre. Meg
jelenik minden vasárnap 4-drét féliven. Ára egész évre 6 
frt 40 kr. (Keletkezett május 4-én.) 

226. Losoncéi Lapok. (Losoncz.) Társadalmi hetilap. 
Szerk. Ambrus Mór; kiadja és nyomatja K'irnis Alajos. 
Megjelenik minden vasárnap 4-drét féliven. Ára 1 fit Ke
letkezett május 4-én.) 

227. Pozsonyvidéki Lapok. (Pozsony.) Vegyes tartalmú 
hetilap. Szerk. Vutkovich Sándor; főmunkatárs dr. Barts 
József; kiadja és nyomatja a Társasnyomda Pozsonyban 
Nirschy Ferencz és társai. Me<»jelt»nik minden hétfőn 
4-drét másféliven. Ára helyben 8 frt, vidékre 9 frt. (Kelet
kezett május 12-én.) 

228. Fürdői Lapok. Fürdészoti het.iközlöny a hazai 
gyógyhelyek érdekeinek előmozdítására. Szerk. dr. Kovách 
Imre; kiadtí-tulajd. Sédy István. Megjelenik az idény 
alatt minden vasárnap 4-drét féliven. Ára a fűrdő-idényr.-
(június -szeptember) 4 frt. (Keletkezett máj. 28-án.) 

Megszűnt l a p : 
13. Arany Kürt. Megszűnt ápril 20-án, a 4-dik 

számmal. 
A magyar birodalom területén megjelenik 

jelenleg magyar nyelven 215 hirlap és folyóirat. 

Közintézetek, egyletek. 
— (A magyar tud. akadémiának) máj. 26-á u 

Csengery Antal elnöklete alatt tartott összes ülé
sén Arany János főtitkár Ballá Károly lev. ta^r 
halálát jelenté be. Jelenté továbbá a főtitkár, hogy 
a gr. Nádasdy-féle pályázatra két pályamű érke
zet t : 1. „Enikó ." Elbeszélő költemény. 2. „Mun
kács amazonjai." Történeti költői elbeszélés 10 
énekben. Bírálat végett átadattak az I . osztálynak. 
A kultus-miniszter tudatja, hogy az országgyűlés 
által megszavazott segély-összeg folyóvá tétetett, 
s hogy Trinchern levéltárnok műve, mely a ma
gyar történeleme nézve sok érdekest tartalmaz, 
Bécsben ki lesz állítva; fölhívja az akadémiát 
annak átvizsgálására. A I I I . osztály a meteorolo-
gok kongresszusán Schenzl Guido által kívánja 
képviseltetni a magyar államot. Liebig Justus 
fölött Than Károly fog emlékbeszédet tartani. Egy 
úrhölgy b. Jósika Miklósnak Fehérváry Miklós
hoz intézett leveleit az akadémiának azon föltétel 
alatt ajánlja, hogy azok 1900-ig fölbontatlanul 
őriztessenek. Lugosi József r. tag egy régibb kéz
iratot küldött be. Végül a főtitkár bejelenti a be
érkezett nyomtatványokat. 

** (A Kisfáludy-társaság) máj. 28-án Gyulai 
Pá l elnöklete alatt tartá havi ülését. Az első föl
olvasó Rákosi Jenő volt, ki Homer „I l iászá"-nak 
első énekét mutatta be magyar fordításban. Előre 
bocsátá, hogy alkalomszerűnek tartja az ókori 
klasszikusok ismertetését most, mikor épen a fö
lött fo lya vita, hogy tanodáinkból a latin vagy 
görög nyelvet száműzzék-e. A Rákosi által felol
vasott rész elég erőteljes fordítási mutatvány. 
Greguss Ásrost fól is szólította, hogy folytassa 
tovább Homer művének leforditását. Néhány meg
jegyzést tet t azonban a verselésre, nevezetesen azt, 
hogy a forditó a divatossá lett szóhangsúlyt hasz
nálta több helyen, holott Homert a régi prosodia 
illeti meg. Gyulai P . ezután szintén kikelt a szó
hangsúly használata ellen. A második fölolvasást 
Greguss Ágost tar tot ta , a bibliai Jób tör ténetét 
mutatván be Jónás János forditásában s indí tvá
nyozza, hogy a mennyiben megütné a mértéket , az 
évkönyvben jelenjék meg. Birálatra Győry Vi l 
mosnak és Szilády Áronnak adatot t k i . Végü l 
ismét Rákosi olvasott fól egy népszínművének 
első fölvonását, melynek ezimét, minthogy nem 
folyt be az első fölvonásra, nem említette meg. 

Mi újság? 
0 (E héten) nagy dolgokra ébredtünk, a mik 

még a bécsi börzeválságot is, mely annyi magyar 
omber bőrére megy, háttérbe szoritották. Elfeled
tük, hogy Sopronban két bank bukott mes, az 

* • 
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egyik ötödfél, a másik harmadfél millióig, 8 hogy 
tömérdek omber jutott általi a várt meggazdago
dás helyett koldusbotra. Ez a mindent teledtető 
esemény újra ott történt, a honnan az ujabb idő
ben Európát megrázkódtató minden lökés ered, 
Francziaországban. Az az embar, a kit a jelenkor 
legnagyobb államférfiának tartott a világ, a ki egy 
rombadöntött országot alig két esztendő alatt újra 
fölépitett, a jóllét és hitel addig soha el nem ért 
magaslatára emelt, a ki kifizetett annyi adósságot, 
melylyel rézpénzben fizetve egy hüvelyk vastag
ságú lemezekkel lehetne beborítani az egész föld-
tekét, a ki fegyvertelenül kiszorított az országból 
egy diadalmas ellenséget: ez az ember, Thiers, e 
politikai N.igy Sándor, a kinél senkiro se illenek 
jobban a szavak, hogy,, magnus Alexander corpore 
parvus erat," — egy parlamenti csiny következ
tében megbukott s megbukott vele talán a franczia 
köztársaság s talán Európa békéje is. E hir nagy 
izgatottságba ejtett mindenkit, s nem volt ember, 
a ki azt ne kérdezte volna: „mi lesz már most ?" és 
nem volt ember, a ki e kérdésre választ tudott volna 
adni. Mindenki csak a franczia lapokat Jesi azóta, 
a politikai lapok erről az eseményről beszélnek 8 
latra vetnek a nevezetes ülésben elejtett minden 
szót, hogy a következendő dolgokról némi tájéko
zást szerezzenek. Azok, a kik kevésbbé törődnek a 
jolitikával s azt hiszik, hogy Francziaország sok
ai távolabb van, semhogy a mi ott történik, ránk 

valami hatással lehetne, az időjárást nézik s a ked
vező aratási kilátásokban keresnek mentő szert 
hazánknak nemcsak a politikai csapások ellen, 
melyek a franczia, de a pénzügyiek ellen is, me
lyek az osztrák határszélről fenyegetnek. Maga a 
magyar országgyűlés pedig! ugy tesz, mint a 
struezmadár: homokbuezkába bujtatja fejét s azt 
hiszi, hogy most már nem látja senki. Nincs 
az az értelmes ember s nincs az a hirlap, mely 
sürgetőleg ne követelné, hogy hozzuk helyre 
a százados mulasztásokat és siessünk reform-
munkáinkkal és álladalmi ugy, mint társadalmi 
átalakulásunkkal; de az országgyűlés, melyre a 
nemzet az ő érdekeit bizta, ölbe teszi kezét, néha 
tart csak ülést, s azt is oly vitatkozásokkal tölti 
el, a mik bizony vajmi keveset használnak az 
országnak. E miatt átalános az elégületlenség 
mindenütt, magában a közönségben ugy, mint a 
hirlapokban, s azok a közlönyök, melyek a leg
hevesebben védelmezték a kormányt minden meg
támadás ellen, most maguk is a legelkeseredettebb 
támadást intézik ellenük. Az oszág érzi, hogy 
csak a logmegfeszitettebb munka az, mi bennün
ket megmenthet s fájdalmasan látja, hogy a kor
mány és a „haza atyái" mily közönyösen veszik a 
rajok bizott nagy feladatot, melyről egyikük sem 
látszik tudomásul venni, hogy ,,a lét és nem lét 
kérdése," hogy fáradhatatlanul dolgozunk. 

** (Bécsből május 29-röl) távirják: A nem
zeti bank a magyar pénzügyminiszter óhajtására 
elhatározta a magyar fiókok dotácziójának föleme
lését. E szerint Pest két milliónyi emeléat kap, 
Zágráb 150,000, Debreczen 300,000 frtot és a 
többi fiókok is megkapják a pénzügyminiszter 
kivánsága szerint a megfelelő fölemeléseket. 

** (A színház enquetteben) már megalapitta-
tott a nemzeti színház jövendőbeli igazgatási 
formája. A főfelügyoletet a belügyminiszter gya
korolja egy, a király által kinevezett intendáns 
által; uz intézet közvetlen vezetése pedig egy 
drámai és egy operai igazgatóra bizatik. 

** (Egy magyar ember az oczeánon túlról.) E 
napokban érke/.ett h;iza Dettára (Aradm.) Ame
rikából, nevezetesen a Mississipi-államnak San-
Louis nevű városából PoUitzer hazánkfia, ki Ma
kóról való, s évok előtt hagyta el szülőföldjét. 
Hogy mily tekintélyes állást vivott ki az uj világ
részben, kitűnik abból, miként tagja azon állam 
törvényhozó testületének, melyben lakik. 

** (Majláth Antal gr. földi maradványai) m. 
hó 18-án érkeztek Perbenyikbe, hol az indóház
nál résztvevő nagy néptömeg várta. A koporsót 
innen egyházi körmenettel vitték végig a falun, 

s aztán a kastély kápolnájában fölállított ravatalra 
helyezték, hol eiész nnp sokan vették körül, még 
egyszer látni akar.a az érdemes halott arczát a 
koporsó üveg-fedelén át. A temetés napján nem
csak Zemplénből, hanem Szabolcsból és Ungból 
is érkeztek küldöttségok. A temetést Perger kassai 
püspök végezte. A kastélyból az elhunyt logked-
vesebb hatos fogata vitte a koporsót a nagy-túr-
kányi családi sirbolthoz. 

** (Lipcsében máj. 22-dikén) ama házat, hol 
Wagner Rikhárd született 1813. máj. 22-dikén, 
tehát (50 év előtt, márvány emléktáblával látták el. 

** (A kolozsvári önkéntes tűzoltók) máj. 25-én 
tartották zászlószenteléai ünnepélyöket, zászló
anya kibédi Biasini Domo'<osné asszony volt. Az 
ünnepélyes szertartás után, melyben Kolozs-Mo-
nostor, Nagy-Szeben, Kolozsvár önkéntes tűzol
tói vettek részt, diszobéd, műkedvelői előadás és 
fáklyás zene rendeztetett. 

** (Házasság.) Kolozsvártt múlt héten volt 
dr. Brandt József jeles műtő orvos esküvője 
Gyarmathy Laura kisasszonynyal. 

** (Elkobzott fürjek.) A kapitányi hivatal 
körülbelül 150 darab fürjöt kobzott el a pesti 
piaezokon, mivel a jelen előhaladott időszakban a 
fürjek madarászása tiltva van. 

** (Nagyvárad mellett) a két hét előtt eltűnt 
Koltor hadnagy holttestét föltalálták, de nem 

| tudni: maga ölte-e meg magát, vagy mások? 
** (Kuza exfejedelem holttestét) Moldvába 

| szállítják. Temetése egyszerűn ment véghez m. hó 
17-én Heidelbergában, az ottani sirkerti kápolná-

! ban. A kis gyászoló csapatban volt az olhuuyt 
! neje és két fia. Kuza utóbbi időben legtöbbet 
S Flórenczben tartózkodott, s onnan m. hó elején 
ment Heidelbergába. Gégesorvadásban szenve
dett, halálát azonban gyorsan beálló szivszélhüdés 
okozta. 

•f (Halálozások.) Pichler Nep. Jánoi, ki 1848-
ban Pesten honvéd térparancsnok volt, 73 éves 
korában, — az egri czisterczi rendház alperjele, a 
rend idősbje Vagovits György Bertalan, arany-
misés áldozár, érdemesült gymnáziumi és lyceumi 
tanár, élete 81. évében elhunyt. A lefolyt héten 
elhunytak továbbá: Simay Sámuel arautnegyei 
birtokos, 88 éves korában; Janecsek Ferencz som-
bereki plebánus, 40 éves korában; Aigner Károly 
aradi köztiszteletben álló gyógyszerész 67 éves 
korában; Nóvák Antal szépreményű fiatal vegy-
tanár a budai főreáltanodánál; Molnárffy József 
pesti ügyvéd Pinkafőn 34 éves korában ; Petruha 
Lajos Sina b. nyugalmazott számtartója 50 éves ko
rában ; Mándély József, ki, Aradon 9, Magyar-Pécs
kán 26, és Pesten 5 évig mint tanitó és kisded
óvó fáradhatlan tevékenységgel működött; éle
tének 65-ik évében. — Kossuth egykori titká
rának Szőlősynek özvegye néhány nap előtt halt 
meg Oraviczán. A boldogult a román-bánáti 
határőrezredben Bosovits helység közelébsn gaz
dag szénbányával birt, melyet egy angol társu
latnak évi 60,000 frtért bocsátott haszonbérbe. 
Vagyonát különféle jótékony czélokra hagyta az
zal a kikötéssel, hogy a hagyomány csak 30 év 
múlva vehető igénybe. — S.-a.-Ujhely egyik leg-
buzgóbb polgára: Szentgyörgyi József kereskedő 
a kolera áldozatául esett; ép a tanácsteremben 
lepte meg a kór. — Hatz zágrábi főpolgármester 
meghalt. — Szemmek József, ismert pesti ke
reskedő, a régi Medetz-czég egyik üzlettársa, 
meghalt vidéken, hová gyógyulni ment. — Budán 
e héten hunyt el Mály János, egykor az oraviczai 
járás főszolgabírója. 

— (Manzoni Sándor) a hírneves olasz költő, 
ki hazájának irodalmában egyike volt a nemzeti 
irány megalapitóinak, május 22-kén Milanóban 
meghalt. Lehiresebb műve az olasz irodalom első 
és páratlan regénye a „Jegyesek", mely csaknem 
minden európai nyelvre le van fordítva. Hosszú 
életet élt, mert 1784-ben született Milanóban s 
egész hazájában, de kivált szülőföldjén a legna
gyobb tiszteletben állott haláláig. 

Nemzeti s/inliaz. 
Péntek, máj. 28. „Julius Caesar." Szomorújáték 6 felv. 

Irta Shake-peure; ford Vörösmarty. 
Szombat, máj. 24. „A hugenották." Opera 4 felv. Ze

néjét szerzetté Meyerbeer. (Carina k. a. föllépteül.) 
Vasárnap, máj. 25 ,,A csikós.1' Népszínmű 3 felv. 

Irta Szigligeti. 
Hétfő, máj. 26. ,,Salome.í' Dráma 5 felv. irta b. Jósika 

Kálmán. 
Kedd. máj. 27. „Ernáni." Opera 4 felv. Zenéjéi; szer

zetté Verdi. 
Szerda, máj. 28. Először: ..A váróteremben'1 Vígjáték 

1 felv Irta Müller H., ford. Sz. K. - „A légyott.11 Vigjá-
ték 1 felv. Irta ifj. Ábrányi Kornél — „Házi gyógyszer." 
Vigjíték 1 felv. Francziából ford Szigligeti Jolán. 

Csütörtök máj. 29. „Dinorah '• Opera 3 felv. Zenéjét 
szerzetté Meyerbeer. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Szeired. P. F. „Drégel romjain." Disticchonai elég 

csinosak, gördülékenyek és szabatosak ; irály- s nyelvgya
korlatnak dicséretet érdemel. De tartalma nem felel meg 
az alaknak. Nemcsak uj Vszme, de az ismeretesnek még 
csak egy uj fordulata sincs benne. Pedig ma már a klasz-
szikai mértékeket csak ugy élvezhetjük , ha igazán 
klasszikus tartalom is van bennök. Ódon arany serlegből 
senki sem akar vinkót inni. 

— X. V. Z. P. ,.A futó bolond" gyönge utánzása Petőfi 
őrültjének. „Ez az élet . . ." sem sokat ér. Szerzőjük még 
az előkészület korszakában van ; s gyakorlatra és önálló
ságra van szüksége hogy élvezhftót adhasson. Ars longa. 

— Pil is . „Sok boldog pünköstöt óhajtva." — Hason
lóképen. De a vers nem közölhető; nagyon parlagi poézis. 

— V. D. „A tevehajcsár1' csinos s jöni fog. 

SAKKJÁTÉK. 
705-ik sz. f. C z e n t he J ó z s e f t ő l 

(Miskolczon.) 
Sötét. 

a b e d e f g h 
Vi lágos . 

Világos indul 8 a negyedik lépésre mattot mond. 

A 700-ik számú feladvány megfejtése. 
Shinkmann (W. A.-tói Grand Rapidsban (Amerikában.) 

VII. Söt. 
1. Bd7— h7 K d 4 - d ó : 
2. d6—d7 K d ö - d 6 ( a ) 
3. d 7 - d 8 H . . . . K d 6 - d 5 
4. Bh7 - d7 mat. 

a 
2 K d 5 - d 4 ( b ) 
3. d7 —d8Vf . . . K tetszés szer. 
4. Vd8 dü mat. 

b 
2. . . 2. Kdö—c6—e6 
3. d7—d8B . . . 3. K - b 6 f6 
4. B d 8 - d 6 mat. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
- Mükolczon: Czenthe József. — OeUén: Glesinger Zsig
mond. — Sárospatakon.: Gérecz Károly.— .áradon:Kovács 
Albert. — Debreczenben: Zagyva Imre. — Jászkiséren: 
Galambos László. — Sziget-Csépen: Mayer Károly. 
A pesti sakk-kör. 

Rftvid értesítések. Debreczen: Z. J. A beküldött 5 
lépése* már 4 lépésre fejthecó meg: 1. Bg8—g6 Hd8 eo 
2. B g 6 - e 6 f stb. 

H E T I - N A P T Á R . 
JHónapl-és Kathollkus éa protestáns 

hetioap j naptár 
Cörög-orosz 

naptar 

Vasár 
Ht-tro 
Kedd 
s,.e:U. 
Cso . 
Fen-. 
Szóm 

Június 
E i'űnU.-d v. E Punk. v. 
t-ntiU6*<t hétfó Hűnk. hé t i 
Klotil'í, Kot-n Kornélia 
Quirinp.Kání.f Berta 

iBonifácz Bonifáoz 
JNorb-rt i Pá! ka 
I Jézu- sz. szive f Pacheria 

TMájus (ó) 
:}<»«. OTballela 
21 Konstant. 
2-' Basi'.icus 
23 Mihály püsp. 
24 Simeon 
25 János feje 
26 K.irpus ^ L ^ ^ ^ ^ ^ _ 

£ Utolsó negyed 17. i óra 47 

Izraeliták 
naptara 

~Siv7ftT 
6 l'uuk. I. 
7 H. Z. lin. 

y 
10 
11 Tóbiás 
12 S. Bel.nl. 

N a p H o l d 

i hossza | kél 

70 57 4 
71 55 4 

' 72 5-> 4 
7:t 49 4 
74 47! 4 
75 44: 4 
76 41! 4 

nyűg. íj hoigia | kél 

6. p.ll t. 
48 135 

7 ! 7 49 
6 7 50 
5 7 51 
5 

147 

7 53||l9ó 

6 regg. 
1 10 36 

158 56 11 42 
170 50 este 
182 50 • 1 50' 

•> 59 ! 

4 10 

nyűg. 

*. p. 
regg. 
4 40 
1 1 

17 
38 

1 m 
1 49 

4 I 
7 perczkor délután. i 

T A R T A L O M . 
Fáy András emlékezete (képpel). - A divatos nóták 

I a fővárosban. - Fáy András háza (képpel). — Gizella f6-
j herczegnő esküvője (képpel). — Egy eszme-burok hazám 
I nevelői és nevelés-barátai számára. — Hazafelé, I., II- "" 
I A magyar tud. akadémia ünnepélyes közgyűlése. — A* 
! angol bank (képpel). — Egyveleg. —Tárház: Irodalom <« 
I művészet. - Közintézetek, egyletek. — Mi újság?— Nem-
I zeti szinhás. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték —' 

Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. magyar-utcza21. sz.) 

Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsiíg és Politikai Újdonságok együtt: Egósz évre 12 ft. — Félévre 6 ft. 
J W Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre 4 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre (i ft. — Félévre S ft. "H5J 

£ a V Hirdetési dijak, .i Vasárnapi Ujaiig és Politikai Újdonságokat illetőleg: Efiy négyszer hasábzott petit sor. vagy amink helye, egyszeri igtatáaiiM 10 krajezárba; háromszori vagy 
többszöriigtatásnál csak 7 krajezárba számíttatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Rrenbrii: Oppi'lik AIH.JOH. Wnllzeile Nr.22.es HáaaenaMa én Voglrr, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

O l y a n gyásza van a magyar katholikus 
klérusnak, melyben Őszintén osztozik vele 
Magyarországon az is, a ki nem tartozik fe
lekezetéhez. Egy derék, nemcsak felekezete 
hiveit, hanem az egész emberiséget szerető, 
jótékony, hazafias főpapja huny t el a múl t 
héten, a kiről joggal elmondhatjuk, hogy 
igazi keresztyén volt. 

Bartakovics Béla, egri érsek múl t hó 
30-kán éjjeli 11 órakor, életének 82-ik, piis-
l>ökségének 28-ik, érseki működésének pedig 
22-ik évében megszűnt élni. 

Kisapponyi Bartakovics Béla, egy hor
vát eredetű család sarja, mely
nek egyik őse , Bartakovics 
dános 1520—1530 között a 
törökök elöl Erdélybe mene
k ü l t ; születet t Nyi t ramegyé-
ben, ősi jószágán 1792. ápr i l 
ő-kén. Szülői Bartakovics Fe
rencz, nyi trai föbiró, később 
pénztárnok, 1805—1807-ig or
szággyűlési követ és Almássy 
Ágnes, Almássy Károly nyit-
ramegyei föbiró leánya, voltak. 

Életrajzát a „Vasárnapi 
Újság" régibb folyamai már 
közölvén, itt ez a lkalommal 
<sak röviden említjük meg, 
hogy 1805-ben a pozsonyi Eme-
ricanumba, az esztergomi nö
vendékpapok sorába vétetet t 
föl és két éven á t i t t nyer te 
kiképeztetését. Innen a nagy
szombati papnöveldébe kül
detvén, o t t a bölcsészetet ta
nu l t a ; a theologiai tanfolyamot 
pedig a bécsi Pazmaneumban 
1813-ban fejezte be. F ia ta l 
kora mia t t azonban csak 1815-
ben, s ekkor is pápai fölment-
vény mellet t szentel tetet t föl. 
Lelkészkedését Selyén, Stan-
kovics Anta l plébános oldala 
mellet t kezdé m e g ; hanem ké
sőbb Muzslára té te te t t át . 
1817-ben b. Perényi Imre nagy
prépost és érseki helyettnökhöz 
ig ta tónak hivatot t be. 1820-
ban R u d n a y esztergomi pr imás 
udvarában levéltárnok, 1825-
ben pr imási t i tkár lön. Ez ál-

B a r t a k o v i c s B é l a . 
(1792—1873.) 

lásában megismerkedett az egyházi kor
mányzat szövedékével és Rudnay nagy 
elismeréssel szólt a fiatal pap kitűnő te
hetségeiről. 1830-ban udvar i kanonok lön. 

| Rudnay pr imás halála után 1831-ben pe
dig nagyszombati föhelyettnök s átalános 
ügyhallgató. E hivatal t 14 évig, 1844. 
augusztus 22-ig viselte, s hogy mennyire 
megnyer te hivei szeretetét, mutatja az is, 
hogy mikor 1844-ben rozsnyói megyés püs
pökké nevezték ki, a nagyszombati egy
házmegyei kerület hálája jeléül és emlékül 
remek góth-müvü ezüst pásztorbottal tisz-

BARTAKOVICS BÉLA. 

t e l l e m e g , m e l y r e e k é t SZÓ v o l t v é s v e : 
„Rexit amore." („Szeretettel kormányzott .") 

Mint rozsnyói megyei püspök a főrendi 
tábla tagja lett. De az 1848—4!)-ki szabad-
ságharőz után visszatért székhelyére, hol 
még most is kegyelettel emlékeznek a fö-
pásztorra, ki hiveit a legszomorúbb napok 
alatt valódi keresztyéni szeretettel vígasz
tala s nem hagyta kebelükből kialudni a 
jobb jövő iránti reményt. 

1N.")I>. ápril 2-án neveztetett ki egri ér
sekké, de csak 1851. jan. líl-kén iktat ta tot t 
beérseki székébe, [ttkezdődik tulajdonképen 

áldásos működése. 
Az abszolút uralom alat t 

a jó hazafiaknak vajmi kevés 
tevőleges befolyások lehetett a 
közéletre. Ugy szólva: egyedül 
az irodalmi tér állott kevésbbé 
korlátozatlanul. Bartakovics 
tehát erre fordította figyelmét 
s az érseki megapadt jövedel
mek némi rendezése u tán tete
mes anyagi áldozatokat hozott 
becses irodalmi termékeknek 
a magyar irodalomba átülte
tésére. 

í g y az ö áldozatkészségé
nek köszönhetjük a többi közt 
Homér I l iásának Szabó István 
ál tal eszközölt fordítását , a 
Szentírás magyar átdolgozását 
Káldy nyomán, Cantu Caesar 
vi lághírű történetének a Szt-
Is tván társulat kiadásában 

megjelent fordítását, Alroy 
„Egyetemes egyháztörténetét ," 
Quintil ian fordítását stb. 

Nagy gondot fordítot t az 
iskolai és nevelési ügyre , s 
egyik kiváló ellenzője vol t az 
osztrák kormány germanizá-
lási törekvéseinek. 1852-ben 
72,000 forint a lap í tványt tett 
az egri angol kisasszonyok ja
vára. Az egr i érseki megye 
tani tói számára nvugdij-inté
zetet alapítot t , melynek 30,000 
f r tnyi alaptőkéje legnagyobb
részt az ö áldozatkészségének 
köszönhető. 

1856-ban a konkordátum 




