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Balogh Péter. 
A hazai protestáns-világ közelebb lefolyt történetében alig 

volt férfiú, ki annyira magára vonta volna a közfigyelmet, kinek 
neve oly népszerűvé vált volna, mint Balogh Péter. Sikerültnek 
találjuk azon hasonlatot, melyet e férfiú egyik közelebb megjelent 
életiratában olvasánk s mely igy szól : 

„Mig hallgat a természet, s csendben áll az erdő, nem tudjuk 
megítélni, de eszünkbe sem jut, ítélgetni, hogy a vén fák mily 
mélyen ereszthették gyökereiket az anyaföldbe; de ha megdördül 
az ég, zúgó szárnyra kelnek a viharok, B recsegve ropogva ingat
ják az erdőt s a fiatal tölgy vég-
sudarával megcsókoltatják még a 
földet is : akkor látjuk, akkor bá
muljuk a vihar rettentőségét, de 
egyszersmind a vén fák erejét, 
melyeknek dereka mozdulatlan 
áll, s me# sem rendül a vihar mo
rajára." *) 

Eddigi életpályájának egyes 
adatai érdekelni fogják a távolabb 
körben élö nagy olvasóközönséget 
is s azokat a fentemiitett forrás 
után a következőben foghatjuk 
össze. 

Balogh Péter, született 1792. 
február 12 én Szatmármegye Náb-
rád nevü helységében, s gondos 
szülei nevelése alatt szülőföldjén 
kezdte meg alsóbb iskoláit. 1804-
ben a debreczeni főiskolába vitet
vén, a gymnasiumi pályát ugy fu
totta meg, hogy mindig a kitűnők 
sorában foglalt helyet. 1809-ben 
a felsőbb tudományok hallgatá
sára bocsáttatván, azt oly kitűnő 
szorgalommal végezte be, hogy 
érdemei elismeréséül 1815-ben a 
második grammatikai osztály köz-
tanárává választatott. 

Két évi köztanitói pályája után 1818-ban a karczagi iskola
igazgatóságot vállalta el, mely hivatalában oly közkedvességet 
vivott ki, hogy a szokott két év lefolyása után — a mi azelőtt 
soha nem történt — harmadikra is megmarasztották. 

1821-ben bucsut vett Karczagtól, hogy pályáját tovább fussa. 

B A L O G H P É T E B . 

*) Lásd Protestáns képes naptár. 1861. Szerk. Ballagi Mór. Kiadta Engel éa 
Maiidéiig. 

Bár egész tanulói pályáján a papi szent hivatalra készült; de a 
tiszai kerületben azon időben az egyháziak s világiak közt folyt 
keserű harcz annyira elidegeniték a papi hivataltól, hogy politikai 
pályára határozta magát, s Pestre jött, hol is királyi táblai jegyző
nek esküdött fel. 

Azonban az emberek sorsát intéző gondviselés ugy akarta, 
bogy e pályán sem találta magát otthonosnak, visszatért szive első 
választottjához, a papi hivatalhoz, s Pestről Bécsbe utazott, hogy 
onnan külső országi egyetemekre induljon, de az akkori szigorú 

tilalom miatt e szándékáról le kel
lett mondania, s nyelvek tanulása, 
tapasztalás, s az akkoriban felállí
tott bécsi protestáns theologiai 
intézet megismerése végett egy 
évet töltött Bécsben. 

1822-ik év tavaszán vissza
térvén hazájába, a nagy-szalontai, 
üresedésbe jött népes gyüleke
zetbe hivatott meg ideiglenes lel
készül; de ezen minőségben való 
hivataloskodása alatt annyira 
megnyerte hallgatói szeretetét s 
bizalmát, hogy közakarattal ren
des lelkipásztornak választatott. 

1832-ben a nagy-szalontai 
egyházmegye esperese elgyöngü-
lés következtében hivataláról le
mondván, az egyházmegye átalá
nos szavazatával Balog Péter vá
lasztatott heljébe,s mint ilyen vi
selte azóta a terhes hivatalt, részt-
vevén s befolyván minden egyházi 
tanácskozmányba. 

1855-ben raeghalálozván Szo-
boszlai Pap István superintendens, 
az együttülö egyházkerületi ülés 
Balogh Pétert, mint legidősebb 
esperest helyettesitette. Ez idő 

óta megsokasodott a teher Balogh Péter vállain, mert a nagy
szalontai lelkészi s egyházmegyei esperesi hivatal gondjai mellett, 
rcánehezedtek a superintcndensi, kivált jelen viszonyok közt nem 
könnyű, s nem kényelmes hivatal nehézségei és épen ezen hivatal 
erélyes viselése s a küzdelmek közt tanúsított tántorithatlan jellem 
s elhatározottság az, mely őt a protestáns magyar világ tiszteltjei 
közé emelte. 

Mint kormányzó erősen tartotta kezében a reá bízott körmi 



rndját s a reformált egyház egyik hajóját oly elszánt bátorsággal 
vezette a hullámok közt, hogy a hajó népe bizalom-tisztelet- s sze
retettel csüngött rajta s ennek minden lehető alkalommal példás 
jelét adta. 

Egyike volt azon választottaknak, kik a magyarhoni protes
tánsok kérelmeit a felséges trón zsámolyához vitték; ha eleintén 

E K J cxalád drámája. 
(Véti.) 

Az ember szive összeszorult, igy látva egy férfit, kit két mn-
zsa ihlete emelt költővé és müvészszé. 

Mért nem menekül ön íróasztalához? A múzsák legjobb 
kivánt sikert nem arathatott, az a viszonyok hatalmának s nem a I védelmezők a kisértetek ellen. Kezdjen ön egy olyan szép műhöz, 
választottak lágy melegségének tulajdonitható. Maj. 15-dike végre! mint a „Róma leánya" volt; ez lelkét be fogja tölteni; higyje el 
meghozta azt, a miért jeleseink fáradoztak. 

Ezen rendelet folytán léptek ismét a magyar protestánsok 
törvényes jogaik gyakorlatába; ez idő óta a prot. egyházi testüle
tek ismét választási, önkormányzati szabadsággal birnak. A hírla
pok olvasói tudják, hogy a tiszántúli ref. egyházkerület épen aug. 
első napjaiban tartotta superintendensi s felügyelői választását, s 
hogy e két fontos hivatalra két országos érdemű férfiút, az eddigi 
helyettes superintendenst Balogh Pétert és id. báró Vay Miklóst 
választotta meg, kiről bővebben emlékezni, közelebb szintén alkal
munk leend. 

Balogh Péter az egyházi irodalom mezején is megfelelt hi
vatásának, mert számos kéziratban levő eredeti és fordított dol
gozata vár sajtóra, különösen kiemelendük Jób könyvére és Pál 
leveleire tett magyarázatai. 

Balogh Péter mint magános ember is tiszteletre méltó egyé
niség. Nejét még első gyermek-szülésben elvesztvén, közügyektől 
fenm-irad' kevés idejét életben maradt egyetlen fiának s a barát
ságnak szenteli. 

Végre nem mulaszthatjuk el mi is olvasóinkat figyelmeztetni 
a derék főpap élethű arczképére, mely Oszterlamm Károlynál je
lent meg. A tisztes arcz, merész tekintet, határozott állás azt lát
szik mondani : Itt állok, máskép nem tehetek, Isten engem ugy 
segéljen I mig jobbjával az 1791-diki törvényekre mutatva, mintha 
mondaná : Ez azon alap, melyen áll közjogilag a magyarhoni pro
testáns egyház. 

A száraz fa. 
Elhagyott az utas, elhagyott a pásztor, 
Nem j ő feléd senki . . . 
M••>.-/.)!•• .1 ha meglát, kikerül a vándor, 
Hejl pedig szivesen jött ő ide máskor 
Magát kipihenni . . . 

Ha a nap hevétől az utas elbágyadt 
Árnyadat kereste, 
Éa te tőle j ó fa, azt meg nem tagadtad, 
Lefeküdt a gyepre , megpihent alattad 
S uj erőt nyert teste . . . 

Idejött a pásztor deleltetni nyáját 
Ideült tövödbe, 
Barna kenyerét és fűstölt szalonnáját 
Itt költötte ő el és égető szomját 
A forrásba ölte . . . 

Büszke fa voltál te, minden uj tavaszszal 
F<'.vágytál az égig ; 
Gályádon zendült meg legelőször a dal 
Ks legtovább tartott, egész nyáron által, 
Egész késő őszig . . . 

Zengő fának hittak ott az egész tájon, 
Szerettek is akkor; 
Melletted a nélkül, hogy ott meg ne álljon, 
Hogy meg ne pihenjen és hogy meg ne áldjon, 
Kern ment el a vándor. 

S most oly elhagyottan, oly egyedül állsz ot t , 
Nézed a v idéke t . . . 
Meg sem ismerne tán, ki azelőtt látott, 
A z idő testedről lombot és virágot 
Leszaggatott , tépett . . . 

Nem megy feléd senki; a madár se száll rád, 
Mintha az is félne, 
Hogy az a száraz galy, a melyre most rászállt 
Nem adhat már neki biztos helyet, szállást, 
S összerogyik véle . . . 

De ne átkozd sorsod, a jelen ne bántson, 
Nyugodjál bükébe : 
Ez mindenki sorsa ezen a világon, 
A ki jét tott ejívkor, hasonlót nc 
Ne reméljen érté! 

v á r j o n , 

Csávolszky Lajos. 

nekem, a költészet a h.gnyugodalmasabb menhely a világ minden 
fájdalma ellen. 

E szavakra villogni kezdtek beesett szemei, kezemet szoron-
gatá s azzal vált el tőlem, hogy sokat fogunk még majd erről be
szélgetni; monda, hogy vannak igen szép tárgyai; azokat elmondja 
nekem. . 

Ekkor beszéltem vele utoljára. 
Már a költői géniusnak sem volt fölötte hatalma többé. Lelke 

és teste sokkal nagyobb meghasonlásban voltak egymással, mint 
hogy válni ne akartak volna. Egészen elvetette magát; nemso
kára színházi szerződése is letelt, s nem újíttatott meg. Most már 
igazán nem volt hová mennie, mint a temetőbe. 

Csak az volt még ránézve terhes, hogy onnan néha vissza is 
kellett jőni. Ugy sietett odajutni, hogy végkép ott maradhasson. 

Barátai, kik látták szemeik előtt árnyékká válni az egy év 
előtt oly életerős, oly kedélydús férfit, komolyan unszolák, hogy 
hagyjon föl ez életmóddal, mert ez a halálba vezet. 

— Jó helyre vezet. Feleié ö. 
Emlékeztetek gyermekére. Megtámadák atyai érzelmeit. Mi 

lesz abból, ha ö is meghal? 
— Az sem fog sokáig élni. Elvégeztük mi azt Linával; hogy 

együtt fogunk lakni ottan. Majd a kis „Kuntyorka" is ott lesz. 
Erre aztán minden ember azt mondta, hogy igy beszél az, a 

ki részeg, poéta, és komédiás egy személyben. 
Pedig hát igaza volt. 
Néhány hét előtt neje után ment a férj, és mindenki, a ki 

hallá, hogy meghalt, azt felelte rá, hogy ezélt ért. 
A lapok hirdették, hogy a boldogult ifjú pár gyermekét, ne

mes szivü orvosuk, doktor Bókai és neje fogadták gyermekül, s a 
kik ismerik a férjet és nőt, azt mondák rá : boldog gyermek! mi
lyen jó apát, jó anyát nyert másodszor is! 

De már ez mind h iában volt. Hiában apai gond, anyai ápolás, 
játszó testvérek, mosolygó jóllét, orvosi tudomány; emberi rokoD-
szenv! másként végeztek felöle azok oda lenn. 

Már apja temetésekor panaszkodott a gyermek, hogy olyan 
hideg az a koporsó, ne vigyék hozzá közel; ö ugy fél a temetőben; 
vigyék onnan haza. 

Nemsokára ő is megbetegedett. 
Gyámatyja, ki mint a „szegény-gyermekkórház" főorvosa, ezre

ket ment meg évenkint e kisded szenvedők közöl; épen annál, kit 
ugy szeretttt, mint gyermekei testvérét, hiába merité ki tudomá
nyát; mást határoztak felöle azok oda lenn. 

Mikor már látta, hogy nem mentheti meg, arczképét akarta 
bírni a kedves gyermeknek, de ez észrevette a szándékot s rimán
kodni kezdett: „ne fessenek le engem; nem akarok én még meg
halni." 

Honnan tudta a gyermek, hogy ez a két eszme igy következik 
egymásra ? 

Utolsó éjszakáján gyakran fölriadt s fogadott anyja nyakába 
kapaszkodva kiálta : 

, — Anyám; engemet hívnak; de én nem akarok elmenni; na
gyon hívnak. Ne ereszszenek el. 

Pedig mégis el kellett neki menni oda, a hova hivták. 
Pár hétre atyja temetése után e gyermeket is eltemették. 
Apja és anyja sírjaik között volt még egy kis hely, a hová 

egy olyan kis koporsó elférhetett, oda ástak neki sirt a kettős közé, 
ugy hogy csak egy keskeny földréteg választá el amazoknak sirü-
regeifől. 

Es a mint lebocsáták a gyermeket a sir fenekére, a mint meg
zendült fölötte a búcsuima hangja, — íme egyet mozdult a ko
porsó, s benyomva az elválasztó földet anyja sirja felöl, a gyermek 
koporsóitól együtt odaborult anyja keblére. 

Most ott pihennek mind a bármarj, 
Es annak csak egy éve még, hogy ennél az asztalnál hallottuk 

mindháromnak vidám kuczaját összevegyülni. Jókai Mór. 



R é g é s z e t i l e v e l e k 
IPOLYI ARNOLDHOZ. 

I. A győri káptalan óriás anljphonaléja. 
Az első örvendetes benyomás hatása alatt akarlak tudósítani 

azon benső örömömről, melyben jul. 13-án részesültem. Ideirom a 
napot is, mert hiszem, hogy e szerencsés nap régészeti évköny
veinkben szakot képezend; intézem pedig soraimat hozzád, mert 
kivel közölhetném ezen eseményt inkább, mint veled, ki ifjúkori 
kedvencz tanulmányainkhoz nemcsak visszavezettél, hanem leg
újabban bennük mesterem is levél. Azonban, mivel az első hév be
folyása alatt irok, ne véld, hogy itt valami tulsággal fogsz talál
kozni; mert, akármily tűzben vagyok, az igazságtól egy hajszál
nyira sem akarok távozni. 

De halljad e szerencsés eset történetét. Tegnapelőtt este jő 
hozzám egy igénytelen pap, ki muzeumunkat kívánná megnézni. A 
mint a szokásos: „kihez van szerencsémet," hozzá intézem, smondja, 
hogy ö Dudik Béda : gondolhatod, mily benső örömmel ölelem. 
Birodalmunk ezen hírneves történészét, szerzetünk ezen fénycsil
lagát szerény hajlékomban üdvözölhetni, néhány napig tanulságos 
társalgását élvezhetni, reám nézve kimondhatlan gyönyör volt. 

Megnézők tárunkat. D tdik barátságos méltánylása nagyobb 
örömöt okoza, mint a nem-értők ezeréinek üres bókjai. Természe
tes, hogy rólad sokat, de igen sokat beszéltünk. 

Kevéssé késő volt, és ez nap csak a püspöki várban levő ká
polnát — melynek szakavatott leírását a magyar olvasó-közönség 
ismét neked köszönheti — tekintök meg. A mint ezen remek szent 
hajlékba beléptünk, Dudik első szava volt : ez Lippert müve! — 
Gondolhatod, mennyire örültem,és a mi e jeles hazánkfia legnagyobb 
dicsőségére szolgál — minden részleteit hozzáértő szemmel vizs
gálván, az eszélyes egyöntetű müvet mindenben helyben is hagyá. 
Tudom, hogy aradi barátunknak ezen dicséret legbecsesb jutalom 
leszen. 

Pénteken — legnehezebb munkanapomon — csak néhány 
kiszaggatott órát szentelhetek kedves vendégemnek. Néztünk 
Viczay gróf ő tnltsga levéltárából néhány érdekes oklevelet, mint
hogy Dudik jelenleg a magyar palaeographiára különös gondot 
fordit, és az általad oly nagy hirre kapott sz. László fejét, mely 
előtte való nap figyelmét elkerülé, s véleménye szerint három 
külön korszaknak tulajdonítandó. 

Ez alkalommal az egyház egyéb kincseihez nem férhettünk, 
mert, mit eléggé dicsérni nem lehet, zár alatt biztosítva őriztetnek. 

Elmentünk négy órakor Deáky cz. püspök ő miságához, és a 
tudományok oly hő pártolójának bemutatám barátomat azon ok
ból, hogy a ft. káptalan levéltára megtekinthetésére engedelmet 
nyerjünk. A legleereszkedőbb fogadtatás után, siettünk a föegyház 
tornya alatt levő tágas, világos termekbe. A gazdag levéltárt fu
tólagosan áttekintvén, szemünkbe ötlött a káptalan uradalmi le
véltárában fekvő óriás két antiphonale, melyek ámbár ujabb köté-
süek, rendkívüli terjedelmük által feltünknek. Szólt már nekem 
ezekről a télen több izben levéltárnok ur, de télen a hideg, nyá
ron egyéb sürgösb foglalatosságim miatt e kincset meg nem te
kinthetem. Mennyire örvendettünk, midőn az egészen ép hártyának 
néhány lapját forgatva, egy, nagysága által feltűnő, szépsége által 
meglepő kicsided festményre (miniatűré) akadtunk. A kép hármas 
koronájú pápát ábrázol, ki a földben kapával barázdákat huz, míg 
az előtérbeni mintegy öt alak, a figyelőt színeik szépsége által lepi 
meg. Ha az alakokban még némi szögletességet, vagy a rajzban itt-
ott eg^es hibát lehetne találni, pótolja azokat az egész lap hosszát, 
majd két és fél lábat haladó levélékitmény, melynél különbet mai 
nap sem fest a legügyesb kicsidedfestö. A bekezdések nagyok és 
az első kötetben átalán lombozattal diszitvék. A nagyobb képek
ből találtuk még — emlékezetből irom le — Sz. Ágostont, Sz. 
Bertalant, János fejvételét, és a kisded Jézus istállóban való imá-
dását. 

Átmentünk a második kötetre, melyben feltűntek a föbetük 
csupa torzképekböl álló, a képzelödés kimondhatlan változatossá
gával kivitt czifrázatai. Nincsen az életben állapot, az embernek 
foglalatossága, nevezetes vagy nevetséges oldala, melyíyel minden 
ismétlés nélkül nem találkoznánk. Ezen ecsetelt elménczkedések-
nek főtárgyai: a különféle ruhájú és hajnyiretü barátok; a szamit-
hatlan fehér-, kék-, vörös-, sárga-szakállú és nevetségesen fintorí

tott órru zsidók; eltorzított arczu, kettőzött lebenyes sapkáju bo' 
hőczok, oly különcz állásban, hármasával, négyesével, hogy való
ban nehéz eldönteni, vájjon a rajz merészséget csodáljuk-e inkább, 
vagy ezen X V t századbeli Hogarth képzelődése kifogyatlanságát, 
termék eny ségét! 

A néhány százat haladó öregbetün kivül, melyek — némely 
lapon tizenkettesével fordulnak elő, a termény-rajz való és képzelt 
állatait, és a káprázó torzítás mindennemű szüleményeit leltük fel 
majdnem minden lapon. 

Az alakok ruházata átalán német szabású, a csörgő sapka, 
mint emiitéra, gyakori, magyar jelmezre vagy arczra az egész 
könyvben nem akadtunk, ugy szintén lehetetlen volt két mono-
grammon kivül hamarjában valamit találnunk, mi a valószinüleg 
külföldi festőt gyanittatná velünk. Dudik, ki 8 évi utazása közben 
sok ilyenféle könyvet látott, megvallá őszintén, miszerint ehhez 
hasonlithatót, akár terjedelmét, akár a festvényck diszét vegyük 
tekintetbe, nem látott. Azonban hiszi, hogy nem téved, hacdiszmü 
korát 1480 és 1550 közé teszi. 

Természetes, hogy a többszöri átlapozgatás, több ilynemű mü
vekkel való itészi összehasonlítás és a föegyház netán régiebb szá
madásainak áttekintése után lehet csak a munka belszervezetét, a 
templomot, melynek használatára íratott, és az időt és módot, mi-
képen jöhetett a győri káptalan birtokába, biztosan meghatározni. 
A szent énekek, és az ünnepek fokozata lehetnének ebben a leg
jobb kalauzok. 

Nem fogják-e ezt is honfiaink elmellözésével elölünk elragadni 
azok, kik oly buzgók kincseink nyilvánításában, találkozik-e Ma
gyarhonban pártfogó, ki segitendi e remekmű festményeit részletes 
leírásukkal a világgal közleni, szépségeikhez méltó módon nyilvá
nítani, nem ragadhatná-e meg a főt. káptalan engedelmével Aka
démiánk régészeti osztálya e mü pompás közzétételét, azt te ba
rátom, ki a középponthoz közelebb állsz, jobban Ítélheted meg. Arra 
az ejyre kérlek, izgass illető helyen e szép eszme mellett, ezen 
hazánkra nézve becsületbeli ügyben; ugy hiszem a főt. káptalan, 
mely ezen ritka kincs fentartásával az egyházi régészet körüli ér
demeit egy ujjal tetézé, sem az engedelmet meg nem fogja tagadni 
a kiadatáshoz, sem hathatós pártolását elvonni. Én mindent el fogok 
követni, mi csekélységemtől kitelik, hogy e kincsünk magyar 
által ismertessék meg; — te csak segítsd tanítványodat kutfor-
rásokkal, tanácscsal, utasítással! 

Már talán olvastad is, barátom! a Budapesti Hirlap 164. szá
mában, a ,,Győri Közlöny"-böl ezen műkincsről átvett tudósítást; 
figyelmeztetlek azonban, hogy ott a pergamentre nyomtatott szavak 
hibásan állnak, mert az egész Antiphonaleban semmi nyomtatás nem 
található, hanem egyedül írás- és festésből áll. Továbbá a fölfede
zést is ugy kell érteni, miszerint ezen két óriás kötet öröktől fogva 
ismeretes volt a főt. káptalan előtt, és lajstromaiban folytonosan 
fel is soroltatott; tudós barátunk csak becses voltukkal, és maga-
nemébeni egyediiliségükkel ismertetett meg engem, én pedig sem 
fitymáló, annál kevesebbé bántani akaró viszketésből, hanem azon 
őszinte kívánattal, hogy ezen örömnyilvánitással a fijht, tulajdo
nos testületen, kivül az egész műértő és olvasó-közönségnek szer-
zendek legnagyobb örömet, közlém hamarjában, minthogy másnap 
elutazandó valék, e szerencsés esetet a „Győri Közlöny" t. szerkesz
tőségével. 

Barátunkkal élvezetteljes napokat éltem, különben is isme
red; róla mint Mabillonról midőn királyának bemuttatatnék, el le
het mondani: birodalmunk valamint legtudósabb, ugy legalázatosb 
szerzetese! 

Dudik Pestre megy, országos Muzeumunk régészeti, főleg 
nemzeti kincseit tanulmányozandó. A mint megszabadulok, vele 
együtt vendéged leszek *). Isten velünk. Rómer Fl. 

Karluvlcz. 
A jjéterváradi kerületben, a hasonló nevü főváros közelében, 

a Duna jobb partján, kies fekvésű szölöhalmok alatt fekszik a szerb 
patriarcha székesvárosa, Karlovicz. A csinos házakkal s kevés kivé
tellel rendezett s kikövezett utczákkal biró község mintegy GOOO 
lakót számlál, kik jobbára szerbek, de vannak köztük nagy szám
mal németek is. A város közelében két kolostor látható. A kruse-

*) A tisztelt morva tudós Pesten ia megfordult a több napot töltött tud. intézete
ink » tudósaink körében. • Szerk. 



dol, a egy másik, mely a bold. szűz tiszteletére épült, mely utóbbi
nak falai között 1699-ben a hires karloviczi béke is aláíratott. A 
város közvetlen szomszédságában több német nyelvű s ágost. hitv. 
követő község fekszik, melyek II. József uralkodása alatt tele
pedtek meg. 

Karloviczban már a török-szerb határszél közelléte szembe 
kezd ötleni; különösen a heti-vásárokat nagyon is tarka vegyületü 
néptömeg szokta látogatni. A vidék egyik fötermésc a szilva, mely 
aszalva s még inkább pálinkává főzve,a kereskedés legnevezetesebb 
ágát képezi. Seholsem lehet látni szebb öszi-baraczkot, diót és mé
zet, mint e vidéken. A dombokon többnyire vörös bort szűrnek; itt 
készítik a hires itrmöst, mely Budán is nagy kelendőségre talál, ha 
bár az elfogyasztott mennyiségnek legfoiebb tizedrészét lehet va
lódi karloviczi készítménynek nevezni, a többit rendesen helyben, 
vagy Promontorban gyártják. 

Érdekes látni a Karloviczon tul fekvő vidékeken a hetivásárt, 
különösen ha a Törökország felöl ragályos betegségek hire jár.JDe 
másként is. a vámrendszer biztosabb kezelése végett a vásár hosz-
azanfutó deszkakorlátok között tartatik. A belföldieknek kivétel 
nélkül mindent szabad árulni, de a török-szerb részről érkező ela
dók csak élelmi szereket, gabonát, húst. fát és gyümölcsöt hozhat
nak; különösen nagy vigyázat van a török dohányra, mely máskint 
legkapósabb portéka 
volna; a czukor, ká
vé s más gyarmati 
árak becsempészése 
nem jár nagy haszon
nal, azért e czikk, 
nagyban legalább, 
nem sok foglalatos
ságot szerez az ottani 
pénzügyörségnek. A 
vásárosok, korlátok 
előtt állva, mintegy 
két ölnyi messzire 
vannak e g y m á s t ó l 
elválasztva, s igy 
mutogatják egymás
nak az áruczikkeket, 
8 alkudoznak nagy 
kiabálások között. A 
korlátok között levő 
hosszas utczában 
arra rendelt őrök 
vannak, a kik a török-
szerb részről adott 
érczpénzt elébb ecze-
tes vizben megmos
sák, s ugy adják át 

az itteni eladóknak. k • r l o 11 

Bács és régi vára. 

Bács eredete a legrégibb időszak homályában vesz el. Mikor 
és ki által építtetett? nem tudni. Annyit történelmileg bizonyos
nak tarthatni, bogy a magyar monarchia tulajdonképeni alkotója, 
Sz. István első király alatt már vagy meg volt, vagy épen általa 
teremtetett- Mert Chartuitiusból (Hartwich), Sz. István király bio-
graphusából tudjuk : hogy István, miután Kupát, a felzendült ha
talmas és büszke somogyi vezért legyözé, az addig nagy darabok
ban néhány hatalmas nagy birtokában levő Magyarországot 70 
és néhány kisebb részre — megyékre — osztotta fel, mely megyék 
az azok kebelében már fennállott, vagy a hol nem volt, akkorban 
felépített váraktól vették neveiket, igy : Pest, Pozsony, Komárom, 
Baranya stb., azon módon Bácsvármegye is a benne létező Bács 
várától; s ezen megyéket váraikkal együtt tekintélyes személyekre 
bizá, kik azokat Comes Parochianus (főispán) név alatt kormányo-
zák; s ez annál bizonyosabb, hogy mindjárt 1065-ik esztendőben, 
tehát Sz. István halála után csak 27 évvel Vid gróf Salamon király 
hü embere és főtanácsosa az oklevelekben ugy jő elő, mint Bács
vármegye főispánja, ki a történelem szerint Géza és László her-
czegek ellen tulajdon megyéjének népével harczolván, Mogyoród
nál, nem messze Pesttől, elesett. — 1094 ik esztendőben Sz. László 

király Bácsban érsekséget állított fel, Sz. Pál apostol tiszteletére 
szentelt székesegyházzal és káptalannal. Az érsekség a kalocsai 
egyházmegyével 1135-ik esztendőben canonice egyesittetett, a 
mint ilyen mai nap is fennáll; a hatalmas káptalan azonban, mely 
II. Ulászló III. Decretuma 20-ik czikke szerint a zászlós egyházi 
személyek között tündöklött, s 50 lovasból álló bandériumot tar-
tott, a szerencsétlen mohácsi ütközettel elenyészett, s néhai nagy
ságának csak nevét tartja fenn a kalocsai fö káptalan ban ötödik 
helyre iktatott bácsi sz. Pálprépostságában,s Bácsvármegye czime-
rében, mely Sz. Pál apostolt ábrázolja, hosszú bö öltönyben, bal
jában könyvveljobbjában pedig egyenes meztelen pallossal, s még 
most is mind a bácsi régi, mind a zombori ujabb megyeházak 
homlokán díszeleg. 

1518 . és 1519-ik esztendőkben itt helyben rendes és neveze
tt-s országgyűlések tartattak II. Lajos alatt, melyek decretumai a 
Corpus Jurisba, s még részletesebben Kovackich „Vestigia Comiti-
orum"-jában foglaltatnak — 8 igy Bácsnak, már Broderics szerint 
is nevezetes helynek kellett lenni — miután a káptalan s megye 
székén felül, több hírneves érsek is, mint bácsi főispánok itten lak
tak. Ezek közöl nevezetesen, a II. Ulászló idejében hires és hatal
mas Várdai Péter, ki a György szerb fejedelem, s a hatalmas Új
laki Lörincz közt fenforgott mérges viszályokat B.icaból intézett 

levelei által akará le-
csillapítani, s ki a 
bácsi Mosztonga fo-
lyamot nagyszerű 
munkával s költség
gel ásatott csatorna 
által az innen két 
órányira távol eBŐ 
Dunával egybekap-
csolá 8 igy a Mosz-
tongát nemcsak hal-
dussá, hanem hajóz
hatóvá is tevé, — 
nem különben ama 
végzetteljes hirü To
mori Pál, ki mint az 
alsó részek hadi fő
kapitánya a törököt 
több izben, neveze
tesen pedig Ferhád 
basát 15-ezer embe
rével a szomszéd 
Szerémségben tönk
re veré, végre pedig 
a szerencsétlen mo
hácsi ütközetben, 
mint fővezér har-
czolva esett el, — 
ezek lakásaikat állan

dóul Bácsban tartották. — Az 1526-dik Magyarországra nézve 
örökké gyászos évben, nyakavágó sz. János napján Mohács sikján 
vivott ütközet után Szulejman, győztes hóditó hadaival september 
elején az odahagyatott Budára ment, s itt őszi nagy ünnepeit 
bevégezvén, október elején Pestnél a Dunán át kelt, s Jászát/ sze
rint seregeit kétfelé osztván, egyik részét a nagyvezérrel Szeged
nek küldötte, a másikkal pedig önmaga mindenütt a Duna men
tében húzódva, Péterváradnak tartott, romboló útjában sehol 
ellenszegülésre nem találván, az egy Bácsi várat kivéve, hova 
mintegy ötezerre menő magyarság magát behelyezé, s védelmi 
állásba tevé. Két nap volt dolga a hatalmas padisáknak, míg a 
maroknyi magyart az összelövöldözött várral legyőzé, s tova mene. 
Az igy összerombolt vár többé soha fel sem is épült, sőt nemso
kára majdnem egész Magyarországgal a török iga, s uralom alá 
esvén, az alatt másodfél századig nyögött, mindaddig, mig nem 
Budának visszavételével, azután pedig a töröknek Zentánál Bács-
vármegyében 1697-ik évben Eugen Savoyi herczeg által történt 
összezuzásával, az iga alul megmenekedett. 

Bács a hosszas török uralom alatt, valamint a többi hasonló 
sorsra jutott magyar város is, szintén török város lett. Mutatják 
ezt a még most is közel a várbamenetelhez, és a Mosztonga part
jához meglehetős karban fennálló törökfürdők tömör maradványai, 



és azon körülmény, hogy Gévay szerint a Fülektől Nógrádban, 
egész Kragujeváczig Szerbiában messze kiterjedt budai föbasaság-
nak (basaalik) egy szandsákja — (kisebb rangú basa) — itt hely
ben székelt. — A zentai véghetetlen eredményű fényes győzedelem, 
s a török kiűzése után, mindjárt 1698-ik évben I. Leopold császár 
és magyar király az akkori kalocsai érsek s a veszprémi püspökség 
adminisztrátorának Széchenyi Pálnak, s utódjainak megadá a bácsi 
örökös főispánságot ,jure postliminii," kik is ennek következtében 
azon egész nagy tér íöldet, mely a mohácsi vész előtt „Bodrogh és 
Bács" külön vármegyéket képezé, egyedül csak Bács-vármegye ne
vezete alatt kormányozák, s ezen megyei hatóság székhelyévé üá-
csot tevék. — Ennek felsegélése s némi virágoztatása tekintetéből 
már 1719-ik esztendőben, nevezetesen gróf Csáky Imre kalocsai 
érsek, bácsi főispán, s földesúr közbenjárására országos és heti
vásárok szabadalmával, melylyel máig is bir, felruháztaták, s végre 
a megyeházának felépítésével diszesiték; — a megyei hatóság egész 
1811-ik évig folytonosan itt gyakoroltaték mindaddig, inig az a 
Zomborban ujonan felépített nagyszerű megyeházba át nem téte
tett ; — a bácsi megyeház a fogházzal együtt, ugyanazon évben a 
kalocsai érsekségnek eladatván. 

1717. esztendő september 9-én ugy ítélt : „hogy mindaz, a mi a 
Duna és Mosztonga között fekszik, (ez a már említett Mosztonga 
egy, a Bácsvármegye legészakibb határán létező homokos magas
latokon eredő, s Felső-Sz.-Ivántól Zombor, s Bács-felé levonuló, ez 
utóbbit fél hold formában környező s végre innen mintegy másfél 
órányi távolságban a Dunába ömlő mocsáros viz), és még négy, a 
Mosztongán alul fekvő hely, u. m. Széplak, Uros, Fizinda és Tova-
risova Bácsvármegyének adassék; ellenben mindazon helyek, me
lyek a most emiitetteken kivül — a Mosztongán alul feküsznek, 
elkezdvén Bukintól Verbász, Soffron felé, s onnan egyenesen Sza
badkának, 8 végre a Tisza meutében ennek torkolatáig foglaltat
nak, Bodroghvármegye hatóságába menjenek." Az érintett Tova-
risova 8 Bukin helységek most is léte/.nek, Bácstól délszakra egy 
órányira; Széplak mint helység elenyészett ugyan, hanem ezen ne
vezet alatt egy részét teszi a Mosztonga balpartján Bukin felé a 
bácsi határnak. — Glavenics ítélete ugy a hogy, symbolice végre
hajtatott ugyan, de majd az egyik, majd a másik perlekedő várme
gye által novizáltatván, soha valósággá nem vált, s e per majd a 
közben eső háborúk, majd meg más körülmények miatt addig hú
zódott halasztódott, mígnem ezen két vármegye, mely amúgy is 

B á c s v á r r o m j a . 

Nem lesz tán felesleges, mint Bács történetével kapcsolatban 
álló dolgot,itt e helyen megemlitni azon tényt, miszerint VI. Károly 
császár a Magyarország koronás fejedelme a mohácsi vész által 
homályba dőlt vagy épen megszűnt méltóságok, s törvényhatósá
gokat magának az ország alkotmányos rendszerének tekintetéből 
újból kiemelni, fényre hozni, s visszaállítani akarván, 1714-ik esz
tendőben gróf Nádasdy Pált, Bodroghvármegye főispánjává kine
vezte s mivel e megye tényleg nem létezett, hanem az, mint felébb 
is említtetett, B ácsvár megyével egybeolvasztva a kalocsai érsekek, 
mint bácsi főispánok által egy testületben administráltatott, az ak
kori nádornak megparancsolta, hogy törvényes hatósága- és hiva
talánál fogva Bodrogvármegyét válaszsza, vagy delegált bírósága 
által választassa el Bácsvármegyétől. A nádor, Patatics Györgyöt, 
egyébiránt boszniai (diakovári) püspököt delegálta, ki is e peres 
ügyben eljárván, az érdeklett két megyének valóságos elválasztá
sát 1716-ik évi január 21-én Zombor mezővárosban kelt végleges 
Ítélete által kimondotta. Azonban ezen ítélet végrehajtását Bács
vármegye megakadályozván, annak kérelmére az ügynek ujolagi 
átvizsgálásával ismét Patatics püspök bízatott meg; — mindazáltal 
a püspök e közben meghalálozván, ezen ujolagi revisio előbb Ber
kes András váczi, 8 annak megbetegedése miatt — Glavenics Se
bestyén péc3Í prépostoknak hagyatott meg, kik közöl az utolsó 

eddigelé mindig egyetemben administráltatott, az 1 8 0 2 . 8-ik törv.-
czikk által végkép egyesittetett. 

Már a mi magát a régi omlott várat, s ennek topographiáját 
illeti, ez a városon kivül, ennek nyugati részén egy — napkeletről 
nyugatnak nyúló, magános, s kivévén a keleten levő bemenetelt, a 
Mosztongától bekerített hosszudad dombon fekszik; — az egyetlen 
bemenetel egy négyszegletű torony alatti bolthajtásos nagy tág 
kapun történik, honnan egy két sor, s 3 6 belső telekkel ellátott 
házból álló utcza nyúlik, melynek legvégső nyugati részén állnak 
a tisztes régi várromok, egy már beiszaposodott s eltöltött széles 
árokkal az utczától elzárva, mely árokban a néhai híd kőmarad-
ványai még most is látszanak, egy az utcza felöl álló kerekded 
faltól védve. — Ezen fellegvár alakjára nézve egy a nyugat-északi 
részén kissé behorpadt háromszeg, melynek keleti s déli csúcsait 
egy-egy rundella foglalja el, a nyugatit pedig egy négyszeg, s az 
északi részen áll a régi romladozott bö templomtorony. 

Az udvar közepén egy erős, tág s a földszinti osztályon fe
lül háromemeletü magas, négyszegletes torony áll, melynek 
egyik belső szegletében az első emeletből egy kémény, a nyugat-
északi szegletén pedig egy, a falhoz ragadt, nyílásokkal ellátott 
csigalépcső nyúlik fel. A körfalak igen le vannak rombolva, s 
kivált a nyugati oldalon egész a földig. Ezek, továbbá a déli run-



della s a keletinek alsó része, ugy látszik, régiebbek, mint a szebb 
építésű templom s őrtorony, nemkülönben a keleti rundellára épí
tett tág, nagy terem, melyek alkalmasint, a feljebb emiitett érsek
ség és káptalan idejéből valók s gótbizlésüek. 

A vártól keletre a mostani városon keresztül, az itt e várost 
parabola-formában, nagy kanyarulatban észak- s délről övező 
Mosztongának egyik részétől a másikig, észak-déli iránybau hú
zódó egyenes vonalban egy nagyszerű sáncz- s széles árkának 
kitűnő maradványai látszanak. Nyomban, e sánczon kivül, azon 
szegletben, melyet az érintett sánczvonal a déli Mosztongával 
képez, fekszi* a Sz.-Ferencziek zárdája,régi templomával és kitűnő 
tornyával. Ezen — a templom úgynevezett szentélyéhez ragasz
tott, a földtől önállólag felnyúló s tetejéig 17 öl magasságú 
torony a szentély alsó tálával együtt, a legfinomabb s erösebb 
góth munka, mely a középkor első századainak bélyegét hordja 
magán. — A zárda hajdani templomával s a máig is büszkén fenn
álló tornyával valaha a templáriusoké volt, s ezen a történelemben 
oly igen hires egyházi lovagrendnek eltörlésével, már a 14-ik szá
zad elején a ferencziek birtokába jutott. Azután a török beroha-
násakor s még inkább a belmozgalmak alatt elromboltatott, s csak 
a mult század elején s közepén hozatott helyre lassankint. — 
Ennyi, a mennyit Bácsról s régi váráról, eredeti kútfők hiányában, 
hiteles írók munkáiból s a honi törvénykönyvből előadhatni. Most 
Bács egy, 3100 lélekből álló igénytelen mezőváros. 

Állaga István. 

A biztosítás, orvosi szeDipontból 
Azon számos kór közöl, melyek gyarló romlékony testünket 

megtámadják, azt beteggé, tehetienné teszik, legfőbbek és leggya
koribbak azok, melyek egy egész csoportot képeznek ezen czég 
alatt „lelki bántalmak." Oly nagyon elterjedt baj ez, hogy az or
vosnak, ki betegénél vizsgálatot tesz, és a kór okát puhatolja, soha 
sem szabad azt szeme elöl téveszteni, soha azt elhanyagolni, mert 
alig létezik betegség, melynek majd mint indoka, majd mint segí
tője nem szerepelne a lélek bántalma. — Ti, kik ismerősitekkel az 
utczán találkozván, ezen kérdéseikre „hogyan van barátom?" hála
istennel mondjátok, hogy ,jól"; sokszor nem mondatok igazat, de 
csak azért, mert ha el akarnátok árulni sziveitek aggodalmát és 
fájdalmát : oly húrt pendítenétek meg, melynek hangjait nem örö
mest halljátok, inkább hallgattok, és ennyi hazugságot a legszigo
rúbb valláselvek sem kárhoztatnak. 

Ne feszegessük nemesebb részünk bántalmainak ezerféleségét, 
csak annyit kérdjünk magunktól, hogy vájjon azon embernek, ki 
nyugodt lelkiismerettel fekszik és kel, ki társadalmi állása köve
teléseinek megfelel, kinek munkája megtermi naponkint gyümöl
csét, kit Isten boldog, szerető családdal áldott meg, a ki birja 
Isten és emberek szeretetét, vájjon azon ember lelkének lehet
nek-e, és minő bántalmai? 

Lehetnek bizony! mert vannak az embernek némi édes köte
lességei, melyeknek megfelelhetni >ly jól esik, é s melyeknek telje
sülésén szivvel lélekkel munkálunk annyira, hogy nagyobb sze
rencsétlenséget képzelni sem tudunk annál, mint ha valaha oly 
körülményekbe jőnénk, melyek e szent, e kedves kötelmek telje-
sithetését tőlünk megtagadnák. E szent kötelmek legföbbike pedig 
a magunk, és a hozzánk tartozók fentartása. Ez azon inger, mi 
bennünket tettre ösztönöz; ez a rugó, mi cselekvényeinknek erélyt 
ad, ez a czél, mely után az emberek milliói küzdenek, mert, bár a 
társadalomban, kivéve az átalános szükséget, kevés példa fordul 
elö az éhhalálra, de ha egyszer erőnk kifogy, és a társadalom ter
hére esünk, kenyerünk sany-arubb, mint ha véres veritékkel szerez
tük volna azt meg. 

Korunknak jelleme az, hogy az anyagiak utáni vágya felül
múlja annak szellemi törekvéseit. Legnagyobb részét a tömegnek 
jellemzi a kapzsiság, melyíyel embertársa falatja után vágyódik, 
mely hajlama öt hasonlóvá teszi az ázalék férgekhez, kiket górcső
vön bámulunk, mint nyeli le egyik állat a másik testvérét csak 
azért, mert az vékonyabb. Borzadva látjuk azt a naponkinti szo 
moru példákból, hogy emberek, kik pár év előtt jólétben éltek, 
most a nyomor kenyerét eszik. Zilált, borzalmas tekintettel, két
ségbeesett kiülő arczczal járnak kelnek ezen emberek, mintha 
éreznék, hogy ők a gondviseléstől a pazarlás, vigyázatlanság, szc-
rctetlenség, könnyelműség rettentő példáiként szolgálnak ember

társaiknak, pedig talán ok nélkül, mert vájjon ö-e mindig oka 
szerencsétlenségének? nem oka-e annak gyakran a társadalom, 
mely semmi ponton nem jelelt ki neki biztos támaszt, melyhez esése 
közben megkapaszkodhassék? mely nem gondoskodott,hogy legyen 
a szorgalmas polgárnak biztos menhelye, hova, a sors viharai elől 
menekedhessek, és a jövendő titkába egész bizalommal és nyu
godtsággal tekinthessen, söt kényszerité őt, hogy a családi örö
mök édes italába mindig vegyüljön jó adagja azon keserűségnek, 
mit mindannyiszor érez, ha rá néz halála esetén özvegyen mara
dandó nejére, gyámoltalan magzataira, és felsóhajt önkénytelen: 
Szegények! minő nyomor várliat reátok, ha én kidőlök közöletek! 
Te szeretett nö, mint fog epeszteni az egykori jólét boldog emléke, 
ha férjed fájó emlékezetéhez még a sanyarú helyzet is hozzájárulj 
Te ángyali kis leány, nem jö-e majd a nyomor által erényed kísér
tetbe?! Te fiu! ha nem lesz eszköz neveltetésedre, nem válsz-e a 
korán ízlelt, nyomor által a társaság nyűge, botrányává!? 

Ezek, es hasonlók oly gondolatok, miket az ember egy erős 
fájó sóhajjal szokott bezárni, mely elrepül ugyan, de mint a vihar, 
ha elmúlik is, a zaklatás, mit a növényben okozott,meglátszik min
dig annak tengéletén, mert megingott az egész gyökerében. 

Bántva van sokszor bennünk a lélek, és lehangolva a kedély a 
nélkül, hogy annak okáról számolni tudnánk magunknak, mert a 
nemes valóság, a lélek érzi azt, hogy azon bajon, mi őt bántja, se-
gitni kellene,de nem lehet, mit tesz tehát? nem önti ilyenkor pana
szos szavakba baját, hanem felírja mélyen a kedélyre, hogy „itt 
nincs nyugalom." Az orvos, ha e feliratot olvasni tudja, a legki
sebb baj forogván is kérdésben: nem fog sem betegének, sem kör
nyezetének teljes biztossággal sikert ígérni, tudván azt, hogy bár
mely baja legyen is a testnek, azt a lélek bántalma mindig fokozza. 

Hogy pedig ez igy van, azt tudhatja minden ember, mert ta
pasztalja azt, hogy a kézműves, ki fütyörészve fog a munkához, 
többre megy abban, mint a búskomor. Az aratók ha énekelve, 
tréfálva, élezeskedve dolgoznak, sokkal többet végeznek, mintha 
szomorún elgondolkodnak helyzetük nyomasztó volta felett. Vagy 
a napszámosnak miért adunk szegődött bérében bort? azért mert 
akkor jobb kedvvel dolgozván, többet végez. A testi erők tehát 
minden munkában sokszoroztatnak, ha lelkünk nyugodt, kedélyünk 
derült. 

Ezer hála tehát a gondviselésnek, hogy a társadalom az ujabb 
időben emberies kegyeletének legfényesebb tanuját, a biztosító-tár
sulatot életbeléptette. Szabadon lélegzhetik ezután a közép és alsó 
néposztály, munkáit minden terhes szomoritó gond nélkül végez
heti, mert ime ezen nemes czélu vállalat alkalmat nyújt neki 

1-ör. Szeretni önmagát és hozzátartozóit és képessé teszi ez 
érzését tettel is bizonyítani. A férj p. o. biztosítja az első magyar 
átalános biztositó-társulatnál nejét és gyermekeit, hogy az ö halála 
után ezek bizonyos évi dijt kapjanak. Minden hét végén a kiadá
sokba számítja azon néhány krajczárt,mit a végből rakosgat össze, 
hogy negyedévenkint azt a biztositó-társulatnál befizesse. Tehát 
mindannyiszor átfogja érezni az apa és család ezen tett nemes vol
tát, az apa kebele büszke és nyugalmas önérzete miatt dobogni 
fog, családja hálát és megnyugvást fog érezni mindannyiszor. Ily 
pillanatok mindig a családi szeretet ünnepélyes nyilvánulásaira 
nyújtanak alkalmat. 

2-or. Gazdálkodni tanítja az embert. Ha föltette magában és 
megígérte családjának a családfő azt, hogy jövöjökről gondoskodni 
fog, becsület dolga leend szorgalmasan takarítani meg azon kis 
összeget, mi a negyedévi díjfizetésre szükséges, ugy tekintvén azt, 
mint nem sajátját,hanem mint adót,melyíyel szeretetének és önnyu-
galmának tartozik. Hányszor halljuk leginkább a munkás osztály
nál azon mentséget: „Miért gazdálkodjam oly igen? hiszen ha kör
meimmelvágom fel a földet és vért izzadok is a munkában, még sem 
vagyok képes valamit szerezni, és ezzel a néhány krajczárral, mit 
most elfecsérlek,koldusabb úgysem leszek." Nem lesz helye ezután 
az ily mentségeknek, mert ezt a néhány krajezárt, mit naponkint 
el szoktál fecsérleni, add a biztositó-társulattiak, és ha te betegség
ben elnyomorodol, elö reged el, vagy elhalsz, családod vagy magad 
ezért tetemes évi összeget nyerend segítségül. 

3 or. Józan életüekké tesz bennünket. Nem azért pedig, mintha 
talán azon pénzt, mit némely ember cl szokott korhelykedni, igénybe 
venné a magyar biztosító társulat, nem bizony, mert ha a korhely 
minden pénzt, mit szenvedélyérc tékozol, 10 évig oda befizetné, any-
nyi pénzt kapna onnét, hogy maga is megijedne töle, hanem józan 



életüekké tesz ezen intézet bennünket azért, mert ám tessék akár
kinek azon szerencsétleneken végignézni, a kik vagy az ivás, vagy 
más káros szenvedélyeknek élnek; látni fogja : hogy ezen emberek 
nagyobb része azon útra a kétségbeesés által szoríttatott. A két
ségbeesésnek, önerönkbeni bizalmatlanságnak, a setét jövendő fé
lelmének legfőbb orvosa az életbiztosítás. 

4-er. Lelki nyugalmat és kedély derültséget okoz. A madár 
sem énekelgetne oly vidáman a mezün, ha jövendőjéről gondoskod
nia kellene, ha magát, és kisdedeit egész életre biztosítva nem 
érezné; az ember pedig, kinek teremtője pelyhekkel nem ruházta 
fel testét, és kinek fészket építeni nagyobb feladut mint a fecské
nek, és ki gyermekeit sem bocsáthatja oly könnyen szárnyra mint 
a veréb; az ember, mondom, kapott mindezen kedvezmények helyett 
az ő fensőségéhez méltó örökséget, ez az ész. Ennek folytán tud
juk, hogy nem czélunk a jelen percznek élni, hanem mindig a jövő
ről gondoskodni, és legkevesebbet a jelennek, mindent a jövőnek 
áldozni föl. 

Lehet ugyan, hogy biztosítás nélkül sem ég le házunk, lehet 
hogy a jó szerencse ugy fog mosolyogni egész életünkben, hogy 
életbiztosításra semmi szükségünk sem lesz; de ha jó polgárok aka
runk maradni, kik a közjóra mindig működni igen, de a társada
lomnak terhére válni soha sem akarunk; ha önmagunk, és a hoz
zánk tartozók iránt nem akarjuk megszegni a Megváltó szeretet-pa
rancsát, kitévén őket a vak sors szeszélyeinek; továbbá, ha orvosi 

szempontból lelkünk nyugalma által legbiztosabb óvszert akarunk 
szerezni a test betegségei ellen, és végre ha vallási szempontból em
beri méltóságunkat, a lélek isteni származását, magasabb rendelte
tésünket bebizonyítani, és azon boldog öntudatot meg akarjuk 
szerezni, hogy a Mindenhatónak gondviselésére érdemesek vagyunk, 
köteleztetünk a gondviselésnek egy részecskéjét magunkra vállalni, 
mert anélkül várni jövőnk egész boldogságát:nem volna más,mint 
Isten irgalmáhani vakmerő bizakodás. Ez pedig a hét főbűn 
egyike. 

Ha csak ezen röviden elmondottakat figyelembe veszszük, nem 
lehet, hogy ezt ne mondja az ember „Üdvözlünk téged kegyeletes 
intézet,elsö magyar átalános biztosító-társulat!" melyet a jó gond
viselés akkor nyújtott az emberiségnek, midőn annak társadalmi 
viszonyainál fogva legnagyobb szüksége van reád, üdvözlünk! és 
óhajtjuk, hogy a szent czél, melyet eléd tűztél az emberiség jóléte 
előmozdítására, sikeresen elterjedjen. Kívánjuk, hogy a nép minél 
hamarább megismerje jóltevőjét, és felhasználja annak jótétemé-

üdvözlünk nemcsak azért, mert minden ilyen emberies tár
sulatok között legemberszeretübb vagy, legtöbb előnyt nyújtasz, 
és legtöbb alkalmat a boldogulásra, de üdvözlünk téged azért is, 
mert magyar vagy. 

Adjon Isten legjobb jövőt a hazai kegyeletes intézeteknek 1 
— Györ június 7-én 1860. Dr. Sikor József. 

T A R H A Z. 
Szent I s tván ünnepe B u d a - P e s t e n , 1 8 6 0 . 

Testvérlapunk, a „ P o l . Ujd." már szólott arról, mily jelentősége van ezen 
országosan megtartott vallási és nemzeti fényes ünnepnek : ezúttal tehát bát
ran csak az ünnep külsőségeihez tsrtozó jelenetek leírására szorítkozhatunk. 

A mire lapunk jelen száma olvasóink kezébe jut, legnagyobb részben 
mindenki élő szóval is értesült már a történtekről, mert nincs oly félre eso 
vidék, honnan e napokban számos vendégünk ne lett volna. Azonban a ki j e 
len volt is, nem lehetett az ünnepély, s az azt követő, lakomák s tömeges 
mozgalmak minden részletének szemtanúja; mert nem rendező kezek műkö
dének itt, hogy ezáltal látványok eszközöltessenek, hanem mindent maga a 
nagy közönség hoza létre, s az egyéni felfogás és izlés szerint a jelenvoltak 
ott és ugy tölték a nap hátralevő részét, a hol kedvük tartá, vagy a hová a 
tömeg által sodortatának. Azon ismeretes elv, hogy „ a nagy tömeget saját 
maga legjobban tudja rendben tartani,', e napon a legfényesebben bebizonyo-
dott. A felsőbb hatósúgok a testvérvárosi község képviselőire bizák a rend
fenntartás tisztét, ezek pedig a nagy közönség rendszeretetére hivatkozva, 
gát nélkül hagyák a megáradt folyót, melynek hullámai szinig tölték ugyan 
a medret, de a habok a partokon tul nem csapkodának. 

A z egyházi diszmenet kisérctének fő alkotó részét, s mintegy magvát 
a Szent István társulat sok ezerre menő tagjai alkoták, kikhez, az egyletek, 
társulatok és mindenrendü és rangú magánosok csatlakozának. A mágnások 
közöl inkább e rend fiatalabb egyéneit lehetett látni. Szivet örvendeztető 
kedves megelégedéssel láttuk összecsoportosodni azokat, kiket egykor a köz
élet felszínén működni tapasztaltunk. Hiányoztak ugyan a sorból sokan, kiket 
a halál közölünk elragadott, de megtartott az Isten mégis isuierőeink közöl 
eleget arra, hogy ezen emlékezetes összejövetel napján nagy részét azoknak, 
kik egykor a főrendi s követi táblák zöld asztalai mellett, s a megyei ta
nácskozó-termekben mint kitűnő vezértagok, hazafias kitartással küzdöttek 
a nemzeti műveltség, polgárisodás és előhaladás zászlója alatt, együtt talál
hassuk. 

Reggel 7 órakor az ünnepélyben résztvenni óhajtó sokaság egy része 
már a budai várpalota udvarára gyülekezett. A palota egyik szárnyából Be
nedek táborszernagy ur ő excellentiája, egyfelől a tisztelgő katonaság, más
felől a közönségből alakult sorfalak között ment be a várkapoln iba. Egyszerre 
kocsi robogás hallatszott, .- aranynyal pazarul ékesített hat szürkclovas fo
gaton ő eminencziája, Magyarország herczegprimása érkezek meg, oly átalá
nos és harsogó éljenkiáltások között, hogy ahhoz hasonlót rég ideje nem 
hallottunk. 

A z érsek e a számos egyházi segédlet erre a kápolnába ment, a hol a 
„szent j o b b " ereklyéje őriztetik. A közönség, nz ünnep méltóságához tartva 
magát, csendes áhítattal vara meg, mig oda benn a szertartás psaTmodiái vég
bementek. Ekkor önkéntelenül,mint terhes felhőből a mennydörgés, egyszerre 
csak a „ S z ó z a t " vallásos és nemzeti dallnm kezde a levegőbe emelkedni, 
viszhnngoztatva n nagyszerű palotának udvarfelőli magas homlokzatától. 

A menet, & templom felé indulva, ismét visszanyeré tisztán cgyházins 
jellemét, s az ős magyar „ O h dicsőséges szent j o b b kéz i " bymnussa zengett a 
papság, s ahhoz közelebb menők ajkairól. 

A templomban főtisztelendő Ródcr AInjos, egyetemi tanár és hitszónok 
r.igatlá cl azon egy pár ezer embert, kik Mátyás király egykori fényes tem
plomának mai nap már eléggé ízléstelenül átalakított boltozati alatt helyet 

találhatának. A rend azonban oly példás volt, hogy mindazok, kik az ünnep-
tartásban, hogy uj fejezzük ki magunkat, hivatalszerülcg voltak jelen, a to
longás daczára, a templomba juthatának, s ott kirendelt helyeiket clfog-
lalhaták. 

A z egyházi szónok remek beszéde, kétségkívül nyomtatásban is meg fog 
jelenni, addig pedig nagy nehézséggel járna az egyszer hallott, kitűnő gond
dal és művészettel kidolgozott, s ihlettel elmondott műből az egyes helyeket 
pusztán emlékezetből kiszemelni. Óhajtjuk egyszersmind, hogy az elvetett 
mag termékeny földet talált legyen; mert lehettek a hallgatók között olya
nok is, a kik hallván a magyar nemzet ősi fényéről, az Árpádok eposzi ko
ráról, a Hunyadyak ragyogó dicsőségéről, s azon óriási feladat hősiesen tör-
t nt megoldásáról, a midőn az ozmán hatalom hódítási korszakában, Isten, 
épen e nemzet vállaira veté Európa, s a keresztyénség megmentésének sú
lyos kötelességét — helyesebb fogalommal birsndnak a megfogyott de meg 
nem törött magyar nép életképességéről, s a mellett históriai ismeretük tár
házát is, oly téren, mely rajok nézve netán elhanyagolva volt, gyümölcsöt 
igérőleg bővíthetik. — Hogy mily lelkesedés között indult az^egyházi me
net, templom után a várkápolnába, irtuk. A „Szózat" n várpalota udvarán 
újra és ismételt izben megzendült. Leírni azt : mily hatása van annak, ha a 
mcgszámlálhatlan sokaság, ugyanazon érzelemtől vezéreltetve, hangos 
kórusával a levegőt megreszketteti — csak az olvasók képzeleti tehet-
gséét korlátozná szabad működésében. 

A z ének után a prímás kocsija megindulván, a népszerűség koszorúját 
viselő főpásztor a tömeg által a primási palotába kísértetett. A lelkesedés 
még mindig nevekedett; az ifjak közöl többen zászlót ragadva kezükbe, a 
díszkocsi külső üléseire ugrottak, R ezerszeres élj^nzések között, vallás és 
felekezet különbsége nélkül bcbizouyiták ragaszkodásukat. 

A palotába érve, a Szent István társulat igazgatója f. t .Danielik János 
egri kanonok tolmácsolá az összes közönség érzelmeit. Beszéde, több izben 
megszakítva, a tetszés és helycelés nyilatkozatait idézé elő. 

„ Ó eminencziája pedig — mint ezt a „ P . N."-ban feljegyezve találjuk 
— „atyai nyájassággal fejezá kí örömét, hotry szent István ünnepére a hivek 
oly nagy számmal sereglettek egybe ; köszöné az iránta mutatott rokonszen
vet, csodálatát nyilvánitá.hogy ez érzelem ily határtalan, mit azonban annak 
tulajdonit,hogy az egész haza meg van győződve arról, hogy ő mindent meg
tesz a hazáért, a mit csak tehet stb. — Egyszersmind óvá ő eminencziája a 
jelenvoltokat a türelmetlenségtől cs clhamarkodástó], mert mindennek jó l 
meg kell érlelődni, mint a gyümölcsnek, azért béketűrésre és várakozásra 
inté hallgatóit." 

Szívből fakadt éljenzés követé e szavakat, s azután b .Vay Lajos a pro
testánsok nevében szólalt fel. Mire ő eminencziája megjegyzé, hogy a ma
gyart annyira jellemző vallásos türelmesség szellemében, magasztosnak 
találja, hogy a mai ünnepen, mint ngyanazon édes haza gyermekei mindnyá
jan részt ve ttunk. 

A nap hátralevő része vig lakomákra s mulatságokra fordíttatott. Be
nedek táborszernagy^urnái volt a Utplomatiai ebéd, hol a prímás mint föven-
dég jelent meg. O excellcntíája a herczegprimásért emelt poharat, e a 
bibornokérsek körülbclől e szavakkal válaszúit ; „Szép renddel, méltósággal, 
komolysággal ültük meg e nemzeti ünnepet; nyilatkoznom kell nz ellen, 
púntha ez alkalommal rendetlenség vagy kihágás történt volna. Csak azt az 
egyet sajnálom, hogy Ő Felsége nem voltjelen, s nem lehetett tanuja n nem-



zet lelkesedésének. „Éljen a király!" E felköszöntést a magas uri vendégek 
átalános „éljen"-e követte. 

Ugyanezen órában a város külön helyein vig és barátságos lakomák 
rendeztettek. Különösen az „Európa" vendéglőben igen előkelő s hazafias 
vendégsereg gyűlt össze. Károlyi Ede gróf a primásért emelt poharat. 1 >•••<-
tewffy Gyula a nemzetiségek egyetértését élteié Kovács László, heves
megyei bir tokos, kinyilatkoztatá. hogy őt s ismerőseit nemcsak a vallá
sosság, hanem a hazafiúság érzete is gyűjtötte e helyre. Hasonlólag poharak 
emeltettek, Károlyi István és Károlyi Ede grófokért. Deák Ferenczért és 
Bartakovics Béla egri érsekért. Ivánka Imre a távollévőkért ivott, a kik 
jelen nem lehettek, de gondolatban ós érzésben velünk ünnepeltek! 

Jelen volt az angol parliament egyik tagja : Calthorpe ur, a ki angolul 
szónokolt, s kinek szavait Andrássy Gyula g ró f szellemdusnn tolmácsoló. E 
szónoklatban két dolog lepé meg kellemesen a hallgntóknt; először, hogy az 
angolok tudják azt, hogy a magyar arany bulla az angol nagy charta kelté
vel csaknem azon évre esik; másodszor, hogy az nngol szabadelvű ferfiunagy 
elismeréssel szólott a magyar nemzet vallási türclmességéről, s állította, mi
szerint e részben még az angolok is nagyon sokat tanulhatnának a magyaroktól. 

Normanap levén, a színházak zárva maradtak, s azért a kö/öu*ég szá
mára nem maradt egyéb teendő, mint sétálni az utczákon vngy a Városer
dőbe menni. Azonban, a hova az ember elnézett, minden nyilvános helyet 
rakva talált mulatókkal. A z ifjúság egyenesen az ünnep színhelyéről indult a 
Városligetbe, még pedig zászlóval, kalap levéve, és a ,,Szózat"-ot énekelve. 
A menet mindinkább gyarapodott, mig végre a hosszúnál hosszabb király-
uteza egészen megtelt emberekkel; a rend azonban seholsem zavarta
tott meg. Ebédután, a szó teljes értelmében, a fél város gyülekezett ösBze 
Pest városának ezen közmulató helyén. Ének, poharazás, felköszöntés és a 
nemzeties lelkesültség számtalan nyilatkozatai fejezek be a nnpot. A város, 
részben, újra ki volt világítva, a sokaság éjfélig hullámzott az utczákon; a 
Széchenyi-téren, a Komló-kertben, s más ily híresebb vacsoráló helyeken, a 
vigalom „kivüágos kivirradtig" tartott. 

Irodalom és müvés ie t . 
— ( I N Ü I - i k é v r e niexjelent n a p t á r a k . ) Ezúttal csak egyszerűen 

megemlítjük a jövő évkora fecskéit; később bővebben is szándékozunk velük 
megismerkedni. Landerer és Heckenastnál a következő naptárak adattak 
már ki : 1 ) Tárcza naptár 1861-re aranyos kerettel a legkisebb alakban 
szerk. Girókuti. Ára 40 kr. — 2) Hölgynaptár 1861-re szerk. Jósika Júlia, 
aranyos keret, színezett boriték, művészileg kiállítva. Egyetlen a maga ne
mében. Ára 80 kr. — 3 ) Magyar nép naptára 1861-re szerk. Girókuti. Egy 
toldalékkal e czim alatt „Paprika Jancsi mesés kalcndárioma," mindenféle 
tabellákkal. — 4) Bolond Miska naptára. M é g bolondabb az eddigieknél, 
hanem ő már assecuráltatta magát az „Ankcrné l . " Ára 80 kr. — 5 ) Házi 
naptár a magyar nép számára, igen j ó olcsó naptár. — 6) Határidő naptár, 
ügyvédek s minden rendszerető ember számára, számítási tabellákkal bő
vítve. Á r a 1 ft. uj pénzben. — 7 ) István bácsi naptára. Szerkeszté Majer 
István. Ismert erkölcsi s vallásos irányú modorában. Ára 80 kr. — Továbbá 
megjelent : Protestáns naptár. Szerk. Ballagi Mór . (Engel és Mandello 
nyomdájában.) Ára 50 kr. 

•4- Megjelent „Szent István király ünnepe" az ünnepélyes bucsume-
netrenddel. Á nagy király életrajzával és BZ . ereklyéinek s a sz. korona tör
ténetével. Kiadta Werfer Károly. A füzet 18 lapra terjed s 4 képpel van 
diszitve, melyek sz. István királyt, palátltját, koronáját s a korona jelvényeit 
ábrázolják kőnyomatban. 

+ (A Szent-István-Társulat) következő munkácskára figyelmezteti a 
közönséget : „ A szent István első magyar király tisztelete, mint Budán tar-
tatik." X I I . 96 lapra terjed s ára szép kemény kötésben 10 ujkr. Kapható a 
Szent-István Társulat ügynöki hivatalában, Lipót-utcza 8. sz. a. 

+ (Remellay Gusztáv „Multunk hölgyei") czimü, különösen a nőnem 
számára regényes krónikamodorban irt munkájának 1-ső kötete, gr. Széche
nyi Istvánná kőnyomatu arczképével diszitve s Vörösmarty, Garay és Arany 
több szép költeményével is érdekesitve, megjelent. A második kötet jövő hó 
elején fog a sajtó alól kikerülni. A z előfizetési ár mindakét kötetre 1 ft 40 
kr, diszkötésben 2 ft 50 kr. A megrendelések a szerzőhöz (az uj térre, a ma
gyar biztosító-társaság irodájába) küldendők. Mint az első kötetben közzé
tett előfizetők névsorából kitetszik, a munka, különösen hölgyeinknél nagy 
pártolásban részesült. 

•+• Megjelent : „Gróf Széchenyi István rövid életrajza." Szerzé és ki
adja K-tsányi László, ö t szép kőnyomatu kép disziti e 48 lapra terjedő s 
igen csinosan kiállított füzetet. 

4- (Kotsányi László) Mirecourt Eugen „Harmadik Napóleon" czimü 
életrajzának magyar fordítására nyit előfizetést illetőleg aláirást 1 ftjával, 
september végéig Bécsbe, Haas K . könyvkereskedésébe (Singerstrasse 878.) 
küldendő. Ugyancsak Kotsányi László „Költészeti kincstár" czimü magyar 
nnthologiára ie nyit előfizetést, 2 ftjával, diszkötetü példányra 3 fttal. 4 jele
sebb irónk arczképével lesz diszitve. A jövedelem harmadrésze az országos 
Széchenyi-szoborra fog fordíttatni. 

•+• Megjelent a „Tulipános bokréta." Kötöt te Rákosi László és ke
nyeres pajtása Csákány Laczi. Van benne sok sült és sületlen vers 70 ujkrért. 
Ugylátszik, szerző humorizálni szeretne, de sehogy sem akar neki sikerülni. 
J o b b volna, azt a tehetséget nem zaklatni. 

+ (HartUben Olvasó-táráhól) megjelent a 39: és 40. fizet. Tartalma : 
,Jehu társai/' Történeti regény a consulság korából. Irta Dumas Sándor. 

Huszár Imre és Nagy István. Első rész. 

-+- (Virághalmi Ferencz) szorgalmas éa tehetséges fiatal irónk ismét 
egy uj, két kötetes regényére nyit előfizetést ily czim alatt : „A király vé-
denczei." Előfizetési ára a két erős kötetü munkának 2 fl. A z előfizetések 
szeptember végéig szerzőhöz Nagy-Démre (u. p. Pápa) küldendők. 10 elő
fizető után egyszerű, 20 után disz-tiszteletpéldány jár. 

•4- Megjelent : „A magyar ifjúság évkönyve." I. folyam. 1860. Szer
kesztik Beniczky Emil és Urváry Lajos, pesti jogászok. A „Tájékozásul" 
czimü czikk után a 112 negyedrétű lapra terjedő könyv két részre oszlik, u. 
in. szépirodalmira és krónikáira. Amaz negyvenegy, részint ismert, n szint 
ismeretlen nevü ifjaktól hoz prózai és kötött beszédű müveket, melyek eéy 
pár forditást kivéve, mind eredetiek, részben már a lapok hasábjain megje
lentek. A második vagyis krónikái részben pedig a következő öt czikk fog
laltatik : A bajai főgymnasium irodalmi munkássága 1858. és 1859, évek
ben; a nagyváradi gymnasium; a magyar királyi tudományos egyetem: a 
bécsi, Pázmány-intézet; irodalmi mozzanatok a pesti nagy-gymnasiumban. 
A z Évkönyv tartalma átalában a magyar ifjúság szép szellemi törekvésére 
mutat. — Miután e vállalat tiszta- jövedelme a leendő magyar irói segély
egyletre van felajánlva, a szerkesztők a könyv borítékán előleges beszámo
lást tesznek közzé, a miből megértjük, hogy az előfizetők összes száma 
383-ra megy, tehát az előlegesen begyült összeg is ugyanannyi. A kiadások 
mindössze 367 ftra rúgnak, fenmaradt tehát tiszta jövedelműi 16 ft, melyhez 
még a könyvárusi uton eladandó példányok összege járuland. A z előfizetők 
névsora s a teljes számadás a jövő évi folyamban fog közzététetni. 

•4- (Az Öreg Dumasnak „Egy szerelmi kaland") czimű regénye, mely 
közelebb a „Hölgyfutárban", látott először napvilágot, most egy külön Ön
álló kötetben is megjelent. Érdekességére nézve elég legyen annyit megje
gyeznünk, hogy a regény hősnője Bulyovszky Lilla. 

+ (Irodalmunk) nemsokára egy érdekes uti naplóval fog gyarapodni. 
E napló. gr. Wass Ádámnénak Olasz-és Francziaországban tett utazásait 
foglalja magában. Már sajtó alá adták, s ugy halljuk, hogy szeptember kö
zepén fog megjelenni. 

b . — (Uj lap.) Kolosvárott, irja a „ K . K . " uj magyar politikai lap fog 
megindulni „ K o r u n k " czim alatt. Fekete Mihály szerkesztése mellett. 

•4- (Az irói tulajdonjogot szabályzó törvény alapterve) már elkészült, 
s most van tanácskozás alatt. 

-f- (Zeneirodalmunk) legközelebb igen érdekes hangjegyfűzettel gazda
godot t , mely 30 eredeti magyar darabot tartalmaz; Bihari, Csermák, La-
votta. Rózsavölgyi s több más régi magyar zeneszerzőktől, zongorára átirva 
Bartay Ede által. A jeles tartalmú füzet 51 lapra terjed a zsombolyai Cseko-
nics Jánosné Lipthay Leona bárónőnek van ajálva. 

E g y v e l e g . 
A (A chinaiák), egy ujabb utazó szerint, nem egészen olyanok, mint 

Európában irják és rajzolják őket. A szemek ferde iránya nem átalános je l 
lemvonás, mert ott számtalan különféle alakú s jellemű arcz latható ép ugy 
mint máshol. A ruházat sem átalánosan oly egyalaku, mint mi rajzoljuk; 
ezer meg ezerféle szokást láthatni az utczákon, ép ugy mint nálunk s a ru
házat ott, a nagyra fejlett iparnál fogva, felette olcsó s csak a téli bundás 
ruha drága, melyet nyáron mindenki zálogházba küld, hogy ott gondosan el
tegyék, hasonlóan cselekesznek télen a nyári ruhával. Sajátságos nyáron 
látni a kulit, a legalsóbb osztályú munkást, ki a melegben felöltőjét leveti 8 
félmeztelen dolgozik. Néha 500 sajkában ia csoportosan mennek halászni ily 
meztelen állapotban B evezőjük rövid s egyszerű de mégiB kétszer akkora 
hatást fejt ki, mint a mienk. A kulinak egyéb eszköze is felette egyszerű. 
Hihet Ion egyszerűségű szövőszéken késziti a legszebb selyemszövetet; ma
roknyi tüz mellett megfőz egy rakás embernek, fazeka alul gömbölyű s két 
láb átmérőjű, egy láb mély, melyre fedőkép egy mély tálat tesznek, hol halat, 
hust stb. főznek, erre j ő a domború födő, hanem fölül ez is lyukas, úgyhogy 
ide megint kis fazekat tehetni, valaminek a gőzön megfőzésére. A kuli nem 
iszik hideg italt, csak theát s ugylátszik, ettől oly egészséges. Némely orvos
szereket is igen régtől ismernek, igy használják a mirenyt (arsenik) a váltó 
láz ellen. A z érvágást kerülik. Sok betegséget igen helyesen gyógyítanak s 
néha sajátságosan. Igy egy gyermek az angolkórban nagymértékben szen
vedvén, az orvos játszótársul majmot hozott neki, melyből pár nap múlva 
táplevest készitett a gyermeknek a ez meggyógyult attól. 

© (Napoleon-muzeum.) Demidoff herczeg egyik unokája, Elba-szigeten 
gyűjteményt szerez I. Napóleon bútorai-, ékmüvei- s ruháiból. Van ott egy 
levele is, melyet még, mikor Páriában mint elbocsátott ezredes szükségben 
levén, barátjához,Talma azinészhez irt, s ebben többek közt igy nyilatkozik: 
„Legutolsó fillérem van zsebemben. Nem volna néhány frankja számomra? 
Nem fognám visszantaeitni, megfizetném az első országból, melyet meg 
fogok hódítani stb." 

© (Nagy rózsafa) látható Ehltenham-ban egy kertben, mely 30 láb 
magas és a bimbókon kivül 20,000 fejér rózsa csügg rajta. 

b .— (Uj majomfaj.) Nyugat-Afrikában egy majomfajt fedeztek fel, 
mely nem nagyobb egy egérnél, s a természetleirásban Galago murinus ne
vet nyert. 

/ \ (Az angol főnemesség eredete.) G r ó f Cornvallis őse kereskedő, 
Essex-é posztóárus, Cravené ruhaboltos, gróf Varvick-é gyapjukereskedő, 
Northumberland hgé gyógyszerész, a Dortmouth, Radnor, Ducié, Domfret, 
Tankerville, Dormer és Conventri családok alapitói mind szűcsök voltak; 
lord Dudlci ősei nranymivesek stb. 

b . — (Angliában a halászattal) összesen 101,351 ember foglalkozik 
12,802 sajkán; a hálók s sajkák atb. eszközök értékét 7,390960 ftra becsülik. 
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Egyház és Iskola. 
-I- (A pesti egyetemen) Gebhardt Ferencz tanár ur nyugdíjaztatása kö

vetkeztében a gyógyászati klinikum tanszéke üresedésbe ment. 
— Szatmár augusztus 17. ö römmel jelenthetem, miszerint: Szatmár-

Németii gymnasiumunkban az október l-ső napjával kezdődő 186°/, isk. évben 
a négy osztály az ötödikkel fog növeltetni. Kiket tehát a helyzet és hajlandó
i g humánus szellemű tanodánkhoz fűz és köt, bizton hozhatják gyermekei
ket védelme alá a szatmári tanároknak, kikben — mint jóravaló magyar 
emberekben, a növendékek, édes testvéreket, meleg keblű barátokat, s oly 
atyákat találnak, kik az igazságot irgalommal és szeretettel tudják és szok
ták fölereszteni és párositani. — BaHók Gábor igazgató s az ötödik oszt. 
vezértanára. 

— (Prot. egyházférfiak sorsának jobbra fordulása Poklostelken.) K ö 
bölkút (Ermellék), aug. 14. Méltatlan volnék a bizalomra, s hálátlansággal 
fizetnék a jóért, baráti ellátáB- s szives fogadtatásért, ha feledni tudnám azon 
jelenetet, melynek a közelebbi napokban Poklostelek szomszéd helységben az 
ottani t. cz . közbirtokosság meghívásából szemtanuja voltam. Birtok-resig-
natio vala itten, melynélfogva kezéhez vehette, s mint saját magáét szaba
don mivelheti ezután kiki azon földrészt, melyet neki a tagositás kimutatott. 
E tagosítás egyik fényoldala az, hogy az ottani eddigelé sok szükséggel küz
dött protestáns belső emberek állásán segítve van. Nem lehet, hogy Örömmel 
ne tudassam önnel, s becses lapja olvasóival azon szerencsés körülményt, mi
szerint néhány nappal ezelőtt, az evégre testvériesen ölelkezett poklosteleki 
r. kath. és prot. közbirtokosok közreműködése folytán a helybeli ref. lelkész 
46, az iskolamester 23, azelőtt kenderföldekül használt legjobb minőségű 
holdaknak jöttek birtokába. Udv nektek derék honfiak! kik felfogva korunk 
igényeit, s belátva, miként prot. egyházférfinink nyomasztó helyzetén segí
teni legbiztosabb uton tagositás által lehet, j ó példával mentek elő, egy eze
lőtt kevés jövedelmű egyházat az érmelléki előkelőbb egyházak sorába emelni 
sietvén. Vajha példátok a négy folyam partján mindenütt több hozzátok ha
sonló áldozatkész követökre találjon! Legyen jutalmatok, hogy időről időre 
minél nagyobb tudományú s készültséggel biró művelt lelkészeket s tanító
kat nyerjetek. 

Ámbár a dicsőség e részben — egynek kivételével — a t. közbirtokos
ságot éri : szabadjon azonban a több jeles közt t. Balogh Mihály urat, mint 
minden józan reform, haladás s vállalkozás emberét felemlítenem, ki kezdet
től fogva végig, ügyes kezekkel ugy forgatta a tagositás kerekeit, hogy vele 
a belső emberek sorsa is jobbra forduljon; ki azáltal is, hogy az egyház s 
község használatára saját illetőségéből egy hold földet tégla s yályogvetőnek 
kihnsittatni engedet t : bebizonyította, t o g y közhasznú ember. Éljen ő, s vele 
együtt a poklosteleki közbirtokosság; B a tagositás áldásos hasznait élvez
zék mind ők maguk, mind utánuk a következő maradék! Pap Gábor. 

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

0 (Szalmagyári ösztöndijak.) Irtuk, hogy Brunner pesti kereskedő 
saját szalma-kalapgyárában, a munkások serkentésére, a legfinomabb szövet 
készítőinek egy-egy arany értékű érmet tűzött ki jutalmul. E jutalomban 
eddig két leány részesült, az egyik Setér Júlia, a másik Jankó Borcsa, ez 
utolsó még csak 15 éves. 

G (Erdélyben a verespataki aranybányákon) egy helyre akadtak, 
honnét rövid időn legalább is egy milliónyi aranyat remélnek kinyerhetni. 
Mai időben majd mindennap aranybányák felfedezéséről olvasunk s mégis 
átalános a panasz, hogy nincsen pénz. 

/ \ (A pozsonyi kincstári szivargyárban) 550 munkás dolgozik, s ezek 
közöl csak 20 férfi, a többi nő; készit e gyár naponkint átalán 550,000, ha-
vonkint 2 millió és évenkint 26,200,000 szivart. Jelenleg 10 millió darabból 
álló szivarkészlet van raktáraiban felhalmozva. 

© (A magyar bor a Dunafejedelemségekben), irja Komáromy Lajos a 
„Bukuresti Közlönyben, még eddig nem számolhat nagy keletre, mivel ott 
csak a beköltözött idegenek s a bojárok isznak bort s ez utóisók, mint 
mindenben, ugy e czikkre nézve is a franczia eredetűnek adnak elsőséget, s 
nagyrészt csak a franczia pezsgőt s a bordeaux-it fogyasztják. A középosz
tály a magyar bort, melyet Bukurestben a szállítási költség miatt 20 krjával 
mérnek, kissé drágának tartja s inkább iszik az olcsóbb dragosányi és odo-
lestiből, habár ez kissé penészes is. A bukuresti kereskedők azért, ha hozat
nak is magyar bort, azt más borral keverve franczia néven árulják. 

© ( A csempészet Oroszországban.) Oroszországba legtöbb franczia 
pezsgőt csempésznek be és legtöbb lovat ki. A csempészek átalán zsidók, 
kik csekély nyereségért is koczkáztatják életüket. A kicsempészendő lovakat 
könnyű kocsiba fogják,s oly gyorsan hajtanak,hogy az üldöző lovas katonák 
el nem érik, vagy ha már megközelítek, értéktelen tárgyakat dobnak a földre, 
miért a kapzsi üldözők kapva kapnak, s igy igen elmaradnak. 

-f- {Uj találmányú gőzkocsi.) A skót lapok egy uj találmányú gőzko
csit magasztalnak, melyet a Caithneszi gróf saját utasitisa szerint készítte
tett családja használatára, s melyen most a gróf neje és egy barátja társasá
gában Skócziát utazza be. E gőzkocsi a legnépesebb utczákon keresztül 
robog, a nélkül, hogy valakit megsértene, s meredeken fól és le biztosan ha
lad. Könnyebb ezt megállítani, mint a lovas szekeret s oly gyors, hogy egy 
óra alatt 18 mérföldet halad. 

Közintezetek, egyletek. 
© (A Szt.-István-tdrsulat) aug. 16-ki választmányi gyűlése. A társulat 

az ifjúsági irattárt folytatni fogja, olykép, hogy a fordított művek közé mi
nél több és oly eredeti müveket vegyit, melyek tárgya a honi történetből 
legyen véve. — Egy jeles aczélmetsző művésznek Pest számára megnyerése 
tekintetéből oly módon, hogy az itt állandóan telepedjék meg s iskolát állít
son, az elnök ur oda utasíttatott, hogy magát e czélból a müegylettel össze
köttetésbe tegye s a közösen elfogadott javaslatot a közgyűlésnek elóterjesz-
sze. A tagok száma a mult hó folytán 4 alapító és 141 rendes taggal szapo
rodott. 

O (A pesti miiegylet) e havi kiállítása azáltal is nyer érdekességben, 
hogy abban azon olajfestmények is láthatók, melyek közöl a horvátországi 
szűkölködők javára rendezett sorsjáték nyereményei közé megveendő dara
bok vásároltatni fognak. 

© (Uj kaszinó Pesten.) A pesti középosztály, főleg irók, orvosok, ügy
védek, folyamodása kaszino-egylet alakítására, felsőbb helyen helybenha
gyatott. 

© (Uj nevelö-intétet.) Egan James ur, Magyarországon megtele
pedett angol, családja segélyével, az angol nevelési rendszer nyomán, Pes
ten egy leány nevelő-intézetet szándékozik nyitni s különös feladatául tűzte 
ki a vallásosság, házias egyszerűség, eszélyes takarékosság, munkás tevé
kenység s nemes önérzet teljes fejlesztésére hatni. A nyelvek közöl a magyar, 
angol, franczia, és német nyelvekben fognak a növendékek oktatást nyerni. 
Egan ur lakása : Pest Siputcza 3 szám. 

I l i a j s á g ? 
+ (A Kisfaludy-társaság) hirszerint egy szépirodalmi lapot fog ki

adni, melynek szerkesztője Arany János lenne, ki mint a társaság igazga
tója, Pestre teendi át lakását. 

+ (Garay özvegye) fölkéri mindazon előfizetőket, kik boldogult férje 
összes költeményeit tán még meg nem kapták volna, hogy ezt tudassák vele, 
mert ő a nála levő névsor szerint már rég szétküldte a példányokat. 

+ (Boscovicz zongoraművész) Debreczent is meglátogatta, hogy ott 
három hangversenyt rendezzen. Első hangversenyét aug. 12-én adta, köny-
nyen megszámlálható közönség előtt. 

•+• (Esztergomból) irják a „Nép Újságának," hogy ott a herczegprimáa 
ö eminentiája aug. 12-ke éjjelén nagyon meg volt lépetve, midőn hálóterme 
ablaka alatt a pesti egyetemi ifíuság dalárdája, a legszebb, vallásos kenetü 
énekeket egyszerre rákezde. Ö eminentiájának udvari papjai az abla
kokat foglalák el, hogy még inkább gyönyörködhessenek az ifjak énekében, 
kik elvégezvén tisztelkedésüket, halkan, mint jöttek, visszafordultak. 

— Hegedűs János orvos sebész tudor, szülész és műtő, mint magán
gyakorló orvos Budán telepedett le; lakása van a várban Fortuna-utcza 
126 sz. alatt. A feotnevezett a magyar orvosi egyetem sebészi koródájában 
Balassa tanár oldala mellett — mint mütójelölt — két évig működött, s or
vosi tapasztalatok gyűjtése végett hosszabb ideig tartózkodott külföldön is. 

/ \ (Katona József síremlékére) már annyi pénz gyűlt be, hogy az illető 
választmány már az elkészítést is megkezdhette. Dunaiszky László pesti 
szobrász van megbízva a munkával, mely csak a jövő tavaszszal leend befe
jezve s felállítása alkalmasint a költő halála napján, april 16-án, fog végbe
menni. 

A (A mehádiai fürdőkben) felette sok oláhországi bojár van együtt, 
kik az ott megjelenő magyarok iránt a legnagyobb előzékenységet tanúsít
ják. Egy katonai s egy magyarországi czigány zenebanda működik s ez 
utolsónak magyar darabjai mindenkor nagy közönséget csalnak a sétányra. 

+ (Irodalmi részvétlenség.) A „Debreczeni K . " panaszkodik azon fa
gyasztó részvétlenség miatt, mit Debreczen irodalmi mozgalmai iránt külö
nösen az ország fővárosa tanúsít. Ugyanis Kulini B. és Sárváry E. „Magyar 
ország hírneves leányai" czimü vállalatára Pestről két előfizető érkezett, 
Balkányi „Öameaéire" egy sem, Beranger dalai magyar forditására szintén 
egy sem érkezett. A „ D . Közlönynek" is csupán két előfizetője van az or
szág szivéből. Okait nem puhatolja a D . Közlöny. 

+ A „Buk. Közlöny" irja, hogy a külföldről Bukarestbejövő orvosok
nak és szülésznőknek okleveleik előmutatásán kivül még elméleti és gyakor
lati vizsgát kell kiállniok, bármelyik egyetemben végezték is tanulmányaikat. 
E figyelmeztetésre különösen tol Inja a nevezett lap Bukarestbe vándorló ha
zánkfiait s leányait. 

•4- (Dumas Sándorról) azt beszélik jelenleg Nápolyban, hogy legutóbbi 
ottlétekor elindulása perczében egy nápolyinak következő tartalmú emlékla
pot adott át : „Viszontlátásig a királyi palotában, hol Garibaldi egy szobát 
igért számomra fentartani. Dumas Sándor." 

+ (Szerencsétlenség krinolin miatt.) Toursban Francziaországban egy 
férjet az őrültek házába vittek, mert nejének 18 darab krinolinját széttépte. 
A tébolyda! jelölt útközben azt mondta volna, hogy nem most kellene őt az 
őrültek hazába vinni, hanem akkor kellett volna, mikor azt a 18 krinolint 
vette. 

0 {Szebasztopol kikötőjében)nagy szorgalommal szedik ki a vízből a ke
leti háború alatt elsülyesztett orosz hajókat. A munkát egy amerikai vezeti. 
Gj év óta már négy gőzöst s egy fregattot húztak ki a vízből. 
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-|- (Joachim József hazánkfia s világhírű hegedűművész), ki jelenleg a 
hannoverai király első hegedőse, s hangversenyigazgatója, el akarta hagyni 
állomását, de a király bőkezűsége évi járadékát megkettőzteté, s igy ő to
vábbra is megmaradt állomásán. 

— (Sz. István-Ünnep Dunavecsén.) A u g . 19-én a d.-vecsei ref. egyház 
is megülte István király ünnepét; ki az országnak, a hazának, az egész nem
zetnek volt első koronás keresztyén királya. A z ünnepélyt nt. Csikay Imre 
lelkész ur buzgó imával nyitotta meg, melyben könyörgött a haza jólléteért, 
s azért, hogy e honnak fiai és leányai, legyenek hív gyermekei az édea ha
zának. Ezt követte, egy rövid, de velőa egyházi beszéd, melyben megmu
tatta, hogy István szelleme iránt tiszteletünket tartozunk nyilvánítani, 1-ör 
a vallás, 2-or a haza nevében. — A z első részben elősorolta a nagy királynak 
a nemzet megtérítése körüli érdemeit, s az akadályokat, melyekkel küzdenie 
kellett; a második részben előadta,mennyire tisztelte a nagy király, népének 
jogai t s a nemzet szabadságát. A jeles egyházi beszédet rövid ima s alkalmi 
ének rekeszté be. — Ugyanez nap estéjén a lelkész vendégszerető lakán, 
Tomori Annasztáz és Losonczi Lászlóhoz, az irodalom két bajnokához vala 
szerencsénk, s körükben néhány vidám órát élvezhetéuk. — B. I. 

— Losonczról irják aug. 11-ről : Esős időink járnak, temérdek káruk 
van az gazdáknak, miután a learatott vetést sokan be aem hordhatva, csak az 
ugaron hagyták; fele kicsírázik. — Szellemi művelődésünk pang; ifja Örege 
kuglival és kalabriással öli az időt; de ezt ki ne irják, mert betörik a fejem. 
— Sok ember fejfájásról panaszkodik, több pedig fél a kolerától; de eddig 
még egy sem halt bele. — Színészeink nincsenek, s nem is várunk. Ide fél
nek is jőn i részvétlenség miatt, mert itt vagy bukik vagy szökik a színész. 
— E g y 29 éves gyógyszerész provisort Pokorny Antalt, ki aazkórban halt 
meg, mult hó végén nagy fénynyel temettünk el 24 fáklyás és 4 kardoB 
fiatal ember kieéretében. A nagyreményű derék fiatal férfi búcsúztatója, J. J. 
által szerkesztve és előadva helyre illő volt. — /•.'. 

— A szűkölködő horvátok számára rendezett sorsjáték nyeremény-tár
gyai mindenki által megszemlélhetők Testory Antal diszmüáru-kereskedésé-
ben (Vácziutcza és Krístóftér szögletén.) Remélhető, hogy e hir igen soka
kat fog érdekelni, s ezáltal a sorsjegyek ia gyorsabb keletnek fognak 
örvendeni. Hiszszük, hogy nemsokára a húzás napja is közzé fog tétethetni. 

•4- (Reszlernek Zágrábban működő magyar szintársaságáróT) a lapok 
azt a hirt hozták, hogy további előadásai hatóságilag betiltattak. E hirt leg
újabban Zágrábból megezáfolták. A magyar előadások ott nemcsak hogy 
akadálytalanul folynak, de az irántai lelkesedés és pártolás napról napra nö
vekszik. A „ B i b o r és gyászt," meg „Brankovics G y ö r g y ö t " ismételni is kel
lett. A zsiviók, meg az éljenek viharszerüleg rázzák meg minden előadás 
alkalmával a színház falait. Horvát testvéreink egy része horvát, máa része 
magyar nemzeti ruhát visel. Ez utóbbiakhoz tartoznak egyebek közt Jelasich 
Károly gróf, a meghalt bán unokaöcsese, s a Jozipovichok ia. 

— (Reményi Erdélyben.) Kezdi-Vásárhely, aug. 15-én. A u g . hó 9-én 
vala szerencsés varosunk, világhirü művész-hazánkfiát Reményi Edét fogad
hatni. Csernátonig mentünk elébe lelkes szónoklatokkal üdvözölve az érke
zőt, mikre Ő szinte lelkes, magyar nyíltsággal felelt. E g y öreg csikóbőrös 
kulacs s a híres kézdi-vásárhelyi mézes pogácsák kézről kézre jártak a vidám 
csoportban, s főképen nz angol uraság, ki a művész kísérője — ugy meghúzta 
a félvedres kulacsot, hogy magunk is megbámultuk. Toronymagas porfel
legben közeledtek a rohanó kocsik a városhoz, melynek végén ünnepileg 
öltözött kis leánykák fris koszorúkkal áraszták el a művész kocsiját. 

Közebéd után, melyet lelkes felköszöntések fűszereztek, a művész szál
lásán, megjelent a városi nemes csizmadia-czéhnek négy tagból álló küldött
sége, szives üdvözlés után tudtára adva, miszerint a nemes czéh az ünnepelt 
művészt, nevével évkönyveit megtisztelendő, ugyan azon napon tartott gyű
lésében csizmadiainasnak kinevezte, meghíva egyszersmind a művész urat, 
hogy az egybegyűlt nemes czéhet megjelenésével megörvendeztetni szíves
kedjék. 

Reményi azonnal több ur társaságában megjelent a czéhgyülés he
lyén l e l k e - éljenektől fogadtatva, megköszönte a nemes czéh bizalmát, meg
kérte neveiket egyenként emlékkönyvébe beírni, s mig ez és a hazafias sza
vaktól kisért áldomáspohár ürítése folyt, megszemlélve a czéh zászlóját, 
elrendelte, hogy költségén Magyarhon s a Székelység czimere a zászlóra 
felhimeztessék, valamint, hogy a nemes czéh egy pár magyar czizmát készít
tessen számára. Természetesen, hogy mindez örömmel, lelkesüléssel fogad
tatott. 

Most már a hangversenyről kellene írnom, hanem — sutor ne ultra — 
csak a székely nótára tett megjegyzését egy vidéki társunknak említem meg, 
t. í. hogy egy ily kalákással 3 nap alatt Háromszék tenger gabonáját mind 
le arattatná. — Hangverseny után fáklyák lobogása s a Szózat éneklése közt 
kisérte a lelkesült tömeg szállására s onnan a tiszteletére rendezett vacsorára 
a művészt, hol természetes,hogy a lelkesnél lelkesebb felköszöntések szintén 
ki nem maradhattak. 

Másnap városunk (mely szintén tiszteletbeli polgárnak választotta) bú
csút mondott a derék művésznek, a csizmadia-czéh emlékül egy régi emlék
pénzzel lepve meg , az ilyenekben szerfölött gyönyörködőt . Útját innen 
Brassó és Szebennek vette. 

Bevégzésül csak egy pár szót még derék csizmadiáinkról. Ök ugyanis 
m f r f ^ fc 0 1 * eSJ kis olvasó-egyletet alakítottak, üres ideiket hasznos olvasás-
s * : , ^ . t e n ^ 0 ' c - Több lapot hordatva már előre értesülve voltak a művész 
V ki? t \C l l o d i t á * * 1 é a diadalutjáról s innen magyarázható, hogy városunk 
többi lelkes czéhjei felett most csak ők szerencsések a világhirü művészt, az 
angol királyné ő felsége solo-hegedfisét czéhök tagjául bírhatni. 

4 (A magyar kalapok viselése Parisban) mind jobban divatba jő . A 
leggazdagabb és legbefolyásosabb társadalmi körökhöz tartozó urak és höl
gyek viselik a magyar kanász- (a francziák szerint „cannaBse") kalapokat. 

—Alsó-Bácsból aug. 13-ról irják : Folyó hó 12-én az újvidéki ref. egy
házban szép ünnepély ment végbe. A nevezett egyház oly ifjú egyént nyert 
papjául a traktustól éa superintendentiától, kitől nagyon is zilált állapotában 
sok j ó t éa hasznoa felvirágzást remélhet. A z ifjú lelkész beavatója nt. B. ZB, 
cservenkai lelkész ur ihletett szónoklatával nagyon megnyerte a sziveket, a 
mély figyelemre bilincselte a népet, valamint az uj lelkész ia, t. M . I. ur be
köszönő beszédével hivei előtt a köztetszést kivívta magának. A z ünnepély 
méltóságát főként emelte, kerületi főnökünk mélt. V . ur a több nevezetes 
hivatalnok jelenléte, kik bár nem hitünk sorsosi, de épen azért örvend azon 
a mi lelkünk. Társalgásunk fesztelen volt. V i g mulatásunkban megemlékez
tünk sok jelesünkről, sőt kedves hazánkról is. — Aratásunk be van végezve. 
A termés minden gabonából kielégítő. A behordassál nagyon megakadtunk 
a temérdek esőzés miatt; kinn a tarlókon keresztekben csíráztak búzáink 
Most már a nyomtatásra várjuk a kedvező időt. — N. L. 

4 (Még a jégeső is használhat.) Oroazlóról tudósítják a „ P . Lapokat", 
hogy még a jégeső is képes hasznot tenni, daczára annak, hogy nagyon külö
nösen hangzik. Ugyanis az igen szépen diszlő tavaszi repezét egyszerre rop
pant mennyiségű fekete hernyó lepte el , és azt irtózatosan kezdé pusztítani. 
Lehetlennek látszott a repeze megmentése, midőn egyszerre jő reá egy jég
eső, mely a nélkül, hogy a repezében sok kárt tett volna, a fekete hernyókat 
egytől egyig a száráról leverte, s ugylátszik, meg is ölte, mert azóta még fa
ját .-'•in lehetett látni; a repeze pedig kielégítő eredményt mutat. 

4 (A Bukarestben levő magyar dalműtársaságra vonatkozólag) a 
„ B . M . Közlönyben" következő „nyilatkozatot" olvassuk : „ M i g a buka-
reszti magyarságnak zsebében egy párája, asztalán egy darab kenyere és egy 
pohár bora leend, az itt működő magyar dalműtársaaágnak a „consulság ut-
jáni hazaküldéséről," s a „ M . Sz. L a p " levelezője által koholt „hajmeresztő 
nyomoráról" szó sem lehet. Ennyivel tartozunk az igazságnak, s nemzetünk 
itteni töredéke vendégszerető házaik ellen támasztott rágalmak férfias vissza
utasításának. — T ö b b bukareszti magyar polgár." 

4- (Egy kis zavar a német nyelv miatt.) A „Bolond Miska" irta ugyan, 
de azért megtörtént, a mint következik : A z a . . . i adópénztárnak két uri 
egyénen bélyegcsonkitási öszlete levén behajtandó, egy akkori — most már 
Istenben boldogult derék „czivil izátor" kezébe került az ügy, magyarul 
mondva „Er ledigung" végett. Ki is állította annak rendje szerint a ,,/ah-
lungsauftragot" és megkereste mindenek előtt az a . . . i polgármesteri hi
vatalt, hogy Fraulein Amalie von GedŐ és Herr Lazarus v. Kehlmanntól a 
szokásos idő alatt az illetéket hajtaná be. Két fertálymester hat pár csizmát 
szakgatott el szerencsésen ez ügyben, de fájdalom, mind hiában, — mert 
végre is hivatalos tisztelettel tudtára adatott az adópénztárnak, hogy a kér
déses egyének a város határán belől nem találhatók. Keresve is lőnek tehát 
ennek folytán az érdekeltek mindenfelé (ad normán California) Pattonián 
és Tornián (olvasd Battonyán és Tornyán) is, mig végre három év utáni ide 
s tova irdogálás után kisült, hogy a keresett egyének mégis csak A . . . n 
laknak és ott keresendők, csakhogy Friiulcin Amalie von Gedö nem más, 
mint Máli GedŐ ügyvéd éa Herr Lnzarus v. Kehlmann = Lázár Kálmán. 

Levelezés. 
Erdé ly i h í r a d ó , aug. 17. A z erdélyi kisvárosi élethez Európában ma 

már tán csak a déloroszországit lehet hasonlitni, s épen ezért Gogo l vagy 
Lermontoff varázstolla kellene, hogy c rekkenő egyhangúságból képet tud
jon kihalászni. Én meleg délután az utczajtó előtt ülve, könyvvel kezemben 
hallgatom a nagy csendességet éa nézem, a mint a hosBzu kucsmás havas
alföldi pásztorok juhnyája a piaezon lassú bőgéssel áthúzódva hajtja a port 
a végtelen kék ég felé, — mig a postalegény — ez a falusi messiás — a mai 
csomagot kezembe adja, s kölcsön fejében engem is munkára serkent. — A 
kezemben levő könyv a Székely József által kiadott „Kármán és M 
grófné hagyományai," melynél nagyobb érdeket közelebbről szépirodal
munkban kevés mű gerjesztett. E figyelemre méltó irodalomtörténeti adalé
kot én ia élvezettel,olvastam, habár — megvallom —fájt Fanni szép alakját 
elenyészve látni. Érdekes igy is, dc szebb volt ugy, mert most nem egyéb, 
mint Heine „régi története" — ujabb sajátság és zamat nélkül. De bennem 
még nem oszlott el a kétségnek és reménynek minden árnya. Nem hiszem 
egészen, hogy Fanni egy lett volna avval a tiroli asszonynyal — s ujabb 
meg ujabb összevetés után nem hiszem, hogy Kármán magától Írhatott volna 
olyan naplót! A grófnévali viszonya különben is 1789-re esik, s ettől halá
láig még hat év van; azalatt megismerkedhetett a szegény Fannival, ki nap
lójában azt irja, hogy egész összeköttetésök néhány hóra terjedt. — Akár
mint van, elismerendő, hogy a „k i adó" a régies hangot is igyekezett elta
lálni a stylus valódi erejében és színezetében. Bőséges tanulmányul ott ál
lottak előtte Kármán összes művei — ki irodalmunknak körülbelül igy is 
első, Kazinczyt is felülhaladó prózairója. 

A júliusi Erdélyi híradók egyikében említett hirlapirodalmi hozzávetés 
csakugyan teljesedésbe megy. Biztos értesülés szerint, t. i. f. é- okt. l-jén 
„Korunk" czim alatt s a „Pest i Hirnök" előbbi munkatársa Fekete Mihály 
szerkesztése mellett (ki Kopasz László álnéven volt ezelőtt ismeretes), K o 
lozsvártt hetenkint kétszer megjelenő politikai lap fog megindulni. Nem em
berség a „Kolozsvári K ö z l ö n y " két csillagos újdondászától, hogy a keletkező 
lapot már j ó előre diffamálja. 

Még egy hason terjedelmű, teljesen független politikai és eucyclopae-
díai újság tervéről is van tudomásunk, mely aztán a Királyhágón innen a 



harmadik magyar közlöny lenne; de effelöl még most bővebb adatokkal nem 
szolgálhatunk. 

„ N a g y Jakab, első székely tilinkós" — ki mellesleg mondva sem nem 
Nagy, sem nem székely, hanem Groaz nevü marmaros-szigeti élelmes izrae
lita — Kolozsvártt közönséget nem gyüjthetvén, „külföldre indulása előtt" 
a Szilágyságban tesz művészi körutat. Pedig ott úgyis elegen vannak — 
szerencsétlen furulyások! Z. 

Gróf Mikó Imrének Beszterczén tett látogatása alkalmával, oda érke
zésének emlékezetes napját nagyszerű fáklyásmenet s diszlakoma zárta be, 
mely utóbbinál a magyarok a tiszteletükre elzengett német dalokra magyar 
dallal s a „Szóza t " elzengésével s éljenekkel válaszoltak. A fáklyásmenet a 
„Rákóczy indulóval" vonult a gróf lakása elé, s a tisztelgést a gróf lelkesítő 
meleg szavakkal fogadta. Aug . 13-kán kezdődtek a tudományos ülések. Dél
ben díszebéd, melyen az akkor érkezett b. Eötvös József is jelen volt. A to-
asztok egymást érték, mindannyia a testvériség, egyetértés-, s szeretet szel
lemétől volt áthatva. B . Eötvös számtalan kitüntetés s megtiszteltetésben 
részesült. A következő napokban ismét tudományos ülések tartattak, miket 
diszebédek követtek, miken fesztelen vigság, s lélekemelő hazafiúi öröm s 
lelkesedés nyilatkozott. B. Eötvös toasztja, ki a közönség kedvencze lett, pá
ratlan lelkesedéssel fogadtatott, 16-kán szétoszlottak a vendégek, szász test
véreinknél a legjobb benyomást hagyva hátra, s a testvóresedés ez ünnepé
ről a legszebb emléket vive el magukkal. 

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

— ( A ház-épités ügye.) Jól értesült kútfőből halljuk, hogy a magyar 
Akadémia éa az első Duna-gőzhajózási társulat között létrejött csere a ház-
telkek iránt, a városi községnek ia megnyerte helybenhagyását. Ennek, a 
gőzhajózási társulat által vállalt köteleztetések tekintetébői kellett kicszkö-
zöltetni. Ezen társulat, mint értesülünk, a jövő tavaszon egy háromemeletes 
házat fog építeni az Akadémiától cserébe kapott telek felén. Remélhetjük, 
hogy akkoron már az akadémiai palota épitése is megkezdődbetik. Háztelek 
már van, és ezzel el van hárítva az egyik nehézség, mi eddig a tervek készi-
téaére szándéklott csődhirdetéat akadályozá. Igy a jövő tavaszon ismét Pest 
szépülésének nézhetünk eléje. Ezen épitkezések azon részén a városnak bizo
nyosan fel fogják az építkezési kedvet, mely egy ideig pangott volt, ébresz
teni. A z akadémiai és gőzhajótársasági telkeken kivül még több eladó telek 
van ott, és alig tévedünk, ha azt hiszszük, hogy 4—5 év múlva egy egészen 
uj házsor fog ottan emelkedni. A z akadémiai palota tervei iránt, mint hall
juk , az előkészületek folyamatban vannak. A z evégre megindult aláírást 
berekesztettnek lehet tekinteni, mint, halljuk, a mennyiben a gyűjtők legna
gyobb része beküldte iveit, és a mi még hátra van, september közepére vá
ratik. I g y aztán tudatván a rendelkezés alatti sommá, a csőd hirdetésnek 
semmi sem fog útjában állani. Ezen j ó hirekhez adhatunk még egy mást is. 
A mint j ó kútfőből halljuk, a magyar szinházi telek ügye is szerencsés for
dulati ponton áll. A városi község ugyanis, következetesen a Akadémia 
irányában követett eljárásához, mint halljuk, oly értelemben készül nyilat
kozni, miszerint ezen kérdés kielégítő mogoldásához is teljes remény lehet. 

— (Heti kimutatás) a Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez a m. Akadé
mia számára beküldött adakozásokról : 

XXXI. közlés : Tisza-Szalkáról többen Horthy Gyula által 15 ft 10 
kr. — Puszta-Fegyvernekről a Széchenyi-ünnepély alkalmával többen Jancsó 
Dániel által 104 ft. (ebből a tökére 47 ft.) — Orosházáról a szabó, szürszabó 
és szűcs egyesült czéhhez tartozó több ifjú Rentsisovszky Ferencz által 6 ft 
10 kr. — Makóról többen 12 ft 10 kr (ebből a tökére 5 ft.) — Madárról 
(Komárom) többen Antal Dani által 16 ft 50 kr, 1 db. kétpftoa tallér, 1 uj
ftos, 1 ra. húszas. — összesen : 153 ft 80 kr., 1 kétpftoa tallér, 1 ujftos és 1 
n i . húszas. 

Az eddigi I—XXXközlésekkel együtt: 1 2 , 4 3 2 ft 8 5 k r ; 1 régi római 
arany, 1 huszfrankos arany, 105 cs. arany, 18 két pftos tallér, 1 orosz tallér, 
3 ujftoa, 137 húszas, 2 negyedftos, 1 tizes, 1 db. 100 pftos éa 10 db. 20 pftos 
nemz. államkölcsön-kötelezvény. 

— (Részletes kimutatása) a Vasárnapi Ujaág szerkesztőségéhez érke
zett fentebbi adakozásoknak, melyhez többen járultak : 

Tisza-Szalkáról 15 ft 10 krt vettünk a m. Akadémia házára. A z egyes 
adakozók : 

Guthy Komlósi Ilon 6 ft, Horthy Gyula 2 ft, Guthy Imre 1 ft, Staigl József 1 ft, 
Rákóczi Mi'háiy s. leikéi* 1 ft, Fehér János községi biró 1 ft, Mihály József 1 ft és Kis 
Ferencz 1 ft izraeliták, Sebestyén Zsigmond fóldmives 50 kr, Sebestyén Balási Flóra 60 kr, 
Sebestyén Terézia 10 kr, Serfózó János 50 kr, Váradi Károly 50 kr. 

Puszta-Fegyvernekröl a Széchenyi-emlékünnepély alkalmával 104 ft 
gyűlt össze az Akadémia tőkéje és háza javára a következőktől : 

Bán Samu 1 ft a tókére és 1 ft a házra, Borbély Ida 2 ft a tökére, Böck Bertalan 
2 ft a tókére és 3 ft a házra, Brucklow János 1 ft a tókére és 1 ft a házra, Csernyus Kálm. 
1 ft a tókére és 1 ft a házra, Domokos Ferencz 5 ft a tókére és 6 ft a házra, Ehrlicb Jakab 

Színházi napló* 

Péntek, aug. 17. „Kunok." Eredeti opera 4 felv. Zenéjét szerzé Császár 
György. Császár ő Felsége születésnapja előestéje levén, a azinház teljes ki-
világittatása mellett a néphymnus énekeltetett el. 

Szombat, aug. 18. „Othello, a velenczei szerecsen." Opera 5 felv. Zenéje 
Rossinitól. A szereplőkön némi haladást lehetett észrevenni az első előadás 
-óta. Ha gyakrabban előadják e darabot, ugy hiszszük, még jobban is fog menni. 

1 ft a tókére és 1 ft a házra, Ehrlich József 2 ft a tókére és 3 ft a házra, Ehrlicb Mosev 
6 ft a tókére és 6 ft a házra, Ehrlich Salamon 1 ft a tókére és 1 ft a házra, Gaizágó Jakub 
2 ft a tókére és 2 ft a házra, Jauesó Dáaiel 2 ft a tókérs és 2 ft a házra, Knétsy Venczel 
3 ft a tókére és 2 ft a házra, Kohn Jakab 1 ft a tókére, Krcnn Sebestyén 2 ft a tókére és 
2 ft a házra, Kronstein Farkas 1 ft a tókére, Kudelka Bertalan 2 ft a tókére és S ft a 
házra, Kudelka József 2 ft a tókére és 3 ft a házra, Petrovay Adám 2 ft a tökére és 2 ft a 
házra, Petrovay János 5 ft a házra, Petrovay László 5 ft a házra, Propper Lipót 1 ft a tó
kére, Puchlin Ám. 1 ft a tókére és 1 ft a házra, Szabó György 1 ft a tókére és 1 ft a házra, 
Tancsits György 1 ft a házra, Tili V. ncci I 1 ft a tókére'és 1 ft a házra, Tóth István 1 ft a 
tókére és 1 ft a bázra, Tregnle Jakab 2 ft a tókére és 2 ft a házra, Vitéz János 1 ft a tó
kére és 1 ft a házra, Weisz Ábmhám 1 ft a házra. 

Orosházán a szabó, szürszabó és szűcs egyesült czéhhez tartozó néhány 
ifjú aug. 19. és 20-án mulatságot szándékozván tartani, hogy ennek szellemi 
haszna legyen, elhatározták, hogy az Akadémia számára 6 ft 10 krt külde
nek. A z adakozók nevei : 

Górbics János 10 kr, Nácsa Mihály 10 kr, Valaszkay Mihály 10 kr, Kocsondi An
tal 10 kr, Zalaji János 10 kr, Erós Lajosi 10 kr, Szurszahó József 10 kr, Be.nkó István 
10 kr, Farkas Ferencz 10 kr, Szokolay István 10 kr, Bolla György 10 kr, Szúcs József 
10 kr, Brestvanszky Károly 10 kr, Moroci Ferencz 10 kr, Bük János 10 kr, Dén József 
10 kr, Keresztes György 10 kr, 8ze te Pál 10 kr, Bezi Szabó József 10 kr, Csapó István 
10 kr, 8xoboszlay János 10 kr, 1 közös pénztárból 4 ft. 

Makóról ismét 12 ft 10 krt küldettek be néhányan az Akadémia tökéje 
és háza számára, névszerint . 

Kabay Sándor 1 ft 10 kr a házra és 1 ft 10 kr a tökére. Kalló György templ. gond
nok. 1 ft a házra és 1 ft a tókére, Erdei Tódor községi gondnok 1 ft a bázra és 1 ft a tö
kére, Mercse Záchár 50 kr a házra. Ékes János 40 kr a házra. Pák Mihály 30 kr a házra, 
Gyulai Péter 30 kr a házra és 2 0 kr a tókére, Sonkovits István czizmadiamcster 40 kr 
a házra és 40 kr a tökére, Szentpétery István 50 kr a házra és 50 kr a tókére, Burján 
Ferencz 10 kr a házra, Sonkovits Mihály 2 0 kr a bázra, Szilágyi Mihály 10 kr a házra és 
10 kr a tókére, B. Pap Ferencz 10 kr n házra és 10 kr a tókére, Pák László 50 kr a hasra, 
Felberbauer Ferencz 10 kr a tökére, B. Papp Pál 10 kr a házra, Horváth Mátyás 50 kr a 
házra és 60 kr a tökére. 

Madáron (Komárom) még májusban ülték meg a ref. templomban gróf 
Széchenyi gyászünnepét, mely alkalommal t. Beae Elek lelkész ur megha
tóan rajzolá híveinek a nagy hazafi áldásdus életét. Nemsokára összeállottak 
a község lelkesebb tagjai s felhívást intéztek a község minden lakosához, 
hogy az Akadémia házáról, mely a hazai tudományosságnak és művészetnek 
mintegy Vesztatüze s egyenlően árasztja mindenkire boldogitó sugarait, em
lékezzenek meg. Az eredmény a lakosok vagyoni viszonyaihoz képest igen 
kielégítő (16 ft 50 kr, 1 kétpftos tallér, 1 ujftoe, 1 m. húszas. Azonkivül 8 ft 
a Rádayféle könyvtár megvételére.) A következő névjegyzék mutatja, hogy 
a lakosok mily nagy része járult a fentebbi adakozásokhoz : 

Tistt. Bese Elek ref. le'késs másod izb. 2 ft, Antal D. ref. tanitó egy darab 2 ftos 
tallért, Édes Ferencz 13 kr, Szoknyás János 10 kr, Baranyai István 10 kr, Szabó András 
10 kr, Parais Ferencz 10 kr, Lévai Ferencz 6 kr, Lévai János 6 kr, Picziny István 10 kr, 
Bábindaly Ferencz biró 60 kr, Lami Gergely 25 kr, Borsányi János 13 kr, Borsányi Pál 
10 kr, Szitás Gergely 10 kr. Szitás István 10 kr, Mátyás Pál 10 kr. Lestár János 4 kr, 
Beukc Mihálvnc 2 kr, Hédai András 6 kr, Szabó Vincze 7 kr, Picziny István Sz. 16 kr, 
Szűri András 30 kr, Benke János 20 kr. Lami Illyés 20 kr, Lami István 10 kr, Szttcs Fe
renczné 4 kr, Szekeres István 6 kr, Feró Pálné 14 kr, Sebestyén András 2 0 kr, Veres 
István 1 0 kr, Tóth András Sz. 3 kr, Varga Istvánné 1 0 kr. Kocsis János 1 0 kr, Veres 
György 4 kr, Kis András 1 0 kr. Ács Lajos 1 3 kr, Stefankovics Fer. 4 kr, Péntek György 
10 kr, Baranyai János 5 kr, Székely Istvánné 2 kr, Csiesó Ignácz 1 0 kr, Csicsó Sándor 
4 kr, Lakatos József 1 0 kr, Dóczé János 10 kr. Mácsik János 1 0 kr, Antal Lászió 2 0 kr, 
Szatbmári Jánosné 5 kr, Török Lipót 6 kr, Nagy Erzsébet 10 kr, Csulyak András 10 kr, 
Dobai Erasébet 6 kr, Sztict Ferencz 10 kr, Hédai Ferencz 4 kr, Szitás István B. 10 kr, 
Bálint Istvánné 10 kr, Benke Ferencz 10 kr, Nagy András 10 kr, Ács János 10 kr, Izsó 
Istvánné 10 kr, Ipóth Gergelyné 10 kr, Picziny Gergely 10 kr. Szűcs Márton 10 kr, Feró 
Márton 10 kr, Ipóth Pál 1 0 kr, Ipóth Péter 10 kr, Bálint Andrásné 10 kr, Izsó János id. 
1 ft, Kehi Ferencz 10 kr, Kebi István 2 0 kr, Szűri Ferencz 10 kr. Tóth András 10 kr, 
Kovács György 2 0 kr, Kun Gergely 20 kr, Czékus András 24 kr, Fábrik Ferencz 80 kr, 
Lami Sára 8 kr, Fábrik András gond. 6 0 kr, Czibor Sára 10 kr. Szűri Ferencz P. 12 kr, 
Tánczos Pálné 20 kr, Spitzer Károly 1 0 kr, Lapos Ferencz 10 kr, Kis Gergely 5 kr, Kis 
Andrásné 1 0 kr, Szatmári János 20 kr, Szűcs Pál 10 kr, Kneplir Mózes 10 kr, Szűcs 
András 10 kr, Madarász Éva 2 0 kr, Lami János C . 3 8 kr, Bencze Ferencz gond. 2 0 kr, 
Bencze István 10 kr, Bencze András 2 0 kr, Tóth Erzsébet 1 0 kr. Édes Jánosné 20 kr, 
Benke Gergely 10 kr, Édes Vincze 1 ft, Édes Gergely 10 kr, Varga Illés 1 0 kr, Édes 
András 20 kr, Jankus Gergely 1 0 kr, Fábrik Erzsébet 10 kr, Törötté Ferencz 1 0 kr, 
Szűri András 2 0 kr, Czibor János 2 0 kr, Tóth Mihály ör. 6 kr, Ballá Zs. ref. káplán egy 
magyar húszast, Spacsek Venczel 1 0 kr, Tóth András kovács 1 0 kr, Kraboszki Bertalan 
3 kr' Kiánek István 4 kr. Fehér Istv. 2 0 kr. Fehér Ferencz 2 0 kr, Czibor János É. 3 0 kr, 
Lami Ferenczné 2 0 kr. Pap István 2 0 kr, Madarász Istvánné 2 0 kr, Kun Mihály 1 0 kr, 
Szekeres Pál 1 0 kr, Tánczos István 6 kr, Stabó András 1 0 kr, Kottyan Jánosné 5 kr. 
Madarász István 1 0 kr. Kun István 1 0 kr, Nagy Erzsébet 2 0 kr. Veres Ferencz K . 1 0 kr, 
ürbán József 2 0 kr, Bósza János 1 0 kr, Bósza Litván 1 0 kr, Czut István 1 0 kr, Bósza 
Mihály 8 kr, Bábindaly F-rencz 1 5 kr, Bese Andr. 3 0 kr, Ladánvi Mihály 1 0 kr, Ladányi 
András 10 kr, Kelemen Gergely 10 kr, Kelemen Erzsébet 1 0 kr, Tóth Márton 1 0 kr, 
Tánczos Jánoa 10 kr, Tánczos Pál 10 kr, Tánczos Ferencz 10 kr, Szűcs Mihály 8 kr, özv. 
Baranyai Istvánné 10 kr, Czibor Andr. ifj. 10 kr, Csibor János 10 kr, Veres János 10 kr, 
Töröttó Gergely 13 kr, Czibor Audrás 16 kr, Szabó Péter 10 kr. Pap András 10 kr, Tóth 
M. István 10 kr, Tóth Jánosné 10 kr, CMÍCSÓ Ferencz 4 kr, Bocska Ferencz 4 kr, Czibor 
János 10 kr, Bálint Gergelyné 10 kr, Veres Ferencz 20 kr, özv. Bujtár Jánosné 16 kr, 
Czut litván 20 kr. Szitás Sára 10 kr, Ipóth András 10 kr, Ipóth István 10 kr, Nyíró 
Zsuzsanna 10 kr, Tóth Gergely 10 kr, Fábrik Illés 20 kr, Szenczi Ferencz 10 kr, Szekeres 
András 18 kr, Bajkai Ferencz 10 kr, Bujáki Mihály jegyzó egy darab ezüst ujforintost, 
Kerecsényi Rebeka 20 kr, Baranyai István 10 kr. 

Meg is várjuk szinéazeinktől, hogy ne állapodjanak meg ott, a hol első alka
lommal voltak; s ne csak az énekben, de a játékban is tanúsítsanak előmene
telt, annálinkább, mert az opera szövegéből, kivált a hogy nálunk többnyire 
előadják, az ének és zene miatt nem sokat lehet megérteni. E hiány tehát 
minél jellemzőbb játékkal pótolandó, hogy igy az előadást minden nehézség 
nélkül, szöveg hiányában ia megérthessük. 

Vasárnap, aug. 19. Prielle Kornélia hatodik föllépteül : „A szigetvári 
vértanuk." Eredeti szomorújáték 4 felv. Irta Jókai Mór. A vendégművésznél 



•Máriái személyesítette; a többi szerepek szokott módon voltak felosztva, s 
szokott jelesseggel eljátszva. A közkedvességű darab nagy közönség előtt 
folyt le, zajos tapsok s éljenzések közt. 

Hétfőn, aug. 20-án sz. látván király ünnepe miatt a színház zárva volt. 
Kedd, aug. 21 . „A székely ledny." Eredeti vig opera 4 felv. Zenéje 

Huber Károlytól. Nagy közönség. Lelkes előadás, lelkes fogadtatás. 
Szerda, aug. 22 . Prielle Kornélia hetedik fóllépteül: „Tünder-ujjak." 

Színmű 5 felv. írták Seribe és Leyouvé, forditotta Feleki Miklós. 
Csütörtök, aug. 23. „Teli Vilmos." Opera 3 felv. Rossinitól. 

S A K K J Á T É K . 
35- ik sz. fe ladvány. — W e i s z A. J. tanár (Budán). 
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Világos. 
Világos inda! a 3-ik lépésre matot mond. 

29. számú fe ladvány megfe j tése . 
(Weisz A. J. tanártól.) 

Világos. Sötét. 
l ) F e l - c 8 f K e 5 — d 5 A) B) 
2) V g 2 — h l K d 6 — c 6 : 
3) V h l — b 1 K c 6 — d 5 
4) V b l - b 7 í 

Világos. A) SAtét. 
K e i - f 5 : 
K f 5 — e ü 
K e 6 — d 6 

Világos. B) 

1) 
2) V g 2 — f 2 t 
3) F c 3 — d 2 
4) II e 4 — 1' 6j 4--

§«lét . 
K e 6 — f 4 
K f 4 — g 4 
tetszés szerint. 

1) 
2) H e 4 - d 6 f 
3) V g 2 - e 4 f 
4 ) F c 3 - b 4 ^ = 

Helyesen rejtetlek meg. Veszprémben .- Fülöp József. — Letten : Báró Meszéna 
István. — Parabnlyban : Rothfeld József. — Pesten ; Cselkó György. — Debrenenben : 
Sperger F. — Kis-Kürtösön .- Cs. K. — E rendkivül nehéz feladvány megfejtését igen 
sokan, de siker nélkül kísértették meg. 

A 30. számú fe ladvány megfejtése . 
(Anderseentól.) 

Világos. A) SAtét. 
K d 5 — e 6 

Világos. SAtet. 
l ) B g 3 - f 3 K c 4 — d 5 2) 
2) F a 4 - b 5 K d 5 — e 4 : A) 3) F b 5 — c 4 •-

Helyesen fejtetlek meg. Venprémben t Fülöp Jórsrf — Letten .- Báró Meszéna 
István. — \rt»i«son : Oláh Miklós. — Pesten : CBe'kó György. — S%.-K.-Siabadján : Furat 
Sándor. — Rima-Stombaton : Baksay István. — Debrecsenben : Sperger F. — Kit-Kürtő-
t*n : Cs. K . — T.-St.-Mtklóton : Franki A. — Ctongrddon : Kcller Lajos. — Parabutyban: 
Rothfeld József. — Dárdán : Thavenet Lajos. 

Rövid értesítések. Ilérekáia : K. S. Kinek oly jeles tanítója volt mint önnek, at
tól előre is sok jót várunk és remélünk. — S.-Patak : Sz. M. Szívesen kegyelmet adunk 
önnelc. Némi javítással jöhetne. — Gy.-Fejérvár : II L. A mat eszme szépségét nem von
jak kétségbe. Az örökös f adáson talán lehetne segíteni. A 2 8 . sz. f. beküldött megfejtése 
hibátlan. — Stolnok : R. I. Örülünk a viszonttalálkozásnak. Hogy a 3 1 . sz. f. megfejt-
h- tó. jövó számunkbúi tapasztalni fogja. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5 2 5 5 . Vést-e. Szalay S. lelkész urnák és 
5 2 5 6 . t y ö n k Ozsvátb J. tanár urnák. A 2 2 ftnyi adakozások külön-külön kezünk-

hoz érkeztek. Ismételve kinyilatkoztattak lapjainkban, bogy a Szécheny i-szoborra begyülő 
adakozások korlését, felsőbb rendeletek értelmében, abba kellett hagynunk. Biztos kilá
tásunk vau azonban, hogy a szükséges engedély az illető helyen nemsokára ki fog nve-
retni, B akkor a még ki nem hirdetett adakozások közzétételével egy perczig sem fogunk 
késni. Szolgáljon ez ujolsg az illető beküldők s adakozók megnyngtHtásuul. Az Akadémia 
hrizinak ügye, mint mai számunkban olvasható, szerencsésen és véglegesen eldúlt a ma
holnap e maiik tárgyra fordulhat az Akadémia 6gyelme. — A gyönki ünnepélyt illetőleg, 
lapjaink még folyvást hoznak egyes e'keaett, vagy az akkori tárgyhalmaz miatt kiszorult 
tudósításokat Szécbenyi-gyaszünnepél) ekról. 

6 2 5 7 . Leonsleln. Gy. Köszönjük a részvétteljes kérdéseket a távolból. A magyar 
lapok előfizetési statistikája távol van ugyan még attól, hogy a népesség arányához mért 
igényeknek némileg megfeleljen, s midőn ön a bécsi lapok 2 0 — 2 6 , 0 0 0 előfizetőiről beszél 
(különben ritka madár lehet az ott is!), akkor nekünk el kell ugyan némulnunk ittPesten: 
de azért az olvasóközönség száma nálunk folytonos csendes szaporodásban van. Lapunk 
daczára a közbejött százféle lehangoló akadálynak, hét ev óta folyvást megtartá eredeti 
álláspontját, a mi a közönség soliditása mellett tanúskodik, mely ok nélkül nem fordul el 
többé egy felmerülő, csalogató uj firma kedveért, régi barátjától. Igy van ez több más 
laptársainkkal is. Minket illetőleg az ön birtokában levő példányszám tévszámitásra vitte 
önt. Erre nézve tudni kell, hogy kiadóhivatalunknak legalább 18-féle külön könyve vaa, 
melyekben mind az 1. számmal kezdődik az előfizetők jegyzéke. E könyvek a megrende
lés különfélesége szerint vannak szerkesztve. P. o. külön könyve van azoknak, kik a 
V. U. és P. U. lapokat égess évre, továbbá kik fit, negytd évre rendelik meg; azután jfi-
nek azok, kik ctupán a V. U -t, vagy kik ctupán a P. U.-t, vagy végre a V.U.-t és M.S.-t, 
ismét külön-külön egész-, fél-, vagy negyedévi megrendelés szerint járatják. Ezeknek 
tehát mind külön beosztásuk és számuk van. ön száma megkétszerezve, adja példá
nyaink jelenlegi összes számát. A téli-szak mindig 1000 — 1500 példánynyal erósebb. 
Bocsánat ezen, nemis körünkbe tartozó száraz adatokért; kívánjuk, hogy önnek a ma
gyar olvasó-közönség iránti hazafiúi aggodalmait némileg eloszlassák. 

5259. Gomba. Nem lehet azt egy buzgó egyházi kurátornak oly nagyon rosz né
ven venni, ha az iskola szentségét, bár kissé pedáns szigorúsággal, megőrizni óhajtja. A 
kérdés inkább az, vájjon más tekintetben is gyakorlatba vétetik-e ezen lelkiismeretesség? 

5259. Debreczen 19/8. A Petőfit illető ajánlatra. — Hol lakik azon báró? — 
(E levélből sem a levélíró nevét, sem a borítékon a posta helyét nem valánk kepeiek 
elolvasni.) Bővebb tudósítást kérünk. 

5260. Via; körben. Nem használhatjuk. 
5261. K. -(.'SÍI lom j a . Vettük s végig olvastuk a hós költeményt; azt is biszszük, 

hagy a helyszínén s az illetőknél nagy tetszéssel fogadtatnék. De az utóbbiak kevesen 
vannak, s a helyi érdek ezúttal is, fájdalom, visszavonulni kénytelen az átalános érdek 
előtt; a névszerinti megnevezések épen nem járnák. 

Nyilt tér. *) 
( H á l a - n y i l v á n i t á s . ) Szent és mulhatlan kötelessége mindennek, 

ki a becsületesség pályájáról le nem tért, a háladatosság; kivált oly férfiak 
irányában, kik a szenvedő emberiség nyomorult sorsa enyhítésében keres
nek valódi éldeletet. — E g y ily jeles férfiút vagyok én szerencsés, e köz
kedvességű lapok t. cz. olvasóinak bemutatni, t. Bernátfalvi Bernát József 
úrban, ki vidékünkön számos azegénysorsu beteget több rendbeli szenve
déseikből, hathatós rendelvényei s gyógyszerei által alaposan kiemelt, külö
nösen szembajokban a leggyökeresebb s legszerencsésebb segélyt nyújt, ugy 
hogy én, ki 78 éves állapotomban szememvilágától csaknem egészen meg
fosztattam, számos fürdőt s orvosi rendelvényt használtam, s midőn 
már minden reményről lemondtam, szememvilága visszanyerhetése felől, 
utolsó szükségemben s végső reménynyel Bernát József úrhoz fordultam, ki 
is szemeimet megvizsgálván, s minden körülményekre alaposan kikérdezvén, 
oda nyilatkozott, miszerint teljes reménye van látásom visszanyerhetése 
felől, ha rendelvényeit pontosan használom;— azonnal rendelt is gyógyszert 
számomra, melynek 7 napi használása után látásomat a legnagyobb örömemre 
egész mértékben szerencsésen visszanyertem. Igy, miután ez a ritka ember
barát, nemcsak hogy senkitől semmit el nem fogad szíves fáradozásáért, sőt 
a szegényebb sorsú betegeket saját erszényéből látja el minden szükségletek
kel, nehogy a hálátlanság bélyegét hordozzam, de szenvedő embertársaim 
iránt tartozó legszentebb kötelességemet is teljesítsem, legbensőbb hálámat 
nyilvánítom Bernát József ur iránt, kinek is Isten után egyedül köszönhetem 
szemeim világát, s egyszersmind más szenvedő embertársaimat ezen igen 
derék s tapasztalt férfiura figyelmeztetem. — Kelt Gálszécsben, 1860. 
aug. 14-én. — Szirmay Mihály. 

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtőhatóság irányában vállal felelős
séget a Szerk. 
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ii.. 
és betinap 

Katholik. és Prolesl. 
naptár 

Augusztus 

l>7 
28 
29 
30 
31 

1 

Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csötört 
Péntek 
Szomb. 

Gör.-orosz 
naptár 

© N a p -

kelet! nyug. 

Aug. (ó) Ó. P . Ó . p. 
tí 13 Sámuel GltSam 14 B l tMich 5 1 1 6 5 3 
Kalaz. József Gebbard 1 5 N . B A S H Z . 5 1 3 6 5 0 
Ágoston Ágoston 16 Diomedes 5 1 5 6 4 8 
János feje v. K.János 1 7 Miron v. 5 16J 6 46 
Limai Róza Rózsa 1 8 Florua 5 1 7 6 44 
Rajmund hv. Isabella 19Endreést. 5 1 9 6 42 
Egyed apátj Ágoston 2 0 István k. 5 20 6 40 

Holdnegyed : © Holdtölte másodizben 31-én reggel 10 óra 1 3 perczkor. 

Izraelit, 
naptár 

Elul R 
8 
9 

1 0 
1 1 Ráhel 
1 2 
1 3 
14 Sab. 

$ Hold

kelet nyug. 

* 

54 
4 

10 
17 
•22 

T A R T A L O M . 
Balogh Péter (arczkép) — A száraz fa. Csátolszky Lajos. — Egy család drámája 

(vége). Jókai Mór. — Régészeti levelek Ipolyi Arnoldhoz. I. Rómer FUris. — Karlovicz 
(képpel). — Bács és régi vára (képpel). Atlaga Jsteán. — A biztosítás, orvosi szempont
ból. Dr. Sikor J. — Tárház : Szent István ünnepe Buda-Pesten, 1860. — Irodalom és 
művészet. Egyveleg. — Egyház és iskola. Ipar, gszdaság, kereskedés. Közint^zetek, 
egyletek. Mi njság ? Levelezés. A magyar Akadémia palotája. Színházi napló. Sakkjá
ték. Szerkesztői mondanivaló. Nyilt tér. Heti naptár. 

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

Kiadó-tulajdonos HeekenaM Govztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast. egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1 8 6 0 . 




