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-f (Hübner báró), hir ezerint, római követté fogna kineveztetni Bach 
"helyébe, kit az államszolgálatból végkép el akarnak bocsátani. Mi azt mond 
jukrá : „Amen!" 

-{- (Benedek tbsznagy) két havi szabadságidejét Bécs mellett Brühlben 
töltendi, hol a lakás már meg van rendelve számára. 

-+• (A kilencz idegen bün.) A lapok következő törvénytelenségek jegy¬ 
zékét hozzák : A Ludoviczeum alaptőkéjéből 88i,579 ft 10 kr. Bécsbe, ka¬ 
tonai kezelés alá szállíttatott; az országháza Pozsonyban; a nádor felügye¬ 
letére bizott országos pénztrrhoz tartuzó indigenatusi dijak; az 1809-ben 
alkotott fölkelősereg főpénztóra; a nemzeti Muzeum; a magyar nemzeti 
szinház; a siketnémák intézetének és országos tébolydának alapjai; a nem¬ 

pénz, törvény ellenére felelősség nelkul ideg* 
lókra használtattak, s használtatnak; a nemzet szent tulajdonából, a magyar 
államjavakból 150 millió, adósságtörlesztésre fordittatott 138 millió értékü 
rész pedig eladatott; a törvényhatóságok magán-tulajdonán s árvák vagyo-
nán ejtett sérelem pedig épea fölszámithatlan. De vajjon lehetett e mást 
várni egy oly kormánytól, melynek minden tette maga a megtestesült tör¬ 
vénytelenség volt!? 

+ (A szászfáid), Szebenszék kivételével,rendezve van. Szebenszékben 
a napokban volt a tisztujitás megtartandó. 

— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez a mult héten 
beküldetett: 

Egy kéztörést szenvedett, 8 gyermekü atya családja számára : Debre-
czenből Kenessey Zsigmondné 5 ft. 

Ivancsics Mihály családja számára : Kis-Hars:ínyból az ottani válasz¬ 
tók, kiknek 1848-ban Táncsics Mihály országgyülési képviselőjök volt, 
Alföldi Sándor ref. teegédlelbéiz által 12 ft. 50 kr. — ViLnjáról Márton ref. 
segt'dlelkés? gyűjtése a községben 5 ft. 30 kr. — T. - Füredről P. Oláh Mih. 
városbiró gyűjtése 20 ft. (Eddig e lapokban Táncsics számára bdcüldetett 
összesen 358 ft. 50 kr.) 

Farkas Ignácz elmebeteg számára : H.-M.-Vásárhelyről Verbőczy Ist¬ 
ván 2 ft. — Pozsonyból S-M. 4 ft. (Eddig e czélra beküldetett összesen 
247 ft. 82 kr.) 

Az irói segélypénztárba : Pmzta-íiyugyról Németh Imre jösz ígbéii5 
(a M. Sajtó utján, honnan e lapokhoz küldetett át) 3 ft. (Eddig e czélra be¬ 
küldetett összesen 48 ft.) 

A honvédsegélyzési alap számára : B csből az ottani magyar iparosok 
könyvtárának olvasó tagjai április 8-án, mint gr. Széchenyi István halála 
napján; Balog Gyuia által 35 ft. 50 kr. (Eddig e czélra beküldetett összesen 
204 ft 50 kr.) 

A Bécsböl küldött össze ghez járultak : Andráscsik János 2 ft, Balogh Gyula 2 ft, 
Leszik Miksa 1 ft. Gyöngyös István 1 ft. Kerepesi Kálmán 1 ft, Serli Ed<; 1 ft, Kelemen 
Lajos 1 ft, Lánder Móricz 40 kr, Fehér Ignácz 50 kr, Farkas József 50 kr, Hegedüs Sán¬ 
dor 50 kr, Szolősi Imre 50 kr, Fülöp Péter 50 kr, Janzsó Gergely 60 kr, Horvát Antal 
volt honvéd 30 kr, Lövészi Soma 50 kr, Smognovics László 1 ft, Tóth Márton 1 ít, 
Stánicz János 50 kr, Iíadek József 1 ft, G. M. 30 kr, Glosz Sándor 80 kr, Nigssti Antal 
80 kr, Palfner Károly 20 kr, Stefánics János 30 kr, Zerabek József 50 kr. Vas Márton 
1 ft. Mongold Márton 50 kr, Kis András 1 ft, Budics István 50 kr. Tót Károly 50 kr, 
Keserü Pérer l ít, Varga József 50 kr, Kovács István 40 kr, Soltész István 50 kr, Néger 
Péter 30 kr, Kriszt Antal 50 kr, Adamcsik János 3 ft, Kund Józsefa 50 kr, Istványt 
Sándor 1 ft, Csekó Miklós 1 ft, Pelók Mihály volt honvéd 1 ft, Zokai Gyula volt honvéd 
50 kr, Dautlieh Ferencz 50 kr, Szunovics Antal 60 kr, Kiszling Soma 30 kr, Sipos Pál 
30 kr, Papsst Ferencz 70 kr,-Galócsik Márton 40 kr, Fejes György 40 kr. — Összesen 
35 ft. 50 kr. 

22-ik szám 

Pest, junius 2-án 1861. 

SAKKJÁTÉK. 
74-ik sz. feladvány. — Szivos Mihálytól (Sárospatakon). 

Sötét. 

b o d e 
Világos. 

Világos ir.dul, s 3-ik lépésre matot mond. 

A 69. számu feladvány megfejtése. 
(Weisz A. J. tanártól.) 

Világos. 
1) V b S - h 8 
2) H g 2 - f 4 : 
3) F a 7 - d 4 £ 

Sötét. 
F g 4 — h 3 : A) 

e 5 — f 4 : 

Világos. A) 
1) 
2) V h 3 - g 4 : 
8) V g 4 - $ 

Sittéi. 
H h 7 ~ g 5 
tetszés szerint. 

Helyesen fejtették meg. lessen : b. Meszéna István. — Pesten : Cse'kó György. 
Bécsben : Gold Samu. — Parahuhjban : Rottfeld József. — Monokan : Skvór Antal. — 

Kis-Küriusbn : Csemiczky Károly. — B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Tordai) : Wolff 
Gábor. 

Rövid értesítések. B.-Ujt>áros : K. L. Mind hibátlan, csak a 72-ik sz. f. fő válto¬ 
zatában, ha t. i. Sötét K d 5 - á 4 lépéssel védi mngát, a második lépés nem helyes. — 
Sí.-Fehértár : A feladványt köszönettel vettük. A megfejtés ezuttal nem sikerült. 

Szinházi napló. 
Péntek, május 17. Moe&ner Mária k. a. hdrfaműV'Sznő hangversenye. 

Ezt megelőzte az „Angolosan" czimü kis vigjáték, melyben Feleki s főleg 
Szigeti tünt ki. A hangverseuyzőnő t.ljes diadalt aratott hárfajátékával, 

pengetek e költöi hangszert, mintha szellő suhant volna végig húrjain. Az 
átaíános tetszés igen sok taps és kihívásban nyilvánult. Előadott darabjai a 
.következők voltak : „Ábránd-' „Don Juan" dallamaira (saját szerzeménye); 

„Morceau de sálon" Páris Alvarstól; a Szózat; „Rondeau brillant" Gode-
froidtól; 8 végül közkívánatra a „Rákóczy-induló," melylyel átaíános lelke¬ 
sedést gerjesztett. A hangversenyben közreműködtek még : Fektér, ki ne¬ 
hány népdalt csinosan énekelt, s Benza és B'üredi, kik a „Don Pasquale"-
ból egy érdekes jelenetet adtuk elö. A zenekar „Zampa" nyitányát játszi a, 
mely azon óhajtást ébrewté bennünk, hogy vajha e szép operát Ellinger be¬ 
tanulná, hogy aztán szinre lehetne hozni. Sajnos, hogy eddig csak akkor le-
heteit adni. midőn Stéger vendégszerepelt színpadunkon. 

Szombat, május 18. „Bánk bán.i( Eredeti opera 3 felv. Zenéjét szerzé 
Erkel Ferencz. E szép operáuak csak egy baja van, az t. i. hogy ballet is 
fordul benne elő, a mit bízvást elhagyhatnának, s elég lenne az a magyar 
táncz, mely utána következik. Vagy ha már a balletet erővel ránk octroyál-
ják is, mint Schmerling akarj* a Reichsrathot, legalább Campilli csodálatos 
bakugrásai maradnának el belőle. Egyelőre ennyi conceseioval is megeléged¬ 
nénk, miután az 1848-iki törvények nem jogositnak fel, többet követelni. A 
szinház ma is megtelt. Megjegyzendő, hogy sokan csak akkor jöttek, midőn 
a balletet már végig ugrálták. 

Vasárnap, május 19. A szinház zárva volt. 
Hétfő, máj. 20. rA vén bakancsos és fia a huszár." Eredeti népszínmű 

3 szakaszban, Szigeti Józseftől. 
Kedd, május 21. „Rigoletto." Opera 4 felv. Verditől. 
Szerda, május 22. ,,A szerencse gyermeke-" Jellemrajz 5 felv. Irta 

Birchpfeifer Sarolta. 
Csütörtök, május 23. ^Eljegyzéslámpafénynél.^O^exetteKclr. .,Tüz a 

zárdában.'' Vigjáték 1 felv. 

HETI 
Hó-

és hetinap 
Katbolik. és Protest. 

naptar 

Május — Junius. 
26|Va«ar. 
27 
28 
29 
30 

Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csnt. 

31 fentek 
1 Szomb. 

FI Sz. Har. 
Kriszt. sz. v. 
Vilmos. Ger. 
Maximin 
Űrnapja 
Petron. Ang. 
Nicodemus 

II. 
Béda 
Viimos 
Theod. 
Felix Et. 
Petron. 
Fortun. 

{•ftr.-orosi 
naptar 

Május (ó) 
l t A8Zsid. 
15 Pachom. 
16 Tivadar 
17 Adronik 
18 Vizszf-uí 
19 Patric 
20 Cocst. 

©Nap¬ 
kelet nyüg 

P-
13 
13 
12 
ui! 
íoí! 
9|i 

ó. 
7 40 
7|41 

1 
7 44 
7 45 
7 46 | 

|| 7;47 

Izraelit, 
naptár 

Siván. 
17 
18 Salam. 
19 
20 Szelig-
21 [mann 
22 
23 37. S. 

Hold¬ 
kelet | nyüg. 

ó. 

8 

57 
59 
15 

9|27 
10 38 
U 45 
0 !51 

lloldneityed : (£ Utolsó negyed másod izben 31. l l óra 41 p. délelőtt. 

TARTALO M. 
Máday Károly (arezke'p). — Élünk, él az Árpád népe. Várady Gusztáv. — Mikép 

itéltek a régiek. Bocskai Pap Lajos. —• Felső-borsodi képek (folytatás, k/ppel). — Az 
1862-re tervezett világipar- és mükiállitás Londonban (képpel). — László Károly levelei 
Am»ri kából (vége). — Mikép szoktassuk gyermekeinket? Dr. Batizfalvi. — Egyveleg. 
— Tárház : Kakas Márton levelei az országgyűlésről. — Gróf Teleki László emlékezete. 
— Katona Józsit' • -mlokozele. Szász Károli). — Irodalom és müvészet. Ipar, gazdaság, 
kereskedés. Ko^í io;:«t k. egyletek. Balesetek, elemi csapások. Mi ujság? Sakkjáték. 
Szinházi napló. Heti naptár. 

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

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

Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/a iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten bazhos kfildve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra 
évre S ft., a Politikai Újdonságokkal együtt * ft. ajpéncben. A Vasárnapi Ujság a Magyar Sajtóval együtt (a Politikai Újdonságok nélkül) félévre \Z ft., évnegyedre 
ft. Uj péniben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasitandó. (Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.) 

Gróf Teleki László emlékezete. 
(Emlékbeszéd, felolvasta Lukács Móricz, a m. Akadémia ülésében május 27-én.) 

Fájdalmas és nehéz feladat áll előttem, midőn a tisztelt Aka¬ 
démia megbizásából, de saját lelkem ösztönét is követve, gyászbe¬ 

szédet akarok mondani elhunyt tagtársunk, gróf Teleki László 
fölött. A sulyos csapás, mely e férfiu halálával az egész hazát és 
ennek minden egyes polgárát érte, kettős sulylyal nehezedett reám, 
kit a mindnyájunk által gyászolt halotthoz, elsö gyermekkorunk¬ 
tól halála napjáig, közel negyven évig, az élet minden változásain 

:Ú 

GRÓF TELEKI LÁSZLÓ GYÁSZRAVATALA A NEMZETI TII ZEl TI E L Ő C S A R \ 0 K Í i m PESTEN. — (Május 9. h 10-én.) 

~-^somsisssM.mmt&xiK^m mmss mmmmmmmim 

Nyolczadik évi folyam.. 



ÍL. 
• U 

254 

keresztül változatlanul és szakadatlanul tartott barátság csatolt 
Kimúlta hézagot hagyott lelkemben, mely egészen be nem tölthető 
többé soha; a golyó, inely nemes szivét átfúrta, fájósebet ejtett az 
enyémen is. 

Multu üle bonis ílebilis oecidit, 
Nulli ilebilior quain mihi! 

Bátran mondom, Teleki Lászlónak sok barátai és számtalan 
tisztelői voltak e hazában, s e hazán kivül, de uálamnál régibb és 
hivebb buraija nem. Voltak, kik meggyőződéseikben, torekvésök-
ben és munkásságukban talán még közelebb állottak hozzá mint 
én, de alig volt, ki elött nemes szivének titkosabb redöi inkább 
tárva lettek volna. Tessék bár kérkedésnek ezt elnevezni, e jogot 
tőlem senki el nem veheti. Ha szerénytelenségnek vétetnék e ba¬ 
rátságunk megemlítése, mert elhunyt baráfom a napnak ünnepelt 
hőse, a nemzetnek bálványozott kedvencze volt, kiben a néphit az 
imént megváltót üdvözölt és most vértanút sirat, s mert fényko¬ 
réból netalán egy kis sugár eshetnék a középszerűség homályába, 
mely engem környez; szabadjon arra hivatkoznom, hogy e ba¬ 
rátságot oly időben sem titkoltam el, midőn bevallása veszélylyel 
járt, s jó lelkiismerettel mondhatom, hogy hive maradnék akkor 
is, ha bálványozás helyett üldözés vagy rágalom tárg) a lenne. 

De épen ezen közöttünk létezett szoros baráti viszony, mely 
indokul szolgált, hogy az Akadémiának annyi jelesebb tagjai közöl 
én jelöltetem ki e gyászos alkalomra szónokul, ueta tesz-í bárki 
másnál képtelenebbé, hogy feladatomnak méltóképen megfelelhes¬ 
sek? A csapás, mely engem mint honpolgárt és mint barátot, te¬ 
hát kétszeresen ért : nem fogja-e, kivált a fájdalom elsft rohamában, 
teljesen eltompitani különben is csekély szónoki tehetségemet? 
Várni pedig, mig a minden fájdalmat enyhitő idö meghozza mind¬ 
nyájunknak, és különösen nekem a lélek nyugalmát, az elme elfo¬ 
gulatlanságát, azért nem tanácsos, mert megjöhet ismét, talán ha¬ 
marább mint hinnök, hazánkra az önkény uralma, melynek vaskeze 
ajkainkat befogván és a szabad szót elnémítván, nagy férfiainknak 
nyilvános méltánylását nemcsak eltilthatja, de anyagilag lehetet¬ 
lenné is teheti. Kétséges helyzetünk tehát int : Carpe diem, quain 
minimum credule postero! 

Másrészről pedig azon előnyt is, melyet aj évek hosszu során 
át fennállott bizodalmas viszonyunk nyujtani látszik, miszerint az, 
mi életében és halálában mások előtt rejtély, előttem nem az le¬ 
het-e, szabad-e felhasználnom? Itt-e a helye s most van-e ideje 
föllebbenteni a leplet, mely e nemes szívnek sebeit takarta? Belső 
érzésem azt mondja, hogy nem, habár e dicső lélek titkos küzdel¬ 
meinek és szenvedésemet ismerete, a köztiszteletet és szeretetet 
iránta csak nevelné. 

S el fogom-e találni a hangot, melyen az elhunytról szólanom 
illik, kit érdemei mellett rendkivüli körülmények anép halványává 
emeltek, kiről mindenfelől magasztaló és dicsőítő szózatok hang¬ 
zanak felénk? Igyekezzem-e ezekkel versenyezni, dicsérő hyperbo-
lákban rajtok még tultenni? Ettől egy neme a szeméremnek tart 
vissz i. mely épen a köztünk létezett barátságnál fogva a dicséret¬ 
ben bizonyos mértékét követeli a szerénységnek. Könnyebb feladat, 
legalább nekem, egy félreismert vagy rágalmazott barátnak vé¬ 
delmére kelni, mint a magasztalok és bálványozók chorusába ve¬ 
gyülni, s azt még tulkiáltani. Ha pedig a barátság által parancsolt 
szerénység határai közt maradva, kerülöm az apotheosis tulságait, 
nem fog-e előadásom szintelennek, fagyosnak, söt barátságtalannak 
is tetszeni azok előtt, kik a rhetorika csillogó phrásisait többre 
becsülik a szívnek meleg, de egyszerübb szavainál? 

E nehézségek lebegnek előttem, midőn e nagy halottnak, kö¬ 
rünkben oly sokáig fájdalmasan nélkülözött, és most közölünk 
végképen kiragadott tagtársunknak, az Akadémia részéről és nevé¬ 
ben a kegyelet adóját leróni készülök. De másrészről épen a Mádat 
nehézsége, a tárgy nagysága bátorít, mert ugy hiszem, elnézésre 
számíthatok, ha annak teljesen megfelelni képes nem leszek. Teleki 
érdemei nagyobbak, ragyogóbbak, emléke mélyebb gyökeret vert 
honfitársai millióinak szivében, hogysem a szónoklat dicsőítésére 
szorulna. Azon önkéntelen feljajdulás, mely halálának hirére a 
nemzet képviselőinek szivéből kitört, meghatóbb emlékbeszéd volt, 
mint valaha ember felett mondatott. Azon siri csend és néma fáj¬ 
dalom, melylyel a népnek százezrei koporsóját kisérték, hangosab¬ 
ban szólt a legfényesebb szónoklatnál. A mit Telekiről halála óta 
mondottak és irtak, s még ezentul-irni és mondani fognak, csak 

gyengébb vagy erősebb viszhángjai amaz országos feljajdulásnak, 
csak egy-egy sóhaja a roppant közfájdalomnak. Ezek el fognak 
hangzani, az én gyenge szavaim leghamarabb, de Teleki neve és 
emléke élni fog, mig e hazában a tiszta, önzéstelen, áldozatkész 
hazafiság tisztelet tárgya lesz. Ha e mulandó életen tul az elköltö¬ 
zött léleknek tudomása marad arról, mi az elhagyott földön törté¬ 
nik, a dicsöült a közrészvétnek, szeretetnek és hódolatnak nagyobb-
szerü és fényesebb nyilvánításai mellett, szivesen veendi oly régi 
barátjának habár gyenge búcsúszavát is, kinek hűségében és őszin¬ 
teségében soha egy perczig sem. kétkedett, habár nz élet keserü 
tapasztalásai és gyakori csalódások kétkedővé, néha gyanakodóvá 
tették is mások irányában. Véleményeink és utaink rséha eltértek 
eg) mástól, de ez meg nem ingatta kölcsönös bizoda^munkat, mert. 
mindegyikünk tudta, hogy az élet válságos perczeiben egymásra 
biztosan számolhatunk. 

E búcsúszót nem kivánom, mert szükségtelen, igen hosszura 
nyujtani. Teleki László nem tartozott azon emberek közé, kiknek 
élete és müködése a dolgozó-szoba árnyékában folyik le, kiknek 
hangyaszerü szorgalmát, búvárkodását, munkásságát részletes fej-

. tegetések által kell napfényre hozni s a világgal megismertetni. 0 
I ragyogó szerepét a közélet verőfényes pályáján játszotta el, a világ 
láttára és annak zajos tapsai közt; az általa kiérdemelt babérko¬ 
szorú, melyet a közelismerés koporsójára tüzött, már halála előtt 
is disziti halántékait. Az ő neve a történelem sajátjává lett, alakja 
nagyobb, hogysem egy akadémiai emlékbeszéd keretébe férne. 
Nem is lehet feladatom ez alkalommal életiratát, a.dni. Külsö életét, 
politikai müködését ismeri e haza, ismeri a világ; hiszen ennek 
köszöni nagyobb részt azon, mondhatni, példátlan népszerűséget, 
mely öt életében környezé s még sirjába is kisérte. A mennyire le-

' hétnek és kétségen kivül vannak is politikai tevékenységére vonat¬ 
kozó ismeretlenebb és titkosabb adatok, azokról bövebb tudomása 
van azon férfiaknak, kik vele folytonosan egy téren és egy irány¬ 
ban müködtek. De egyátalában nem lenne itt helye, sem most 
ideje, azokat a világ elött kitárni. Politikai tevékenységének egyes 
szálai átszövödtek hazánk újabbkori történetein, s ezektől külön¬ 
válva nem tárgyaihatók. A népnek sorsára befolyást gyakorolt 
férfiak élete a történetrás tárgya. A küzdelem, melynek Teleki 
egyik legvitézebb előharczosa volt, még le nem folyt, de még nyug-
ponthoz sein ért. A csata, melyben a hős elvérzett, még e perczben 
hevesen foly'., s habár jelleme minden kétségen felül áll, s annak 
tisztaságát még ellenei is elismerni kénytelenek, mi, kik e küzde¬ 
lembe többé kevesebbé mindnyájan belésodortattunk, Telekinek 
mint államférfiunak illetékes és részrehajlatlan bírái még most nem 
lehetünk. — Benső életének viszontagságai pedig, szivének rejtet¬ 
tebb örömei és gyötrelmei, reményei és csalódásai, melyeket talán 
jobban ismerek másoknál, nem a közönség elé valók. A kedélyi 
élet szentélyét takaró fátyolt lerántani a kegyelet érzése tiltja. 

Kimúlt tagtársunk beszédem tárgya csak két szempontból le¬ 
het : mint iró és mint jellem. 

Nem sok magában, de sokat nyom, mit Teleki László irói 
munkásságának köszönünk. Ö ugyanis csak egy költöi müvel : ,,A 
Kegyencz' czimü tragoediával gazdagította a magyar irodalmat, 
mely egyetlen műve aeonban költöi tehetségét, alakító erejét és 
eszrnegazdagságát fényesen tanúsítja, melyből megítélhetjük, hogy 
mennyit várhatott volna költészetünk, különösen drámai irodal¬ 
munk e hatalmas szellemtől, ha a költészet pályáján tovább halad, 
ha minden idejét, figyelmét és tevékenységét a haza és szabadság 
szent ügye, a politika nem veszi igénybe- Nem vagyok oly hangu¬ 
latban, s bizonyosan tisztelt hallgatóim sem várják tőlem, hogy e 
sok t-kintet ben jeles drámai münek, mely ezelött mintegy husz év¬ 
vel került először szinpadra és sajtó utján is közzététetett, kritikai 
és aesthetikai bonezoigatásába ereszkedjem. Ez egy müvel helyet 
foglalt Teleki László az elsörendü drámaírók sorában, s reá telje¬ 
sen illenek e szavak : ex ungve leonern. Biztos kézzel és velős szi¬ 
nekkel festett jellemek, élö alakok, nem elmosódott halvány képek, 
lépnek e tragoediában a néző és olvasó elé, a szenvedélyek duló 
harcza drámai elevenséggel folyik le szemeink előtt, a cselekvény 
ügyesen motivált fejlődése, a helyes compositio, az erőteljes, de 
nem dagályos, költői de keresetlen nyelv, a szinpadi hatásnak in¬ 
kább ösztönszerü, mint gyakorlatból meritett ismerete és felhasz¬ 
nálása, a fiatal kezdőirót, ezen elsö és, fájdalom, utolsó müvében, 
már Í8 mint a drámai alakítás mesterét mutatta fel a meglepett 
műértőnek. Még hiányai is a költöi erő tuláradásának kifolyásai, és 
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emlékeztetnek Schiller ifjúkori vagy Shakespeare némely gyen¬ 
gébb, vagy helyesebben szólva,nagyon is erödús darabjainak kinö¬ 
véseire. 

Meglepő találkozás, hogy két legjelesebb drámaírónk, Katona 
József és Teleki László, mindegyik csak egy müvel ajándékozta 
meg irodalmunkat. De minő ellentét az okokban, melyeknek e köl 
tői elmék meddőségét tulajdoníthatni! Katoná-b&n a közönség, a 
kritika és az irodalmi tekintélyek ignorálása, közönyössége, szük 
életviszonyok, korlátolt ember- és világismeret, talán a kenyérke¬ 
reset gondjai is ölték el, nem annyira a költöi tehetséget, mint in¬ 
kább az ösztönt és kedvet irodalmi munkásságra. Nem ismerve, 
nem méltatva tengődött egy kis városi alárendelt hivatalban, s mi¬ 
dőn késöbb, halála után, Bánkbánja figyelmet kezdett gerjeszteni, 
alig tudta valaki, hogy szerzője ki volt, él-e még vagy meghalt? 
Kinek most harmincz évvel halála után az uj nemzedék szobrot 
emel, annak sirját nehezen 'találták fel kortársai a kecskeméti kis 
temetöben. Teleki Lászlót fényes históriai név, társadalmi magas 
állás, családi traditiók, a „noblesse oblige,'1" elve, hazánk vészteljes 
viszonyai s ezekből folyó honfiúi kötelesség a politikai pályára he¬ 
lyezték, melyen a haza ügyére döntö befolyást gyakorolt és olykor 
az európai politika gépezetébe is erős kézzel benyúlt. Nevét ismerte 
és tisztelte a bel- és külföld, rajta egy nemzet reménye csüggött, 
közfigyelem kisérte minden tettét, leste minden szavát. Az állam¬ 
férfiu, a diplomata, a pártvezér háttérbe szoritotta a költőt s midőn 
koporsóját százezrek kisérték, alig emlékezett meg egy kettő arról, 
hogy benne nemcsak nagy hazafit, de nagy költőt is temetünk. Ka¬ 
tonában a szerfeletti árnyék, Telekiben a tulságos napfény fo-
nyasztotta el a költészet virágát. 

A Kegyencz, mint mondám, Telekinek egyetlen költöi müvé. 
mely napvilágot látott. Első ifjuságából, ugy szólván gyermek ko¬ 
rából, emlékezem ugyan még egyéb költészeti kísérleteire is, ne¬ 
vezetesen nehány verses regékre Kisfaludy Sándor modorában, de 
ezek közönség elé nem kerültek s hihetőleg már régen a kandalló 
tüzében hamvadtak el. Az évek hosszu sora folyván le azóta, hogy 
e költöi zsengéket előttem felolvasta, nem bizhatom eléggé sein 
emlékezetemben, sem gyermeki itélőtehetségemben, hogysem 
azoknak költöi becséről mai nap itéletet mondani mernék. Emlé¬ 
kezem továbbá későbbi, de a Kegyenczet jóval megelőzött időkből 
egy nagy hidtoriai drámának vázlatára s nehány kidolgozott jele¬ 
neteire, melynek tárgya Kupának harcza volt Szent István ellen, a 
magyar ősvallás és szokások küzdelme, a keresztyénség és idegen 
befolyás ellen. Ez csak terv és vázlat maradt s mint ilyen is elve¬ 
szett, ha emlékezetem nem csal és akkori ítéletemben bizhatom, 
drámai irodalmunk nagy veszteségére. 

De elhunyt tagtársunknak irói munkássága nem szorítkozott 
az említettekre. Száműzetésének szomoru korszakában sem szünt 
meg tollával is a haza érdekében müködni. Röpiratokban, hirlapi 
czikkekben, franczia és angol nyelven, az idegen kormányoknak 
benyujtott emlékiratokban iparkodott hazánk ügyét európai jelen¬ 
tőségre emelni. E munkássága nem maradt siker nélkül. Hazánk 
viszonyai, közjogi állása, törekvéseink jogszerűsége, alkotmányunk 
és törvényeink szelleme, ismeretlenek, sőt félreismertek valának e 
haza határain kivül, midőn Teleki, ojlitikai küldetésben külföldre 
érkezett, a hol utóbb, mint számüzött, tizenkét évet töltött. Ellen¬ 
ségeinknek sikerült, rágalom, tények elferditése, álnok ráfogások 
által, nemzetünk ügyét az európai közvélemény elött népszerűt¬ 
lenné tenni. Műveletlen, tudatlan barbároknak, más népek és nem¬ 
zetiségek zsarnok elnyomóiuak, nem a szabadsághoz, lianem elavult 
előjogokhoz ragaszkodóknak festettek bennünket, s miután Dege-
rando halála óta nem volt külföldi barátunk, a ki mellettünk kellő 
tárgyismerettel szót emelt volna, elhitették a külföld népeivel és 
kormányaival, hogy alkotmányunk felforgatása, az osztrák monar¬ 
chiába beleolvasztásunk, nemzetiségünk eltörlése és németesíté¬ 
sünk, a civilizátió és humanitás érdekében történik, hogy mindez 
már bevégzett tény, a nép elégedett és boldog a német kormány 
alatt, csak nehány konok olygarcha és aristokrata morog és zsém-
beskedik; hogy azorsság uj, ezelőtt ismeretlen felvirágzásnak 
indul a centralizáló kormány üdvös befolyása alatt stb. Teleki 
folytonos, ernyedetlen tevékenysége és irói munkássága, nehány 
számüzött társú közremunkálásával eloszlatá az ellenünk táplált elő¬ 
ítéletet, az idegen népeket és kormányokat felvilágositá a dolgok vá 
lódi helyzetéről, a közönyösséget és ellenszenvet irányunkban meleg 
részvéttel és rokonszenvvel váltotta fel, s ügyünknek erkölcsi tá¬ 

mogatást eszközlött ki. Minden egyes czikke nemcsak jeles publi-
cistikai dolgozat, de hazafias tett is vala, mely egy-egy lépéssel kö¬ 
zelebb vitt közös czélunkhoz, elkobzott törvényes jogaink vissza¬ 
szerzéséhez. 

Irói munkásságához *zámithatni némileg terjedelmes és sok, 
felé ágazó levelezéseit, is. A ki Kaxinczynak gróf Dessewffy József¬ 
fel és több barátaival váltott leveleit, és hogy külföldi példát is 
említsek, a francziák közt Voltaire és Rousseau, a németek közt 
Goethe, Humbo'dr, Ráhel körének levelezéseit ismeri, melyek 
sajtó utján közzététettek, (az ókor klassikus Íróinak Cicerónak, 
Plinius epÍ3toláiról nem is szólok) a ki a fentebb emlitett sok kö¬ 
tetre terjedő leveleket olvasta, tudja, mily nagy kincsét zárja 
magába a levélirodalom a termékenyítő eszméknek, a becses és 
fontos történelmi adatoknak, az érdekes jellemvonásoknak, az 
ügyes é.s finom stylistikai formáknak. A nagy elmék magánlevelei 
annál érdekesebbek, m r t a pillanat hmgulatának kifolyásai lep-
l'zetlenül vagy házias pongyolában mutatják fel az iró lelkületét, 
melyet egyéb, a közön-égi.ek szánt munkákban többé kevésbbé 
hatásra számitott jelmezben szemlélhetünk csak. Teleki L. az évek 
hosszu során levelezésben állott sok külföldi jeles férfiuval, szel¬ 
lemdús nőkkel, számüzött társaival, a hazában maradt barátaival. 
E levelezések, idejének nagy részét vették igénybe, melyet más 
különben szorosan vett irodalmi munkásságnak szentelhetett 
volna. Tömérdek mély gondolatot, államtani eszmét, eredeti ötle 
tet, finom észrevételt, találós élezet foglalhatnak magukban szám¬ 
talan levelei, ha azok után ítélek, melyeket magam, kivált szám¬ 
kivetésének ideje alatt, elhunyt barátomtól vettem. Hány érdekes 
kötetre szolgáltatna anyagot a levelezés, ha egybegyűjtése s ki¬ 
adása lehető vagy időszerű volna ! Ez alkalommal csak egy körül¬ 
ményt akarok emliteni, mely elhunyt barátom jellemére, tapinta-
tára, gyöngédségére uj fényt áraszt. Ö, ki saját személyére nézve 
félelmet é3 óvatosságot nem ismert, ki minden perczben kész volt, 
életét vagy személyes szabadságát koczkára tenni, a tulságig óva¬ 
tos, mondhatni félénk volt, midőn valamely barátjának vagy bárki 
másnak élete vagy b ztossága forgott kérdésben. Sok évig szaka¬ 
datlanul és sürün folyt levelezésünk alatt, soha egy perczig nem 
feledkezett meg a különben oly szórakozottnak ismert férfiu arról, 
hogy a kiht z leveleit intézi, egy gyanakodó és kémlelődő kormány 
Damocles kardja alatt él és mozog. Noha elméje szüntelen az el¬ 
nyomott haza ügyeivel és szenvedéseivel foglalkozott, hozzám a 
számkivetésböl irt számos levelében egy szó, egy vonatkozás sem 
foglaltatik, mely a haditörvényszékek, befogatások és kivégzések 
ama gyászos korszakában a levél vevőjét bajba keverte vagy ke¬ 
verhette volna. íly apró, jelentékteleneknek látszó vonások festik 
leghívebben az ember jellemét. 

Minő mestere volt Teleki László az írásnak, s különösen a le¬ 
vélírásnak, megítélhetni azon levelekből is, melyek legujabban 
folytak kiapadhatatlan tollából és elméjéből, s melyek közöl ne¬ 
hány, hirlapok által is közzététetett. Válaszait értem a hazai tör¬ 
vényhatóságok üdvözlő leveleire, melyekkel ezek, a habár akarata 
ellen és idő elött visszatért hazafit sorban megtisztelték. Nem tu¬ 
lajdonítok ezeknek kelleténél nagyobb fontosságot és becset, de 
annyit mondhatni, hogy nehéz föladat volt és rendkivül ügyes 
tollat és találékony elmét kivánt egy és ngyanazon tárgyban annyi 
levelet irni, s mindegyikbe az alaphang megtartása mellett uj 
meg uj eszméket és fordulatokat szőni, s hogy a föladat rendkivüli 
tapintattal és szerencsével oldatott meg a szóban levö válaszok¬ 
ban. — Azon beszédtöredéket, melyen életének utolsó éjjelén, 
talán nehány perczczel halála elött, képzelhetni tehát, mily fóldult 
kedélyállapotban dolgozott, s melynek fonala életével együtt sza¬ 
kadt meg, melybe annyi hazafias fájdalmat és nemes haragot ön¬ 
tött, mindnyájan könyes szemekkel, fájdalmas kegyelettel olvas¬ 
tuk, mint politikai végrendeletét egy hü hazafinak. Erröl többet 
szólanom szükségtelen. 

Mindezeket csak azért mondottam el, hogy tulzásnak ne lát¬ 
szassák vagy baráti elfogultságnak és részrehajlásnak, ha azt álli-
tom, hogy Teleki László mindazon tulajdonokkal bő mértékben 
birt, melyek a nagy irót képezik, s ha állása és ha hazánk válságos 
viszonyai öt a politikai pályára nem szoritják és államférfiuvá 
nem avatják, kétségtelenül elsőrendü iróvá fejlődött volna; hogy 
tehát méltó tagja volt e tudományos és irodalmi intézetnek s noha 
irodalmunk csak egyetlen művet mutathat fel tőle, nemzetünk s 
az Akadémia benne nagy irói tehetséget vesztettek el. 
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Teleki Lászlóról mint ir<5r<52 szolóttam; még nehány szót róla 
uiint emberről, mint jellemről. 

De mit mondhatnék e tekintetben róla, mit előttem már má¬ 
sok ismételve el nem mondottak, mi átalánosan elismerve nem 
volna? Nemcsak baráti, de töle távolabb állók is, söt az egész 
nemzet és haza, ismerték és tisztelték benne a tiszta és szilárd ha¬ 
zafiságot, a becsület dolgában nemcsak mások, de maga iránt még 
inkább szigoru lovagiasságot, a nemes emberbaráti szivet, tántorít 
hatlan és áldozatkész hüséget barátai, — nyiltságát, határozottságát, 
bátorságát, de minden nemtelen fegyvertől irtózását ellenségei irá¬ 
nyában. Roppant népszerüsége, azon átalános tisztelet, mely őt e 
hazában s a hazán kivül környezte, melyet ellenségei sem mertek 
töle megtagadni, nem csupán szellemi, talán még inkább erkölcsi 
tulajdonainak volt eredménye és méltó jutalma. Teleki László nem 
csak hatalmas szellem volt, de nagy jellem is, szilárd mint a grá 
nit, tiszta mint a kristály. 

Az erkölcsi kötelmek, az erények lényege egy s ugyanaz min¬ 
den időben és minden népnél. De vannak mégis az emberiség tör¬ 
ténelmében korszakok, 
melyek e tekintetben 
egymástól különböző ty-
pussal birnak, melyek¬ 
ben a nagy embereket 
kiválólag egy vagy más 
erénynek magas fokra 
emelkedése jellemzi s 
teszi köztisztelet tárgyá¬ 
vá. A különböző korsza¬ 
koknak nemcsak ural¬ 
kodó eszméi, de uralkodó 
erényei is voltak. 

Az ókorban, különö¬ 
sen Spartában és Rómá¬ 
ban tántoríthatatlan ha¬ 
zaszeretet, minden önér¬ 
deknek és tekintetnek a 
hazáért kész feláldozása, 
stoicus megvetése a ha¬ 
lálnak, szenvedésnek, 
semmibevétele a kül-
íénynek, kényelemnek, 
anyagi élvezetnek, szi¬ 
goru kötelességérzet, 
hajthatatlan szilárdság, 
a római „mríws", mely 
szóban azonosítva van¬ 
nak az erény és férfiasság 
fogalmai, e tulajdonok 
j ellemezték a nagy férfiut. 

A középkorban a 
becsület szeplötlensége, 
az adott szónak szentül 
tartása, merész bátorság, 
mely nemcsak daczolni 

Képek a hazai népéletböl . 3. Somogyi gulyás. (Sterio rajza után.) 

tud a veszélylyel, de azt mintegy játéknak tekinti, a nőnem iránti 
gyöngédség és hódolatos udvariasság, a gyámoltalanok védelme a 
hatalmasok ellen, képezték a lovagias jellem eszményét, melyet 
azon korban is hihetőleg ritkábban mutatott fel az élet, mint a 
költészet. 

A jelenkor nagy embereinek kiváló erénye a humanitás s a 
mi ebből folyik, elismerése az emberi jogoknak mindenkiben, te¬ 
kintet nélkül a születésre, társadalmi állásra, nemzetiségre, vallásra, 
— méltányosság, igazságérzet, türelem, buzgólkodás a szabadság 
és egyenlőség nagy elvei mellett. 

Az egymástól annyira távol esö korszakokban uralkodott, 
hogy ne mondjam, divatos erények, Teleki László jellemében egye¬ 
sítve valának. Római lélek, minőt a köztársaság legszebb idejében 
találunk, mely magát s minden személyes érdeket teljes önmegta-
gadással a hazának rendeli alá, lovagiasság e szó legnemesebb ér¬ 
telmében, & az egész emberiséget átölelő philanthropia, mely nála 
nem lágy érzelgösségnek, hanem erős meggyőződésnek, szilárd el¬ 
veknek és mély igazságérzetnek volt kifolyása. Még hibái és téve¬ 
dései is, mert halandó ember létére hibáktól és tévedésektől egé¬ 

szen ment ő sem lehetett, ezen erényeknek olykor a tulságig felfo¬ 
kozásából eredtek. 

Ilyennek ismertük Teleki Lászlót mindnyájan, kik hozzá 
közelebb állottunk, ilyen volt egész életében, ilyen még halá¬ 
lában is. 

Halálának indokai, ha mások elött rejtélyesek, előttem nem 
azok. Ismertem e nemes lélek küzdelmeit, melyek halálát megelőz¬ 
ték és okozták. Nem fogja tőlem kivánni senki, hogy revelátiókkal 
álljak a közönség elé, de annyit mondhatok, hogy valamint egész 
élete a hazafias tetteknek hosszu lánczsorát képezte, ugy halála is 
legalább az ö hite szerint hazafitett volt. Azt hitte ugyanis, vagy 
képzelte inkább, hogy a fenforgó körülmények közt, halála üdvö-
sebb a hazára mint élete. Mikép sodortatott e gyászos illusio tör¬ 
vényébe, annak fejtegetése nem ide tartozik. Ez volt Teleki László¬ 
nak legnagyobb tévedése és hibája, melyet szintén, mint előbb 
mondám, csak erényeinek tulfeszitése szült, ö nagy és nemes volt 
még tévedéseiben is. 

Noha szándékom nincs, ezuttal e gyászesetnek indokolásába 
bocsátkozni, mulaszthat-
lan baráti kötelességem¬ 
nek ismerem, oly ráfo¬ 
gás ellen határozottan 
tiltakozni, mely elhunyt 
barátomnak jellemén, 
becsületén, emlékén 
csorbát ejthetne. Az ál¬ 
líttatott ugyanis nehány 
külföldi lapban, és bá¬ 
mulatomra hazánkban is 
itt-ott hívőkre talált, 
hogy Teleki László sza¬ 
badon bocsáttatása al¬ 
kalmával igéretet tett, 
melyet utóbb politikai 
fellépésének modora ,és 
iránya által megszegvén, 
innen eredö magával 
meghasonlása miatt ve¬ 
tett véget életének. Ezt 
a történtekrőli biztos tu¬ 
domásom alapján hatá¬ 
rozottan tagadom. 

Hanem volnának is 
hiteles adataim, ismer¬ 
vén Teleki Lászlót, mint 
őt hosszas barátságunk 
folytán megismerni al¬ 
kalmam volt, hittel mer¬ 
ném erősiteni, hogy Ö 
szavát soha életében meg 
nem szegte, azt megszeg¬ 
ni képes nem volt. De 
vannak adataim, me¬ 
lyeknek hitelességét 

hir koholói sem vonhatják kétségbe. — Telekinek szabadonbo-
csáttatása három feltételhez köttetett: 

1-ör, hogy az osztrák monarchiából el ne távozzék, 2-or, hogy 
összeköttetéseit az osztrák kormány külföldi ellenségeivel félbe¬ 
szakítsa ; 3-or, hogy politikai működéstől ideig óráig tartózkodjék. 
Elfogadván a szabadonboc3áttatást, elfogadta az ahhoz kötött fel¬ 
tételeket is. Egyéb igéretet nem tett, nem is kívántak töle. E te¬ 
kintetben nem szükség elhunyt barátom szóbeli közleményeire 
vagy levelére hivatkoznom, de hivatkozom a bécsi hivatalos ujság¬ 
nak a tényt ekképen constatirozó közleményére. 

Kiszabadulása után is Teleki László nem tekintette magát 
megkegyelmezett, amnestiált bünösnek, hanem becsületszavára 
ideiglenesen szabadonbocsátott hadi vagy statusfogolynak; kész 
is lett volna elsö intésre bármely perczben a börtönbe önként visz¬ 
szatérni, s az illetők előtt ez értelemben nyilatkozott is. Föltételes 
szabadlábra állítását nem félelemből fogadta el, melyet nem is¬ 
mert, hanem azért, mert azt hitte, hogy e föltételek korlátai között 
is, a haza ügyének inkább szolgálhat, mint börtönben. 

Az általa elfogadott föltételeket halála órájáig hiven teljesi-
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tette. Az elsőre nézve semmi kétség nem lehet. A második fölté¬ 
telt sem szegte meg; ha nem tudnók is mindnyájan, kik őt köze¬ 
lebbről ismertük, hogy szava őt erősebben kötötte a bilincsnél, 
kérdem, mi indoka lehetett volna azt megszegnie ? Ö tisztában volt 
magával politikai elvei, meggyőződése és czéljaira nézve, bizott sa¬ 
ját itélőtehetségében, ismerte a bel- és külföldi viszonyokat, s en¬ 
nélfogva nem szorult senkinek utasítására. Habár a magánéletben 
szivesen hallgatta meg, sőt kérte is barátainak tanácsát, politikai 
téren önálló volt a makacsságig, nem hajlott másnak tanácsára, ha 
ez saját nézeteivel nem találkozott, és csak meggyőződésének és 
lelkiismeretének sugallatát követte. 

Mi a harmadik föltételt illeti, az alkotmányos politikai müködé¬ 
sét megszorító ideig óráig kifejezés értelmezését ő magának tartotta 
fenn, s azt három hónap lefolyása után az országgyülés megnyíltával 
lejártnak tekintette, de lejártnak tekintették azok is, kik e föltételt 
elébe szabták, mert az országgyülés felsőházába királyi levél által 
meghivatott. Ha szabadságában állott, adott szavával nem ellenke¬ 
zett, alkotmányos jogait a felsőházban gyakorolnia, miért nem a 

lényegre nézve az alap és czél iránt köz az egyetértés, csakaforma 
és modor körül van némi különbség, ott lehetnek vélemény-ár¬ 
nyéklatok, de pártok nincsenek. De a forma körüli véleménykü¬ 
lönbség is csak onnan ered, hogy a képviselőháznak egyik fele még 
lehetőnek tartja az uralkodó hatalomnak törvényes utra térítését, 
mig a másik fél, az eddigi tapasztalások után, e reményről végké¬ 
pen lemondott. 

E tények egyszerü elsorolásával, ugyhiszem, kétségtelenné 
tettem, hogy azon ráfogás, miszerint Teleki László szavát szegte 
volna meg, alacsony rágalom. Ezzel tartoztam emlékének, becsü¬ 
letének, mely előtte becsesebb volt az életnél. Ajkai elnémultak 
örökre, karjai merevének és tehetetlenek. Mig élt, mindenkinek, a 
ki becsületét bántotta, meg tudott felelni szóval, tollal, fegyverrel; 
most barátaira háramlik ezen szent kötelesség, kivált reám, kit 
különösen megbizott, hogy halála esetére becsülete felett őrköd¬ 
jem és azt, a mennyire tőlem kitelik, minden rágalomtól megóv¬ 
jam. E megbizást szent végrendeletnek tekintem, melynek hü 
végrehajtója kivánok lenni. 

Felsó-borsodi képek : Putnok. 

képviselőházban is, hova öt választóinak osztatlan bizodalma he¬ 
lyezte ? 

Vagy talán politikai föllépésének iránya 03 modora által szegte 
volna meg adott szavát? Mihelyt a politikai pálya előtte megnyilt, 
ö az alkotmányosság és törvény korlátai közt szabadon követhette 
azon irányt, csakis azt követhette becsülettel, melyet elvei és meg¬ 
győződése eléje szabtak, ö soha senkinek nem igérte, hogy elvei¬ 
ről, meggyőződéseiről, vágyairól és reményeiről lemond, ily igé¬ 
retet nem is kivánt tőle senki. Ö készebb lett volna, évekig szívni 
a börtön dohos levegőjét, készebb száz halállal mulni ki, hogysem 
ily föltételre reá álljon. Bárminő lett volna tehát politikájának irá¬ 
nya, e tekintetben szószegést nem követhetett el, mert eziránt sza¬ 
vát nem adta. 

De miben különbözött Telekinek és ugynevezett pártjának 
iránya a mérsékelt pártnak mondott képviselőkétől? Olvastuk 
Utolsó beszédtöredékét, s ebben politikai programmját. Fájdalom, 
harag és elkeseredés szól belőle, de utóvégre is a törvényes alap¬ 
hoz ragaszkodik, a törvényes állapot helyreállitását követeli ő is, 
mint Deák Ferencz és társai. Én egyátalában tagadom, hogy a ma¬ 
gyar nemzetben és a képviselőházban pártok létezzenek. Hol a 

És most Isten veled, dicsöült barátom! Nyugodjál békével 
annyi hányattatás, annyi küzdelem, annyi szenvedés után! Mi, kik 
életben maradtunk, talán még nehéz küzdelmeket, vészteljes napo¬ 
kat várhatunk, de azért el nem caüggedünk. Példád tanit — ha 
magyarnak ezt tanulni kellene — a hazáért müködni, a hazáért 
szenvedni s ha kell, a hazáért meg is halni. Isten veled! 

Felsö-borsodi képek. 
(Vége.) 

A Sajó-völgyön fölfelé haladva a távolban élőnkbe tünik : 
XII. Putnok. 

Ezen magyar mezőváros a Sajó balpartján, kies vidéken, he¬ 
gyek aljában fekszik. A város csinos, és kellemes benyomást gya¬ 
korol a szemlélőre. Putnoknak hires hetivásárai vannak, a vidékről 
számosan látogatják s ez a várost különösen élénkíti. 

A város legderekabb felől emeletes épülete a rajzunkon, (mely 
Serényi-kertböl van levéve) előtérben látható gróf Serényi 

László-féle, angolkerttől környezett, kastély. 
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Ezen kertből gyönyörü kilátás nyilik a Sajó-völgy re, melyen 
átjöttünk, s annak gömöri részére, e megye regényes hegyeire s a 
putnoki szőlő-dombokra, melyek jó fehérbort teremnek, de ezeken 
felül már nincs is Gömörben szölös-hegy. 

A hol most a kastély áll, azon a halmon emelkedett hajdanta 
a putnoki vár, melynek most nyoma sem látszik, mert rommara¬ 
dékaihói a kastély épült. 

Putnok vára hajdan nem megvetendő erősség volt, s az ezen 
vidéken fekvő várak viszontagságaiban testvérileg osztozott s egy 
török basaliknak adott nevet, a török főur itt vevén lakást, végre 
a pártharczokban lerombolták, s Szendrövel egyenlő sorsra jutott 
s most ismét oly virágzó állapotban van, mikép csak a történet 
kormos lapjairól lehet megtudni a rombolást, mely e kedves he¬ 
lyen történt. 

Rajzunkon látni még előtérben az uj nagy r. kath. templo¬ 
mot, továbbá lent a városban a reformátusok egyházát, a putnoki 
hegyeket, távol a háttérben pedig a Sajó-völgy hegyeit. A kert 
mellett van a putnoki tér, mely kellemes helyen fekszik s csinos 
épületektől van környezve. 

És most egy időre bucsut veszek nyájas olvasóimtól azon igé¬ 
ret mellett, hogy máskor a vadregényes Bükk jelességeit fogjuk 
ismertetni, melynek bérczei közé a szerény völgyekről fogunk föl¬ 
hágni, — adja az ég, hogy ott is oly tiszta jellemű barátságos ma¬ 
gyar népet találjunk, mint itt! Luppa Péter. 

A magyar no. 
Kardot kötött a jó fiu, 
S csatába ment legott, 
Hogy védelmezze a hazát 
S az ősi szent jogot. 

Mig honn a szerető anya 
Magányba elvonult, 
S hol kÖnyüit nem látta szem, 
Zokogva térdre hullt. 

E* ajka ily imára nyilt : 
„Magyarok Istene! 
Oltalmazd fiam életét, 
Légy mindenkor vele. 

,,Alázd meg a kevélyeket, 
Kik törnek ellenünk; 
Emeld érvényre a jogot, 
Védd legszentebb ügyünk !" 

Váratlan hírnök érkezik : 
,,Oh asszony, légy erős : 
Golyó megölte jó fiad, 
Halott a deli hős!" 

„Irgalmas Isten! oh fiam!" . . . , 
S ajaka néma lesz,-
Szemébál könyek zápora 
Patakként csergedez. 

,.Karddal kezében hulla el 
Az ifju hősileg; 
De a hon mentve, diadalt 
Ül a magyar sereg." 

„De a hon mentve, mondod?" — ugy 
Letörlöm könyemet. 
Jó Isten, te akartad igy, 
Legyen áldott neved!" 

Vida József. 

A v é g z e t n t j a l , 
(Igaz történet.) 

Szellőztessük kissé a multnak lepleit; tekintsünk be azon tör 
térietekbe, melyeket azok takarnak, habár szomoritó, is a mult 
nak dicsőségét fátyolba takarva látni; — habár fáj is egy évtize 
des, s még tökéletesen be nem gyógyult sebről a köteléket leszag¬ 
gatni, de az legalább már nem vérzik többé, s azon vígasztalé 
remény táplál bennünket, hogy nemsókára teljesen be is fog gyó 
gyülni. 

Egy rövid történetet akarok elbeszélni e jobb sorsra ér 
demes nemzetnek — gyászos eredményü bár, de dicsőséges utolsí 
függetlenségi harczából; — egy egyszerü jelenetet, mely tá vö' 
van ugyan minden nagyszerűségtől, nem tár fel előttünk vér 
fagyasztó jeleneteket, nem is áraszt semmi dicsőséget sem egyik 
sem másik küzdő fél fegyvereire; ugyanazért ki csak ilyenekber 
gyönyörködik, tanácsosabb lesz, ha olvasatlanul hagyja, mert tud 
vágya kielégitlenül fog maradni, — de érdekesnek tartottam föl 
jegyezni mégis, bizonyságául annak, hogy életünk folyását meny 
nyiben igazgatja az isteni gondviselés, melynek vezérlő kezét < 
rövid, egyszerü történetben nem lehet föl nem ismerni. 

Történetünk szereplőinek nevét, — nehogy szerénységöke 
sértsem, elhallgatom. Nevezzük egyiket A*-nak, másikat B*-nek. 

E két férfiu V* megyében, egyik főnemesünk birtokán ura 
dalmi tiszti családhoz tartozott, kik ifjúkoruk óta szívélyes barát 
ságban éltek egymással. 

Ifjui tüzes vérök a katonai pályára ösztönözte őket, hol mind 
ketten tiszti rangra emelkedtek. 

Á* idővel odahagyván a katonai pályát, haza jött, s uradalmi 
isztséget viselt. 

íly minőségben találta őt az 1848—49-diki függetlenségi 
aáboru. 

A* mint családapa, különben is már tul levén a harcai élet-
megkivántató pezsgövérii fiatal koron, nem szándékozott tett-lez 

.eg résztvenni a háboru viszontagságaiban; nem akarván családját 
egy bizonytalan, kevés reménynyel kecsegtető sorsnak tenni ki. 

Azonban „ember tervez, Isten végez!" 
A környékbeli hazafiak körülvették most Á* r, s mindent fel¬ 

használtak, hogy öt az elmenetelre rábírhassák. Eléadták, hogy 
mily nagy szüksége van most a hazának oly férfiakra, mint ő, ki 
már a katonai pályával ismeretes levén, a hadseregben nagy szol¬ 
gálatokat s előmeneteleket tehet. A mi családját illeti, arról ne ag¬ 
gódjék; egy oly férfiunak családját, ki magát a haza szolgálatára 
szentelte, minden igaz magyar kötelességének fogja ismerni, gyá¬ 
molitani. 

A* azt jegyzé meg, hogy ha mostani biztos állását el¬ 
hagyja, s a háboruból, ha nem is mint nyomorék, de ép testtel 
szerencsésen visszakerül, hogy fog ismét oly biztos állást szerezni 
magának, melyen magát s családját becsülettel fentarthassa? Erre 
ismét biztositották, hogy azon esetben kényelmes állást fognak 
számára szerezni. 

Végre is, a jobban családja, mint maga sorsán aggódó Á*, 
barátai unszolásának s saját hazafiui indulatának engedve, — be¬ 
lépett a szabadságért küzdő hősök soraiba. 

Nem czélunk, nem is tartozik történetünkhöz, mindazon vi¬ 
szontagságokat s eseményeket elöszámlálni, melyek hősünket 
érték. A jelenet, melyet előadni szándékozunk, tulajdonkép ott 
kezdődik, midőn a vitéz magyar hadsereg a kétségbeesetten védel¬ 
mezett Buda várát hosszas, elkeseredett harcz után elfoglalta. A 
győztes honvédek be-betolultak egyes házakba, hogy a netalán 
magukat elrejtett császári hadsereg maradványait összeszedhessék. 
— Igy történt, hogy egy honvédtiszt szintén bement valamely 
házba, melynek egyik szobájában két honvédet talált, kik az ágy 
alá szurkáltak fegyverökkel. 

— Mit csináltok, fiaim? — kérdé a tiszt a legényektől. 
— E?y k—a van itt az ágy alatt, azt akarjuk onnan kipisz¬ 

kálni! — felelének azok. 
Alig hogy a honvédtiszt megszólalt, majdnem a legényekkel 

együtt kiáltott fel a szorult helyzetben levő ágy alatti hős is:„Ba¬ 
rátom A*, mentsd meg életemet! 

Á*, mert ő volt a honvédtiszt, kit a szorongatott osztrák ka¬ 
tona hangjáról azonnal felismert, parancsot adott a honvédeknek, 
felhagyni a bántalmazással, s a szerencsétlent előszólitá, ki már 
akkor nehány könnyü szuronysebet kapott. 

A* a honvédek által szorongatott osztrák tisztben ifjúkori ba¬ 
rátjára B*-re ismert, kit e szerencsés véletlen által a bizonyos ha¬ 
lál karjaiból szabadított ki. 

Itt és igy találkozott egymással hosszu távollét után a két 
régi jó barát. 

Buda el lőn foglalva, a foglyok őrizet alá téve, ezek közt B* is. 
A*, hogy barátja, most már foglya, számára némi könnyebb¬ 

séget szerezzen, elment Görgei fővezérhez, kérvén öt, hogy B* elfo¬ 
gott császári tisztet, mint ifjúkori ismerősét s barátját engedje 
gondviselése alá venni,egyszersmind eszközöljön számára nagyobb 
kényelmet és szabadságot, mint a minőben az elfogottak szoktak 
részesülni. 

A fővezér e kérelmet csak szigoru felelősség terhe alatt telje¬ 
sitette. 

Barátjának ezen nemesszivüségét azonban B*-nek is nemso¬ 
kára lett alkalma, meghálálni és viszonozni. 

A bámulandó vitézség- és lelkesültséggel küzdött hadjárat 
nem sok idö mulva bevégzödött. Az eredményeket tudjuk. A haza 
jobbjai kivándorolni kényszerültek, a ki nem menekülhetett, bitó¬ 
fán végezte életét; a derék hadsereg beosztatott a császári hadak 
közé. És ettől fogva a magyarok egéről lehunyt a nap, s helyette 
fekete gyászfátyol vonult el fölötte. 

. . . De ne időzzünk ez emlékeknél, a már kissé behegedt seb 
fel találna szakadni,s az iszonyu fájdalomérzete elfeledtetné velünk 
azon bámulatos mérsékletet és higgadtságot, melyet eddig tanusi-
tánk, s hevünk még idöelőtti boszura találna ingerelni e sebek 
okozói ellen! 
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B*-nek a magyar ügy bukása visszaadta szabadságát, s ujra 
belépett a császári hadseregbe. 

Á* pedig, mint oly sok dicső pályatársa, a katastrófa után el¬ 
fogatott, hogy azon hadsereg közé soroztassék, mely ellen elöbb 
mint jog- és szabadság-gázolók ellen oly dicső harczot vivott. 

Midőn azon összefogdosott szomoru csapat felett, melyben A* 
is volt, P—en szemlét tartottak, a jelen volt császári tisztek közt 
volt B* is, ki végig nézvén a szomoru szabadsághősökön, szemei 
barátján, élete megmentőjén akadtak meg, s a bámulat hangján 
kiáltá fel : „Barátom Á*, hogy kerültél ide?" 

— Csak ugy, mint a többi, felelt az, — elfogtak s most ide¬ 
hozlak; hogy ezután mi fog velem történni, azt a jó ég tudja. 

B* eltökélte magában, baráti indulata s a hálaérzetétöl indít¬ 
tatva, mindent elkövetni barátja megszabadítására. E czélból tüs¬ 
tént a helybeli térparancsnokhoz ment, s előadá annak, hogy a 
most érkezett honvédek közt van többek közt egy volt honvéd 
tiszt, kinek ő igen sok hálával tartozik, ki neki ifjúkora óta ba¬ 
rátja, mi több, élete megmentője volt, kinek közbenjárása nélkül 
Buda bevételekor okvetlen a halál áldozata lett volna. Avégett ese¬ 
dezik tehát, hogy ha a térparancsnok segédkezet nyújtana neki, a 
szerencsétlen iránti háláját némi részben leróhatni azáltal, ha köz. 
benjárása által A*-nak szabadságát kieszközölné! 

B*-nek kérelme nem is maradt eredmény nélkül. A térpa 
rancsnok meghatva azon végzetszerü körülmény által, mely e két 
férfiut oly csodálatosan egymásnak megszabadítására összevezé¬ 
relte, kieszközölte A*-nak elbocsátíatását s teljes szabadságát. 

E nemes tényről B* örömtelt szivvel érteaité barátját, ki is 
bánattal telt övéinek nem kis bámulatára és örömére nemsokára 
haza érkezett. 

Eddig van ezen egyszerü történet, mely ugyan nem bir oly 
fontossággal, hogy a történet könyvében megörökítésre tarthasson 
igényt; de elég fontos adat arra nézve, hogy életünkben s működé¬ 
seinkben Istennek vezérlő éá mindenható kezét ismerjük fel. 

Már most itélje meg az olvasó : e két férfiu közöl melyik tar-
tozik a másiknak több köszönettel? Kiss Elek. 

Hlikép szoktassuk gyermekeinket ?j 

bágyadtakká teszik, az ebéd után rögtön megkezdett séták a déli ft,r.ó leve¬ 
gőben, könnyen megzavarják az emésztést. Mindazáltal a gyöngélkedő gyer¬ 
mekekre nézve az asztal utáni séták a szabadban üdítők szoktak lenni. Szép 
vidéken, esteli enyhe, hüvös légben, kellemes társasággal teendő séta, a nap 
munkai, kivált folyton >s szobábani ülés után igen n gy hasznára válik 
egészségünknek, s legjobb előkészülés és előkészítés a csendes, moly s erőt-
ujitó álomra. Az ilyen előkészítés által álomba merült gyermek 8 ifju egy 
könnyen aldig fel nem zavartatik s ébresztetik álmából, mig valósággal ki 
nem aludta magát, még akkor sem, ha apja mjínár, kovács vagy takács 
mesterember volna is. 

A csecsemő szellemi nevelése a gyermek további kifejlődéséig legin-
k ibb oda irányzott legyen, hogy érzékszervei egészséges állapotban tartassa¬ 
nak g fejlesztessenek. A gyermektől már csecsemő korában eltávolitandó 
minden, a mire neki szoknia nem jó és nem Kell, elíenben állandóan ismé¬ 
telni és ismételtetni kell előtte és VJ1<J azt, a mit mísodik természetévé 
óhajtunk tenni. Azonban kevés szülő akarja hinni, hogy a rosz szokás, me-
lyec a lélek korán magába vett, vele együtt nő s kiirthatatlan. A gyermek¬ 
szobából távolitassanak el minden rémképek, melyek gyakran betegségi ba¬ 
jokat okozhatnak és a gyermek képzelőerejét kellemetlenül izgatják. Ha a 
gyermek önálló futkozást vagy csúszkálása közben véletlenül megüti maarát 

(Folytatás.) 

A gyermek aluvása természetszerű legyen. A gyermeknek 24 órában 
10 — 16 órányi aluv.-ísra van szüksége. Mihelyest a gyermek áhnosodik, 
azonnal ágyba kell fektetni, s ferde nézetüek azok, kik a gyermekeket az 
aluviisra nézve bizonyos időhöz kivánják szoktatni. A gyermeket ének, dal, 
mesélés vagy bármiféle mesterséges fogások és eszközök által elaltatni soha 
sem kell, mert legegészségesebb álom az, mely magától j3 és áll be, csak az 
ilyen leend tartós, mély s valóban üditő. A gyermeknek ringatás általi elal-
tatása. kivált ha az bizonyos időszakhoz kötött akar lenni, mindig káros, s 
az ekkép eszközlött álom többnyire éber s nyugtalan. Innét származik az is, 
hogy némely családoknál, ha a gyermek alszik, kétségbeeséssel határos ag¬ 
godalommal állanak őrt az ajtónál, hegy valahogyan senki el ne hákogja, 
Vasy köhiníse, magát hangos beszédről szó sincs, a házhoz tartozók lábujj¬ 
hegyen járnak, s jaj annak a házibarátnak, ki ilyenkor végkép nem tartóz¬ 
tathatván magát, tüsszenteni talál s a kis poronty fölébrod: a szerencsétlen 
anya rettenetes sujtó pillantásokkal adja tudtára, hogy máskori látogatása 
alkalmával orrát míndea boncz- és élettani alkrészeivel és működéseivel 
hagyja otthon. A bölcső, mint altatészer mindenkor roszalandó és valóban 
tnár regi időktől fogva óasároltatik is, — a gyermsket csak szédüekenynyé 
teszi s egészségtelen és nyugtalan alvásra, álomra kényszeriti. Valóban nem 
*s lehet a bölcső hasznát kitalálni. A ringatás által a siró gyermek fájdalma, 
éhsége, szomja soha sem csillapittatik le, legfölebb a megunott s hosszasan 
tartó rivalgás után a gyermak az egészségtelen szendergés, szunyadozás 
nemébe esik. Ilsst anyák, kik gyermekeik szükségeiről nem igen gondoskod¬ 
nak, gyermekeiket a dalolással összekötött ringatással elcsöndesithetik, a 
taint azt némely lelkiismeretlen dajka vagy gyermek-ápolónő gyakran mák¬ 
héjjal eszköcli is, de okos, értelmes anya ne gondolja azt soha, hogy minden 
gyermek jövendő hivatása a matrózkodás leend, hogy azért csecsemő korá¬ 
tól mint egy mesterséges bölcsőhöz (tengeri-betegséghez) szoktattassék. A 
gyermek mindig maga feküdjék külön ágyban; Svédhonban, a hol divat, 
hogy a kis gyermekek a felnőttekkel aludjanak, évenkint átlag véve körül¬ 
belől 650 gyennak-agy innyomás; vagy megfőjtási eset fordul elő. 

Az egészséget szilárdító, a tagokat erősítő, a vérkeringést egyenlően 
elü'mozditó s az egész testet edző eszközök közé tartozik a szabadban czél-
*zerüen rendezett séta. A nagyobb gyermekek naponkint legalább egyszer 
fétáljanak. Az ilyen séta mellett a kellemes mozgás össze van kötve tiszta, 
üditő léggel, különösen, ha az mezőn, berekben, erdőben történik, hol a zöld 
Jotnbozat a tüdő számára hasznos élenyt, a virányzat kellemes illatokat lehel 
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Ez kipótolhatatlan élvezet, valódi edzés. A séta azonban felette hosszu, 
asztó ne legyen. A reggeli séták a gyermekeket az egész napra fáradt, s 

leend s Önbizalmát veizitendi. A gyermek hét éves koráig szellemi tanulás¬ 
sal ne igen terheltessék, s ha tanul is valamit, azt leginkább játszva tegye. 
Az oktatás mérsékelt, változatos legyen, 8 evés és ivás, játék és mozgás közé 
öszhangzatosan osztassák fel, különösen a tanulás soha se vegye igénybe 
ugy azon testállást (p. egy helyben ülést), s nyárban ha csak lehetséges, a 
szabadban történjék. — Az iskola ugy legyen berendezve s szervezve, hogy 
a tanítványoknak testi és szellemi kifejlődését s képeztetését egyformán 
munkálja, minden nap gondosan szellőztessék, hogy egészséges, tiszta leve¬ 
gővel és mérsékelt melegséggel bírjon, a p.idok, asztalok eléggé magasak, 
egymástól kellő távolságban állóit s hát-támasz'ékbtl ellátottak legyenek, 
hogy a gyermekek folytonos egyenes s derékfeszitő és fárasztó ülése, mi ár¬ 
talmas, bármely perczben módosíttathassák. Az iskola helyisége legyen vilá¬ 
gos és tágas s a padok közötti mozoghatás szabad s nem korlátozott. Taní¬ 
tás és tanulás közben nehány percz engedtessék meg a szabad mozgásra, 
mi felette szükséges. Korán iskolába adni a gyermeket nem jó. B.̂ y igen 
jeles orvos azt mondja : „mintsem, hogy 5 — 6 éves gyermekek az iskolába¬ 
járásra szoritassanak, inkább engedtessék meg nekik az erdőkben a nyulak-
kali és rókákkali futkározás, a mellett legalább egészségesek maradnak, ha 
7 — 8 éves korukban kezdik is meg a tanulást, ügyesság és ravaszság csak 
azon fokára emelkednek fel, mintha pár évv'ei korábban kezdtek volna ta¬ 
nulni, ha csak nena született buták, mely esetben, bármily jókor kezdjenek 
is a tanuláshoz, nem sokra fogják vinni." — De különösen a nőnemnél az 
iskolai s más ülő helyzetben történő oktatás váiik több m >zgási szervek, 
különösen a hátgerincz betegségei okozójává. Reggel 8 órától 12 ig kell a 
növendéknek iskolában ülnie, gyakran tanulókkal töinött, ki nem szellőzte-

;, s a bűzös gőzök különféle nemeivel tölt helyiségben, s alig levén ideje 
ifjúságnál közönségeden meglevő mohó étvágygyal ebédét elköltenie, 

azonnal ismét könyv nélkül kell tanul iia a délután 2 órától 4 ig, vagy néha 
még tovább, ismét ülő helyzetben bekövetkezendő iskolai tanításra. Ezután, 
haza kell sietnie, hol a rendkivüli tantárgyak, magánoktatások, rajz, zene s 
több ilyen tárgyaknak megint iüőhelyzeíbe \ történendő tanulása veendi 
figyelmét igénybe. Ezekután pei'g következik a jövő naprai feladatok, írá¬ 
sok elvégzése, mire a vacsora, azután padig télben lámpa- a gyertyavilág 
mellett ismét a könyvnélkülözésnek, tanulásnak, begvakorlísnak átl be az 
ideje, ha a tanuló mindennel készen akar ienni, mi az iskdában kivántatik 
tőle. S anélkül, hogy a szabad levegőn lelki nyugalomra ü élvezhetett volna 
szüksége* és megkivántató mozgást, bágyadt szemekkel, lankadt tagokkal, 
meggyengült hátgerinczczel t'eirszik ágyába a szorgalmas tanuló, s az alvás 
ea álom által teatének uj erőt, felfrissülést, átalában vidámitó, éltető felüdü¬ 
lést nena szerez, hanem csak lelkének néminemü pihenés" 8 testének a beteg¬ 
ségek kifejiésére alkalmat. Íly módon a gyermekek rendszeresen tétetnek 
görhesekke s betegekké. A fiuk helyzete egyébkint e tekintetekben kedve¬ 
zőbb, mint a leányoké. Mert a fiuk legalább akkor, midőn haza m nnek, tesz¬ 
nek erősebb mozgásokat, futnak, ugrálnak, csuszkálnak, különösen télben, 
a midőn minden tenyérnyi nagyságu jeget is megkeresnek. Emellett a fiu 
közönségesen valamivel könnyelműbb természetü, mint a gondos leányka, s 
nem csinál nagyon lelkiismeretes dolgot abból, ha valamely szép verőfényes 
napon a jégen csuszkái, vagy az erdőben, réten szaladgál, játszik, vagy egy-
egy órát fecsegessél tolt el, mely alkalmakkor nem tanul ugyan semmit, de 
mindezekért a verést is eltűri. A fiuk játékai elevenebbek, több s nagyobb 
mozgást igénylők, mint például a ka'onásdi, bujósdi, labda-, teke- stb. játék. 
Azért a fiuk ritkábban is ferdiilnek el, mint a leán ok, ha csak neveltetési 
readszerök a tulságos mozgékonytalansáíjjon nem alapszik. De a szelid, jó 
erkölcsű, szorgalmas leányka csendesen megy az iskolába és csendesen abból 
haza, csendesen ül a zongora 8 egyoldalulag a himzőráma, varróasstal, meg¬ 
hajolva, görnyedve az irás, kötés, horgolás stb. kézi munkák mellett, csen¬ 
desen, nyugalmasan játszik bábjával, konyha- s főző-játékszereiveL De a 
szegény leánykák töltik i> meg azután leginkább a testegyenésxeti (ortho-
paediai) intézeteket. Még a nagyobb gyermekeknél sem volna, szabad, a ta-
nitási és tanulási óráknak naponkint négynél többre terjedni, s a testi moz¬ 
gásra megmaradt idői házi feladványok, munkálatok s gyakor'atok elkészi¬ 
tésére fordítani. Az itt leirt egészségellenes oktatási és nevelési rendszernek 
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káros következményeit egyszerüen azzal akarják némely szülők, vagy neve¬ 
lők elhárítani, hogy nyáron által hetenkénti egy vagy két órában testgya¬ 
korló-intézetekbe küldik gyermekeiket, illetőleg növendékeiket, meg nem 
gondolván, hogy az ilyen hébe-korba tartott testgyakorlatok mellett a test 
hosszasabb nyugalom után rögtöni 8 erőltetett mozgásokra tér által, melyek 
néha inkább kifáradást, kimerülést és felhevülést, mint kivánatos üdülést, 
edzést eszközölnek. Ideje volna már, hogy a neveléstanárok és nevelők áta-
lánosabban belátnák és gyakorlatba is vennék azon nevelési főelvet, misze 
rint a test és lélek egyenlöszeriien s egyformán fejlesztendő. 

Megemlitendőknek találjuk e helyt még a gyermek- és ifjúkor játékait 
is. Ne legyenek azok igen fárasztók, vagy csak egyoldalu izomműködést, 
hanem az egész test munkálkodását igénybevevők, 9 ha csak lehetséges, a 
szabadban történjenek mindig. A labda-, abroncsjáték például igen jó s kel¬ 
lemes játékok. 

Elettanilag észszerű, a szükségleteknek megfelelő, tápláló, erősítő, s 
ugy mennyiségi, mint minőségi tekintetben helyes mértékü és tulajdonságú 
étrend fogja eszközölni az itt már felhozottak mellett főképen azt, hogy szép 
lélek lakozzék a szép testben (mens sana in corpore sano). Mily nagy fon¬ 
tosságu a táplálék megválasztása és mértéke, csak az angol- s görvélykór s 
egyéb vérvegyületi betegségek kikerülése- vagy kifejlődésöknek akadályoz¬ 
tatása, gyógyíttatása tekintetében, minden orvosfelünk igen jól tudja. A 
mint a halálozási és betegségi kimutatások különösen az utóbbi években 
bizonyitják; sok gyermek halála-vagy sinlése-, el ferdülése s törpeségének 
egyedül a czélszerütlen táplálék az oka. — A mi a táplálék, élelmiszerek 
mennyiségét illeti, sok étket a gyermeknek adni nem kell, mert ez sok nya¬ 

valyára hajlamot nyujt, s beteges, gyönge gyermekek mellett pedig a tésztás-
étkek sokasága angol- s görvélykór okozója lehet, — mert a mi sok, az 
megárt, miként azt már Hippokrates is megjegyezte, a midőn Aphorismái-
ban többek közt azt mondja : „omne nimium naturae inimicum." — Ha más¬ 
különben a sok nem is ártana, mindazáltal a gyomrot szerfelett kitágitja, s a 
sokat evéshez szokott gyermekekből később nagyevők s falánkok szoktak 
válni, mint például II. Katalin orosz czárnő kegyencze Potemkin, a ki reg¬ 
gelire egy ludat és egy sódart elköltött. A gyermek étrendje mennyiségi 
tekintetben növekedésével arányban (viszonyban) álljon, miután a növés 
egészen azon alapszik, hogy a test többet vesz be, mint kiad, s hogy a cse¬ 
csemő fiúvá s ez ifjúvá növekedik, egészen ezen aránytól függ. Innét lehet 
megmagyarázni azt is, hogy miért esznek a gyermekek aránylag többet és 
gyakrabban, mint a felnőttek, daczára annak, hogy a felnőttek több szén¬ 
savat veszitenek, mint a gyermek. Azért helyesen történik, ha az első idők¬ 
ben a csecsemőt megszoptatják mindannyiszor, a hányszor fölébred, lassan-
lassan a gyermek mindig ritkábban kiván enni, s közönségesen 3—4 órát i» 
elvár, sőt erős, egészséges gyermekek éjjel nem ritkán 6 — 7 óráig is csen¬ 
desen alszanak egyhuzomban, anélkül, hogy az éhség vagy ennikivánás őket 
álmaikból felköltené. A csecstőli elválasztás után éjjel a gyermeknek nem 
kell többé eledelt adni. A gyermekkorban csak reggel, délben és este kell 
főétkezést a gyermekeknek nyujtani, de délelőtti tiz s délutáni négy órakor 
lehet őket kevés kenyérrel, vagy gyümölcscsel, ugynevezett könnyü uzson¬ 
nával megörvendeztetni s felfrissiteni. Bármely időben a gyermeknek kíván¬ 
ságához képest nyalánkságokat juttatni, egészségrontó rosz szokás. 

(Folytatása következik.) Dt. Batizfalvi* 

T A R H Á Z. 
A magyar erdőszet érdekében. 

E honnak nincs magyar erdőszete, mivel azonban nagy szüksége van 
reá, ugy hiszem, lesz is! 

Nem volt és nincs, mert midőn az osztrák birodalomban átalában, hö 
nunkban pedig különösen az erdők okszerű gazdászatának leg is legelső 
szüksége mutatkozott, akkor az erdőszeti gazdaság és az ahhoz szükséges 
tudományok fejlettsége Németországban már igen magas fokon állott. Ter¬ 
mészetes tehát, hogy a bécsi kormány, melytől összes erdeink nagy részének 
kezelése függött és függ, — midőn az ipar, főkép pedig a nemes erezek és 
a vas előállításának mindinkábbi terjedése folytán okszerűbb erdőszeti gaz¬ 
daságra szorittatott, hogy akkor az erdőgazdák képzésére szükséges tano¬ 
dákat mind honunkon kivül, mind magában az országban is a német eredetü 
tudománynak nyelvén alapitotta; nemcsak, mivel mint mondám, az illető 
tudomány e nyelven fejlődött, s e szak akkor már tekintélyes német iroda¬ 
lommal birt, hanem — mivel ezen erdőszeti tanoda, valamint a bányászati 
is, részint a magyarok elnémetesitésére, másrészt meg az országnak idege¬ 
nekkel való elárasztására igen hathatós eszközül szolgált. 

Tudjuk, hogy nemcsak a kincstári erdőszeti hivatalok legnagyobb és 
legzsirosabb része volt mindig és van jelenleg is idegen országú német ajku 
egyének kezében, de a magános földbirtokos is, a ki okszerűen akarta erdeit 
kezeltetni, csak azokból választhatott, a kik az emlitett német tanodákban 
képeztettek. 

Hogy pedig azok legnagyobb része idegenekből és azoknak sem a 
javából állott, azt nagyon természetesnek találandjuk, ha meggondoljuk, 
hogy a magyar fiunak, a ki otthon magyarul, az iskolában és a nyilvános 
életben pedig diákul beszélt, e tanodákban nemcsak a nagy kiterjedésü 
tudománynyal, de az előtte idegen nyelvvel is szembe kellett szállnia. Ennek 
következéséül aránylag igen kevés magyar fiu szánta és szánhatta reá magát 
e keserves pályára; s mig azok közöl, a kik mégis reá adták a fejüket, csak 
a legjelesebbek győzhették le az emlitett nehézségeket, addig az idegenek 
közől,,kik anyanyelvükön tanulták az erdőszetet, a középszerűek is jelesek¬ 
nek látszottak. — Hogy ez igy van, világosan tanúsítja azon körülmény, 
miszerint a fiatal magyar nemzedéket, melybe az utolsó 10 év alatt az alsóbb 
tanodákban beleverték a német nyelvet, az előbbi évekhez képest sokkal 
nagyobb szám képviseli a selmeczi akadémián, és hogy — e fiuk, miután a 
nyelv nehézségein tul voltak, — bányászok és erdőszök egyaránt — majd¬ 
nem kivétel nélkül az itteni tanulók legjelesbjei közé tartoznak! — Miután 
pedig a tannyelv honunkban ismét a magyar lett — természetes, hogy saját 
fiainkat is ismét leszorítjuk azon térről, mely őket az erdőszeti gazdaságban 
jogosan illeti honunkban, hol a területnek, ha Erdélyt is ideszámítjuk, körül¬ 
belül 40 százalékát erdők boritják, ha csak a létező erdőszeti tanodát és az 
erdőszetet magát meg nem magyarositjuk. 

Tisztán áll tehát, hogy az erdőszetnek honunkban magyarrá kell vál¬ 
nia, ha nem akar a nemzet saját fiai iránt igazságtalan lenni, és ha nem ki¬ 
vánjuk, hogy a nemzetgazdaság e fő és roppant jövőjű ágának kezelése 
továbbra is idegen kezekre legyen bizva. 

Miután pedig az erős lelkületűnek, egyesnek ugy mint nemzetnek, 
csak tisztába kell jőnie teendői iránt, hogy azokat véghez is vinni minden 
erejével törekedjék, tehát meg vagyok győződve, — hogy magyar erdőszet 
— lesz is! — Egyesüljünk! „Vállhoz a vállat" és meglesz! Azt mondják 
talán, hogy hiszen az országnak már van magyar erdészeti-egylete, a mely¬ 
nek az erdőszet magyarosítása elsö teendői közé tartoznék. Igen is van! 

csakhogy ezen magyar egylet nem magyar, sőt inkább keletkezésére, irá¬ 
nyára, 10 évi működésére és czéljára nézve — német, a mint ezt már a „Va¬ 
dász- és Versenylapban" közzétett három czikkemben bőven, és ugy hiszem, 
kimerítően fejtegettem. 

Ezen egylet tehát a mi bajunkon nem segit! Nekünk külön és nemcsak 
nevénél fogva, de szívben, lélekben, akaratban is magyar erdőszeti egyletre 
van szükségünk, melynek czélja : a magyar erdőszet megalkotása, azaz : 

okszerű erdőszeti gazdaság elveinek Magyarországban gyakorlati ér¬ 
vényre való emelése, az erdőművelés és mezei fatenyésztés előmozditása és 
tökéletesbitése minden irányban. 

Az eszközök, melyek ezen czél elérésére vezetnének, nézetem szerint a 
következők volnának : 

1) Az erdőszeti magyar irodalom, még pedig első sorban az erdészeti 
magyar műszótár és az erdészeti tankönyvek megalkotása. 

2) Tudományos közlések és az erdei gazdaság körében tett tanulságos 
tapasztalatok terjesztése; az erdőszeti tanügyre vonatkozó értekezések és 
az erdőszeti egyesület gyűléseit és egyéb mindennemü ügyeit illető tárgya¬ 
lások közzététele magyar nyelven szerkesztendö szaklapban. 

3) Magyar erdőszeti tankönyvek szerkesztését és egyéb az ország er¬ 
dészeti viszonyaira vonatkozó kérdések megfejtését előmozdító pályázatok 
nyitása. 

4) A selmeczi erdőszeti akadémia magyarosítása. 
5) Lehető gyarapítása azon állapot ismeretének, melyben az erdei 

gazdaság összes ágai Magyarországban jelenleg léteznek, s megismertetése 
azon akadályoknak, melyek azok kifejlésének utjában állanak. 

6) Időszakonkénti gyülések az ország különféle vidékein. 
7) Egy elméletileg és gyakorlatilag képzett erdésznek az egylet költ¬ 

ségén való tartása, kinek egyedüli feladata lenne, bármely magyar erdőbir¬ 
tokos s egyszersmind egyesületi tagnak felhívása folytán, annak erdei gaz¬ 
dasága rendezését illető felméréseket, és becsléseket véghezvinni, az illető 
üzleti tervet elkészíteni, annak életbeléptetésére nézve pedig a kezelő erdő-
szöket a kellő utasításokkal ellátni. — Mindezért őt az erdőbirtokos részé¬ 
ről csak az utazási költségek megtérítése és a munka ideje alatti élelmezés 
és elszállásolás illetné. 

8) Alkalmas szakembereknek az erdei gazdaság érdekében bel- és kül¬ 
földön való utaztatása. 

9) Az erdőgazdaságot illető mindennemü tárgyak gyűjteményeinek 
alapitása és szaporitása. 

10) A kormány által az erdőszeti egyesület elé terjesztett erdőszeti 
kérdésekre adandó véleményezés. 

11) Uj erdőszeti alsóbb rendű tanodák felállítása. 
12) Az egyletnek az „országos magyar gazdasági egyesülettel" való 

folytonos közlekedése, hogy annak folytán a mindkettővel közös érdekek 
kielégítése eszközöltethessék. 

Ha ez egyesület létesült lesz s fentebbi feladatának megfelelend, ugy 
hiszem, hogy nem soká kellend már imádkoznunk : Magyar erdőszet, jőjön 
el a te országod! 

Ez az én s még nehány barátim csekély véleménye. Jó volna azonban, 
ha e tárgyhoz mennél többen s mennél tüzetesebben szólanának, mert mi 
azt hiszszük, hogy közel az idő, mikor majd ez irányban is megriad a 
„Talpra magyar," s azt óhajtjuk, hogy e felhívás senkit készületlen ne 
találjon I BivaU Adolf. 
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Vasárnapi Ujság 22-ik számához 1861. 
Teleki gyász-ünnepélyek. 

— Mezőlak (Veszprém), máj. 12. Megdöbbentően rezgett füleinkbe 
ama gyátzhir. hogy gróf Teleki László, hazánk ünnepelt férfia, nem e föld 
hanem az égi hazának lakosa már. Istenem! miért teljesül koszorus költőink 
Tompa ama mondata : „Oszlunk, mint az oldott kéve." — En is a jeles 
zászlóvivőnek, e hazáért ernyedetlenül munkás honfiunak, az önfeláldozó 
emberbarátnak, a tántorithatlan lelkü Fabriciusnak május 12-én gyászün¬ 
nepélyt tarték; hozzá illőleg szép számu vidéki részvevő is meglátogatá 
templomunkat; — a vidéki uri rendből, s mindecik vallásfelekezetből, s e 
gyászünnepély nevezetességét Békási Gyu'a szolgabiró és Babics Jakab ba-
ráiimmal, a dicsőült oly igen megillető inditványnyal óhajtottuk nagyobb 
fokra emelni; bár ha az üdvözülőnek minél elébb egy hozzá illö nagyszeiü 
szobor emeltetnék Pesten, s e sz. czélra jelen alkalommal 40 ftot meghaladó 
összeget gyüitöttem. — Seregély György, ref. lelkészi 

— M. Túr (K.-Szolnok), májusl3. Gróf Teleki László szerencsétlen ki 
múlása felettébb megdöbbentő volt, minden jó érzésü egyénre nézve; vá¬ 
rosunkban is ugyanazon napon, midőn Pesten tartatott forró részvéttel, vég¬ 
tisztesség tétele több ezéh gyászlobogókkal jelent meg ref. szentegyhá¬ 
zunkban; különösen egy gyászlobogón, melyet B. S. és H. L. urak készít¬ 
tettek és vezényeltek, az elhunytnak neve vérbetükkel volt felírva, mire e 
lobogót igen nagy tömeg vette körül, s megindulva, a legközelebbi temető 
felé a „Hazádnak rendüietlenül"-t az ezerekre menő sokaság szivszakadva 
zengette, mig; végre a temetőbe érvéa, ott halotti énekkel és könjhuilatással 
oszlott széjjel a nép. — H. L. 

— Dtva-Ványa, máj. 13. Hozzánk is eljutott az egész magyar hazát 
könyekre fakasztó hir, a napy Teleki halálának gyászhire. — Regényeink 
egyik leghatalmasabb oszlopa volt ő, a kit szeretve tiszteltünk mindannyian. 

A hir vétele után rögtön elhatároztuk, hogy gyászistenitiszteletet tar¬ 
tunk emlékére, a mi f. hó 12-én meg is történt. — Gyászlobogók lengtek a 
református egyház tornyában, s annak belseje is több ilynemü lobogóval volt 
ékitve, e folirást lengetve : „Gróf Teleki Lászlóért" — s a feketével bevont 
szószék a gróf arczképén el volt ékitve. — Délután 3 órakor kezdődött a szó¬ 
noklat, melyet helybeli reform, lelkész tiszt. Szabó Gábor ur mondott, oly 
gyönyörü szabatos eszmefolyamattal, mikép mindannyiunkat elragadt s kö¬ 
nyekre fakasztott, kiváló szép volt azon része, mely a tiezta jellemről szólt. 
Látni lehetett, mily részvéttel viseli az egész haza a gyászt, mert az egy¬ 
házba több ezer ember gyült, s az abba nem férők a templom előtt várták 
végét a gyáazbeszédnek. — A szónoklatot megelőzte Kölcsey Hymnusza, a 
bevégzés után pedig a Szózat énekeitetet, egy kar által. — A gyásztiszte¬ 
letben minden vallásuak vettek részt, s az izraelitik nagyobb része ia ott 
volt. — L. P. 

— Vaskoh (Bihar), május 14. A szomoru s leverő hir, hogy hazánk 
egyik oszlopa ismét kidőlt, hogy' gróf Teleki László nincs többé, kis váro¬ 
sunkba csak a legközelebbi nap hatott el, s daczára annak, hogy kis váró 
sunkat rideg hegyek környezik, hogy mi a félelmetesnek mondott haza szé¬ 
lén lakunk, hogy e vidéket román nép lakja, ne higyje senki, hogy a keblek¬ 
ben itt hideg sziv lakoznék. Ugyanis e nagy veszteség hallatára helybeli 
görög nem egyesült leikés?, esperesi helyettes tiszt. Koroj Miklós ur három 
lelkész segédlete mellett a nagy halottért ma gyászistentiszteletet tartott, 
melynek külső kijelölését helybeli kereskedő Koroj Tamás ur azzal emelte, 
hogy az egyház egyes részeit fekete kelmékkel vonatta be, s a szokásos di-
ezitmények helyére gyászfátyolokat aggatott, a nép pedig a gyásztiszteletre 
számosan jelent meg, azon kevts tiszteebekkel együtt, kik e városban lak¬ 
nak, s kiknek számát egypár vidéki is emelte, a gyásztisztelet őszinte sziv-
btl lett tartását igazolták a kijövő nép bánatos és könytelt ezemei. — S. L. 

— Szalacs (Bihar), máju3 16. Ujra lobog a gyászzászló, a harangok 
zugása uj, mély e nagy gyászt jelentenek. A nép félelemmel tudakold, kit 
vesztéak el ismét? reszketve leste az ajkat, mely elmondja a halott nevét, s 
midőn megtudá, hogy Teleki László nincs többé! a borzadály futotta át. — 
Megható volt a népet ily bánatosan látni, s az ifjak, ugy mint az elaggottak 
a gyászravatalhoz közeledtek, letérdelvén fájdalomtól szaggatott szivvel 
énekelték a „Könyörülj Istenemet." Sirt, zokogott mindenki, érezte, tudta, 
hogy a nemzetnek ismét egy csillaga tüntle.A gyászmise végeztével a helybeli 
ref. esjyházban is gy^szbeszéd tartatván, lelket, szivetható szónoklattal adá 
tudtul a helybeli közkedvességü tiszteletes K. J., hogy ki volt Teleki, mit 
vesztett benne a haza, s mit sirat benne a nemzet; beszédje végeztével áldást 
kért a hon, a nemzet, a felső- és képviselőház tagjaira — N. A. 

-f T'emesvárott gr. Teleki Lászlóért május 20-kán tartatott az ottani 
egyesült evang, egyházban a gyászistenitisztelet, valamint a bánsági espe¬ 
resség minden eg}házában is, mint ezt az egyházmegyei gyülés máj. 14-én 
elhatározta. Több kath. főpapon kivül a városi hatóság is jelen volt, s a 
nagy számmal egybeseregltítt híveknek Dömötör Károly lelkész tartott ke¬ 
netteljes ezóm klatot. Ugyanez nap az izraeliták is megtartották a gyász-
ünnepélvt imaházukban. 

Csenger, msjus 21. Gróf Teleki Lászlóért az itteni ref. egyházban 
ma tartatott meg a gyász-ist nit;sztelet Az ünnepélyt megelőzőleg a ha¬ 
rangok bús hangjai s gyászlobogók hirdetek az országos <rvászt. Az iateni-
tiszteletet a Szózat és a Hymnuiz eléneklésével végeztük be; négy heti 
gyászt öltöttünk. 

VM. D)t. 33. n - •*» 

Irodalom és müvészet. 
+ Heckenast Gusztávnál megjelent : „II. Rákóczy Ferencz." Irta 

Jósika Miklós. Az érdekes regény, mely még 1852-ben iratott, de csak most 
jelenbetett meg, hat kötetre terjed, s minden kötet számos felvilágosító 
jegyzettel van ellátva. Ara az egész műnek 6 ft. 

-f- Az ifj. gr. Nádasdy Ferencz által alapitott Nádasdy Tamás-£éle 
eposzi száz arany jutalomra a kitüzött határnapig három pályamü érkezett 
az Akadémiához, u. m. 1) „A helység kántora," eredeti népmonda9énekben. 
2) „A. menekültek." 3) „A hunok harczai" költői elbeszélés a hun monda¬ 
körből 10 énekben. A pályázat eredménye a f. évi közületben fog kihirdet¬ 
tetni. — Ugyanezen alapítványból 100 aranyra ujra megnyittatik a pályá¬ 
zat költői beszélyekre, melyek tárgya a magyar történetből, vagy magyar 
mondavilágból vétetett. A pályázó müvek a szokott módon fölszerelve, 
1863. május utolsó vasárnapjáig Toldy Ferencz, akad. titkárhoz küldendők. 
A jutalom csak oly műnek adatik ki, mely nemcsak társainál legjobb, de 
absolut becscsel is bir. A koszoruzott mű a nyertes tulajdona marad. 

-f- Megjelent a „Honvédek könyve, történelmi adattár az 1848-diki és 
1849-diki magyar hadjáratból" czimü s Vahot Imre s Gánóczy Flóris által 
szerkesztett munkának első kötete, melynek tartalmát a nevezett hadjárat¬ 
ból történeti jegyzetek, egyes nevezetesebb csaták leirását, életképek, jel¬ 
lemrajzok és költemények teszik, különböző szerzőktől. — Látható benne 
Budavár 1849-iki ostromának rajza is. — Az egész munka, mint tudjuk, 
12 kötetre fog terjedni, s megrendelhető 10 ftért. Egy kötet ára,l ft. 

— {Magyar hadtani munka.) Jolsvai r. levelezőnk irja : Értesítettem 
már a t. olvasó közönséget arról, hogy volt honvéd huszárfőszázadosSzomor 
Károly egy „Hadmezei szolgálat" czimü hadtanon dolgozik, most pedig e 
munka tökéletes befejezését és sajtó alá bocsáttatását jelenthetem. E mű dús 
tartalma eléggé tanúsítja, miszerint szerző a hadmiveletek valamennyi moz¬ 
zanatairól kelíő tapintattal és avatottsággal értekezik. — Bátran ajánlhatom 
tehát e művet, és remélem, mikép szerző gondoskodandik arról, hogy egyes 
szakaszok mutatványul közöltessenek az ujságokban, és hogy nem lesz oly 
ujság, mely az ily közleményeknek hasábjait fel ne tárná. E munka 16—17 
nyolezadrétü ivből álland, és előfizetési ára 1 ft., bolti ára pedig 1 ft 50 kr 
leend o. é. Meg fog jelenai aug. hóban, azok tehát, kik azt megszerezni akar¬ 
ják, bérmentett levelekben küldjék el az előfizetési öszvegeket Rozsnyóra 
Killyán Jánoa könyvnyomdászhoz e f. é. junius hó végeig. — Egyébiránt 
felkérem a magyar lapok valamenuyi szerkesztőit, miszerint a hami műve¬ 
lődés és honszeretet előmozdításának érdekében, e közleményemet lapjaikba 
felvenni ne terheltessenek. — H. J. 

-f- A „Györi történelmi és régészeti füzetek" II. füzete is megjelent. 
Tartalma : A német-jáhrndorfi szentségmutató, ismerteti Rómer Flóris; 
Mosonymegyéről és főispánjairól a mohácsi vészig, Ráth Károlytél; Őskori 
levelek, Ráth Károlytól: Adalék a boszorkányperekhez, közli Rómer Flóris; 
Régibb templomok ismertetése, Rómer Flóristól stb. 

+ (Ormodi Bertalan) értesiti előfizetőit, hogy a „Csataképek" „Hay-
nau-albutn" czimü első füzetét a cs. kir. sajtóhatóság elkobozta. 

-|- Szatmáron jelent meg : „Szatmár-Némdi szabadkirályi város egy¬ 
házi s polgári történetei." összeszedte Sarkadi Nagy Mihály; rendszerbe 
ütötte s kiegészitette Bartók Gábor, helv. hitv. gymnasiumi igazgató. Kiadta 

nyomatta Kovács Márton, nyomdatulajdonos." (Azt is ki lehetett volna 
még tenni, hogy leginkább a szatmáriak számára van irva.) 324 lapra terjed. 

+ Wodianerncl egy latin nyelven irt alkalmi költemény jelent meg 
Székács József superinteadenssé lett választása emlékére Melczer János 
rákos keresztúri evang, lelkésztől. Megjelenése, mÍBt a szerzőjelenti, „ob 
certas causas" késett ily soká, a mi nyilván ugynevezett „elhárithatlan aka¬ 
dályt" jelent. 

+ Engel és Mandellonál megjelentek : „Wohl Janka költeményei." 
Kiadta Jókai Mór. A csinosan kiállitott s 470 lapra terjedő könyv Arany 
Jánosnak van ajánlva. 

-f- (Bécsben Schuselkától) egy röpirat jelent meg, válaszul Deák Fe-
encz beszédére. Czime : „An Franz Deák von Schuselka." Ára 40 kr. 

+ (Egy röpirat) jelent meg legközelebb ily czim alatt : „Tájékozás 
korunk legégetőbb szüksége a hitel, illetőleg a hitelkönyvnek a megyei al¬ 
kotmányos élettel összeillő egyszerűsítése fölött. Irta Balogh István. Ara 
20 kr. 

+ Gyurián nyomdájában ily czimü munka jelent meg : „Az igazság 
Imélete, és a többi büntetőjogi elméletek, valamint ezeknek Ie3zármaztatott 
laptételei és fogalmai. Irta Liebensteini báró Preuschen; forditotta Gyene 

Gusztáv." 144 lap. 
+ (Uj lap.) Mezőfi Manó „Zsidó magyar közlönyt" szándékozik meg¬ 

indítani, mely feladatául tűzte ki, a zsidót és keresztyének közti, csupán 
gyanakodásból ea hagyományos előítéletekből származott válaszfalat le-
rombulni. 

+ (A ,.Kolozsvári Közlöny") júl. l-töl kezdve az erdélyi ideigl. kor¬ 
mányzóság félhtvaialos közlönye leend, BOcsvaiFerencz fogja szerkeszteni; 
most, mióta az előbbi szerkesztőt Dóz»a Dánielt marosszéki alkiiálybiróvá 

álasztották, a szerkesztést ideiglenesen Kőváry László viszi. 
+ (A „Delejtü') a ..Sürgöny" temesvári levelezője szerint, e félév 

végével meg fog szünni. Azonban a* még nem bizonyos. 
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4 Rózsavölgyinél megjelentek : „Egyesüljünk csárdás" Farkas Mis¬ 
kától; „Gizella-csárdás Bunkó Bónistól, és „Alexandra-csárdás" Merczy 
Lajostól. Mindegyik árá külön 54 kr. 

4 Pfeifer Ferdinándnál két jól talált arczkép jeleat mag : egyik Deák 
Ferenczé, a másik üdvözült gr. Batthyány Lajosé. 

4- (Simonyi fényképész) egy arczkép-albumot készít, mely a mostani 
országgyülésen jelenlevő képviselők arczképét hozza. 

+ (Az aradi német szintársulat) a Petőfi-szobor javára egy előadást 
rendezett. 

Egyház és Iskola. 
4 A bécsi lapok tábori szuperintendens kinevezéséről beszélnek. 
4. (Pestvárosa) elfogadta a pesti főreáltanodának czélszerü átalakítása 

végett kiküldött választmány javaslatát. E szerint a magyar nyelv és iroda¬ 
lom nagyobb terjedelemben, a hazai történelem, a lélektan és logika, sőt 
(mint rendkivüli tantárgy) a latin nyelv is föl van véve; a tanulók nem lesz¬ 
nek órákkal tulterhelve; a tanárok fizetése javítva s a tanári testület összes 
tiszteletdija mégis 4000 fttal kevesebb, mint eddig. Hat rendes tanszékre 
pályázat nyittatik. — Midőn a bécsi miniszterium csupa cseh és morva, meg 
német czivilisatorokat alkalmazott a magyarországi tanszékekre, ezt azoa 
bevallott ürügy alatt tette, hogy Magyarországban nincsenek tanári pályára 
alkalmas egyének. Most lesz alkalmuk meggyőződni, hogy el tudunk mi 
lenni a magunk emberségéből. 

Ipar, gaidaság, kereskedés. 
+ (A pesti kereskedelmi bank.) A t. cz. földbirtokosok, tőkepénzesek, 

kereskedők, iparosok, továbbá egyesületek, alapítványok, hivatalok stb. fi¬ 
gyelmeztetnek, hogy a pesti magyar kereskedelmi bank az eddigi gyakorla¬ 
ton kivül, mely szerint t. i. pénzeket kamatozásra, utalványok mellett átvőn, 
uj alapszabályai folytán, f. é. junius l-töl kezdve, ugy helybeli, mint vidéki 
feleknek, azoknak megkeresésére folyó számlákat (Conti correnti) nyitand, 
és ezekre befizetéseket valamint készpénzben, ugy az intézetnél fennálló 
világos követelések utalványozása és átirása utján és végre a bankra átru¬ 
házott teljes jogerejü váltóknak behajtása által fogad el. Az effdle betételek 
kamatozására, valamint a felmondási határidőkre és a váltók behajtási di¬ 
jára nézve, szóbeli vagy irásbeli tudakozásra az igazgatóság a kivánt felvi¬ 
lágositással szolgál. — A pesti magyar kereskedelmi bank nevébea : Jálics 
helyettes elnök, Weisz B. F. igazgató. 

-f- (A bécsi pénzügyminiszterium) megbizásából uj váltópénzek rajza 
készíttetik, melyek az eddigi váltópénzek helyett fognak kiadatni. Ezzel 
mantjük meg Tróját. 

4 (̂ 4 budapesti lánczhid jövedelme) f. évi jan. l-töl ápril 30-ig 
128,222 ft 50% krra rugott. 

+ (Az 1836-ban behozott vásári biróság), a jövő augusztusi pesti vá¬ 
sárkor ismét megkezdendi működését a városi törvényszék helyiségeiben. 

4- (A kávéházjog elnyerésének) a szegények pénztárába fizetendő dija, 
Pe.tváros képviselőségének határozatánál fogva, 1500 ftban állapíttatott 
meg, s elvképen mondatott ki, hogy ily jog mostantól fogva csak idevaló s 
erkölcsileg jóönviseietü lakosoknak fog meg .datni, meghatározott számra 
való tekintet nélkül. 

Közintézetek, egyletek. 
+ (A Szent-László-társulatnak) a herczeg-primás 2000, Kunst kalo¬ 

csai érsek 600, s Szaniszló Ferencz nagyváradi püspök 200 ftot ajándékoztak. 
4- (A budapesti kir. orvostgylet) május 18-án tartott ülésében Sugár 

Fábián tr, a hugyetőtakár betegségeiről és gyógymódjairól értekezett. Bókai 
tr. főorvos három nevezetes gyermekkóresetet, Detsényi tr. egy veleszüle¬ 
tett hólyagbajt mutatott be. 

4 (Fiók kórház.) Miután a Rókus-kórház nem elegendő a mostan: 
nagyszámu betegek befogadására, a város elhatározta, hogy a Rókus-kér-
háznak átellenében fekvő Henrik-féle ház fiók-kórházzá alakittassék. 

4- (̂ 1 pesti müegylet) jún. 8-án d. u. 4 órakor az egylet helyiségeiben 
közgyülést tartami. 

— (A XVI. szepesi város takarékpénztára Iglón) szintén közzétette 
mult 1860 évi üzletének kimutatását, mi ez intézetnek örvendetes gyarapo¬ 
dását tanúsítja. Az összes évi forgalom csaknem két millióra emelkedem 
azaz : 1,905,996 ftr* 9 krra. 

Mi u j s á g ? 
4- (Kinevezések.) Kubinyi Rudolf, Gö'mörmegye főjegyzője, és Vitái 

••• Alajos, a volt pesti cs. k. főtörvényszék tanácsosa a királyi tábla primatialis 
ülnökeivé neveztettek ki. 

4- (Deák Ferenczet és Tisza Kálmánt) Mármarosmegye bizottmány 
tagokká választotta. 

4 (Barabás Miklós), jeles festészünk neje, szül. Bois de Chesne Zsu¬ 
zsanna, f. hó 17-én meghalálozott. Hült tetemei a budai Alvinczi-féle teme¬ 
tőben taksnttattak el. 

4 (A városligetnek) légszeszszel leendő kivilágítása ügyében a városi 
tanács bizottmányt nevezett ki. 

4- (Kolozsvárott) ifj. Pataki József lőn polgármester, főkapitánynak 
Minorics Károly, főbirónak pedig Gyergyai Fer. választatott meg. Ugyan¬ 
ott nehány igen ügyetlenül utánzott százas bankjegy jött forgalomba. A vá¬ 
rosi rendőrség erélyesen lépett föl, hogy a terjesztőknek nyomába jöhessen. 
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4- (Pest utczai híresek a par és szemétről.) Hanem miután már annyi 
szemetet kitakarítottunk az okt. 20-iki diploma következtében, reményünk 
lehet, hogy a többi szeméttől is majd csak megszabadulunk lassankint. A 
terézvárosi albiróeágok Beliczai Imre ottani biró felszólítására egybegyül¬ 
tek, tanácskozni afelett, hogy mikép lehetne a király-utczát tisztán tartani. 
Tudnivaló, hogy a király-utcza egyike a legpiszkosabbaknak, a mi annál 
nagyobb baj, mert erre megy a nép naponkint, s különösen ünnepnapokon 
ezerenként a városligetbe. Az emlitett tanácskozmány végre abban állapodott 
meg, hogy vettessék ki minden király-utczai boltajtóra 30, mindea boltab¬ 
lakra 10, minden első emeleti ablakra 5, második emeletire 4, harmadik eme¬ 
letire 3 s negyedik emeletire (ily ház csak egy van) 2 kr, s aztán e jövedelmi 
forrásból állittassék föl elegendő személyzet, melynek feladata lesz, az 
utczát naponkénti söprés és öntözés által tisztán tartani. — Az adó e nemét 
zéSszerü volna más utczáknál is behozni. 

4 (Jarolits János orosházi ügyvédnek) megengedtetett, nevét Tava-
izy-T& változtathatni. 

4 (Névmagyaritás.) Schwarz Samu, szatmármegyei főorvos, nevének 
\kete névre változtatása megengedtetett. 

4 (Román népgyülés.) Balázsfalván a románok május 15-én gyülést 
tartottak. Mintegy 2000-en voltak jelen. A szóvivő Axente volt. A „Kronst. 
Ztg." szerint következő határozatok hozattak volna : nemzeti kongresszus; 
1 48-iki alapon megyei hivatalba lépettek lemondása; a 48-iki 16 pont, az 
.dó pontos fizetése. Fölmerült a kérdés, minő czélt akarnak a magyarok el¬ 

érni a honvédsegélyző egyletekkel? Mindezek kidolgozása egy állandó bi- | 
zotísága utaltatott. E gyülés a 48-diki május 15 diiii gyülés szakasztott | 
másának látszik. A 48-iki 16 pontra nézve megjegyzendő, hogy az a 48-iki ; 
május 15-én tartott gyülés petitioja lesz, melyet &z erdélyi országgyüléshez 

iemény, s Ö Felségéhez b. Saguna beadott. 
4 (A szláv ügyhöz.) A fővárosunkban megjelenő „Wedomosti" tót lap 

következő fölhívást közöl : „Figyelem, szlávak! A jelenleg tanácskozó ma-
jyar orsaággyülés egyik legfontosabb feladatának tartja, a nemzetiségek 
igyenjoguságát tettlegesiteni. Ennélfogva szükségesnek látjuk, hogy e nagy¬ 

fontosságu ügyben a tót nép is beadja szavazatát. E végett elhatároztuk, 
mind in tót honfit Turóczmegye székvárosába gyülésre Inni össze, a tótok 
igényeit minden nemzetiség összetartásának, és Magyarország államegysé¬ 
gének alapján megvitatni és formulázni. E czélból végzéssé lőn továbbá, 
hogy e határozat a tót és magyar lapokban megjelenjék. A gyülekezet 
napja jún. 6-ika. Az ügy tudtára vau adva a turóczi első alispánnak. Szent¬ 
márton, május 10-én. (Következik 24 aláirás.") — Mint a „M. O." értesül, 

föl vidéki főispánok szintén elutaznak illető megyéikbe, őrködendők, nehogy 
a jóősztanü nép ily alkabuak folytán azok által tévutra vezettessék, kik bü¬ 
nös vakmerőséggel az ö vére ea nyugalma árán akarnak zsiros hivatalhoz 
vagy rendjelekhez jutni. 

4 Azon, lapunkban is közlött hirt, mintha az országos pénzügyigaz-
gatóeág elaöke Budán, és a királyi ügyek igazgatósága Pesten, az országos 
pénzügyigazgatóság és p: uzügyészségek feloszlatása iráuti javaslataik meg¬ 
tételére hivatalosan felszólittattak volna, — a „Sürgöny" teljesen alaptalan¬ 
nak nyilvánitja. E szerint nincs kilátás, hogy a fönnebb nevezett cs. k. hiva¬ 
taloktól egyhamar megszabaduljunk. 

— (A debreczeni zenede és Reményi.) Debreczen, május 12-én Re¬ 
ményi Ede a főváros zajából nehány hétre közénk jött. hogy visszavonulva 
a magyar zeue tudományos fejlesztésén működhessék.— Alkalmunk volt ta¬ 
pasztalni, hogy Reményi egy idő óta folyvást komponál. Szerzeményei 
mondhatnám kizárólag magyar elégiákból, népdalokból, ábrándokból álla¬ 
nak, és egy naíty versenyműből (concerto.) — Ezen buzgalomra Reményit 
a benső össtönöa kivül kétségtelenül amaz őszinte és lelkesitő felhívás ser¬ 
kenté, melyet nehány hónap tlőtt Mosonyi M. genialis magyar zenetudó¬ 
sunk hozzá egy szaklapban intézett. — Jól fsik egyuttal tudatnom, hogy 
rövid időn városunk is rendelkezhetni fog egy konservatoriummal, melynek 
felállítását Farkas Ferencz és Csanak József derék kereskedőink után 
leginkább nemes gondolkozásu pályatársaink közlelkesedésének és előreha¬ 
ladottságának köszöuheti. Ezen zenédet illetőleg, szintén volt alkalmunk 
Reményitől egy figyelemreméltó magánvéleményt, avagy ajánlatot hallani, 
t. i. hogy mennyire kivánatos és hasznos volna azon előrevaló gondoskodás, 
mely szerint városi tanácsunk a zenedét, mely idővel müképző-tanodává 
nőheti ki magát, legközelebb épitendő állandó színházunkkal összekap¬ 
csolná. Ha ez elrenditetik, akkor a szinház épittetésével foglalkozó városi 
bizott minynak még lesz ideje, magát Skalnitzkyval érintkezésbe tenni, ki 
aztán a zenedére szánt külön helyiséget tervrajzába alkalmas módon fel¬ 
vegye. Reményi köztünk töltött napjaiban barátai egyszerü felhívására 
készséggel ajánlkozott nemcsak a fentemlitett konservatorium alapszabályai¬ 
nak kidolgozására biztos gyakorlati tapasztalatai szerint közreműködni, s 
arra munkálni, hogy az intézet czéljának mint magyar képző-intézet minél 
jobban megfelelhessen, hanem még f. hó 2-án az alaptőke javára több érde¬ 
mes műkedvelő közreműködésével hangversenyt is rendezett. Különösen tet¬ 
szettek e műsorozatban ama magyar népdalok, melyeket Tompa Mihály ked¬ 
ves dalnokunk szövegére irt. — Végül nem hagyhatjuk emlitetlenül, hogy 
Reményi a zenede javára rendezett hangversenyét április 28-ról május 2-ra 
országgyűlésünk őszbajnoka Pálóczy László haláláról vett gyászhir miatt 
halasztotta el, a mi közhelyesléssel fogadtatott. — i y. 

4- (Fiuméban) ismét tartatott követválasztás a horvát országgyűlésre, 
még pedig a következő fényes eredménynyel : 1484 szavazó közöl 1478-an 
„ne8suno"-ra (senkire) szavaztak, 2 szavazat névvel volt ellátva, 4 pedig el¬ 
veszett. A választást eszerint bátran lehet egyhangunak nevezni. 

4- (A Kossuth-bankjegyper tárgyalása) a londoni főkanczellári tör¬ 
vényszék előtt m'Sj. 24-én fejeztetett be. A kanczellár megígérte, hogy jún 
12-ig kimondja itéletét. 

4- (Brassóban) a város ifjabb polgárai lovész-sgyletet alakitottak 
melynek tiszt, eluökévé gr. Kálnoky Pált választák. 

— (A nép kegyelete elhunyt községjegyzöje iránt.) Vaskohból (Bihar 
május 14-ről irják : Nem mulaszthatom el, hogy az itteni nép jellemére vö 
natkozólag egy eseményt fel ne említsek, mely sok értelmesb vidéknek 
is becsületére válhatnék. — A vaskohi jegyző, Kalotay László e vidéken 
9 községnek volt jegyzője, a legnehezebb 12 év alatt, ez egypár héttel 
ezelőtt megha'álozott, s daczára annak, hogy a mult rendszer anyagi te¬ 
kintetben oly sokaknak kedvező volt családját szegényül hagyta, a szolga¬ 
biró a kilencz községet jegyzőválasztásra magához berendeltette, s most mi¬ 
dőn némely helyek jegyzőjöktől csak azért válnak el, mert EZ már rég 
szolga, s mert a 12 év aiatt szolgált, e román nép azt mondá a szolgabiró¬ 
nak : „Uram! a megboldogult jegyzővel 12 évet szolgáltunk át, bajainkban 
tanácsadónk, fájdalmiakban vigasztalónk, szükségeinkben segítőnk volt, m 
vagy nem választunk őszig helyette jegyzőt, han^m egy Írnokkal láttatjuk 
el ügyeinket, vagy olyat választunk, ki a jegyzői dolgokat ez év végeig, a 
jövő reményében ingyen teljesítse, a fizetést pedig, valamint a termeszt-
ménybeli járandóságot ea egyéb jegyzői illetőségeket ez év végéig az el¬ 
hunyt jegyző özvegye kapja, valamint a lakást is használja, mert nekünk 
nincs más módunk a meghalt jegyző becsületességét jutalmazni." A jegyző¬ 
választás e szerint történt meg. A boldogult jegyző magyar volt, s e nép 
tisztán, s kizárólagosan román, de a mely nép egy halott irányában ily kegye¬ 
letes emlékezettel viseltetik, s a becsületességet igy jutalmazza, méitó arra 
hogy példaképen felemlittessék. •— Sarkady László. 

— (Birói megvesztegethetlenség.) Gyönkről (Tolna) maj. 27-ről irják 
Nincs édesebb öröm, mint mikor jóésnemes tetteket jegyezhetünk fel. Ezen 
érzelem vezérli tollamat, a midőn on becses lapja hasábain oly tettet kíván¬ 
nék nyilvánosságra hoani, a mely természeténél fogva ugyan nem lehet ; 
nyilvánosságra szánva, de el nem hallgathatom, mert nézetem szerint kivál 
most zilált polgári élesünk, és a hitele vesztett birói becsület regenerálására 
habár csekélynek látszanék is, véghetetlen horderejü. A tény ez : egyik köz 
tiszteletbea álló megyei hivatalnokunk, —nevét, elhallgatom, nehogy eiőtt* 
trombitáim láttassam, ma mindakét hitfelekezetü ev. egyháeaink számára 
külön külön 7 ft 50 kr. a. é. küldött azon nyilvánítással, miszerint ezen ösz-
szeg nehány helybeli, jelenleg bűnkereset alatt álló közlakos részéről birói 
lelkiismeret megvesztegetése végett adatott, és ezen péiut jobb czélra nem 
tudja fordítani, mint azon intézetek javára, a melyekne i rendeltetésük, a nép 
nemesebb erkölcsének emelése. Nem teszek hozzá semmit, nehogy belőle el¬ 
vegyek. Csak sok ilyen példát uraim! és ez erősebb cszlopa, éberebb őre lesz 
a birói szék szentségének, mint minden paragraphu?. — Ritter István ev 
lelkész. 

— (A zsebelés eg>./ példája a sok közül.) Szepesmegyéből, májas 5-rő 
irják : A hazánkat elárcsstott civilisátorok, népünk irányában tanusított 
atyáskodó törekvési igazolására szolgáljon a következő tény : Szepesmegye 
lőcsei járásának volt cs. kir. közigazgatási szolgabirája W Péter, az 
országutakra használt kövek széttöretésére szükségelt vaskalapácsokat, 
atyáskodó indulatjából maga készíttetvén, azokat a községek egyes lakosai 
által magának megfizettette. Ezen kalapácsok egy részét Csötörtök mező¬ 
városában lakozó Egermann Mór ko?ács szállította a fentisztelt czivilizátor 
urnak, mázsáját 18 ital a. é., melyre 33 darab kalapács ment. — A volt or-
*zágoshirü szolgabiró ezen vaskalapácsokat minden községben szétosztatván, 
nem az érte eső 54% ujkrt, hanem a legszegényebb osztályu lakosainktól 
75 krt követelt, tehát 1 mázsa mellett 6 ft. 76% krfc zsebelt. Gondolhatni 
ennélfogva, mennyi sportulával tudta üres erszényét spékelai, ha csak az 
1860. év második félévben szállitott 70 mázsa kalapácsnál (az Egermann 
részéről adott ajándékokat meg sem emiitvén) 473 ft. 55 krt. csalt ki a sze¬ 
génység véres verejtékéből. — Sz. K. 

4- (A katonai örök, a fegyver használatát illetőleg) egy hadügymi-
niszteri rendelet által feluatalmaztattak, hogy fegyverüket használhassák 
az e!len, a ki erőszakosan megsérti, vagy támadólag veszélyesen fenyegeti 
öket, vagy elfogatása nem eszközölhető. Az utóbbi föltétellel akkor is, 
használhatják az őrök fegyverüket, ha goromba a előleges megintések da-
czára folytatott bántalmakat szenvednek. Ha ellenséges helyeken valaki 
gyanússá teszi magát, s az őt megszólításra kielégitő felelet nélkül meg-
megazalad; vagy ha valaki veszedelmes gonosztevői minőségben az őr által 
elfogatván, vagy őrizet végett átadatván az őr utánkiáltása daczára megszö¬ 
kik, ha megáll tására más eszköz nincs, tüzelhet rá az őr. 

4- (A m.-vásárhelyi ev. ref. egyház) a8ztali drágaságait, billikomait és 
aranytányérait stb. a „K. K." szerint, pünkösd első napjára virradóra elra¬ 
bolták. Alig volt mivel az urvacsoráját kiszolgáltatni. Szombaton az egy¬ 
háznak és az archívumot kezelő lelkész, a záros szekrényből a klenodiurao-
«at másnapra előkészítették, és ugyancsak az archívumba rakták; a lelkész 
* belső faajtót bezárta, de nem a külsö vasajtót s igy a rabló a szentelt esz¬ 
közökhöz könnyen hozzájuthatott. A kár 2 — 3000 ftra tehető. 

4- Fésüs György és Hilóczky Béla fölhívást intéznek a közönséghez, 
helyben adakozásra szólítanak fel a magyar szinészetnek Budán leendő 
Meghonosítására. Az adakozások juniu3 végeig Fésüs Györgyhöz (Pest, Li-
Pótváros, főút 15. sz. a.) küldendők. 

+ A párisi akadémia nagy jutalmát Thiers nyerte meg a „Császárság 
*6*ténetével." A szavazásnál Sand Georges is kapott 5 szavazatot. 

4 (Mit tud a „Fortschrittf") E lapnak irják Pestről, hogy itt az % 
hir. keringett, hogy gr. Teleki Sándor, Garibaldi segéde Oláhországon át 
szerencsésen Pestre érkezett s állitják, hogy Deák javaslata felolvasásakor 
őt a képviselőházban látták volna. — Persze, hogy ott volt gr. Teleki Sándjor, 
csak azzal a különbséggel, hogy nem az a másik. A félreértés ugy történhe¬ 
tett, hogy valaki mutatta a „Fr." pesti levelezőjének, hogy „ez^Teleki Sán¬ 
dor," s miután az érdemes sógor hallott valamit harangozni, de nem tudja, 
hol? azt hitte, hogy ez a Teleki Sándor egyenest Garibaldi oldala mellől ter¬ 
mett ide, tehát jó lesz megirni az ujságba, érdekes hir lesz. 

4 (Hugo Károly) hazánkfia és dráma költő, Berlinben a Kroll-féle 
kertezinházban mint szavaló lépett föl, és kitünőleg — megbukott. Föllépte, 
illetőleg lelépte után egy röpiratot ir, melyben a világ előtt föl akarja 
tárni üldöztetését. E röpiratnak már czime is elég arra, hogy tudjuk, kivel 
van dolgunk; czime ugyanis igy hangzik : „A fegyelmezett genie, vágy az 
isteni Pária" (már t. i. mint ő maga.) Nyilatkozatában több csodálatos do¬ 
log közt ezeket mondja : „A közönség azt mondta rólam : „Hugo Károly 
nemegak mint költő, hanem mint szinész és ember egyaránt nagy." Ez még 
mind nem elég. Másnap minden ismerősöm, a kivel találkoztam', igy szólt : 
„Nem győztük önt csodálni, ön nagyszerü volt," Btb. — Tolláról ismerjük 
meg a madarat, azt mondja a magyar. 

— B. Füred, máj. 20. E vidéknek kétségen kivül gyöngye, büszkesége : 
l.-Füred. A fürdői-saison, szokás szerint f. hó 15-én megnyilt. — Az ujon¬ 

nan épült, épülendő szinkör, mely egyesek áldozatkézségén, már is annyira 
felépült, hogy ha teljesen tető alatt leend a kör, a beldiszitmények szintén 
elkészülnek, ugy nem leend hozzá hasonló helyiség e hazában! Ugyanis, 
hogy többet ne emliísek; a szinmüvészet felszentelt bajnokai, valamint a ko¬ 
ronkint érkezhető pesti vendégek is, nem kénytelenitettnek ezentul : szőllő-
hegyi-, füredi-, arácsi-, lebuj-féle tanyákban szállást keresni; mivel azt az 
uj szinkörben, alkalmas laksziobákban, fel fogják találni. Majd annak idejé¬ 
ben e tárgyról, más egyébről is bővebben. — Cs. K. D. 

— (Tüzesetek május elsö felében.) 1. Kakik (Bars), Vöröspatak (Sop 
ron), Erdővég (Szerem). 3-án Szolnok (Heves). 4-én Bogyiszló (Pest.) 
4—5. Dolmavit2 (Arad). 5-ón Bodrog-Keresztur (Zemplén), Kaposvár (So 
mogy). 6-án Elekes (Erdély). 7-én Tótvárad (Arad). 8 an Baja (Bács), Piri-
tye (Szabolcs). 9-éa Görzsöny (Veszprém), Duna-Vecse (Pest), Pivnitza 
(Bács), Aiaska (Borsod), Doboska (Gömör). 10-én Mokra (Uno-) Weiden 
(Mosony), M.-Izaép (Zemplén), Duna-Földvár (Tolna). 11-én Jász-Alsó-
Szent-György, Apostag (Pest). Udvarnok (Nyitra), Garan-Mikula (Bars) 
igen tetemes. 12-én Kis-Bér (Fehér), Császár (Esztergom), Kossuth (Po¬ 
zsony). 13-án Nyárád (Baranya), Szeged. 15-én Herluska (Sáros.) 

4 (Jégkárok.) Biharmegyei Köles, B.-Ujfalu, B.-Sz.-Márton, Nádud¬ 
var s Szaniszló, valamint aradmegyei Muszka és Kuvin helységek határai¬ 
ban május 19.—21. napjaiban igen tetemes károkat okozott a jég. 

4 (Selmeczről) panaszkodnak, hogy ott a gyümölcsfák mind elfagy-
tak, s a fülvidéken ez idén nem lesz bor. Még május első hetében is foly¬ 
vást havazott s éjjel fagyott, ugy hogy máj. 5-én % láb magas hó borította 
a vidéket. _ 

— (Öngyilkosság.) EgerbSl irják máj. 17-ről : Két öngyilkossági eset 
villanyozá fel Egert. Egyket egy nő, veronai születés, bizonyos Hirsch 
Eleonora követé el, leugorváu a vár egyik legmeredekebb oldaláról; mási¬ 
kat B. G.jogász s megyei tiszt, aljegyző. Az első nyakszirtre esvén, a hely¬ 
szinén szörnyet halt; az utóbbi azonban a lövést eltévesztve, tüdejét fura a 
golyóval^ keresztül és nehéz sebében mai napig kínlódik — fájdalmára éltö-
ket csupán egyetlen fiuknak áldozó szüleinek! 

4- (Komáromvárát) erősen élelmezik és szerelik. A Bakonyból már 
rég tömérdek tűzifát szállitottak, s miután liszt, hús s más élelemkészlette-
a fölöslegig elhalmoztatott az erősség, most hetvenkétezer mázsa szénát ren 
deltek meg. Méltán kérdheti a „P. N.«, hogy ki ellen mindezen költs égeg 
hadkészületek?! 

•4 (Schóber, karloviczi serfőzö), Stojanovics kikindai követ gyilkosa, 
mint irják, börtönében megkísértette, magát kivégezni, de szándékában 
megakadályozták. — Most el kell várni a sorsát! 

4 (Fehér-Gyarmat, Cseke és Adorjányban) a nép gonoszlelkü bujto-
o'atások következtében nekirohant a birtokos urak földeinek, s azokat ellen¬ 
ségképen pusztitotta, ugy hogy a megyei alispán kénytelen volt katonai erő¬ 
höz folyamodni, hogy a rendet helyreállíthassa. A „Sz. H." szerint az egész 
botránynak német hivatalnokok voltak okai, kik a tagosítástól ugyis idegen¬ 
kedő népet ily oldalról bujtották fel. Figyelmeztetjük a jóindulatú népet, 
hogy semmiféle bujtogatásra ne hallgasson, mert különben saját vesztét idézi 
elő. Areactio emberei végvonaglásaikban még a szalmaszálhoz is kapkodnak, 
s ha egyebet el nem érhetnek is, legalább boszut akarnak rajtunk állani, mi¬ 
előtt ördögi párájukat végkép kilehelnék. Hasonlók ők a bibliai ördöghöz, 
mely megirigyelvén az első emberpár sorsát, kigyó képében bujtogatá a 
bűnre, hogy feldúlja boldogságát. Es midőn a csel sikerült, a pokol lakói 
kaczagtak s örömünnepet ültek. Vigyázzon a nép, hogy igy ne járjon, mert 
az ördög nem alszik, sőt a reactio utálatos képében most sokkal tevékenyebb, 
mint valaha! 

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

Táncsis Mihály számára; „szerencsétlen honfitársunk kinos szenvedé¬ 
seinek némi enyhitésére" Aradról Fényes Károly 50 ftot. (Eddig e czélra 
beküldeUU hozaánk 408 ft. 50 kr.) 
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SAKKJÁTÉK. 
75-ik sz. feladvány. — Oláh Miklóstól (Nánáson). 

Sötét. 

yMűMMfc ykrssss/yy* v///,/////* 

t b o d e f g t 
Világos. 

Világos indul, a 4-ik lépésre matot mond. 

A 70. számu feladvány megfejtése. 
(B. Meszéna Istvántól.) 

Világos. 
1) F b 2 - g 7 
í ) B e 7 — e 4 
8 ) B e 4 - g 4 : t 
4) H e 2 — Ü 4 £ 

Sötét. 
K f 5 — g 5 : Á) 
H h 6 - g 4 a) 
K g 5 - f 5 

Világos. A) 

J) 
8 ) H e 2 - g 3 f 
4) h 3 - h 4 $ 

K f 5 
f 5 
g 5 

1) 
2) II g 5 — f 7 : 
3) H f 7 - h 8 
4) B e 7 - e 5 ; 

B) 
1) 
2) B e 7 — e 4 
3) H e 2 - g 8 : 
4) B e 4 — g 4 : 

Sötét. 
H h 6 — f 7 B) 

g6 — g ö 
tetszés szerint. 

H h 6 - g 4 
H a 3 — b 5 : 
Kf 5 - g ö : 

Helyesen fejtették meg. Pesten : Cse'kó György, — Bécsben : Gold Samu. — 
Parabutyban : Rothfeld József. — Monokon : Skvór Antal. — Kis-Kürthsön : Csemiczky 
Károly. — B.-Ujpdroson : Kovács Lajos. — Tordán : Wolff Gábor. — Gy.-Fthérvdroti : 
Horváth Lajos. — Porossión : Nyilas Alajos. — Bodrog-Keresttúron : Olcsváry Imre. — 
Vestprémkcn : Fülöp József. 

Rövid értesítések. B.-Keresilúr : O. I. ön a 69. számút is helyesen fejtette meg 
— Parabuty : R. J. Nagyon s íjnáliuk, hogy önnek levelét későn kaptuk. Már akkor min¬ 
den megtörtént. A feladványt köszönettel vettük; de tájékozásul megsúgjuk önnek, 
hogy «z ujabb feladványoknál az örökös sakk nem divaf, mert. ba a szépségnek nem ár¬ 
tana is, a megfejtést mindenesetre könnyűvé teszi. — Veszprém : F. J. ön utolsó előtti 
levele nem jutott kezünkhöz. 

Szinházi napló. 
Péntek, május 24. „IL Rákóczy Ferencz fogsága." Eredeti dráma 5 

felv. Irta Szigligeti. A darab, mely a szabadságharcz küzdelmei alatt került 
elöször szinre, szintén sulyosan érezte a millióktól megátkozott Bach-rend¬ 
szer csapásait, mert szabadságunk elhunytával még e,.fogság"h fogságba ke¬ 
rült, a szinházi könyvtár poros börtönébe, honnan 12 évi raboskodása után 
csak most szabadulhatott ki. De volt is ám sok nézője e „vértanunak", mi¬ 
dőn először léphetett régi jó ismerősei elé. A rabság cseppet sem viselte 
meg. sőt most még jobb színben láttuk, mint régente, sok olyast is megér¬ 
tettünk most benne, a mit előbb csak költői képzelődésnek hittünk. A sze¬ 
replők rajta voltak, hogy a kedves emlékü „Rákóczy" illendően jelenjen 
meg, de nem egészen értek czélt. Feleki Rákóczyja nem ragadott el ben¬ 
nünket, bár eleinte igen jól kezdte. íly szerepek nem felelnek meg az ő 
egyéniségének, bármily jeles szinész legyen is különben. Szigeti páter Knit-
teliusa is, minden eredetisége mellett sem elégített ki Zrinyi Ilonát Jókainé, 
Rákóczy nejét Munkácsy-F.-né, Zrinyi Boldizeárt Tóth József, Bercsényit 
Egressy szépen játsztak. Taps és kihivás volt elég; szerzöt is többször ki¬ 
tapsolták. A szinház csordultig tele volt. 

Szombat, május 25. „Dinorah, vagy : a ploermeli bucsu." Vig opera 
3 felv. Zenéjét szerzé Meyerbeer. 

Vasárnap, m^jus 26. „IL Rákóczy Ferencz fogsága." Eredeti dráma 
5 felv. Szigligetitől. Rákóczyt ezuttal Lendvai adta, tűzzel, lelkesedve és 
lelkesítve. Í=mét nagy közönség volt jelen. 

Hétfő, május 27. „Férj az ajtó elött." Operette 2 felv. Offenbachtól. 
„A felolvasónö." Szinmű 2 fdlv. Az utóbbi rövid színmű hatásos jelenetek¬ 
ben gazdag g két első rangu művészünk, Egressy U. és Felekiné nagy vir 
tuozitással adják hatásra számitott, nehéz szerepeiket. A közönség feszült 
figyelemmel és élvezettel kiséré a szép játékot. 

Kedd, május 28. Mizsei Mari k. a. elsö föllépteül : „Alvajáró." Opera 
3 felv. Zenéjét irta Bellini. Több izben olvastuk lapjainkban, hogy Mizsei 

Mari k. a. több olaszországi szinpadon az elismerés élénk jeleivel találko¬ 
zott; igen természetes volt tehát a pesti közönség kíváncsisága, a kisasz-
szonyt végre a nemzeti szinpadon is ujra láthatni, hol előbbi években is ven¬ 
dégszerepelt nehányszor. A szinház egészen megtelt, s a közönség zajos el¬ 
ismeréssel üdvözlé a fiatal művésznőt, ki utolsó föllépése óía kitünő előme¬ 
netelt tőn az ének művészetében. Annál gyengébb volt ez este Fektér teno¬ 
rista, kinek gyakori hamis intonatiója akadályosá az egész jó hatását-

Szerda, május 29. „A mátrai vadászat." Eredeti vigjáték 3 felv. Irta 
Fáy András. 

Csütörtök, május 30. A szinház zárva volt 

Szerkesztői mondanivaló. 
5654. N.-Oroszi. Sz. E. A most folyó évnegyedből lapjaink teljes számu példányai 

nem kaphatók — mert daczára a politika iránti közérdekeitjégnek, a magyar közönség 
e válságos időben is meli'g rokonszenvével öleié a sajtóviszonyok békói között megin¬ 
dult s azokból mindinkább kibontakozó vállalatunkat. Junius elejétől kezdve azonban 
örömest tlfogadjuk az elöfizetést az év végeig, 7 hónapra, a rendes áron. 

5655. Mezőlak. S. Gy. A gr. Teleki László emlékszobrára gyült pénzt csak akkor 
kérjük felküldetni, ha ez emlék felállítása el lesz határozva s e czélra valamely bizott¬ 
mány alakul. További tudósításait szivesen veszszük. 

5656. Galszécs. Egy agg ea elhagyatott honfi imája. Sajnáljuk, de az efféle nem 
hirlapi közlésre való. Más uton kellene a baj orvoslását keresni. 

5657. Bécs, M. J. A kivánt lapot s beszédet elküldtük, örvendünk, hogy ön la¬ 
punk közlései által nyert ösz'önt a gyorsírás megkedvelésére, s még inkább, hogy hosz¬ 
szabb kisérlet*k után végre sikerült önnek, egy magyar gyorsirászati rendszert megál¬ 
lapitani. Kivánjuk, hogy mielőbb ott hagyhassa ön a bécsi líeichsrath gyorsirói asztalai 
s ide térjen közénk, hogy munkáját kiadhassa s Pesten ny.lvános előadásokat tarthasson. 
Napról napra több fiatal ember jelentkezik, ki a gvorsirászatot megtanulni szeretné, de 
alkalmat a kiképzésre alig találnak. Ideje volna, hogy végre Pesten is alakuljon egy 
gyorsirói egylet. Az ügyet tehetségünk szerint s befolyásunk egész erejével támogatni 
fogjuk. 

5658. B.-Újlak. B. P. A máj. 3-ik levél tartalma közölve volt lapjaink kö¬ 
zelebbi számában. 

5659. M.-Tnr. T. J. Sajnáljuk ai eseményt, de nem kivánjuk a közkegyelet meg¬ 
ható harmóniáját ama — maozkazenének még említése által sem zavarni. Bocsánatot 
kérünk. 

5660. Gyünk. K. P. A jeles czikket örömmel olvastuk; ily népszerűén irt termé¬ 
szettudományi dolgozatoknak még nagy hiányában szenved irodalmuuk, g azért részünk¬ 
ről minden módon ápolni szeretnök az e tárgyu törekvéseket. A lepáket — fára metszetés 
végett — inkább szerettük volna rajzban kapni; igy azonban a természetben megküldött 
példányokat — ön engedelmével — megtartjuk magángyűjteményünk számára. 

5661. Eperjes. F. F. A kivánt számokból még találtunk nehány pJldányt, s azon¬ 
nal utnak indítottuk. Üdvözöljük önt is mint a V. U. eg>ik rendületlen hivét, törzs¬ 
olvasóját, ős előfizetőjét. Kár, hogy nem osztogathatunk érdemjeleket. 

Nyilt tér. •) 
Nyilt szó, azon t. cz. előfizetőkhez, kik gyüjtőiveimen irtak alá! — 

Gyakran vagyok kénytelen önöktől oly hangon irt leveleket olvasni; me¬ 
lyek rám kellemetlenül hatnak; ezek kikerüléséért folyamodom a nyilvános¬ 
ság teréhez; és ünnepélyesen kijelentem, hogy a nálam begyült előfizetési 
pénzeket, mind Szabados „Haza és szerelemről" czimü költeményeire, mind 
pedig az „Ifjuság Évkönyvére" illető helyeken pontosan kézbesítettem, a 
könyveket még nem kaptam meg; tehát nem is küldhetem szét; ha megje¬ 
lennek, azonnal szét fogom küldeni; én mint gyűjtő megtettem kötelessége¬ 
met, és ezután semminemü reklamatiókra nem fogok válaszolni. — Kohárits 
Ferencz, váczi-ut I-ső ezám. 

•) E rovatban közlött czikkekért csupán a 
séget a Szerk. 

sajtóhatóság irányában vállal felelős-

HETI NAPTÁR. 

Hó-
és hetinap 

Katholik. és Protest. 
naptár 

% I Vasár. 
3 Hétfő 
4! Kedd 
5 Szerda 
6JCsüt. 
7 Péntek 
8jSzomb. 

Junius. 
F 2 Erasmus F 1 Paz. 
Kornél I Klotild 
Ulrik. Quirin Berta 
Vendel. Bon. 
Norbart 
Jez. sz. szive 
Médard püs. 

Vendel 
Izaiás 
Pulcher. 
Médard 

Gőr.-orosz 
naptár 

Május (ó) 
21 A 4 Szil. 
22 Basilicus 
23 Mihály p. 
24 Simeon 
25 János f. 
23 Carpus 
27 Therapius 

©Nap¬ 
kelet || nyüg. 

Izraelit. Hold¬ 
naptár | kelet || nyüg-

Siván. 
25 B. Jer. 
25 Tóbiás 
28 
27 Tamás 
28 
23 Farkas 
30 38 S. 

49 
8 

26 
50 

2 18 
2 51 
8 87 

56 
59 

5 
10 

6 15 
16 
12 

Holdnegyed : # Uj hold 8 an 2 óra 54 perczkor délután. 

TARTALOM. 
Gróf Teleki László emlékezete (képpel). — Képek a hazai népéletbol (kép). — 

Fehő-borsodi kép k (vége, képpel). Luppa Péter. — A magyar nt>. Vida Jótsef. — A vég¬ 
zet utjai, Kiss Elek. — Mikép szoktassuk gyermekeinket? (folyt.) Dr. Batizfalvi. — 
Tárház. A maayar erdófzet érdekében. Divald Adolf. — Teleki gyász-ünnepelyek. — 
Irodalom és müvészet. Egyház és iskola. Ipar, gazdaság, kereskedés. Közintézetek, 
igyletek. Mi ujság? Sakkjáték. Szinházi napló. Szerkesztői mondauivaló. Nyilt tér-
leti naptár. 

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

neek.n«.t G«*t . r . - Nyomtatja Land.rer és Heckenast, egyetem-«tc« 4. e«ta ilatt P«te» 1861. 

Pest, junius 9-én 1861. 

A hazánk anyagi kifejtésére is nagy befolyással birt férfiu, 
kit ezennel bemutatni szerencsénk van, egyike azon egyéniségek¬ 
nek, kik észtehetségük, lelkük emelkedettsége s szivük tisztaságá¬ 
ban talizmánt birnak, mely ha a sors szeszélyeitől teljesen nem is 
óvja, de megtöretni sem engedi őket soha. — Gazdag palotában 
született ö, majd önhibája nélkül kipusztult abból, egész élete egy 

j vándorlás vala; de a becsület utján mindig hős és állhatatos s a 
jók diadalának méltó büszkesége volt. 

Erichsen Péter született 1794-ben Dániában, Kopenhágában, 
| Protestáns családból. Atyja pénztőzsér és hajóbirtokos volt, utódja 

a kereskedelmi világban e né-
yen jó hirben állott s messze 
tenaert ősöknek, kiknek gaz-
jjagsága emlékét Kopenhágá¬ 
ban egy ma is fönnálló palota-
^erü nagy épület tartja fenn. 

i ^éternek, mint oly tekintélyes 
kereskedelmi ház ivadék ának, 
kellő módja és alkalma volt, a 
kereskedői életet s annak fel-
a<Utát magasabb szempontból 
j^egismerhetni s ö a kedvező 
körülményeket kellően fel is 
használta, minek következté¬ 
ben, kereskedelmi esetlegessé¬ 
geknek áldozatul esett apai 
jjáza megbukása után, 1843-
£an a keletindiai kereskedelmi 
küldöttség főnökévé választa¬ 
nék s mint ilyen, Görögország¬ 
ban, Arábiában, Abyssziniá-
j>an, Chinában tett mintegy 
károm évi utazása közben, ré-
Szint terjedtebb ismeretekkel 
Eazdagitotta előbbi készültsé¬ 
gi, részint nevezetes szolgá¬ 
itokat tett az osztrák ipar és 
kereskedelem érdekében kele¬ 
ten. — Azon időtájban az 
°sztrák „Első Dunagőzhajo¬ 
zási társaság" korigényelte re-
*°írnokat létesitni akarván, 
^yszersmind a több oldalról 
észrevett s megrótt lanyhasá-
j>°t) s a hivatalnoki karba ak-
*°r beharapózó fegyelmetlen-

ERICHSEN P Í : T E R . 

séget szintén megakadályozandó: ügyei vezetésében az addigiaknál 
erősebb karokra várt s az igazgatói állomásra Kudriafsky lovagot, 
akkor cs. k. tengerész-őrnagyot hivta meg, ki teendőivel megis¬ 
merkedve, miután magával számot vetett volna — jól értesültek 
állitása szerint — a neki ajánlott állomást csak azon föltétellel 
fogadá el, uj pályáján csak ugy igért sikert magának, ha az általa 
Triesztben személyesen s előbb mondott érdemeinél fogva a biro¬ 
dalom előtt is jó néven ismert Erichsen Pétert, mint igazgatósági 
titkárt, maga mellé megnyerhetné. — Igy lépett E. P. 1846-ban az 
Első Dunagőzhajózás szolgálatába, melynek 1848-ban, midőn Ku¬ 

driafsky katonai hivatásához 
visszatért, igazgatója lett, mely 
minőségben élte fogytáig er¬ 
nyedetlen kitartással s példás 
becsületességgel müködött. 

Egy oly nagy vállalatnak, 
minő a Dunagőzhajozási társa¬ 
ság, melynek jelen kiterjedt¬ 
ségét ismerni fogja a t. közön¬ 
ség Korizmics Lászlónak a 
Magyar Gazdasági Egyesület 
mult évi közgyülésén „a du¬ 
nai gőzhajózástól" fölolvasott 
jelentéséből, — több százra 
menő hajói és naszádjai, több 
ezerre menő személyzete s 
milliókra nőtt tőkéjének czél¬ 
szerü beosztása s igazgatása a 
körülmények legrendezettebb 
s legbékésebb viszonyai között 
is sok éberséget, tapintatot és 
szeplőtlen jellemet igényel; — 
hát, midőn az ipart, kereske¬ 
dést s ezzel a közlekedést any¬ 
nyira nyomasztó politikai iz¬ 
gatottság .— mely a lefolyt 
évtizedben majd közöttünk, 
majd körültünk örökösen tar¬ 
tott, — s az állam sulyos pénz¬ 
viszonyai közötti küzdésben, 
még soha tökéletesen meg nem 
állapitott külföldi kereskedel¬ 
mi összeköttetések nélkül kell 
ily roppant vállalatot vezetni: 
mint ezt Erichsennek, igazga¬ 
tói állásának egész ideje a|att 
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