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Báró Hübner Sándor. 

A jelen eseménydús évben, a diplomatikai világban, nem 
igen találkozunk olly névvel, melly Hitbner Sándor báróénál több
ször emlittetett volna. 

Elkezdve, az újévi tisztelgés alkalmával, a Napóleon császár 
ajkairól származó elhíresült szavaktól, egész a lefolyt háború kitö
réséig, s azután is jelen pillanatig, Hübner báró tevékeny szereplé
sét mindenütt ott látjuk az események színvonalán. Tudjuk, hogy 
Európa pénzcsarnokain milly változásokat hozott létre a hír, ha a 
lapok irták, hogy Hübner báró a 
Tuileriák palotájában vagy a 
Compiegnei mulató kastélyban 
szivesen látott, s kitüntetett ven
dég volt, a francziák császára 
hosszasb ideig barátságosan be
szélgetett vele, vagy a fényes 
udvari estélyeken a császárnéval 
tánczolt. 

Hübner Sándor született 
Bécsben, nov. 26-kán 1811-ben. 
Elvégezvén a bécsi egyetemben 
tanulmányait, Olaszországba uta
zott, hogy az ottani viszonyokkal 
megismerkedjék. 1833-ban visz-
szajött Bécsbe, s ott a nagy te
hetséget korán sejtető ifjú, azon
nal feltűnt Metternich herczeg 
előtt, ki is öt saját hivatali köré
ben alkalmazta. 

A d ip lomat ika i pályára 
1837-ben lépett először, midőn 
Apponyi gróf nagykövet kíséreté
ben Parisba utazott. Innen egy 
év múlva visszajött Bécsbe, s ott 
személyes jelentést tett azon elő 
haladásról, mellyet Lajos Fülöp 
francziák királya, 1830. óta, po
litikájának kifejtésében elömu 
tathatott. Ez időben Ausztria 
hosszas vonakodás után diploma
tikai viszonyba lépett az uj por
tugál kormánynyal. 1841-ben a 
bécsi kabinet elismerte Donna 
Maria da Glória királynő kormá
nyát, s Hübner ur mint követ
ségi első titkár utazott Lissza
bonba. — Három évvel később 

B Á R Ó HÜBNER S Á N D O R . 

Hübner ur főkonzuli minőségben jelent meg az irodalmilag és ke
reskedelmileg olly fontos Lipcsében. 

1848 ban ismét Olaszországban látjuk öt a birodalom érdeké
ben működni. Ez időben igen fontos és nagy bizalmat igénylő 
helyet foglalt el Rajner föherczeg milanói udvarában. A mozgal
mak kiütésekor a felkelők által fogságba tétetett, honnan azonban 
kicserélés által néhány hónap múlva kiszabadult. 

Az 1848-ik év végén Schicarzenberg herczeg minisztériuma 
idejében Hübner ur Olmüczben 
hivataloskodott, s közhír szerint 
ö fögalmazá azon nagy fontos
ságú okiratokat, mellyek az uj 
rendszernek alapjait megvetek. 

1849-ben Hübner ur, külö
nös megbízatással Parisba kül
detett, s egy pár hónap múlva, 
mint Ausztria teljhatalmazottja 
nyujtá be a franczia köztársaság 
elnökének, megbízó levelét. 

Ez időtől fogva Hübner ur 
megszakítás nélkül képviselé a 
birodalmat a franczia kormány 
mellett. Midőn Bonaparte Lajos, 
ü l . Napóleon név alatt a franczia 
trónt elfoglal á, Hübner ur ausz
triai birodalmi báróságot nyert; 
mint követ befolyását arra hasz
nálta, hogy a két birodalom kö
zött a barátságos viszonyt a ne
héz idők daczára is fentarthassa. 
Hübner béró tevékenységét nagy 
magasztalással emelek ki a lapok 
a keleti háború idejében ís, mi
dőn Ausztria politikája a nyu
gati hatalmak felé hajlott, s nem 
követi Oroszországot azon veszé
lyes útra, mellyet ez utóbbi ha
talom 1853-ban megkezdett. Ek
kor Napóleon császár öt a becsü
letrend nagy tiszti keresztjével 
diszité fel. 

A legújabb idők eseményei, 
olvasóinknak friss emlékezetében 
vannak. Január 1-én, midő 
poleon császár, az uj évi 
gések alkalmával ugyszó 



hadizenet előhirét ad a a világnak, az ausztriai követnek komoly 
és férfias magatartása átalános elismerésben részesült. Midőn april 
végén Hübner báró elhagyá Parist, a követségi palota előtt egész 
sorát lehete látni azoknak, kik baráti érzelmeiktől vezéreltetve a 
távozótól bucsut venni jövének. 

A háború folyatna alatt Hübner báró római követté nevezte
tett, azonban augusztusban a legmagasabb bizalom folytán, az uj 
mmiszterrumban az épen akkor ujonan felállított rendőri tárczát 
nyeré. — A béttó urnák ez utóbbi hivatalkörében kifejtett tevé
kenységét előszámlálni s azon okokat, mellyek őt rövid két hó
napi hivatalos működés után lelépni ösztönözék, (s mik között 
Magyarország neve is előfordult) megvitatni, a politikai hírlapok 
rovataiba tartozik, s ott bővebben is szólottunk róla. 

Zengjek-e dalt? 
Zeugjek-e dalt szerelemről? 
Mi az a szerelem ? 
A z ifjú szól a leányhoz : 
Leszesz-e hitresem ? 
Es a leány hozzámegyen, 
Nem kérdi meg szivét; 
Van aranyom — szó! az ifjú — 
Es a mi van, tiéd? 

Zengjek-e dalt barátságról? 
Vendégszeretetről ? 
Hideg szellő éri arezoni, 
A sziv benne elhűl. 
Felkerül még egy üveg bor, 
De senki nem hevül; 
Dohányozik még a gazda, 
Hu nem csak egyedül. 

Zengjek-e dalt őseinkről ? 
Hires harczaikról? 
Hajh, hogy Uly nagy tettek felől 
Már csupán a bir BZÓI! 
Ijesztő a világosság, 
Melly az éjben kigyúl, 
Csak feketébb lenne rája 
A BÖtétség alul. 

Zengjek-e dalt a hazáról ? 
Oh, ne kisérts uram! 
Ki értse meg? ki fogja föl, 
E nagy szóban mi van? 
A borostyán dicső helyén 
Tüske, dudva hajtott; 
Kedvem volna falhoz vágni 
Ezt a hitvány lantot! 

Dalmady Gy. 

Az utolsó budai basa. 
T ö r t é n e t i e l b e i z é l é i J Ó K A l ' M Ő R - t ó l 

Petneházy nagyon fiatal korában egy kassai főnemes leányába 
volt szerelmes. Kanizsay Borbálába. A nemes ur birtokai a Dunán 
tul feküdtek, a legnagyobb hadjárás útjában, ö maga gyöngén 
belekeverve a Zrínyi-féle ügybe; ugy nagy okai voltak arra, hogy 
egy időre- Kassára vonuljon félre, a mi kivül esett a török-járáson 
s a császári biztosoknak sem volt akkor kezük ügyében s a honnan 
utoljára is üldöztetés esetére könnyebb volt akár Lengyelor
szágba, akár Erdélybe átmenekülni. 

Illyenfortna helyzetben sok főura volt akkor Magyarország
nak, a ki birtokai jövedelmét évekig nem húzhatta, s azalatt távol 
menhelyen élt, s csak az akkori magyar világ, mellyben tisztesség 
volt szegény embernek lenni, az átalános olcsóság és a tártszivü 
vendégszeretet, és egymáson segitni vágyás tevék lehetővé, hogy 
az illyen földönfutók nem vesztek el nyomorban. 

Petneházy maga sem volt gazdag ember s az ö birtokai is ha
sonló veszedelmes égalj alatt feküdlek, melly a legegészségesebb 
embert is meg tudta ölni, minden betegség nélkül. 

Azonban fiatal ember előtt fényes pálya volt ekkor nyitva, a 
harezmezö : Petneházy ugy vált el Borbálától, mint a ki hírt nevet 
és vagyont szerezni indul,a mit hü kedvesével majdan megoszszon. 

A hír, név és vagyon meg is termett; hanem az utóbbi ott 
maradt a török kezei között; a dalia egy teherhordó rongyos gú
nyájában szökve jött ki Budáról, nem maradt, mit megoszszon régi 
kedvesével egyebe, mint a hír és név; mert az, a mit szerelemnek 
hinak, már akkor igen sokfelé el volt osztva török háremek fes
tett szemöldökű virágai között 

Azonban megmaradt még a jo kard, s egy ollyan kardot, 
nagyra fognak becsülni a császári táborban is. Petneházynak csak 
meg kell nevezni magát a legelső tábornok előtt, kinek őrszemei-1 
vei összetalálkozik, hogy ismét azon a polezon álljon, a mellyet' 
másutt elhagyott. 

Nem is csalatkozott; a Lotharingi herczeg örömmel fogadta a 
hozzá menekülőket, s hosszasan értekezve velük a budai vár véd-
eszközeiről, Petneházyt a magyar könnyű lovasság ezredeskapitá
nyává nevezte ki. Gábriel barátot pedig megbízta, hogy menjen 
vele előre Komárom várába, s ott a mérnökkar főnökét,báró Mans-
feldet, értesítse mind azokról, miket a budai vár erődítéseiről kö

rülményesen kitanult; azalatt Petneházy a megyékből odaérkező 
lovas bandériumokat fogja szervezni; minthogy Komárom környé
kén tul alig találna a lovasság számára elegendő szénakészletet. 

Az áttért kuruez hadnagynak nagy meglepetésére szolgált, 
hogy eddigelé mindenütt olly szives fogadtatásban részesült, s ezt 
a kellemes érzést fokozta azon férfias bizalom, melylyel Marist'.M 
báró legelső találkozásukkor megtisztelé. A derék német ur igen 
józan, emelkedett nézetekkel birt s értett más egyébhez is, nem
csak a hadmérnökséghez; belevegyültek a politikába is; Mansfeld 
lovagias őszinteséggel bevallá, hogy biz abból semmi jó sem szár
mazott eddig, hogy a magyar és német nemzetiségek örökös kiizde-
delemben tartattak egymással, s hogy ennek bizonyára nem a 
két derék nemzet az oka, mert ha rájuk hagynák, ők egy óra alatt 
kiegyenlítenék egy század versenygéseit; hanem néhány fondor 
diplomata, kiknek önérdeke, nagyravágyása és gyűlölete, melly 
képessé tevé a magyart, hogy innen a földről a holdba menekül
jön. (Igy fejezé ki elmésen a török uralomhoz pártolást.) Hanem, 
hogy mind máskép lesz az ezután; csak egyszer Buda ismét Ma
gyarhon fővárosának neveztessék! 

A bizalmas beszélgetés után ott marasztá Petneházyt és Gá
brielt magánál ebéden a báró. Azalatt bemutatá őket családjának, 
átvezetve mindkettőt neje szobáiba. 

Midőn Mansfeld Petneházyt a báróné elé vezette, a fiatal ve
zér egészen zavarba jött; e hölgy arcza annyira hasonlított Kani-
zsayné arczához; bár az akkori franczia divatos viselet nem egye
zett is az elébbi ősmagyar főkötő és prémes mente emlékeivel. 
Nem merte ráfogni, hogy ö az; inig a hölgy meg nem szólitá 
magyarul : 

— Petneházy régi ismerős. Sokszor járt hozzánk boldogult 
férjem idejében Kassán. 

Tehát Kanizsay meghalt, az asszony visszatért birtokába s a 
legelső ezredeshez, ki megkérte, hozzá ment. Igaza volt; pártfo
góra volt szüksége. Petneházy nagyot sóhajtott, hát a leányból 
mi lett? 

Mansfeldné észrevéve a fürkésző tekintetből, hogy kit keres? 
s megelőző 

— Barbara is itt van. 
Tehát Barbara és nem Borbála többé. 
E perezben a mellékszobából vidám beszélgetés közeledő 

hangjai vonák magukra Petneházy figyelmét. Ezek Borbála hang
jai voltak ; — oh de fájt, nagyon fájt azokat mégis igy hallani. — 
Idegen nyelven beszélt — idegen férfival. 

Megnyílt az ajtó, a hölgy és egy fiatal katonatiszt beléptek 
rajta. A kisasszony szép hajfürtei, mik egykor ollyan szerényen 
voltak a gyöngyös párta körül csavarva, most bóbitás toronynyá 
fodrosultak fején, repkedő szalagokkal fellobogózva, 8 a hófehér 
kebelnek, mit egykor a szemérmes válfüzö gyöngysorai olly szüzén 
takartak, most a kivágott derék titkait csábítva árulgatá. Mikor 
Magyarországon e divatot először meglátták, megdöbbentek rajta, 
nem gyönyörködtek benne! 

A lyánka udvariasan meghajtá magát, illendő távolból Petne
házy előtt. 

— Ah, Herr von Petneházy! 
A kuruezvezér, ki máskint képzelte egykori ujratalálkozásu-

kat, levolt hűtve. A világ nagyot változott, a mióta ö odakinn járt. 
Hanem hiszen igaza van mindenkinek : ö csaknem törökké lett; 
török sorban csatázott, török lyányért hevült, miért ne történhe
tett volna hasonló egy leanynynl, ki német családba, német kör
nyezetbe jutott. Hanem az mégis szomorú dolog, hogy a magyar 
ollyan könnyen hajlott valaha ide és amoda! , N , P , ,^„ h f . T . h ^ . , 

Schiller Fridrik évszázados ünnepe s életrajza. 

Folyó évi november 10-én lesz 100 eve, hogy a német nemzet 
legnépszerűbb költője, Schiller Fridrik született. E napot megülik 
nemcsak Németország, hanem Európa majd minden nevezetesebb 
helyén, Parisban, Londonban és Konstantinápolyban, sőt Ameri
kának egyes városaiban is. Jele ez a költői géniusz hatalmának. Mi 
magyarokul, a kik véletlenül épen csaknem ez időben hoztuk meg 
bódulatunkat egy nagy szellemi bajnokunk emlékének, épen mert 
illetékes helyünket az európai nemzetiségek sorában szintén elfog
lalva tartjuk s a szellemi élet és mozgalom érintései által szintén 
érdekelve vagyunk, nem lehetünk érzéketlenek szomszédaink 



örömnyilatkozatai ellenében. Bár ezek nagyobb figyelemnél kísér
nék a mi életmozgalmainkat is s otromba gyanúsítások és rágalmak 
teréről lelépve végre elismernék azt, bogy ha életjelt akarunk adni 
magunkról, valóban nincs szükség — demonstratiókra. Élünk s 
élni fogunk. *) 

A németek büszkék Schillerre. Illy népszerűségre köztök egy 
halandó sem tett szert, s történt az is, hogy itt-ott „a németek 
szentjének" is hallottuk nevezni. Büszkék ök Goethére is, a ki mint 
költő nagyobb Schillernél, de olly átalános szeretetre minden 
nagysága mellett sem tehetett szert, S ha ök büszkék költőik re, ám 
legyenek azok, ám osztozzunk mi is ez örömükben, hiszen maguk ítant választá. A 14 éves ifju 
is bevallják, hogy csak tudományos és művészeti téren birnak vi- tanulmányozására forditotta 
gasztaló jelenségekkel, mert a politikai és anyagi közéletben örök 
nyomorúság e 4 0 milliónyi szétzilált nemzettömegnek az ö az ő osz 
tály része 

Schiller roppant népszerűsége sajátságos tünemény, ö nem a 
legelső német irodalmi és költői nagyság. Goethe — mint mondtuk 
— magasabban áll mint költő; Lessing nagyobb kritikus nálánál, 
de Schiller mégis a legérdekesebb, legnemesebb alak a német mú
zsák templomában. Egyike volt ö a messzebb körökre s időkre 
ható szabad, független szellemeknek, kinek befolyását más nem
zetek irodalmai is megérzették - íme hálásan elismerjük azon 
részt is, melly belőle a magyar mivelödési fejleményre, irodal
munkra esik. 

Magas szellem, tiszta, szép lélek, mocsoktalan jellem s az em
beri sziv elzengett fájdalmai, mellyek öt is gyötörték — ezekben 
áll Schiller hatásának titka, különösen saját népére. Ezért volt ö 
kedvesebb, mint a nagy Goethe, bár ez Schillert még igen sokáig 
élte tul. Ugy jellemzik őket, hogy Goethe a büszke czédrus, Schil
ler az illatozó rózsabokor. Goethe óriás szelleme iránt bámulatot, 
tiszteletet érezünk; Schiller iránt rajongó szeretettel van a német. 
Goethe a kiváló szellemek költője, Schiller minden érző sziv köl
tője, s a „kedélyes" német nép azért van olly lelkesedéssel iránta. 

Lássuk életének főpontjait, s vonjuk le a tanulságot, a meny
nyire lehet, minmagunk viszonyaira is. Egykorú levén Schiller a 
ini Kazinczynkkal, a két jeles férfiú pályájának összehasonlítása is 
bő anyagot szolgáltathat a gondolkozó olvasónak. 

Schiller Fridrik 1759. nov. 10-én született Marbach városká
ban a Neckar folyó mellett, a mostani Würtemberg királyságban 
(akkor herczegségben), hol a szorosabb értelemben úgynevezett 
svábok laknak. Atyja, Jáno9 Gáspár, 1745-ben mint sebész lépett 
be egy bajor huszárezredbe, hol egyúttal altiszti szolgálatot vég
zett. Később Marbachban telepedett meg, hol borbély és sebészi 
üzletet nyitott. Némi miveltséggel bírt s neje, a nagy költő anyja, 
leginkább szivjósága által tünt ki. Ugylátszik, a borbélymüvészet 
nem igen bő jövedelmet hozhatott, mert midőn a 7 éves háború 
kitört, az öreg Schiller ismét kardot kötött s 1757-ben a würtem-
bergi hadseregbe lépett s ezen katonáskodási szakban született fia 
Fridrik, kinek hire világra szóló lett. 

A gyermek első éveit gyakori betegségek háboriták s fejlő
dése igen lassú vala. Atyja, mint katona, gyakran volt kénytelen 
állomásait változtatni, s családja hiven követé városról városra. A 
kis Fridrik igen figyelmes gyermek volt s szivesen hallgatá atyja 
elbeszéléseit, különösen a bibliai történeteket. Anyja, kitől a fiu 
vörhenyeges haját s szcplöteljes arczát öröklé, fel tudá ébreszteni 
benne a jó és szép iránti érzést s okos tanításokkal a fiu kedélyére 
hatni. Hat éves korában kezdett a gyermek a latin s majd a görög 
nyelvvel bajlódni. Élénk hajlamot tanusitott a papi pálya iránt s 
gyakran tartott gyermektársai körében kenetteljes szónoklatokat, 
niellyeknél senkinek sem volt szabad nevetni, különben a szónok 
megharagudott s elszaladt. Itt lelhetők első nyomai Schiller ké
sőbbi komolyságának, pathoszának! 

Mídön 9 éves volt, Ludwigsburgba került az atyja. Ez mint
egy 1 0 , 0 0 0 lakossal biró város, a mostani würtembergi király má
sodik székvárosa, s akkor is az uralkodó herczeg nagy figyelmének 

tehetsége ekkor ébredt fel, s 14 éves koráig kedvencz mulatsága 
volt, papirosból kimetszett bábokkal drámai jeleneteket előadatni. 
Itt járta a latin iskolákat. 1770. körül a „Solitude" (magány) nevü 
herczegi kéjlakba tétetett át atyja, hol a kastélyt kerítő fa- és 
egyéb ültetvények gondja bizatott reá. A fiu tovább tanult Lud-
wigsburgban s már ekkor egyes versekkel lepte meg környezetét. 

1771-ben Károly würtembergi herczeg katonai iskolát alapí
tott a „Solitude"-ben, mellyben különösen katonatisztek fiai voltak 
képzendők minden dij nélkül. Ez intézetbe lépett Schiller is 1773. 
elején; eleinte jogi pályára készült itt, később azonban az orvos-

üres óráit többnyire költői müvek 
i önmaga is megkisérlette erejét 

mindinkább nagyobb mérvű müvekben. — A Solitude-féle képző 
iskola 1775-ben Stuttgartba, a herczegség fővárosába tétetett át s 
herczegi katonai akadémiává emeltetett. Égy nagy kaszárnya-épü
let lőn e czélra kiszemelve; s a növendékek egyenruhában s kato
nai szigorúsággal neveltettek. A fiatal Schiller ez elzárkozottság-
ban, e merev rendszer korlátai között nem jól érezte magát; mind
azáltal tovább folytatta orvosi tanulmányait, de még többet 
foglalkozott költői müvekkel. Ekkor lettek kedvenczei : Rousseau, 
Plutarch, Shakespeare. 1776-ban, tehát 17 éves korában, látta egy 
ottani folyóiratban legelső költeményét (Der Abend — Az est) ki
nyomtatva, s ezt nemsokára más illy müvek is követték. Több 
társával valódi költői daezszövetséget alapított, melly nem nyer-
heté meg tetszését az uralkodónak, Károly herezegnek. Schiller 
titkon lopta be magához az olvasásra szánt könyveket s a tilalom 
daczára főzte költői müveinek terveit. 1779-ben két magas vendég 
látogatta meg a katonai intézetet, kikről nem gyanitá még akkor 
Schiller, hogy később olly közel viszonyba lépend velők. E két 
vendég a Weimári herczeg és a már akkor hires költő, Goethe volt. 
Ez utóbbi hatalmas benyomást tett Schiller kedélyére; csodálattal 
volt eltelve iránta s alig telt el 10 év, e két név már egymás mel
lett ragyogott a német költészetben; c két férfiút az irodalmak 
történetében páratlan barátság fűzé össze. 

1779-ben, midőn az akadémiából ki akart lépni, a szigorlatra 
beadott dissertatiójával nem nyeré meg tanárai tetszését, a herczeg 
akaratjából még egy évet kellett e zárda-életben töltenie. Költői 
vágyai újult erővel törtek elő : Homer és Virgil lettek kedvenczei 
8 már 1777-ben elkezdett fiatalkori színmüve, a nálunk is eléggé 

tárgya volt. Itt egészen világ tárult fel Schiller előtt. Drámai 

*) Minő alaptalan a becsi lapok azon gyanúsítása, bogy nálunk a Kazinczy-tinnep 
S. Imi r ellenében támadt, többi között azon csekélység is tanúsítja, bogy a V. U. is, még 
1857. régén adván Kazinczy arczképét, cz alkalommal már a 2 év múlva bekövetkezendő 
százados°napra figyelmeztetett. S L é v a y József még ennél is korábban emelé fel lelkes 
szavát a .Siénirod. Közlönyben" — a midón még Schillerről mélyen hallgattak amott. 

Y S z e r k 

ismeretes „Haramják'- (Die Rüuber) 1780-ban elkészült. — Ugyan
ez évben a herczeg tiszteletére az akadémisták által rendezett színi 
előadásban mint szereplő is fellépett, de játéka — kiállhatatlan 
volt; ordított- hadonázott, hányta vetette magát s azon önmagába 
nem férő, kicsapongó szellemet mutatá, melly a „Haramják" czi
mü színműnek is egyik ismertető jele. E müvet egyébiránt szám
talan mt-sszakasztás és fennakadás között irta s daczára azon szi-
goru őrködésnek, melly az akadémiában az illynemü foglalkozást 
keményen tiltotta. 

Végre 1780-ban kilépett az akadémiából s a 21 éves ifju mint 
alorvos lépett be egy gránátos ezredbe 18 ftnyi havi fizetéssel. Ez 
állomás nem elégítette ki sem öt, sem szüleit. Azonban mégis uj 
világ nyílott előtte, midőn az akadémiai zárt falak közül kiszaba
dult. Stuttgartban vig czimborák társaságában kipótolni sietett 
mindazt, a mit addig mulasztott, Boroztak, dohányoztak, játszottak 
és kugliztak, a németek módjára — s az utóbbi (a kuglizás) még 
későbbi éveiben is igen kedves mulatsága volt. 

Az orvosi foglalkozás annál kevesebb idejét vette igénybe. 
Költői munkálódása mellett egy kis politikai lapot is szerkesztett. 
1781. nyomtatásban jelent meg „Haramják" czimü müve, s roppant 
figyelmet ébresztett Németországban. Mannheimban s nemsokára 
más városokban is, szinre hozták. 1782. májusban másodszor adták 
Mannheimban. — Schiller szerette volna látni. Szabadságot nem 
kérve, oda utazott s jelen volt az előadáson Visszaérkeztc után két 
heti börtönre Ítélték, s a külfölddel minden összeköttetését megtil
tották. A herczeg tovább ment, s egyenesen raegparancsolá Schil
lernek, hogy „komédiákat s effélét solia többé ne merészeljen irni." 
Tökéletesen elvesztette a herczeg kegyét. Elhatározta tehát, hogy 
megszökik, a mi 1782. septemberben meg is történt, és Schiller 
szerencsésen Mannheimba ért. — Ez időtájban tervezte „Ármány 
és szerelem" (Kabale und Liebe) s „Fiesco" czimü színmüveit, s az 
elsőn meg is látszik akkori kedély állapotának ingerültsége. De 
ebben is bebizonyul, hogy Schiller sokkal szerencsésebb a szellem
dus. de bukott, mint nemes nők rajzolásában; a gonosz jellemeket 



clleiibeu mindig túlságosan feketére festi. — E müvei egyébiránt I (Abfall der Niederlande 
roppant haladást tanúsítottak a „Haramják" óta, a mit elismert a ges stb.) 
közönség s az itészet is, s a költőnek, kit ismét keserves nélkülözé
sek háborgattak, ismét szebb napjai kezdenek virradni. — Még na
gyobb fejlődést lehetett észrevenni az ezután következett színmü
vében : „Don Carlosuban, melly valódi átmenetet képez nála a 
természeti költészetből a magasabb müköltészetbe. 

Drámaírói jelentékenységét mindinkább át kezdek látni s szín
igazgatók és könyvkiadók szerződéseket kötének vele uj színmüvek 
írására, ámbár a tiszteletdíj még mindig igen sovány vala. Megszo
rult állapotából hasznot húzott, a ki hozzá fért. Egy folyóiratot is 
adott ki („Rheiuische Thalia"), melly elébb Maunheimban, utóbb 
Szászországban jelent meg. Egyes kitüntetések is érték. Alkalma 
levén 1784. decemberben a weímári udvarnál Károly Auguszt her
czeg jelenlétében, „Don Carlos"-ának első felvonását felolvasni, a 
müérto herczeg „vreimári tanácsos" czimmel ruházta fel. Az elha
gyott szökevény lelké
nek e megtiszteltetés 
igen jól esett. 

Schiller népszerűsége 
ezalatt nöttön nőtt; hódo-
latok, buzditások, aján
dékok érkeztek hozzá. 
Elhatározta, hogy Szász
országba költözik át, s 
1785. elején Lipcsébe 
majd Drezdába, s végre 
Weimárba érkezett, hol 
Herder és Wieland igen 
barátilag fogadták. — 
Goethe ekkor Olaszor
szágban volt, s a két 
költő között eddig még 
semmi közeledés nem 
történt. Szászországba 
való költözése által uj 
fordulat állott be Schil
ler életében. Itt talált 
először öt felfogó, rokon-
érzö keblekre; kibékült 
a világgal és emberek
kel, kiengesztelődött ön
magával. 

Mig Goethe Olasz
országban a képzőmű
vészet remekeinek tanul
mányozása által fejlesztő 
szellemét; addig Schil
ler, ki most legtöbbet 
időzött Weimárban, itte
ni uj és szép viszonyai 
és saját tanulmányai ál
tal képezé magát s érle
lődött valódi fértiui jel
lemmé. — 1787. egy L E N D V A Y S I I I E M L É K E a pesti t e m e t ő b e n . - (L4»d M imövcg.-i 587. lapon.) 
kirándulás alkalmával 
ismerkedett megRudolstadtban aLengefeld-családdal; egy vadász- befolyással volt, Berlinbe, azonnal egész Özönnel szórta ismét a 
mester özvegye volt ez, s ennek két kellem- és szellemdus leánya,' világba legszebb költeményeit. 
Karolina és Sarolta. — Ez utóbbi lett később Schiller neje, kivel Végre bekövetkezett az idö, hogy a két költő, Schiller és Goethe 
1 7 9 0 . február 22-én kelt egybe. E házasságban találta fel Schiller', közti páratlan viszony is teljesen megszilárduljon. Goethe ekkor 
legnagyobb boldogságát, nemcsak szive akadt nyugpontra, feltörölném csak híres költő, hanem a weimari udvarnál magas állású s 
lelke ÍB biztosabb czélra talált. Ezalatt Goethe is haza került Wei
márba, mindinkább közeledett Schillerhez, ki amannak befolyása 
következtében lett a jenai egyetemnél a történettan tanára. jGoethe 
Weimárban, Schiller Jenában — egymás tehetségét kölcsönösen 
elismerve — ekkor kezdődött a német irodalomra nézve a clas
sicus időszak. 

Jenában mindazáltal nem legkellemesebb napjai voltak Schil
lernek. Fizetésnélküli tanár levén, irodalmi napszámos munka által 

Geschichte des dreissigjáhrigen Krie-

1793-ban annyi sok évi távollét után ismét meglátogatta ha
záját Würtemberget, honnan egykor menekült. Visszatért ismét 
szülei, testvérei s régi ismerői körébe, hol nejével együtt igen kel. 
lemes napokat élt, visszaemlékezve elmúlt ifjúkori napjaira. A 
herczeg nem békült ki vele, de legalább nem tiltotta meg neki az 
ottlétet s nem sokat törődött vele - a m i épen ínyére volt Schil
lernek. Ez évben született első fia, Károly. 1794-ben Cotta könyv
kiadóval megismerkedvén, egy nagy folyóirat kiadására egyesül
tek, melly „Horen" név alatt nagy sikerrel lépett életbe. 

Visszatérve Jenába, ott találta a nagy tudóst Humboldt Vil
most (a nem régen meghalt Sándor fivérét), kivel legszorosb 
baráti viszonyt kötött. 1 7 9 1 . óta Fridrik, Holstein-augustenburgi 
herczeg, Schiller nyomasztó helyzetéről értesülvén, ennek 3 évre 
1 0 0 0 tallér évi dijt ajánlott fel. Ez időben keletkezett számos szép

tant (aesthetikai) dolgo
zata s „Horen" czimü fo
lyóiratában Humboldt 
barátjával együtt követ
kezetesen s egész erővel 
hirdetek irányukat : az 
önmivelődést, az ösz-
hangzatos miveltséget, 
az egyéni, emberi tulaj
donok minél tisztább, 
tökéletesebb kifejtését. 
És ebben áll Schiller tu
lajdonképi érdeme, ez 
az ő idealismusa, melly 
minden müvéből kitű
nik. Öt nem külön ma
gánszempontok, hanem 
átalános emberi érdekek 
vezették s innen az ö 
költészetének világpol
gári (eosmopoliticus) szí
nezete, melly épen a né
meteknél találhatott leg-
hivebb felfogásra, legna
gyobb felkarolásra, s ta
lán csak azon földön is 
teremhetett, mellyet phi-
losophusok földének ne
veznek. 

Minél inkább mélyedt 
Schiller bölcsészeti ta
nulmányokba, annál ke
vésbé volt többé kedve, 
régibb do lgozata iva l 
megelégedve lenni, s 
alig mert a. jenai tanár 
ismét, a köl tészethez 
nyúlni. De alig költözött 
el 1795-ben Humboldt 
barátja, ki reá olly nagy 

nagy befolyású férfiú is volt. A közeledés igy történt. 1794-ben 
Goethe egyszer jelen volt Jenában a természetvizsgáló társulat 
gyűlésén. Az ülés végén találkozik a két férfiú. Beszélgetve távoz
nak s társalgás közben Goethe haza kíséri Schillert. Az első lépés 
megtörtént és különösen Schiller nejének közbenjárása mellett a 
két költő közti bizalom mindig nagyobb, mélyebb lőn. Schiller 
felszólítja Goethét, hogy folyóiratában részt vegyen, az utóbbi bele
egyezik, s dolgozatot küld. Teljesen értik, becsülik egymást s a 

kellett élelmének egy részét megkeresni. Roppant szellemi mun- J Weimárban és Jenában lakó két férfiú között a legérdekesebb le-
kásságának eredménye volt 1791. egy veszélyes mellbetegség, kez- velezés indul meg, melly mai napig a német irodalom legbecsesb 
dete azon kórnak, melly élete végéig kisérte, s kora halálát is [ okirat-kincsei közé tartozik. 
okozta. Ez időben készült egy része jeles történelmi dolgozatainak Ez idö óta a két költő a legszorosb, leggyümölcsözőbb baráti 



viszonyban élt, ugy hogy később Goethe méltán mondhat á : „Kö
zelben egy napot sem éltünk ugy, hogy szóval, a szomszédban egy 
hetet sem, hogy Írásban ne mulattunk volna." Schiller pedig irá : 
„Mindenik adhatott a másiknak a mivel ez nem birt, a miért vi
szont az kaphatott valamit." — 1795-ben Károly Auguszt weimári 
herczeg fölmenté a jenai egyetemnél minden tanársági nyilvános 
teendőktől, s máskép biztosítván jövőjét, teljes szabadságot adott 
neki, ideje felhasználására. Ez évben született második fia s ekkor 
kezdődik a költő
nek tulajdonképeni 
fény szaka, drámai 
tehetségének leg
főbb fokra emelke
dése. A régiek ta
nulmányozása, tör
ténelmi, szépészeti 
bölcsészeti és kriti
kai foglalkozásai s 
különösen Goethe
vei kötött barátsá
ga teljes érettségre 
emelek magas szel
lemét. Ekkor kelet
keztek legremekebb 
drámai müve i , 
mellyek majd min
den irodalomba s 
legnagyobb részre 
nézve a magyarba 
is, legalább színpa
dunkra át vannak 
ültetve. — Hlyének 
„ Wallenstein" (áta
lában ezt tartják 
legremekebb müvé
nek, sajnos, hogy 
épen ezt nem bírjuk 
még irodalmunk
ban), „Stuart Má
ria," — „Orleansi 
szűz , " ,, Meszsinai 
hölgy," „Teli Vil
mos." E müvekben 
a kor és emberiség 
legmagasabb esz
méivel találkozunk 
mesteri szépségben, 
s a német nemzet 
méltán sorozza eze
ket irodalmának 
legnemesebb gyön
gyei közé. 

Hadd mondjuk el 
még röviden életé
nek végső esemé
nyeit. — 1799 ben 
született idősb leá
nya. Ugyanazon év
ben Jenából Wei-
márba költözött át. 
1802. császári pá
tens által nemesi 
rangra emeltetett, a 
mi nem annyira ki-
vánt kitüntetés volt 
rá nézve, mint inkább költséget okozó meglepetés. 1804 született 
kisebbik leánya. Ez időben egyszer Jenába rándulván, útközben 
meghűlt, beteg lett s e betegség 1805 majus 9-én véget vetett éle
tének. Alig volt valamivel idősebb 45 évesnél. A sors ugy akarta, 
hogy a bekövetkezett nagy politikai eseményeket s hazája meg
aláztatását a franczia fegyverek által, a költő ne láthassa. Halálát 
fájlalta hazája, nemzete, de minden ismerőse között leginkább 
Goethe. — Temetése csendes, csaknem szegényes volt. Weimárban 
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a köztemetőben tették nyugalomra hamvait s csak évek múlva ás
ták ki újra s helyezték el a weimári herczegi sírboltba. 

Ez azon férfiú, kinek most Németország 8 távol országokban 
élő tisztelői születése évszázados napját ünneplik. Tiszteljük mi is 
a kegyelet ezen érzését s mint az európai nemzetcsaládnak egyik 
tagja, meghozzuk mi is a tisztelet adóját. 

* 
Schiller emlékét, halála óta, számtalan kegyeletes tényben 

örökítették. A há
zak, mellyekbenNé-

~*yp*x, met ország különbö
ző helyein valaha 
lakott, kitűnő gond 
tárgyai. — Emlék
szobra is több van. 
Lapunk mai száma 
Goethe és Schiller 
egyesült szobrának 
rajzát hozza, melly 
két évvel ezelőtt ál
líttatott fel Wei
márban Wetschel 
szobrász mintája 
szerint. 

Gonuolnt-tftre-
dékek. 

%* Szellemi erőnk 
legnagyobb, legnehe
zebb feladata az ön
megtagadás ; ah, a sors 
sokszor igen mostoha 
irántunk! de a helyett, 
hogy azt békételen in
dulattal vágyainkhoz 
erőtetni igyekeznénk, 
törekedjünk inkább, 
vágyainkat sorsunk
hoz alkalmazni; igy 
életünk minden körül
ményei között — ha 
nem is igen boldogok 
— de boldogtalanok 
sem leszünk, s ma
gunknak ez életben 
legalább tűrhető idő
töltést szerezhetünk. 

%* Ha lelkünkben 
már alapja van vetve 
a gondolkodni szeretés 
hajlamának, s ha élet
körülményeink nem 
kedvezők arra, hogy 
bennünket örök szóra
kozottságban tartsa
nak — akkor bennünk 
sokkal nagyobb ereje 
fog kifejteni a lélek, 
mint pedig a sziv ha
talmának ; s kifejlett 
életbölcBeségünk né
zetei által hamarább .-
könnyebben tul tu
dunk tekinteni a szív-
érzelmek habzó hul
lámain. 

%* Lélek és sziv két 
['••alkatrészei az em
bernek, s egyik a má
sikért sokszor és sokat 

érez; de vannak különböző vágyai is mind a kettőnek, mellyek, ha nem tel
jesülnek, egyiknek boldogsága soha a másiknak szenvedéseit nem pótolhatja. 

%* Van a valódian müveit lélek boldogsága- s önelégültségének egy 
csak kevesek által elérhető magas foka, hová azok juthatnak egyedül, kiket 
nemesen s tisztán érző sziv vezetett keresztül a legveszélyesebb lelki vizs
gálódásokon, tapasztaláson és szenvedéseken. 

%* Mennél miveltebb, tisztább és emelkedettebb a lélek, annál szaba
dabb és boldogabb; mennél j o b b . nemesebb és érzékenyebb a sziv, annál 
többet szenved, többet tuti áldozni, s többször tagadja meg magát. IV. T. 

l é k s z o b r a W e i m á r b a n . 

S C H I L L K K . 



A tárogató Ügyében 

— (A tárogatót illető ajánlat.) Nagykun-Turkeve, okt. 23-án. Meg ne 
ijedjen a tisztelt olvasó, ha gr. Fáy István urnák, az uralkodó máltai rend 
vitézének a V. U. f*. é. 42-ik számában „Magyarország czigánybandáihoz" 
intézett felszólítása folytán, én is — ki ugyan czigány nem vagyok, nem is 
voltam — és pedig saját csekély személyemet is a dologba keverve, — a 
tárogatóról kezdek beszélni. — Gr. Károlyi György urnák 1842. rniíj. 15-kén 
megtörtént békésmegyei főispáni székfoglalása alkalmával FlacsintárGergely 
táblabíró és bandériális rendező által felszólittatván, hogy én, mint a ki hir 
szerint a tárogatót fúvni tudnám, vagy mint többféle fúvóhangszernek hang
jegyek szerinti kezelője, rövid idő alatt begyakorolni képes volnék,— a báró 
Wenkheim Béla ur által vezetendő lovas bandériumnak lennék tárogatósa : 
e nem várt megtiszteltetést megérdemlendő, •— mivel e hangszert nem bír
tam, mindjárt lépéseket tettem azon tárogatónak magamhoz szerzése végett, 
mellyet kunhegy esi sebész Németh Benjámin (Németh István tábornok és 
Németh Károly ezredes testvére) birt, mint gyermekkoromban haliam, fujt, 
s mint értésemre esett, a roffi Borbély uraknak ajándékozott, innen pedig 
talán Recsky András ur és többek kezére került; — de minden utánjárásom, 
s azzal együtt a tárogató tanulmányozásáhozi erős vágyam füstbe ment. -
Most tehát, midőn a tárogató ügye fölkaroltatott, s az ép, és nem ép táro
gatók halottaikból föltámadnak : régi vágyam teljesülésének reményében 
elhatározóm, s nehogy Lisztnek mintegy igazolásául a czigányoké, vagy 
holmi peregrinus kapellmeistereké legyen a dicsőség, ezennel ünnepélyesen 
fölajánlom, hogy a tárogatónak gyakorlati és tudományos tanulmányozását, 
— s ha a mostani zenerendszerbe ugy a mint van, beilleszthető nem volna 
átalakítását s tökéletesbitését, majd egy tárogató-iskola összeszerkesztését 
megkisérlendem, vállalkozásom sikerét a különféle fa- és rézfuvóhangszerek, 
különösen a klarinét és műszeres vadászkürt kezelésében szerzett némi gya
korlottságomra stb. alapitván. — Kinek birtokában tehát, kedves hazámfiai 
közöl a tárogatónak még ép, vagy csak látszólag is használható példánya 
létezik : szíveskedjék azt — akár hírlapi, akár magánutoni értekezés mellett 
— a föntirt czélra átkölcsönözni; becsületszavammal s anyagilag is biztosít
ván mindenkit, miként begyakorlás, és hogy ugy mondjam, lemásoltatáa után 
hiba és rontás nélkül, a legnagyobb köszönet mellett sietek visszaszolgál
tatni. — Hajdú László m. k., hites ügyvéd. — (Fogadja ön teljes elismeré
sünket e derék ajánlatért; kívánjuk, hogy óhajtása mielőbb teljesülhessen. 
Tessék a következő tudósításokat elolvasni. Szerk.) 

— („Két tárogató egyszerre.-) Midőn 1858. évben a pesti magyar mú
zeum régiségi osztályát meglátogattam , két klarinetszerü hangszer vonta 
magára figyelmemet, mellyeket a kisérő szolga ,.tárogatók"-nak lenni 
mondott. 

Ha a múzeumi szolgának valóban igaza van, azon esetben épen ugy 
jártunk mint az az ember, a ki a lovát kereste és rajta ült. Az egész ország
ban keressük, kutatjuk a tárogatót, pedig Pesten az ország kebelében, 
mindnyájunk szemeláttára egyszerre két darab is áll felfedezetlenül. 

A hírlapuk már eddig 3 tárogatóról tettek tudtom szerint jelentést; de 
a közlő egyről sem irta, hogy azt valóban most látta volna. Kétszerte ér
dekes tehát, hogy Pesten, hol jeles hangszerkészítők, szakértők és annyi 
ügy barát van a tanulmányozás, összehasonlítás és kísérlet szolgálatára egy
szerre két példány is áll, 

A múzeumi példányok egyike kisebb, másika valamivel nagyobb. A 
csutorájuk nemcsak ép, hanem az úgynevezett nyelvecskéjök is megvan; 
egyszóval, hajói tudom, alkotó részeikből semmi sem hiányzik; s igy meg
szólaltatásuk sem nagy munkába, sem sok költségbe nem kerülne; sőt azo
kat én olly egyszerű szerkezetieknek találtam, miként fel sem tehetni, hogy 
a mostani hangszerkészítők ollyakat kiállítani képesek nem lennének. 

Legelső teendő lenne tehát, a pesti múzeumi tárogatókat a feledés po
rából kiemelni, a hangszerkészítőknek átadni, s kisérletképen néhány pél
dányt készíttetni. — Ha tárogatóink nincsenek, ugy gróf Fáy István umak 
a czígányokboz intézett azon felhívása, hogy a tárogatót hangszereik közé 
vegyék föl, a legjobb akarat daczára is holt indítvány marad. 

Nézetem szerint még az is igen a dologra tartozik, vájjon a tárogató 
minden hangnemre (Tonart) alkalmas hangszer-e? vagy csak mint egyes 
hangszer használható. A tárogatóról még igen keveset tudunk; de hogy is 
tudnánk sokat, midőn azt sem tudjuk, hogy Pesten kettő van. 

Nem kétlem, hogy a múzeum igazgatósága a tárogatókat ezen czélra 
ki nc adná; s még kevésbé kétlem, hogy Pesten néhány ügy barát nem ta
láltatnék, kik a kísérlet különben is sokra nem rúgható költségeit fedezni 
készek nem lennének. 

Legyen szives tehát a közfigyelmet a múzeumi tárogatók iránt föléb
reszteni, s módot találni, kogy zenészeink kész tárogatókat mielőbb kap
hassanak. — B.-Gyarmat, október 31-én. — Jeszenszky Danó. 

. ~~ {T^ogaló Árokszálláson), Árokszállás, október 27. A Vasárnapi 
Újság 43 számában. „Tárogató nyomai a jászkunoknál" czim alatti közle-
rnenynyel mintegy felhivatvék a jászkun községek erröli tudomásaik közlé
sére. Illő kötelességnek tekintem innen is felszólalni, miszerint azon törté
neti emlékül feltűnt nemzeti hangszer, a tárogató egy példánya Árokszállás 
város irattárában is feltalálható. — Szintén kemény fából készült klarinét 
formájú, és 17 lyukkal, 10 hosszában egy sorban, alól mindkét oldalán há
rom-hárommal, fólül pedig egygyel ellátott mii. Fújni ezt sem lehet mert a 

nyelve ennek sincsen meg; az utolsó a ki fújni tudta, de a ki már rég elhalt, 
valami Sóski nevü idevaló ember volt. — Kóczián Gusztáv. 

— (Tárogató Nógrádmegyében.) A ,.Magyar Sajtó" szerkesztőségéhez 
a következő levél intéztetett : „Tisztelt szerkesztő ur! Nemzeti ős zenesze
rünk, a hírlapjainkban sokszor emlegetett tárogató sipot illetőleg, örömmel 
közlöm nógrádmegyei földbirtokos tek. Platthy Károly ur épen e napon, a 
dicsőült Kazinczy évszázados ünnepének napján irt sorait, melly szerint 
Nógrádmegyében fekvő Táb puszta lakosa Uram György nemcsak birtokában 
van a tárogatóuak, hanem — közlő ur szavai szerint — „máig is emlékezteti 
Táb környéke bérczeit ősapáink boldog korára e kedves hangzatu hangsze
rével!" — Midőn tehát én az illetők figyelmét ezen nemzeti életünket olly 
közelről érdeklő közlésre ezennel felhívom, nem mulaszthatom el közlő ur
nák ez ügyben tett fáradozásaiért ezennel nyílt köszönetet mondani. Pesten 
1859-ik okt. 27-én. — Gaal Ernő." 

Iroda lom és művészet . 

— (Magyar tudom. Akadémia.) Akadémiai költségen megjelent: Kazin
czy Ferencz és kora. Irta Toldy Ferencz. Első rész : I. és II. könyv 1759— 
1794. Negyedrétü díszkiadás, Kazinczy arczképével 1791-ből. 2 2 ' / 3 iv. — 
Ára az egész munkának, mellynek második része a Ü L IV. és V. könyvet, 
vagyis az 1795—1832. éveket foglalja magában, és Kazinczy 1828-ki képé
vel lesz diszeaitve, 8 ujf'rt. — Továbbá sajtó alatt : Emlékkönyv Kazinczy 
Ferencz százados ünnepéről, melly az okt. 27-iki ünnepély előadásait, úgy
mint : báró Eötvös József magasztaló beszédét. Toldy Ferencz irodalmi elő
adását, gróf Desewffy Emil zárszózatát, ugy Tompa Mihály és Szász Károly 
koszorúzott költeményeit foglalja magában, s a Kazinczy mellszobra fény
képével lesz diszesitve. — Végre a m. Akadémia pénztári hivatalában, va
lamint minden pesti könyvárusnál kaphatók a Kazinczy Ferencz emlékeze
térc vert érmek bronz példányai 2 uj frton. — Arany és ezüst példányok az 
akadémiai pénztárban megrendelhetők, amazok 120, ezek 12 frt előfizetés 
mellett. — Pest, oct. 27. 1859. Toldy Ferencz, titoknok. 

— (Dr. Sugár „Orvosi naplója.") Alkalmunk volt e napokban Dr. Sugár 
sajtó alatt levő „Orvosi naplójából" mutatványt látni, s enuek folytán öröm
mel tudathatjuk, hogy a t. szerző s kiadó a programmjában tett ígéreteket 
fényesen be fogja váltani. Ez igen csinosan irt és napi szükségre szánt orvosi 
könyv mind tartalomra, mind bőségre, mind külcsinm bátran fog versenyezni 
a hasouczélu német müvekkel. Sokat igér az épugy gyakorlati haszon, mint 
tudományosság tekintetében; s igy az érdemes orvos urak csak önmaguk ér
dekében CBelekesznek akkor, ha c nemcsak korszerű, de igen hasznos és 
szükséges vállalatnak körtikben minél szélesebb elterjesztésére hazafiúi buz
galommal közreműködnek. A legkésőbb jövő hó első napjaiban megjelenendő 
Orvosi napló bolti ára 2 ujft. leend. 

+ (Ij magyar lap.) Lonkay Antal, jelenleg a „Tan. Lapok" szerkesz
tője, újévtől kezdve „Az idő tanuja" czimü, naponkint kétszer megjele
nendő politikai lapot fog szerkeszteni. 

A (Pályakoszoru.) A „Tan. Lapokban" egy kath. lelkész 10 arany 
jutalmat tűzött ki e kérdés megoldására: mikép lehetne a népet az istentelen 
káromkodásról leszoktatni? — A jutalmat a beérkezett 3 pályamű kozől 
Reltony Sándor endrefalusi (Nógrád m.) segédlelkész nyete cl, raellyet a 
T. L . közölni is fognak. 

+ (Király János „Takarékos háztartás") czimű munkára nyit előfize
tést. E munka a felhívás szavai szerint alapos és biztos tanácsadó hölgyek
nek,mindennemű öltözékeik önkezű elkészítésében, annak megtakarításában 
és tisztántartásában, X X X I I nagy mintán 231 rajzzal. Előfizetési ár 4 ujft. 
Beküldési határidő november vége. 

+ (Molnár István „Népélet czimü kél kötetes be.széhjgyüjleményére") 
Magyar Mihály, mint kiadó, előfizetést hirdet. Előfizetési ár 1 ft., bérmente-
sen küldve 1 ft. 20 kr. 

- j - (Szinmükóltőink egyike) olly drámát szándékozik irni, mellynek hőse 
a régi jó Tinódi Sebestyén lenne. 

-|- (Tinódiról tevén szó), emlékezetbe hozzuk utolsó magyar hegedő
sünk szép históriás énekeit, mellyeket mult évben a zenede növendékei egy
párszor olly nagy tetszés közt énekeltek el. örömest hallanók mi ezeket az 
idei hwBgversenyékben is. Nem ártana, ha e gyönyörű régi énekek közöl 
egyet-kettőt czigányaink is betanulnának, ugy legalább meggyőződhetné
nek arról, hogy szebb az egyszerű, mint a mód nélkül kiczifrázott nóta. 

— (Előfizetési felhívás.) „Hegedüsné emléke" czimü zenevállalatrn. A 
zenemű Losonozy László kedvelt költőnk „Kél a szellő bus sóhajjal" czimű 
szép költeményére van csinálva. A tiszta jövedelem Hegedüsné sírján 
emelendő emlékkő fölállítására leend szentelve. Ára : egy vj forint. A z előfi
zetéseket november hó folytán kérem beküldeni hozzám (Képiró-utcza 8-
sz.), hogy december végéig t. előfizetőim megkaphassák a zeneművet, melly 
díszes kiállításban, a dicsőült művésznő sikerült arczképével fog megjelenni. 
A példányok bérmentesen fognak megküldetni.Minden 10 példány után egy 
tiszteletpéldánynyal kedveskedem. T. cz. előfizetőim nevei külön melléklet
ben ki fognak nyomatni; ugyanott a költségek és a tiszta jövedelem köztu
domásul fog juttatni. Pesten, üetober 15. 1859. Zintay László. 

+ (Kazinczy gypsz-meltszobra.) Lntiffer éaStnlp könyvkereskedésében 
Kazinczynak Marsalko által készitettmellszobra gypezmásolatban megszerez
hető, még pedig finom gypszből 6 ft; alabastromgypszből pedig lOftért uj p-

T Á R H Á Z . 



A (Arany János költeményei), miután az első kiadás teljesen elfogyott, 
nemsokára második kiadásban fognak Hcckenastnál megjelenni. 

+ (Szász Károlynak Kazinczy emlékezetére irt versét)az Akadémia nem 
10, mint először határozva volt, hanem 25 aranynyal jutalmazta. 

4- (A „Sárospataki Füzetek") harmadik évfolyamának III. füzete érde
kes és tanulságos tartalommal megjelent. 

-f- (Egressy Gábor) értesiti a közönséget, hogy engedélyt nyert egy 
„Magyar szinházi lap" meginditbatására, mellynek programját a napokban 
küldendi szét. 

-|- (Tehetséges fiatal színészünk Lendnai) nemsokára Dózsa György sze
repében u Tói fog lépni; most tanulmányozza nagy kedvvel és buzgalommal. 

+ (Barabás Siklós jeles festészltnk,) irja a „Nefelejts" — Berzsenyi 
Dániel magasztos szellemű költőnknek jól sikerült arczképét készité el, s a 
magyar Akadémiának ajándékozd olly czélból, hogy azzal az ülésterem di-
szittessék. Ugyané terem falait ékesiti Orlai Petrics Soma képe is : Kazin
czy és Kisfaludy Károly találkozása. 

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

0 (A Biharhegység), mellyről egyszer már hosszasabban szóltunk, maga 
lakatlan s ha valaki a festői Belényes hegymedenczén végig tekint s látja a 
virnlást, azt vélné, hogy e tájat jólétnek Örvendő nép lakja; de nem ugy 
van, mert a felette kavicsos talaja terméketlen, a legjobb trágyázás mellett 
is hálátlanul fizet. A hatalmas kavicstorlatok bizonyitni látszanak, hogy a 
talaj egykor tengermeder volt s mutatják a viztükör lassaakinti ulábbszál-
lását, egész a legalsóbb fokig, a fekete Körös mostani medréig. A föld ter
méketlensége miatt, a férfiak a mezőgazdasági dolog-Idő alatt lezarándokol-
nak a Bánságba s ott napszámmal keresnek a télre valamicskét össze. De e 
mellett nagyban el van terjedve itt a pálinkaégetés rozsból, kukoriczából és 
szilvából. A szilvatermesztést ez okból nagyban viszik, melly minden f> — 7-ik 
évben olly jó l terem, hogy a paraszt egész házát majdnem az után tartja. A 
faluk mindegyikében valamelly kézmivességet űz a lakosság, és pedig átalá-
nosan. Felső-Versárban például minden paraszt egyszersmind kovács, Alsó-
Versárban csizmadia, ki maga cserzi, festi a bőrt, Serbesten mind szabó 
lakik, Vaskohón jeles német vargák laknak, legnagyobb a sürgés Budurá-
szán, hol 20 kalló kalapál, mell vekhez a szürposztót a lakosok házi foglnl-
kozáskép kcszitik, ezenkivüi tetemes paraszt asztalos mü, tulipános láda, 
ágy, főleg pedig bölcső kerül innét ki; a nagyváradi vásárokra egész sor 
kocsi visz illy bölcsőket. Jelentékeny iparág a vaskohi kerületben a fazekas
ság; az itteni cserépedény feltűnően szép vörös, s a korsó alakra nézve kitű
nően helyes, n régiekre emlékeztető. Mind ezen s egyéb kézmivességet azon
ban .i lakosság mellékfoglalkozáekép s leginkább csak télen űzi s nem is olly 
fontos, miszerint attól a Biharhegység jövője függne, melly tulnjdonkép az 
ércztelepcken alapul, mellyeket magában rejt. Kézbányánál van egy ólom 
és rézbánya, melly a 15-ik században kezdődött Thurzó a körmöczi pénzverő 
felügyelete alatt. E bánya egykor igen gazdagon jutalmazó volt, de ma kis 
mértékben mivelik; 1815-tÖl 1858 végéig csak 717,178 ft. tiszta jövedelmet 
hozott. E cs. kir. bánya jelenleg szabad kézből eladandó. —- A z északi Bihar
ban egyetlen érczet nyernek, a vasat, s azt is Petroszon, hol eddig több vas
kóit állott, mellyeket most egyetlen nagyszerű, okszerüleg vezetett vállalatba 
olvasztanak be, miután kitűnt, miszerint Pctrosz vidék az egész birodalom
ban legkedvezőbb a vastermelésre. Van itt mágnes-, barna-, vörös- és szu-
rok-vasércz kimerithetlen telepekben s 40 sőt 60 százalék ércztartalommal. 
Itt jelenleg hetenkint 300 mázsa nyers vasat termelnek. 

/ \ (Uj postaállomás jött létre) okt. 11-én Eszak-Biharmegyében fekvő 
Balmaz-Űjvároson, melly levelezések, pénzes levelek s kisebb tehcrküldc-
mények felvételét a kézhez juttatását eszközli. 

© {A burgonya Németországban)sokk&\ fontosabb mint a gabona; mert 
gabonalisztböl csak a vagyonosabbak konyháin főznek, mig a nép milliói, 
csak a krumplit ismerik. Ezt esznek reggelire, ebédre, ozsonnára és vacso
rára. Mióta a krumplibetegség feljött, azóta a népnek fellettc szánandó 
sorsa van Németországban. Ezóta kénytelen levén vele, végtelen árként 
vándorol ki a világ minden részeibe jobb krumpli-termő hazát keresendők. 
Jöttek illyenek tömegesen mihozzánk is. E kivándorlás felette meggyengí
tette népességben nagy Németországot s az okos emberek már aggódva szá
mították, hogy ha e kivándorlás aránylag igy gyarapodik, akkor 200 év 
múlva aUg lakja még pár millió omber a német földet. A kivándorlás meg-
gátlásáról felette sokat töprenkedtek, irtak okoskodtak s közel voltak, mi
szerint vagy 20 év múlva tettek volna is már valamit, és ime mindez igye
kezet hasztalanná lett. Egy szert találtak fel, mellyből egy mérő krumplira 
elég 1 — 2 krnyi. E szer nemcsak örökre meggátol minden rothadást, sőt a 
már rohadni kezdett krumplit is megmenti. — Ha ez által a krumpli ismét 
olly olcsó leend mint volt egykor, a szűkség kevesebbet kényszerit a kiván
dorlásra. A Bzer feltalálója egy bécsi tanár. 

Kftiintézetek. egyletek. 
A {A magyar Akadémia) idei nagy üléseit dec. 15., Ifi. és 17-én. az 

igazgató választmányi ülést 18-án és végre az ünnepélyes nagygyűlést 1 9-én 
fogja megtartani. 

— (Jelentés.) A Szent-István-társulat folyó évi rendes közgyűlését 
novemberhó 10-én Pesten, a belvárosi plebánia-lak nagyobb teremében, dél
előtt 9 órakor tartamija; megelőzvén azt ugyanaz nap reggel 8 órakor, szin
tén a belvárosi plébánia-templomban ünnepélyes ez. mise áldozat. Melly köz
gyűlésre a társulatnak minden rangú s rendű t. cz. alapitó, választmányi, 

tiszteletbeli s rendes tagjai ezennel tisztelettel meghivatnak. Pesten, oct . 
?0-án 1859. Szabóky Adolfra, k., titoknok. 

0 (Magyar kertészeti társulat.) Az igazgató választmány mult hó 20-án 
b. Prónay Gábor ur elnöklete alatt ülést tartott. Ennek folytán elhatározta
tott, hogy a kiállítások jövedelmei külön kezeltetvén, azok a kertészet szellemi 
eszközeire fordíttassanak. Felolvastatott az 1859-i jul. 11-n tartott választ
mányi ülés jegyzőkönyve 6-ik pontja alatt a méhészet előmozdítása tárgyában 
felkért bizottmány javaslata, mellynélfogva 10 ftos részvényeken alapulandó 
méhészeti társulat a m. kertészeti társulat kebelébe mint külön s önálló szak
osztály fölvétetni ujánltatik. Kzen javaslat, miután a társulat faápolókat ne
velő intézetét kerjében megnyitandó, növendékeit ez uton a méhészet czél
szerü kezelésébe és ujabb sikeres haladásaiba bevezetni alkalmat nyerne, — 
de különben is a társulat kertjében fölállítandó méhészet a virágzó fák him-
porának összehordásával a társulat gyümölcstenyésztési czéljait nagyban elő
mozdít ni látván; a méhészetnek a gyümölcstenyésztéssel szükséges összekap
csolását elvileg elfogadja; miután azonban a benyújtott bizottmányi javaslat 
a társulat alapszabályaival meg nem egyeznék, alapszabályai megváltoztatása 
nélkül életbeléptető nem volna; ez alkalommal a hasznos czél előmozdítása 
tekintetéből figyelmét oda kivánja kiterjeszteni, hogy a méhészeti ipar a tár
sulat kertjében gyakorlatilag kezeltessék. — A társulati kertész állomására 
pályázók megvizsgál ás áru b. Podmaniczky Lajos elnöklete alatt Balogh 
László, Lyka Pál, dr. Pólya .lózsef és a gyümölcsészeti szakosztály részt
venni kivánó tagjaiból álló bizottmány olly formán küldetett ki, hogy f. év 
október 30-án délutáni órákban az illető pályázókat előleg a társulati csarnok
ban, nov. 1-sŐ napján pedig Palotán a helyszínén szigorolván, véleményes 
jelentésüket különösen e czélrn tartandó ig. választmányi ülésnek haladék 

1 nélkül adják be. 
0 (.4 magyar kertészeti társulat harmadik kert-ipar-tárlata, Pesten, a 

\magyar nemzeti múzeumban.) A k i á l l í t á s p r o g r a m m j a : 1. A kertgaz-
I dasági tárlat folyó 1859-ik év november 5-én a m. nemzeti muzeum csarno
kában megnyittatván, 13-káig naponkint reggeli 9 órától esti 5 óráig a köz
szemléletnek kitétetik. II. Tárgya : a növénytenyésztés eredménye a 
legtágasb értelemben, u. m. a) gyümölcs nyersen és feldolgozva, b) konyha-
gazdasági-gyógy- és ipar-növények nyersen és kivánt czélokra feldolgozva, 
c ) kertgazdasági növények szaporítására alkalmas magvak, gyökök, gumók, 

I csemeték stb. d) a társulat diszitésére szolgáló virágok és diszitmények, e) 
j kerti eszközök, műszerek és anyagok. — III. A kiállítandó tárgyak október 
30-ig legfölebb a társulati titkárnál előleg bejelcntendők. — I V . A kiállí
tandó tárgyak jó l begöngyölve : ...4 magyar kertészeti társulat kiállitást 
rendező bizottmányának" ezimezve, legfölebb november 3-káig bérmentve 
beküldendők. — V. A kiállitmányokat biráló jury november 4-én tartandó 
közgyűlésen fog megválasztatni. — V I . A buzgóbbak által kitűzött magán 
dijakon kivül a társulat által kiadandó nyilvános oklevéllel erkölcsi juta
lomban részesülnek az illető kitüntettek; érmek ez alkalommal nem adatnak 
ki. — V I I . Éves dijakat fizetett társulati tagok díjfizetés nélkül látogat
hatjuk a csarnokot, valamint n kiállitmányok kölcsönösen a gyümölcs iz-
leléséncl részt vehetnek; különben a belépti dj 20 uj kr., tiz éven alóli gyer
mekek számára 10 uj kr. határoztatott. 

A k i á l l í t á s n a p i - r e n d j e k ö v e t k e z ő : I. 1859-ki november 4-én 
reggeli 9 órakor közgyűlés, n kiállitást biráló jury megválasztására — II . 
November 5-én reggeli 9 órakor a kiállítás ünnepélyes megnyitása. — III. 
A kiállitási napok alatt az érdekelt szakosztályok nyilvános üléseiket tar-
tandják, és müködendik a jury. — I V . November 12-én reggeli 9 órakor éves 
közgyűlés a m. nemz. muzeum díszteremében; az nap délben a társulati ta
gok köz ebédje, személyenkinti 2 ft. dij mellett. — V . November 13-án 
délután 4 órakor az igazgató választmány a kiállítás bezárásával kihirdeti a 
j u ry ítéletét, és a dijakat kiosztandja. — V I . November 14-én reggeli 9 
órakor megkezdetik nz elárverezendő kiállitmányok elárverezése. 

711 i u J s á g ? 
-+• (Halálozás.) Főt, Kronperger Antal ur, a „Kath. Christ" szerkesz

tője, f. nov. hó 1-én raeghalnlozott- A boldogult hajdan a magyar irodalom
ban is munkálódott. Béke hamvaira. 

+ (Megboldogult Tihanyi Ferencz ó excja felett a gyászisteni tisztelet) 
f. évi nov. 16-án lesz Pesten az ág. hitv. egyházban. A z istenítisztelctet pesti 
lelkész nt. Székács József és debreczeni ref. lelkész nt. Récész Imre ur fogja 
végezni. 

+ (A „Nefelfjlsben" E. S. ur) a magyar nemzet hölgyeihez fölhívást 
intézvén azon indit'ványt tette : hogy Gizella, sz. István Király neje példá
jára, ki az egyházak diszkese körül nevezetes érdemeket szerzett, a magyar 
hölgyek a nemzeti muzeum dszitésére tennének áldozatot. E díszítés abból 
állana, hogy a muzeum számára 52, vörös bársonyból készült góthalaku szé
ket szereznének; e székek mindegyike a támlapon egy-egy megye czimerét 
az illető színekkel hímezve foglalná magában, ugy hogy az 52 szék 52 külön 
megye czimerét adná. Ezen indítványhoz E. S. ur még azt jegyzi m e g : hogy 
„ki az illy székcsoport nagyszerűségét látni kivánja, látogassa meg Nógrád
megyében Gácsot , a g r ó f Forgáchok ősi várát,ott a'dísztermet illy czimeres 
székek ékesítik." — A z inditvány, ugy halljuk, széplelkü hölgyeink részéről 
már el is van fogadva. 

+ (Roger hires franczia tenorista) legközelebb a párisi nagy operaház
ban a „Cyprusi királynő" czimű daljátékban fog fellépni. Mesterségesen ké
szült karja, mint mondják, valódi remekmű, akár vívni is tudna vele. 

+ (A Dunaparton) a Lloyd-épület és lánczhid közti tért, hir szerint, 
ligetkertté fogják átalakítani. 
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+ (A Kazinczy-tinnepély napján) olly nagy közönség volt a nemzeti 
színházban, mind tiz év óta még soha sem gyűlt ott össze. Ezt a bevett j ö 
vedelem s a kiadott jegyek száma bizonyítja. 

+ A „Hölgyfutár" irja : hogy színészeink Szentpéterinek, Szerdahelyi
nek és Csákónak sirszobrokat szándékoznak "emeltetni. Hajdan egy társulat 
„Megyer i - szobor" létesítésére ís alakult és szép összeget gyűjtött. — Hova 
lett, ki tud róla valamit? kérdjük mi is. 

+ (Ssuper színtársulata), melly közelebb Alsó-Lendván működött, 
Varasdra Horvátországba menend (vagy tán már el is ment) három elő
adásra; mert csak ennyire kapott engedélyt. 

+ (Színészi fölhívás.) Hetényi és Török egyesült igazgatók színtársu
latukhoz egy népszinmü-énekest és énekesnőt keresnek; kik e szakmára ké
pességet és hivatást éreznek, személyes megpróbáltatás végett jelentsék ma
gukat Kaczvinszky János nemzeti szinházi tagnál (vas-utcza, ti. sz.), kit erre 
a fönnemlitettek megbiztak; vagy bérmentes levél által a nevezett igazga
tóknál Egerben. 

A . (Magyar nyelvtani órák.) Csak nemrég, midőn emiitettük, hogy a 
budai ipartanoda egyik t. tanara előadásokat tart a magukat a magyar 
nyelvben kiképezni akaró hivatalnokok számára, azon óhajtásunkat fejeztük 
ki, vajha Pesten és az ország minden helyén találkoznának hasonló vállal
kozók. Ez óhajtásunk már teljesedésbe kezd menni. Ugyanis ismert nevü 
irónkRemellay Gusztáv ur, több oldalróli biztatás folytán, nov. 15-től kezdve 
hetenkint háromszor esteli félhattól félhétig gyakorlati magánelőadásokat 
tart a magyar nyelvből hivatalnokok, joggyakornokok, kereskedösegédek 
stb. számára. Kik ez alkalmat felhasználni óhajtják, följegyezhetik nevüket 
a Pfeiffer Ferdinánd könyvkereskedésében (szemben a „Fehér hajó" fogadó
val) levő ivre. 

+ (A magyar nemzeti viselet) egy idő óta, szivünk örömére, nagyon 
lábra kezd kapni. Uton útfélen találkozunk attilás, magyarnadrágos, sarkan
tyús csizmás emberekkel, melly öltözékhez olly jó l áll az úgynevezett kanász
kalap. Több pesti szabónál egész öltözet magyar ruha olly nagy számmal van 
megrendelve, hogy alig képesek megfelelni e megrendeléseknek. Ideje is 
volna már egyszer, hogy a mi magunknak is van, azért ne forduljunk a kül
földhöz, főkép midőn a miénk kitesz a másén. 

0 (Pozsony város) statístikájából a következő adatokat jegyezzük ide. 
Van a városban papnövelde, evang. lyceum és polgári iskolák, cs. kir. j o g 
akadémia, gymnasium, nyilvános német főreáliskola és ti kath. elemi iskola. 
Itt székel a pozsony-nagyszombati vasuttársulat, takarékpénztár, gázintézet, 
a magyarországi német erdész-egylet, egy német természettudományi-társu
lat, casinó-egylet; van itt német szinház, kath. legény-egylet és dalárda. De 
ez még nem minden. Számos jótékony-intézet virágzik a városban, s ezek 
közöl sokat a zsidók birnak, kik e városban 7 iskolát tartanak febn. Tartóz
kodik a varosban összesen 1383 tudós, művész, kézmivesmester, boltos és 
nagykereskedő; ezek közt legtöbb férfiszabómester (141) és czipészmester 
(149) van. — A város összesen 1917 házat számlál, mellyekben mintegy 
44,000 ember lakik. 

A (A vasútépítés Kassa körül) nagy szorgalommal halad, sőt Kassán az 
indóház melléképületeivel már annyira emelkedett, miszerint bizton remél
hetni, hogy még a tél bekövetkezte előtt födél alá kerül. 

A (Földrengés).) Okt. 21-én Eszéken reggeli 4 óra után meglehetősen 
erős földrengést vettek észre, mellyet mennydörgésszerű moraj előzött meg 
és követett, hullámzatos lökésekben délről északnyugatra húzódott és kü
lönösen Diakővár mellett Ternova faluban tetemes rombolást tett, ugyanis a 
templomról leesett a kereszt, sok kémény bedőlt, a püspöki nyári lakásban a 
terem menyezete kettérepedt, a kápolna orgonája pedig izreporra törött. A 
(elszámított kár 3000 ftot teáz ki. 

— Duna-Szerdahelyről (Csallóköz) irják : Színészeink folytonos párt
fogásunkban részesülvén, a részvétlenség miatt panaszuk nem lehet. Legkö
zelebb ismét 24 előadásra 780 fttal biztosítottuk őket, és igy cz év végéig 
még nálunk maradnak. Szeretjük őket, sőt szeretetünknek annyira elkényez
tetett gyermekei ők, miszerint egyesek gyöngéit és hibáit is hallgatással 
mellőzzük inkább, csakhogy — egyeseket javítani akarván — vele a társu
latnak roszat ne okozzunk! Műkedvelőink, — miután e pályát az első 
úttörők itt megnyitották — gombaként szaporodnak. Csak hogy — figyelmet 
kérek — a természet e szép növényei közöl sem mindenik ehető. Van köz
tök jó — de van sok ollyan is, mellynek élvezete kellemetlen hatású az em
ber egészségére! — Mi mindenkor tisztelettel hajolunk meg azok előtt, kik 
az önérdek árnyékától mentek, és a jótékony czélt soha sem felejtve — köny-
nyü, népies színmüvekben mutatják be magukat a közönségnek, — de nagyon 
is elhibázottnak tartjuk a lépést, midőn a műkedvelők — tehetségeiket túl
becsülve — nagyszerű drámákban, — mellyek a leggyakorlottabb színészt is 
megpróbálják — nem mondom dicsvágy, hanem egyesek jövedelmének sza
porítása végett lépnek szinpadra .Nem akarván félreértetni, azért kijelentjük, 
mi birt bennünket e nyilatkozatra. Egyedüli czélnnk volt : nemesebb irányt 
mutatni ki ezentúl, műkedvelőink hazafias buzgalmának! — iOt. 

— (Nagyváradról irják :) Okt. 30-án tüzetett fel az e lapokban is em
iitett épülendő templom tornyára a kereszt, szép közönség s az első zenekar 
zenéje mellett. — Állandó színházunk ügyében ismét mély csend állott be. 
Rajta, kedves polgártársaim! ne hagyjuk még eszméjében meghalni s ele
nyészni e nemzeti czélu intézetet! —Nem lehet eléggé méltányolnunk Nagy
várad t. tanácsa azon jeles — a közegészségügy érdekében hozott határzatát, 
miszerint a várost mocsáralappal s mindenféle szemét s dögállati testekkel 
boritott Peczepatakot az orvosok egyetemes véleményére a városon kivül 
ásott uj árokba vezetteti, mellyre mór évek [óta kész a mérnöki munkálat,"s 

csak eddig is a pénzhiány okozta e késedelmet, bór számosan érezzük ennek 
égető szükségét. — Mint halljuk, a nagykőrös-utezát — minthogy igen széles 
részben sétánynyó akarja a t. város átalakíttatni; helyesen! bór a nagy 
piaeztér is minélhamaróbb átalakíttatnék ! 

Okt. 27-én tüzeset volt városunk keleti sarkán; szerencsénk, hogy a 
nyugati szél fujt, különben sokan lebeténkvala vagyoni tekintetben áldozatai. 
- S. A. 

— (Egy magyar főranguhölgy levele.) Bizonyságául azon nemes szel
lemnek, melly főrangú hölgyeink nagy részét mindinkább lelkesíti, szerencsé
sek vagyunk egy szép levelet közölhetni, mellynek birtokába baráti kéz által 
jutottunk, s mellyet, bizton hiszszük, örömmel fog átfutni minden olvasónk. 
A levelet a honleányi erényekről ismert g ró f Forrayné Júlia ő excel. intézte 
Frankenburg Adolfhoz, az „Életképek" volt szerkesztőjéhez, ki a grófnénak 
az e lapokban egykor megjelent életrajzát, saját kivonatára, nem régen át-
küldé. A levél sorai következők:,, Vegye szíves köszönetemet az átküldött czik-
kért, mellynek létezése épen ugy meglepett, valamint érdememen felül kitün
tetett annak tartalma. Csak kötelességet teljesítek, midőn követve ama szent 
tanokat, miket dicsőült őseim emléke, s felejthetetlen j ó szülőim nemes pél
dája szivembe vésett, tehetség szerint iparkodtam szolgálni hőn szeretett ho
nom és szenvedő embertársaim érdekeinek; szent kötelességet tölték be, mi
dőn ama tiszta lángot, mellyet évszázadok viszontagságain át féltve őriztek 
meg dicsőült apáim, a haza- és emberszeretet lángját gondos buzgalommal 
szítottam kedves gyermekeim szivébe! S ezen kötelességszerű buzgalmamért ön 
czikkében a honfidicsőség koszorúját nyújtja nekem, melly csak fényes érde
met, balhatatlan tetteket illet, s mellyet azért el nem fogadhatok. — D e igenis 
megilletődött szívvel fogadom ama túlnyomó részvétet és kedvezést, meÜyet 
ön szavaiban lehetetlen fel nem ismernem, s mellynek tudata igen becses. 
Vegye érte hő köszönetemet, s azon biztosítást, hogy a honfiúi méltánylat 
gyöngyeit a legszebb sikernek, a legédesb jutalomnak tekintem, stb. — Gróf 
Forrayné." 

A (A lélekidézők) Parisban annyira viszik esztelen rajongásukat, hogy 
ujabban társulatot alakítanak s egy „Revue spirituel" czimü lapot adnak ki, 
a mellyben az idézett lelkekkel tartott minden beszélgetést közölnek. Re
mélhetőleg más is nemsokára megidézendi e lélekidézőket. 

A (A szélgép.) Parisban az illető hatósághoz három franczia egy lég
kazánnak a városon kivül fölállításáért folyamodott. Ebben a levegőt gépek 
segélyével összenyomják s ugy mint a gázt, pénzért csöveken, tüzélesztésre, 
géphajtásra s légtiztitósra, a házakba, kórházakba bevezetik. Ha e találmány 
sikerül, egyike lesz a hasznosabbaknak, kivált a városi emberiségre nézve. 

-f- Uj találmány.) Kanadában bizonyos Hickock olly ónczipőket talált 
föl, mellyek segélyével a vizén ugy járhat az ember, mint a jégen korcsolyá
val. Adon folyón a feltaláló előadást is tartott, s mintegy két óra hosszat 
járkált a vizén, a nélkül, hogy legkevésbé is elfáradt volna. 

-r- (A legnagyobb fésügyár) Skóeziában, Aberdeen városában van: itt 
2000-féle alakban készitenek fésűket, mellyek száma évenkint mintegy 9 
millióra rug; ezekre földolgoznak 75000 szarvat, 2 millió patát, ezenfelül 
számos tengeri béka-teknőt és bivalyszarvat. 

— (A hivatalos „WienerZeitung" nyilatkozata.) A h i v . „ W . Z t g . " nem
hivatalos részének élén következő czikket közöl : „Bécsi és tartományi la
pokban olly belügyeket illető közlemények is ismételve helyet foglaltak, 
mellyek a maguknak illetéktelenül testületi jogokat bitorló egyénektől eredő 
törvénytelen nyilatkozvónyoknak széles körbeni elterjedést szereztek. Egy
felől bór milly kevéssé lehet czélja a császári kormánynak a jogos vélemény
nyilatkozásnak akadályozólag ellenszegülni, — vagy megtörtént tények 
közlését akadályozni — másfelől ragaszkodnia kell ahhoz, hogy a dologra 
vagy formára nézve törvénytelen igények e fölött izgatási eszközül ne hasz
náltassanak, s a kérvényekben vagy más hasonló irományokban netán levő 
nyilatkozvány a szószerinti utánnyomás által ne terjesztessék. A kormány 
elvárja tehát a hazai sajtó közegeinek nagyobb számát lelkesítő hazafias 
szellemtől, hogy ezen észrevétel méltánylásra találand, s nem következend 
be azon szükségesség, hogy a mondott nemű folytatott közlemények miatt 
olly eszközök használásához kelljen nyúlnia, mellyek a szorosan követett kö
zös kóru irány ellen,a sajtótörvény szerint szolgálatában állanak." 

E g y v e l e g . 

+ (A legnagyobb léghajó) Lowe léghajos felügyelete alatt most készül 
New-Yorkban. Ez lesz a becsületes neve : „Ci ty of New-York ." Ezen fog 
majd Lowe ur átutazni Európába. Gömbének körzete 387 lábnyi, átmérője 
130 láb. A kis gömbölyű hajó, mellyben az utasok mindennemű készleteik
kel helyet foglalandnak, 20 lábnyi kerületű s 4 lábnyi mélységű; 15 láb ma
gas függönynyel van ellátva, melly a gömbháló vaskarikájához van erősítve, 
agy hogy az utasok szél és eső ellen védve, egészen zárt helyiségben találják 
magukat. Még kályha is lesz benne, mellyben meszet fognak olvasztani fűtés 
gyanánt. A kályhában majd kávét is lehet főzni s hideg étkeket melegíteni. 
A hajó alatt 7 láb hosszú s 4 láb széles mentő csónak függ árboczczal, vitor
lával s négy-lóerejű géppel. Ebben fognak tartatni az élelmiszerek s minden
féle eszközök. 

•+• (Parisban uj operaházat) fognak építeni, mellyet valódi épitészet-
diezműnek terveznek, melly nagyságával a milanói ö alát és a nápolyi San-
Carlo színházat is felülmúlja. A z építési költségek fedezésére 10 millió frank 
van határozva, mellynek felét az állam, felét pedig Paris városa fedezendi-
A z épitési időnek 18 hónapnál nem szabad tovább terjedni. 



H i L O T T A E IJM EPÉBE. 
L E N D V A Y S Í R E M L É K E A PESTI T E M E T Ő B E N . 

(Gerenday Antal emlékművei. — Lásd a képet 532. lapon.) 

Azon kegyelet, melylyel a legújabb időkben a tudomány éa 
művészet férfiai emlékét megtisztelni szokás, még nem régi ugyan 
hazánkban, azonban mindig erőteljesebben nyilatkozik jeles em
lékmüveink szaporodása által. Nagy örömünkre szolgál, hogy végre 
annyi jeles magyar sírját művészeti becsii emlékoszlopok diszitik, 
mellyekkel tisztelőik serege áldozott emiékezetöknek. 

Valóban épen olly emberi, mint hazafiúi kötelesség, a szellem 
szövétnekével nemtők gyanánt előttünk járt honfitársaink nyug
helyét, örök időkre szólólag megjelölni s feldíszíteni; másrészről e 
kövek egyszersmind polgárisodásunk és korunk magasabb érzüle
tének megannyi jelei, mellyek a nagy halottak emlékén kivül, mi-
rólunk is hozandnak híreket a késő utókornak. 

„Halottak napján" felkerestük mi is egy-egy elnémult bará
tunkat, kivel egykor örömünket, bánatunkat megosztok — meglá
togattuk a petti temetőket. Mig a vácziut melletti régi temetőben a 
feledés és elhagyottság ütötte fel birodalmát s az ott létező em
lékmüvek az enyészetnek és vandalismusnak estek áldozatul : az
alatt a kerepesi ut melletti uj temetőben annál nagyobb számmal 
támadnak azok, mintegy a földből búvá elő. Az egymástól külön
böző sok emlékműnek szenteltük figyelmünket s meg kell valla
nunk, hogy nem egy művészi becsüt találtunk közöttük. Fájda
lom, hogy e különben igen kedvező fekvésű temető az üzleti szel
lem és nyerészkedő bérlögazdaság folytán szerfelett elhagyott, va
lóban keresztyéntelen állapotra jutott s igen óhajtandó, hogy e 
bajoknak mind egészségügyi, mind vallásos szempontból, czélszerü 

egyengetés (planirozás), keritések stb. által mielébb és inul Katla
nul eleje vétessék. Csupán azon körülmény, hogy a temető egyes 
részei egyes családok által külön ápolásban részesülnek, s a felállí
tott sok becses emlékmű ad az elhanyagolt „szent helynek" némi 
Ünnepélyesb kinézést; ezek fedik el mintegy ama sok hiányt, melly 
vétkes mulasztásnak, gondatlanságnak szüleménye. 

A legsikerültebb emlékmüvek közé tartoznak e temetőben a 
hazafiúi kegyelet által emelt, mintegy „nemzeti emlékjelek," minő 
V ö r ö s m a r t y M i h á l y síremléke, a nagy költő sírboltja felett; 
fényezett gránitból egy bronzból öntött lanttal a tetején; a lantot 
eleven örökzöld repkény folyja körül; az emlékkő alján egy köböl 
faragott koporsó (sarkophag) terül el, mellyet vas rostély kerit be 
(az emlék rajzát s bővebb leírását lásd V. U. 185ö. 40 szám.) Ehhez 
csatlakozik Garay János síremléke; karcsú egyiptomi obeliszk, 
fényezett szürke márványból, alsó részének egy fülkéjében köny
vek alakjában az elhunyt költő müvei vannak följegyezve (lásd 
V. U. 1855. 34 szám.) Továbbá művészi tekintetben figyelemre 
méltók még Beöthy László s Egressy Béni síremlékei; az utóbbi 
egy rögtönzött szikladarab, mellyen egy koczka áll, a változó sze
rencse jelképe gyanánt. 

Mindez emlékmüvek, mellyek anyag, alak, nagyság és styl 
tekintetében egymástól lényegesen különbözők, kellő művészi gond
dal és szabatossággal, az ismert nevü és szakértelmes Gerenday 
Antal szobrászunk személyes vezetése és intézkedése utján jöttek 
létre, övé e részben a legnagyobb érdem, az ő hazafiúi buzgalmát 
illeti a legnagyobb dicséret. 

Azonban Gerenday Antal, ki a gránitból, vörös és szürke már
ványból faragott fentebbi müvek méltóságos nagyszerűsége által 
monumentális szobrászi tehetségének már olly szép jeleit adá, leg
újabban ismét uj oldalról mutatá be alkotó erejét. 

v.. UJt, «. u. 

Vasárnapi Ujság 45-ik számához 1859. 



E z e m l é k m ű a Lendtuy Márton ünnepel t s z í n m ű v é s z ü n k tisz-i A Kaziuczy-t tnnepély Pesten. 

t e le té re a m u l t h e t e k b e n fe lá l l í to t t s í r e m l é k , m e l l y sóskút i má r - oktoker 27-én, mint már meg volt írva, ültük meg e nagy nemzeti ün-
v á n y b ó l a l e g t i s z t á b b byzan t i s t y lben 3 fel tűnő n a g y s á g b a n ké- n e p e t > méltólag a dicsőült férfiú emlékéhez s méltólag önmagunkhoz. A nem
szü l t , u g y h o g y k e d v e z ő he lyze téné l f o g v a is , a k ö r ü l ö t t e n a g y z e t j m u Z e u n i díszterme volt ez ünnepély szinhelye, melly ez alkalomra 
rész t s z a b a d té ren , ke l l emes b e n y o m á s u m ű k i n c s g y a n á n t e m e l k e - országos templommá alakult át, hova a két magyar haza minden vidékéről 
d ik k i a k ü l ö n b ö z ő a lakú s n a g y s á g ú s í r k ö v e k s o k a s á g a k ö z ö l . sereglettek össze honfiak s honleányok, miként hajdan Izrael népe a jeruzsa-

L e n d v a y síre 
s ty l l a l b i r ; szé lesség 
l o k z a t á n a k k ö z e p é n 
m e l l y n e k tetején n e m e s e n d o m b o r u l t k ö r í v a lakul , miá l ta l a k ö z é p köszönhetjük azt, hogy zengzetes szép nyelvünk a fejlődés jelen íbkáu áll. 
é p í t m é n y származik . E miveltető, polgárosító nagy szellem méltó volt a nemzet ünnepélyes 

A z o s z l o p o k és k ö r í v k ö z ö t t — m e l l y u t ó b b i , g a z d a g pár- megemlékezésére. „ A z ősz nemes és leányai, a fiatal delnők, felölték magukra 
kányza t áva l e g y s z e r s m i n d te tőze te t alakit — e g y m e s t e r i l e g vése t t ünneplő ruháikat; külföldön utazó hazatért útjából; vadász és lóversenyész 
t ö l g y k o s z o r u e m e l k e d i k k i , m e l l y n e k sokszoro ' san e g y m á s b a f o n t ott hagyta mulatságát és jött ünnepelni; minden vallás papja egy oltárhoz 

e g y e s szép l eve l e in az e l h u n y t m ű v é s z fő szerepe i v a g y sz ínmüve i 
vannak följegyezve, mint: 

Bánk bán, Dávid, Bod, Hunyadv L i s i l ó . Táray gróf. Báró és bankár, Leone, Zách 
nemzetség, Keménv Simon, Vid, Pókai Péter, Romeo, Otbello, I II . Richárd, 
Fiesco, Valter Ferdinánd, Lavattr, Antour, Lugarto, Don Caesar, Robin des 
Bois, Sir Patrik." 

Az illy módon díszített koszorú közepén van a boldogultnak 
jól talált arczkép-domborműve. 

A koszorú alatt, az emlék kellő közepén egy carrarai már
ványból készült lapon arany betűkkel e sorok olvashatók : 

L E N D V A Y M Á R T O N 
- / i . ! > • i f i t 1 8 0 1 . n o v e m b e r 12-én — meelialt j nnua r 89-én 

Végigjátszottad magadat százféle alakban. 
H í g szivednek örók képe az egy haza volt. 

Élve halott voltál, élsz balva ! — (.sérelmed órók mű, 
Életet olttból igy alakit a halál." 

E sorok szerzője, mint tudva van, Sárosy Gyula. 
Az oszlopok két oldalán alakuló mellékszárnyakat jobbról 

papírtekercs s Melpomeue álezája, s balról Orpheus koszorúzott 
lantja díszíti, s e jelképek nemcsak eszményi tisztasággal, hanem 
átalában némi művészi melegséggel és élénkséggel vannak előál
lítva. Kevés illy emlékmű van, melly az építészeti rendezést és sza
batos kivitelt tekintve, illy szépen sikerült volna, miután itt még 
a mellék és hátsó részek is jól kiszámított önálló részekké ala
kulnak. A tetőzetet gazdag ékítmények, s arabeszkek köritik, mely-
lyek ugyanazon masszív köböl vannak faragva. A hátsó részt több 
szabályos mező élénkíti, mellynek felső részén egy kiálló érem 
alakjában készült középmezöben e szavak olvashatók : 

, .Lcrdvay Márton hamvainak — na és tisztelői." 

Gerenday Antal, ki hazai emlékműveink előteremtése körül 
már régóta bir érdemekkel, e síremlék körül is uj jeleit adá 
nemcsak művészi hivatottságának, hanem hazafiúi buzgalmának s 
áldozatkészségének is. Szabad legyen ez alkalommal megjegyez
nünk, mikép e hazai művészünk az emlékmüvi (monumentális) 
szobrászatot 12 év óta olly mértékben műveli, hogy nem mondunk 
róla sokat, ha azt állítjuk, hogy a művészet ez ágának nálunk egé
szen uj, megváltozott alakot adott. Ki tudná előszámlálni mind
azon szép müveket, mellyeket e szakban készített, s mellyek közé 
a fennemlitetteken kivül többi között még Kisfaludy Károly, Schó-
delné Rozália stb. síremléke is tartozik. De alig is találunk hazánk
banmást, ki olly gazdag anyaggal rendelkezhetnék, mint ö, ki már
ványbányáiból tetszése szerint vágathalja ki a legmocsoktalanabb 
szürke, fehér és vörös köveket, a kevésbé tisztákat pedig egyéb 
építészeti vállalatainál használhatja fel. Ez utóbbiakat illetőleg 
ínárványbányái közelében folytonos munkásságban van egy nagy
szerű gyára. — Szükségtelen, e hazánkfia g3akorlati ügyességéről 
szólanunk; u felállított emlékművek elég hangosan hirdetik, s fent 
leirt legújabb müve különösen tanúsítja, hogy Gerenday érti a 
mesterséget, mint kelljen az érzéketlen követ mintegy átszellemi-
teni s annak igazán művészeti, maradandó értéket szerezni. 

Végül még csak annyit említünk meg, hogy a „halottak nap
ját'1 ez idén is szokott kegyelettel ünnepelte meg a fővárosi kö
zönség. A z idő igen kedvezett, a kerepest temető tele volt látoga
tókkal s a sírokat ezer meg ezer virágkoszoru s lámpa diszité. Ne
vezetesebb halottaink,kik mig éltek,a közönség kedvenczei voltak, 
vagy kiknek érdemeit hálásan méltányolja az utókor, kitűnő figye
lemben részesültek most is, fölébresztvén minden érző kebelben a 
visszaemlékezés fájdalmait s örömeit. Kempf. 

sietett, egy imádságot mondott, egy templomban áldozott; földmives elfelejté 
búját, baját, terhét, s társakat kerese ifjú öröméhez; kézműves polgár be
zárta műhelyét, s maga monda segédeinek : „ m a nincs dolgozó-nap, ma 
ünnepnapunk van; csak az oltár papjai maguk — a szent anyanyelvnek hü 
apostoli — a szónok, a tudós, a művész, a költő, azok fáradtak ma, mint 
papokhoz illik, kiknek az ünnepnap a hivatal napja," — a mint Jókai a „ M . 
Sajtóban" megirá. 

A múzeum díszterme kilencz óra előtt nyilt meg, s néhány perez alatt 
a szorongásig megtelt, ugy hogy igen sokan azok közöl is, kik már órahosz-
szat várakoztak ott az esőben, csakhogy bejuthassanak, kénytelenek voltak 
visszatérni, vagy legfólebb az előcsarnokban s a lépcsőkön foglalni helyet, 
hogy ha mar a felolvasásokon jelen nem lehetnek is, legalább egy hajlék alatt 
lehessenek az ünneplőkkel. A dísztermet mágnások, akadémiai tagok, írók, 
művészek, tanulóifjak, s átalában a főváros és vidék értelmisége, a mennyi
ben helyet kaphattak, foglalák cl. A karzatok nem voltak elégségesek a 
nagy számmal összesereglett hölgyek számára. Nem mondunk sokat, ha azt 
állítjuk, hogy tízszer akkora tetem is megtelt volna, mint a múzeum disz-
terme. Még az akadémiai tago.k sem juthattak mindnyájan helyhez. Nehez-
telésképen kell megemlitenünk.hogy az Akadémia egészen megfelejtkezett a 
hírlapírókról, nem jelölvén ki számukra alkalmas helyet. E kis figyelmet 
máskor is megérdemlenék a közvélemény közlönyeinek vezetői, kik lapjaik
ban versenyezve mindent elkövettek, hogy a közszellemet, s ünnepelt jele
sünk iránti kegyeletet fölébreszszék s igy az ünnepélyt minél fényesebbé 
tegyék. — A vidékről beérkezett nagy számú hazánkfiai között különösen 
meg kell cmlitcnünk Nagy-Körös város küldötteit, kik a községtanács külön 
rendeletéből vovének részt a nemzeti ünnepben. A z ottani gymnasium 12 
tanára közül pedig 11 jelent meg, a 12-iket is csak halálos betegsége gátolta. 

A gyűlést tiz órakor az Akadémia elnöke gr. Desewffy Emil azzal nyi
totta meg, hogy köszönetet mondott azon lelkes hölgyeknek, kik az előcsar
nokban felállított festményt készíttetek. Orlai Pelrics Samu ezen sikerült 
alkalmi képének tárgya : „Kisfaludy Károly kibékülése Kazinczyval." A Kis-
faludyak cs Kazinczy közt t. i. nyelvi clvkülönbség miatt meghasonlás létez
vén, az személyes viszálylyá fejlődött. Kazinczy 1828. febr. havában Pestre 
jővén,Szemere Pálnál, az irodalmi trias egyik tagjánál időzött ; az irodalom 
ifjabb bajnokai, kik Kazinczyban apostolukat tisztelték, körüle sereglének. 
Ezek Kisfaludy Károlyt rábírták, hogy velük Kazinczyt meglátogassa s ezzel 
kibéküljön. A kép ezen találkozást ábrázolja, s a következő irodalmárok arcz-
képét tünteti elő : Zádor, Helmeczy, Bajza, Kisfaludy K., Toldy, Kazinczy, 
Vörösmarty, Szemere Pál , Bártfay, Kiss Károly; továbbá két hölgy, u. m. 
Szemere Pálné és Bártfayné. 

A z Akadémia elnökének rövid megnyitó beszéde után b. Eötcös József 
magasztos emlékbeszédet tartott az ünnepelt fölött, melly átalános, viharos 
„él jenek" és tapsokban kitört lelkesedést ébresztett. „ Ö megérdemelte a bo
rostyánt; de az örökké zöld koszorút csak olly nemzet teheti fiának homlo
kára, melly arra maga is méltónak mutatta magát" — igy végzé az eszme-
és érzelemdus beszédet, mire az emelvény közepén zöld lombok s virágok 
közt felállított Kazinczy-mellszobor nagy lelkesedés közt megkoszoruztatott. 

Erre dr. Székács József Szász Károlynak Kazinczy emlékére irt s má-
sodjutalomban részesült költeményét nagy hatással s többször zajosan kitört 
éljenzés és tapsok közt olvasá fel. 

Most Toldy Ferencz lépett a szószékre, s nagy gonddal és tudomány
nyal készített emlékbeszédét monda el, mellynek bevégezte után ugyancsak 
Tuldy, Tompa Mihálynak 50 aranynyal jutalmazott alkalmi költeményét 
olvasá fel, melly, hogy lelkesedést idézett elő, nem is kell említenünk. 

Végre gr. Deseicffy Emilnek lelkes zárszava következett, melly szintén 
nagy tetszéssel fogadtatott. Erre a gyűlés délután egy órakor végét érte, s 
a közönség hazafias eszmék- és érzelmektől áthatva, özönlött haza felé. *) 

Délután 3 órakor a rövid időre szétoszlott tudósok, irók, művészek e 
egyéb művelt osztálybeliek ismét összesereglettek, hogy a szellemi élvek 
után a testnek is megadják a magáét. A z „Európa" szállodában, ugyancsak 
e nap emlékére, diszes lakoma volt, mellyben mintegy harmadfélszázan vet
tek részt. De itt sem felejtkeztünk meg a nagy nyelvreformatorról. — A z 
ebédlő-teremben Kazinczy szobra volt fclállitva. Étkezés alatt a Patikárus-
testvérek jeles zenekara játszott. Elismeréssel kell itt megemlítenünk, hogy 
Nagy Miklós ur s több lelkes tokaji hazafi e lakomára 47 üveg tokajit kül
dött ajándékba. 

* ) Az elmondott beszédeket s költeményeket a Pol Újdonságok mull 44. számában 
egész terjedelmükben közöltük. 



A második tál után gr. Desewffy Emil poharat emelt Ö Felségeért, a 
Fenséges főherczeg-kormányzóért s az egész uralkodó családért. 

Utóbb több lelkes felköszöntés történt. Besze János az irodalom több 
régi s ujabb férfiának emlékére, gr. Desewffy Emil, Tompa és Szász Károly 
költőkre, ez utóbbi viszont gr. Desewffy Emil és b. Eötvös Józsefre, Giczey 
Samu Deák Ferenczre köszönté fel poharát. Történtek még ezenkivül fel
köszöntések : gr. Mikó Imrére, a Toldynál erősebb Toldy-dalnok és arany
nál aranyabb Arany Jánosra, Kazinczy Gáborra stb. „Végén csattan az 
ostor" — mondja a példaszó; ezért hagytuk mi is utoljára a javát : Deák 
Ferencz a legnagyobb magyarra, Széchenyi Istvánra köszönté fel poharát, 
melly megemlékezésről gr. Széchenyi azonnal táviratilag tudósíttatott. Végre 
ugyancsak Deák Ferencz a lakomát s a felköszöntések sorát e szép szavakkal 
fejezé be : „Mint minden jót , a mi Istentől van, e lakománkat is fejezzük be 
imával. Imám rövid, de szivből jő : éljen a hasal'' 

Végül nem hagyhatjuk emlitlenül gr. Desewffy Emilnek a Kazinczy-
alapitvány iránti indítványát, mit a jelenvoltak; lelkesen fogadtak. — A z 
Akadémia e lnökéé czélra azonnal aláírást nyitott, mellyet ő kezdett meg 
500 frttal. Rövid idő alatt 3—4000 ft. lőn aláírva. A z alapítvány kezelő 
bizottmánya, az indítványozó elnöklete alatt következő hazánkfiaiból ala
kult : Deák Ferencz, báró Eötvös József, Kazinczy Gábor és báró Kemény 
Zsigmond. 

A lakomával, melly esti 7 óra előtt végződött , koránsem volt befe
jezve az üanepély;az anyagi élvek után siettünk ismét szellemi élvekben ré
szesülni : a szinházba siettünk, melly szintén megülé a nemzeti kegyelet ün
nepét. Bejutni nem volt könnyű dolog, mert mindenki jóval előbb oda sie
tett, nehogy elkéssék. A nagyrészt nemzetiesen öltözött közönség roppant 
számmal vol t , igen sokan visszatérni voltak kénytelenek; a zártszékesek, 
kik uem iparkodtak helyöket korán elfoglalni, csak a zenekar helyiségén át 
juthattak székeikhez. 

A z előadás részletei : 1. Erkel F. „Bátori Mária" operájának nyitá
nya ; 2. Tóth Kálmán. „Kazinczy Ferencz évszázados emlékére" czimü költe
ménye, szavalta Feleki; szerző és szavaló zajos tapsok közt kihivattak. 3. 
Tompa pályanyertes költeményét, mellyre Ssepesi Imre pesti kegyesrendi 
tanár szerze dallamot, a szinháznak nemzetiesen öltözött összes személyzete 
éneklé, körülállva a színpadon felállított babérkoszorus Kazinczy-szobrot. 
MindTompa,mind a zeneszerzője Szepesi tanár sok éljenzést és tapsot nyert. 
4 . Végre Vörösmarty-nak gyönyörű nyelven irt 5 felvonásos szomorujátéka: 
„ A z áldozat," mellyet a közönság az ünnepélyhez illő komolysággal hallga
tott végig. A z előadás összevágó volt, a sok j ó játszó közt megemlítjük 
Jókainét, Munkácsy F.-nét, Felekit, Szerdahelyit, Tóth Józsefet, különö
sen pedig Lendvayt , ki a főszerepet (Szabolcs) igen szépen személyesité; 
azon tanulmány és átgondoltság, melly játékának minden izén meglátszott, 
teljes elismerésünkre érdemes. 

Igy végződött a nagy nap, mellyen midőn n'n.emzet egyik nagy halott
jának emlékét kegyeletesen mogünneplé, egyszersmind önmagát is megtisz-
telé. Jeleseiben él a nemzet, ezek nélkül hasonlit egy élettelen tömeghez; s 
a melly nemzet jeleseit becsülni tudja, annak nincs oka az enyészettől 
tartani/ + 

Kazinczy-Üniiepélyek a vidéken. 

— (A Kastncsy-ünnep Debrecsenben.) Okt. 27. Főiskolánk részéről ma 
d. e. 11 órakor tartatott meg a Kazinczy-ünnepély; szép közönség gyűlt a 
könyvtári terembe, melly czélszerüen választatott az ünnepély helyiségéül, 
ott mosolygott reánk az elhunytnak híven festett arczképe, mellynek keretét 
babér folyá körül s felette örökzöld koszorút képezett; bevezetésülKölcseynk 
hymnusza hangzott alá n főiskolai énekkar által; mellyre tudós Lugossynk 
rövid, de szivig ható szavakban adá elő, mi volt a magyarnak Kazinczy; — 
ezután több alkalmi verseset s az elhunytnak szépen ecsetelt életrajza sza-
valtatott a főiskolai növendékek által — közbeközbe az énekkar zengo az 
ünnepélyhez illő dallamokat; az egészet Vörösmarty „Szózatá"-nak elének
lése r< készté be. — Egész ihletve távozott el a szép közönség, teljes szivéből 
méltányolva, hogy Kazinczynk születése ezázadoB évnapja főiskolánkban, hol 
egykor tnnulói pályáját futa, illy méltóan, illy nemzeti jellemben ünnepelte
tett. — Casinónk által saját csinos teremében rendezett lakomán százon felül 
volt képviselve az értelmiség, s hogy valóban az értelmiség volt az, — fé
nyesen bizonyitá betettével, mert a casinónk választmánya által megpendített 
eszmét pártfogólag karolá fel, rögtönözve a lakoma alatt hetedfélszás uj fo
rintot irt alá, mellynek a helybeli takarékpénztár által kezelendő kamatja 
minden év október 27-én a kitűzendő ssépirodalmi tárgyat legjobban meg
fejtő iskolai növendékeknek fog kiosztatni; — remény leni kell, hogy cz ösz-
szeg 1000 ftig még kipótoltatik. — A lakoma alatt toaszt csak kettő mon
datott, egyikével K. T. M. szállott Jífr. A. *) úrhoz mint kit az elhunytho; 
közel verség csatol, s kinek birtokában van Kazinczy Ferencz ér-semlyéni 
ősi háza; másik toasztot ezen érdemes férfiú monda viszonzásul. Mondanom 
sem kell, hogy a j ó debreczeni banda kizárólag magyar nótákkal gyönyör-
ködteté füleinket. 

A főiskolai ünnepély végeztével egy nyugalmazott öreg lelkész fólhivá 
a vendégkoszorut, a főiskolai igazgatósághoz küldeni be azon összegeket, 
mellyekből Kazinczy Ferencznek Csokonainkéhoz hnsonló fehér márrány-
ssobra a főiskola könyvtára számára elkészíttethessék; reménylenünk lehet, 
hogy a földi javakkal dussn megáldott indítványozó lelkész ur a begyülen-
dett összegből hiányzót teljes készséggel fogja kipótolni. 

*) Könyvei Tóth Mihály szólott, Krajnik Alajoshoz, kinek anyja Kazinczy Ferencz 
testvére volt. 

Az elszavalt versek közöl kettőt megküldök, ezen kivül több igen j ó 
emlékvers szavaltatott el s nyomatott ki. c ) 

Alakoina alatt Révész Imrének el kellé olvasni koszorús költőnk Tompa 
Mihálynak épen akkor érkezett szép versezetet. — Igy ünnepelte meg D e b 
reczen is Kazinczynk születése százados évnapját! — A 

— (Kasincsy-ünnep Szegeden.) Rendes tudósítónktól veszezük e soro
kat : A nemzetnek ünnepe levén, mintVomlatlan gyermekei, mi is megültük 
szegediek, nem feledvén szivünk sugalatát, melly a j ó anyát szeretni ösztö
nöz és nem feledvén a gúnyt, melylyel némellyek illetik a hallgató komoly 
magyart. A vidéki városok ismét bebizonyiták, hogy nem csak fővárosunk 
van megérve a magasb nemzeti életre, hanem nz ország minden része. 

Egy óriási szinházra lett volna szükségünk e napon, hol nemzetiségünk 
oltárát fölállíthattuk volna, miként fölállitottuk kis szinházacskánkban; s 
olly nagy számmal sereglénk össze, a mennyit kis templomunk képes lőn 
befogadni. Es olly lelkesült volt n hivők serege, mint ezt a körülmények 
követelék. 

Tehát a közönség betölté e napra szabott kötelességét. Legyen ju
talma azon édes tudat, melly önmagát teremti, s a melly mindenkor olly 
nemes. 

Mi volt Kazinczy a magyarra nézve? ezt már szégyen volna számlál
gatni s mennyire főhelyet foglal el a honnemtők között, ezt már fölösleges 
bizonyítgatni, különösen ma, midőn a nemzet boldogsága leginkább szellemi 
biztosítékokra kénytelen támaszkodni. E biztosíték főpontja a nyelv ereje, 
melly Kazinczy ujjáteremtése által, büszkén utalhat szilárd eredetisége 
mellett, az uj kornak megfeleld hajlékonyságára. 

Hogy mi leróttuk hálatartozásunkat a nagy férfiú évszázados ünne
pén, e szerencsében a mi készségünket Kempelen Győző ur, a „Szegedi Hír
adó" szerkesztője vezeté oltárhoz. A z ünnepély emeléséhez ének, szavalat és 
zenei mutatványokkal járultak t. Szabó Amália asszony, Fogarassy Paulin, 
Pajor Anna kisasszonyok,Keméndy Ferdinánd, KmettyIstván és Hanti urak. 
Kempelen ur felolvasásokat tartott. 

Miért emelném ki a jelesen szereplőket? ők a műitészt és a közönsé
get egyiránt meglepték és lőn is tapsvihar, s „éljen-háboru." Soha illy lelke
sedés, illy átalános érzelemnyilatkozatok nem történtek a szegedi színház
ban, de nem is volt még illyen ünnepünk. 

Midőn az ünnepély fólött örvendünk, akkor körültekintünk egyszers
mind, mi volt, a mi ez este is még útjában állt a lelkesek j ó kedvének? Föl
sőbb helyről sokkal behatóbbak, mint sem az illy megtorhetlen szellemi nyi
latkozatoknak bármi gátot vetnének. 

De őszintén szólva, közöttünk mégis akadtak olly hívatlan egyesek, 
kik készek lettek volna, ártatlan Örömünket elrontani. A z illyeneket ugy 
büntetjük, hogy megfeledkezünk rólok és tetteiket föl nem jegyezzük. 

A z nem is rontá meg a mi j ó kedvünket, az ünnepély a virágokkal, 
zászlókkal díszített szinházban teljes kivilágítás mellett megtartatott és a 
szép reményre jogosító népszellem lelkesültsége mellett is ugy megtartá a 
rendet, hogy még csak gyanúra sem adott okot. 

Midőn az előadásnak vége volt, a közönség nagyrészc a casinó és a 
sétatéri termekbe vonult s ott társaskörü lakomát tartott, söt még táneznak 
is eredt. — iOO. 

— (Kazincsy-tinnep Aradon.) Arad — el nem marad. Ionén a követ 
kező sorokat veszszük : Örömtől dagadó kebellel értesítem önt, s ön által a 
nagy magyar hazát, hogy mi aradiak nemcsak meg nem törve, de még meg
fogyva sem vagyunk. Alig hangzott szét a hazában, miként hazánk fővárosa 
a halhatatlan Kazinczy évszázados ünnepélyét a nemzethez illően fogja meg
ülni, bennünk is felébredt a vágy, a haza ezen fiának tartozó tiszteletünket 
nyilránosan tanusitni. 

Megültük tehát e napot azáltal, hogy a jelenleg Aradon működő Buday 
József színtársulata által a városi szinházban rendezett nagy díszelőadáson 
a szó teljes értelmében zsúfolva megjelentünk, Kisfaludy Károly „Kemény 
Simon" 2 felvonásos drámáját a nemzeti érzetnek őszinte kitöréseiben meg
hallgattuk. 

A z ünnepélyt „Kazinczy Ferencz dicsőítése" allegóriái képlet változa
tokkal ös jelmezekben, és „Isten áld-meg a magyart" „Bibor és gyász" drá
mából elénekelve az egész színtársulat személyzete által — koronázta. 

Adjon Isten több illy szép napot Aradnak! A szini előadás után, a 
„Fehér kereszt" czimü vendéglőben, mintegy 130 személyre rendezett asz
talhoz ülénk, hol azon közohajtásban, vajha e haza gyermekeit csak a közös 
érdek tartaná össze örökre : nagy Kazinczynk emlékére, honunk felvirágo-
zására többszörös „él jen" kiáltással poharat üriténk. A z estély hőse, Arad
nak szeretett lakosa, Simonyi Lajos báró ur volt, ki szép szavakkal, és a haza 
szeretetétől áthatott lelkesedéssel monda el, hogy e nemzetet csak az össze
tartás helyezheti az európai népcsaládok azon sorába, hová annyi küzdés és 
szenvedés után is életerejének öntudatában felvergődni képes volt. Ezen al
kalommal indítványba hozatott, hogy a mintegy másfél év előtt a közigaz
gatási hatóságokhoz egy Aradon létesítendő olvasóegylet megnyerhetése 
végett beadott kérvénynek sürgetése annyival inkább eímaradhatlan, mivel 
az előbb fennállott hason intézettől szép mennyiségű könyvek maradtak, s 
Arad közönségének jogos reménye van ahhoz, hogy a közmivelődés és egy-
máshozi simulási törekvésében felsőbb helyről is támognttatik. — Fényes K. 

— (Kazincsy-ünnep Nyíregyházán.) Nyíregyházáról szintén azon 
örvendetes hirt veszszük, hogy az ottani tiszai ker. erang. tanitó-képezde, 

* ) A küldött költemények között különösen megragadták figyelmünket Kevác* 
Gyula egyszerű, de lelkes, é» költói ihlettel irt „Emléksorai ." A fiatal szerzőt nehánY 

sikerült versben már e lapokban is volt alkalmunk bemutatni. Szerk. 



bár csendesen, dc az ünnepelt férfihoz illő módon tartotta meg Kazinczy Fe- I 
rencz emléknapját. A z ifjúsághoz intézett buzdító beszéd után t. Noszág J. 
igazgató ur Kazinczy Ferencz életleiráaát adta elő, szavait azzal végezvén, 
h o g y : „Vegye tek magatoknak e nagy férfiún példát, törekedjetek, fáradoz
zatok ti is, ha mindjárt nem is az egész nemzet átalakításán, de minden
esetre j ö v ő szerény körötökben a jónak, a szépnek, a nemesnek népünk kö
zötti terjesztésében." 

— (Kazinrzy-iinnncp Székesfehérváron.) Kazinczy születésének százados 
emlékét Székesfehérvárott a Csabai és Futó igazgatósuk alatt működő szintár-

' aulát — mint azt a szerkesztőégünkhöz küldött szinlapból olvassuk —fénye-
'sen ülte még. 

A szinház teljes díszítésével rendkivüli előadáskép adatott a „Becsü
letszó" vigjáték, mellyben Szigeti József ur, a pesti n. szinház volt tagja, 
mint vendég „Bérezi Á k o s " szerepében lépett fel. A z előadást megelőzte 
„Isten áldd meg a magyart" czimü hymnus, előadva az összes szinházi sze
mélyzet által; ezt követte Kölcsey Ferenea-nek emlékbeszéde Kazinczy fe
lett, felolvasta Csabai Pál. Záradékul „ A trónörökös" czimü ballada Futó 
Jánostól, szavalta a szerző. — (Folytatása a P . U . jövő számában.) 

Szinházi napló* 

Péntek, okt. 28. „A aindsori vig nők.11 Vigopera 3 felv. Zenéje Nicolai-
tól. Kedves darab, összevágó előadás. Nagy közönség. 

Szombat, okt. 29. „A tündér-ujjak." Szinmű 5 felv. írták Seribe és 
Vanderburch; forditotta Feleki. Ezen, színházunkra nézve több szempontból 
nyereséges darabot színészeink nagy kedvvel játszszók, mert mindegyik sze
replő igyekszik feladatának legjobb tehetsége szerint megfelelni; s viszont a 
közönség élvezettel nézi, mit azzal bizonyított be, hogy ezúttal ÍB nagy szám
mal volt az előadáson. 

Vasárnap, okt. 30. Zöldiné föllépteül : „Két Barcsai." Eredeti történeti 
színmű 4 szakaszban, Jósika Miklóstól. Apafimét mint eddig is, Jókainé sze-
mélyesité, s gyönyörű hangja és művészi játéka ezúttal is megtéve hatását. 
Apaffi szerepében Szilágyi próbálkozott, nem siker nélkül; Lendvainé Bor
nemisza Zsófit szépen adta, Barcsay Mihály Komáromi, Baresay László pe
dig Lendvai volt. Zöldiné mint Orsolya, vendégkép lépett föl, s játékában 
könnyűséget, otthonosságot tanúsított. Á z énekkar Egressy Béni bordalát s 
Erkel hymnusót szabatosan énekelte el. 

Hétfő, okt. 31. „Guzman Johanna." Opera 5 felv. Verditől. Füredi, 
Köszeghi s az Elünger-pár legtöbbet tettek az előadás érdekessé tételére. 
„ A négy évszak" czimü ballet is tetszett, a kinek tetszett, a kinek pedig nem 
tetszett, azzal vigasztalhatta magát, hogy illy balletszemélyzettől, mint ná
lunk van, ez is szép dolog. 

Kedd, nov. 1 . „Zsidó." Eredeti színmű 4 szakaszban. Régi dolog biz 
ez, mint a zenekar nótái, mellyek Kakas Mártonkint ugy belevették magu
kat abba a hegedűbe, hogy csak rá kell tenni a vonót s önmaguktól eljátsz-
szák.Xem is csuda,ha zenészeink örökké csak azokat a régi nótákat húzzák; 
nagyon el vannak szegények foglalva a sok (?) uj opera betanulásával. Kü
lönben meglehetős derült hangulatba tárták a nagyszámú közönséget ,sugy-
látszik, karmester uram is egészen ráfelejtkezett, mert midőn Némethinének 
egy dalt kellett volna többek közt énekelni, nagyon későn jutott eszébe ko
pogtatni a kis pálczikával, mire aztán a zenészek is egészen megzavarodva 
kapkodtak hangszereik után, mint Bernát a mennykőhöz. 

Szerda, nov. 2. „A loicoodi árva." Dráma 5 felv. Regény után irta 
Birch-Pfeiffer Sarolta. Príell Kornélia értelmes s érzelemdus játéka megható 
volt e sok sírósra indító elemmel biró színműben. 

Csütörtök, nov. 3. Stéger ur első föllépteül : „Lammermoori Lucia." 
Opera 3 felv. Donizettitől, 

Szerkesz tő i mondan iva ló . 
4751. Árokszállás. K. G. — A z „átalános irismód"-ról mi csak annyiban szólót-

tank, a mennyiben az e tárgyban megjelent Paics-féle munkát (Pasigraphie) röviden 
ismertettük. Lapunk nem tette magáévá az ott kifejtett rendszert, a azzal tüzetesen nem 
is foglalkozott. 

4755. Tetétlen. P. Zs . — „ D o b o z y " megjött. A „nemzet sírját" nem kaptuk. A 
kivánt rendet meg fogjuk tartani. 

4756. Vésse. Sz. S. — A képet munkába adtak. A többi pontokra közelebb. 
4757. Bará tság (Szepsi) . Nem használható. 
4758. Gr. F—y I—n urnák. A tudósítások egymást érik. Halaszazuk talán az nj 

felhívást későbbre? 
4759. Aranyosi emlék stb. Kívánságát szivesen teljesítettük. Ezekre is rákerül a 

BOT; csak egymásután, mint a malomban. 
4760. I j -Torda . Inkább szerettük volna a szép ünnepély leírását, mint azon ver

sezetet, melly már hosszúsága miatt sem foglalhat helyet lapunkban. Kérjük az igén tár
gyakat, az élet- és emlékrajzot. 

nak, írassanak össze, erre nézve egy szóval ugy találtak, hogy ozoA egyike 
sem felelt meg a pályázat czéljának; nevezetesen : 

a) A z első, vagyis a „haladjunk" jeligés pályairatban a szabómester
séghez tartozó eszközök leírásénál, és ezek rajzainál semmi más még a 
szabómesterséghez tartozó műszó, vagy műtani kitétel sem foglaltatván, s 
mindössze is az egész szógyűjtemény csak 25 szóra terjedvén, a pályakér
dés tekintetéből a figyelmet épen meg nem érdemelte; ha cpak a műszókhoz 
kapcsolt rajzok meg nem említtetnek, mellyek noha nem épen szükségesek, 
mégis bórmelly más szógyűjtemény díszére szolgálnának. 

b) A második, vagyis „áltó" jeligés munkára nézve bírálók a szabó-
mesterségt műszavak leglényegesebb és legnagyobb részét nélkülözvén, 
benne pályadíjra érdemesnek annál kevésbé ítélték ezt is, minthogy benne, 
mint kivántaték vala, nem is annyira a férfi-szabómesterségbeli, mint inkább 
az asszonyi műszavak találtattak, mi ugyan nem épen elkerülhetetlenül volt 
szükséges, de ha megvolt, a munka ajánlatára szolgált volna. 

Egyébként a mennyiben e pályaműben néhány újból ajánlott haszna
vehető szó is találtatik, egyszersmind a szó fejtésnek is tünedeznek fel nyo
mai benne, birálók szerző mind szófejtő, mind szóképző tehetségeit dicséret
tel említik; mellyek azonban ez esetben nem elegendők, mert e pályamű 
lényeges részének a pályázó szorgalmas, fáradságos, a szabómesterség körül 
minden pillanatban résen álló szorgalmából kellett volna kikerülni; 
mellynek úgyszólván mellesleges, nem épen szükséges, csak inkább ajánlatos 
része a szerző fölebb említett előkészültségi tehetségének lenne eredménye. 

E B ezek szerint bírálók e pályairatokat a pályadíjra érdemetleneknek 
ítélik; a pályakérdést pedig még egy esztendőre kittizendőnek vélik. — Tóth 
Gáspár, magyar szabómester; Jámbor Endre, szabómester; Szabó Ferencz, 
szabómester." 

A m e g k é r t b í r á k , k iknek n y i l v á n o s köszönete t mondunk 
szakértő és hazafias f á radozása iké r t , min t l á t juk , sz igorúak , de a 
mint m a g u n k i s meggyőződ tünk , i gaz ságosak vo l t ak . Az 5 a r a n y 
j u t a l m a t ez a l k a l o m m a l k i a d n i n e m lehet . De m i u t á n e pénz a fen
tebbi czé l ra v a n l e t éve ná lunk , j o b b r e m é n y s é g fejében, az 5 d a r a b 
a r a n y a t k a m a t j a i v a l e g y ü t t ú j r a k i tűzzük a szabómesterségbeli mű
szavak összegyűjtésére. Beküldési határidő 1860. septeniber 30-a. 

Nemsoká ra az asz ta los m e s t e r s é g b e l i p á l y á z a t e r e d m é n y é t is 
r emé l jük közölhetni , m e l l y , u g y tud juk , s o k k a l kedvezőbb leend. 

Pest , okt . 30-án 1 8 5 9 . A Vasá rnap i Újság szerkesz tősége . 

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK. 
I. A szabó mesterségbeli műszavak megítélésére megkért birak, 

kik dr. Bugát Pál akad. r. tag szives részvétele mellett fáradtak 
ez ügyben, beadták itéletöket a következő nyilatkozatban : 

I. Bírálat a szalui mesterség) m ű s z a v a k 
ö s s z e g y ű j t é s é r e a V a s á r n a p i Ú j s á g h o z é r k e z e t t p á l y a m ü v e k 

t á r g y á b a n . 

„Epá lyad i j megnyerésére két pályamunka jelent meg a küzdtéren; még 
pedig egyik „haladjunk," a másik „áltó" jeligével. 

Birálók a feltett pályakérdés lényegét tartván figyelemmel, t. i. hogy 
a szabómesterségi műszavak, mint azok az életben és gyakorlatban divatla-
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és heti nap naptár 

Vasarn. 
Héttő 
Kedd 
Szerda 
Csütört. 
Péntek 
Szomb. 

November 

B 21 Lénárd 
Engelbert 
Gottfried 
Tivadar vért. 
Avel . András 
Márton püsp. 
Márton pápa 

Uoldnegyed 

B 2 0 L . 
Adolf 
Severus 
Tivadar 
Florent. 
Márton 
Jónás 

fi 6 r.-orosz 
naptár 

Okt. (ó) 

2 5 D 21 Mar 
2 6 Dómot. 
27 N—tor 
28 Terentias 
29 Anastasia 
30 Zenobius 
31 St a chilis 

© N a p . 

kelet jj nyug. 
Izraelit, 
naptár 

March. 
i' 

10 Áron 
11 (Böjt 
1 2 
13 
14 (nias 
I5S.Ono-

3 Hold-

kelet nyag. 

3 58 
4 3 4 
5 21 

P-
11 
18 
27 
M 
U 
II 
SS 

<S> Holdtölte 10-én 3 óra 11 perczkor délután. 

T A R T A L O M . 
Báró Hübner SándoT (arczkép). — Zongjek-e dalt? D a l m a d y . — A z utolsó budai 

basa (folyt.) J ó k a i M. — Schiller Fridrik százados Ünnepe a életrajza (képpel). — Gon
dolattöredékek. N. T — Tárház : A tárogató ügyében. Irodalom és művészet. Ipar, 
gazdaság, kereskedés. Közintézetek, egyletek. Mi újság ? Egyveleg. — Halottak ün
nepére- Lendvay síremléke a pesti temetőben (képpel). K e m p f . — A Kazinczy-ünnepély 
Pesten. — Kazinczy-ünnepélyek a vidéken. Szinházi napló. Szerkesztői mondanivaló. 
Pályázati eredmények. Heti naptár. 

A Politikai Újdonságok 4 4 . számának fdtartalma : Heti krónika. — Táreza • 
Nagy-Szalonta város emelkedése. Vidéki közlemények Rendes rovatok. — A Kazinczy-
ünnepélycn elmondott beszédek éa költemények : 1 . B . E ö t v ö s J. beszéde. 2. S z á s a K-
költeménye. 3. T o m p a M. költeménye. 4. Gr. D e a e w f f y Emil beszéde. 

Felelős szerkesztő : Pákh A lbe r t (lak. uri-utcza 12. sz.) 

A V a s á r n a p i UJság és Pol i t ikai Ú j d o n s á g o k előfizetési d i ja e g y negyedévre 2 ft. 5 0 k r . njpén». 

A V a s á r n a p i Ú j s á g és M a g y a r S a j t ó előfizetési dija e g y negyedévre 5 „ - M . • 

Ktadó-talajdenos Heckenast Gusztáv. - Nyomtatja Laoderer és Heckenast, egyetem-nt«a 4. szám alatt Pesten. 




