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I r i n y i J ó z s e f . 
(1822-1859 . ) 

K i hitte volna, midőn alig egy éve id. Irinyi Jánosnak, a jeles éa 
értelmes magyar gazdának arczképét közöltük, hogy ma már nagy
reményű fiának, az élete virágjában elhunyt Irinyi Józsefnek fog
juk megülni emlékesetét? Midőn a 36 éves férfiúnak febr. 20-án 
történt, köz meglépést okozó, 
rögtöni halálát jelentettük, e 
lapok egyik munkatársa szív
ből jött, szívhez szóló sza
vakkal tolmácsolá a fájdal
mat, mellyet e veszteség 
felett mindazok érezének, kik 
az elhunytat személyesen is
merek, kik irodalmi s publi-
cistikai pályáját figyelemmel 
kísérek. A mi feladatunk, 
most, e rövidre szabott, de 
törekvésekben, tényekben 
nem szegény életnek — nem 
érintve a fátyollal borított 
viszontagságos éveket 
egyes mozzanatait egymás 
mellé állítani, hogy legyen 
egész a kép, mellyet meg 
akarunk őrizni emlékünkben. 

Irinyi József nyilvános 
szereplése két részre oszt
ható : az 1848 előtti s utáni 
szakra. Amabban átalában az 
irodalom, emebben leginkább 
a prot. egyházi ügyek vették 
igénybe munkásságát; mind
kettőben a folytonos önképzés 
éa tanulmányozás fényes jelei 
félreismerhetlenek. 

Született Irinyi Albison, 
Biharmegyében, 1822. évben. 
Atyja azon kitünö, értelmes 
gazdatiszt, kinek, mint emlí
tők, lapunk m. évi 13. szá
mában szintén közlöttük 
életirását. Felsőbb iskoláit a 
nagyváradi akadémiában s a debreczeni kollégiumban végező; az 
utóbbi helyen hallgatá a jogtudományt s az 1843-i országgyűlés 
alkalmával az akkori szokás szerint szintén Pozsonyba költözött 
Királyi Tábla előtt tette le az ügyvédi vizsgálatot s esküt, diplo
máját azonban, mint az akkori időben igen számosan, nem vette 

soha igénybe. Irói hajlama már igen korán jelentkezett s tanuló 
korából valók még első szépirodalmi kísérletei, mellyeknek néhá
nyai napvilágot is láttak. Midőn 1840 táján joggyakorlat végett 
Pestre jött Biharból, határozottan irodalmi hajlamait kezdé követni. 

Itt az irodalom több előke
lőivel, különösen a nagyte
kintélyű „Athenaeum" czimü 
folyóirat szerkesztőivel(Bajza, 
Toldy, Vörösmarty) megis
merkedvén, több czikket irt, 
mellyek figyelmet ébresztenek 
a bátran és reményt gerjesz-
töleg feltűnt uj név iránt. 

1842 tavaszán külföldre 
utazott. Bejárta Németország 
egy részét s Francziaországon 
átkelvén, Londont is meglá
togatta; legtöbb időt töltött 
azonban Parisban. Az eleven, 
mozgalmas franczia nép leg
inkább vala öszhangzó ak
kori pezsgő vérmérsékletével, 
B igen otthonosnak találta 
magát közötte. Elsajátitá an
nak társadalmi szokásait, 
tanulmányozta politikai ta
nait, intézményeit. Igy tör
tént, hogy midőn egy év 
múlva Parisból ismét vissza
tért, itthonn a franczia mintán 
központosítási renszernek lett 
egyik legbuzgóbb apostola. E 
szellemben van írva útleírása, 
melly illy czim alatt (censurai 
akadályok miatt csak 4 év 
múlva) jelent meg : „Német-, 
franczia- s angolországi uti-
jegyzetek." Nyomatott íHálá
ban 1846. A munka csak 
külföldön láthatott napvilá
got s egyebek között arról is 

nevezetes, hogy előszó gyanánt egy nyilt levél van benne intézve gr. 
Apponyi György akkori magyar kanczellárhoz, mellyben panaszt 
emelt a könyvvizsgálat ellen a sajtószabadság érdekében J£ férfias ^V^SuIrVi, 
illedelmes modorú felszólalás azok részéről is tetszést vont m a B ^ í " t ^ á j 
után, kik különben a munkát, politikai elvei miatt, nem szerettük. 

R Í N Y I J Ó Z S E F 



Legjellemzőbb vala Irinyi „Uti jegyzeteiben1* a politikai állam
szerkezet megváltoztatására czélzó központosítási rendszer iránti 
előszeretete, melly a munkán veres foualkint vonul tát. Ez irányban 
és szellemben működött ő még később is, midőn 1845-ben a köz
pontosítási elvnek hddolt „Pesti Hírlapnak" rendes dolgozótársa 
lett. E tan egjnrészben ellentétben állott a hazánkban addig ural
kodott politikai nézetekkel, más részben pedig, a kor kívánalmai 
szerint csupán módosítani akará ezeket; s a mint egy felöl ellen
kezésre talált, szintúgy akadtak értelmes bajnokai, buzgó méltánylói 
is. Az idők mozgalmai hozták magukkal, hogy sok egyébbel az e 
tárgy feletti vita is megszűnt, s elég legyen itt róla emlékezni, 
mint egyszerűen históriai tényről, melly haszon és tanulság nélkül 
szintén nem enyészett el. — A „Pesti Hírlapnak," mellynek kül
földi rovatát addig nálunk alig tapasztalt ügyességgel és jártasság
gal kezeié, 1848 közepéig maradt dolgozótársa Irinyi. Ez idő alatt 
számos kisebb, mindig feltűnt és mohón olvasott, dolgozatot irt a 
hazai lapokba. Kellemesen, mulattatólag, világos előadással tudott 
irni mindig; voltak tárgyak, mellyekhez különös előszerettel és tanul
mánynyal nyúlt; de leginkább szerette az elmés ötleteket, az ellen
téteket, a franczia röpirodalom e szikrázó fegyvereit. — Ezt lehet 
nevezni Irinyi irodalmi működése fiatal szakának. 

Az utóbbi szakasz higgadt, komoly férfiút talált benne, kin az 
élet és tanulmány hatása erős nyomokban kezde nyilatkozni. For
dított s irt ő néhány évvel ezelőtt egy-egy regényt („Tamás bálija 
kunyhója,'- „Kttlcs Tamás bátyához." „Béla--, „Dicső napok,") de 
ezek inkább csak hasznos időtöltésnek tekinthetők, mellyek átmene
tül szolgáltak komolyabb tanulmányokra; öt az ujabb időben egy 
eszme foglalkodtatta csaknem kizárólag s ez a protestantismus ügye 
volt. — E részbeni meggyőződését a „Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lap" mult évi folyamában „Dunatiszai-- álnév alatt irt czikkei 
elég világosan tanúsították. „A politikai hányattatások eredmény
telensége — irja róla a nevezett lap — azon erős meggyőződésre 
vezeté, hogy társadalmunk alapos regeneratiója csak valláserkölcsi 
újjászületés alapján eszközölhető, ennek pedig első föltéteül tekinté 
a szabad egyházat. Ezen eszme volt utolsó éveinek vezércsillaga, 
melly irányt adott minden törekvéseinek. Ennek köszönheti ujabb 
egyházi irodalmunk Irinyi tollából folyt két legjelesebb müvét, 
alapos tanulmányozása érett gyümölcseit: „Az 1790,t : 26. törvény
csikk keletkezésének történetét:" és a „Zsinati előkészületekről'- irt 
röpiratot. Az első mű német fordításban is megjelent, és a külföldi 
tudós világ kitűnő tetszéssel fogadta, söt több protestáns fejedelem 
külön levelekben is kijelentette neki méltánylását." 

S ime e fiatal férfi, kinek erőteljes alakja százados életet ígért, e 
nagyratörö szellem, évekre kiszámított munkásság erös kezdenie 
nyével — mint Jókai olly találólag monda e lapokban — egyszerre 
csak kiesik sorainkból, — mínt a csatában lelőtt harezos; még 
szemeink előtt a tegnapi mosolygó tekintet, még emlékünkben 
hangzik a félbeszakított szó; és ott állunk koporsója körül és hall
gatjuk, hogy dong rajta a hideg hant . . . 

Anjou Hedvig. 
Bíbor trónon, hófehér ruhában, 
Beteg virágként lehajtva tejed — 
Miért, miért .-ir.-/. bánatos királynő. 
Mi kín eméázti fájó kebeled ? ! . . . 

A régi bú , a régi szenvedés 
Itt is szivedbe vágja körmeit ? 
Avagy tán csak e csillogó arany 
Káprázatán fakadnak könyeid? — 

Ah mennyi fény! minő gazdag levél! 
Vagy bát a fénynyel i t t i s nő az árny ? . . . 
Bibor trónon, hófehér ruhában. 
Miért, miért sírsz szép ki rá lyleány?! . . . 

Királynő voltam, kincsem, koronám 
Itt , itt viselem belől szivemen . . . 
Győzelmes valék , gyönge arezomon 
Ké t rozsa volt hódító fegyverem . . 

S mit meghóditék : e g y v i l á g vala 
Oh uralkodtam én egy szív felett! 
Uralkodtam, mint a nap a földön; 
Csak hogy rászórjak minden meleget 

Atyám vitéz volt, — nagy Lajos király — 
S Lengyelhon trónját szerzé meg nekem . . 
Oh mért nem kunyhót, egy kicsi kunyhót 
Édes hazámban, szülőföldemen?! . . . 

Mert nem volt elég megszerezni, nem, 
Énnekem kellé azt megvenni még. 
Megvenni d r á g á n , és megosztani 
J a g e l l ó v a l a trón és sziv felét. . . . 

Egy életüdv, tudd, e bibor ára, 
Egy mondhatatlan boldog szerelem. 
Mennyei trón nem pótolná helyre, 
Nem pótolná vesztett mindenem! . . . 

Királynő voltam, 8 most koldus vagyok; 
Elrabolva, el, kincsem, koronám. 
A kemény sors kínpadra juttatott, 
S ki fölsegite rá : szülő anyám! . . . 

. . . Keveset mondtam, jaj de sokat : 
Gyászos helyzetem ne ítéld balul. . . . 
Egynek a sors durva fenyőszéket, 
M á s n a k bibor trónt ad, oh kinpadul! 

Itt a tavasz. . . . 

hogy 

Boriíth. 

Itt a tavasz! Itt a tavasz 
Oh milly öröm! Oh milly öröm! 

Csak érezem, de nem tudom 
Elmondani az örömöm. 

Zöld lesz újra erdő, mező! 
Hangos újra patak, berek! 

Vidámabbak, mosolygóbbak, 
Szebbek lesznek az emberek! 

A virágok sirjaikból 
Mind kikelnek, feltámadnak! 

Örömére, gyönyörére 
Testvérüknek, a lányoknak. 

Újra düborg, dörög az ég 
Ez óriás nagy zongora! 

S a szivárvány? . . . talán rajta 
A művésznek koszorúja?! . . . 

A kolompok, csengők hangja 
Hallható lesz újra, újra! 

A suk csillag, a sok csillag 
Mosolyog és ugy hallgatja. . . . 

A telet én ugy gyűlölöm 
A mint szeretem a tavaszt : 

Szegény vagyok, ez is egy ok 
Szeretni ezt, gyűlölni azt. 

A tél ollyan, mint kaczér nŐ, 
Nem boldogit, csak elringat, 

Csókja hervaszt, koldussá tesz . . 
Virágiban nincsen iílat . . . 

De a tavasz, ifju leány! 
Tele kedvvel, pajzánsággal, 

Csókja éltet, s egy évet ad 
Minden Ölelése által! 

Itt a tavasz! Itt a tavasz! 
Vidám arezom, derűit szemem. 

Hát még szivem! az dobog csak 
Boldogságába édesen! 

Szemnek, szívnek illy derűt csak 
Egyedül a tavasz adhat. 

S most szabadba! ibolyával 
Fölékitni kalapomat. 

S felbokrétázva kalapom 
A galambomhoz ugy megyek 

Ilo^ry egészen, hogy egészen, 
Tökéletes boldog legyek! 

Az ország titka. 

Benedek József. 

T ö r t é n e t i b e s z é l y , P. S Z A T H M Á R I K Á R O L Y T Ó L . 

t V i f . l 

A z ai'útlaii v ő l e g é n y e k . 

E várvavárt nap is elérkezett. 
A Bethlen-család együtt ült. Az öreg urak kételkedtek; az; 

anya remélt; Katalin bizonyosan tudta, hogy nem csalódik. A 
szerelmes szivek között hívebb táviró van, mint a minőt közelebbi 
időkben a városok között fölállitottak. 

Katalinnak gyorsabb szivdobogása már megsugá, hogy a falu 
ebei nem hiában ugatnak; a kastély kapujalnem oknélkül nyikorog, 
s hogy azon lépések, mellyek a lépcsőn s majd a tornáezon hang
zanak, nem lehetnek máséi. Apaffy Mihálynak kellett jőni ott; 
kit, mióta a sors szerelmük elé több-több akadályt gördített, tíz
szeres hévvel szeretett. 

Valóban ö volt. Arcza e pár hó alatt, mig a világ nyelve a 
Bethlenháztól eltiltá, egészen megférfiasodott s állát selymesen 
göndör szakálgyürü vette körül. — Uram! — mond a közüdvözlet 
után Gergely ur előtt megállva — azon idő, mellyet a törvény sza
badakaratom határául kikötött, letelt s én most ki és mi által sem 
kényszerítve, de nem is gátoltatva, kegyelmed Katalin leányának 
kezét kérem 

Gergely ur szót sem szólott, nehogy a két könyü, melly szem-



pilláin tévedezett, szégyent tegyen rajta : hanem fogta a Katalin 
kezét, odavezette leányát az ifjúhoz s megölelve őket, egymásba 
tevé kezeiket. 

Most a vándorgyürü ismét ki lön cserélve s Gergely ur végre 
nem birva tovább atyai érzelmeivel, megszólalt. 

— Isten látja lelkemet, nem tudnám tovább gátolni boldog-
ságtokat, gyermekeim! 

— Nem is tenné bátyám helyesen — mond hévvel Elek ur; 
aztán a társalgás egész élénkségét visszanyerte s a társaság barát
ságos estebédhez ült, mellyen Apaffy és Katalin már egymás mel
lett ültek. 

Az esküvő napja ki lön tűzve; egy napon kellett annak lenni 
Katalin barátnőjével Kún Katáéval, kit szülei csakugyan Kendeffy 
Gáspárhoz erőszakoltak; az is elhatároztatott, hogy zajt belőle ne 
üssenek s mint minden igaz boldogság, ez is csendes legyen. 

Kún Katalin rokon volt a Bethlenházhoz; azért elhatározta
tott, hogy Kendeffy Gáspár menyegzője is Küküllőn történjék meg. 

Meg is történt illő fény nyel és szertartással. 
Maga a gubernátor, a kanczellár, szóval, az ország szine, teljes 

ősi fényben ott vala s öröm zajgott mindenfelé az Ösi palotában. 
De az urak közöl kevesen sejték, hogy a fényes ünnepélyen 

nem egy, de két menyasszony van. Egy boldog titkos, kinek foly
vást köny csillog szemében s egy boldogtalan nyilvános, kinek 
szemében nem volt könyü, de ott égett valami magyarázhatatlan 
eltökélés tüze, melly fojtott szavai és különös viselete mellett 
sokaknak feltűnt és nem jóra gyanittatott. 

A Bethlen urak ugy akarták, hogy midőn Kendeffy lakodal
mának vége lesz s a nem rokonérzelmü urak eltávoznak, családi 
körben üljék meg az Apaffyét is. 

De Bánffy György elöl még sem titkolhaták el, ki elsápadt az 
irigységtől, a mint ebéd közben a szándékot elmondák neki. 

_ Ur! — mond Bethlen Gergelyhez, azt nem lehet illy kön
nyen megejteni. 

— Apaffy teljeskoru s tehet, a mit akar — veté ellen Elek ur. 
— Az igaz; de kanczellárius uramnak csak mégis súgja meg 

kegyelmed. Ne történjék ugy, mint valami gonosz cselekedet, 
egészen titokban. Ezt már az Apaffy név is megkívánja. 

— De Miklós e házasságnak épen nagy ellensége. 
— Már megvan; mit tehetne ellen? . . . 
— Hiszen ha épen kell, később kisüthetjük — fejezi be Ger

gely ur. 
Bethlen Miklós hallá a sugdosást, de a poharazás közben tör

tént czélzások daczára nem gyanította, mi fog történni. — Neje be
teg volt s ebéd végeztével rögtön fogatott, hogy haza menjen. 

Elébb Kún uraimékhoz ment, mint különben is rokonaihoz, 
hogy leányuk férjhez adásához szerencsét kívánjon. 

— Nem javaltam ezt a házasságot, bátyám uram — mondja 
Kún Miklósnak az örömapának, — de ha már megtörtént, szivem
ből kívánom, legyen rajta Isten áldása. 

E kívánság a szülőket, ugy látszik, meghatotta; könyes sze
mekkel vettek búcsút a kanczellártól. 

Gergely ur nem számított arra, hogy rokona illy hamar távoz
zék; marasztá is untalan, de a való okot sehogysem tudá kisütni. 

Már tornáczon állott a tiszteletreméltó főurat kikísérő tár
saság, midőn Bánffy György, Gergely úrhoz fordulva, mondja : 

— A dolgot miért nem mondja meg kegyelmed kanczellárius 
uramnak? 

— Miféle dolgot? — kérdi megütközve Bethlen Miklós. 
Gergely ur ötölt-hatolt s kerülő szavakkal akará tudtul adni. 
— Egy szó mint száz — vág közbe a gubernátor — Apaffy 

Mihály ur is ma tartja lakodalmát Gergely ur leányával Katával. 
Bethlen elképedt. 
— Elvégzett dologhoz, urak, nem kell tanács! — mond végre 

igaz fájdalommal — a kik kezdték, hajtsák is végre s feleljenek 
Istennek és lelkiismeretüknek a következésekről. 

De csak nem megy el bátyám uram, ezt tudván? — kérdi 
Gergely ur elhalványodva. 

De elmegyek biz én Öcsém uram. Ég őrizzen, hogy e dolog
ban még hallgatva is részt venni tartozzam. 

— De innen biz nem megyén! — mond Elek ur negélyzett 

jószívűséggel s Bethlen Miklós csurapéját lefelé vonva. Különben 
kiszedetem a szekere kerekeit. 

De Bethlen semmi áron sem akart maradni. Végre a guber
nátor félrevonta s valamit súgott neki, mire kedvetlenül visszatért 
a társaság közé. 

Megvolt minden, mi a régi jó időkre emlékeztetett. A világ 
legszebb és legdaliásabb öltözete, nőkön, férfiakon, királyi fényben 
ragyogott, még a pártás szüzek, — kikről Sándor orosz czár haj
dan megjegyzé, hogy ollyanok, mintha egyről egyig királynők 
volnának, — éltek, s nem adtak még helyet a franczia divat káros 
befolyásának. Lelkes anyák kebelén lelkes honfiak és nők nőttek 
s a czimbalom és tárogató — eltemetett hangszer — első vidám 
hangjára megmozdult a romlatlan vér; lengett a mente, röpültek a 
hófehér szoknyák s aranyos párta-szalagok. 

Válogatott párok sétálták körül néha-néha a termet s járták, 
hol a lassút hol a toborzót, hol a hároma-tánczot, a mint a zene 
szeszélye hozá magával. 

Karöltve sétált a két menyasszony; mert most már Bethlen 
Kata fején is rubinkoszoru fénylett. Mindenik kitért utjokból, min
denki mondott valami hízelgőt nekik. 

Bethlen Kata az üdvözleteket könyüs szemekkel, Kún Kata 
mosolyogva fogadta. 

De az a könyü a boldogságot rejté és az a mosoly halálos küz
delmet fedezett. 

Illy vigalomban azonban ki vizsgálná a szivek belsejét s ki ne 
adná át magát a kínálkozó kedvszeszélynek? . . . 

Át is adta mindenki; csak a mindent tudó öreg urak feje füg
gött busán alá. Kis remény volt az, mit most elvesztenek, de mégis 
csak remény volt s annyival kedvesebb, mert ez vala az utolsó. 

— Bátyám! — mondja jelentékeny hangon a gubernátor — 
hallom, a lassú lengyelt húzzák. A menyasszony táncza kezdődik. 
Nekem kellene e tisztességet elvégeznem; de tudom, a rokonoknak 
kedvesebben esik, ha kegyelmed viszi el. Ugy is le vannak verve 
kegyelmed kedvetlensége által. 

— Majd még jobban is le lesznek — mondja Bethlen Miklós. 
-— A leánynak érző szive és kemény lelke van; e tánezot fel

használhatja kanczellárius uram. 
— Gondolja kegyelmed, hogy sikerülni fog? . . . 
— Teljesen hiszem — mondja Bánffy. 
Bethlen Miklós ment és fölkérte a menyasszonyt. 
Gergely és Elek ur meg voltak lépetve s vidámon közelitettek 

Bánffyhoz. 
— Ezt, öcsémuram, kegyelmednek köszönhetjük — mondja 

Gergely ur. 
— Nehezen tudám reá venni az öreg urat. Most én a másik 

menyasszony után látok. 
S megindult, hogy Kún Katát fölkérje. 
A lassú lengyel, — illy esetben inkább szertartás, mint mulat

ság táncza, megindult s elöl a szép, magas homlokú, de már üss 
Bethlen Miklós, a virító menyasszonynyal, mint hó a tavasz első 
virága mellett, öreges, de méltóságos léptekkel megindult. Utána 
az életeleven Bánffy lépdelt, büszkén tekintve, a gyönyörű termetű 
hölgyre, ki megtörten nyugodott karjain. 

A két menyasszony most szerepet cserélt; Bethlen Kata arcza 
kipirult a táncz közben s boldogságának érzete lefogta az Öröm és 
részvét könyüit. Kún Kata arczán azonban sűrűen hulltak azok; 
eszébe jutott a legközelebbi táncz, mellyet néhány hó előtt még 
olly vígan és boldogan lejtett. 

— Ez utolsó tánezom ez életben! sugá végre Bánffynak, érzel
meivel tovább nem birva. 

Bánffy igyekezett, a szép menyasszonyt megnyugtatni. 
— Ugy látom, húgom, igen boldog vagy - mondja Bethlen 

Miklós. 
— Nagyon boldog — suttogja szemérmesen Bethlen Kata. 
— Sajnálom, hogy nem kívánhatok hozzá szerencsét . . . 
— Miért nem? — kérdi megdöbbenve a leányka. 
— Tudod, húgom, hogy szívből szeretlek — keresztleányom 

vagy s legkedvesebb előttem házatoknál, de ha fel tudnád érni 
észszel, te is sírnál a helyett, hogy öröm ragyog szemeidben. . . . 

— Istenre kérem, beszéljen nyiltabban kegyelmed. . . 



A m e z i á d i b a r l a n g b e l ü l r ő l 

— Mi most az ország torát üljük. £ házasság által Apaffy 
végképen elveszti a fejedelemség reményét; neki nem lett volna 
szabad, az udvar hire nélkül házasodni. Ö felsége a császár maga 
vállalta volt el a gyámsá
got 8 igy kellett volna, hogy 
ö adjon nőt Apaffynak. 

— Ez volt hát a titok, 
mellyet annyit rejtegettek 
előlem ? — mond Kata el
sápadva 8 Bethlen Miklós
nak erősen kellett tartania, 
hogy ki ne hulljon karjai
ból. — A szemekből rögtön 
eltűnt az öröm fénye; a 
piros czipöjü kis lábak in
gani kezdettek; helyére 
kellett vezetnie Bethlen
nek, ha botrányt nem akart. 

S a két menyasszony 
nem tánczolt többet; a gon
dos anyák és vőlegények 
aggódó kérdéseire, beteg
séget adtak ürügyül. 

Most folyvást együtt 
beszéltek s ha vőlegényeik, 
vagy barátnőik közeledtek, 
egyszerre e lhal lgat tak 
mindketten. 

Igy mindinkább ha
nyatlott a jó kedv; a két 
vőlegény kedve is megcsap
pant, s Kendeffy, ki kedvelt italaiból kellőnél már is többet ivott, 
boldogtól boldogtalantól tudakozódok, hogy mi lelhette az ö meny
asszonyát? 

Senki sem tudta megmondani. 
Végre a mennyasszony nótájára került a sor, — midőn a két 

ara egyszerre eltűnt, be nem várva a vőlegényeket, kiknek karjain 
kellett volna távozniok. — • 

Már ez is meglepetést szült; de még nagyobbá növekedett 
ez, midőn a két vőle
gény egyszerre vissza
tért s kifíirkészhetlen 
arczczal helyet foglalt 
a teritett asztalnál, a 
nélkül, hogy valakihez, 
vagy egymáshoz egyet
len szót szólanának. 

Az öreg urak né-
mellyike részvéttel tu-
dakozá a történteket; 
de Apaffy egyetlen árva 
szót sem szólt. csak fo-
gyasztá a czelnait egy
másután. 

De Kendeffy Gás
pár, kit melléknéven a 
„vörös hajúnak" nevez
tek, s ki hirtelenében 
kelleténél jóval is töb
bet ivott, végre kifa
kadt : 

— Gyalázat ez, a 
mi rajtunk történt. — 
Mindketten zárva kap
tuk menyasszonyaink 
szobáit. Az enyém még 
azzal fenyegetőzöt t , 
hogy ha nem távozom, 
kést üt magába. 

— Megmondtam én 
azt kegyelmednek — mondja Bethlen Miklós — jó előre; az ÜI3 es 
dolgot nem lehet erötetni. 

Azzal Apaffyhoz ment s karon fogva félre voná az asztaltól. 

A. m ' • i á li b a r l a n g , k í v ü l r ő l t e k i n t v e 

— Ne árulja el magát, nagyságod; se nevetségessé ne tegye 
magát az emberek előtt; a helyett jobb, ha befogat és hirnélkül el
távozik . . . A leánynak erősebb lelke volt, mint nagyságodnak s önér

dekéért as országét kocz-
káztatni nem akarja. Tanul
jon a férfi a nőtől! 

Apaffy könnyedén a 
mint volt, kirohant; azután 
paripára veté magát s a 
kemény hideg télben egyet
len vékony selyem dol
mányban viaszavágtatott 
Almakerékre. 

A vendégek nagy ré
sze, söt maga az örömatya 
is, csak reggelre virradva 
sejtett valamit a dologból. 

Ekkor pedig a vigan 
kezdődött lakodalom torrá 
változott; mert midőn reg
gel Kún Kata szobáját be
törték; ott találták azt 
meghalva, vérében. 

A „vöröshaju" Ken
deffy akkor is ittasan fe
küdt egy mellékszobában s 
nem sejté, hogy ittas dö-
römbözései és fenyegetései 
illy borzasztó eseményt 
idéztek elö. 

Bethlen Kata szétté
pett koszorúval feküdt párnáin, mellyek kifolyt könyüitől valának 
nedvesek. De ajkai mosolyra valának nyitva álmában; talán azon 
boldogságról álmodott, melyet épen örökre elveszített. 

Apaffy Mihály nehéz betegségbe esett; még fel sem lábbado-
zott abból, midőn a ballépés eredményéül az udvartól következő 

leirat érkezett ; 
„A házasság meg

engedtetik, de meg nem 
áldatik. — Apaffy olly 
ágyba feküdjék, minőt 
magának vetett. Az ud
var bensőleg örvendhet, 
hogy Apaffy a császár 
megvetésétel, magát a 
diplomában igért örö-
ködés alól fölmenté." 

Ez volt az ország 
titkának megfejtése. 

Alig hagyá el az 
ágyat, mellyhez beteg
sége szegezte, midőn 
uj parancs érkezett, 
hogy „sub honesta cu-
stodia" felszállittassék. 
Fel is ment, özvegyen 
hagyva menyasszonyát, 
ki pártáját mindörökre 
megtartá, s Hantinak 
csakugyan Klárát kellé 
elvennie. ApafFyt sem 
lehete többé házasság
ra venni; bár az első 
természetesen könnyen 
megsemmisíthető lett 
volna. Es már ketlejök 
sziv titka volt. 

Igy hervadt el a két nemes ifju sziv, egyetlen eszméért, 
mellyért áldozatul esték, anélkül, hogy azt győzelemre emelhették 
volnál . . 



A uieziádl barlang. 
(Biharmegyében.) 

Szép magyar hazánk áldásdus rónái, felváltva bérczövezte tájak tarka 
képével, valamint egyrészt a bőség tárházának, ugy másrészt egy széles ér
telemben vett Tempevölgynek tekinthetők. — Kielégítve vannak itt vágyai 
és reményei az otthonias körnek élő földmivclő gazdának, s kielégítve lehet
nének vágyai az utazásokat szomjúhozó természetbarátoknak, vagy a regé
nyes tájak ölén ábrándozni óhajtozó touristáknak s a helyett, hogy e hon fiai 
külföldön keresnék, mint átalában szokás, a természeti tünemények s nagy
szerűségek képeit, czélszerübb volna, ha előbb hazájuknak ez oldalú számos 
nevezetességeit ismernék meg, hogy igy meg tudnák becsülni azt, mit talán 
külföldön nem is találhatnak. 

Vannak e honnak igen sok eddig is Ösmert, s hirnévre emelt pontjai, 
de vannak ezenfelül számos olly nagyszerű helyek s nevezetességek, a mely-
lyek részint egészen ismeretlenek, részint neveik még nincsenek el hangoz
tatva, s eddig mint szerény ibolya csak azon kis körnek mutatják kellemüket, 

veres ugró-kutja, hieroglyph oszlopzatai, obeliskjei, — különösen pedig füg
gönye és utóbb a Kalváriahegye, ugy nagytava, a szemlélő előtt egy mesés 
alvilágot alkot, melly a keblet elragadja s ámulattal tölti be , — azonban 
hazánkban létező aggteleki barlangunk nem igen áll alább ezen harzi üre
geknél. Ugyanis terjedelmére nagyobb, mert a régibb időkben ösmert ága
zatok hosszasága 4194 ölet tett, most ujabban pedig Dr. Schmidl ur uj ágat 
fedezett fel, miáltal már ezen különben is roppant terjedelmesség jelenté
kenyen szaporodott s igy méltán, nagyság tekintetében, Európában első he
lyet foglal. 

Igaz ugyan, hogy ezen nevezetességeket még eddig személyesen lát
hatni alkalmam nem volt, csakis leírások alapján ismerem, azonban azon 
hitben élek, hogy bárha a járásunkbani „metiádi" barlangnak eddig is
mert terjedelme nem olly jelentékeny mint ezen fentebbieké, mindamellett 
torkolata, belalakzata, s valóban nagyszerű csepegőkövei olly nevezetes 
tünemények, mellyek bármelly utas vágyait nemcsak hogy kielégítik, de sőt 
képzeleten felüli dolgokban is részesitik. 

Én részemről Dél-Biharmegyének eddig ismert barlangjait, jelesen a 

K é p e k J a p á n b ó l : Jeddo. - (Lásd a szöveget 162. oldalon.) 

hol a természet által alkotva vannak, — azonban az illy kitűnőségeket a 
közönséggel megismertetni, mindenki hivatva van. 

Hivatott kötelességnek akarok tehát megfelelni, midőn egy vidékünk
nek kebelében létező, és itten is csak rövid idő alatt ismeretes kitűnő szép
ségű barlangnak rövid leírását közlöm. 

Belényes városától keletészak felé, 1 órányi távolban létezik egy köz
ség, mellynek neve „Ittetiád." Ezen község határában, a községtől magától 
félórányi távolságra pedig egy barlang, a melly mind nagyszerűsége, mind 
pedig számos gyönyörű csepegd kövei miatt az adelsbergi és aggteleki barlan
goktól nem messze áll. Igaz ugyan, hogy a harzhegyi barlangok, és különösen 
az adelsbergi a legkitűnőbb, s az eddig európai hirt kivívott an ti páros i, a 
derbshirei, yorkshirei,a gailenreutheri barlangok, ugy a nápolyi ebbarlang, Fin
géi barlangja, az aggteleki, a sziliczei és más barlangok felett az elsőséget ki
vívta, és évenként igen számos látogatót távol országokból is előcsalogat, mert 
hiszen ezen barlangnak eddigi ösmert területe 15,000 láb hosszaságra tétetik, 
számos csepkövei, különösen a Ferdinánd nevü osztálynak vizesésű alakzatai, 
orgonái, háromszínű oszlopzatai, Sz.-Péter széke, oltárai, harangjai, orgonái, 

fonácsait, oncsászail, pestere.it vagy igriaüt, bánlakit, fericseit, és más szá
mos apróbbakat mind ismerem, azonban részint az alakzat és nagyszerűség, 
részint a csepegőkövi formatiókra nézve, összesítve sem állják ki a meziádi-
val a versenyt. 

Különös ezen barlangnál az , hogy mind ez ideig ismeretlen volt, 
ugyanis a román ajkú pórnép természeti ösztönből az illy üregek iránt 
félelemmel viseltetvén, s azt gonosz lelkek tanyájául tekintvén, habár torko
latáról tudomása is volt, mindamellett uri embereknek arról soha jelentést 
nem tett, és igy egy ezük völgy mentén a hegységben mintegy elzárkózva 
létezett jelen barlang, soha szóbeszédbe nem jöt t . —Mult évben a cs.k. telek
könyvi hivatalnokok által helyszíni munkálataik felvétele alkalmával észre
vétetvén , ugyancsak ők megszemlélték, és dicsérettel elhalmozták, igy 
azután mult évben a nemzeti múzeumnak küldöttei, Fricaldszky nrak bővebb 
vizsgálat alá vették, e habár egész terjedelmében mintegy 6—7 órai idő 
alatt meg nem is szemlélhették, mindamellett már a tapasztaltakra kijelen
tették, hogy csepegőkövü alakzatai szebbek az aggteleki barlangéinál, így 
azután nekem is alkalmam volt ezen barlangot még bővebben kikutatni, 
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hal«ár még nem is egészen, mert néhány ágakat szemléletlenül kellé hagy
nom a szükséges kötelek hiánya miatt, mellyeken a mélységeken leeresz
kedni kelletik. Mult évi aug. hó 31-én Belényes városának uri egyénei, 
szép hölgyek kíséretében, mintegy 18 szekerén egy ünnepélyes látogatást 
tettek a barlangban, 8 ez alkalommal, három vallásfelekezetii lelkész urak 
által, számos falusi lakos jelenlétében, teljes ünnepélyességgel a barlang 
„Erzsébet barlangnak" kereszteltetett, mellynek emléke egy vastábla önt
vény által örökittetni fog; ez alkalommal a barlang torkolata két pontról, 
ngymint a völgyből , s a torkolatból Müller Dániel ur által lerajzoltatott, 
melly rajzok itt láthatók. 

A barlang torkolata mintegy 7 öl magas és 5—6 öl széles — a fő-
barlang nem nagyon hosszú, alig 200 ö l , azonban ez igen magas 8 6-tól 
15 ölig változó, — de több ágazatai vannak, mellyek többnyire meredek 
sziklafalon vezetnek felfelé, s ottan azután szűkebb torkolatokká alakulnak, 
és folyosó alakzatban kanyarodnak, melly kanyarulatok számos mellékes 
ágakat, s ezek ismét másokat fejlesztenek, s ezen ágakban vannak a legszebb 
csepegőkövi alakzatok. Ezen ágazatokon átjuthat az ember a főüreg tetején 
vagy is emeletén az egyik oldalról a másikba, — több helyen, hol a főüreg-
ből az ut felfelé vezet a mellékes ágakba, olly melységek léteznek, mellyek a 
25—30 öl magasságot elérik, és mind jobbra mind balra menedékesen lefoly
nak; illy helyeken a talapzattóli átmérő a túlsó talapzatig hihetőleg 4Ü0 
lábat felülhalad, s igy az adelsbergi kalvariahegynéli legnagyobb üreghez 
hasonlítható. Egy ága felnyúlik a hegytetőig, s azon az ember mindig me
nedékesen halad felfelé, melly ágban pompás és nagyszerű alakzatok léteznek. 
E g y másik ág csupa oszlopzat-sorokon áll,mintegy 120 ölnyire, és a lecsüngő 
tölcséres alakú csepkövek ezrei igen nagyszerű képet tüntetnek elé, mellyek 
minden lépésnél ujabb s ujabb bámulatos változatosságot tanusitanak. 

Egy kis folyó is van a barlangban, melly ott ered, a torkolatnál pedig 
a kövek között elvész, és mintegy 200 ölnyire alant a völgyben újra kibugy-
gyan, ez képezvén a meziádi patakot. 

A barlang eddigi ismert részeinek megszemlélésére legkevesebb 4 óra 
kívántatik, és hihető, hogy még több ágai vannak, mellyek szépségükre a 
többiekhez hasonlók lesznek. 

Csontok a barlangban nem igen vannak; élő állatok, különösen denevé
rek, millió számra tanyáznak benne. K. T. 

Képek Japánból. 
(Jeddo főváros.) 

Japán a legutóbbi időkig ismeretlen volt az európaiak előtt, még a 
hollandok is, a nekik nyitott kikötőkből legfolebb egy mérföldnyire hatottak 
befelé a partokon. Legújabban azonban lord Elgin a fővárosban Jeddoban 
fölkereste a császárt s ott kereskedelmi szerződést eszközölt ki, mellynél-
fogva az európaiaknak Jeddoban még a lakás is meg van engedve. 

Jeddo Japánország Musasi tartományában fekszik, kiterjedése 20 
angol mérföld s 1 ' — - millió lakossal bir. A világ legszebb városai közé 
tartozik, páratlan kiességü vidékével (lásd a rajzot); széles, világos utczái 
legtöbbnyire derékszögben metszik egymást. A vár a város közepén, egy 
halmon fekszik. Sánczok, árkok veszik körül s 12 angol mérföldnél nagyobb 
kiterjedéssel bir. Három, fal által elválasztott részből áll. A z elsőben a csá
szár férfirokonai, a másodikban az ország hűbéres fejedelmei, kik minden 
évben hat hónapot Jeddoban tartoznak tölteni, a harmadik, vagyis legbel
sőbb osztályban maga a császár lakik, kit előbb Kubo, most pedig Tycoon 
néven neveznek. A téjdelmek és nemesek palotái igen terjedelmesek s néhol 
120 láb szélességű utczákat is képeznek, mellyek a legjobb karban tartatnak 
fenn. A birtokosok magánlakát fákkal, virágokkal beültetett udvar veszi 
körül, mellynek négy oldalát a szolgaszemélyzet laka, az istállók s egyéb 
gazdasági épületek képezik. A z udvarba vezető kapu igen csinos tömöralaku 
[..faragvány, bevonva a legfinomabb fénymázzal. 

Jeddo vidéke lakóinak házait mindenütt nyirott eleven sövény és karó-
zat köríti. A ház, mint lakói is, tiszta. Minden falunak van fürdőháza, hol 
férfi, nő, vegyest fürdik. — A mező igen j ó állapotnak örvend. Mindenütt van 
thenház, mint Európában kávéház, hol fiatal 6zép leányok szolgálnak fel, kik 
szép szemöldeik és fehér foguk által tűnnek ki. Japánban az is egy megkü
lönböztető jel, hogy az asszonyok szemöldeiket leborotválják s fogaikat feke
tére festik; ellenben a leányok szép fehér fogakkal s szemölddel birnak. 

Japánország majdnem teljesen ellentéte Chinának; itt minden a régi
ben tesped, ott ellenben a haladás ösvénye tűnik elé.A széles utczák közé
pen kikövezvék; az ablakokat csinos szövetű gyékényfdggönyök takarják, 
gyékény teriti be a padozatot ia. Minden házhoz kis kert is tartozik. A tisz
taság a japánok főjellemvonása. A japán igen tudvágyó s kész a jobb ujjal 
azonnal fölcserélni a roszabb régit. Nangasnki-ban már gépeket kovácsolnak 
vasutak s gőzkocsik számára 

Bennszülött gépészek s kapitányok vezetik a japán hadihajókat, mely-
lyek közt mar két gőzös is van. A villanytávirót, mellynek készítését az 
amerikaiaktól tanulták, már kezelni képesek; készitnek légmérőt, hőmérőt, 
szögmérőt stb. Táv- és górcsöveik igen jók és olcsók. A z üveget nemrégtől 
ismerik, sőt az ablakokra máig is ritkán használják; mindazáltal már van 
egy olly jeles butájuk, melly az európainak semmiben sem igen engedő ké
szítményt állit elő. A z ország belsejében egy rövid vasutat is készítettek. 

A japánok közöl sok beszél hollandul, néhány angolul is. A talán igen 
t-múlékonyak s ha fólveszszük, hogy csak három év óta állnak még közleke
désbea az idegenekkel, ugy előrehaladásukat lehetlen nem csudálni. 

A japán kétségkívül legelevenebb néptörzs a mongolfaj közt, a ha 

kormánya az idegenekkel sokoldalulag megindult közlekedését nem akadá
lyozza, akkor a vasutak, gőzhazók, távírók stb. tényezői a haladásnak, csak
hamar imeghonoaulnak e nagykiterjedésű országban, a keresztyénség is hó
dító utat tör oda magának, ha az angolok s amerikaiak cszélyesen járnak el; 
mert itt a fegyver és erőszak nagyobb ellenállásra találna, mint a lomha chi
nai népnél, miután Japán életképes, erős ország, melly ha benne a polgároso
dás meghonosulhat, igen tekintélyes állást foglaland el. 

Bercsényi fia. 
Midőn I. Napóleon Mainczot ostromolta, egy ízben az ostromlók és a 

bennlevő osztrákok közt egy heti fegyvernyttgvás jött létre. Ez idő alatt a 
várbeli tisztek lejártak a városba kosztozni. 

Valamellyik délben történt. Nagy János, székely-huszár főhadnagy, 
ebédre indult, 8 esetleg egy franczia tisztekkel telt vendéglőbe lépett, kik 
közt tétova nélkül helyet foglalt. Ebéd közben egy fiatal franczia tiszt azon 
furcsa kedvtelést vette magának, hogy a huszár-főhadnagy boros-poharát kése 
hegyével ismételve felbillentgette. 

Nagy János hallgatott, 8 poharát mindannyiszor újra megtöltötte. De 
végre megunta a tréfát, — elkáromkodta magát s elégtételt követelt. 

Zaj támadt. 
Azonban egy ősz franczia tábornok a csendháborítót börtönbe küldte, 

s ekkép a dolgot kiegyenlitnie s a fölpattant székelyt lecsendesítenie sikerült. 
Egyszersmind tiszta magyarsággal igy szólította meg Jánost : 
— Uram, ön magyar ? 
— Igen, felelt ez csudálkozva. Nagy János, második székely-hu9zár 

ezredi főhadnagy vagyok, — ha ismeri tábornok ur ez ezredet. 
— Ismerem. Hogy hívták ön atyját? 
— Nagy Bálintnak. 
— Es nagyatyját? 
— Ez megint Nagy János volt. 
— Mi nevezetest tud ön erről? 
— Egyebet nem, csakhogy a Rákóczy-forradalom után gróf Bercsényi 

Miklóssal kibujdosott Törökországba, s vele volt Kodostóban egész haláláig. 
Aztán visszatért Magyarországba, 8 hazájában végezte életét. 

En az ön nagyatyját. Nagy Jánost, jó l ismertem, mert én a Bercsényi 
fia vagyok, gróf Bercsényi Miklós. Z. K. 

Bwngcszet 
az é let és t u d o m á n y mezején. 

— Seneca a vén fösvényeket olly balgáknak és következetleneknek tar
totta, mint azon utazókat, kik, minél rövidebb utjok : annál több útravalót 
raknak uti zsákjokbn. 

— A kutyabölcsek (kynikus philosophok) azért hagytak, növesztettek 
hosszú bajuszt, azért eresztettek hosszú és terjelmes szakált, hogy midőn 
azokat pödörgetik és markolászszák, húzogatják és simongntják : mindig jus
son eszökbe férfiúi méltóságuk, férfiakhoz illetlen hasztalanságokra el ne ve
temedjenek. — Férfiak! ne illessétek tehát szőrkaszákkal characteristicáto- . 
kat; — hadd vonuljon el igaz beszédű ajkaitok fölött a bajusz egész méltó
ságában, hadd omoljon el melleteken a rengeteg szakái! . . . . csakhogy 
aztán : szátok beszéde és kebleitek érzelmei is férfiasak legyenek. 

— Igen sok enni és innivalóm van, jó Diogenesl monda egy dúsgazdag 
a kynikus bölcsnek s igen keveset ehetem és ihatom, azon kevéskét is igen 
rosz ét-és itvágygyal; mit tegyek, hogy jó izüen és sokat ehessem és ihassam? 
Egy darabig ne egyél és igyál semmit; — később, ha étvágyad megjő, — it-
vágyad sem soká késendik: és ha mind a kettő megjött : folytonosan egyél és 
igyál , de mindig keveset : czélodat éred — válaszolá a vén bölcs , ki nyu
godtan elmélkedett, ülvén donga-várában. 

— A kutyáknak — hüségöket nem is említve — sokat köszönhet az em
ber. A bibor festésre egy fönicziai eb tanította a világot. A Carolingi fürdőt 
Csehországban IV-ik Károly alatt egy cseh kutya fedezte fel, melly az ősfor
rásban lábát megégetvén, ordítva futott gazdájához. A Canári szigeteket is 
a Canís-tól nevezték el, mert ott igen sok és igen könnyen tanítható — ido
mítható kutyákat találtak és találnak ma is azok, kik nem restclik búvárolni 
a kynegelika (kutya-idomitás-tan) szabályait. 

— Caligula legtöbb bátorságot követett el mind azok között, kik valaha 
uralkodó székben ülve, valamellyik ország kormánypálczáját forgatták. Ne~ 
vét a hadi csizmától — caliga — vette. — L o v á t Incitatust polgármesterré — 
consullá — nevezte ki Rómában. Midőn seregét az Athosz hegyen vezette; 
azért mert nagyon meredek volt s parancsára meglapulni nem akart : annak 
gerinczére káplárokat állított 8 azt forma szerint megcsapatta. A tengerbe 
ballistákkal, parittyákkal és nyilakkal belődöztetett; — és fél napi ostrom 
után, hadi sarezott vetett Neptun birodalmára s a tengerből 10 egész kosár 
csigát szedetett ki; — és e győzelmei és viselt dolgai után, mint ki a legna
gyobb ellenségeket igázta meg : triumphussal vonult be birodalma hét hegyű 
fővarosába. — Ezek befejezéséül 10,000 font pókhálót szedetett össze, hogy 
megmutassa, milly roppant az ö birodalma, 

— Neró arany horoggal halászott; lovaira ezüst patkókat veretett. 
— Heliogabalus ebeit libamájjal, oroszlánait fáczán és harkályhussal 

táplálta; lovai alá kázsiát szóratott az ólban. 
— Eglon — a Moábiták királya — korának legvastagabb férfia volt : 

Ehud merítette hajába kétélű kardját s ugy halt meg. (í.iyuunk > 



k a k a s Márton a szinház körül . 

X C V I I I . Levél . „A'e szomorkodj, légy vig!" 
Kedves, édes szerkesztő ur! 

Ha valaki mindig azt beszéli, hogy roszul mennek az üzletei, ha uton, 
útfélen azt lamentálja, hogy nincs pénze, ha szüntelen azzal traktálja isme
rőseit, hogy nincs már a csizmájának talpa, hogy bizony maholnap exequál-
jak; mit nyer vele? azt nyeri vele, hogy az emberek kerülni fogják; apró-
donkint kezdenek az ismerősei elmaradozni tőle, senki sem hitelez neki 
többet egy batkát sem; s utoljára valósággal bukott ember lesz belőle. 

Ha mi hétről hétre mindig csak azt emlegetjük a közönségnek, hogy a 
nemzeti szinház elpusztul; hogy a nemzeti szinháznak vége van,hogy a teteje 
leszakad, hogy a feneke kiesik, hogy se pénze, se posztója, hogy már jövőre 
semmi sem lesz, a miért érdemes legyen valakinek a szinházba járni, mit 
nyerünk vele? azt nyerjük vele, hogy a közönség elijed attól a háztól, a hol 
illyen szomorúságokkal fenyegetik, s minthogy ott van az a másik szinház 
az ujtéren, a hol minden szépet, jót , fölségest ígérnek, átmegy oda; nálunk 
megcsökken a bérlet, s igazán ollyan szegények leszünk, mint a millyennek 
kihirdettük magunkat. 

Már pedig ez most a hírlapok politikája a nemzeti szinház irányában, 
épen a bérlet kezdetekor. 

A „Pesti Naplónak" — már ex principio — semmi és eenki sem tet
szik. Ez még a meg nem született drámáktól is előre disgusztálja a közön
séget : mintha gyönyörűségét találná abban, hogy a színre kerülendő újdon
ságok már előre megbukjanak. Ezzel nem lehet beszélni. A lapnak nincs 
gazdája, ott minden ember ur, 6enki sem parancsol a másiknak. 

A „Hölgyfutár" hasonló hibát követ cl az ujon sze.ződött tagok irá
nyában, kik pedig nem az eltávozó triariusok helyét elfoglalni, hanem szük
séges szakmát betölteni és sarjadékot képezni jőnek. E lve : azokat előre diff'a-
málni a közönség előtt. (Ugyanezen elv, mint Nemesis sujt rá vissza a pá
lyadrámák ügyében.) Szerinte Egressy ée Szigeti eltávozása után a dráma 
impossibilissé vált. 

A „Nőv i l ág" még tnlmegy rajta. Ez épen egyenesen felhivja a közön
séget, hogy ne járjon többet a színházba, hagyja ott, hadd bukjék meg. 

Én bizony magam is nagyon sajnálatos állapotnak vallom, hogy 
Egressytől és Szigetitől meg kell válnunk, hanem sokkal okosabbnak talá
lom, arra működni, hogy őket újra visszahozhassuk, mint arra, hogy elválá
sukért boszut álljunk. 

Már pedig ha mi a színházat szépen megbuktatni segítünk, abból nem 
az fog következni, hogy az eltávozott három tagot visszahozzák, hanem az, 
hogy még másik hármat eleresztenek, és nem az, hogy a drámai első dijat 
2500 ftra felemelik, hanem az, hogy 1200-ra leszállitják. A ki ezt nem hiszi 
valószínűnek, nézze meg azl854-ki állapotokat s majd meglátja, hogy akkor 
állt a drámai személyzet 13 tagból s a legelső szinészi fizetés volt, a mit fen
tebb irtam. Ide visszajuthatunk, ha tetszik. 

Egy felviruló sziuház bizonyosan rövid időn vissza fogja szerezni az el
távozott művészeket, egy megbukó szinház bizonyosan örökre elhagyja őket 
veszni. — Azonban vigasztalásul mondhatom, hogy nem is állunk a szín
házzal ollyan igen nagyon közel a megbukáshoz. 

A szerződtetett uj tagok mind szép tehetségek, a kiknek épen csak 
Pest hiányzott, hogy mágusát egész művészekké képezhessék; szorgalom, 
művészi ihlet és tűz mindegyikkel közös; tanulmány és tisztuló izlés nevelni 
fogja őket. 

Az előadásokat uj szellem fogja kormányozni. A rendezőség fontos hi
vatala egy kézbe került és mondhatjuk, hogy ollyan kézbe, mellynek értelmes 
feje is van és egyúttal erős szive az akadályok elől vissza nem hátrálni: 
Szigligetiébe. 

Ez hiányzott mindig. Egy felelős rendező, ki azon sürü hanyagságot és 
értetlenséget, mivel mindeddig annyi küzdelme volt a szinháznak, buzga
lommá és figyelemmé tudja varázsolni. 

Nem akarom a multak hibáit feszegetni, hanem elősorolom azokat a 
terveket, a mik a jövőre való kilátásokat igazolják. 

A z uj szinmüvekből adatásuk'élőtt két héttel már elkezdődnek a próbák 
és nem fordulhat elő eset, hogy valaki készületlén lépjen a színpadra, hogy 
az összes személyzet ugy össze ne legyen tanulva, mintha hatszor egymaa 
után adta volna elő azt a darabot. Ez a legelső, ez a legmulhatlanabb te
endő. Ez ugyan szaporítja a fáradságot, de szaporítja a sikert is, s ba Szig
ligeti e rendszert erélyesen keresztülviszi, azért bizonyosan számithat a kö
zönség köszönetére s a napisajtó pártfogására. 

A jelmezek, díszletek átalános megújítás alá kerülnek. Egy darabban 
nem fognak Öt-hat időszak jelmezei előkerülni, jellemalakok nem fognak 
meg nem felelő öltözetekben kiállani. A ki Szigligetit jelenleg látja éjjel 
nappal búvárkodva rejtélyes foliantok halmazai közt, kort, népeket, szoká
sokat tanulmányozva, az meg lehet győződve , hogy az uj rendező nehéz 
pályájához erős akarattal készül. 

A jövő hónapban Hegedűsnek egy hatásos drámáján kívül a pályázott 
újdonságok is emelni fogják az előadások érdekét. A drámák között lesz 
kettő, tán három is, melly szép sikerrel fog megállhatni a színpadon, a vígjá
tékok közt is két kitűnőt emlegetnek. Egy fiatal főúr a nyárra szintén egy 
felvonásos vígjátékokra szándékozik pályadijt kitűzni, melly, mint '.udjuk, 
két év előtt ollyan fényesen sikerült. 

Még több szép és j ó is fog történni cz évben, a miknek reméljük, az a 
sikere lesz, hogy az év (vagy tán már a félév) végével az igazgatóság száma
dásait rendezvén, ugy fogja találni, hogy a drámának van, miből újra meg
nyerni eltávozott hőseit, a kik maguk is, reméljük, félretesznek akkor minden 
keserű emléket, s fiúi örömmel fognak visszatérni ahhoz az édes anyához, a 
kit, ha megver is bennünket, gyűlölni nem lehet, mellyhez őket épen ugy 
kötik természeti jogok, mint kötelességek. 

Hát az opera! az opera? kiáltják rám mindenfelől. 
„ N e félts te engem" . . . . azt mondja a vajda „Mátyás fiában." 

Kakas Márton. 

A bukovinai m a g y a r o k szokásairól . 

Andrasfalva, febr. 24. 
Még a mult évben megígértem, hogy jövő leveleimben megírom az 

idevaló szokásokat s többféle tudnivalót az itteni magyarokról. Szintén jól 
esik szivemnek, hogy adott szavamat jelenleg beválthatom. 

Erdélyországnak székely földjéről politikai zavarok következtében 
Moldvába vonultak itt lakó magyarjaink; onnan József császár a kegye
lem megadása után Bukovinába, hol jelenleg laknak, letelepítette őket, Ha
llik András és Laudon ezredesek vezetése alatt mintegy 1777-dik eszten
dőben. 

Hadik András nevéről nyerte nevét Hadikfalva és Andrásfalra; a leg
első falu Istensegils nevet kapott, mindjárt mellette Fogadj-Isten; József 
császár nevéről József falva; Laudon nevéről Laudonfalva, de már ennek 
lakosai mind oláh>k s nevét is elváltoztatta; van még Tomnalik, melly sokkal 
később támadt; azonban Fogadj-Isten s Tomnatik szintén nem sokáig lesz
nek magyar falvak, mert már nagyon eloláhosodtak; de nem is csuda, mert 
bizony, mint a mult levelemben is iram, nem sokat gondolnak velünk, sőt nem 
is szeretik az itt lakó 8000 magyart; magam is ugy gondoltam, hogy inkább 
illenének ők Magyarhonban azon helyekre, a hová jelenleg külföldi népeket 
akarnak telepiteni, a hortobágyi puszta illő élelmet cdna ezen iparkodó ma
gyar fájnak; de ez nem rajtam áll. 

Mert az itt lakó magyar nép igen szorgalmas, dolgos, élénk eszű, több
nyire mindnyájan tudnak a faragáshoz, a faházak építéséhez, szekércsiná-
láshoz, sőt csizmadiasághoz, szabósághoz, ezücsmesteraéghez is többen 
értenek. 

Viseletük szintén eléggé csinos, azurforma vastag posztót maguk fon
nak az asszonyok, maguk megszövik, s némellyek maguk meg is varrják fér
jeiknek, gyermekeiknek, mind a szokmányt (ollyan forma, mint a pelissier), 
mind a magyar nadrágot; a szokmány barna, a nadrág fehér (ők harisnyának 
nevezik a nadrágot); jobbmóduak czizmában, a szegényebbje bocskorban jár; 
nyáron kalap, télen fekete báránysapka; az asszonyok s leányok is viselik a 
szokmányt, vagy báránybör-Aosafrot. Az asszonyok mind tarkaselyem-fejkö
tőt, a leányok leeresztett hajút pántlikával a végén. 

Nem lehet rólok mondani, hogy részegesek volnának; ritka eset, hogy 
az ember részeget lát az utczán; rendesen haza vitetnek pálinkát, s ugy 
együtt megiszszák, pénz nélkül néha-néha kártyáznak; legnagyobb örömük 
van a mesélésben, szép lélckviditó történeteket igen szivesen hallgatnak; a 
káromkodást is csak a mi magyar huszárjainktól tanulták el, szintén a világi 
dalokból is csak azokat tudják, a miket huszároktól tanultak; Magyar
országról szivesen hallanak minden jót . 

Babonának, sárkánynak, kísérteteknek igen hisznek. E g y pár élő pél
dát ide jegyzek : 

1. Fábián János, ki több évi? biró is volt, hitelesen állitja, hogy fiatal 
korában Küllő nevü emberrel mai hát őrzött a legelőn; fényes nappal nagy 
szél kerekedett, hát Küllő uramat Fábián János szeme láttára a forgószél 
felkapta; Küllő uram egy szép lovon a levegőbe fölfelé nyargalt, még a pat
kóját is látta a lónak, szintén fénylett, olly tiszta volt a lópatkó; ezt azután 
a Garabonczias diák kapta fel. Mi történt tovább Küllő urammal ? az : hogy 
ijedtében nem sokára meghalt. 

2. Denás István Moldvából haza felé jöttében éjjel, a mint a fűzfák 
köiött ballagott, már el volt fáradva, s igy gondolkodott : bárcsak egy lovat 
látna valahol a setétben, biz 6 ráülne s ugy menne haza. Alig megy tiz 
lépést, hát hallja a lónyerítést. Pár lépésnyire mégis talált egy igen szép 
pejlovat; az én Denás Istvánom a szép lovat magához csalta, s jobb kezével 
a nyakát átkarolta; miután nála semmi madzag vagy kötél nem volt, gatya-
madzagját kihúzta, s abból zablát készített, beteendö azt a ló szájába, hát nincs 
a lónak áll-kapczája! A z én emberem ugy megijedt, hogy lábai tovább nem 
bírták, a lovat ott hagyta, s csak fél óra után jöttek vissza menő-tehetségei. 

3. Lovász Antal Istensegitsben meghalt egynehány esztendeje, s a 
lelke haza járt, lármázott, sőt bőgött mindaddig, mig János testvére kérdé
sére lelkén fekvő bűneit meg nem vallotta; megmondá, hogy templomot 
rabolt, s megmondta, hogy hová rejtette a templomi kincseket, s többé nem 
jelent meg. 

4. Mult évben Hadikfalván egy hetedik szülött fiúgyermeknek 7 éves 
korában megkenték körmeit fehér mákolajjal, s a 7 éves gyermek megmu
tatta, hol van a sok kincs, t~ i. a falu végén, s kezdett ásni 30 ember is. A 
midőn beleuntak a több napi ásás után, elvitték oda a gyermeket, hogy 
messze van-e még a pénz? A gyermek állitá : nincs mélyen bent a pénz, de 
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ha tovább ássák is, hiába, mert mindig lejebb- a mélyebbre szökik a pénz, 
s igy abban hagyták az ásást. Ez valóságos igaz, az egész környéken nagy 
hire terjedt, még a plebánus urak is ott voltak az ásásnál. 

5. Mintegy 10 éve Mátyás József Andrásfalvi földmives éjjel a kutya
ugatásra kiment, hát kit látott mintegy 50 lépésnyiről? Egy alak közeledett 
feléje, nagy fekete fejű; a derekáig is fekete, azon alul fehér. I g y gondolko
dott : „ e z az én öregapám; a meddig fehér, addig kitisztult a bűnből, a fekete 
rész pedig a bűnben sinlődést jelenti, talán valamit kivan, azért jár haza." 
Viasza akart térni házába, mellyet alig 20 lépésnyire hagyott el, de az alak 
feléje közeledvén, annyira megijedt, hogy nem birt többet lépni, s kérdeni 
kezdé : ki—ki—ki —ki—ki—ki az? Én vagyok, édes fiam, feleié az alak; s 
ki volt az? Nem a megholt nagyapa, hanem még az életben levő nagyanya, 
ki szintén a kutya-ugatásra kiment más ajtón,s ime ez volt az eleven kísértet. 

6. Andrásfalvától két óra járásnyira van egy feneketlen tó, azt állitják, 
hogy pokol fenekére itt lehetne lejutni. Jó utat, a kinek kedve van, oda
utazni. 

Hagyjuk félbe e babonás dolgokat, hisz, ez mind a nép szellemi kis
korúságát, neveltetési hiányát mutatja; térjünk inkább a lakodalmakra. Ná
lunk ez idei farsangon 15 esketendő pár van. Épen, midőn e sorokat írnám, 
megjelent nálam is két hivogató; egy nős, pálcza a kezében, másik nőtlen, 
egy ölnyi hosszú vékony, hoszu rúdon, egy fehér és egy szép tarkakendővel. 
Meghívásukat ekkép kezdek : 

„Isten szerencséltesse kegyelmeteket minden kivántféle jovaival, és 
tartsa meg számos esztendeiben." 

„ I g e n szépen köszönteti kegyelmeteket az örömatya, az örömanya és 
a hazai leányasszony, hogy ha az Isten engedi kegyelmeteknek békével élni 
a holnapi napot, ne sajnálják fáradságikat az ő kelmik becsületes háziknál 
megjelenni, ajánlják magokat : úgymint egy tál ételre és egy pohár italra, 
egy kis mulatságra „tiszta szívvel várják kegyelmeteket." 

Lakodalom mind a vőlegény, mind a mennyasszony szülőinél három 
napig szokott tartani, de már az első nap délután a vőlegényhez viszik a 
menyasszonyt szekerén, minden ingó-bingó jószágaival együtt, több lohátas 
ifjak kíséretében. Illyenkor van kiabálás, lövöldözés s nagyban pálinka-ivás. 

A betegségek meggyógyitását a mennyei szent atya akaratjára bízzák, 
az orvosok segithetési erejének semmi hitelt sem adnak; onnan van az, hogy 
a mult télen, s az idén is már sok gyermek lett áldozata a torokgyiknak. 

A fiatalság egy időtől fogva mulatság között a késelést divatba hozta, 

s történt a mult nyáron, hogy egyik, barátját ugy megszúrta, hogy a meg
szúrt ifju épen azon nap, mellyen megesküdnie kellett volna, a halál vő
legénye lett. Göndöct Lajot. 

K o c z ó P á l szabadalmazott g ő z m a l m a . 
Koczó Pál gépész-mérnök a magas kormánytól cs. k. kizárólagos szaba

dalmat nyert közvetlenül-ható géppel ellátott, egyszerűsített szerkezetű gőz
malmára, s a megrendelők tájékozásául az építési költséget és a malom éven-
kinti jövedelmét tapasztalati adatokkal felvilágosítván, e találmányát ezennel 
mi is a közönség figyelmébe ajánljuk. 

A szabadalom-tulajdonos terve szerint épült malmok a legegyszerűbb, 
és legtartósabb szerkezettel birnak. Ezen egyszerű szerkezet czélja a lehető 
legnagyobb erökimélés; minek legközelebbi eredménye az, hogy ezen malom 
gépezete minden eddigi gőzmalmokénál kevesebb tüzelőszert emészt föl. 
Viszonyítva ezen szerkezetet más malmokéhoz, nem csak azon előnyt nyújtja, 
hogy egyszerűségénél fogva könnyen kezelhető, és szilárd alkotásánál fogva, 
nem csak hogy minden jelentékeny javítgatást nélkülöz, de sokkal kevesebb 
költséggel is felállítható. 

A szabadalom-tulajdonosnak sikerült, magát a birodalom legelőkelőbb 
gépgyáraival olly módon összeköttetésbe tenni, hogy a ezüksége9 részek ké
szítése Baját felügyelete alatt történjék; melly összeköttetések által azon elő
nyös helyzetben van, hogy, — a mí az általa építendő malmoknál a kivitel 
gyorsaságát, a gép szilárdságát és az árak olcsóságát illeti, — ép olly ked
vező eredményről kezeskedhetik, mint a millyenért a szerkezet czélszerüsé-
géről jó t áll. 

A megrendelők tökéletes biztosítására a szabadalom-tulajdonos 10,000 
auszt. frt. összeggel kezeskedik, hogy az általa építendő malmok minden itt 
előszámlálandó előnyös tulajdonokkal teljesen birandnak. 

(Koczó Pál ur mult évben Pesten egy hatkövü mintagőzmalmot épí
tett. — Vidats lat. gépgyáros tulajdona — egy nj és külföldön igen méltá
nyolt előnyös terv szerint, melly malom mind szerkezetével, mind termelésé
vel átalános elismerést vívott ki. Miután az uj, kizárólag szabadalmazott terv 
készítése sikerűit, ezt összehasonlította az említett mintagőzmalommal, a ugy 
találja, hogy egyenlő eredmény mellett a pesti mintamalom complicalt szer
kezeténél fogva kilencz lóerővel többet igényel, s már csupán ezen fölösleges 
emésztés kikerülése által az ő terve szerint évenkint 3,000 auszt. frt. van 
megkímélve.) 

Koczó Pál cs . k i r . k i zá ró lagos szabadalom, gőzmalma , részletenként! sz i ta- és pa rasz t -ő r lés re . 
(árak ausztriai értékben. % előfizetendő, % az átadásnál. — Készítési idő a megrendelési naptól 6 hónap.) 
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5000 
7500 
9500 

11000 
15000 
28000 

1500 ! 
1800 
2000 
2500 
3000 
6000 j 

A költségbe fel van véve 
a malom vasnti vagy g ő z 
hajói szállítása Magyaror
szágban, felállítás éa elin
dítással együtt. 

12000 
34000 
36000 
48000 
72000 

144000 

2000 
4000 
6000 
8000 

12000 ! 
24000 

150 
275 
375 
500 
750 

1400 

2000 
3800 
5000 
7000 

10000 
20000 

3000 
6000 
9000 

12000 
18000 
36000 

2000 
3500 
5000 
6000 
8000 

16000 

1000 
2500 
4000 
6000 

tooee 
20000 

15 
26 
35 
41 
55 
60 

A malom itt kiszámított tcrmeléséaél 
ezen arány van felvéve : egy évre 300 
munkanap, «'gy napra 12 dolgozó" dra 
Egy kő 40 bécsi mérőt Őröl naponkint, 
ebből % vámot véve, s egy bécsi mérőt 
2 ftra számítva. 



T ő l e m is e g y s z ó , a sok szóra . 
Egy idő óta a Vasárnapi Ujság lapjaiban is sokat olvasnak a magyar 

tánczról ée zenéről; örvendek, hogy nemzetem, végre ez ügyet is melegen 
felkarolja. Mert nyelv, ruha és zene nélkül nemzet nem is létezhet, ha az el
hanyagoltaik, romba dűl az egész! És igy ez igen rendjén van. 

A. táncznál fővita, az eredetiség. Fájdalomt ezt mi zavartuk meg! 
Ugyan mit mondana Rákóczy vagy Bercsényi, de tán még Kisfaludy Károly 
is, ha a mostani „ lassút" látná!? Csináltunk körtánctól, koszorutánezot, az 
Isten tudja mit ; és a régi eredetit, mellynek párja nem volt, elhagytuk. S 
most pirulva állunk minmagunk előtt, és már alig tudjuk utódainknak meg
mutatni, mi az eredeti lassú? mert ez a lassú, a mit most járnak a friss 
előtt, ez csak korcs kinövése a magyar lassúnak, és csak saloni eltorzitasa 
az eredetiségnek. Nem az, nem uraim, hagyjunk fel evvel a sok haszontalan 
újítással, és tánczoljuk a régi magyar verbunkost aarkantyusan, és ezután, a 
mostani friss csárdást (természetesen, ballet-hajlongások és mártogatás nél
kül), és akkor kész a régi eredetiség. Tánczoljanak a férfiak és nők kariká
ban, e között egy járja el a sólót és készen vagyunk. Ha pedig sóló nélkül 
tánczoljuk a lassút, akkor csak a verbunkos sarkantyús taktusra kell vi
gyázni, de egyébiránt kiki természetesen járja, a hogy tudja; egyik lejtsen, 
másik czifrázzon, harmadik forogjon, a negyedik csalogasson, az ötödik párt 
cseréljen. Igy tánczolták ezt régi nemes házainknál; be szép volt az, ha 50 
—60 tiszta csengésű sarkantyú pengett egyszerre, a czimbalom ütése mel
lett! Ott már buzdult a vér, ott igazán ellehetett mondani: 

„Harsognak a tárogatók, 
A hegedűk zengenek, 

Szól a duda, tapsol a táncz, 
A sarkantyúk pengenék." 

Hát a régi sóló? Ha visszaemlékszem a mádi bálokra, mellyeket mint 
gyermek ugyan, de mégis vizsga szemmel néztem; ott láttam Erős, miskolczi 
szolgabírót remekül tánczolni; hát Vjfalussy Mihály barátom csendes, komoly, 
olly annyira eredeti lassú táncza! hát az a Ganymed szépségű, egykori hu
szárhadnagy, gróf Szirmay Ferencz? Hlyeket már nem is látni a mai korcs 
világbanl Hölgyeink közöl ia tudnék sokakat előhozni. Hát az egykori jogá 
szok, kik mint a katonák körben tánczolták, s ezek közt azután egy a solót 
járta, a kar befejezte, és ugy kezdték végre a frisset. — A verbunkost, már 
Kinizsi is járta a táborban, Fesaler történetíró ezt „Herkulischer Tanznak" 
nevezi. 

De végre van-e valami nevetségesebb, mint magyar táncz sarkantyú 
nélkül!? hiszen ez a lelke! Azon lehet segiteni, hogy a hölgyek ruhái meg 
ne tépessenek. Mert, ha nincs szükség rá, le lehet csatolni. De araim és höl
gyeim, már a friss csárdásokkal is azon ponton állunk, hogy maholnap itt ÍB 
vége lesz az eredetiségnek. Nézzük csak hölgyeinket, mit tánczolnak ezek!? 
A z egész csárdás alatt jobbra-balra hajlonganak, mint a syrének a habok 
közt, ugy, hogy az többé nem csárdás, a mit tánczolnak, hanem ballet, pan-
tomimák. Miért nem bokáznak ugy, mint azelőtt? minek ez a sok bajlongás? 
hát a férfiak, ha bejőnek a mártogatásba, ez olly kellemetlen, hogy igazán 
több, mint nevetséges! 

Hiában, uraim, minden vita; eredetiség addig nem lesz, mig a régi las
sút, természetes egyszerűségében, és a verbunkos tempót lassú nótáinkban 
sarkantyúval ismét vissza nem állítjuk! Gyönyörű volna az olly apauyol 
Bole.ro, Fandango vagy Jaleo, hol a castagnette hiányoznék! Igy van a 
magyar is; mit ér az sarkantyú nélkül? Sándor, muszka császár, egészen el 
volt ragadtatva, midőn a Hertelendy-huszárokat verbunkost látta tánczolni, 
és midőn a karikában a verbunkos-káplár, Kakas Miska, a sólót járta, száz 
aranyat adott neki, és e szavakra fakadt : „Cet té originalité est quelque 
chose sublime et ineomparablel" (Ez eredetiség valami felséges és hasonlít
hat la n.) Már most nem lévén toborzás, ezen egyetlenegy nemzeti tánezunk is 
huszárezredeinknél veszni kezd. Uraim 1 még nem késő — még él néhány 
régi eredeti tánezos és íánezosné; állítsuk vissza a sarkantyús toborzó ver
bunkost, a sólót és a természetes régi lassul, a mostani friss csárdást pedig 
tisztítsuk meg az uj ballet-féle hajlongásoktól és mártogatásoktól, és mentve 
van az eredeti táncz, mellyet egykor épen e miatt egész Európa bámult. A 
kört pedig a többi uj zagyvalékokkal együtt szorítsuk háttérbe. Báró Wesse
lényi Miklós nem szenvedhette a kört és korca-torzitásnak nevezte. 

(v. (• kiv.Uiuft.) Gróf Fáy István. 

Irodalom és mövéezet . 

£s A m. Akadémia költségén megjelent ; „A magyar történeti emlékek* 
első osztályának 2-ik kötete, s második osztályának 4-ik kötete. Kiadja a 
magyar Akadémia történelmi bizottmánya. Az eddig megjelent kötetek kö
vetkezők : I. folyam 1857. I. osztály : Okmánytárak l-ső kötet : Brüsszeli 
okmánytár, 1-aő köt. II. osztály : Irók. l-ső kötet : Szerémi György Emlék
irata Magyarország romlásáról. — 2. és 3. kötet : Verancsics Antal összes 
munkái l-ső és 2-dik. — II. folyam 1858. I. osztály : Okmánytárak. 2-dik 
kötet: Brüsszeli magyar okmánytár 2-dik köt. H.osztály : Írók. 1-dik kötet: 
Verancsics 3-dik kötete. Jön még ehhez az I. oszt. 3-dik kötete : Brüsszeli 
okmány 3-dik köt. I I . oszt. 5-dik kötete : Verancsics 4-dik köt. Minden fo
lyam négy kötetet hoz, e előfizetési ára 10 ft. e. p. Minden kötet egyenként 
is kapható 3 frton e. p-

4- (Dr. Czilchert Róbertnek) a magyar gazdasági egyesület által koszo
rúzott pályamunkája megjelent e czim alatt: „Állattenyésztési eszmék,szem
közt a Magyarországon jelenleg alapból megváltozott gazdálkodási viszo
nyokkal." Ára 1 ujft. 

V 1. I | • 14. K. 

+ (A magyar tudományos Akadémia) 1858. dec. 20-án tartott ünnepé
lyes közgyűlésének tárgyai külön füzetben megjelentek. Ára 70 ujkr. 

+ (A „Magyar akadémiai Értesítő") ez évi első füzete következő tar
talommal jelent meg : „Nyelvészeti iránynézetek, szküth európai szómarad
ványok" Lugossy Józseftől. „ A magyar szóbeli hangsúly apológiája" Hun-
falvy Páltól. Egy X V I I . századbeli záloglevél, adalékul a magyar örökÖdési 
j o g történelméhez. Székfoglaló értekezés Bartal Györgytől . „Jegyzék a hang
súlyról a magyar nyelvben" Fogarasi Jánostól. „Akadémiai tárgyalások." 

+ („Dóssá Dániel versei") első kötete csinos kiállításban megjelent. 
Ára 1 ft. 15 kr. ujp. Felhívjuk a költészet barátainak figyelmét e Bok szép 
virágot magában foglaló költeményfücérre. 

A Megje lent : Rögtöni fagylalt készítés titka, azaz : mint kell télben 
pár perez alatt legfinomabb fagylaltot legnagyobb mennyiségben éa többre
lét egyszerre előállítani, melly nyárig is eltartható. Toldalékul : miként lehet 
négy tűvel egyszerre két harisnyát kötni? Irta D. Fülöp Francziska. Szer-
zőnŐ sajátja. — Hogy e titok lényegére nézve felette egyszerű, s hogy a 
benn ajált készitésmód igen olcsóba kerül, arról e kis könyv olvasója csak
hamar meggyőződik. E mű ára 1 pft. vagyis 1 ft. 5 kr. ujpénz s belőle még 
néhány fölösleges példány kapható t. cz . Brossai Sámuel tanár urnái Pesten 
Lázár utczában 11. sz. alatt és a ezerzőnőnél Budán Vízivárosban Bécsi ka-
puutczában 751. sz. alatt. A vevő mar csak azért is siessen a megrendeléssel 
mig hóhoz remény lehet, hogy miért? ennek megfejtését a kis könyvben ta
lálja fel. 

Ifjúsági iratainknak olly csekély száma, egy jeles müvei szaporo
dik, mellynek czime : „Regék a görög és római őskorból." Grimm A. L . 
hasonló tárgyú hires német műve után átdolgozva, kiadja Boldini Róbert 
könyvnyomdász. E könyv egyike azoknak, mellyek a józan nevelés követel
ményeinek leghelyesebben megfelelnek; mert e regék az Őskorba varázsolnak 
át, mellyben az emberség a természettel minthogy testvérségben élt, s melly 
a valódi eredetiség korszaka. Igy például a tiszta szerelem, eszményéül Psy-
che; a női hűség ősképéül Pénelopé maradand; a hősiaégnek Theseus, 
Perseus, Odysseus stb. lesznek örökké eredeti példányai; a gondatlan
ság, tulbizakodottság veszélyességét s bukását Ikarus éa Phaéton fogják 
minden időre képviselni; a költészet a zenészét mindenhatóságát Orpheus és 
Árion jelképezendik; s az elaggott házasság idylli boldogsága Philemon 
és Baucis életrajzában van örökre eszményesitve stb. Napjainkban igen 
óhajtandó, hogy e mű minden család, minden tan- s nevelőintézetnek első s 
legolvasottabb könyvei közé tartozzék, melly azon előnynyel ia bir, hogy 
végig vezet minket egész regényesen a Mythologiának bűbájos csar
nokain s a régi istenek mesés, de jelentésteli egyéniségeihez. A kiadó előfi
zetési iveket bocsátót ki, mellyeken olvasható; a) E hó végével a munka; 
a hozzá való sikerült képekkel együtt készen lesz; b) Három részének ára 
egy keményboritéku csinos, 30 ívnyi kötetben, 12 képpel 8-adrét, 2 forint 
10 kr. osztr. pénzben, bolti ára pedig magasabb leend; c) Tiz példány után 
egy tisztelet-példány jár; d) Az előfizetési pénzek april 20-áig postán bér
mentesen Boldini könyvnyomdája-, vagy a Walzel-, Engel s Mandelio-féle 
kőnyomdába Pesten, Nádorutcza 24. sz. utasitandók. 

4- (Szegeden csakugyan magyar lap) fog megjelenni hetenkint két
szer május elejétől fogva. E lap czime leend : „Szegedi híradó," kereske
delmi, ipargazdasági és szépirodalmi rovatokkal. KiadásáraBurger Zsigmond 
szegedi könyvárus kapott engedélyt. Szerkesztő : Kempelen Győző . 

4- (Miután Szigligeti) a nemzeti szinház eddigi titkára april elejétől 
kezdve a színházi művezetést veszi át, helyébe a titkárságra Csepreghy Lajos 
van kinevezve. 

A (Régi zenénk.) Mátray Gábor urat az Akadémia még l8 52-ben meg
bízta, régi nép s egyéb dalaink dallamainak összeszedésére. E mű elkészül
vén, az Akadémia azt, önállólag ki fogja adni, következő czim alatt : Törté
neti, bibliai és gunyoros magyar énekek dallamai a ltí-ik századból. A 
közönség tehát nemsokára bírni fogja a magyar nemzeti zene e kincseit a 
köztük Tinódi Sebestyén, az utolsó magyar lantos azon művét, mellyet e 
gyűjteményből Mátray ur mutatványkép a zenede hangversenyén előadatott 
s melly ott olly nagy tetszésre talált. 

4- (Ketten Henrik 10 éves hegedüvirtuóz), ki mint lapunkban már emlí
tettük, Baján született, e ritka tehetségével Lisztet, Hslevyt s Meyerbeert is 
elragadta, közelebb Parisban egy hangversenyen olly nagy sikerrel műkö
dött, hogy Fould államminiszter neki ösztönzésül 600 frank évi segélypénzt 
rendelt. 

I p a r , g a z d a s á g , kereskedés. 

A (A biztosítás Gyulán), irják a „ B . P . H."-nak, meglehetős lábon 
áll; hat biztosítási társulat tart ott ügynökséget. Mindegyiknél kisebb-na
gyobb összeg van biztosítva, de legtöbb az első magyar átalános biztosító-
társulatnál. És épen e körülménynek tulajdonitható, hogy mig a többi tár
sulatot 1858 folytán semmi kár sem érte, addig a magyar társulat a jégká
rokért 900, a tűzkárokért pedig 6356 pftot fizetett ki. A mult év kezdete 
óta annyi tűzvész történt, kivált a szabadban magánosan álló biztosított 
épületeken, hogy szintén gyanakodni kell, miszerint a biztosított épület olly 
ok miatt is meggyúlhat, mellytől a nem biztosított ment. Kivált a dohány
száritóknál fordult elő illy eset gyakran. 

O (A hegyaljai borkereskedés,) melly Burghardt István és társa czég 
alatt T o k a j b a n megalakult, még Tályán. Lisxkán és E. Benyén ís fog fiók-
pinczegazdászatot fölállitni. E társulat njév óta már 400 láda bort küldött el 
üvegekben külföldre a vevők nagy megelégedésére. A társulat jelenleg 600 
hordó borral rendelkezhetik, 3 6 , 0 0 0 üvegben. Ezenfölül még 1500 hordó 
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különféle bor áll rendelkezésére, a társulati tagok saját terméséből. A társu
lat ugy áll, hogy már is évenkint 100,000 üveggel küldhet szét. Egy üveg 
tartalma % ausztriai itcze s a bor minősége szerint ára 85 kr., 1 ft. 55 kr., 
3 ft. 15 kr. ujp. A társulat arrél is gondoskodott, hogy rosz termés esetére 
a készletből ki ne fogyjon. 

A (i l tiszavidéki salétromgyártóknak) a m. hadseregparancsnokság 
1859-re 2 ft. 10 ujkrnyi vagyis 2 pftnyi dijt fog adni minden előállit ott mázsa 
salétrom után. E kedvezés azokra is kiterjed, kik előbb a gyártással felhagy
tak, de azért most újra elkezdik. 

A i . l selyemtenyésztés Magyarországon i858-ban) igen roszul fizetett. 
A hidjai fonoda számára Magyarországon 11,100 font gubót vásároltak össze, 
és ebből, leszámítva a magnak eltett részt, mintegy 700 font selyem került, 
mellynek fontja 18—20 tton kelt. 

0 ( A g a z d a s á g i e s z k ö z - én gépk iá l l í t á s ) , mellyet a Magyar Gazda
sági Egyesület ez évben rendezni fog, a jövő júniusi Medárd-vásár alatt, ju. 
5-től 8-ig, fog tartatni Pesten, a nemzeti szinház megett fekvő régi füvész
kertben. E kiállításra beküldhető minden olly gép vagy eszköz, melly a föld
nek akármiféle megmivelésére, továbbá a mezőgazdaság körül valamelly 
munka végezésére alkalmas. A ki a kiállításra valamit ezek közöl küldeni 
akar, az e tárgynk jegyzékét, pontos leírását, a Magyar Gazdasági Egyesület 
titoknoki hivatalához czimezve, legfolebb jövő május hó 10-ig beküldje. A 
kiállítandó tárgyakat pedig május 24. —31-dik napjain veszik fel a kiállítás 
helyszínén. A bírálatok, a kiállítást közvetlen megelőző napokon, június 1. 
—4-én mennek végbe, hogy az eredményt a közönség a kiállításon már lát
hassa. Nevezetesen az ekeverseny b. Sina Simon ercsi uradalmában június 
3. és 4-én leend. — A cséplőgépek s rosták megbirálását pedig aratás után, 
gr. Károlyi Lajos ur jószágán, Tótmegyeren fogják megtartani, j övő sept. 
elején. A kitüntetésekre arany-, ezüst- és bronzérmet osztanak ki, mellyek 
egyik oldalán a Magyar Gazdasági Egylet czimere, a másikon pedig a ki
állítási év száma, a kiállító neve s a jutalmazott tárgy megnevezése lesz 
nyomva. 

közlnf ézetek. egyletek. 

A. (A magyar lud. Akadémia) márt. 28-ki nyelvészeti szakgyülése. A 
bécsi Pazmaneum lelkes magyar növendékei, az Akadémia alaptőkéjének 
gyarapítására, maguk közt 73 ujftot gyűjtöttek és küldtek be. A ki tenni 
igazán akar, talál az magának tért a cselekvésre. E lelkes tettért az Akadémia 
elismerését elnökileg fogja kifejezni. — Szilassy János nagyváradi kanonok, 
azon alkalommal, hogy tiszteleti taggá lőn megválasztva, egy 2000 pftos 
alapítványt tett; ez azonban csak egyike azon alapítványoknak, mellyeket 
az érdeméé tudománybarát az Akadémia részére tett. Jutalmazza meg a 
gondviselés, hosszú, örömteli s az eddigihez hasonló hasznos tevékenységű 
élettel. — Czuczor Gergely az ajki mássalhangzó gyökszók sorozatáról; Fo-
garassy János pedig a számok magyar nevének eredetéről értekezett. — La
punk mult számának illető rovatából kimaradt : hogy az Akadémia történeti 
osztályának egyik újonnan választott lev. tagja Szilágyi Sándor, a mártius 
19-ki akadémiai ülésben tartotta székfoglaló értekezését, tárgyául „Bánffy 
Dénes korát s megöletését11 vévén föl. 

A (Az Erdélyi Gazdasági Egylet) jövő május 1.—4. napján Sz—Keresz-
turon állatmutatást rendez. Legközelebbi határozat szerint hasonló állatmu
tatást fog Marosszéken ia létesitni. 

A (Az erdélyi kölcsönös jég- és tüzkármentőtársvlat) mart. 13-án tar
tott közgyűlésén előterjesztett igazgatósági jelentésből az 1848-ki üzletévről 
a következőkről értesülünk. A társulat jégkár-mentesitési ügyletága a lefolyt 
évben 1884 tagot számlált 849,026 ft. 5 kr. biztosított értékösszeggel, s ha
bár a tagok száma 110-el szaporodott, mindamellett a biztosított értékösszeg 
33,000 fttal szállt alább a tavalyinál. Ez ügyletág bevétele összesen 37,125 
ft. 16 krt. tett pp.-ben, melly a tavalyi bevételt 6077 Utal haladta meg. Jég
kárt 124 tag szenvedett, mellyek azonnal kifizettetvén, a becsüköltségekkel 
együtt 19,262 t't. 10 krig terhelték a társulat pénztárát. — A jégkánnente-
sitési ág I. szakaszában (kalászos gabona és tengeri) 6531 ftot lehetett 
osztalék alá bocsátani, mellyből a 3 éves tagok mait évi díjfizetéseik 2 0 ' / 1 0 

százalékig, a 6 évesek pedig 32 százalékig részesülnek. Ellenben a II. szakasz 
(szőlő, dohány stb.) a tartaléktőke segélyére is szorult, hogy kiadásait fe
dezhesse. A tartaléktőke mindemellett is 1772 fttal szaporodott. — A válla
lat tüzkárbiztositási ága tetemesen gyarapodott. Ez ügyletág biztosított 
összege 5,785,903 ft. 53 kr. volt, tehát 1,406,723 ft. 18 krral több mint az 
előbbi évben. A bevétel 65,746 ft. 44 kr. mi az előbbi évet 9135 ft. 25 krral 
haladja tul. Tűzkár 127 tagot ért. Ezek fedezése s az ügykezelés 41,998 ft. 
35 krt vett igénybe, mégis 19,163 ft. 51 krt lehetet o folyó évre áthozni s a 
gazdászati ügylet (takarmány stb.) rendes tagjainak a lejárt dijak 3 3 % 
százalékát osztalékul viaszajuttatni. — Az intézet fentartási költsége a díj-
tőkét 22 százalékig, elébbi évben pedig 2 6 4

 s százalékig terhelte. Mindent 
öaazevéve tehát, a biztositások mindkét ágábani értókösszeg 6,634,929 ft. 58 
kr.,ennek biztosítása fedezésére 407,168 ft.; tett a társalat pénzereje510,040 
ftot. És igy ez üzletév eredménye a várakozáson tul kielégítő, mindamellett, 
hogy az első magyar átalános biztosító társaság is ez évben keletkezett, s már 
is nagy eredményt bír felmutatni. Mindez igen örvendetes jelensége annak, 
hogy közönségünknél a biztosítás eszméje nagymérvű hódításokat tesz. 

© (A szűkölködő iparosok ingyenhoicsön alapja) 1858-ki o k t végével 
23,809 ft. 83 ' / i kr. ujp. Ez időtől 1859 ki febr. végéig befolyt uj adakozás-
kép 10,758 ft. 4 kr. 

A (Pápán takarékpénztár) felállítása engedélyeztetett. 
Afat>. A (A pesti takarékpénztár) jövő april hó 11-én d. u. tartja ez idei ren

des közgyűlését*mellynek tárgyai: az évi számadásakelőterjesztése, választ
mányi tagok választása stb. 

© (A bécs-pesti központi borkereskedő-társulat) alakitó gyűlése már
tius 31-én volt Bécsben. Hiszszük, hogy borgazdáink számosan voltak 
ott jelen. 

M i n J s á K? 
© Hunfalvi Pált, a helsingforsi finn tudós társaság levelező tagjául vá

lasztotta. 
0 (A pesti jótékony nőegylet) szemhályog-gyógyintézete ismét meg

nyílik. 
O (A pesti jótékony-nőegylet) márt. 27-től april 23-ig 195 szegény szá

mára 530 ft. 45 tijkit. utalványozott. 
0 Főt . Oltoványi István, csanádmegyei temesvári káptalan nagypré

postja, a szegedi gymnasium és elemi iskolás-tanulók számára ösztöndijalapul 
4250 pftot tett lc . 

+ (Egressy Gábor) legközelebb egy hosszabb ideig tartó körutat kez-
dend meg a vidéken. Mint értesülünk, először Miskolczot látogatja meg, 
onnan S.-A.-Ujhelybe megy , ezután 'pedig (május hóban) Temesvárra. A 
nyár folytán Pozsonyt és Bécset is meglátogatja, bemutatandó művészetét 
néhány nevezetesebb szerepében. 

— (Egressy Gábor nyugdíjba lépésének oka.) A Magyar Sajtó mult 
héten egészen váratlanul azon meglepő hirt hozá, hogy Egressy Gábor nyug-
dijaztását kérte, s azt meg is nyerte. E tény a szinházi legújabb események 
egyike, s meg kell vallani, nem tartozik az örvendetesek közé. Nem akarjuk 
a most már bevégzett tényt, Egressy és társainak ideiglenes eltávozását a 
nemzeti színpadtól, újra feszegetni, de nehogy némellyek ez eseményt is czél-
jaik szerint zsákmányolják ki s a közönséget tévedésbe hozzák, vagy Egressy 
Gábort gyanúsítsák, el kell mondanunk, a mit e tárgyban hitelesen tudunk, 
megnyugtatásául különösen azoknak, kiket a dráma ügye melegen érdekel-
Egressynek esze ágában sincs, hogy a színészet gyakorlati teréről öt-hat év 
előtt lelépjen, mintán sohasem érezte magát testben, lélekben épebbnek és 
erősebbnek, mint épen most, valamint sohasem érezte magát kötelezettebb-
nek minden erővel működni, mint jelenleg. H o g y nyugalmaztatását kívánja, 
erre Egressyt kényszeritette a nyugintézet egyik alapszabálya, melly azt 
mondja, hogy csupán a nemzeti szinház szerződött tagja nyugdíjazható. 
Minthogy pedig Egressy április elsejétől fogva nem lesz szerződött tag a szín
háznál : kénytelén \ olt jogát a nyugdíjhoz biztosítani, azon esetre, ba vándor-
utján, például a lába ki találna törni. H o g y azonban Egressy a nyugalma
zottak sorából fél év múlva ismét kilépjen és a szinház szerződött tagjai 
sorába belépjen : az csupán az igazgatóságtól függ, és mi erősen hiszszük és 
várjuk, hogy ez meg fog történni, ha előbb nem : egy év múlva bizonyosan. 
— Ez a tényállás. 

© (A legelső gyógyvizküldemény keletre Erdélyből) írja a „ K . K . " márt. 
27-én, épen most indul útra. Ál l ez 40 üveg tűri vízből, mellyet Tauffer 
Ferencz kolozsvári kereskedő küld Konstantinápolyba, egy onnan tett meg
bízás folytán. 

® (Uj találmány.) Szarvason egy tanitó uj szerkezetű téglavetőgépet 
talált fel, mellynek nagyban kivitele nem igényei sok költséget. A gép haj
tása embererő által történik. 

© (Szélvész.) A Falusi Gazda irja, hogy a mártius 7-ki szélvész Vér
tesalján több fazsindelyes ház fedelét megbontotta, több erdei-s gyümölcsfát 
tövestől kisodort, ezekenkivül számos gazdasági épületet megszaggatott, asz-
tagokat, kazlakat borított fel és szórt szét. 

Q (Erdőégés.) A Falusi Gazdában olvassuk, hogy Nyíregyházán, a 
város tövében levő tölgyeserdőt, valami gonosz ember meggyújtván, meg
lehetős nagy kárt okozott; mondják, boszuból tette volna azért, mert a városi 
elöljáróság eltiltotta a lehullott levelet alomnak szedni. 

© (Borászat.) A Rajnavidéken j ó bortermő-évet remélnek. A borbevi
tel Angliába 10év alatt csaknem kétszerte nagyobbtilt, ugyanis 6 millió gal
lonról 10 millióra emelkedett. Ellenben az Amerikába bevitel sokkal lassab
ban szaporodik. 

+ (Egy látványnyal szegényebb lett fővárosunk.) Kreutzberg állatsereg
letét ertjük, mellynek oroszlánai pár nap óta már Nyitrán ordítanak. 

+ (Kakas Mártonnak) növekszik az ő híre és dicsősége. Mint az „ Ü s 
tökös" titkos hírei közt olvassuk, Debreczenben egy csapszéket az ő nevére 
kereszteltek illyenformán : „ A z Kakas Mártonhoz." Csak aztán az itt áru
landó humor is olly j ó és kedvderítő legyen, mint „az Kakas Már ton" 
humora. 

•4- (Körmendről) azon tudósítást vettük, hogy a tagosztály iránt a köz
ség és ennek volt földesura hg. Batthyány Fülöp közt egyezség jö t t létre, 
minek folytán a tagosítás mihamarabb meg fog történni. A z izraelita község 
szép iskolát építtetett; a katholikusok is a régi helyett egy uj 4 osztályú 
iskolát emelnek. A „ K o r o n á h o z " czimzett urasági vendéglő egészen újból fog 
fölépíttetni, mire 80,000 pf. van resolválva. A város rövid idő alatt Bokát 
csinosodott, s remélhető, hogy a megkezdett javitáaok, s korszerű intézkedé
sek minél nagyobb mértékben fognak folytattatni. 

+ (Hogy lehet a téliablakokat a befagyástól megóvni?) Az oroszok, 
hogy ablakaik a befagyástól óva legyenek, az ablakkereteket erősen beta
pasztván, az ablakok közé sót hintenek, mi a légnek vizes részeit magához 
szívja, e igy az ablakok nem fagynak be, és mindig átlátszók, világosak 
maradnak. 

A (Kecskeméten ugrókutat fog a községtanács ásatni a belső piaezon), 
melly a j ó ivóvíz hiányát pótolni fogja. Kívánjuk, hogy minélelőbb pótolja. 



© (Dohány.) A „ P . L l . " - n a k irják Berlinből : „ E g y idő óta ismét nagy 
dohányszállitmányok vitetnek itt keresztül Ausztria számúra. Azok részint 
Hollandból, részint Brémából érkeznek ide." 

4. (Metrós-Vásárhelyen Moos István) egykor nagyhírű ügyvéd f. évi 
márt. 19-én 76 éves korában, hosszas betegeskedés után jobblétre szenderült. 
A köztiszteletben állt hazafi az ottani ev. ref. tanintézetnek, mellynek egykor 
ő is növendéke volt, nagybecsű könyvtárán kivül — mint a „Hölgyfutárnak" 
irják, saját egyetlen kiskorú fiának anyagi jövője koczkáztatásával majdnem 
e"ész vagyonát : kétezer aranyat ajándékozott olly formán, hogy felével a 
nevezett kollégium legott rendelkezhessék, mint sajátjával, a másik ezer 
arany kamatjából pedig növelje vagy növeltesse a hagyományozónak minden 
rokon és atyafi nélkül maradt kiskorú árváját, mig saját szárnyára kelhet, 
miután az ajándék ezen másik fele is végtelen időkre száll a tanintézetre. — 
Ugyancsak e helyről irják : A szerencse bőségszarujából 3000 darab arany 
ömlött a vásárhelyiekre. Egy apa három gyermekét tette fö l , azaz három 
gyermeke évszámát (2 . 4. 6.) a lutriba, s mind a három szám kijött. 

— Sajó-Vadnáról (Borsod) szomorú képet fest egy ottani tudósitónk. 
Mart. 16-ról irja: Mult 1858-ik évben itt sok szomorú esemény történt : igy 
nevezetesen az itteni Sajó híd építési felügyelő, meg máig sem tudni mi ok
ból, magát agyonlőtte az erdőn ; egy ifju legény társát a falu korcsmájában 
késsel mellbe szúrta, ki hat hét múlva bele elhalt; egy urasági kerülő pedig 
kondásunkat, egy jámbor becsületes embert, a kihajtásnál fejszével agyon
vágta, — bár soha ne történtek volna! — De van nekünk még szomorúbb 
történetünk is, melly adná Isten, jobbra változnék,s ez az iskolaügy. — Isko
lát anitónk józan becsületes ember, és az iskolába járni tartozó gyermekek 
szép számmal is vannak, de felügyelet, rend nincs; iskolaházunk majd eldűl; 
ha esős idő van, az egész épület nem csepeg, de csorog belülről, — s a midőn 
emberemlékezettől fogva a mind két nemű gyermekek, mint a juhok nyá
jastól kénytelenek az utczára kiülni — malomba arra járó idegeneknek és 
lalusiaknak csúfjára és szégyenére — természeti sztikségök kielégítésére; 
eszébe nem jut senkinek, hogy a már régen e czélra megvásárolt deszkákból 
nekik és a tanító családjának alkalmas hely üttetnék össze, csekély költség 
által. — De van itt az iskola előtt közvetlen egy szép tér is üresen. — Milly 
tisztelet és becsület azon lelkiatyáknak, kik a kor szelleme szerint fáradoz
nak éa áldoznak a rajok bizott nép mivelődésében és a gyermekek czélszerü 
taníttatásában, — de nálunk, ahol már két éve,hogy fel volt ezen tér ajánlva 
faiskolának az iskola részére (sőt magam ígértem ennek elrendezését és gyü-
mölcsmagokkali bevetését,oltásra való tanítást);csupán egy ember bele nem 
egyezése folytán most is ott áll üresen vályogozók számára. — Sőt e napok
ban a különben is nyomorult csekély fizetéssel ellátott iskolatanitó fizetésé
ből is szépen elhúztak két kaszás rétes szilvást. — De hát mikor azon egy 
ember maga soha életében — ámbár dúsgazdag — nem áldozott egy fillért 
az irodalomnak, semminemű folyóirat járatása vagy könyvek vásárlása és 
csak olvasása által, hogy lehetne kívánni, hogy az egyház és iskola vezeté
sében általa üdvös czélok hozattassanak életre! N. N. 

— (Nyilatkozat.) A z Első magyar átalános biztositó-társaság igazgató
választmánya kellemetlen meglepetéssel értesült azon gyanúsító czikk felől, 
melly a „Pest i Napló" mártius 24-iki számában Fényes Elek ur aláírásával 
megjelent és hivatkozással egy illy czimü névtelen röpiratra: „ A magyar 
biztosító-társulat és j ö v ő j e , " Pest, 1859., annak tartalmát fokozott mérték
ben magáévá teszi. Fájlalja az igazgató-választmány, hogy e czikk a társaság 
egykori tisztviselőjétől és egyszersmind olly férfi tollából származott, kinek 
a hazai irodalom terén ismeretes neve levén, szava e miatt sokak előtt suly-
lyal bírhatna. Az igazgató-választmány, mellynek hivatása és kötelessége az 
igazgatóság eljárásaira felügyelni és azokat ellenőrizni : ezen állásánál fogva 
felhiva érzi magát kijelenteni, hogy valamint a társaság k letkezte óta mind
ekkorig folyvást olly eljárást tapasztalt az igazgatóság részéről, melly j egy
zőkönyvileg is több ízben kifejezett méltányló elismerést érdemelt, ugy jelen
leg is mind az összes ügyvezetés, mind különösen nemzetiség tekintetében is 
ollyannak tudja azt, hogy általa ugy a biztosító-közönség, mint a részvé
nyesek érdekei lehetőleg jó l és híven vannak képviselve, és hogy e szerint a 
Fényes Elek ur czikkében foglalt vádak és gyanúsítások alapnélküliek. Az 
igazgató-választmány meg van győződve, hogy e nyilatkozatának igazolására 
fog szolgálni a legközelebbi számadó közgyűlésen előadandó első üzletévi 
sikerteljes eredmény. — Kelt Pesten, az Első magyar átalános biztosító
társaság igazgató-választmányától. — Az Első magyar átalános biztosító
társaság igazgató-választmánya meghagyásából : Lányai Menyhért, társulati 
elnök. Örményi József.. Zsivcra György. Fluck Ede. Wodianer Albert. Fuchs 
Rudolf. 

4- (Curiosum.) Egy hetilap, képmagyarázatát igy kezdi : „Inkább 
adunk sikerült művészeti teremtést (!) mint holmi tájképeket, mellyeket leg-
fölebb a provinciális (!) kíváncsiság (?) óhajt; azért jelen képünkön is hihetőleg 
több gyönyörködhetőt (!) találnak olvasóink, mint ha egy vidéki kastélyt 
rajzoltattunk volna ide ." — A róka is azt mondta a magasan függő szőlőre, 
hogy nagyon savanyu!" 

— (Válaszok néhány interpellalióra.) A mult héten egy pár lapban 
említés tétetett a Vasárnapi Újságról olly alakban és tárgyakról, mellyek 
néhány sornyi választ érdemelnek. Megkívánja ezt az udvariasság, de az 
igazság is. — A „Pest i Napló" újdondásza ugy tapasztalja, hogy a V . U . és 
P. U. levelezői, midőn néha a vidékeikre járó magyar lapok számát sorolják 
e ' ° » » e g y "dó óta" a P . Naplóról említést nem tesznek, holott még idegen 
lapokat is megemlitnek. Válaszunk erre az : hogyha egyik vagy másik leve
lezőnknél ezen elhallgatás csakugyan szándékosan történnék, ezennel fel

szólítjuk illető t. tudósítóinkat, hogy e körülményre tekintettel lenni szíves
kedjenek, mert ama statistikai adatoknak igazaknak s részrehajlatlanoknak 
kell lenniök. Különben részünkről elmondhatnék, hogy e pillanatban illy 
részrehajló vagy szándékosan elhallgatott adatokra nem emlékszünk, sem a 
tudósításokban azokat föl nem ismertük. A P. Napló „egy idő óta" szavai 
pedig igen határozatlanok, annyival inkább, mert ő maga is csak egy esetet 
tud megnevezni, a törökszentmiklósit, hova neki 3 példánya jár, ámbár ot
tani levelezőnk ezt nem említette. 

A „Hölgyfutár" nagy szót eresztett ki; nem kevesebbel vádolja a Va
sárnapi Újságot, mint „férfiatlansággal." Eldanolhatnók neki a nótát : 

Vagyok ollyan legény, mint te, 
Vágok ollyan rendet, mint te; 
Ha nem hiszed, gyere velem. 
Fogd meg az én kauanyelem. 

De nem danoljuk, mert ő nem „ legény ," hanem „ h ö l g y " — a miért azonban 
a férfiatlansági vád még valamivel alkalmatlanabb az 5 szájából. S miért e 
különös vád? Mert a „Hölgyfutár" ugy hiszi, hogy a Vasárnapi Ujság „az 
ő nagy közönsége előtt" (mintha a kis közönség előtt nem volna épen ol ly 
nagy a vétek, ha vétek!) előre kihiresztelte, hogy a Teleki-féle pályadíjra 
beérkezett drámák nem sokat érnek. — Mindenekelőtt engedje kijelentenünk 
a „Hölgyfutár," a mit e lapok minden olvasója el fog hinni, hogy senki a V . 
U.-nál őszintébben nem örvendene, ha a kérdéses drámák mind megütnék a 
mértéket; s hogy e lap sokszor adja jelét a komoly törekvéseket méltányló, 
gyakran beváró, sőt elnéző eljárásának, mig vannak, kik ízetlen henczegéaben 
s tapintatlan fecsegésben találják ollykor kedvöket, nem nagy hasznára az 
illető közügynek. Azonban a V. U . ez esetben sem híresztelt előre semmit. A 
V . U . referált, szokása szerint röviden, egy akadémiai ülésről, mellyben a 
drámai pályabiróság adta be jelentését. Hivatkozunk mindazokra, kik akár 
ez ülésen jelen voltak, akár ez ülés tárgyairól más lapokban olvastak, s kér
dezzük : merítettek-e a bíráló bizottmány jelentéséből más meggyőződést, 
mint azt, hogy a 100 arany jutalmat nem azért nem Ítélte oda senkinek, mert 
a bejött darabok közt egynehány ollyan jó van, hogy nem tud közölök vá
lasztani, hanem inkább és épen azért, mert a drámák között egy absolut be-
osüt sem talált s ezt nem találván, már most nem tudja, a mértéket meg nem 
ütők közöl mellyiket válaszsza. Helyesen járt-e el e részben az akadémiai 
bizottmány, vagy nem? arról lehetne vitatkozni, de hogy ez tény, azt senki 
nem tagadhatja, bár, mint a „Hölgyfutár" mondja, a bizottmány egyik érde
mes tagja néhány enyhítő siót látott jónak elmondani a drámák tulajdonosai 
vigasztalására. S a fentebbiek folytán jelentette a V. I L , hogy az Akadémia 
kénytelen volt egy uj bizottmányt kinevezni, melly a jutalmat mindenesetre 
oda itélendi a kiszemelt két dráma kozől annak, a mellyik „kevésbé rosz ," s 
ügyelni fog, hogy az ne kapja, a mellyik „kevésbé j ó . " (Láthatja a Hf. hogy 
mindenképen kerestük a leggyengédebb kifejezést.) Mindezeknél fogva pedig 
a V. U . nem híresztelte a darabok r^szaságát, hanem hírül adta közönségé
nek azt, a mi egy akadémiai ülésben történt, a mit minden más lap elmon
dott a maga módja szerint, de csak annál látták férfiatlanságnak, a mellyik-
nek „nagy közönsége van." Szinte sajnáljuk, hogy csak ennyi szót ia 
vesztegettünk e vád elhárítására. — Mi mást mondunk, s ezt kérjük jó l meg
jegyeztetni s a férfiatlanság e tárgyban ott kezdődik, a hol bizonyos drámák 
irói, kiknek a titkos pályázás szabályait ismerniük kellene, nem tudták a 
dolgot ugy intézni, hogy az maradt volna titok, hanem szerencsésen oda 
férfiaskodták a dolgot, hogy most már mindeu ágon az ő neveiket csiripolják 
még a verebek is, a minek okvetlen igen kellemetlen hatása van a pályabi-
rákra. S a mi, ha csakugyan meg találna valósulni,a fenálló alapszabályok 
értelménél fogva azon következményt vonhatja maga után. hogy a felismert 
pályázók a díjtól elesnek. Ez a mi igénytelen véleményünk, a mit a HtV. 
ismét elnevezhet bátran férfiatlannak; mi arra csak akkor fogunk ismét vá
laszolni, ha bebizonyul, hogy '& verebek oknélkül csinpoltak bizonyos neveket. 

A „Pesti Napló" egyik közelebbi számában Békessy Márk ur szüksé
gesnek látta azon igénytelen koszorúból, mellyet a V . U . Medgyes Lajos 
halántékai körül font, midőn minap ennek arczképét mutatta be, néhány leve
let kitépni, és saját fürtéi közé tűzni. Más szavakkal : Békessy ur azt állitja, 
hogy az „erdélyi magyar vármegyék eloláhosodásáról" irt czikkei Medgyes-
nek csak aunyiban mentek át más nyelvű lapokba is, a mennyiben ő ( B . M . u r ) 
irt e tárgyról, sok részben Medgyessel ellenkezőleg, valamellyik bécsi lapba, 
a mellynek még illető évfolyamát és számát is megnevezi. Látott-e valaha valaki 
illy jeles emlékező-tehetséget? Nincs is ellene semmi kifogásunk (lehet, hogy 
más valakinek lesz), s ha Békessy ur ugy hiszi, hogy az a néhány levél abból 
a koszorúból az ő fején is jó l áll : ám viselje egészséggel, örvendünk rajta, s 
ha érdeme lesz rá, tehetségünk szerint szolgálunk még többekkel is. 

E g y v e l e g . 

+ (Átfont nápolyi királynak colt egy udvari bolondja.) ki azt a fáradsá
got vette magának, hogy minden korabeli nagy urnák baklövéseit egy e 
czélra szánt könyvbe szépen föl szokta jegyezgetni. Egykor a király egy 
szerecsen szolgájának tizezer aranyat adott át, hogy azon az{ő számára Kis-
ázsiában lovakat vásároljon. Az udvari bolond ezt nagy baklövésnek tart
ván, könyvébe bejegyezte. Nem sokára ezután a király előkérte a botlások 
könyvét, hogy rajta jóízűt nevethessen, s nagy meglepetésére saját nevét is 
megpillantja benne; neheztelve kérdi tehát most udvari bolondját, bogy mi 
okból irta be az ő nevét is azzal a tizezer aranyos történettel' A csörgőfip-
káa tartózkodás nélkül kimondta, hogy ő igen nagy baklövésnek tartja, 
hogy a király olly könnyelműen rábízta szerecsen szolgájára azt a tízezer 
aranyat, mert valószínű, hogy a szolga nem fog többé visszatérni sem a pénz-



zel, Bem. a lovakkal. „ D e hátha mégis visszatér, vélekedik a király, s akkor 
a te bejegyzésed hiába történt." — Oh épen nem — szólt az udvari bolond, 
mert ha visszatér, ugy csak felséged nevét törlöm ki , s helyébe a szol
gáét irom. 

-(- (Hogy irtották ki Angolországban a farkasokat?) Régente tömérdek 
farkas lakta Angolországot, mig jelenleg pénzért sem lehet látni egy fiát is. 
E ragadozó állatfajnak miként történt kipusztításáról a következő adatot 
olvassuk : Egykor egy wallisi herczeg, Angolorazág királya mint törvényes 
ura ellen föllázadt. A király sereget vezetett a lázadó herczeg megfékezésére, 
a őt legyőzvén, évenkinti adófizetésre kötelezte, melly adót csupa farkas
bőrrel tartozott leróni. H o g y e kötelezettségének a herczeg eleget tehessen, 
tömérdek vadászt fogadott szolgálatába, kik aztán egész Angolországot s a 
Wallia herczegséget lassankint egészen megtisztították e veszedelmes álla
toktól. 

+ (fit. Napóleon császárt) Dickens folyóiratában következőleg irja le 
egy nő : I II . Napóleon császár nézése a lehető leghidegebb, pillái nehézkesen 
borulnak szemeire. Hosszúkás arcza mélyen beesett és hamuszínű; a mosoly 
képzelhet len rajta. Haja szürke; kinézése halottias. Jobb lábára kissé sántít, 
mit mindenkép igyekszik eltakarni. Járása nehézkes. Sok gonddal öltözkö
dik, de mégsem teljes elegentiával. Minden lépése kimért, meggondolt. A 
mellette elhaladókat nagy figyelemmel vizsgálja szemeivel. — Ugyancsak 
Dickens e müvében Napóleon herczeget csudálatosan hasonlónak mondja 
nagybátyjához, csak hogy szélesebb, terjedtebb kiadásban. Töredezve beszél. 
Mondják, hogy utánozza nagy Napóleont stb. 

-f- (Különös szenvedély.) E g y Lees Vilson nevü amerikai abban találta 
gyönyörűségét, hogy terjedelmes utazása alatt összevásárolt mindenféle hó
hért műszert, mellyek a különböző népeknél s különféle időkben használat
ban voltak, vagy még jelenleg is használtatnak. Többek közt megszerezte azt 
a nyaktilót is, mellyet 1793-ban legelőször használtak a párisi Maubert té
ren. E borzasztó eszközöket fölpakolta egy málhás szekérre, s vele Ameri
kában és Angliában körutat tevén, sok pénzt szerzett magának. Közelebb 
Lyonba is beállított, de nem kapott engedélyt azok kiállítására. — Valóban 
kimerithetlenek a pénzszerzés módjai! 

4- (Körmönfont szinlap.) Csabai, a győri színtársulat igazgatója, f. hó 
tí-án illyen szinlapot bocsátott ki : ,,Legmulattatóbb farsangi bohózat, a 
szükségelt díszletekkel, Don Jüan élete, teltei, elevenen pokolba menetele, és 
Leporelló bohó kalandjai, viszontagságai. Nagyszerű bohózat 3 szakaszban. 
Spanyol nyelven irta don Colibrados-Lusamentro-M.icestri-Peregia; angolra 
fordította lord Budínghy; francziára marquis Rubreccy; németre Fuchs; 
magyarosította nem tudni ki. Európa minden színpadjain több százezerszer 
előadva, mindannyiszor a fuladásig tömött közönség, borzadalmas tapsvihar 
kíséretében vívat kiáltásokkal nyilvánitá tökéletes megelégedését, ugy a jeles 
mű és még valami fölött — mit csak azok tudandnak meg, kik ma szinházba 
jőnek. l-ső szakasz : A rettenhetetlen városi őrség. 2-ik szakasz : Egy bus 
remetének mulatságos eltemettetése. 3-ik szakasz : A megelevenedett kőszo
bor, mint vendég." — Ugylátszik, Csabai a győri közönséget annyira szerette, 
hogy még színházon kivül is erőnek erejével mulattatni akarta, ha ugyan az 
illy eületlenségen is mulathat valaki. 

Szinházi napié . 

Péntek, mártius 25 .A nemzeti színházi nyugdíjintézet javára : Szavalati, 
zenészeti- és ének-akadémia. Kik ez este elmaradtak a színházból, sok élve
zettől fosztották meg magukat; pedig hely még akadt volna elég. A közre
működők közöl különösen megemlitendök : Hollóey L.-né, ki egy nem igen 
szép áriát igen szépen énekelt, még ismételnie is kellett; Bignio népdalaival 
tünt ki; Dubez hárfajátékával gyönyörködtetett; Jókainé és Feleki jelesen 
szavaltak. A zenekar a „Tannháuser" opera igen szép nyitányát elég pontos
sággal adta elő. A kardatnokok egy régi nótát énekeltek a „Nabukodono-
zorbó l . " 

Szombat, mártius 26*. Reichel ur föl lépteül : „L inda . " Opera 3 szakasz
ban. Donizettitől. 

Vasárnap, mártius 27. „Kisértet." Eredeti népszínmű 3 felv. Szigeti
től. Szigeti ez este lépett fel utolszor a nemzeti színpadon. Ó nem csak 
vándorbotot visz magával, hanem azon eredeti alakokat is, miket Ő maga 
teremtett, mind elviszi a közönség méltó sajnálkozására. 

Hétfő, mártius 28. Lendvai Márton javára : „Othello." Dráma 5 felv. 
Shakespearetól. A jutalmazott Othello nehéz szerepében lépett fel, melly bár 
nem megfelelő még az ő egyéniségének, mindamellett Lcndvay tanulmányt 
tanúsító felfogással s elismerésre méltó sikerrel játszotta. 

Kedd, mártius 29. ,, Vanda." Eredeti opera 3 felv. Zenéjét szerzé Dopp
ler Ferencz. 

Szerda, mártius 30. „Coriolan." Szomorújáték 5 felv. Shakespearetól. 
Egressy Gábor a czimszerepben vett ideiglenes bucsut. Már előre örvendünk 
a viszonl át ásnak, melly hiszszük, soká nem fog késni. 

Csütörtök, mártius 31 . Ellingerné javára : „Guzman Johanna" opera 
5 felvonásban. 

Szerkesztő i mondan iva ló . 

4416. Egerbegy. D . ét M. — A kívánságot nem teljesíthetjük. A 4016. sz. szerk. 
mondanivaló, a g y hiszszük, magában foglalja mindazon elégtételt, mellyet e 'részben ad
hatunk • kívánni méltányosan lehet. A czikk megjelenését megakadályoztuk • már csak 
ezért sem szolgálhatnánk többé Írójának nevével. 

4417. G y ö n a j o s - O r o s z l . W . J. — A kérdezett grHfenbergi folyóirat Ollmüczben 
jelenik meg,ottani könyvárus Holzel kiadásában. Három füzet előfizetési ára 2 ft.30 kr. pp. 
Megrendelhetni bármelly pesti könyvárus utján. — Az ön által pengetett eszméz valósu
kba igen kívánatos. 

4418. Ecee, Ismét egy qj praenumerans Isten hozta. Mellyik is az a „szemfe-
•zitó apró nyomtatás" mellyet önök „ a hírlapokban olvasatlanul átugorni szoktak."? Hadd 
ismerjük. 

4419. Kétszer egy. Fehérmegyében. Verselés szeles emberei „Endre szép levente" 
felett zengett„eüenjegyzékedet"rettenetes mekegéssel,kettedszeres verseléssel félénkemé-
led. Ne zsémbelj; ne enyelegj, ne nevess; elégedjél meg leveled megjelentével. Egyebet 
tervelj. Béke fejedre! 

4420. Belényes. K. Z . Nagy égiháború a miatt, hogy ottani tudósítónk, a kaszinó-
bálról szólván, csak két hölgyről Itesz említést, nevezvén az egyiket „fehér liliomnak," a 
másikat „piros rózsának." Van ia ezért mit apprehendálni. Hátha ugy mondta volna, hogy 
fehér rózsa, piros liliom? Még akkor is állana Belényes. 

4421. Panasz . Ide iktatjuk annak bizonyságául, hogy a fiatal igyekezetet méltá
nyoljuk. Szolgáljon cz továbci buzdításul : 

Szomorú dalt zengedeznek a szelek 
Talán szivem bánatán kesergenek. 
Jaj be bus is ez az élet énnekem, 
Mikor minden nyomán sötét gyász terem. 

Mint a komor őszi felhők az égen, 
Olly szomorún járok-kelek ide lenn; 
Nincs nyugalmam sehol e szép főid ölén. 
Egyedül csak rózsám harmat kebelén. 

Kalapomat hollót óllal díszítem, 
Ei a gyászos szin olly jól áll énnekem. 
Égó könyü csillog a két szememben. 
Ha merengek, hazám, bájos képeden. 

Érted dicső vérrel szerzett szép hazám, 
Ifju éltem be szivesen od'adnáml 
Legyen méreg kehelyében szivének 
S halált igyék, a ki téged nem szeret. 

Korbe i György . 

4422. Mar iéhoz . Nem „felette rosz" az, de azért még sem lehet kinyomtatni. Mi
ért? annak 99 oka van, mellyek közöl, engedelmével, egyet sem mondánkéi. Kegyed maga 
irja : „Tökélyt ne méltóztassék benne keresni, mert az csak egy olly nő müve. a ki a vers
írás azabájaira nem taniitatott, s csak a természettől nyert hajlamának szüleménye" (kicso
da?) Bocsánat, a szerkesztő is olly gyarló ember ugyan, a ki a természettől nyert hajlamo
kat szintén tiszteli, de egyszersmind olly barbár, hogy — tökélyt keres. 
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D o l d n e g y e d TJjhold 3-án 11 óra 34 perczkor délelőtt. 

T A R T A L O M . 
Irinyi József (arczkép). — Anjou Hedvig. B o r u t h . — Itt a tavasz. B e n e d e k J. 

— Az osszág titka (vége) . P. S z a t h r a á r y Károly. — A meziádi barlang (két képpel). 
K. T. - Képek Japánból : Jeddo (képpel). — Bercsényi fia. — Böngészet — Tarfaaz: 
Kakas Márton a szinház körül. — A Bukovinai magyarok szokásairól. G ö n d ö c s L. — 
Koczó Pál szabadalmazott gőzmalma (rajzzal). — Tőlem is egy szó, a sok szóra. Gr. F á y 
István. - Irodalom és mttvészet. Ipar, gazdaság, kereskedés. Közintézetek, egyletek. 
Mi ujság ? Egyveleg. Szinházi napló. Szerkesztői mondanivaló. Heti naptár. 

— A Pol i t ikai I j i lonsni tok 13. számának fótartalma : Egy európai kongresszus, 
melly még el is maradhat — Heti krónika. — Tagosítások Borsodmegyében. — Vidéki 
közlemények : Holdmezóváaárhely, Eperjes, Kunszentmiklős, Gyerk, Marosvásárhely stb. 
Rendes rovatok. 

ElóBzetésI felhívás 

VASÁRNAPI ÜJSÁG é s POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
jövő évnegyedi, azaz : április—juninai, 

félévi, azaz : ápril is-septemberl, három évnegyedi,azaz : apr. -decemberi folyamára. 

Előfizetési feltételek: 
(Vasárnapi Ujság a Politikai Újdonságokkal együtt) 

Évnegyedre (aprilius—júniusra) 2 ft. 10 kr. ujpénz-
Félévre (április — septemberre) 4 „ 20 „ », 
Háromévnegyedre (április—decemberre) . . . . 0 ,, 30 ,, „ 

K ü l ö n elöOietés a Pol i t ikai Ú j d o n s á g o k r a : 

Évnegyedre (április—júniusra) 1 ft. 10 kr. ujpénz. 
Minden tiz előfizetett példányra egy tiszteletpéldány. — A pénzes-levelek 

bérmentes küldése kéretik. 

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok k iadó-hiva ta la 

(Pest, egyetem-utcza 4. szám). 

Felelős szerkesztő : I ' ákh Albert (lak. uri-utcza 12. az.) 
Kiadó-tulajdonos Heekenast Gusztáv. - Nyomtatja Landerer es Heekenast. egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten. 




