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Mint gyors döfésre, mely a szívbe hat, 
Kínos hideg fut át minden tagon : 
A gyászhiren, mit kisért iszonyat, 
Feljajdult mély fájdalmában a hon. 
Mi szivünk ő , mi hö szivünk vala, 
Vérrel tartván minden kicsiny eret; 
Férfiúvá növénk fel általa, 
S e dús, nemes sziv, — ime megrepedt! 

Ha lesz : midőn jókedvre megnyeri 
Ez a nemzet borongó végzetét, 
Mely a pásztort ugyan veri . . . veri . . 
Hogy elszórná a nyájat szerteszét! ? 
Egyenkint ád az ég nagyot nekünk, 
Ki véd, emel t> létünkkel összeforr; 
És megrázkódunk . . . és megrettenünk 
Midőn eltűnik mint a meteor. 

Rég megvirradt, az idö nincs korán, 
A gabna sok s az arató kevés; 
Oh, hogy ne volna a küzdők során 
A l e g n a g y o b b gyászos kidőlte, rés!? 
Ki népét jós, biró s vezér gyanánt 
Ová, ítélte és vezette hűn; 
És látta már a boldog Kánaánt, 
S nem ért oda, — eltűnt titokszerün! 

Oh, van nekünk, van elég bánatunk, 
ösmérjük a titkon ölő sóhajt; 
Egyik bajból még fel se lábadunk, 
Már a másik szorongat és fogyajt! 
Örömeink is olyan árosak . . . 
Erősségünk is üt rajtunk sebet; 
lm, — orczáink a köny tői sárosak : 
Koronája fejünknek elesett 1 

Mégis, — dicsőség a dicső nevén! — 
Nem a halál, az élet itt nagyobb! 
Az elmúlás szép esti tünemény, 
Ha ily napnak sugáritól ragyog. 
Ki az : ki el nem ment apáihoz? 
De mily kevés, ki akkép méne el : 
Hogy nyomdokán áldás, fény áradoz, 
S még neve is gyújt, bátorít s emel! 

S e nagy szellem, — vivén hogy tovaszállt, 
A honfi bút, eme fényes ködöt : — 
Tel jes sz ívből szeretni a hazát! 
Ez az, mit onnan is lelkünkre köt, 
S int : hogy munkás élő fiak legyünk, 
Ne sírjánál kövévált Niobék, 
Hogy közelebb jöjön a nap velünk : 
Melyért küzdött s melyről Ő álmodék. 

TE, a ki legjobban érzed magad 
A gyászt, melylyel sorsunk most bűntete 
— Mert legnagyobb a foldingás alatt 
A legmagasb orom rendülete, — 
Bíráld meg lelkedet! Ember s barát 
Méltó könyét titkos szobádba vidd! 
S lássunk nyilván, a honnak nagy fiát : 
Szilárd lélekkel mint egy rómait! 

A bonfiúság szép, nagy nevezet, 
De áldozó tisztet ruház reánk; 
És vétenénk : ha kinzót, nehezet, 
Nevében nem gyönyörrel hordanánk! 
A honfiúság szent örök! de sok 
Sok terhe van, — s jaj nékünk még ha nö! 
A mult annyit lerovatlan hagyott, 
S uj tartozást hoz a jelen s jövő. 

Ragadd gyorsan, Erdély Széchenyié, 
Ragadd kezedbe a szent lobogót! 
E l ö l s fenn kell annak lebegnie, 
Mint a midőn az ö kezébe volt! 
Ki hü, ki jó : gyűjtsd e zászló alá, 
Haladj velők s küzdj lankadatlanul! 
Hogy ö , ki már harczát megharczolá, 
Avasson fel méltó utódául! 



Az elv, igazság, — mint az Isten — e g y > 
Más tisztelet, más hit : bálványozás; 
Te vonj s ébreszsz! te ösztönözz, te feddj! 
Hogy kishitüt s botlót nyomodba láss! 
Költsd a lelket, ha bűnös nyugta van, 

rutá i t gondját vessed belé! 

k e l l ő i rányt fe j n e m luk*. 

^zt, nemes haraggal ostorozd : 
4Ti a szent ügy vésziére esküvék! 
Ki tesz gonoszt : nyerjen dijúl gonoszt . . . 
Attól forduljon el föld és az ág-! 
Csúfolja meg /nagzatja kire néz, 
Ne várja csók hölgyének ajkain, 
Legyen álma látásoktól nehéz, — 
S fusson magától, mint futott Kain! 

Nyolez százada, hogy e hon a miénk, 
S még most kezdjük szeretni igazán; 
Harczos nemzet, csak a kardban hivéuk, 
Nem indulunk el a bölcsek szaván; 
Tanits : — mint a faág ha szél zudúlt, — 
Egy törzsökön egymáshoz hajlani! 
S hogy a nagy lelkek útja, biztos út : 
Különb nép lenni, mint a hajdani! 

Felszántva, törve, — s ázva eleget, — 
Kész a föld : s a kalászt megtermené; 
Vessd a magot, nem nézve a szelet! 
A kéz mienk, az áldás Istené! 
Magas lelked nem bánja : hogy talán 
Más köt kévét a magvető helyett; 
Csak a boldog aratók ajakán 
Halljon a mező vidám éneket. 

És megjön a vig ének ideje, 
Zeng a mező és fája tapsoland; 
Harsogva fut a folyam lefele . . . . 
Csak légyen egy szent czél felül s alant! 
Es hit magunkban, hit jövőnk felöl, 
Hit, mely mozdit helyökböl hegyeket! 
S ha a vezér szilárdan jár elöl, 
S a szent ügyért : áldoz, tűr és feled. 

Mert a nagyság tüz : mely fénylik s hevít, 
De mely körül szálldos füst és korom; 
Megkáromolja a nép szentéit . . . . 
Ne félj, ne várj! s nagy lészsz mindenkoron! 
És hóditól ha csáb ellen, s midőn 
Hátad rnegett nehéz zár csikorog : 
E g y n e k talál minden helyzet s idö, 
S meghalsz, de szólsz : „a föld mégis forog!" 

De tisztedben, mit és hogyan mivelj : 
Jól tudja nagy lelked, s folytatja márt 
Még elhagyott, setét még annyi hely . . . 
És, annyi eszme megváltásra vár! 
Élj : hogy midőn ama kéz inegjelen, 
A történet hiven író keze : 
A maradék is emlegesse fenn : 

Felőled a mit az feljegyze! Tompa. 

k m ban bég. 
£ 1 b e s t é i é * s, i r t s J Ó K A I M Ó R . 

Azt tartják, hogy ha a kalitkábau növelt oroszlánnak születé 
sétől fogva mindig csupán tejes ételt adnak, attól ugy megszelidül 
hogy játszani lehet vele, mint a kis kutyával. — De ha egyszer 
meg találja látni a vért, ha megkóstolja, akkor aztán ismét csak 
olyan oroszlán lesz, mint az apja volt. 

Déznavár vidékének lakói régóta nem kóstolták meg ezt az 

oroszlánébresztő nedvet. Békesség volt az országban, a hogy szok
ták mondani, olyankor az ellenség tökéletesen erőt vett egy népen. 

A borosi férfiak sem verekedtek már régóta sem pogánynya^ 
sem szomszéddal. A szomszéd kerülte, a pogány kímélte őket. 

Kurbán bég mégis megkísérté az alvó oroszlán szakálát 
megrángatni. 

Jól kiszámított időben, mikor a násznép benn volt a templom
ban, körülfogta azt fegyvereseivel, 8 maga tizenkét szarácsival be
lovagolt a templomba. No persze, rá nézve nem volt az templom. 

At oltár előtt épen végezték a fe lek az esküvést, midőn a ló-
patkók robaja megzavarta csendes ünnepélyüket. 

A borosi férfiak mind, kivétel nélkül öles termetű emberek, 
olyan izmokkal, a mik a medvével versenyeznek erőben. 

És ez óriások gyülekezete utat nyitott Kurbán bég lovai elött̂  
s mikor az kardjával inte nekik, zúgva bár, de szemlesütve elta-
karodának az oltár mellől : ott hagyták a vőlegényt ós a menyasz-
szonyt egyedül. 

A vőlegény még tartotta kezében menyasszonya kezét, deöis 
elereszté azt,mihelyt a basa parancsolá,félt,hogy eltalálják vágni. 

A menyasszony könyörögve fordult a férfiakhoz, hogy ne 
hagyják elraboltatni; azután a szent képekhez. Mind nem használt. 
A férfiak olyan némán voltak, mintha ők is csak a falra volnának 
festve, mint azok a képek, s azok a képek oly erőtlenek, mintha 
ők is a déznai bég alatt növekedtek volna. Elhátrált a menyasszony 
mellől apa, násznagy, vőfél és vőlegény, egyedül állt az oltár 
előtt. 

Ugy hittak, hogy Blanda, a férj neve volt Batru, magyar Bá
torból idomítva azzá. 

Mikor látta a menyasszony, hogy senkisem segit rajta, mikor 
Kurbán bég szarácsija már lehajolt lováról, hogy karcsú derekát 
átölelve, magához a nyeregbe emelje; akkor a leány kétségbeesté
ben kirántá piros csizmája mellé dugott ezüstnyelű kését, s volt 
ereje, azt szivébe döfni, s volt ereje azt újra kirántani, hogy a vér 
szertefecskendett a bámulok szemei közé. 

„Még sem leszek török rabja!'-
A b b a n a pillanatban ki volt cserélve minden ember lelke. A 

legelső vér látása folébreszté az oroszlányt, az óriások csoportja 
puszta kézzel rohanta meg a bég lovasait, s a mig azok a szűk té
ren az ajtóig elvergődtek, hetet lerántott lováról közülük. Azok 
gyorsan jutottak a paradicsomba. 

A bég künn levő csapatjaihoz érve, parancsolá, hogy gyújt
sák fel az engedetlen falut s minden élő lakóját hányják kardélre; 
hanem a mint néhány perez múlva meglátta, hogy a borosi férfiak 
mint <• inek neki a deszkakerítéseknek, a másfélöles bükkfa pánto
kat tépv; le kézbevalónak; elhivé, hogy ilyen emberek ellenében 
rongy fegyver a szablya s jónak látta kereket oldani. 

Az ellenség hátára pedig csodadolgok vannak írva; amint 
azt meglátja valaki, a ki soha sem volt is még csatában, rögtön 
megtanulta az egész haditudományt : azért azt harezban nem jó 
mutogatni. 

Köszönhette Kurbán bég lova négy lábának, hogy Boroson 
ott nem marasztották a nászlakomára. Fogcsikorgatva mérte vé
gig az országutat s számolá magában, hogy még ma, még a jövő 
órában vissza fog jőni Déznáról, kerekes ágyukkal, s porrá löveti 
a lázadók cserépfészkét, s beveti a helyét hamuval. 

Azok pedig, bárha gyalog voltak, elébb a vár aljáig megüldö-
zék, s minthogy ágyujok és mordályuk nem volt, kövekkel haji
gáltak utána. Megállj piszoknép! megállj ugató kutyahad! dór-
mögé Kurbán bég, gyere csak ágyúim ügyébe, gyere csak kapuim 
alá, majd megtudod, hogy milyen a vas sülve? 

A piszok nép azonban nem törődött a tátongó ágyuk torkával, 
hanem csak rohant utána, fustálylval és köveket hajigáló puszta 
kézzel, már ekkor azonban felszaporodott több mint ezerre. 

Kurbán bég a mint a vár alá érve, feltekinte a bástyákra, 
nagy csodálkozva látta, hogy ágyúi mellett a kompurndsik tur 
bái.os fejei helyett, virágkoszorus asszonyos fejeket lát előbuk 
kanni. Nem érté ezt az átváltozást. A magyarázat azonban ne: 
váratott, magára, mert, amint a várhegy gerinczébe vágott hossz 
útra bekanyarult lovas < la nJ á r á v a l , egyszerre két ágyú torkából 
olyan pusztító vas-zápor fogadta, hogy ember, ló csak ugy om
lott rakásra körüle. 

A menyasszonyok cső hegyéig tölték szegekkel, patkókkal az 
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ágyukat, hogy jobban használjon, s Isten csodájára egy sem 
repedt széjjel. 

— Odavagyunk! ordita Kurbán bég, visszafordulva Déznavár 
kapujából, s bár most még kevésbbé értette hányadán van; annyit 
megtudott, hogy ellenség van a várban, s azzal vágtatott vissza
felé az utkanyarulaton, melynek, a mig végére jutott, folyvást 
üldözék a déznavári hajadonok, ágyú- és puskagolyókkal. Nagyobb 
csúf sem érhette volna, mint hogy leányok verrék ki erős várából. 

Hátulról jövő üldözői látva ezt a törökromlást, még nagyobb 
vérszemre kaptak s útját állták; sokat levertek hadából; a bég 
huszad magával érkezett meg a bihari hágón keresztül nagy ve
szedelemmel a borosjenöi basához, ki megértve embertől hallatlan 
szerencsétlenségét, nagy tréfásan monda neki: „no fiam, most már 
elmehetsz magad Sztambulba a száz leány helyett." 

Természetesen csak a fejét értette alatta — rövidség okáért. 
Pedig azután Hasszán basa sem sokáig fogatta össze Borosje-

nön az eleven legyeket; mert a mint a íöldnépe leégette Déznavá-
rát, kerüle a sor a többi urakra; a török uraságnak vége lett itt és 
amott; odakellett hagyni a porapás fürdőket, az engedelmes rabné
pet; a török seregek, a melyek két századig mindig előbbre előbbre 
jöttek, elkezdtek ismét vissza visszafelé menni. — Még most is 
mennek. 

Az elhagyott várak romjaira az ő bukásuk emléke van felírva. 

Midőn a Megváltót kérdezek tanítványai : vájjon e vakonszü
lött azért büuhödik-e, mert maga vétkezett, avagy szülői bűnéért; 
felele nekik az Ur : „sem a maga, sem a más vétkeért, hanem azért 
szereztetett ez, hogy az Isten neve dicsőíttessék." 

Miért szenved csapást csapásra a szomszéd országok beteg 
embere? mostani, vagy elmúlt vétségeért-e? 

Azért, hogy az Ur neve dicsőíttessék, s tanulják meg a nyitott 
könyvből emberek és nemzetek, hogy ki vért vet, döghalált arat... 

Magyar királyok arczkép-csarnoka, 
mint iskolai taneszköz. 

„A magyar még nem volt, hanem lesz," a legnagyobb hazafi, 
dicsőült Széchenyink e jósigéjének a szó legjelentékenyebb értei-
mébeu az ö halála adott életet, az ö halála hozta ez országos igét, 
e kitüntetés korszakában, teljesedésbe. Valóban, most mondhatjuk 
el igazán, hogy soha több magyar nem volt a magyar hazában, 
mint Széchenyi halála óta. 

Nem lep meg engem annyira s nem ragad oly magasztos érzel
mekre azon ifjú nemzedék lelkesedése s magyar hazafisága, kiket 
egykor gróf Széchenyi e sokat és mindent jelentő szavakkal üdvö
zölt : „éljen a fiatalság! éljenek a huszadik év körüli ifjak!" Nem, 
mert a fiatal intelligentiának szivében él ama természettől köl
csönzött tudomány, mely lángoló szerelmét — kedvesén kivül — 
egy imádott hazához lánczolja; ö érzi, és megtanulta, miként nem
zeti nagy létünknek bennünk és az ifjú nemzedékben kell fölvirul
nia; szóval, ő tudja és föl birja fogni e két szent kérdés fenséges 
jelentőségét : mi a haza? mi a nemzetiség? De az úgyne
vezett köznép, az egyszerű falvak lakói előtt, e magasztos két szó : 
„haza és nemzetiség" csaknem oly jelentesteién vala eddigelé, 
mint egy tiszta irpapiros, melyre a haza szent szerelme még föl 
nem íratott. 

Igaz, hogy a magvar köznép is büszke arra, hogy „magyar" 
s nyelvét a világért föl nem cserélné más idegennel; de midőn ezt 
oly szenvedélyesen szereti, még mindeddig sem tanulta meg, hogy 
„hona, nemzet és nyelv" három egymástól elválhatatlan szent há
romság s midőn ez utolsóhoz oly meleg szeretettel tapad, a két 
elsőért oly nehezen tud áldozatokra hevülni. 

A nagy Széchenyi által üdvözölt fiatalság előtt oly fönségben 
állott a haza ideálja eddig is, mint az ókor durvasága fölött a 
korszellem : de a falusi pórnép százezrei előtt csak bizonytalan 
kérdőjel gyanánt állott az eddig. 

Még falusi iskoláinkban, sok helyeken, ma sem tanítanak tör
ténettudományt s az egész magyar történelem vétkesen el lévén 
hanyagolva, a szegény falusi népnek fogalma sem lehetett a haza 
é3 nemzetiség iránti előszeretetről. Ismerek egy főgondnokot — 
pedig nevével egykor az irodalom terén is nem egyszer találko-
zánk — ki a helybeli iskoláról teljesen levevé gondját s hazafiúi 
pártfogását, mivel ott a csaknem minden évben változó tanítók 

által a magyar történelem soha sem tanittatott. És most, midőn az 
a jelenlegi tanító által nagy érdekkel tinittutik, értékes szép ösz
töndíjjal lepte meg a történelemkedvelő tanítót, a gyülekezet előtt. 

Kétségtelen tehát, miként a haza és nemzetiség iránti elősze
retet csiráit már az iskolában kell a leendő polgárok szivébe átül
tetni. Ott kell a gyermekkel a haza szent nevét megismertetni, ott 
kell a nemzetiség lángoló szerelmét szivébe csepegtetni, hogy a 
hazaszeretet di«ső példája oly igen ritka ne legyen a földmivelö 
nép roppant osztályában. 

De édes magyar olvasó! ne essél kétségbe, hogy a nép milliói 
előtt ismeretlen maradt eddigelé a haza és nemzetiség iránti hő 
szeretet; hogy vele az iskolában oly kevéssé ismertették meg ha
zája történelmét, s a nemzet nagy embereinek lelkesítő tetteit. E 
bűnös elmulasztást egyszerre kipótolta most nekünk a halhatatlan 
Széchenyi halála; e legújabb korban, a magyar nemzet e gyásztöl
tött napjaiban, legnagyobb fia koporsójánál tanulta meg az egy
szerű földmivelö is szeretni a hazát, bálványozni nemesen önnem-
zetiségét. Hazánk minden templomaiban, ugy a legkisebb faluban, 
mint a nagyvárosokon, gyászistenitiszteletek, lelkesítő és hazafias 
érzelmű szónoklatok tartattak a „legnagyobb magyar" idvezült 
szellemének gyászemlékére. S a milyen rendkívüli volt e gyászün
nepély az egyszerű falvak lakói előtt : oly rendkívüli, oly lelkesítő 
hatással volt az, az utolsó földmivel őre nézve is. 

A „legnagyobb hazafi" életéből tanulta meg a pórnép minde
nütt a hazaszeretet valódi értelmét; a „legnagyobb magyar" dicső 
példájából látta át, hogy : „mindent, a mit élte folyásában arcza 
izzadásával gyűjtött; mindent, a mit lángoló szerelemmel fűz ma
gához, javait, kincseit, háznépét és saját életét naponkint és pil-
lanatonkint az imádott hazáért föl kell szentelnie; mondom, el
hunyt Széchenyink halálával értette meg minden fia e hazának, 
Kölcseynk mondásaként, hogy „e szóban — haza, foglaltatik 
az emberi szeretét és óhajtás tárgyainak egész összeaége." 

Midőn tehát dicsőült Széchenyink főúrnak és pórnak; hazafi
nak és idegennek a lánglelkü Jókaiként: egy nagy örökséget ha
gyott halálával, szellemének fényes örökségét, a miben mindnyá
jan osztozunk, mint ha mind fiai, mind testvérei volnánk, azt a 
dicső példát : hogyan kell szeretni a hazát? hogy ezt az öröksé
günket el ne vesztegessük, el ne adjuk, el ne csereijük soha; hogy 
az egyszerű falusi ember gyermeke is — kinek apja csak most is
merte meg a nagy Széchenyiben a valódi hazafi eszményképét — 
jövendőben megtanulja igazán, mi az a haza és nemzetiség? hogy 
mondom, az egyszerű földmivelö osztály gyermeke is, ne csak a 
zsidó nép történetét tanulgassa az iskolában, a Szenthistóriából; 
hanem saját édes nemzete történetét is tudja s hazája minden nagy 
embereit és királyait ismerje s azoknak dicső tetteit lelkesítő pél
daként már az iskolában annál nagyobb érdekkel tamilja : egy 
köz óhajtása volna minden iskolareform barátjának s minden jóra
való iskola tanítónak e nemzeti tettekre lelkesült napokban, hogy 
t. i. valamint átalánosan iskoláinkban „Világ- és földismeretet" 
nem lehet haszonnal tanulni kellő taneszközök u. m. térképek és 
földgömb nélkül; vagy a „természettudományt" természetrajzi 
ábrák nélkül : ugy a „magyar történettan" érdekesebb szemléleti 
tanulására nélkülözhetlen kellékül szükségeltetnék, hogy lelkesebb 
könyvárus és kiadó uraink, mint jelesül Heckenast, Ráth, Oster-
lamm s a tb. urak, a magyar királyokat, vegyítve a haza nagy em
bereinek arczképeivel, legalább három táblázatban népiskoláink 
szellemi és nemzetiségi nagy előnyére, képekben kiadnák, oly rend
del, hogy a megyar vezérek és Árpád vérű királyok lennének az 
első táblán színezett rajzolattal; második táblán a „vegyes vérű 
királyok, Hunyady János, Kinizsi s a tb. arczképeivel; harma
dik táblázaton az „osztrák vérű királyok" az ezen időszakban fel
tűnő magyar hősök és jeles hazafiak, mint Dobó, Szondi, Zrínyi, 
Széchenyi s a tb. arczképeivel. 

Ezen igen czélszerü és tapasztalásból merített indítvány unkát 
a magyarországi négy reformált egyházkerület népiskolaügyi egye
temes választmánya, vagy a Szent-István-Társulat figyelmébe s 
pártfogásába is közösen ajánljuk; méltóztassanak ennek legczél-
szerübb kinyoroatását pártfogásukkal eszközölni és előmozdí
tani, hogy ezáltal magyar történelmünk tanulásához annál na
gyobb kedvet és ösztönt nyújtsunk a serdülő nemzedéknek. 

Falusi népiskoláink már eddigelé sok hasznos és czélszerü 
taneszközökkel dicsekednek; csak kevés iskola van már, hol Eu
rópa és Magyarország térképei s természetrajzi ábrák ne diszesi-

• 



tenék az iskola falait; sőt vidékünkön a vályi iskolában — mint 
egy, meglepő képcsarnokban — mind ezen taneszközök csinos rá
mákba üveg alá vannak foglalva. Mindezeken kivül jól esett már 
látnom falusi iskolában az Osterlamm K. által kiadott „időszaki 
táblát is, a magyarhoni protestáns egyház történeteihez" és a gyer
mek mindjárt nagyobb érdekkel és örömmel tanulja az iskolai 
tanokat, mihelyt ezekhez a szükséges segédeszközök az iskola bir
tokából nem hiányzanak. 

Nem volna azért már hirtelenében égetőbb szükség népisko
láink teljes fölszerelésében, mint a felébb emiitett „hazai történe-
lem"-hez indítványozott „magyar királyok arczképcsarnoka," mert 
hiszen, ha a növendék maga előtt látja lefestve a történet nagy 
embereit, jelesül a honalapító Árpádot, 
a vallásos lelkületű Szent Istvánt, a 
honszeretö Hunyadyakat, a hazáért 
élni és halni kész Zrínyieket stb. mind
járt mélyebb benyomást eszközöl azok 
haza és nemzetboldogitó tetteinek ta
nulása a gyermeki fogékony lélekre. 

A nemzetet boldogító királyok, a 
hon felvirulásán törekvő hazafiak dicső 
tetteiből tanulják meg iskolánk növen
dékei a hazaszeretet magasztos példáit: 
mint megtanulák érteni e napokban 
apáik, a legnagyobb hazafi, idvezült 
Széchenyink egy hont boldogító tettei
ből, az ő dicső emlékére mindenütt a 
hazában megtartott gyász isteni tiszte
letek alkalmával, a „haza és nemzeti-
ség" legszentebb fogalmát s annyi bol
dogságot magában rejtő eszméjét. 

Honi történelmünk igen széles és 
gazdag mező, de még jelentékeny tér 
hever rajta ugarban, műveletlenül. Ezen 
állítás igazságát mutatja az épen előt
tem fekvő Vasárnapi Újság 23-ik szá
mában közzétett: ,jámbor óhajtás" is, 
mely egy „történelmi társulat" alakí
tását indítványozza, hogy ezen társulat 
a történelem mezején minden eddig 
parlagon maradt helyecskét feldolgoz
zon és kellő müvelés alá vegyen. 

Az ezen szakmát elősegítő eszkö
zök és tárgyak sorozatában a „magyar 
történettan" könnyebb és érdekesebb 
tanulása tekintetében kiáltó szűkség 
gyanánt áll tehát nemzeti iskoláinkban, 
egy „magyar királyok]arczképcsarnoka" 
igen sajnosán érezhető hiánya. 

Azért ha akad, akár egyes vállal
kozó, akár egyetemes testület, ki ha
zánk nagy embereinek és királyainak 
arczképcsarnoka sorozatos rendbeni 
kiadását magára vállalja — miután 
népiskola-ügyeink mind a m a g a s kor
mány, mind az egyházkerületek által 
oly melegen fölkar oltat tak, bizton 
mondhatjuk — mert érezzük égető 
szükségét, — hogy e vállalat legmele
gebb pártolásnak fog örvendeni; és 
buzgó erélyes iskolai felügyeletünk közrsmunkálásával — midőn 
halhatatlan Széchenyink e dicsőítő korszakában még az utolsó 
földmivelő is hazafi és magyar igyekszik lenni — minden nép
iskola, a közlelkesülés jós igéjével mondjuk, az óhajtott kép
csarnokot megszerzendi, és a többi eddig megszerzett taneszkö 
zökkel, térképek- és természetrajzi ábrákkal, iskoláink falait kö
zösen diszesitendi; mert hiszen ennek mulaszthatlan megszerzése 
által csak nagyobb teljesedést adunk a legelső hazafi ama jóslatá
nak, hogy ! „a magyar még nem volt, hanem lesz." *) — Simon S. 

J Ó Z S E F fóherczeg nádor érczszobra. 

*) Ily nemű arczképcaaxnok egy része mér megjelent Pesten Pfeifer könyvkereske
dőnél. Caak az a kérdés : megfelel-e az a jelen czikk t. írója által kifejezett igényeknek? 
Falusi iskolák számára annak olcsónak s könnyen hozzá férhetónek kellene lenni. 8 
azért az ilynemű vállalatoknak még mindig fenmarad terók. Sserk. 

József fóherczeg nádor érczazobra. 

Május hónap volt arra szánva, hogy az 1847 ben elhunyt 
József föherczeg, Magyarország volt nádorának emlékszobra 
Pesten felállittassék. A pesti szép Józseftér közepén álló faalkot-
mány tanúsítja, hogy a munkálatok megkezdődtek, a gránit talap, 
zat elkészült, sőt tudjuk azt is, hogy maga az érczszobor is megér
kezett a müncheni mü-öntödéböl, azonban a leleplezési ünnepély, 
felsőbb rendeletnél fogva ezúttal elhalasztatott. 

Bemutatjuk ezúttal olvasóinknak a szobor alakjának ̂ rajzát, a 
magyarázatul néhány adatot mellékelünk hozzá. A szobor készítője 
Halbig tanár, müncheni szobrász, az érczöntés az ottani kir. érez. 

öntödéből került. A szobor maga, 
(melynek rajzát adjuk) 15, a gránit 
talapzat 16 lábnyi magas, s e szerint 
az egész emlékmű csaknem hat ölnyi 
magasságot érend el. 

A nádor a magyar szent István
rend diszöltönyében van előállítva, s 
azonfelül az arany gyapjas rend jel
vényivei van ékítve. A művész külö
nös szorgalmát tanúsítják az alsó öl
töny s a bársony köpeny gazdag hím
zései, a kelme redői s törései. 

A talapzatra a következő felirat 
van szánva : 

JOSEPHO 
ARCHIDUCI AUSTRIAE 

REGNI HUNGÁRIÁÉ 
LI ANNIS 

P A L A T I N O 
PIA MEMÓRIA DICATUM 

MDCCCLX. 

Azóta már más kimerítőbb latin 
feliratot is ajánlottak, mindazáltal re
méljük, hogy egy rövid magyar föl-
irás legméltóbban hirdetné emlékét 
azon férfiúnak, kinek érdemeit a ma
gyar országgyűlés külön törvényezik-
kelyben örökité meg. 

E perczben még nem bizonyos, ez 
érczemlék mikor fogja a főváros egyik 
legszebb terét díszíteni. Bizonyosan 
sokan szerették volna : ha a magyar 
nemzet nádora, a ki a nemes fölkelő 
sereg fővezére, a jászok és kunok főka
pitánya stb. volt, huszárruhában és 
lóháton örökittetett volna meg. 

Az a hire, hogy a szobor leleplezé
sének ünnepélye a legközelebbi szent 
István-napra, augusztus 20-ára van ki
tűzve. 

Jegyzetek Temesvárról és 
vidékéről. 

A hegyesvölgyes éa kővel bővelkedő 
Felföld lakóinak alig lebet fogalma arról, 
mint létezhet a koromfekete 8 mesés termé
keny ségü Alföldön oly csinos alakú, úrias 
külsejű, és szépen kikövezett város, mint T e 

mesvár. — E sorok írójának a legközelebb lefolyt héten alkalma volt, az Alföld 
egy részét s különösen Temesmegyét egy ismerősével beutazni, a ki az ausz
triai birodalom egyik legnépesebb s jobbára iparüzőktól lakott tartományá
ból való, s oly szándékkal jő közénk, hogy itt letelepedjék. A z idegen utazó 
valami régi statisztikai munkát hozott magával s mindig arról beszélt, hogy 
Csehországban 900 négyszög mérföldnyi téren 4 és fél millió ember lakik, 
Magyarország pedig 4000 négyszög mérföldön legfelebb 11. millió lelket 
számlál, következőleg százezrével lehetne behozni ide a morvákat és csehe
ket, hadd miveljék ezek a termékeny földet, melyet a bennlakók tán felerész
ben sem tudnak felszántani. 

De mily nagy volt csodálkozása, a midőn a vasúton Pesttől Aradig, 
onnan a gyors kocsin Temesvárig utazott és saját szemével győződhetett 
meg, hogy itt már minden talpalatnyi föld el van foglalva és mivelés alá 
véve. „ H o l laknak azok az emberek, — kérdé — a kik e tengersima, hosz-
szu, széles és beláthatlan terjedelmű rónaságot igy mivelik, hogy a falvak 



közelében fekvő csekély legelőket kivéve, az összes tér fel van szántva és be 
van vetve?" Ezt mondva,az előtte fekvő térképre veté szemét s a be nem irt 
üres helyekre mutatott, a hol néha három négy mérföldi közön tűnt fel előtte 
egy-egy falu. A történet ugy hozta magával, hogy épen H. M. Vásárhely 
nevére mutatott, mely a térképen apró s igen kisszerű betűkkel volt fel
írva. „Nálunk — monda — ezen hét nyoicz négyszÖgmérfóldnyi téren 
három város s legalább ötven falu szokott lenni." A z nem jutott eszébe, hogy 
az ilyen falvak két három száz lakóval bírnak, az úgynevezett városok kö
zöl pedig a két-három ezer lelket 
számláló helyek már oly jelentéke
nyek, hogy a térképen nevük legalább 
is oly vastag betűkkel van kiirva, MfJ 
mint a magyarországi városok közöl ^ - 7 . - > 
Pozsony, Buda, Debreczen stb. Ilyen 
fogalmakkal jőnek közénk legtöbb-
nyire az idegenek, s azt hiszik, hogy 
az apró betűvel a Tisza mocsarai közé 
irott „H.-M.-Vásárhely" olyan forma 
hely lehet, mint a német tartomá
nyokban Rekawinkl, Pvrkerse.orfxa.gy 
Sleinacker. 

A midőn Aradon a Maros híd
ján átmentünk, idegen utazónk, szin
tén a térkép után, azt vélte, hogy Uj-
Arad egy pár halászkunyhóból álló s 
mocsárok és nádasok közé szorult 
nyomorúság tanyája lehet. De a mi
dőn kocsink végig haladt a széles fő-
utczán, s itt-ott betekinthettünk a 
jobbra-balra nyíló mellék utczákra, s 
minden szögletből csak a jólét és va
gyonosság legvilágosabb jeleit szem
léltük, ő is összehajtogatta az előtte 
fekvő térképet, összeszidta a rajzolót, 
a ki Uj-Arad nevét épen oly betűkkel 
irá, mint Zsebrakovitzot, a hol mind
össze 33 favágó és szénégető lakik. — Ily beszélgetések között 6 órai hajtás 
után érkezénk Temesvár alá. Félóra volt még hátra, hogy kocsink kereke 
a város kövezetén peregjen, s még semmi sem sejteté, hogy nevezetes erős
ség, s gazdag város közelében járunk, miután az ugy nevezett vadász erdő 
a város tornyait és vörös cseréppel fedett házak tetőit szemünk,elől eltakará. 
De nemsokára kanyarodok az ut s Mehala nevü külvárost jobbrahagyva, a 
sorfákkal beültetett vártéren, s a Botét kapukon át beroboghattunk a bel
városba. 

Temesvár négy külön részből áll. A z északi részen fekvő Mehala nem 
különbözik a temesmegyei 
falvaktól. — A Józsefváros 
délnyugat felé esik, széles 
egyenes utczákkal bir. Sok 
szép és nagy ház van itt - j#g±^4"yj? ^ í 1 ' ? " ^ ! ^ " ^ * * ^ ^ ^ 
elszórva, de ezekben leg-
többnyire maga a tulajdo
nos szokott lakni. Minden
felé nagy udvart, kereken 
forgó kutat, árnyas kerte
ket vagy szőlőlugasokat és 
gyümölcsösöket lehet lát
ni. A főutczán töltés vezet 
keresztül, erre megy az ut 
a vasúti pályaudvar felé is, 
B ha sokat esik az eső, van 
itt sár is e lég, csaknem 
annyi mint Szegeden, de 
g o n d o s k o d v a van róla, 
hogy a gyalog ember a 
tégla- vagy deszkapadló-
kon tisztán végig mehes
sen az utczákon. 

Akeletfe léeső Gyár
város a legjelentékenyebb. 
A főutczán itt már jobbára 
emeletes házak vannak : 
ugylátszik, kiválólag az 
ipar szorult e városrészbe: 
hol már j ó részben a házak 
bérbe vannak adva. Szá-

A t ú z é r s z e r - k a s z í r n y a Temesvárott 

H o n y a d y János kastélyának korábbi maradványa Temesvárot t . 

lel mind kétemeletesek. Ujabb időben épülnek már háromemeletes házak is, 
különösen szép azon épület, melyben a takarékpénztár helyiségei vannak; 
beillenék Pestre is, ha egy kiesé nagyobb ablakai volnának. 

A főtéren két székesegyház van. A rom. kath. püspöki egyház, csinos 
épitvény, de mint püspöki egyház bizonyosan egyik a legkisebbek közöl az 
egész hazában. A görög n. egyesült püspök temploma az előbbivel ezemközt 
van a tér nyugati oldalán, azonban háttal fordul az utcza felé, tornya pedig 
s homlokzata az udvarba van rejtve, miután a görögszertartásnaknál máig 

is szigorúan megtartják azon szokást, 
hogy a templom nyugat felé legyen 

- _ _ _ _ ^ r _ . fordítva, s h o g y * felkelő nap a keletre 
eső szentély ablakain vethesse be első 
sugarait. 

Régebben, közel a bástyákhoz 
egy meglehetősen ódon alakú épület, 
tűnt fel a szemlélő előtt. Ez volt az 
úgynevezett Hunyady-t'é\e kastély, 
melyet 1413-ban állitólag négyszeg
kövekből Hnnyady János építtetett, 
kinek neve Temesvár városa emléké
vel oly szoros kapcsolatban áll. E ko
mor külsejű épitvény ma már telje
sen át van a l a k í t v a , az alapfalak 
ugyan ma is a régiek, de az épület, 
melynek sztilje a lovagvár- és kaszár
nya építészet vegyületéből áll, egé
szen a legújabb kor müve. Bajzáink 
a Hunyady kastély régibb és jelen 
alakját mutatják, az most tnzéri gyár
os hadszertárul szolgál. 

Temesvár lakói vegyes szárma
zásnak. 

A belvárosban a polgárság s a 
hivatalnokok túlnyomó részben né
metek , Mehala román, a mi magyar
ság van, jobbára a Józsefvárosba hú

zódott , miután a megyei rendszer megszűntével a városban lakó gazdag 
földes urak falusi birtokaikra mentek lakni. 

Temesvár lakóinak lelkes hazafisága azonban soha^egy pillanatra sem 
jöhetett kétségbe. 

A magyar színészet ott időközönként szives vendégszeretetben része
sült, s épen a jelen évben történt, hogy a legtöbbnyire nem magyar ajkn 
polgárok a m. akadémia házára egyedül csak a Delej tü szerkesztőségénél, kö
zel 14,000 forintot áldoztak! *) 

A pesti város l iget . 

Ha a k ő f a l a k közé 
szorított pesti ember „zöld
b e " kívánkozik, legköny-
nyebben éri el czélját, ha a 
„városligetbe" sétál, vagy 
ha a végetlen királyutczát 
sokalja, felül egyikére azon 
kényelmes, gyakran négy
fogatú o m n i b u s z o k n a k , 
melyek néhány év óta ol
csó díjért röpitik ki oda a 
szabad lég után vágyókat. 
A városliget Pest környé
kének legközelebb B leg
szebb mulató-helye, s kü
lönösen vasár- és ünnep
napokon el van lepve mu
latók ezreivel. 

Mihelyt a félórányi 
hosszúságú király - ut ezét 
elhagytuk, jobbra a pol
gári lövölde szép épületét 
látjuk, s ennek tövében 
kezdődik mindjárt egy ár
nyas vadgesztenye-fasor, 
kényelmes kocsi- és gya
logutak kai. A fasor mind
két oldalát csinoB épüle
tekkel ékeskedő magán-

mosan laknak itt a kisebb hivatalnokok közöl, a kik a várbeli szállások kertek szegélyezik; itt vannak a jobbmódu pesti polgárok villái, kerti ealon-
drága voltát nem győzik. | jai. hol családaik a nyári hónapokat töltik, míg maguk a férjek a dologtevő 

A belváros maga a vár, mely háromszoros bástyával van körülvéve. A napokat külön üzleteikben, hivatalaikban izzadják végig, s csak alkonyatkor 
kövezett s kanyargó ut egy nyilt, s két ívvel ellátott kapu alatt vezet el, sj térnek övéik körébe. 
egyszerre ott voltunk a csinos, müveit, 8 úrias külsejű járókelőkkel ellepett! A hosszú fasor végében kezdődik mindjárt a városliget s a bejárásnál 
város utczáin. Ha Temesvár épületeit tekintjük, sokban hasonlit Buda vára i mindjárt számtalan mellékút ágazik el, mit kocsin és gyalog, árnyas fasorok 
szebb utczáihoz, sőt részben ennél még csinosabb ia, mert Temesvárott az, 
utczák mindenütt szabályosak és egyenesek, a házak pedig csekély kivétel-1 • ) Temesvár város rajzát és letrását a V. TT. 1866. 27. számiban közöltük. Szerk. 
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között lehet bejárni. A közönség mulattatására szolgál itt két körjáték (Rin-
gelspiel), számos hinta stb. A z éhség és szomjúság leküzdésére — l ez min
den kiránduHnnál főpont — számos vendéglőben találni bort, sört, kávét, 
fagylaltot, hideg és meleg étkeket, zenekíséret mellett vagy a nélkül; hol 
czigány húzza, hol a hárfa, gitár és flóta, vagy épen sipláda rontja a levegőt. 

Lapunk mai száma egy városligeti vendéglő rajzát hozza, mely némi 
fogalmat nyújthat olvasóinkuak az ott zsibongó életről és zajról, ha megjött 
a vasárnap délután. 

Legszebb látványt nyújt a városligetfen a tó, mely, miután egy pár 
évig egészen ki volt száradva, most ismét megtelt vizzel, s az általa képző
dött Pávasziget. A tónak kisded kikötője van, hol számtalan van- és facsónak, 
köztök valódi lélekvesztők kínálkoznak a dilettáns evezőknek mulatsági esz
közül s estefelé gyakran egész kis Hotta hemzseg a tó tükörén, megnépesitve 
veszteg ülő hölgyekkel éa lapátoló férfiakkal. A Pávaszigetből csinos villa 

T Á R 
Guttenberft-flniicp. 

(A budapesti nyomdászok kirándulása Pestről Visegrádra a a Migazzi-kastélyba.) 

Sok olvasó, ha tanulni akarva, vagy csak unalmát elűzni óhajtva, 
könyvet vagy hírlapot vesz kezébe, még sejtelemmel sem bir, mily egyhangú, 
fárasztó, s u mellért a figyelmet folytonosan lekötve tartó, sőt lélekgyötrő 
munkába kerül csak egy ivnyi nyomtatványnak is kiszedése és kijavitása. A 
szerkesztő, ha készen van munkájával, félreveti a tollat s családja körébe 
siet, vagy ha ez nincs, felkeresi barátai társaságát, s addig mig a nyom
dából a „ f i u " kéziratért nem jő, gond nélkül tölti el a nap hátralevő részét, 
kivévén ha vahhogy meggyűlt a baja a cenaurával, a mi épen nem tarto
zik a ritkaságok közé. Megindulván a sajtó, az ivek tündéri gyorsasággal 
bulinak ki agépezetoöl. Még alvs van száz iv készen, már ott állnak a kihor-
dóks viszik a példányokat a helybeli előfizetők lakására. A gép szakadatlanul 
működik; a halmazra gyűlt példányok a csomagolok kezébe kerülnek, czim-
boritékkal láttatnak el 8 postára vitetvén, gőzhajón, vasúton és szekereken 
szerteszét küldetnek az ország minden vidékére. 

Ennyibe kerül azt mondhatni : a lap készen van, ki van hordva, szét 
van küldve; munka u'án édes a nyugalom. 

Nem igy van a dolog a szedőkkel. Ezekre nézve még hátra van az, a 
mit nyomdai nyelven osztatnak neveznek, s a mely igen nagy figyelmet s 
még nagyobb gyakorlottságot igénylő munka, mert ha a betűk a szétrakás 
alkalmával nem vettetnek illető szekrényeikbe, az uj szedéskor, ezrével mu
tatkoznak a sajtóhibák, miknek kijavítása tömérdek vesződségbe kerül. A 
mikor a szedőket ojzínní látom, mindig diák korom napjai jutnak eszembe. 
Vo l t egy öreg néném, a kinél a városban laktam, s a ki rászorított, hogy déli 
I J ór*után terítsem meg az ászul ; . Meg is tettem durczás kép nélkül,mert 
legalább azzal is hamarább tálalhattak. Hanem arra, hogy ebédután az asz
tal teritékét felszedjem, öreg nénimnek sem kérése, sem fenyegetése rá nem 
bízhatott. Azért is letévén ke/enibol a kést-villát, hirtelen kezet csókoltam, B 
rohantam könyveimhez, s oly lármával repetáltam a leczkét, hogy szegény 
j ó néném semmi áron sem vette volna lelkiismeretére, hogy ily szorgalmas 
diákot megzavarjon tanulmányában. Ha mindig oly tűzzel és buzgalommal 
tanultam volna, mint igy rögtön ebédután, senkifia ki nem csavarja kezem
ből az első eminensséget. 

Természetesen, hogy az asztal teritékének felszedésénél még százszorta 
boszantóbb munka a betűk szétrakása. A ki kedve szerint ebédelt, e később 
mást asztalhoz ülni lát, valóságosan csodálkozik, hogy lehet még valakinek 
étvágya? Igy van a szerkesztőknél is. Ez először elolvassa (a mennyi
ben nem maga írja) a beérkezett kéziratokat, s kiválogatja a jobbakat, aztán 
elrendezvén, kijavítván, kitörli a szövegből a különféle okoknál fogva nem 
adható részeket, beírja a hiányokat, módositja a netán erősebb vagy kirívóbb 
kifejezéseket; s a midőn igy a kézirat a nyomdába kerül, kiszedetik, kijavit-
tatik, akkor a szerkesztőség a nyomtatott hasábokat újra átolvassa és birói 
szemle alá veszi, mert néha némely dolog a nyomtatásban valahogy egészen 
más alakban tűnik szeme elé, mint a hogy azt a kéziratok macakakaparásá-
ból kiolvasta. Elvégre összeállítják a nyomdában a lapot s a szerkesztő az 
utolsó átnézés (revisio) végett tollát tentába mártja; még ezen alkalommal 
is javit, töröl benne vngy odaszurogat egyegy enyhitő, vagy ellenkezőleg 
erősítő szócskát, s végre egészen „ jó l lakva" lapjának annyi izben átolva
sott, átrostált tartalmával, nagyot lélekzik s elmondja : Istennek hála, készen 
vagyok a következő számig! 

És mégis, midőn másnap elnéz a nyomdába s látja, bogy hű szedői még 
most is az annyi lelki fáradságot okozott tegnapi szöveggel kínlódnak s azt 
lankadatlan szorgalommal és szórakozást kirekesztő figyelemmel, szétrakos
gatják, lehetlen, hogy nagyra ne becsülje e foglalkozást, mely az egyénnek 
saját feláldozásával, másoknak aránylag s oly csekély dij mellett szellemi 
gyönyört képes okozni. A betűk szétszedésének pedig okvetlenül meg kell 
történni, még pedig annak rendje Bzerint. mert e balaszthatlan munka elől 
ugyan nem lehet megszökni, mint a diáknak az asztal-felszedéstől. 

A nyomdai személyzet tehát igen helyesen gondolta ki azon tervet, 
hogy, mint mondani szokták, egy „ j ó napot csináljon magának." Összeszó
lalkoztak tehát, a tervüket az írókkal és szerkesztőkkel is közölvén, elhatá-
rozák, hogy a nyomdászat halhatatlan feltalálójának, Guttenbergnek, emlé
kére (a kinek jun. 24-én tölt be születési éveinek 420-ik fordulati napja) 

emelkedik, melybea szintén vengédlő ütötte fel sátorát, e j y másik szomszéd 
szigetecskére picziny lánczhid vezet. Vegyük hozzá a f ik dus lombozata 
csoportjait s a messze háttérben kékelő budai hegyeket — valóban igéző 
kép, melytől a megválás mindig nehezen esik. 

Lesz még alkalmunk, a városliget más részleteit is bemutatni sa regé
nyes budai hegyek közé is meghívnunk az olvasót, a ki szivesen elkisér ben
nünket oda, a hova a pesti ember a nyár rekkenő melegsége elől szokott 
menekülni. 

Avárosliget egy része már klasszikus, történelmileg nevezetes térséget 
borit. Itt kezdődik a hires Rákosi mező, hol hajdan : 

, vitéz urak 
Összegyűltek, tannkodtak, 
S ha csatára trombitáltak, 
Mint a sasok víni tzálltak." 

II Á z. 
nemesebb gyönyörrel kínálkozó ünnepélyt és kedélyes kirándulási mulatsá
got rendeznek. 

Néhány nap alatt mintegy 360 aláiró gyűlt össze. A nyomdák személy
zete, mint rendezőség, bizottmányt nevezett ki, mely a szükséges intézkedé
seket meglette. Kibérelték a Dunagőzhajó-társulattól az emeletro épült 
nagy és pompás ,,Nádor'*-gőzöst; alkut tettek a nevezett hajó vendéglősé
vel, e miután a fővárosi zenészek, a czigáuyok ugy mint a katonaiak, e 
napra {már másuvá voltak lekötelezve, nem kímélek a költséget és fárad
ságot, hanem Esztergomból elhozák az ott szállásoló 14-ik vadász-zászló
aljnak 30 zenészből álló, erős, mondhatni fáradhatlan tüdőjü, fiatal emberek
ből álló derék bandáját. 

Reggel az idő felleges volt. de azért a hajón senkinek még eszébe sem 
jutott, hogy hátha e napot az eső közbejötte elronthatná. A vendégek a 
kiszabott órára egybegyűltek. A z érkezőket a zöld szalagos rendezők foga
dák, mert azok, a kik a szolgálatra való felügyelést vállalak el, fehér tzalagot 
viseltek. — A bejáratnál két kis nyomtatványt is osztogattak. A z egyik 
„ A könyvnyomdászat története Magyarországon", ifj. Emich Gusztáv és 
Szabó József nyomdászoktól. A másik „Kalauz a pesti nyomdászok kirán
dulásához Visegrádra," fi. G.-töl. 

A z elindulás előtt néhány perczczel a felhők közöl kibontakozott nap 
egyszerre előtűnt fényes arczával, és sugarait a lánczhidra, a budai várra B 
a tulparti ház-csoportok tömkelegére veté. Csak a ki korán reggel nap fel
kelte után látta Buda ormait, a királyi palotát e a Gellért sötét sziklafalát, á 
ragyogó fénynyel szemközt, tudhatja megítélni a hatást, melyet e látvány 
nyújt. 

Köszöntvén egymást az ismerősök, az egyes tagok szemlére vevék a 
társaságot, mely mondhatni kizárólag írókból, kiadókból s a nyomdák sze
mélyzetéből állott, s igy a vegyülés csakhamar bekövetkezett, szó sem le
hetvén külön apró kotteriákról. A zamatos reggeli lég vidámságra hívott 
mindenkit; a kinek tán gondjai is lehettek volna, otthonn hagyá e szomorú 
vendéget, melyet különben nem oly könnyen lehet nyakunkról lerázni. Lát
szott, hogy mindenki kizárólag örömnek és jó kedvnek kívánja szentelni e 
napot, melynek egyébiránt mélyebb jelentősége volt, mint más hasonló kéj
utazásoknak. A kávé után mintegy másfél óra múlva villás reggeli követke
zett, melyben a magyar pörkölt, a német szelet, e az angol beafsteak köz
megelégedésre vitták ki a versenyt. A társaság férfi tagjai, alig egykét ki
vétellel, mindnyájan csinos magyar ruhát viseltek, hasonlót kell mondanunk 
a hölgyekről is, a kik aránylag igen szép számmal valának jelen. A zenészek
ről el lehet mondani, hogy kora reggeltől késő estig, folyváet fújták, s csak 
rövid ideig szüneteltek. A Rákóczy, Hunyady s még egypár kedveltebb in
duló legtöbbször fordult elő; közben-közben csárdások válták jfel egymást 
még pedig oly csinosan előadva, a mint csak e hegedűre termett dallamokat 
fuvó hangszereken visszaadni lehet. 

Négy órai menet után a hajó Visegrád alatt kötött ki s a társaság ha
ladék nélkül a hirkoszoruzta klasszikus romok megtekintésére indult. A z 
első állomás az aránylag még legépebb Salamon-tornya mellett volt. Elől 
ketten hármasszinü lobogót vittek. Szép volt látni a csinosan és városiasán 
öltözött mesBze nyúló karavánt, a mint az a bérez oldalán kígyózó gyalog
úton fölfelé vonult. Majd erdős és cserjés részletek következtek amidőn n 
társaságnak csak vidoran csevegő hangját lehete hallani a sűrűből. A midőn 
a domb oldalán tiszta mező, puha bársonygyep következett, a jelenlevők 
megállapodtak, s a vidék magasztos szépségeinek csodálatába merültek, 
ütt nyugodott messze alant a tompa télkört képező Duna; szemközt szőlős
kertek gyönyörködtetek a szemet, mig köröskörül sötét tölgyfaerdők által 
borított, s a legregényesebb vonalokban előtünedező hegycsoportozatok 
emelkedének a magasba, s elzárák a kilátást a távol vidékek felé. 

Azonban ha a társaság vezetői a legrövidebb utat választék is a romok 
felé, mégis eltartott a menet egéBZ óra hosszáig. A ki a Duna tükrén gőz
hajón, vagy a partokat kisérő vasúton utazik, nem is képzeli, mily szédítő 
magasságban emelkedik e meredek csúcs, melynek tetejére őseink ezen egy
kor oly fényes sasfészket rakták. Nagy Lajos fényes kora jutott mindenki
nek eszébe, a midőn három tenger képezéaz ország határait. És Visegrád, 
amint azt a természet elárasztotta szépséggel, amint az emberi kezek meg
rakták e bérczet az épitészi művészet remekeivel, valóban olyan pontja a 
még moat is elég nagy hazának, hogy ama nagy fejedelem, a ki a Balti ten-



gertől az Adriáig, onnan a Fekete-tengerig uralkodott, méltónak tarthatta 
arra, hogy itt építse fel palotáját, melynek csarnokából osztotta parancsait, 
nemcsak az emiitett három tengerpart közötti tereken, hanem olykor még 
meesze Déleurópában is , a midőn hőseivel Nápoly kapuit megtöreté, 8 szá
guldó lovagjai a háborgó Vezúv láva-boritotta környékén vérének tanyát. 

A hódítók eltűntek. Visegrád sötét, hallgatag rommá lett, ékességét 
pusztitó kezek, s a lefolyt századok hosszú sorai lerombolák s megsemmisí
tek. Emlékének dicsősége azonban romolhatlan, és e napon épen egy oly 
gyarmat népe jöve ide látogatóba, melynek mestersége és művészete, ténye-
zőleg hat arra, hogy a szellemi téren minden újra feltámadhas-oa, a mi egy
kor szép, nemes dicső, méltóságos, ünnepies és emlékezetre érdemes volt. 

Igy népt-sedének be e napon egyszerre az elhagyatott s elfeketült om-
ladványok; a kőhalmaz legmagasabb ormán ismét ott lobogott a nemzeti 
zászló ; dicsőítő hangok emelkedének az itt elhunyt ősök hamvaira El lehe
tett mondani, hogy ujabb időkbeu ugyan gyakran jött ki mar Pestről kdkesés 
hazafias vendégsereg, hanem most történt, annyi idők lefolyása után, elő
ször, hogy a látogatók a magyar sziv és érzelem mellé, még magyaros viseletet 
is hoztak mázukkal. Hajdan a büszke lovagok vert aranynyal ékített vitézi 
köntöst hordtak itt, e napon, a század jelleme szerint, az összegyűlt polgárok 
egyszerű fekete, vagy szürke atillában, ugyananzoa szinű einórzattal, jele
nének meg az ünnepélyen. 

Guttenberg, s a Velenczéből behivott első magyar nyomdász. Hesz 
András nevei egymásmellctt emüttetének a hódítók palotáinak maradványai 
között. Azok karddal győzték le a népeket, ezek pedig azon gépet kezelik, 
melynek akadálytalan működése ábal a rab ga lehull, s a szellem győzelmet 
vesz az anyag erőszakán. 

A midőn aztán a társaság megtekinté a romokat, s a jelenlevők kicse
rélek kölcsönös észrevételeiket, a midőn az idő telte visszaindulásra emlékez
tetett, mindnyájan kalapot emelének, s elénekelték a „Szóza t" minden vers
szakát; aztán egy más uton, mely a lejövetelre alkalmasabb volt, a vidék 
megragadó szépségének folytonos élvezete mellett lejöttek a hegyről. 

A nap ó-ái ugy voltak felosztva, mint midőn ünnepet szoktunk tartani. 
A reggel a szelleme volt, a délután felderítő mulatságokra lett szánva. Az 
írók, szerkesztők és nyomdászok asztal mellé vezették a hölgyeket, csörgött 
a kanál, zörgött a kés-villa, csengett a p* hár, el fecerunt magnum áldomás! 

Ebéd után rögtönzött sorsjáték rendeztetett, mely a számos nyeremé
nyen kivül, még a beteg nyomdászok javára, mintegy 120 forintot eredmé
ny ezett. 

Délután négyes öt óra között a hajó Verficze alatt kikötvén, a társaság 
az innen egy negyedórányira eső Mi^azzi-féle kastélyba indult. E kastély 
bár m i g egészen ép , mégis a földszint egyes szobáit kivéve, üresen áll. A z 
épület körül gyep terül el, s a közel erdő terepélyes lombjai árnyékkal kínál
koznak. A szomszéd verőczeiek ekkor már nagy számmal gyűltek itt egybe. 
Hihetőleg azelőtt is jöl mulattak, de csak most kezdődött az igazi vigalom, 
a midőn a pestiek hatalmas muzsikát, hoztak magukkal. A meglehetősen le
tapodott gyep tehát rögtön tánezteremmé alakittatott, s mint szokás, egyre-
másra következének a csárdások, mikben a verőczei csinos menyecskék 
és leányok is résztvettek. Valóban ugy látszott, e napra Pest Verőczével 
szoros barátságot kötött; mikor elbúcsúztunk tőlök, elkisérének minket a 
hajóig, s mig a gyors gőzös messze el nem ragadott minket, folyvást üdvkiál-
te sokat hangoztatánk egymás felé, a mit végre a kendők lobogtatása s ka
lappali integetések fejezének be. 

Az ünnepély apróbb rész.letei mind egyenkint sikerültek. A hajón, 
Guttenberg, Széchenyi és Kazinczy ko-zonis keretbe foglalt arczképei előtt 
Kovács, Rothberger és Solymosy betűszedők szónoklottak. Verdczén a Gut
tenberg nevű léghajó, csinosan felszökkent a magasba, s csak akkor égett el, 
a midőn úgyis közel volt hozzá, hogy elrejtezzék a láthatárt képező hegyge-
rincz háta mögé. Pesthez közeledve tűzijáték gyönyörködteté a ízemet. A z 
asztaloknál a felköszöntések és szávaiatok egymást érék, (az utóbbiak köz .tt 
kitűnt Egressy G.) s igy értünk vis-za Pestre, a hol a gázvilág fénye, a köve
zet" s kocsik robogása arra emlékeztetett, hogy a főváros falai között vagyunk. 

A résztvevő közönség kellemesen tölte el a napot; hiány semmiben 
sem mutatkozott; azért a rendező választmány, teljes joggal megérdemli a 
jelen voltak szíves köszönetét. «/• 

Széchenyi -gyászAnnepélyek. 
— Csomaköz éeöere (Szatmár) testvér községben a román ajkú atyafiak 

is megosztották az orszigos gyászt. Csomaközön » katholikusok gyászünnepe 
után, pünkösd harmad napján reggel 8 órakor a g. e. templomban tartott 
misén volt jelen a közönség; ennek végeztével a két falu harangjainak zú
gása mellett vonult a nép a bérei ref. templomba, mely Széchenyi koszorús 
nrczképável. fátyolozott nemzeti zászlókkal s c«rkoszorukkal volt díszítve. 
Itt helybeli ref. lelkész buzgó könyörgése s az épen jelen volt ünnepi le-
ga tm népszerű nyelven mondott megható beszéde után, a „Hymnus t" és a 
„Szóza to t " orgona mellett énekelte az égést közönség, mert Szatmár megyé
ben nincs ember, ki e két nemzeti énekünket ne tudná. — B. Gy. 

— Bussa (Nógrád) , n legnagyobb magyarért maj. 12-én mutatta be ál
dozatát az Urnák, 19 én pedig fiók egyházában Csalárban tartatott gyászün
nepély. A z uj fekete posztóval bevont s Széchenyi arczképével ékített rava
tal: az urirend égő gyertyákkal áll itta körül. Különösen nagy számmal 
voltak képviselve az izraeliták. A szertartást helybeli lelkész Franzenbach 
G y . ur végezte, ki ís az ünnepelt honfi érdemeit szivreható szavakkal tolmá-
csolá; s a nép? . . - térdre omolva,a hon nagy fiának arczképét forró csókok 
között könyekkel áztatá. — Bazilides József. 

— Sárbogárdon (Fehér), április 22-én szentejtek gyászünnepet a nem
zet nagy halottja emlékének. A hála és kegyelet adóját leróni rang- és val
láskülönbség nélkül sereglett össze a nép még a szomszéd községekből is; 
mit a sárbogárdiak viszonozva szintén nagyszámmal jelentek meg a szom
széd alapi és szent-icáni gyász ünnepélyeken. E g y héttel a sárbogárdi ünne
pély után Melauchton F. születésének három százados ünnepét ülték meg, 
a nagy szellem emlékezetéhez illő kegyelettel. — Sárréti. 

— Tisza Abád és Ssalók(Heves), - m mulasztotta el könyekkel áldozni 
a legnagyobb magyarnak. A katholikusok apr. 3'1-ikán, a reformátusok május 
20-ikán tartottak gyászünnepet. A tornyokra három nappal előbb kitűzték 
a gyászlobogókat, s naponkint háromszori harangzúgns hirdette a neiuzet-
ünnep közelgését. A presbyterium egy hónapi gyász viselését határozta el. 
Abádon Tasi L i sz . Szabikon Tóth Józs- lelkészek tartottak megható beszé
det : de mindennél szebb, meghatóbb volt a nép arczán vi-szatükroző mély 
bánat s a valláskülönbség korlátainak leomlását hirdető részvét. — Szép je
lenet volt, midőn a szalóki temp'ombnn egy 12 éves kath. leányka gyásza 
jelvényéül nemzeti színű virágokból Cout gyaszszxlagos koszorút s fekete pe
csétes levelet nyújtott át Tóth. J. lelkész urnák; a levélbe egy ezüst tallér 
volt zárva a fölállítandó Széchenyi szoborra. (Vettük s illető helyére átszol
gáltattuk. Szerk.) — J. A. 

— Gerend (Erdély). Június 15-én. Kies fekvésű helységünk helvét hit
vallású egyházábnn, a két hazában irodalom és művészet s minden honfias 
czélok pártolásáról ismert fóur Kemény Sámuel gróf, június 10-én a feledhet-
len gróf Széchenyi emlékére rendezett fényes gyászünnepet. 

Június 9-én a délesti órákban megkondultak a ref. templom harangjai, 
melynek tornyán óriási gyászlobogót lengelett az esti szél; 10-én pedig már 
kora reggel tolongott a falu népe, nyelv- és valláskülönbség nélkül, a főbe
járat felé, melyen a délelőtti harangszóra a nemes gróf vezetése alatt az 
egykori Tordamegye és Aranyostzék f i - és középneraess-'g bői szép számmal 
összesereglett s mé ly gyászba öltözött gyülekezet, mindkét nemből, vonult 
be komoly csendben s foglalta el a diszes gyászravatal kö rü l számos nemzeti 
és gyászlobogókkal, Széchenyi-czimerekkel s örökzöld füzérekkel ékitett 
templom gy i ÍBzposztóval borított padjait; oly számmal, h >gy a falu népének 
legnagyobb része csak a nyitott aj'ók körül csoportosulva vehetett részt a 
gyász-istenitiszteletben. A z ünnep szónokai egyh-izközi esperes Basa Mihály 
és helybeli ref. lel Kész Hegedűs Lajos urak val inak; k ik közöl az uróbbi 
megható gyászimát, az első pedig alkalomszerű etnlékbes^édet mondott, mig 
a köz'jket t. Boross Gábor tanár ur vezérlete al itt az envedi ref. _ r ; m i a-ium 
énekkarnak gyászdalai tölték be, a ..Szózat" és .,Hymnvs" elze'gésével 
végezvén a komoly ünnepet. Ezután a nemes gróf vendégszerető asztala 
gyüjté szép koszorúba az ünnepélyen jelenvolt közönség legnagyobb részét. 

Mindnyájunk előtt soká emlékezetes marad e nap, melyen szivünk 
gyásza a két testvérhaza közgyászával egyesült!! — h S. . . 

— Szatmár-Németiben május 20-án reggeli 9 órától 10-ig a reformátu
sok csinos templomában, midőn nemzeti nagyságunk útmutatóját és úttörő
jét, gr. Széchenyi Istvánt valódi nagyságában allitá elénk a lelkes György 
Lajos, a németii magyar pap, értekezvén a szent Igékről melyek irva van
nak János I., 48 ; Látván Jézus Natanáelt, monda felólc : ime ez az igaz 
izraelita. — Kenetes ajkának minden szava ke erű éd- sbánatot kelte kebe
lünkben; — keserűt, mert, mint monda, elvesztők tovalátó cszélyes vezérün
ket; — édeset, mert, nálunk, köztünk hagyta teremtő lelkét s ama jósta*-
t el te.-* evangéliumot: ,.Iesz Magyarország."— Ez alkalommal az Akadémiára 
és Széchenyi-emlékre 20 ftot 80 krt rakott a perselybe a gyászoló-közönség 
Németiben. — Br. 

— Lászlófalu. (Túrócz) . Megyénkben két gyászünnepet ültünk a leg
nagyobb magyarért. — Egyiket özv. gr. Batthyányi Józsefné szül. Tarnóczy 
Antónia saját költségén tartatta az uradalmához tartozó St. Mihályi tem
plomban. Másikat Túrócz-Sz.-Mártonban ünnepelte a nép . a megye jobbjai. 
A ravatalt magyar öltönyü, gyász fátyolos hajadonok álltát körül égő gyer
tyákkal, mellettők két oldalt kivont karddal s két gyász lobogóval vonult el 
az ifjak hosszú sora. Gyíesmise alatt legalább 3—4 ezer ember állt még a 
piaezon, kiket a szen'.egyhaz keble nem vok ké^es befogadni. — Veltcs 
Alajos. 

— Szinér- Váralja (Szatmár) ref. egyhtízában május 13-n sereglettek 
össze a Széchenyiért gyászt öltött honfiak. A vidékiek száma oly nagy volt, 
hogy nem győzte őket helyivel ellátni a magyar vendégszeretet. Helybeli lel
kész nagyt. Széles Endre ur gyönyörű gyás<beszéde alapigéjeül a L X I X 
zsoltár lO verse , szolgait: ,.0h Isten, a te hátadhoz való buzgó szeretel mege
mészt engem". A tor • kaszinó nagy teremeben tartatott meg, hol nem egy 
jeles felkőszöntést lehetett hallani. 

— Szákon (Veszprém) a nagy magyar em'ékczetének május 13 ikán 
szentelt ünnepet az evang. gyülekezet. Az olt i r és szószék trya-zpoBztó\ al 
volt bevonva, mi nemcsak a templomhoz, de a honfi szivek gyászához is 
igen jó l illett. A gyászünnepély u'án az egyház gondnokánál a Széchenyi 
szoborra történtek adakozások. M jus 17-ikén pedig a szendi evang. gviile-
kezet tartotta meg hamvaiból újra emelkedett templomának folszentelési 
örömünnepét. — ff. 67. 

— Rakomáz (Szabolcs). Hogy az országos gyász emlékoszlopához 
egy porszemmel járuljunk, május 14-én mi is ünnepet szenteltünk Széche
nyink nagy nevének. A rava'a't Sz^he-^yi borostyánnal koszorúzott mell
szobra s családi czimere diszesiti. s körülötte 11 leányka szomorkodott fehér 
öltönyben, fekete fátyollal Az ünnepély után Sz-chenyi nrczképének meg
hozatalát határoztuk el, a község hazában leendő kifüggesztés végeit, 
—A —cs. 
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— Aisó-Apsán (Maramaros). Május 14-én a Hátfalúd? család kápol
nájában tartott gyászünnepélyen a szomszéd helységek lakói is szép szám
mal jelentek meg, s még többen leendettek, ha Sziget városának az épen e 
napon pusztító tűzvész miatt Széchenyi gyásza mellett saját gyászát nem 
kell könyeznie. A gyászszertartás után az egész gyülekezet a g. e. tem
plomba sietett, hol a nemzet nagy halottjáért szintén gyászünnepélyt ren
deztek románajku hontársaink, kik e megye felső vidékén hasonlót tenni 
több helyen erélyesen készülnek. 

— Sár-Szent-Mikláa (Fejér) május 19-kén tartott gyászünnepélyt 
azért, kit egész ország gyászol.— Nem maradt el a „Szóza t " eléneklése sem, 
noha akadt ember, ki azt minden áron meggátolni iparkodott. — Jf. J. 

— Ctege (Szatmár) május 17-én tartott gyászünnepet a legnagyobb 
magyarért. — Gyászlobogó hirdette a magasban, hogy a nemzetnek ha
lottja van, kiért gyászszal volt bevonva a szószék, mint gyászszal voltak 
boritva sziveink is. — P. B. 

— Vajk (Nyitra). Szent-Istvánra emlékeztető kis falunk május 18-án 
tartott ünnepélyes requiemet Széchenyiért. Mély gyász között is öröm da
gasztja keblünket, midőn a honboldogitó érdemek előtt nagy várost és kis 
falut, főurat és pórt egyenlőn meghajolni látunk. —y —6. 

A m a g y a r A k a d é m i a palotája . 

— A magyar Akadémia június 25. ülésében kövtkezŐ tetemesb ada
kozások jelentettek be : Zaömböry Ede gyűjtött Székese Fehérvárott a házra 
558, a tőkéhez 85 ftot (ez öszszeghez járultak többek közt b. Splényi Henrik 
200, Tóth János 100, Szigethy János 50, Villási István 50, S. Rudolf 
gyógyszerész 50 fttal); Smotzer András gyűjtött Nagy-Bányán a házra 91, 
a tőkéhez 15 ftot; Keller 
Miklós gyűjtött Tornán a 
házra 61 ftot; Ányos Ist
ván gyűjtött Veszprémme
gyében a házra 57, a tőké
hez 67 ftot; Zsigárdylmre 
gyűjtött Sellyén a házra 
51, a tőkéhez 29 ftot; M ó -
zer Vilmos gyűjtött Nagy -
Szőllősön a házra 135, a 
tőkéhez 20 ftot; Sebestyén 
László gyűjtött Galanthán 
a házra 225, a tőkéhez 35 
ftot; Bárdossy Mih. gyűj
tött Miskolczon a házra 
33 ftot; Fogthüy Samu 
gyűjtött Szoboszlón a ház
ra 154 ftot s 2 orosz ru
belt, a tőkékez 132 ftot; 
Marton Pál gyűjtött Vaa-
megyében a házra 300, a 
tőkéhez 1163 ftot (ez ösz
szeghez járult felsőbüki 
Nagy Sándor 1050 fttal); 
Kosztolányi János gyűj
tött Barsmegyében a házra 
35, a tőkéhez 25 ttot; Gin-
ter Károly pesti polgár 
adott a házra 50, a tő
kéhez 150.ftot; b . Orczy-
Lipthay Ágoston a házra 300 ftot; 
a házra 260, a tőkéhez 165 ftot; 
1703 ftot, 1 aranyat s 2 ' t a l l é r t , a tökéhez 695 ftot s 
hez járultak többek közt Kalocsa városa 1000, Miske 
helysége 70, Sz. Benedek községe 25, Foktü községe 

Szilágyi Lajos Pétervásárt gyűjtött 
Ábrahámfi János Kalocsán a házra 

1

 2 tallért (ez összeg
helysége 100, Bátya 
80, Sükösd községe 

10Ö fttal, Szent-István községe egy hold föld vételárával, Csanád helysége 
94, Faisz helysége 60, BogyUzIó helysége 50, Rezler György 50 fttal); Ku-
bicza Pál Trencsénmegyében gyűjtött a házra 426, a tőkéhez 250 ftot; 
Szentiványi Miklós adott a házra 100, a tőkéhez 100 ftot; ugyanaz gyűjtött 
a házra 39 ftot; Foltényi Ignácz Orosházán gyűjtött a házra 141, a tőkéhez 
10 ftot; a Vasárnapi Újságnál ujabban gyűlt a házra 461, a tőkéhez 70 frt; 
b. Bemer Pál Tenkén gyűjtött a házra 194 ftot s 25 húszast, a tőkéhez 108 
ftot s 16 húszast; Lehoczky Antal Tornán gyűjtött a házra 29, a tőkéhez 2 
ftot; Liptay Ferencz Poprádon gyűjtött a házra 15, a tőkéhez 19 ftot; Er
délyi János Sáros-Patakon gyűjtött a házra 70, a tőkéhez 105 ftot; Sztárek 
Lajos Trencsénben gyűjtött a házra 21 ftot s 1 aranyat, a tőkéhez 17 frtot, 
s 1 tallért; Kajuch József Nyitrán ujabban gyűjtött a házra 117, a tőkéhez 
106 ftot; a szatmári h. hitv. egyházmegyéből küldtek a házra 92 ftot; a „ P . 
Napló" szerkesztőségénél ujabban gyűlt a házra 320, a tőkéhez 130 frtot; 
Lichtner Gáspár H.-M.-Vásárhelyt gyűjtött a házra 17, a tőkéhez 15 frtot; 
Bock Lajos Mosonyban gyűjtött a házra 312 ftot; az L Tanuja szerkesztősé
génél gyűlt a házra 37 ft, 1 arany s 4 db ftoa, a tőkéhez 80 ft; Meiaela Sa-
amon pesti nagykereskedő adott a házraJJO ftot; Hirschler L e o pesti nagy-

a házra 3 1 ' „ 
ftot; dr Pollák 

tanácsos 2 darab magyar biztosi-
házra 1000, a tőkéhez 4000 

kereskedő a házra 50 ftot; Leakó Mihály Felső-Szüen gyűjtött 
a tőkéhez 1 8 ' . , ftot; dr Grosz Fülöp adott a tőkéhez 5 2 % fl 
Henrik a tőkéhez 30 ftot; Kis Andor kir. tan 
tótársasági részvényt; gróf Breuner Ágoston 

ftot; Lics Antal gyűjtött a házra 887, a tőkéhez 402 ftot (mely összeghez 
maga Lics Antal 40, Sztojanovics Mihály 40 fttal járult); Békés-Csaba vá
rosa adott a házra 1050, a tőkéhez szintén 1050 ftot; Lengyel József Szán
tón gyűjtött a házra 81 ltot a 1 aranyat a tökéhez 53 ftot; az egri asztalos-
czéh adott a házra 50 ftot; a nagyváradi timárczéh a házra 20, a tőkéhez 
szintén 20 ftot; Vidáes testvérek a házra 20, a tőkéhez szintén 20 ftot. 

— (Heti kimutatás) a Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez a^m. akadé
mia számára beküldött adakozásokról. 

XXIII. közlés : Munkácsról a helv. hitv. éneklőkar tagjai Bertók János 
által 7 ft.f— Kecskédről Balogh Antal, Balogh Antalné és Beukő Albertina 
a tökéhez 1 db. 20 frankos arany, 3 db. cs. arany; a házra 5 ft. — Vácz-Sz.-
Lászlóról névünnepi estélyből többen Esztergály Mihály által 2 2 ft. — Szeg-
szárdról Zöld Adorján 1 ft. — Puczinczról (Vas ) többen Czipott Rudolf 
által 9 ft. 10 kr. — Veszprémből Ramazetter Károly nyomdász által : 1) az 
általa a szombathelyi seminariumban eladott könyvekért bejött összeg fele 
1 2 ft. 30 kr ; 2 ) szintoly könyvekért Tankövi Ferencz felsőbudai ker. espe
res úrtól 2 ft, összesen 14 ft. 30 kr. — Csatárból (Bihar) több ottani lakos 
Gobóczy Károly által 10 ft. — Keresztesről többen Parrag Ferencz által 22 
ft. 40 kr. — Eperjesről Pöl t Ferencz 5 ft. — Lyutáról ( U n g ) Ruttner Adolf 
5 ft. — Gibártról (Abauj) Gábriel István, Ferencz éa János testvétek 60 ft. 
— Csik-Taploczáról (Erdély) és vidékéről József napi névünnepről többen 
Lázár Dénes által 96 ft. — Bécsből Borbély István 2 ft, Goldbach Ferencz 
2 ft. — Kinisről (Abauj) az ottani közbirtokosság Tervei Károly által 40 ft. 
— Pestről Bikoli Vizer Ede és József testvérek 20 db. cs. arany. — összesen 
300 ft. 80 kr., 1 db. husz frankos arany, 23 db. ce. arany. (E közlés „részletes 
kimutatását 1. a jövő számban.) 

Az eddigi I.—XXII. közlésekkel együtt: 10,134 ft 65 k r , 1 régi római 
arany, 1 huszfrankos arany, 
86 cs. arany, 14tallér, 118 
húszas, 2 negyedftos, 1 ti
zes és 7 db. nemz. állam
kölcsönköt elezvény. 

Igazítás. Mult heti köz
lésünkben az Albertiről küldött 
összegből kimaradt 1 darab 
ezüst húszas, mely a fentebbi 
átalános összeghez hozzá van 
adva. 

— (Részletes kimuta
tás) a Vasárnapi Újság 
szerkesztőségéhez a m. 
Akadémia számára kül
dött adakozásokról. 

A X X H . közlésből 
(1. V . U . 26. sz.). 

Komádiban ( D . - B i 
har), mely község a közel 
lefolyt években árviz és 
más elemi csapások által 
igen sokat szenvedett, a 
ref. község majua 20-án 
tartotta meg Széchenyi 
gyászünnepét a ezen alka
lommal Barbócs Gábor ur
nái tartott barátságos este
béd alkalmával az Akadé
miára 7 ftot adakoztak a 
következők: 

Törd Jdzsef csökmői ref. lelkész 1 ft, Nagy Dániel kornádi ref. leik. 1 ft, Szeghalmi 
Tóth Ednardné 1 ft, Kincses Fái, iskolatanitó 3 ft, Barbócs Gábor 1 ft. 

Debreczenből, honnan már több rendbeli adakozást vettünk, most a 
»iszijgyártó-czéh" is beküldé adakozását a nemzetiség oltárára, névszerint 
17 ft. 20 krt, a következőktől : 

Nemes Mihály 1 ft 50 kr, Oláh József 1 ft 50 kr, Király Józaef 1 ft, ifj- Molnár 
Mihály 60 kr, Balog Ferencz -10 kr, Balog János 50 kr, Kulcsár Mihály 1 ft. Nagy Jóis. 
30 kr, Nyilas Ferencz 50 kr, Balog József 60 kr, Kulcsár János 1 ft, Vári József 40 kr, 
Debreczeni István 50 kr, Katona István 60 kr, Szakáll Ferenci 30 kr. Kántor Ján. 40 kr, 
Tóth Ferenci 20 kr, Balog Mihály 20 kr, Balog Lajos 10 kr, id. Molnár Mihály 40 kr, 
Nagy Ferencz 30 kr, a czéh közös pénztárából 6 ft. 

SzécsénybŐl és vidékéről (Nógrád) 127 ft. és 3 ezüst húszas érkezett 
hozzánk, melyhez járultak : 

Komjáthy Anzelm 10 ft, Prajner Károly 8 ft, Molnár János 1 ft, Gonda Károly 
1 ft, Novottny Pál 1 ft. Kozma József 1 ft. Zikmund Alajos 2 ft, Tóth Lajos 1 ft, Smidt 
Antal 3 db. húszas, b. Buttler Ervin 1 ft, Pokorny Pál 4 ft 10 kr, Beke Albert 5 ft, Mi
ni. Ii Emánuel 2 ft, Nyikoa Lajos 2 ft, Nyikos Gynla 2 ft, Nyikos-Sárközy Hermina 2 ft, 
Kabzán István 6 ft, Zadnbán-Beke Ágnes 2 ft, Benedikty Dániel 1 ft, Streixinger Adolf 
2 ft, Illyés Józaef 3 ft. Szentgály János X ft, Vincze Pál 1 ft, Szilvásy litván 1 ft. Knn 
Dávid 1 ft, Derkovics Lajos 1 ft, Laluhay János 1 ft, Fliegl Ágoston 2 ft, Szojka Sámuel 
2 ft, A Széchenyi-olvasóegylet 10 ft, Blnmenthal Simon 5 ft, Gaganecz János 2 ft, Síi-
gethy Ferencz 2 ft, Szigethy Jenó 55 kr, ifj. Szigethy Ferenci 50 kr, Szerem) Gábor 
4 ft, Kaszai) Benedek 1 ft. Kaszap Matild 1 ft. Márkus István 30 kr, Lines Gábor 30 kr, 
Géczy Ernó 1 ft, Luchkovici Gábor 20 ft, Végh József 50 kr, Nagy Katalin 50 kr, Detricb 
Zsigmond 2 ft, Lieberman Henrik 1 ft, Radványi Ferencz 60 kr, HotTman Bernát 1 ft 
25 kr. Szécsényi izraeli község 6 ft, Bul.-su Pál 1 ft. Czimer Albert 60 kr, Sinágel Fer. 
1 ft, Pásztor József 1 ft, Micsonay István 1 ft, Micsonay Zsigmond 1 ft. 

Diósjenő lakosai (Nógrád) 19 ftot adtak össze az Akadémia házára; az 
adakozók neve i : 

V e n d é g l ő a pest i város l igetben. — (Lásd a szöveget 325. lapon.) 
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Dankó János 2 ft, Oroszy Pál ref. tanitó 1 ft, Germáni Lajos 1 ft, Hornos István 
4ú kr, Csilling János 40 kr, Mocsári Andrásné II kr, Fagyai János 10 kr, Hornos Mihály 
10 kr, Fagyas József ;; kr, Árva Jánosné 3 kr, Dudás József 10 kr, Bőgér Miklós 3 kr, 
Vasas István 6 kr, Kovács János 10 kr, Csurja János 50 kr, Dobos István 10 kr. Juhász 
József 40 kr, Jakus Zsuzsanna 10 kr, Bujdosó András 4 kr. Végheti János 3 kr, Dudás 
István 6 kr, Jenéi Mihályné 10 kr, Bernolák János 10 kr. Tövis Andrásné 10 kr, Bikkes 
litván 10 kr, Hornos István 10 kr, Csurja Márton 10 kr, Gere István 1 kr, Mocsári János 
10 kr, Bőgér István 6 kr, Csüliog István 14 kr, Marton Jánosné 10 kr, Hán János 6 kr, 
Dudás né 10 kr, Laki József 20 kr, Marton Jánosné 6 kr, Csurja János 10 kr, Csurja 
litván 10 kr, Supka András 10 kr, Bikkei Mihály 10 kr, Marton Józsefné 10 kr, Fagyai 
Gergely 2 kr, Csurja And. kr. 20 Juhász András 1 kr, Juhász István 80 kr, Tűrök István 10 
kr, Csurja Istvánná 20 kr, Török József 10 kr, Bányai István 10 kr. Nagy János 10 kr, 
Dobos József 2 kr, Dobos Ist. 10 kr, Klinger András 20 kr, Hornos Mihály 10 kr. Mol
nár János 10 kr, Miklós János 20 kr, Miklós József 10 kr, Szentgyörgyi Júlia 60 kr, 
Panyi Mihály 20 kr, Kis Márton 8 kr, Bőgér István 10 kr, Hornos Pál 10 kr, Csilling Ist 
ván 10 kr, Géczi János 10 kr, Géczi András 10 kr. Tót János 4 kr, Czina Istvánná 20 kr,! . ZLIXÍ " 

kr, Miklós István 3 kr, Kónya István 10 kr, Serfőző István * o i ! 0 - - t O - •' 

(iára és Yenrsellő szabolcsi községekből, a Széchenyi gyászünnepély 
alkalmával 85 ft. 30 krt és 1 ezüst tallért adakoztak az Akadémiára (a többi 
8 ft. 20 kr. és 1 ezüst húszast szintén vettük s átadtuk). A z Akadémiára 
adakozók neve i : 

Horváth Márton 40 kr, Veszély János 2 ft, Petheö Antal 6 ft, Rakovszky Dániel 
40 kr, Rakovszky Sámuel 2 ft, Juraszek Józsefe f^Bodri Ignácz 6 ft. Fetheó Ignácz 1 ft, 
Nagy Adám 4 ft, Ribáry Gábor 2 ft, Szikszai György 1 ft. Petheö Zsigmond 6 ft, Balogh 
Miklós 1 ft, Petheö Sámuel 1 ft, Petheö Sándor 1 ft, Szegedy Ferencz 2 ft, Fózó József 
1 ft, Dobozy Mihály 1 ft, Gúnya János 2 ft, Tóth István 10 kr, Soldoi Jánosné 10 ft, 
Zatureczky Dézsi Krisztina 5 ft, özv. Dobozy Dézsi Jnditb 6 ft, özv. Berná'h Vida Pol-
lexina 6 ft, özv. Petbeó Vida Flóra 6 ft, Miketz Mihály 1 ft, Szikszay József 1 ft, Tóth 
Gábor 1 ft. Frankéi Ignácz 5 ft, Petbeó László 60 kr, Klein Efraim 1 ft, Klein Salamon 
60 kr, Sióllőíy István 40 kr, Bessenyei László 1 ft. 

Török-Bálinírói 40 ftot vettünk az Akadémia számára a következő ada-

Czina János 3 kr, Tót Pál 10 
10 kr, Gere József 3 kr, Géczi István 1 kr, Kis János 10 kr, Berki Pál 10 kr, Csonka Mi
hál 10 kr, Berhediné 2 kr, Tót Gábor 2 kr, Berki Mihály 6 kr, Berki István 2 kr, Viski Já
nos 10 kr, Bikkes András 10 kr, Ménkó István 10 kr, Gere László 20 Gere Lidia 20 kr, 
Marton János 10 kr, Bőgré István 10 kr, Berki András 20 kr, Juhász Jánosné 20 kr. Tót 
József 4 kr, Gere István 3 kr, Marton Józsefné 3 kr, Marton Mártonné 1 kr, M a k k u i Ist
ván 1 kr, Miklós János 4 kr, Hártó István 10 kr, Juhász András 30 kr, Vida Bálint 2 kr, 
Marton György 20 kr, Varga János 30 kr, Tót István 10 kr, Kis János 9 kr, Varjú Gás
pár 10 kr, Miklós Jánosné 10 kr, Laki Andrásné 7 ft, Mautner Márton 20 kr, Goldstein 
Ábrahám 50 kr, Nagy Gida 50 kr, Bohus Ábel 1 ft. Nagy Mihály esperes 1 ft 6 kr. 

Meg kell itt említenünk azon nagyobb összeget is, melyet Kalocsáról, 
mint Ahrahámffy János ur gyűjtését, vettünk át, azaz : 770 tt., 1 darab cs. 
aranyat s 3 ezüst tallért. Ez összegre nézve az adakozók névszerinti kimuta
tása egyenesen az Akadémiának fog beküldetni. 

A pápai ref. hittanszaki s gymnasiális ifjúság is bebizonyitá honfiúi 
érzelmeit s azok sorában áll, kik tehetségeikhez képest bőven járultak a tudo
mány házának fölépitéséhez. A z összeg, melyet innen kaptunk, elég tetemes, 
283 ft. A z adakozók névsora következő : 

Cibor Mór 5 ft, Molnár Aladár 3 ft, Kovács Géza 2 ft, Gyarmathy Sándor 2 ft, 
Nagy Zsigmond 2 ft, Varga István 1 ft, Bosznai István 3 ft, Antal Károly 2 ft. Pápai 
Leander 1 ft, Zsigmond Sándor 1 ft, Somogyi Antal 3 ft, Nagy Ignácz 1 ft, Szálai Antal 
2 ft, Bali Albert 1 ft, Mészáros Károly 1 ft. Ónodi Zsigmond 1 ft, Dobrai István 1 ft, 
Sándor Miklós 2 ft, Kovács Gábor 1 ft, Somogyi Gyula 2 ft, Kiss Antal 1 ft, Mezei János 
1 ft, Németh Antal 1 ft, Farkas Sámuel 1 ft, Bosznai Sándor 2 ft, Balassa Lajos 2 ft, Pálti 
Elek 1 ft. Sörös Géza 1 ft, Szikszai Ödön 1 ft, Kiss Endre 1 ft, Badic Gyula 1 ft, Szabó 
Aladár 1 ft, Szűllósi Pál 1 ft, Dezse Gyula 1 ft, Thaly Lajos 3 ít. Dúz. János 1 ft, Juhász 
Józsefi ft, Gyenia István 1 ft. Molnár Dienes 2 ft. Sáfrány József 1 ft, Móroca Kálmán 2 
ft, Jókuthy Albert 1 ft, Rác Géza 2 ft, Márkus Elek 50 kr, Gyarmathy József 1 ft, Dezse 
Pál 1 ft, Szeness Gyula 1 ft, Szabados Gyula 2 ft, Halász Imre 1 ft, Csekó Lajos 3 ft, 
Segesdi Miklós 1 ft, Nájport József 1 ft, Vörös Ede 1 ft, Bokor József 1 ft, Prescber Ru
dolf 1 ft. Váradi István 1 ft, Platthy Géza 5 ft, Mányóki Soma 2 ft, Závori Sándor 1 ft, 
Tamási István 2 ft, Klára Antal 2 ft. Pázmándy Endre 1 ft, Szijjártó Ignácz 1 ft. 50 kr, 
Becsák Károly 2 ft, Jankó Elek 1 ft. Hetem i Kálmán 2 ft. Dörnhófer Sándor 2 ft, Dobner 
Lajos 1 ft, Bosznai Adolf 1 ft, Mező Vilmos 1 ft, Badic Jenó 2 ft, Badic László 3 ft, Ba
dic György 1 ft, 60 kr, Szabó Pál 1 ft, Antal Gábor 50 kr, Ajkai Miklós 2 ft, Kutasy 
Gyula 2 ft, Puskás János 2 ft, Steuflel Lajos 5 ft, Kerkápoly Aladár 2 ft. Pázmándy Ká
roly 1 ft. Szenté Pongrácz 2 ft, Földes Mihály 2 ft, Lukácsy József 1 ft. Hányó Albert 1 
ft, Sári Tamás 1 ft, Sebestyén Mihály 1 ft, Dubovay Vilmos 1 ft. Szász Fer. 1 ft, Vörös 

- József 8 ft, Eötvös Károly 2 ft, Varjas Gábor 1 ft, Kiss Pál 1 ft, Gugics István 50 kr, Vi-
kár Kálmán 1 ft, Vámos Gyula 1 ft, Kőszeghi József 50 kr, Jökai Géza 2 ft. Bédi József 
2 ft. Madarász Andor 8 ft, Pongrácz Lajos 50 kr, Soos Ignácz 2 ft, Medgyaszai Vincze 1 
ft, Kántor János 1 ft. Magyar Sándor 60 kr, Pálffi István 90 kr, Moyi Lajos 50 kr, Ko
vács József 50 kr, Kulifai Gusztáv 60 kr, Sidó Dezsó 50 kr, Lénárth Antal 4 ft. Fazekas 
József 60 kr, Takács Géza 60 kr, Kovács Mihály 1 ft, Bózsa László 1 ft. Kovács Sándor 
60 kr, Szabó József 60 kr, Dobner Rudolf 1 ft, Kenessey Géza 1 ft, Sebestyén Dáiid 1 ft, 
Pázmándy Károly 1 ft, Farkas István 1 ft, K. Kiss József 1 ft, Hodosi Gábor 1 ft. Kántor 

Hamsa György plébános 10 ft, Krizsány János segédlelkész 2 ft, Mompart Lajoané 
asszonyság 1 ft, Egy névtelen 10 ft, Wagner Frigyes urad. mérnök 3 ft, Rothmajer Ádám 
urad. orvos 4 ft, Kórmöndi Ede urad. irnok 2 ft, Magtsar Jakab fókertési 8 ft, Barnafi 
Ferencz töki jegyző 2 ft, Szekér Jánot 3 ft. 

Albertiről (Pest) nt. Juhász Ferencz ur a pénzzel együtt beküldé alá
írási ivét, melyen összesen 71 ft. 85 kr. és 1 ezüst húszas *) volt följegyezve 
következő adakozóktól: 

Juhász Ferenci a házra 5 ft, Láng Adolf, t. szentmartól-i ev. lelkén a tökérc 1 ft, 
Hankui Kár. alberti ev. tanító a házra 1 ft és a tőkére, 1 ft, Zorkány Laj. jegyző a házra 
2 ft és a tökére 1 ft, Zorkótzy Zsigmond keresk. 1 ft, Kaszik Mátyás bíró 1 ft, Kováts 
János a házra 1 ft és a tőkére 1 ft, fironyce Pál esktitt 1 ft, Novothni András a házra 3 ft 
ás a tőkére 1 ft. Sárkány Sám. pilisi lelkész 6 ft, Zsarnoviczky Dán. 8 ft, Scbillinger Fül. 
2 ft, Berger Kálmán 2 ft, Földesy József 1 ft. Trebets Dávid 2 ft. Mocskom i Náthán 
irtai ev. pap 3 ft, Petro János 1 ft, Wladár Miksa bényei ev. lelketz 1 ft, Kemény Sámuel 
3 ft, ifjabb Sárkány Sámuel egy busias, Alberti és Inai szabó- és stúcs-czéh 6 ft, Rabi-
tovszki Józsefi ft, Kollár Károly 1 ft, Frnyják Mihály 1 ft, Esedi Lajos 40 kr, Kalma 
Pál 50 kr, Frnyják István 50 kr. Kollár Józaef 60 kr, Molnár Dániel 1 ft, Sipkevsski Ján 
1 ft, Moliteris József 1 ft. Kohavecz János 1 ft, Szlabéj József 1 ft, öreg Kalma János 
1 ft, Reveczki Mátyás 50 kr, Kalma Mihály 50 kr, Szabó és szűcs nemély tagjai 1 ft 15 kr, 
Az alberti caizmadia-czéh 4 ft. Schweiger Simon 2 ft, Schweiger Ábrahám 20 kr, Schwei-
ger Jakab 2 ft, Postpischil 2 ft. (Folyt, köv.) 

Iroda lom és művessel . 

b.— Megjelent az Akadémia által kiadott . „Magyar történelmi emlé
keké-ben Verancsics Antal összes munkáinak 5-dik kötete, mely a második 
portai követséget foglalja magában, közli Szalay Lász ló ; — Kőváry László 
Erdély történelme czimű munkájából a Zápolyák korát magában foglaló 3-ik 
kötet. 

b — (A „Néptamtók Könyve") uj folyamából megjelent a harmadik 
füzet. Szerkesztik : Szeberényi Lajos és Vincze Sándor. E vállalat szerkesz
tősége Tárasii János úrtól 12 ftot kapott, hogy azt azon kérdés megfejtő
jének adja jutalmul, hogy mi üdvös befolyást gyakorolhat a tanitó a neve
lésre az iskolán kivül, mind növendékeit, mind az iskolába járó ifjúságot, 
mind a szülőkets átalában az egész gyülekezetet illetőleg. Apályázatok jövő 
aug. 15-ig küldendők be Makóra a szerkesztőséghez. 

-4- (Lisznyai „Költői Kolumbuttojások") czimű ujabb versei a remélt 
pártolásban nem részesülhetvén, a kijelölt időre meg nem jelenhetnek. A ki
adó Wodianer ennélfogva kijelenti, hogy azon előfizetők, kik június hó végéig 
pénzükről nem rendelkeznek, a fenczimzett költemények helyett az „ A k a d é 
mia könyvét" kapják kárpótlásul. 

+ (Az „Uj Magyar Muzeum") f. é. április havi füzete következő tar-
György l ft. Váradi Gyula 1 ft. Zeke Dániel l ft, Ciik Péter1 ft, Zsoldos Géza l ft, Ko- t a ] o m m a i j e ' e n t m e g . Toldy Ferencz nekrológja Széchenyiről; a boldogult-
vács Laios 2 ft, Tobak Beniamin 1 ft, Kovács Dezsó 1 ft, rodor Kálmán 2 ft, Somogvi , . . . ° S . . . T I - ' U _ mr- j i • 7i.i.„i 
MÍhályift. Moharos Mihály l ft, Brez.ov.ky Sebők 2 ft, Sz. Nagy Sándor 1 ft, Mórocz. ° a k verse anyjához gróf Festetics Juliannához. Mindkettő jegyzetekkel ihály 
Zsigmond 1 ft, 50 kr, Kelemen János 1 ft, Vida Péter 1 ft, T. Szabó József 1 ft, Szabó 
Pál 1 ft, Komjáti János 1 ft, Tóth János 1 ft. Szabó Lajos 1 ft, Kálmán Gyula 1 ft, Ger-
gulecz Gábor 1 ft, Kuthy Mátyás 1 ft, Kovács Vincze 50 kr, Dömötör Lajos 1 ft, T. So
mogyi Zsigmond 4 ft, Vámos Béla 2 ft, Salkovics Antal, 1 ft, Mező Gyulai ft, Osváld 
János 1 ft, Tóth Aatal 1 ft. Kovács József 1 ft, Török Árpád 60 kr, Vörös Lajos 1 ft, 
Szűcs Bálint 1 ft, Szóllósi József 1 ft, Csontos Károly 1 ft, Végh Kálmán 1 ft, Faragó 
litván 1 ft, Mészáros Károly 1 ft, Nagy István 2 ft, Cseke János 2 ft, Horváth Pál 1 ft, 
Harcsa Gyala 1 t't. 20 kr, Sebestyén János 1 ft. Szabó Zsigmond 1 ft. Kársa István 1 ft. 
Zeke Lajos 1 ft, Parkó Károly 1 ft, Korpádi István 1 ft, Duc Mihály 2 ft, Duc József 1 ft. 
Kulcsár Imre 1 ft, Osztéyi Dániel 50 kr, Kardos Kálmán 1 ft, Németh Sándor 1 ft, Horváth 
Kálmán 1 ft. Juhász Sándor 1 ft, BBZBÓ Ignácz 1 ft, Mánomics György 1 ft. Csuthy Mi
hály 1 ft, Vido. Miklós 2 ft, 20 kr, Korpádi Gábor 1 ft, Györfi Sándor 50 kr, Somogyi 
Zsigmond 30 kr, Sebestyén Bálint 20 kr, Szabó Sándor 1 ft, Mésiáros János 1 ft, Dubo
vay Viktor 1 ft. Kállai László 2 ft, Magyaródi István 1 ft, Szombati Já' os 1 ft, Jakab Pál 
1 ft, Szili Sándor 1 ft, Bedegi János 1 ft. Zeke Kálmán 1 ft. Zeke Vincze 1 ft, Maller 
Zsigmond 1 ft, Horváth Lajos 1 ft, Tamás Károly 1 ft. Halka Bálint 1 ft. Györfi Géza 1 
ft, Szálai Pál 1 ft, Tarsó Gábor 1 ft, Szakoyi Kristóf 1 ft, Csoknyai Dániel 1 ft, Nagy 
Benő 30 kr, Tóth Lajos 1 ft, Salkovics Mihály 1 ft. Boros. Károly 1 ft, Hirchler Izidor 
1 ft, Szabó Iván 1 ft, Kovács Mihály 1 ft, Somogyi Kálmán 60 kr, Szabó Dániel 20 kr, 
Szentmiklosy Gyula 20 kr, Szilágyi János 1 ft. 

A kis-somlói (Vas) község sem akart kimaradni az adakozó hazafiak 
sorából s 25 ftot küldött az Akadémia alapjához. ( A z egyes adakozók meg
nevezve nincsenek.) 

ellátva önállólag is megjelent. Szilágyi Sándortól : Vázlatok az erdélyi ma
gyar irodalom történetéből 1790-tŐl maig. I. közlés. Kazinczy Gábor tó l : Nép
mesék : oláh, tót, cseh. Gr. Kemény Józseftől : Történeti adatok. X X I . 
Selyei Balog István emlékezete 1655-ből. X X I I . Lónyai, Báthori, Varkucs 
család származásának, és Lónyai Zsuzsannának emlékeze te l656-bó l .XXHI . 
A lengyelek ellen 1657-ben viselt háború veszélyes napjai. Knausz Nándor
tól : A vajkai érseki nemesek szabadalmai. Tárcza. 

b . — (A „Sárospataki Füzetek") I V . évfolyamának 5-ik füzete meg
jelent, mint várni lehetett, becses tartalommal. Czikkei közöl különösen ki
emelendő : „ E g y magyar protestáns egyetem, mint életszükség," Homok-
alfölditől. 

Q (Uj lap.) Pesten egy összmüvészeti lap megindítása van keletkező
ben, melynek egyik része a műegylet által segélyben részesítendő festészeti 
szaklap lenne. 

b . — (Szalay László magyarorssági történelének első kötetei) végkép 
elfogytak s alkalmasint nj kiadás alá kerülnek azok. 

-4- i Berzsenyi Dániel) legismertebb ódaját, mely igy kezdődik : „ B o m 
lásnak indult hajdan erős magyar" — Dux Ado l f németre fordította. 

+ Hartlebennél ily czimű munka jelent meg : „Kármán és M... grófné 
Aíi.^a\r mmJm « . l » V n . i B ; levelei." Előszóval ellátva, kiadta Székely József. 147 lapra terjed, két auto-

Debreczenből honnan a reform, főiskola növendékeinek szép a^kozás i v j J ^ g o m m e r L i p o t b é c 8 Í nyomdájának becsületére válik, 
összegét már közzétettük, utólagosan még nehany tanuló ifjú kulde be ° e r ' 

11 f tot , név6«erint : . . . . . . . . . , 
Szathmári István 1 ft, Szúc Lajos 60 kr, Siőke Pál 1 ft, Konrád Gynla 80 kr, I • ) Ezen 1 húszas a múltkori „heti kimutatásban" tévedésből kimaradt, (e szerint a 

Soós Pál 1 ft Adler Ignácz 2 ft 40 kr, Samueli Lipót 2 ft Czeglédi Kálmán 30 kr, Győri mult heti kimutás összegében 3 húszas helyett 4 húszas olvasandó. A mai számban közlött 
Kálmán 1 ft 50 kr, Kerekgyártó Sándor 60 kr, Hajdú Etek 60 kr. átalános összegben az is ben foglaltatik. Sserk.) 

v.. e j . v7 , , - i s w . 
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+ (A „Pannónia") czimü német folyóiratból, mely a magyar irodalom
nak a külfölddeli megismertetését tűzte ki feladatul, megjelent a II . és III . 
füzet, több magyar iró, n. m. Petőfi, Lisznyai, Beöthy László, Degré és Vas 
Gereben műveiből hozván fordításokat. £ vállalatra ujolag figyelmeztetjük 
a németül olvasó közönséget. 

+ (A „Bajai Közlöny") jul. 1-től kezdve átalakítva, ,, Aid unni lapok" 
czim alatt fog megjelenni. 

+ Kolmár József, a „Bajai Közlöny" szerkesztője előfizetést hirdet ily 
czimü munkára : „ U t i képek a régi j ó magyar világból. ( 1 8 2 3 ) " Irta Dömö
tör Pál táblabíró. Előszóval és jegyzetekkel kisérve kiadja Kolmár József, 
kihez az előfizetések (1 ftjával) július végéig beküldendők. 

+ (Balkányi Szabó Lajos) előfizetést hirdet ily czimü munkára : „ M a 
gyar őamesék, mint hitregék a magyar nép ajkáról véve s a világtörténettel 
egyeztetve." A z előfizetések ( l ftjával) szerzőhöz Debreczenbe küldendők. 
A z előfizetési fólbiváa egyebek közt igy szól : e mű sajátszerűségénél fogva 
a magyar irodalomban még eddig nem hallott dolgokat — magyar nemze
tünk Ötezer éves hiányzó történetét fogja tárgyalni. — Nagy szavak ezek s 
ha teljesülnek, szerző nem mindennapi érdemet szerez magának müvével. 

— (Uj regény.) Rózsaági Antal „Min tegy tiz évvel ezelőtt" czimü há
rom kötetes regényre nyit előfizetést 2 ft.-jávai. A felhivás sok érdekességet 
látszik ígérni, a mennyiben az események oly korszakból datálódnak, mely 
minden látszólagos szomorú külszine daczára is eok érdekességgel bir. A elő
fizetési pénzek f. évi július hó 15-ikeig szerzőhöz (Pest rózsatér 2. sz.) kül
dendők, de ugy hiszszük, hogy valamivel később sem késő. Ajánljuk olvasó
ink figyelmébe. 

4- (Hartleben „Olvasó-tárából") megjelent a 33. és 34. füzet, mely az 
„Arkanzaszi lókötők" negyedik részét tartalmazza. Ezzel a munka be van 
fejezve. 

-f- (Szász Károly emlékbeszéde), melyet a kunszentmiklósi Széchenyi-
gváazünnepély alkalmával elmondott, a kecskeméti nyomdában megjelent. 
Ara 10 ujkr. Jövedelme az országos Széchenyi-szoborra van szánva. 

Z\ A Kép Újsága, Magyar Mihálytól Boldini Bobért nyomdász birto
kába ment át, ki is azt jövő aug. elsején indítja meg, Sarkady József szer
kesztése mellett. 

b . — (Miskolcit Képes Naptárra) nyit előfizetést Rácz Adám miskolczi 
nyomdász; az előfizetés 60 kr. A naptár nov. 1-én jelenik meg. 

4- (Széchenyi-naptár.) Khern Ede Brassóban „Széchenyi-naptár" czim 
alatt oly családi évkönyvet szándékozik megindítani, mely a közönség ke
vésbé vagyonos része által is könnyen megszerezhető legyen, miért is az elő
fizetési árt lehetőleg csekélyre, 25 ujkrra szabta; bolti ára 30 kr. lesz. 
Szerkesztő a naptár tiszta jövedelmét, nyilvános számolás mellett, az Aka
démia rendelkezése alá fogja bocsátani. 

4- Lauffer és Stolp előfizetést nyitnak ily czimü munkára : „Munkács 
múltja és jelene Magyarország történetében." Irta Tabódy József. Szerző 
„Munkács múltját és jelenét" Magyarország történetének szempontjából adja 
elő, tekintettel annak a multhozi jelen állapotára, vallás, nemzetiség s tár
sadalmi viszonyaira, táj szokásaira és vidékének ismertetésére. A z okmány
tárral ellátott s számos képpel díszített, mintegy 12 ivre terjedő érdekes 
munka Bartakovics egri érsek ur ő excjának lesz ajánlva. Megjelenik július 
végén. Előfizetési ár 1 ft. 80 kr., mely kiadókhoz július 15-ig küldendő be. 
Bolti ára 2 ft. 50 kr. — 3 ft. leend. 

-f- (Bonaparte Napóleon Lajos „Titkos Emlékiratai") második füzete is 
megjelent Debreczenben. A z egész munka hat füzetre fog terjedni. Egy-egy 
füzet ára 80 ujkr. 

4- Debreczenben Telegdi Lajosnál ily czimü munkácska jelent meg : 
, , A legnagyobb magyar sárvári és felsővidéki g róf Széchenyi István életle-
irása X I I . énekben. Irta Mészáros Károly ." A 31 lapnyi füzet a dicsőültnek 
életrajzát adja elő versekben, születésétől kezdve haláláig. 

4 - Veszprémben jelent meg : „Balaton-füredi emlék Kisfaludy Sándor 
szoborörökitési ünnepélyére. A kegyeletes szülőföldi testvérek nevében irta 
Balogh Alajos, viszhangozta Füred, jun. 11-én 1860. (Sümeg város által)." 

b . — (Fáy Andrástól ismét egy uj vigjáték) fog a színpadra kerülni, 
melynek czime : „Az időjós." 

— (Nyilatkozat az „Akadémia Könyve" ügyében.) A Vasárnapi ü jság 
mult héti számában közlött azon megjegyzésre, hogy az „Akadémia Könyve" 
I I . kötetének előfizetési fölhívásában czélszerü lett volna, az Akadémiának 
járuló tiszta jövedelem összegét kimutatni, — a tisztelt közönség megnyug
tatására sietünk tudatni: miszerint a könyvkötés és expeditio még csak alig 
levén megkezdve, ezek bevégezte előtt a költségvetést tüzetesen kimutat
nunk nem lehet; annyit addig is mint bizonyost mondhatunk, hogy előfize
tőink ezáma mai napig 3581, és hogy 1000 o . é. forintot az Akadémia szá
mára a költségvetés befejezéséig a takarékpénztárnál már letettünk. *) — 
— Pest, június 27-én 1860. — Ormodi Bertalan, szerkesztő. Wodianer F., 
kiadó. 

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

A . (As iparszabadság életbelépte után) az első hóban a kolozsvári 
kamra-kerületet képező öt megyében összesen 74 iparlevelet osztottak ki a 
hatóságok. Ebből Kolozsvárra 30, M.-Váaárhelyre 11 esik. 

• ) Orommal ttdTözoljuk e nyilatkozatot, a hiszszük. hogy ez mind az előfizetők 
megnyugtatására, mind a vállalkozók hitelének szilárdítására fog szolgálni. Kívánjuk, 
hogy minden jótékony czél czége alatt hirdetett vállalat kezeleitói hasonló nyilatkoza
tokat olvashassunk. Nem egyének hitele forog it szóban, hanem az irodalom érdeke, 
melynek mindnyájan őrei vagyunk. — S M T * . 

— (Figyelmeztetés selyemgubók beváltása iránt.) A Magyar Gazdasági 
Egyesület köztelkén fönnálló magánfilanda részéről ezennel van szeren
csém a selyemtenyésztő közönséget figyelmeztetni, hogy a nevezett filanda 
az idén termelt gubókat, fojtott állapotban, Pesten, a köztelekre (üllői ut 
12. sz.) beszállítva, a következő árakon váltja be : 

1) A z első minőségű gubó fontját L ft 30 kron, 
2) a második „ „ „ 1 „ — „ 
3) a harmadik „ „ „ —- „ 80 „ 
4 ) a negyedik „ „ „ — „ 50 „ 

A gubók a titoknoki hivatalban vétetnek át. — Pesten, június 20-áo 
1860. — A köztelki filanda részéről : Morócz István, egyesületi titoknok. 

b .— (Egy nyilramegyei gazdasági egylet) alakítására jun. 5-én a me
gyéből mintegy 400 gazda sereglett egybe Nyitrán. A tanácskozások veze
tésére elnökül Tarnóczy Kézmér, tollvivőül Batthiányi Ferdinánd urat vá-
laszták meg. Ezután a tagokul beállandók számára a megyében aláirási ivek 
köröztetését határozták s választmányt neveztek az alapszabályok kidolgozá
sára, végül pedig Széchenyi özvegyéhez s reményteljes fiaihoz rószvétiratot 
küldeni rendeltek. Ezután a gyűlés egy nyitramegyei takarékpénztári tanács-
kozmánynyá alakult át, melyben szintén választmányt rendeltek az alap
szabályok kidolgozására. 

4- (Fölkivás.) Több társulat óhajtásánál fogva azon kérést intéztük a 
magas kormányzósághoz : miszerint engedtessék meg egy tiszai nagy gyűlés
nek Pesten leendő tartása. A z engedély megadatván, tisztelettel felkérjük a 
tiszavölgyi vizszabályozó társulatokat: méltóztassanak Pesten július hó tő-én 
délelőtt tartandó nagy gyűlésen — az 1857. és 1858. évi mód szerint — kül
dötteik által megjelenni. — Kelt Pesten, 1860. jun. 22-én. Gróf Károlyi 
György, Lónyay Menyhért. 

Közintézetek , egyletek. 

b . — (A magyar Akadémia) jun. 18-ki ülésében Toldy Ferencz jelentést 
tett a balaton-fúredi és niklai ünnepélyekről. — A gróf Károlyiné által ki
tűzött 100 aranyos pályázatra a jun. 15-én letelt határidőig egy mü sem ér
kezett be. — Felolvasták az előlegesen kinevezett természettudományi bi
zottság jelentését, mely a kinevezendő állandó természettudományi bizottság 
munkakörét, a szükséges eszközöket és helyiségeket vázolta. — Humboldt 
Sándor Kosmosa I. kötetének fordítása felett, melyet egy névtelen küldött 
be bírálat s kiadás végett, Szabó József és Stoczek ugy vélekednek, hogy 
az nem ajánlható az Akadémia általi kiadásra. 

0 (A maggar Akadémia) május 14-ki ülésében egy állandó statistikai 
bizottságot nevezett ki, mely gr. Desseicffy Emil elnöklete mellett legköze
lebb gyűlést tartván magát megalakitá e legközelebbi teendőit meghatározta. 
Jegyzőül Hunfalvy Jánost választék meg; a teendőkre nézve pedig minde
nekelőtt az adatgyűjtést tűzték ki czélu!. E czélra nézve pedig a világi és 
lelkészi hatóságokat, elöljárókat, egyleteket, szóval mindenkit felszólít, hogy 
segédkezét nyújtsa. 

b . — (Egyleteket illető.) Egy legújabb fölsőbb rendeletnél fogva a ma
gánegyletek jövőre kötelesek lesznek évi mérlegüket vizsgálat végett a hely
tartósághoz beadni s csak e vizsgálat kiállása után terjeszthetik azt saját 
részvényeseik közgyűlése elé. E rendeletre azon körülmény adott okot, hogy 
némely társulatok mérlegkészítésében később szarvas hibákat fedeztek fel. 

b . — (A nemzeti Múzeum dísztermei ügyében) tartott legközelebbi bi-
zottmányi tanácskozmányban előadatott, hogy a Múzeum dísztermeinek 
ékesitésére éa egyéb szükségeire ekkorig 22,204 forint folyt be adako
zás utján. A mi ez összegből fenmarad, abból 13,000 forintot a bizottmány 
a múzeumi könyvtár két termének földiazitésére rendelt fordítani. E két 
terem Széchenyi Ferencz nevét viselendi, a szekrényeket egyéb ékesitésen 
kivül a megyék és kerületek czimereinek fa-faragványa fogja díszíteni; a 
termek egyikében Széchenyi F . arczképe is helyet foglaland, melynek kere
tére fólül az ország és a Széchenyi család czimerét fogják illeszteni. A szek
rények, ékítmények s a keret tervrajzának elkészítésével s kivitelével Ybl 
építészt és Szahó József asztalost bizták meg. Magyar hölgyeink e két terem 
kidiszittetése által ismét uj emléket állítanak honleányi buzgalmuknak. 

b . — (AKisfaludy-társaság uj alapszabályai) felsőbb megerősítést nyer
vén, a társulatnak Pesten lakó volt tagjai b. Eötvös Józaef elnöklete alatt 
már két gyűlést tartottak. A z elsőben választmányt neveztek ki, mely a vá
lasztásokra előkészületeket tegyen s a pénztár állását megvizsgálja. A má
sodik üléaben, jun. 20-án, Tóth Lörincz pénztárnok jelenté, hogy az elnök, 
b. Eötvös József, a társaság tőkéje nevelésére 200 darab aranyat, egy magát 
megnevezni nem akaró pedig 300 ftot ajánlott. Továbbá felolvasták a ma
gyarok régi pogány vallását illető pályakérdésre még 1848 előtt bejött 8 
pályamunka bírálatát, melyek közöl az 50 arany dijat a Kállay Ferencz által 
irt nyerte el. A társulat Kazinczy Gábornak Moliére némely darabjai igen 
aikerült forditéaaért 200 ft. dijt ajánlott. 

— (Fölkivás.) Azon urakat, kiknél a „fehérmegyei gazdaségi egylet" 
megalakítása érdekében aláirási ivek még léteznek — tisztelettel kérem, szí
veskedjenek azokat hozzám — Nyékre Velenczén át — mielőbb beküldeni-
Nyék, jun. 23. 1860. — Kenessey Kálmán, egyesületi alelnök. 

b . — (Apesti testgyakorlóegglet) választásai a következő eredményt mu
tatják : elnök gr. Szápáry Antal, alelnök Perger Ignácz; a választmányi 

j tagok közt olvastuk gr. Andrássy Manó, gr. Károlyi György , gr. Károlyi 
! Gyula, b. Prónay Gábor, Tóth Lőrinoz atb. nevét. 

4- (A bajai kaszinó által) a horvátok javára rendezett hangverseny 
219 ft 24 kréa 1 arany tiszta jövedelmet eredményezett. 



M i o j s á g ? 

© (Lelket fogadtatás.) Gróí* Zichy Antónia grófnői, midőn legközelebb 
ikervári uradalmába utazott, e községben, úgyszintén Sárvárott, melyen át
ment, a lakosság a legnagyobb kitüntetéssel fogadta. Mindkét községben 
nagy tömeg állt a határon s a lelkész szónoklattal fogadta az érkezőt, ki
sek ikervári uradalma 1350 óta a cs. kir. kincstár birtokában volt e attól 
csak ez évben nyerte viasza. 

b . — (Forray-Brunszvik Júlia grófné, fiának) bold. For ray lván grófnak 
nagy diszazel kiállított uti-albumát, György porosz királyi herczegnek is 
megküldé, hálajelül azon szives fogadtatásért, melyben a herczeg a korán 
elhunyt Nádasdy Tamás grófot, a grófné unokáját, részesité. A királyi herczeg 
viszonzásul a grófnéhoz egy érzelemteljee, szép levelet irt. 

- y - (Feleki Miklós) S.-Ujhelyen vendégszerepel, nagy tetszést aratva; a 
Lendvai-pár pedig N.-Váradra utazott, nyolez vendégelőadásra. A fiatal mű
vészpár jun. 25-én lépett fól először a „ R o m e o ós Júliában." 

4 - (Reményi Ede) b . füredi és niklai hangversenyeinek egész tiszta j ö 
vedelmét 830 ftot országos érdekű jótékony czélokra szentelte. 

+ (Az olasz operatársaság), mely jelenleg nemzeti színpadunkon tart 
előadásokat, mint a „Hölgyfutár" irja, a szinház pénztárába minden előadás
ért 300 ftot fizet. 

b . — (A nemseíi Mvteum dísztermének) padlózata már kész, nemsokára 
a karzat okításét ie befejezik. A z ujitási munkák befejezése után a bizottmány 
számolni fog. A termet a j ö v ő hangversenyidényre fogják megnyitni, és 
pedig legelőbb is a múzeumi sétány javára adandó hangverseny alkalmával, 
melyen Nákó-Gyertyánffy grófné is fogja hallatni művészetét. 

+ (A Muteum termei diszitésére) közelebb Péter Antalnó Halason 88 
ft, 10 krt, Soós Krescentia Baksán (Zala) 127 ft, 49 krt, Almásy Berzevi-
czy Zsófia Gyöngyösön 20 ftot, Horváth Istvánná Pápán 40 ftot, Hunkár-
Végh Mária Győzött 57 ftot, Purgly Emilia Aradon 15 ftot, Latinovics-Bogor 
Irén Baján 100 ft. 50 krt s egy aranyat, Papp Lajosné Szegszárdon 204 ft. 
42 krt s 2 aranyat, Török Józsefné Pesten 53 ftot, Szilaay Györgyné 82 ftot, 
Botka Jánosné szül. Gaál Matild Zalában 30 ftot, Karlovszky Zsigmondné 
szül. Sorsich Malvin Pesten 123 ftot, Nikolics Petemé szül. Damaszkin Mária 
Rudnán (Torontál) 80 ftot, Hegedüs-Nagy Luiza Jakfán (Vas) 6 aranyat s 
70 krt, Spisaich-Csontos Teréz Vönöckön (Vas) két aranyat s 27 ft. 10 krt, 
Jankovich-Kováca Ilona Jászberényben 291 ft. 11 krt. a 6 aranyat gyűjtöt
tek. Wodianer Nina Bécsből 25 ftot küldött. A Múzeum termei diszitésére 
lelkes hölgyeink már 22,204 ftot gyűjtöttek. 

4- (A győri tanitó-képeidé növendékeinek) a szakái viselés megtiltatott. 
E tilalom nagyon gyermekesnek látszik, mert semmi helyes okát nem gon
dolhatjuk el; ok nélkül pedig senkisem cselekszik, csak az. , . . 

+ (Ligeti Antal jeles festésiünk) a napokban tartotta menyegzőjét Zsol
nay Laura kisasszonynyal, gr. Károlyi István fóti számvevőjének, Zsolnay 
Antal urnák bájos leányával. 

b , — (Felhivás pártfogásra.) A tiszai ker. ág. hitv. ev. tanítóképezde 
elöljárósága Nyiregyházán aláirási ivet bocsátott ki a nevezett intézet fólae-
gélésére. Hiányzik m'ég a Bzükaégee pénzalap nagy része, hiányzanak a tan
eszközök, zongorák, kézi orgona 8 főleg kívánatos a megállapított kis könyv
tár gyarapítása. Ez okból az emiitett elöljáróság a népnevelés barátait párt
fogásra és részvétre szólitja fel. 

i ,1 magyar opera Bukarestben.) Bukarest, jun. 16-án. Csak néhány 
nap előtt voltunk szerencsések a magyar opera itteni első diadalmas 
sikeréről tévirni önöknek. A; kÓ8Őbbi előadásokban elért lelkesedés által, 
melyben minden működő aránylagos dicséretet, de különös kiemelést Kai-
serné é s Fridrikné assz., Jekelfalusy és Pauli urak érdemelnek, fénypontját 
érte a hazai művészet dicsőítése. Olyan perczek pedig, minőket Bollósyné és 
Füredy fogadtatása (Luciában) e távol hazában szült, már nem mindennapi 
üdvözlés, de lelkesedésből eredt istenitésnek volna nevezhető, — a képesek 
bármily elkényeztetett művész életében is, kiváló szakot képezni. Igen, az 
érzelem éa öröm könye, mely harmatként gyöngyözött aok eugárzó szemben, 
művészeink babérjait teljesen fölfrisité, megörökité. Nem szólok bővebben 
Hollósyné művészetéről, önöknek, kik nálunknál jobban ismerik. 

Bájos művésznőnk fölléptet szűnni nem akaró virágzápor s magyar és 
román nyelven irt dicsőítő költemény üdvözlé. *) 

*) Az üdvözlő vers egy nyomatott példányát szintén kaptuk. A magyar költemény 

igy angzik: L O N O V I C S - H O L L Ó S Y K O R N É L I Á H O Z . 

Június 13-án 1860. Bukarestben. 

Légy üdvöz! légy áldott! 
Hazánk ctahgánya 

Szivünk meleg fészek 
Oh szállj, repülj rajai — 

Mennyei művészet 
Hajnali csillaga. 

Körünkből eltűnvén. 
Arczod hol ragyoga? 

Hol szülte a csillag 
E sugáros napni. 

Mely tékozolva szdr 
Fényt, túzáradatot? 

Te az őshazának 
Mennyboltjáról jövel 

Hogy azt is ébreszd fel. 
Ki tán mác élni fél! — 

Hogv Árpádnak elszórt 
Edcs gyermekei 

Maradjanak itt is 
A nagy törzs hívei 

Zengj őseink nyelvén 
Elragadó szép dalt 

Hallja meg a világ 
Mit tud a magyar lant! — 

Önts belénk érczerőt 
Szent honszeretetet 

Hogy áldozzunk érte 
Vért, taggenl, élttel! — 

Szent nemzetiségünk 
Nagy Aposiolaija' 

Isten hozott közénk 
Dalok királynéja. 

A b a k a r e s t i magyarok. 

Ezen vers, ugy az eddig mondottak csak méltatlan szószólói azon 
lelkesedésnek, mely a ezinházat tulárasztó közönség minden felekezeténél 
nyilvánult. A várakozást minden tekintetben kielégítő éneke mind két mű
vésznek, a darab végével uj és zajos tetszésnyilvánításban részesité Őket. 

Havy Mihály színigazgató társulata fényes sikere által legszebb uton 
halad, a magyar operát itt, sok éa nagy elŐnyü szerződés mellett több évre 
örökité. — Mily azép, mily üdvös leendne a magyar színészetre nézve e 
siker! melyhez hasonló tért a hazában egyedül a pesti színpad nyújt — en
nek csak oly kedvező hordereje lehet, mely minden a művészetet pártoló 
magyar keblet örömmel tölt. E hírnek oly nagy alapja van, hogy az előbbi 
olasz opera igazgatója, ki ezen átalános kívánságról tudomást vévén, sietett 
ia Jekelfaluasyt a téli folyamra szerződtetni, mit cz el is vállalt. 

Vajha Havy szép czélja elérésénél, miután annyi viszálylyal küzdött, 
annyi nehézséget legyőzött, társulatának művészete éa jóakarata egyesül
hetne, ne pedig mint eddig, visszavonás éa belegyenctlenségek, melyek min
den vállalat gyilkosai, itt is, e azépen indult vállalatot tönkre tegyék. — P. I. 

— (Két gyermek elégése s egy kis figyelmestetét.) tU-sán (Pest-Pilia) 
június 13-án a szülői gondatlanság éa gyermek-óváshiány szomorú követke
zése adta magát elő. Egyik fóldmives udvarán a garádhoz rakott szalma 
kigyuladt, 8 midőn a még idején érkezett óltókezek a rakást ezétszórnák, a 
sövénykeritésig jutván, elborzadva hanyatlottak viasza a szörnyű látvány
tól, mely előttük feltárult. — Két négyéves gyermek összeégve feküdt ott 
a perje (szalmahamu) alatt, egyik a házi-gazdáé, másik a szomszédnak fia. 
Csak az anya volt otthon, ki a fájdalom első perczében elalélva, midőn ma
gához jött, csak annyit birt mondani, hogy inkább mindene égett volna oda, 
csak fia maradt volna meg. E gyermekek a szalma éa aövénykeritéa között 
képződhetett lyukban, valószinüleg gyufával játszva, gyújtották a szalmát 
magukra. — Szülék! anyák! gondoljatok több ilyen azomoru eseményre ; gon
doljátok el, hogy mig figyelmetek másfelé van, vagy ti épen távol a háztól, a ma
gukra maradt gyermekeket mennyi, de mennyi szerencsétlenség érheti, a éri is, 
valamint most Ócsán, ugy mindenütt az országban egyszer, másszor, majd 
gyufával játék közben tett gyújtás, vagy maguk testéni sérülés, majd kutba-
esés, majd utczáni eltapodtatás, majd vizbefuladás, majd forró vizzeli lefor-
rázáa, majd késbe, kaszábaeaés, majd lórugás, marhaöklelés stb. által; holott, 
ha kisdedóvó léteznék a faluban, naponkint fölvezetve, s az óvómester vagy 
meaternő gondjaira bízva kisdedeiteket, mig egyrészt ily szerencsétlenségek 
legnagyobb réaze elhárittatnék, másrészt nektek sem kellene a gyermek 
utáni szüntelen nézegetés s aggódás, s mégis pirongatás, veszekedés, a gyer
mekek miatt a szomszédokkali versengés között tölteni a napot, megmeg-
szakitott munkáitokban is mennyit veszitve, vagy épen visszatartva a mezei 
hasznos munkától. Es ha ezt elgondoltátok, ha meggyőződtetek, mily j ó 
lenne minduntalan veszélynek kitett, vagy csak unatkozó gyermekeiteket 
valamely biztos kezekre bízva, naphosszant eljátszatni, — ha ezt elgondol
tátok, ha igy az óvoda hasznos voltáról meggyőződtetek, de nem tudjátok a 
kivitel, az eszközlés módját; kérdjétek meg a helybeli rektor, kántor, vagy 
jegyző uraktól : miből áll vájjon ez az óvoda, vagy a kisdedeket óvó-intézet, 
a miként lehetne azt létesíteni? ha ők azt mondják, hogy az sokból áll ki, 
hogy ahhoz épület, tágas udvar és kert kell, s hogy óvómeater is kivántatik, 
a ki csekély fizetéssel nem lesz meg stb.; feleljétek, hogy ti nem akartok 
valami nagyszerűt, mint városokban van, főleg még kezdetűén, — elég, ha a 
czél : a gyermekeket egy helyen eljátszatni s elmarasztani, megóni a veszély
től, — elérve van, pedig azt eleinte legalább próbául, valamije szelíd öreg 
asszony kevés segítséggel, s csekély bérért megteheti; egy háza csak van a 
falunak e czélra, mely helyiségül szolgálhat, vagy ha nincs, bérelni kell, az 
a gyermekeknek ajándékul, vagy csititásnl adni szokott krajczárokból is ki
telik, ha az egész falu összeadja; kert, falun, majd minden háznál van; a 
kis burgonyának mi ott teremne, megfizetése sem lenne egyre-egyre eső 
annyi kár, mint mennyi érőt gyermeked különben utczán, és otthon pajkos-
kodva ruháján azakgat. Elmondjam-e szellemi hasznát is ezekután ez aján
lott intézetnek? elmondom, hogy ti meg tovább mondjátok mindenkinek, 
egész a községi elöljárókig, ha netalán még mindig nehéznek, egy kis áldo
zatra nem érdemesnek találnák a dolgot. Röviden csak azt mondom, hogy, 
mig a gyermekek utczán, kertekben, hol csavarogva a j ó gyermek is elromlik 
a rosztól, addig az óvodában erkölcsös-, szelídekké lehet őket tenni, hogy 
a legkisebb illetlen szót sem fogjátok tőlök hallani. H o g y az itt becsepegte
tett, játszva észfejlesztő ismeretek mennyire könnyítik a bekövetkező taní
tást, gondolkozzanak felette, kiknek már a rendszeres tanítás szivükön, vagy 
legalább kötelességükben fekszik. — Babinszky József. 

4- A „Bajai K ö z l ö n y " irja : A napokban a bajai zsidó családok egyik 
előkelő tagja leánya lakoldalmát ünnepelte, a melyen a vendégek nagy réaze 
magyar öltözetben jelent meg. A lakoma alatt talpra pattant egy ifjú a p o 
harat ragadva éa a „Hazádnak rendületlenül"-! mottóul használva, hatalmaa 
dictiót mondott, mely azzal végződött, hogy,,éljen a haza!" mire a zenészek 
rákezdtek a „Rákóczi t" . 

b. — (A magyar gőzösök, mint a magyar irodalom terjesztői.) Egy lap
ban azon indítványt olvassuk, hogy a könyvárusok a magyar gőzösöket, 
egyelőre a „Szt . István" gőzöst, könyvekkel ajándékozhatnák még, hogy az 
azokon itt támadt könyvtárak által ia nyerne kiterjedést a magyar irodalom 
ismerete. 

4- (A Széchenyi-gyászünnepet Londonban is) megtartották jun. 16-án 
a Berkeley square kath. kápolnájában. A Londonban lakó magyarok mind
nyájan meg voltak hiva. 

b . — {Budán gázvilágítás.) A budai várostanács elhatározta a várost 
gázvilágitáesal ellátni, minek kezelését magánvállalkozónak adja át. 



+ (A sárospataki ref. főiskola) jul. 8-án tartamija három százados ala
pítási ünnepélyét, mely alkalommal nagy közebéd is lesz, mire a jegyek a 
főiskola szeniori hivatalánál június 25-ig voltak válthatók. (Ez ünnep pro-
grammját bővebben ismertettük a V . U . 24. számában Sárospatak rajza 
végén.) 

+ (Adlerberg gróf az, orosz czár tábornok-hadsegéde) palaestinai útjá
ból visszatérve, közelebbről fővárosunkon utazott keresztül. A gróf itt—irja 
a „M. S . " — gyermekeit magyarba öltözteté s ugy lehetett őket nyilvános 
helyeken látni. 

A (Üstökös.) Tatán június 24-kén este fél tiz órakor Észak felől szép 
üstököst láttak, melynek a földkor hoz közelítő magvát szinte függőleges vo
nalban álló roppant csóva követi. Pesten is látható az, nemcsak Tatában. 

b.—- (A „Great Eastcrn" óriás hajó)végre elhagyta a southamptoni 
kikötőt e Amerikába indult. A most gyakran uralkodó köd, az északról leú
szó nagy jégsziklák miatt a hajó csak lassan haladhat, de mégis remélik, 
hogy 10, legfölebb 16 nap alatt Amerikába ér. A hajóé próbaútjára csak 34 
utast vitt magával. 

b . — (A napfogyatkozás észlelésére), mely jövő július 18-án leend, a 

világ minden tudós csillagászai nagy készületeket tesznek, e bizonyos pon
tokat keresnek fel, honnét többet láthatni remélnek. 

b. — ( A Vczur tűzokádó hegyet) Casticicala gazdag here regtől egy len
gyel megvette s annak tövében nagyszerű vendéglőt épit a hegyet megte
kintő utasok szamara. 

— (Rövid megjegyzés ) A Vasárnapi Újság 23. számában „Rózsa tör
ténetében" a 274. lap első felén mondatik, hogy „ a z ó héber iratokban nem 
fordul elő a ró s io név." Ez nem áll, sőt mint legpompásabb virágról ugy 
szól e sz. könyv róla, mert bölcs Salamon magát Sáron rózsájához hasonlítja, 
igy szólván Énekek éneke 2 : 1, 2. „Én Sáronnak rózsája vagyok és gyöngy
virág;" — kedveséről pedig igy szól : „Mint a liliom a tövisek között : oly-
lyan az én mátkám a leányok között ." — Továbbá Ézsaiás próféta 35 : 2. 
jövendölvén a Messiásról igy szól ; „A Libánnsnak szépsége adatik neki 
(Izraelnek) a Kármelnek és Sáronnak ékessége." — Tudjuk pedig, hogy a 
Libánusnak szépsége a czédrusok, aKármel hegyé a zöldellő bokrok, Sároné 
pedig a rózsák valónak. — Közli Szabó Sándor. 

S A K K J Á T É K . 
2 6 - i k az. fe ladvány. — W e i s z A. J. tanártól (Budán) . 
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Világos. 

Világos indul s 3-ik lépésre matot mond. 

A 21 . számú fe ladvány megfe j t é se . 

(Weisz A. J. tanártól.) 

Vilagea. Sdtét. 
1) V g 2 — e 4 t K g 4 — h 3 
2) V e t - h l f K h 3 — g 4 
3) V h 1 — g 2 tetszés szerint 
4 ) V g 2 - e 4 4 : 

A z l . sz. feladványt helyesen fejtettek meg. Ytttprémbm : Fülöp József. — 
Lenen . Báró Meszéna István. — Egerben : Szabd Ignácz. — fetten : Cselkó György. — 
Ctongrádon : Keller Lajos. — Jánosiban : Keszler István és Antul. — Stahadttátiáson .-
Rozsnyay Mátyás. — Rimatwmbaton : Baksay István. - Lubtón ; Raisz Miksa. — Para-
bultban : Rothfeld József. — Siegtiárdon : Zöld Sándor. — Gyula-Fehérvárt : Horváth 
Lajos. — T.-St.-Mtktámn : Franki A. - Berkidán : K—y . 

Itfívid értesitesek. St.^Fehérvár : II. Igy a c 2 gyalog miatt a mae meg nem ad
ható. Véleményünk szerint ezt szépen a helyesen kijavít ni nem is lehet. — Debreoen t 
M. A. es II. P. A tévedést még mult számunkban jóvátettük, t örülünk, bogy önök nálunk 
aelkül il észrevették azt. — St.-Mihóiy : Sz. S. ön irja, bogy sakktudományát a V. U.-nak 
köszönheti. Hízelgő reánk nézve a szép haladás. S babár a küldemények nem állják is ki 
miden tekintetben a tüzpróbát : elismerésünket kell nyilvánítanunk, önnek oly rövid idó 
alatt tett szép előmenetele iránt. — Eger ; Sz. I. Óhajtása teljesítve leend. — Kolourár : 
T. L On a 20. sz. t. megfejtését helyesen, de késón küldte be. A 19. sz. t'.-nak az álta
lunk közlöttön kivül más megfejtése nem létezik; mint ön következő válaszunkból lát-
hatja. — T.-St.-Mtklát t F. A. Sötét 1) F g 8 — h 7. 2 ) F h 7 — d 3 + a matot lehet-
Isnné teszi. — Gtptla-Ftkértár t H.L. Az átalános szabályok minden pontját ugy közöltük, 
a hogy azt a mai szokás megállapította. Igy nyilatkoznak azok mellett az ujabbkori leg
jelesebb szerzők, igy használják azokat a sakkversenyeken is. A rendet mi sem akarjuk 
megzavarni. — Ifáor : R. — Béét : J. D. — Cy.-Fektrtár : H. L. — Jánoii : K. I. — Stég-
•tard : Z. S- A beküldött aj feladványokat köszönettel vettük, s legközelebb meg fogjuk 
vizsgálni. Nem állhatjuk meg, hogy a naponkint növekedő részvét fölött örömünket ne 
nyilváoiUak. 

Színházi napló . 

Péntek, junins 22. „Két Barcsay." Eredeti színmű Jósika Miklóstól. 
Jókainé, Bornemissza Annát fejedelmi méltósággal személyesité. Méltó társa 
volt a művészetben Egressy, ki Apafi Mihály ábrázolásában ujolag kitünteté 
alakító tehetségét. A két Barcsay t Komáromi és Rónai játszta elég sike
rülten. 

Ssomfcaf, jun. 23. „Báléj." Opera 5 felv. Aubertől. Kedves dalmű, kár, 
hogy megcsonkítva adják. Az előadás egyike volt a jobbaknak. Leginkábl 
kitűnt az Ellinger-pár. 

Vasárnap, jun. 24. „Parlagi Jancsi." Szentpétery Zsigmond által 
újonnan átdolgozott népszínmű 3 felv. A czim szerepben Némethi, kinek ez 
legsikerültebb alakjai közé tartozik, hatással játszott. 

Hétfő, jun. 25. „Bibor és gyász." Eredeti történeti dráma 5 felv. Irta 
Hegedűs Lajos. 

Kedd, jun, 26. La Grua Emma k. a., Nagtia k. a., Bianchi és Benedetti 
uraknak, a Salvi Máté igazgatása alatti bécsi olasz opera tagjainak első elő
adásául : „Norm a. "Opera 2 felv. Zenéjét szerzé Bellini. L a Grua kisasszony 
első fellépésével elbájolta, meghóditá a közönséget. Nemcsak gyönyörű 
éneke, de jellemző játékaért is méltó volt a sok zajos tapsra, melyekkel a 
közönség elhalmozd. A férfivendégek közt Benedetti átalános elismerése 
vívott ki szép bass hangjával. A más két vendég nem nagy figyelmet 
ébresztett. Közönség sok, de nagyobb számmal is lehetett volna. Valószínű
leg a nagy hőség hangolta le sokak kíváncsiságát. 

Szerda, jun. 27. „A makranezos hölgy." Vígjáték 4 felvonásban, Sha-
kespeatetől. 

Csütörtök, jun. 28. La Grua Emma k. a., Naglia k. a,, Bianchi és Bene
detti uraknak második előadásául : „Norma." Opera 2 felvonásban. Zenéjét 
irta Bellini. 

Szerkesztő i mondaniva ló . 

5163. Tctétlen. P. Zs. Korábbi észrevételünk leginkább azon müvet illette (1. V.U. 
12. szám), mely egy költői mú alapján költött dolgokat históriai tények gyanánt árult 
Ezt kell kerülnünk. — A lap iádul a a kivánt regény is. 

5164. Szügy. Sz. L. Intézkedtünk, hogy lapjaink addig is megküldésiének. — Ez
úttal helyreigazítjuk azon lapunkban közlött állítást is, mintha a nógrádmegyei Mohóra 
községben tartott Széchenyi-gyászünnepély alkalmával az Akadémia ügye szóba nem ho
zatott volna, ön az ellenkezőről tudósít s általunk az illető adakozók megnyugtatására 
nyilvánítja, hogy az adakozási összeget július végén fogja nálunk személyesen kézbesíteni. 
Ez azért történik, mert részint még folyvást történnek önnél aláírások, részint többen 
még be nem fizették az aláirt összegeket. 

5165. Déva. B. Nagy József urnák. A kivánt „Méhész naptár" nem kapható; 
tessék a küldött 70 krről máskép rendelkezni. (Kiadóhivatal.) 

5166 Olnhfalu D. L. Köszönjük a kitartó buzgalmat az irodalom s lapunk ügyé
ben. A megbízások teljesítve vannak. A hargitai rajzokat s leírásokat várjuk; a kriti
kusoktól nincs mit tartani; a szerkesztői veres „irón" villámhárítóul ajánlkozik. 

6167. V-Dém. V. F. Az arczkép tőlünk nem függő akadályok miatt nem készül
hetett el. Rajzolóink, metszőink sürgetős munkákkal valának elfoglalva. — A mellékelt 
költemény „adható" része is szép, de ugy emlékszünk megjelent már a „Gy. K."-ben. 
átalában ily tárgyú megénekléseknek bőrében valánk minden oldalról. 

5168. Andornak. Sz—6 Pál. A két szám közöl egy sem lőn kihúzva. 
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T A R T A L O M . 

Gróf Mikó Imréhez. Tompa. — Kurbán bég. Elbeszélés, irta Jókai Mór. (Vége.) — 
Magyar királyok arczképcsarnoka, mint iskolai taneszköz. Simon S. — József főherczeg 
nádor érezszobra (képpel). — Jegyzetek Temesvárról es vidékéről (2 képpel). — A pesti 
városliget (képpel). — Tárház : Guttenberg-ünnep. — Szécbenyi-gyászünnepélyek. — 
M. akadémia palotája — Irodalom és művészet. Ipar, gazdaiág, kereskedés. Közintéze
tek, egyletek. Mi újság! Sakkjáték. Színházi napló. Szerk. mondanivaló. Heti naptár. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert (lak. uri-utcza 12. sz.) 

Kiadő-tuiajdoars HeekmaM Gusztáv. - Nyomtatja Lasderer és lleckenaat, egyetem-utasa 4 . szám alatt Pesten 1660, 




