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Aradi Lippert József. 

Sokban dus, de sokban szegény hazánk aligha szenved valamiben 
nagyobb hiányt, mint szakavatott gyakorlati tehetségű művészek
ben. Azon néhányat is, kik eddig honfitársaink közöl a művészet 
egy vagy más ágában némi tökélyre jutottak, vagy csak a közép
szerűségen felül emelkedtek rendesen a külföld vette és veszi 
maiglan igénybe, mig itthon alig juthat egy és más munkához és 
csak ritkán vergődhetik némi elismerésre. Napjainkban inkább 
mint valaha érezhető ezen hiány, midőn a nemzeti öntudat vala
hára odáig ért, hogy a tudománynak monumentális palotát épit, 
kitűnő férfiaknak emlékeket és szobrokat állit, egyházakat törté
neti müizlésben emel. És mind
erre alig van emberünk, kit 
az egyiknek vagy másiknak 
kivitelével megbizhatnánk. — 
Jobbára csak nagy reményű 
kezdőkkel vagy félig-meddig 
dilettánsokkal kell beérnünk, 
vagy hogy épen a külföldhöz 
kell folyamodnunk. Egy tekin
tetet vetve aVasárn. Újságba, 
látjuk, hogy mig minden szá
ma más és más, uj és uj irói 
és publicistái nevezetességek 
képeit egyre hozza, addig alig 
találkozunk benne itt-ott, elté
vedve, egy képzőművész arcz
képével, legritkábban pedig, 
épen az ujabb korban, nagy
szerű mérvben kiemelkedő mű
építészeinek avatottjaival. Az 
irányadó Henszlmannt, a re-
ménydus fiatal Szkalniczkit 
kivéve, alig tudnánk még va
lakit nevezni, kiről irodalmunk 
eddig megemlékezett volna. 

Egy ily szerény ugyan, 
de munkás és gyakorlott férfit 
mutat be képünk Aradi Lip
pert József hazánkfiában, ki e 
téren nem egy dicséretes szép 
eredményt vivott már ki. Szü
letett 1826-ban Aradon jó
módú polgári szülőktől. Ugyan
ott járta a gymnasialis iskolá
kat. — Gyakorlati hajlamánál 
fogva azonban szillei már ak- A K . V D I L I P P E R T J Ó Z S E F . 

kor az épitészi pályára szánták; de ezen szándék eleve csupán azt 
tűzte czélul, hogy a kézmüben, épitő- s ácsmesterségben ismeretet 
és jártasságot szerezve, idővel építészeti vállalkozó váljék belőle. A 
mesterség gyakorlata mellett azonban a külföld müiskoláit láto
gatva, csakhamar magasabb iránynak indult, s a műépítészet el
méleti és gyakorlati tanulmányozásához fogott. Hamburgban vé
gezve a polytechmkumot, a Németalföld kitűnőbb müiskoláit láto
gatta. Bejárta Európa főbb városait, mindenütt előkelő építészeknél 
keresett és nyert alkalmazást, a tanulmányt mindenkor a gyakor
lattal párosítván. — E téren szerzett ismeretei és ügyessége ál

tal csakhamar annyira kitűnt, 
hogy midőn ezen évtized ele
jén Bécsben is a műépítészet 
ujabb lendületet nyervén, sz. 
István híres góth dómjának 
első javítási s kiegészítési 
munkálatai, az úgynevezett 
orom- vagy csucsmüvek kiépí
tésével megkezdettek, a vállal
kozó Förster és Ernszt építé
szek mellett Lippert hazánkfia 
bízatott meg a technikai mű
vezetéssel és kivitellel. Itt 
nyilt első bővebb alkalma, te
hetsége által mind a szakem
berek elismerését kiérdemelni, 
mind pedig a mütudomány 
férfi aival, kik a munkálatokat 
tanulmányozva, figyelemmel 
kisérték, megismerkedni és 
közelebb viszonyba lépni. A 
műemlékek vizsgálatára és 
fentartására épen akkor Ausz
triában is más államok példá
jára keletkezőben levő közép
ponti bizottmánynak azonnal 
legmegtisztelöbb megbízásai
ban részesült. A bizottmány 
által megismertetésre és le
írásra szánt nevezetesebb régi 
építészeti műemlékek felvéte
lére és lerajzolására kikülde
tett koronkint. S az intézet 
orgánumainak s kiadványai
nak, mint a „Mittheilungen der 
k. k. Centralcommission für 



Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale" és „Évkönyveinek", 
valamint a „Mittelalterliche Eunstdenkmale des oesterr. Kaiser-
staates" czimü, nem különben fényes, mint mübecsü vállalatnak 
legszebb felvételei s rajzai Lippert művészi rajzónjából kerültek 
elö : mint a gurki bazilika, a zágrábi dom, zwetli és neubergi stb. 
monostorok részletes felvételei s előállitásai. Másoknak ismét ere
deti izlésökbeni helyreállítására és stylszerü kijavítására általa 
készíttetett részletes terveket, mint a straasengeli és sz. páli mo
nostorok müemlékbec8ü egyházaira nézve. Hasonló irányban volt 
megbízva a bécsi Archaeologiai társulattól is a nevezetesebb mű
emlékeknek felvételére közlönyei számára. 

A mú •mlékirodalom terén való ezen kitűnő munkássága azon
ban épen csak tanulmányai és tevékenysége mellékes foglalkozá
sának tekinthető. Szakmánya sajátlag inkább a műépítészet gya
korlata, mintsem rajzban előállítása levén, ennek terén tűnt ki 
leginkább munkássága is, részint egyes régibb neveztesebb monu-, 
mentalis épületek stylszerü helyreállításával, részint pedig uj épí
tészeti alkotmányoknak a középkori történeti s egyházi román és 
góth müizlésekbeni emelésével. E nemű tevékenységének aránylag { 

még igen is ifjú s rövid pályája már is, mint mondók, szép ered-{ 
menyekkel dicsekedhetik. A bécsi sz.István dómnak előbb emiitett 
uj ormozati müvein kivül, melyeknek alakításában, mint emiitök, 
lényeges része volt, általa épült az olmützi érsekségnek tiszta ro
mán XII. századi félkör iv Ízlésben egészen újból emelt seminariuma 
Kremsierben, művészi szépségben diszlö egyházával, mely terveze
tei szerint szobrászati iníivezettél, kőfaragványu tagozassál s üveg-
festvényü ablakokkal ékesítve, mintegy két év alatt teljesen elké
szült. Hasonlón munkába vannak általa véve a történeti nevezetes
ségű Welchradi Cirill és Method-féle góth egyháznak, valamint 
sajátlag ugyanezen izlésü, de góth alakjából már nagyobbára, a ké
sőbbi átalakítások által kivetkőztetett olmüczi érseki föegyháznak 
eredeti idomábani helyreállítása és kiépítése. Mely utóbbi nagyobb-
szerü és fényes egyház költsége több százezernyi forintra van szá
mítva. Érdekesebbek több e nemű kisebb munkálatai mellett ránk 
nézve hazánkbani vállalatai, mint nevezetesen Győrben a püspöki 
vár, egykor, ugylátszik, Dóczy Orbán püspök által a X V . század
ban épült fényes góth kápolnájának helyreállítása, mely a háborús 
idők pusztításai által sokat szenvedett, az ujabb időben pedig épí
tészeti izetlenség által eredeti alakjából teljesen kivetkőztetett. 
Lippert ezen müve által, melyet a győri püspök bőkezű költségé
vel létesített, valódi mintaszerű példát adott hazánkra nézve, mint 
kellessék műemlékeink stylszerü helyreállításában eljárni. De emel
lett a tervezetei szerint újból készült köfaragványmüvezettel, uj 
oltárral s bútorzattal, valamint üvegfestvényü ablakokkal díszített 
kis egyházban valódi alkotó tehetsége s nemes ízlésének csak épen 
ugy, mint müértelmének kitűnő tanúságát adta. 

Ugyanezt, csakhogy még nagyobb mérvben, fogja nemsokára 
tanúsít hat ni az általa már is munkába vett nagyobbszerü Héder-
vári-félegyőri föegyháziékes góth kápolnának restauratiója. Kitünö 
mübecsénél fogva annak idején talán leírását rajzaival e lapok is köz-
lendik, s bízvást akkorra tarthatjuk fel a művész ezen uj müvének 
méltánylását. Csak annyit említünk eleve, hogy ezen egyháznak is 
üvegfestvényü ablakokkal való díszítése tekintetéből, a műpártoló 
s nagylelkű győri püspök Lippert tervezete szerint jószágán ha
zánkban első ily üvegfestvényü egyházi ablakgyárt állított fel, 
melyből a sikerült próbák után már is az első ily ablakiestvények, 
hazánk védszentei : István, László, Imre és Erzsébet képeivel eddi
gelé elkészültek és mi kívánni valót sem hagynak. 

Ujabban művészünk Kalocsán is, az ottani érsek nagyobb
szerü egyházi építkezéseibe kezd befolyni; és reméljük, hogy a 
monumentális műépítészed iránynak hazánkban terjedtével mű
vészünknek máshol is mind tágabb hatáskör fog nyílni, mit honi 
művészetünk érdekében nem lehet nem óhajtanunk. A győri püs
pök által adott fényes példája a műpártolásnak, már is nem ma
radt hatás nélkül a megyére és környékre. Azóta művészünk a 
vidéken is ujabb megbízásokban részesült stylszerü szobrok stb. 
tervezésére, melyek kiviteléről az illető lapok, mint nem rég ol-
•vásható volt, dicsérettel szólottak; valamint méltán üdvözlék 
egyházi lapjaink győri egyházi restauratióit, mint műtörténetünk 
epochalia eseményeit. Az illető részről pedig méltó megtisztelés-
ben részesült : a győri püspökség s egyházmegye építészéül ne-
veztetv énki. Legújabban értesülünk, hogy a soproni régi góth dom 
stylszerü helyreállításának kivitele is Lippert által czéloztatik. 

Művészünknek tevékenysége azonban, valamint átalában a 
mai műépitészeté, nem csak egyszerűen a szorosan vett építészetre 
szorítkozik. A történeti építészeti müizléseknek ujabb felvirágzása 
körébe vonja ismét, mint hajdanta virágzása korában, a művészet, 
sőt a kézmű minden nemeit; mely szerint az építészeti tökéletes 
műnek, minden részleteiben oly teljes müegészet kell képeznie, 
milyet a müizlés követel. Ugy, hogy kezdve például a talajtól, az 
ajtókilinc8töl és vasalásától, egész a toronycsúcsig; a csengetyü-
töl egész a kehelyig minden részletnek, a képeknek csak ugy, mint 
a szobroknak, és a bútoroknak, mint a szöveteknek, a felvett mü-
történeti formában összehangzó s egyöntetű ízlésben kell idomítva 
lenni. E szerint a mai műépítésznek, architektusnak, feladata, ter
vezetét a legkisebb részletikíg megállapítani s kézművesek által 

I való kivitelét intézni. Hol a mükelléknek jelenleg teljesen megfe-
{lelni akarunk, ott egy stylszerü karszék sem készülhet el a mü-
I építész nélkül, annál kevésbbé az oltár vagy kehely. S ez ismét 
különösen azon tér, melyen művészünk még gyakrabban remekelt, 

i különösen az egyházi bútorok s edények kiállításában. Az olmü
czi, bécsi, kalocsai érsekek, a győri és váczi püspökök és föegyhá-
zaik számára készitett számos román és góth müidomu arany s 
ezüst, zománcz és drágakő-müvezetü kelyhei, keresztjei, szentség
es ereklyetartói azon legizletesebbek közé tartoznak, minőket az ó 
és uj kor mesterei valaha előállítottak. A küllapok, mint a bécsi 
hivatalos ujság s egyházi lap, ezek nyomán pedig honi lapjaink is 
többször kimerítő leírásokban teljes méltánylattal figyelmeztettek 
az utóbbiakra. Művészünk bécsi műteremét pedig annyira kere
setté tevék, hogy ily eszközeit már többször kiállítania kellett, mi
dőn műértők, főpapok és egyháziak azokat egyiránt látogatták. 

Ily feltűnő jelenségnél természetesen azután el nem maradhat 
a dicsérés s elismerés nyilatkozatai mellett a bírálat sem. Felem-
litésétől nincs okunk tartózkodni, nehogy ismertetésünk csupán 
egyoldalú dicséretnek látszassék. Mit művészünknek a szakava
tottak bírálataikban és magáfinyilatkozataikban hibául róttak fel, 
az egyrészt abból állott, hogy némelyek a régi idomokhozi szoros 
ragaszkodása, ellenben mások szabadabb uj inventiói miatt szólot
ták meg, a szerint t. L, a mint az első esetben bírálói csupán mii-
gyakorlók, a másodikban pedig csupán mütudósok voltak. Igy 
tel: intve, a bírálat dicséretkint hangzik, arról tanúskodván, hogy 
művészünk épen oly híven tudja a történeti müizléseket utánozni, 
valamint ezek alapján ujabb kifejlesztésnek is enged tért. S ez 
nyilván az ujabb mütörténeti iskolának kétségtelen feladata. 

De a mi ránk nézve a művészt kiválólag becsessé teszi, az 
mély honfiúi érzete. S ámbár Lippertet tanulmányai hosszú évso-
ron át távol tartották hazájától; ámbár a külföld nyújtott neki 
egyedül gyakorlatot és munkát eddig; ott jutott elismerésre, s ott 
kénytelen keresni most is nagyobbára élelmét; mégis nem feledte 
e közt, mint annyi más, hazáját és nyelvét; de minden alkalmat 
megragadott és felkeres most is, hogy művészetét hona számára 
hasznosítsa. 

Tényleg bizonyítják ezt hazánkban és ennek számára készült és 
készülőben levő fennebb felsorolt műremekei. De más dolgozataival 
is csak dicsőségünkre szolgál a külföld előtt, midőn rajtok büszkén 
és dicsekedve vallja hazáját; rendesen müve bélyegén hirdetvén, 
hogy „Aradi Lippert József készité," vagy „invenit Jos. Lippert 
Aradiensis." És műtörténetünk nem csekély önérzettel mondhatja 
el, hogy Bécs leguagyobb építészeti műremekén, a sz. István dó
mon, valamint a morva történeti nevezetességű és főegyházakon 
egy hazánkfia vett lényeges részt, s hogy annyi más műremek az 
ő kezéből származott. E mellett pedig a legélénkebb részvéttel és 
figyelemmel kisérvén hazai mütudományi igyekezeteinket, az Aka
démiának archaeologiai bizottmánya által foganatba vett s ujab
ban kiadandó inüemlékismertetésekhez kitűnő rajzaival járult s 
azokat hazafiuilag felajánlá a magyar Akadémiának. Igy járta be 
Ipolyival az ország egyes vidékeit, a honi műemlékeket vizsgálva s 
azokat felviva az Akadémia kiadásai számára. 

Valóban mi sem óhajtandó e részben egyéb, mint hogy művé
szünket hazánknak állandóan megnyerhessük. Telepedhetnék bár 
meg óhajtása szerint föegyházaink egyike mellett,mint főépitőmes-
tere, hogy hazánk számára egy jó építészeti iskolát és páholyt 
alapithatna! 

Tanuljuk meg már egyszer, magunknak megtartani művé
szeinket, hogy művészetük által végre az e tekintetben annyira 
elhagyott és szegény hon diszüljön. —». 



Bucsuztatú az 18G0-ik év fölött. 
Elődeidnél bár j o b b voltál, 
Sorsaktól nem lészsz te se m e n t : 
Itt állunk körben kész sírodnál, 
Mely csendes nyughelyed leend. 
H o g y álmod édesb légyen ott t u l : 
Hadd vessek rád néhány rögöt. 
Hadd zengjem el búcsúztatóul 
Rövid dalom sírod f ö l ö t t . . . 

Hisz' néked ezzel tartozunk mi, 
Kik láttuk ősapáidat 
Egymásután a sirba hunyni 
E g y rosz után a másikat . . . 
Velők egy-egy reményünk tünt le, 
H o g y még megérjük a tavaszt; . . 
De megjövél te és szivünkre 
Meghoztad végre a vigaszt. 

Borús arcz un k eddig csak könyek 
Hervasztó árja öntözó; 
De te kitűzted szebb jövőnek 
Szivárványát lelkünk fölé , 
Mely egy kezét borúra hajtja, 
Másikkal már d e r ű t mutat . . . 
Pirul a felhő széle, rajta 
Sugárival a nap mulat . . . 

Igaz, hogy ingó lépteinket 
Egy bús sirhoz vezetted e l ; 
De mig szivünk rá rózsát hintett, 
Konyünk zöldjét nevelte fel. 
S a s i r , mely nagy kincsünket zárta 
Reményeink b ö l c s ő j e lett 
S kezdénk a h ű n e k sirhalmára 
Építeni uj életet! 

Midőn minden sziv e g y e t érez, 
Mill jó kebel e g y ü t t dobog , 
E g y szent könyörgés tör az éghez 
És millió láng e g y é r t lobog . . . 
. . . Melyről azt hittük, hogy örök lesz, 
Száll már a rémes éjszaka 
És már a majdnem csüggcdőkhez 
Fényes reménysugár hata . . . 

Vedd át nyugodtan síri ágyad, 
Ajkunk csak jóról emleget, 
Sivár reményt, be nem tölt vágyat 
Bár hagytál hátra eleget. 
De biztat a jövő 1 Mit tőled 
Szivünk még megnem nyerhetett: 
Meghozza azt is és betöltend 
Minden hő v á g y a t — g y e r m e k e d . 

Jánosi Gusztáv. 

Egy női bzó. 
Beszély , irta J Ó K A I M Ó R . 

Első Péter, Cyprus királya, a szaraczen harczokban növelke-
dett; mint ifjú, már réme volt a félhold martalóczainak tengeren 
és szárazon, tulajdon népe pedig imádta. 

Neje, Arragoni Leonóra, a nápolyi király unokahuga volt, 
kit a cyprusi hös végtelenül szeretett. 

Egyszer hosszabb időre kellett Péternek elhagynia kicsiny, 
de fényes birodalmát, Rómába adtak egymásnak találkozót Eu
rópa leghösiesb fejedelmei, tanácsot illendők a hitetlenek ellen in
dítandó hadjárat felöl; a cyprusi királynak nem volt szabad elma
radni onnan. 

Péter, midőn szigetét elhagyta, ősz barátját, a derék Visconti 
Jánost kérte fel, hogy ügyeljen távolléte alatt — legféltettebb 
kincsére, a nőre; országát azalatt testvérei kormányozták. 

Mennyire szerette nejét a király? azt egy vonás is rajzolni 
fogja : — elutaztával, Eleonórának egy patyolatköntösét vitte el 
magával s éjszaka mindig azt tcrité vánkosára, arra nyugtatá fe
jét, hogy legalább vele álmodjék attóL 

Mikor legjavában folyt a fejedelmi tanácskozás, Péter levelet 
kap Cyprusból, melynek soraiban az öreg Visconti reszkető voná
sait ismerte fel. 

A levél igy szólt : 
„Bár inkább kezemet látnám levágva, mint hogy e sorokat 

irjam le vele. Király, tudd meg, hogy nőd hűtlen hozzád, Rochas 
gróf tölti be helyedet; és ez nem is titok többé; egész Nicosia, 
egész Cyprus beszéli szerte; te vagy az utolsó, a ki azt megtudod. 
Tudom, hogy szivedet tépem ki e szóval, de hallgatásom bűnré
szesévé tenne e gyalázatnak. Büntess meg, ha fájdalmat okoztam, 
s itélj el, ha nem mondtam igazat." 

A király nem törődött továbbaz európai congressussal, nem a 
szaraczénok hódításaival, hajóra ült, kifeszitteté minden vitorláját s 
a legdühödtebb viharra bízva magát, hogy annál sebesebben érjen 
haza, sietett Oyprusba vissza. 

Mielőtt nejét látta volna, összegyüjté az országtanácsot s fel
olvasva előttük Visconti levelét, szivükre köté, hogy Ítéljenek e 
tárgyban szigorún; semmi kímélet, semmi részrehajlás; a király 
becsülete kér elégtételt, s a király szégyenét nem mossa le más, 
mint a vér. A kit bűnösnek találnak, az lakoljon. 

Azzal bezárkózott palotájába s az ítélet hozataláig eltilts ma
gától mindenkit, még testvéreit is, nehogy meglágyítsa valaki 
kérlelhetlen haragját. 

Két hétig vitatkozott a főtanács, akkor meghozták az ítéletet 
s leírva a király elé terjesztek; neki csak alá kellett még írnia 
nevét. 

A király dobogó szívvel fogott az ítélet olvasásához, mert 

hiszen egy nőnek, a kit Bzere ttunk, halál í té le té t olvasni mégis 
megTendi tő . 

De mennyire meg volt lépetve, midőn a sorokon keresztülfu
tott. A főtanács ítélete — fölmenté a királynét minden bünte
tés alól. 

A főurak, a bölcsek tanácsa elismeré ugyan, hogy mindazon 
vádak, mikkel Arragoni Eleonóra terhelve volt, igazak és nehe
zek; hogy bűne köztudomású, az utolsó cypriota ismeré azt: 
ámde — a királynék nem azon törvénjek alatt állnak,mik mellett 
a jobbágyok nejei bűnhődnek, s a mi törvényt a király alattvalói 
számára hozott, az öt sem nem kötelezi, sem neki elégtételt nem 
ad! — Az országlás rendé nem engedi azt a kérdést megvitatni, 
hogy egy királyné hü volté férjéhez, vagy sem? mert az a trón
örököst fosztaná meg isteni jogaitól a nép előtt. Azért erről hall
gatni kötelesség. Az ország nem vetheti oda a keztyüt Nápoly és 
Arragonia királyainak azért, mert Cyprus királyának szíve meg 
van sértve. Azért az ország legfőbb tanácsa kitörli e vádat és 
mindazokat, a mik a királyné ellen bármikor emeltetnének. Ellen
ben halálra ítéli Visconti Jánost, e botrány indítóját, mint a ki 
beszélt akkor, midőn hallgatni volt kötelesség. 

A királyt nem a düh, hanem a mély fájdalom lepte el az íté
let olvastára. önmaga volt elitélve abban. Elitélve |egy hitszegett 
nő gyalázatát hordozni lelkében mind halálig. 

Nem tépte szét az ítéletet; meghagyta azt tanúságul az utódok 
számára, aláirta nevét, rányomta pecsétjét, csupán azt módosítva 
benn, hogy hívét, Visconti Jánost, ne érje büntetés; ezt nem sza
bad kivégeztetni a tanácsnak. 

Nem is végezték ki tehát, hanem egy hétig még börtönében 
tárták, azalatt nem adtak neki enni, 8 a gyönge öreg ember egy 
hét alatt meghalt éhen. 

A mely nap halála hírül jött, a királyné nyilt orgiát rendezett 
palotájában, s kimondá, hogy most már nem Rochas gróf, hanem 
akárki! És mondhatta azt, mert férje Cyprus uralkodója volt. 

Péter király egyszerre hallá meg az orgia zenéjét és Visconti 
halá lának hírét. 

Ez óra cserélte ki kikét : 
— Legyen hát ti nektek a ti törvényetek szerint! Vége a sza

raczen hadjáratnak, idebenn kezdődik a harcz! 
És boszuállása rettenetes volt. * 
Ugyanazon fegyvert forditá főnemesei ellen, a mivel azok 

döftek szivéhez. 
Az ország connetableje volt, ki amaz ítéletet inditványozá; 

Péter e g y nap egyszerre elraboltatá a connetable nejét és fiatal 
leányát, palotájába hurczoltatá őket s másnap ismét kit uszít tata 
őket palotájából. 

És aztán igy tovább. 
Nem volt nemes család, melyből egy fiatal nőt, leányt, csábí

tás, vesztegetés vagy erőszak palotájába ne hurczolt volna, a hon
nan azután csak a kész gyalázat tért a családokba vissza. 

Mindenki vérig volt már sértve azok közöl, a kik a felmentő 
ítéletet hozták, a cyprusi nemesség homlokáról le volt törülve a 
lovagi büszkeség; futott mindenki az udvar közelébö); a kit még 
nem ért a szerencsétlenség utói, sietett hajadon leányát elrejteni a 
klastromokba, s a ki szép fiatal nőt vett, titokban tartá nászát; s 
nőrokonok létét eltagadta, a ki tagadhatta. 

Péter egészen ellentéte lett hajdani önmagának. A nemesből, 
a lovagkirályból, ki annyi sebből látta hullani vérét népe és hite 
ótalmában, kegyetlen zsarnok vált, ki feltörte a zárdák szent ka
puit, elrabolta a nemes szüzeket az oltár elől,s ha ráunt könyeikre, 
— eladta őket a töröknek. 

Azt is eltanulta pedig a tyrannok iskolájából, hogy a meg
gyalázott nő férje, apja, testvére rosz alattvaló. Azokat goddja 
volt elfogatni, tömlöczbe vettetni; börtönei épen ugy teltek, mint 
gynecaeuma. 

S hogy e sok fogolynép ne heverjen ott hiába, az a gonosz 
ötlete jött, hogy egy várat építtessen velők: a melyből, ha alatt
valói fellázadnának ellene, őket leverhesse. Maguk az elégületle
nek kényszerültek e kényvár alapjait megásni, nehéz köveket hor
dani hozzá, s lánczaikat csörgetni, szemeiket törölni mellette. 

Csak egy férfi volt még a bírák közöl boszulatlan, Cárion de 
Giblet, nikoziai gróf; kinek egyetlen leánya, Mária, hírhedett szép
ség volt Cyprus szigetén. 

Nemcsak szépségéről, de erényéről is hires. Péter király so-



káig járt utána, hogy hova tünt el e hölgy? kinek hollétét kémei 
nem birták fölfedezni; mig végre megtudá, hogy a Santa Clara 
zárdában van elrejtve. Hangjáról ismertek rá, a mint énekelt a 
zárdaszüzek közt a rácsozott orgona mögött. — Kár volt olyan 
szép hangjának lenni 1 

Éjjel a király testőrei rajta rontottak a zárdán, s Máriát az 
oltár lépcsőjéről ragadták el, onnan vitték a palotába. 

A király hízelgő szavakkal fogadta áldozatát. Mentségül 
monda a felindult hölgynek, ki szemére veté a szentségrablást : 

— Az én házamnak is van szüksége oltárképre. 
— De a te házad nem templom, hanem bünbarlang. 
— Nem én adom-e az égnek a martyrokat? szólt gúnyosan 

mosolyogva a király. 
— Miért hozattál ide? 
—• Gyönyörködni akarok benned. 
— Könyeimet akarod látni? 
— Vagy könyeidet, vagy szerelmedet. 
— Egyiket sem fogod bírni. 
— Oh, szólt nevetve a király, sokan mondták már ezt nekem! 

s azzal negédesen átölelte a hölgy derekát, s meg akarta csókolni. 
Hanem ekkor Giblet Mária ugy üté őt ököllel arczul, hogy 

visszatántorodott. 
Péter szivében minden csepp vér, mely eddig gyönyörre vá

gyott, a vakmerő kéz 
ütésére a düh lángjától 
fórra fel. 

— Lánczot kezére, 
lábára! ordita őreinek. 
El vele a sánczásók 
közé. 

És Giblet Máriát 
ott előtte bilincsbe ver
ték 8 elvitték foglyul a 
sánczásók közé, ott kel
lett neki testvére és 
apja oldalán, mezitláb, 
fedetlen fővel az égető 
nap alatt a sáros főidet 
hordani a sánezhoz, 
mely zsarnoka védel
mére emelkedék. 

Péter naponkint 
kilovagolt „munkásait" 
nézni. Gyönyörűségét 
lelte bennük. Im a büsz
kék, a hatalmasok, kik 
királyuk homlokára 
nyomták a gyalázat bé
lyegét, most meg van
nak alázva, és járnak 
előtte mezitláb, és át
kozzák azt az.országot, 
a hol a törvény a királyt nem védi, 

B t j m i t c i . 

de nem is kötelezi. — Min
dennap ellovagolt a király a szép Giblet Mária grófnő előtt, min
dennap nézte, ártott-e már az égető nap arcza szépségének; Mária 
mindennap olyan szép volt, mint azelőtt. 

Az udvaronezoknak, kik a királyt kisérték, feltűnt az, hogy a 
fogoly hölgy, midőn a király feléje közelit, feltűzött ruháját le
bontja, hogy szép fehér mezetlen lábait eltakarja velük. Ha a ki
rály elfordult s odább ment, ismét övébe tűzte ruháját s láthatta 
márványszép lábait, a ki akarta. 

Egyszer de Cive lovag, ki szerelmes volt Máriába, a király 
eltávozta után hátramaradt s megszólitá a hölgyet, ki nehéz kapá
val kezében vágta a földet, minden lehajlásnál lecsúszott fehér vál
láról az öltöny, minden lehajlásnál nagyot csörrent kezein a békó. 

Azt kérdezé tőle de Cive lovag : 
— Szép urnö, miért takarod el lábadat, mikor a király 

közelit? í 
— Azért, mert nem illő, hogy azokat meglássa egy férfi. 
— S miért hagyod fedetlen, ha a király eltávozott ? 
— Azért, mert férfi egyedül a király Cyprus szigetén, ti töb

biek csak asszonyok vagytok mind, miként magam, s asszonyok 
előtt nincs mit Bzégyenlenem. 

— Nincs férfi több Cyprus szigetén, csak a király? 
— Ha volna férfi, nem viselném én e lánczokat itt! 
E szó talált. 
Másnap Péter három tőrdöféstől találva feküdt ágyában — 

halottan. 

Bajiiiócz. 
Hazánk felső részében s Tótság egyik legszebb völgye : a 

Nyitra völgye, 8 ennek egyik történeti nevezetessége az ősrégi Baj
mócz. Ezen, mintegy ezer tót lakossal biró mezőváros Nyitravárme-
gyében, közel a Nyitra folyóhoz, annak egyik jobbparti hegyolda
lán fekszik. 

Bajmócz tót neve Bojnicz vagy Bodnicze, s magyar neve va
lószínűleg innen ered. 

Bajmóczot régi nagykiterjedésű vára teszi nevezetessé, mely 
még a szlávok uralma alatt épült. Tót neve „rabló11 jelentésű, 
melyet első urainak foglalkozásától nyert. 

Bajmócz hajdan egészen fallal volt kerítve, erősített város 
vala s falainak nagy része még mai napig is fönnáll — romlado
zott állapotban. De a város felső részét elfoglaló nagy kiterjedésű 
vár még most is ép s büszkén tekint alá a városra. 

Ezen vár két részből áll, az ó és az úgynevezett új várból. 
Az óvár rendetlen sok szöget képez, mely több emeletes épületek 

által van környezve, 
^ ugy hogy téres udvart 

zár be, gyűrű formá
ban, s ebből kiemelked
ve épült az ötemeletes 
magas újvár, melyet 
kétszáz év előtt épí
tettek. 

Az óvár keleti ré
szében van a vártem
plom is, a mint azt raj
zunkon láthatni. 

A vár még tökéle
tesen épen áll, ámbár 
utóbbi időben nem igen 
viselik gondját s nem 
is lakják. Ha mostani 
állapotában megtartják, 
ugy hazánk ezen egyik 
l e g n a g y o b b vára jó 
időre meg lesz óva a 
romlástól. Ideje is vol
na már, még meglévő 
lovag-várainkra figyel
met fordítani. 

A vár nyugat i 
külső udvarában gaz
dasági épületek foglal
nak helyet, melyek előtt 

áll azon hires nagy bajmóczi hársfa, mely alatt Rákóczy György gyű
léseket tartott. A fa még igen szép, azonban vastag törzsének nagy 
üregei vannak s vastag ágait már erősitik az idő rombolásai ellen. 

A külső udvarból tágas kapu vezet az óvárba, mely fölé régi 
harczi eszközök aggatvák. Innen az újvárba térünk, melynek alsó 
lovagterme igen nagy, de művészi becscsel nem biró olajfestmé
nyekkel van ékítve, melyek a törökökkel való harezokat ábrázol
ják. Itt-ott régi fegyvereket láthatunk, közben török jelvények 
mint ékesség alkalmazva, köztök több félholdas lófark, melyeket 
a vár urai ragadtak el a pogány ellenség vert seregeitől! 

Az újvár felső emeleteiről gyönyörű kilátás nyilik alattunk a 
vár széles árkától övezve, melyben most nemes fákkal ékített 
gyümölcsös kert díszlik, tovább a város körfalai s az abból kiemel
kedő préposti lak felé; ezután a gazdag termésű szántóföldek s 
Privigye mezőváros, e mögött a regényes hegycsoportozatok, me
lyek a széles völgy közepén kígyózó Nyitra folyót változatos lán-
czolatban kisérik s a helységek füstölgő házai s felnyúló tornyai 
élénkké teszik e tájat, mely gyönyörrel tölti el a szemlélőt. 

Róbert Károly idejéből tudomásunk van már a vár tulajdo
nosairól, akkor azt Selotus bán bírta. 

1383-ban oppelni herczeg László birtokában találjuk azt, a 



ki I. Lajos alatt Magyarország nádora volt. Ezen időben a trón és 
koronáért küzdő trencsini Csák Máté foglalta el. 

1393-ban Ilosvai Leustachiust, szintén az ország nádorát is
merte urának. 

1473-ban Bajmóczi Onuphrius gróf birta Bajmóczot, a ki 
1470-ben gazdag prépostságot alapitott ide, mely még mai napig 
is fönnáll, föntartván azon az alapitó által fölállított jogot, mi
szerint a prépostot Bajmócz urai nevezik ki. Ezek Mátyás alatt ki
halván, a király birtokába jutott, kí azt természetes fiának Hollós 
Jánosnak ajándékozá. Sokak szemében szálka volt János herczeg 
s azért öt, midőn Bajmóczon tartózkodott, Poky várnagya meg 
akarta öletni, de a várörség szeretvén herczeget, a várnagy szándé
kát felfödözte, a ki alávalóságát életével fizette meg. 

János halála után a királyokra szállt vissza s I. Ferdinánd a 
várat a hozzátartozó uradalom
mal együtt Thurzó Eleknek ado
mányozta, mely család kihuny
táig ura is maradt. 

Az országba hitt cseh husz-
sziták, 1533-ban pedig a törökök 
rombolták össze Bajmóczot, de 
csak a külső várost birták be
venni s azt kirabolva földúlták, 
a vár hatalmas falairól vissza
pattantak fegyvereik. 

LT. Rudolf uralkodása alatt 
1599-ben a törökök újra kemény 
ostrom alá vették a várost, ezt 
fblprédálták, hanem a várat si
kertelenül ostromolták vitéz vé
dői ellenében. 

1604-ban Bocskay István 
Erdély fejedelme, szintén ost-
romlá a várat, melynek akkori 
ura gróf Thurzó Szaniszló Pál 
volt, s kinek parancsára az ost
romló hadak előtt megnyíltak a 
vár kapui. 

1637-ban a Thurzók kihal
tával Pálffy Pálra szállott Baj
mócz, mint zálog, de 1720-ban 
örökös joggal adta Károly— 
Pálffy Miklós nádornak s jelen
leg is a gróf Pálffy család birja 
a hozzá tartozó uradalommal 
együtt. 

1704 ben Bercsényi hadai 
foglalták azt el, tiz hónapi vivás 
által éheztetvén ki a várat. — 
Bercsényi azonban nem sokáig 
birta, mert ismét aPálffyak bir
tokába jutott. 

A vár keleti kapuján ki-
menve, a hegyoldalban a vár
tól negyedórányira találjuk a 
szép parkkal ellátott négyszög
ben épitett bajmóczi timsó* és 
kékköves melegfürdöt, mely gyö
nyörű tájon fekszik, a honnan a leirt helyre lelketemelö kilátás 
terjed. E fdrdő melegsége 2 4 R . fok, s négyrendbeli társas fürdő
ből áll, 8 a vendégek befogadásáról is van némileg gondoskodva 
magában a fürdőépületben. — Igen sajnos, hogy az ily felette szép 
tájéku s hathatós gyógyerejü fürdőnek nincsen több mint néhány 
látogatója. 

Adja az ég, hogy az újra ébredő nemzeti élet e részben is jóvá 
tegye, mit eddig elmulasztott s a haza kincsét ne a külföld nyelje 
el, — s akkor e fürdő tulajdonosai gondoskodni fognak a vendé
gek kényelméről s ha e kívánság teljesedik, ugy Bajmócz is hi
vatva van arra, hogy hazánk egyik leglátogatottabb fürdőjévé 
váljék! 

Luppa Péter. 

H 6 fergeteg 

Hófergeteg a hegyek kftzt. 
A havasok legborzasztóbb természeti tüneményei közé tartoznak a hófer-

getegek. Esek rendkívüli ereje- e gyorsaságáról és a hótöraeg roppantságá-
ról, mit a zivatar felragad, hogy vele az imént még látott utakat néhány 
perez alatt tökéletesen eltakarja, — csak annak lehet némi fogalma, ki az 
elemek vad erönyilvánulásait a hegyeken, már más módon tapasztalta. A 
havasi hófergeteg épen oly romboló, épen oly borzalmas légtünemény, mint 
a forró földöv alatt a halált lehelő, rettegett samnm. Valamint e pusztai szél 
megszámlálhatlan milliárdnyi forró homokszemet ragad fel a légbe, s dü
höngve nyargal be vele néhány perez alatt mérföldeket, itt mély gödröket 
ásva útjában, odább házmagasságú halmokat rakva pillanat a lat t : ugy bo
rítja el a léget beláthatlan területen a hófergeteg, sürü, mindent elsötétítő 
fellegeivel a finom hój ege ezek nek, melyek mindent át meg áthatnak, min
denbe befúródnak, s a légkörrel tökéletesen egygyéolvadt tömeget látszanak 
képezni. — A hegyi hó, valamint egyes alkatrészei alakja és nagyságára, 

ugy tömöttsége és fajsulyára nézve 
is, rendszerint lényegesen különbö
zik a róna vagy mély föld havától, 
Amannak képződése valószinüleg 
sokkal egyszerűbb, mint ez utóbbié. 

Egyébiránt a hójegeczedés tit
kába a természetbúvárok eddigelé 
még nem igen hatolhattak be ; csak 
gyanitási és valószínűségi okokat ál
líthattak fel afelett, hogy a hókép-
ződés mily légtüneményi befolyás 
alatt s mily légrétegben kezdődik. 

A havast vagy hegyi hó sokkal 
finomabb, Iísztszerübb, vagy saját
lag finom homokhoz hasonló, szára
zabb és azért önálló mozgékonysága 
is nagyobb, mint a közönséges hóé, 
s alkatrészeinek rendkiviüi finom-

-sága okozza nagy szárazságát, mely 
egyik megkülönböztető sajátsága. 
Ez azon csekélyebb légmérsékletnek 
következménye, mely a magasabb 
légkörökben egész éven át csaknem 
szakadatlanul uralkodik. — Rendes 
állapotában a havasi hó oly merev, 
hogy hacsak nagyobb melegség nem 
hat reá, ép oly kevéssé lehet gömbbé 
idomitni, mint egy marék száraz, 
finom homokot. 

Ezen anyaggal üzi vad játékát 
a szél az 500Ö lábat meghaladó he
gyek ormain és szorosaiban; e finom 
jégporból hirtelen néhány százezer 
kö-bölnyít ragad fel a levegőbe, 1 s 
átengedi azt az ott uralkodó szél
iránynak, honnan aztán a legsűrűbb 
havazás alakjában, vagy mint csil
lámló jégtü-eső hull ismét vissza. 
„ A Montblanc pipázik," szokták 
mondani a chamouny-i völgy lakók, 
midőn Európa a legmagasb hegyé
nek hóormáról e finom hópor, mint 
sürü g ő z , tiszta, derült napokon 
fölemelkedik, s lassan tovahuzódik. 
— Vagy a régi jégcsúcsokat seprő 
szél, hirtelen fölkarol valamely útjá
ban álló roppant hótömeget, s vele 
pillanat alatt betemeti a hegynyilá-
sokat, s át járati pontokat, oly hóte-
lepeket és keresztgátakat épitve né
hány perez alatt, melyek száz meg 
száz embernek egész napi munkát 

adnának. — Mindezen bősz légharezok nem egyebek, mint a sajátképeni hó-
fergetegek. Jaj a szegény utasnak, kit egy erls „tormenta — igy nevezik 
Tessinben a hófergeteget — uton kap; de kétszeresen jaj neki, ha a zordon 
időjárást még meg nem szokta, ha történetesen melegebb éghajlatt szülöttje, 
ki az elemek dühének rettenthetlen bátorságot, s aczéllá keményedett izmo
kat ellenszegezni nem tud. Halálfia ő, hacsak csoda által nem menekszik. 
Már ezerck estek áldozatul e havasi szörnyetegnek, ha a készülő fergeteg 
előjeleit nem ismerve, vagy tapasztalt emberek intéseire nem hajtva útnak 
eredtek. Mert tapasztalás szerint e zivatarok a havasok azon szorosain dü
höngnek leginkább, melyek átjárásul sutakul szolgálnak, még pedig ha északi 
szél fú, a déli lejtőn, s ha déli szél fú, az északin nagyobb a veszély. Elhírhed
tek e tekintetben a nagy Sz.-Bernát Wallisban, a Gotthard Uri kantonban, 
a li •rnuTidin- és a Panix-ut Graubündtenben. Ez utóbbin az orosz ha
dak egy nagy része Suwarow alatt, az 1799. októberi visszavonulás alkal. 
mával martaléka lett a hófergetegnek. 

A havasi lakosok jól ismerik a jeleket, melyek e hívatlan vendég köze 



ledtét hirdetik. A láthatárnnk különben bágyadt, bizonytalan Bzürkés-fehér 
szine, melytől a hegy hóburokját alig lehet megkülönböztetni,határozottabb, 
aürübb, teljesebb lesz; a távol hegyek körvonalai, melyeknek kopár sziklái 
különben tisztán kivehetők, először csak gyengén, utóbb mind jobban elho
mályosodnak, s mintegy fátyolba burkolva végre egészen eltűnnek. A levegő 
nyugodt, szerfölött hideg, amaz üdilő s edző frisseség nélkül, mely derült 
januári napokban a sikfoldön érezhető; — az egész légkör száraz, metsző és 
fagyasztó. Ehhez járni a leirhatlan nyomasztó csend, mely az élettelen 
pusztaságon, köröskörül elterül. A zergék virgoncz nyája, mely nyáron ez 
ormokat megélénkiti, most mélyen fekvő erdőkben lakik. A morga mereven 
aluszsza téli álmát üregeiben; s még a hegyi csóka is, mely különben a 
megmászhatlan gránitcsucsok körül zajongva szokott repkedni,sziklahasadé-
kokbarakott fészkébe vonta magát; száraz lomb nem cseregaz ágakon, mert 
itt a fa nem tenyészik, s a havasi rózsabokor mélyen alszik a hó alatt; — 
mindenütt ama nyomasztó csend uralkodik, mely forró nyári napokon a 
nagyszerű viharok kitörését meg szokta előzni. Egyedüli hang, a mit az 
utas hall, saját lélckzése, s a hónak léptei alatti csikorgása. 

Midőn a zivatar közeledik, sűrű szürke felhők takarják el a közeüevő 
hegycsúcsokat is, s oly erővel nehezednek azokra, mintha örökké ott akarná
nak maradni. Ilyenkor még mindig van idő, a menedékházakba az úgyneve
zett cantonierákba, vagy a vendégszerető hospitiumokba menekülni a 
veszély elől, föltéve, ha az utas nincs nagyon távol ilyenektől. A közben 
mindig sötétebb lesz. Hirtelen erős, metsző szélroham ijeszti meg a mind
jobban siető, félig kimerült vándort, mely egy csomó felkapott havat szór 
szeme közé; — azután ismét az előbbi csend s nyugalom áll be. Ez még né
hányszor ismétlődik, csakhogy mindig rövidebb időközökkel. Most már kell, 
hogy az ember leggyorsabban meneküljön. Mert most egy sajátságos, ijeaztŐ 
hang támad a sziklaüregek és hasadékokban, először csak halkan, mely erős 
sóhaj vagy nyögéshez hasonlit, s rá nyöszörgő felelet következik az átelle
nes oldalon; később a hang erősbül, közelebb jő , s gyorsan tovább szállva a 
hegyek közt ismét elenyészik. Ugytetszik, mintha távolról oda fútt segély
es jajkiáltásokat hallana az ember. E panaszos hangok most egy harmadik, 
majd meg egy negyedik helyről törnek elő, o ly siralmasan, oly idegrázó s 
félelemgerjesztő modorban, mint midőn komor őszi estéken a szél az ajtók és 
ablakok hasadékain dúdol kereszt ii', A ló, mely a szán elé van fogva, erőseb
ben üti patkóit a csúszós hóba, gyorsabban és haragosan lélekzik, — ösztöne 
sejteti vele a közelgő veszélyt; nógatás nélkül fesziti meg minden erejét, 
hogy gyorsabban mehessen. A z egyhangú nyöszörgéshez most egy mély 
alaphang csatlakozik, közbe mind több hang vegyül, a hangzavar mind 
eröaebbé válik, s a robaj mind vadabbul, mind hatalmasabban zúg keresztül 
a légen. M é g néhány pillanat, - a hófelhők is kirázzák magukból tartalmu
kat, a lehulló finom, tűhegyes jégparányok a test fedetlen részeit a legfáj-
dalmasabban érintvén. A csaknem teljesen kimerült utas háttal fordul azon 
tájék felé, honnan a zivatar legdühösebben tör elé; — de mit használ ez? 
Forgószél keletkezik, mely a már már elkábult utast elől hátul ostromolja 
finom jégnyilacskáival. Mitsem lát maga körül, majd kénével, majd karjával 
vagy kendővel takargatja szemét és arczát, mely a jégparányok égető szú
rásától dagadni kezd; lélekzeni sem bir, mert a jéggel telt lég emésztő mé-
regkint árasztja el a légzés műszerveit. A zivatar egész rettenetességében 
kitört s ádáz rohammal ostromol mindent, a mi útjában áll. Süvölt, ordit., 
bömböl az orkán a sziklák közt, mintha a légkör dühöngő őrültségbe esett 
volna, mintha az utolsó Ítélet közelednék. Es e borzasztó elemi harezok kö
zepett az ember, a földgömb ura, a ki azzal áltatja magát, hogy az elemeket 
akaratának alávetette, — mint szegény, tehetetlen, elhagyott teremtmény, 
ily hózivatarral szemben bizonyos martaléka a halálnak, ha lélekjelenlétét 
elveszti, ha utolsó ereje elhagyja. 

Ha e borzasztó elemi tusában időnkint rövid szünet áll is be, s a vész
lepte utas néhány pillanatra szemét fölnyithatja, — a követendő ntnak 
semmi nyomát sem látja többé. A mily mólyen — térdig — ő áll a fris, vagy 
a hegyekről összefutt hóban; épen oly mélyen, sőt helyenkint még mélyebben 
van az ut előtte betemetve. Azér t a völgy lakók, elő vigyázatból, midőn a 
tél közeledik, oly helyeken, a melyek átjáratokul szolgálnak, az ut egész 
hosszában 20—30 láb magas póznákat állítanak fel a sziklák közé , hogy ha 
a hó az utat betemeti, ezek jelöljék ki annak irányát. Erősebb telekben meg
történt, hogy még ezen póznák is egészen eltűntek a mindenfelől összefutt 
hófuvatag alatt. Mert az alpesi régióban, vagy is 5500 — 7000 lábnyi átalá
nos magasságban a tengerszine fölött, sokkal nagyobb mennyiségű hó esik, 
mint síkságon, a hol emellett a hullott hó, a folytonos időváltozás következ
tében egy télen többször is elolvad, a mi a hegyen nem történik. 

Fáradtság, álmosság, kimerültség, az eszmélet lassankinti eltűnése s 
végre a test megmerevedése képezik a halál fokozatos pályaszakait. Minden 
év megkívánja áldozatait. E nemű gyászos események emléke hagyomány-
szerüleg él a nép ajkán, mely ily hegyi átjáratok közelében lakik. A sok 
kozől ceak két esetet emiitünk meg. 

1817-ben öt hannoverai, lovakat szállitván Lombardiába, épen hazafelé 
vette útját. Mindnyájan erős, egészséges emberek voltak, kik már otthon 
nem egyszer szerencsésen küzdöttek elemi viszontagságokkal. Bernardíno 
faluban, 1',, órányi távolban a hasonnevű hegyi úttól Graubünden kanton
ban, a hova visszafelé utjokban betértek, a lakosok jóakarólag intették őket, 
hogy ne folytassák utjokat, mert, mondák, hófer«eteg van készülőben s 
ilyenkor az átmenet a hegyen életveszélylyel jár. Ok azonban, erős veltlini 
bortól feltüzelve, 8 ritka testi erejökben bízva, a jóakaró tanács daczára ut-
° « Akkoriban a müut e hegyen még nem volt elkészülve, 9 amaz 
erős, kőből epult hegyi ház, mely jelenleg a kis Moesola-tóra épitett Viktor-

Emánuel-hid fölött áll s az elemek dühével daezol, még szintén nem léte
zett. Bernardíno falu Hinterrheintól aRheinvvald völgyben 3 % órányira van, 
mely útnak megtételére ekkor, a nagy hó miatt, legalább 5 óra volt szüksé
ges. Egy hinterrheini lakos, a ki szintén roszalta a hannoveraiak merész 
szándokát, miután látta, hogy ezek minden ellenvetés daczára útnak ered
nek, hozzájok csatlakozott, hogy legalább kalauzok legyen. A fergeteg egész 
erejéből épen akkor tört ki, midőn az utasok az átjárat legmagasabb pontjára 
értek. Eleinte könnyelműen enyelegve, utóbb egész erejüket összeszedve, 
végre kétségbeesve küzdöttek a tulhatalmas ellenség ellen, — de sikeretlen. 
Habár a derék rheinwaldi minden lehetőt elkövetett a szerencsétlen hanno
veraiak megmentésére, mindamellett egyik a másik után hullott, sorsán tel
jes eszmélettel megnyugodva, a halál fagyos karjaiba. A z áldozatrakéaz he
gyi lakos sokáig erőködött, legalább nz utolsót megmenteni; de csakhamar 
belátta, hogy végre maga is elvész, ha eddigi sikeretlen kísérleteivel föl nem 
hagy, s erejének végmaradványát saját megmentésére nem fordítja. Ő ugyan 
életben jutott vissza falujába, de keze, lába tökéletesen el volt fagyva; keze 
és lába ujjait le kellett vágni. Ez lett szegénynek jutalma emberbaráti tet
teért. 

Hasonló szomorú eset történt a Gotthard-uton 1848. évi april 9. és 10. 
közti éjjel. A z olasz posta, melynek a hegyen délután Andermattról Clerolo 
felé át kellett volna jőni, a roppant hó miatt tetemesen elkésett. Lovakkal 
és szánon teljes lehetlen volt utazni, Símen vitelnök (conducteur) tehát el
határozta, a postatáskát a levelekkel és máli.ákkal emberek által vitetni át a 
< int*bárdon. Ezen emberek közt volt Regli János József kővágó Í B . A mint 
a karaván Urserent elhagyta, a zivatar kitört s roppant hófuvatokat alko
tott; azonban a bátor utasok daczolhatni hittek a bősz fergeteggel s hősi el
szántsággal törtek előre. A mint azonban az útnak két harmadrészét már 
megtették, a zivatar sokszorozott erővel tört ki, s az utat annyira betemette 
hófuvattal, hogy tökéletesen irányt vesztettek. A pokoli sötétség miatt egy
mást nem láthatták az emberek. A metsző szél ádáz dühvel korbácsolta 
őket; de ők még mindig csüggedetlen erélylyel daezoltak a veszélylyel, s 
igyekeztek, czéljukat elérni. Végre azonban, midőn már a hegyi ut tetejére 
értek, San Carlo vidékén az úgynevezett ,,vizlyuknál" (Valeggia) , Regli ki
jelentette, hogy nem bír tovább menni. Társai, bár eléggé meg voltak ter
helve, megkísértették, a szerencsétlent, a három lábnál magasabb süppedő 
hóban magukkal czipelni; azonban ők is csakhamar elveszték erejüket, a be
látván helyzetök veszélyes voltát, meggyőződtek arról, hogy a halált ki nem 
kerülhetik, ha kimerült pajtásuk megmentés! kísérletével fel nem hagynak, 
s őt hátra nem hagyják. Beburkolták tehát köpenyekbe és gyapjupokró-
ezokba, azután egy sziklafal mögé vitték, mellé rakva minden terhüket, a 
igy megkönnyebbülve, gyorsan tovasiettek, hogy a hospitiumot mielőbb 
elérvén, hátrahagyott szerencsétlen társuknak onnan segélyt hozzanak. 
Csak tiz pereznyire voltak már e mentőháztól, s mégis csaknem másfél óra 
telt bele, mig odaértek. A ház igazgatója rögtön embereket küldött ki, el
látva lámpákkal és egyéb szükséges eszközökkel. Azonban már késő volt. 
Regli , kit a hó, mire ráakadtak, egészen belepett, meg volt fagyva. + 

Szinek és képző-müvészetek. 
( V é , t , — L a . d V. V. 61. i t . ) 

Egy visszapillantás azon átalános körvonalakra, melyek tár
gyaink kölcsönösen öszhangzó hatását rajzolják, egyszersmind esz
méink menetének egy uj irányát jeleli. Minden tüneménynek 
egyenlökép futólagos megjelenése, csakhamar a maradandó, benső 
térvényekre utalja figyelmünket:itt ia azon közel álló kérdés várja 
még megoldását : mi okozza a szinek és képzőművészetek egyes 
ágainak különböző s részben ellentétes hatását, melyet fennebbi 
rendszerük még nem képes eléggé indokolni és magyarázni? A szi
nek egyszerű természeti jelleme lehetlenné tesz minden feleletet, 
mely az érzés rejtélyes fogalmán túlemelkednék : a képzőművésze
tek összetett lénye azonban még enged néhány elemező pillantást, 
mely azok legbensőbb szerkezetéről, hatásuk törvényei és indokai, 
ról közelebb felvilágosítást képes adni. 

Főjellemvonása a festészetnek, hogy tárgyai egymás közt és a 
környezettel a legszorosabb viszonhatás kapcsolatában állnak : az 
elő,- közép- és háttér egymásra vonatkozó fogalmai könnyen 
raeggyözendnek arról, hogy itt nem egy különszakitott képzettel, 
egy elkülönzött alakkal találkozunk, de egy sorát szemléljük az 
összefüggő, egy főpontra irányzott tárgyaknak. Viszont az életben 
a természet nagy országában e kapcsot szükségszerüleg mindenütt 
felleljük; ok és okozat, világosság és árnyék, sőt a puszta térbeni 
együttlét, egyes szemeit alkotják e mindent átfogó láncznak s te
kintsünk bárhova, szemünk sehol ugrást vagy hiányt észre nem 
veend : a festő tehát, midőn a természet ez összefüggését fogja fel, 
a való és szokott terén marad, és e honos földbe ülteti művészetei 
bájos virágait; a természet életét adja, mint ez előttünk nyilatkozni 
szokott, de megnemesbitve, mert a mi esetleges, azt szükségsze
rűvé, a mí hiányos, azt teljesen széppé teszi; eszményképei testesi-
tésére a színek mozgékony anyagát használja, mely által az élet 



legfinomabb mozzanatait, a szenvedélyek legrejtettebb nyilatkoza
tait szivrehatdlag képes ecsetelni; éltet és mozgást ábrázol, izgatott 
jeleneteket alkot; — azért miivének lényege könnyen felfogható, 
hatása közvetlen és meleg. 

Ellenkezőleg & szobrászat alakjai önmagukba mélyedve, semmi 
kapcsolatot el nem tiirnek : elő- és háttér, környezet, sőt még a 
puszta szin, minden, a mi idegen tárgyakkal bár csak távoli össze
függést is feltételezne, itt szükségképen elmarad. A szobrász nem 
tárgyalhatja az összes természetet, csak annak egyes önálló alak
jait, nem fejezheti ki a természet átalános szellemét, csak mint 
az az egyesben és legtökéletesebben az emberben nyilvánul; hideg 
érez- és köbe vési eszményképeit és e durva kemény anyagban tün
teti ki az emberi szellem nyilatkozatait, azért csak a főbbet és lé
nyegest tárgyalhatja, minden részletek mellöztével. — A festesz 
ismert téren marad, minden vonást kifejt, élethün tárgyal : azért 
csak meleg fogékony keblet feltételez; a szobrászat kiragad a szo
kott köréből, egy idegen eszményi ország küszöbére vezet s kép
zeletünk önmunkásságát veszi igénybe : ez idegen lég, e kénysze
rítés, a szobor nyugodt néma kifejezése hidegen érinti kedélyünket. 
De midőn álláspontunkat felismerve minden magasztost, a mit 
előbb széthintve láttunk az élet tág körében, itt öszpontositva esz
ményibb alakban viszonttalálunk, midőn képzeletünk magasabb 
szárnyaltában minden részleten tulragad : ekkor a szobrászat 
elérte hatásának tetőpontját, hol titkos vonzó lényének egész ere
jével ragadja meg szivünket. 

De legyen bár a festészet hatása még oly meleg, a szoboré 
még oly vonzó : igazi kielégítést egyik sem ad : sajnálni fogjuk, 
hogy az élethű mozgásteljes jelenet csak látszólagos, egy fájós 
hur rezgése keblünkben emlékeztet, hogy a szobor eszményi alakja 
nélkülözi az élet varázsát. Anyag törvényeit csak anyag fejezheti 
ki valódilag; sem puszta szin, sem puszta testiség azt teljesen jel
lemezni soha nem képes; mindenik hatása muló, részleges, mert a 
föld, melyben gyökereznek, eszmények országa, hol a képzelet 
szárnya emelve tart, pedig lényünk csak a való és létező biztos 
talpkövén nyerhet egyedül maradandó nyugpontot. Ide vezet az 
építészet. Míg a festesz és szobrász alakjainak csak látszatát adja, 
az épitész müvei a színnel és testtel biró anyagban a valót fejezik 
ki : az oszlop, mely tartani látszik, valóban tart, a mi kőnek vagy 
éreznek mutatkozik, valósággal az is. Azonban mig a képzet or
szága tágas tér, hol a művész önszabta korlátai közt szabadon al
kot : a való szük és határozott; már a szobrászt merev anyaga 
részben korlátozza és a lényegesre szorítja: de ö még életet tárgyal, 
pedig hol élet mutatkozik, változatosság is honol; már a festesz 
kénytelen alakjait egymással és környezetükkel összefüggésbe 
hozni, de a kapocs könnyű és szellemi, nem mint áthághatlan sza
bály áll elő, inkább mint a művész tágkörü tetszése nyilvánul; 
mindkettő kitűzött czél után indul, de ez távol és eszményi, mind
kettő figyelembe veszi az anyag törvényeit, de előtérbe a szellem 
kifejezését hozza s a törvény száraz törzsét az élet változatos lomb
jaival fedi. Az épitész a természet holt anyagára van utalva, mely 
egyedül önnön soha nem változó sajátságainak s a természet örök 
törvényeinek hódol; müveinek egyes elemeit anyagi érintkezésbe 
fűzi, hol egyik tag a másiknak nélkülözhetlen alapja vagy szük
séges segédtársa; anyagi és szorosan meghatározott czélra 
alkot, és midőn a nehézség és összetartás, a természet ezen leglé
nyegesebb törvényei igénylik fdfigyelmét, mellőzi az anyag esz
ményibb, de esetlegesebb vonatkozásait: minden alkalommal tehát 
csak az átalánost, maradandót és lényegest emeli ki, és ezt telje
sen és valóan testesiti, összébbszoritja korlátait, hogy azokat egé
szen kitöltse, alant tartalmat választ, hogy azt a szépség magas 
fokára emelje. 

Mig igy az építészet mint legátalánosabb és legvalóbb művé
szet jeleli önmagát, nagyszerű megjelenését legnehezebben tudjuk 
felfogni. Festészet és szobrászatban az alkotó művész egyénisége 
mint közvetítő lép fel a rideg való és a művészet eszményi hona 
között, müvein egyéni érzés ömlik el, melynek könnyen felfogható 
lénye egyenesen keblünkhöz szól, képzeletünket hevíti s a művészt 
magas álláspontjára emeli : az épitészet komoly, szükségszerű jel
leme az érzelem szabad csapongásait kizárja, a művész személyi
ségét homályba borítja, az egyes tünemény helyébe a nehezebben 
fellelhető átalános törvényt állítja. Amazok alakjai mint a termé
szeti valóság eszményitései bármily kitűnőek s neműkben egyedü
liek, de nem szokatlanok, nem ismeretlenek : ellenben az épitészet 

ily természet által alkotott példányképre nem vonatkozhatván, 
mint egy idegen világ szüleménye tűnik fel, hol a czéltalan anyag 
is életet ölt, hogy czéljává a szépet tegye. Ezért bár környezeté
veli összhangzata hirtelen feltűnjék, bár nagyszerű megjelenése és 
arányos csoportozata érdekünket rögtön megragadja, bár a színe
zet összejátszó változatossága kedélyünkre gyorsan hasson : igazi 
szépségének felfogásához csak idö folytán jutunk. Ekkor érezni 
kezdjük, hogy a pillanatnyilag holtnak vélt anyaghalmazban egy 
elrejtett élet ere lüktet : különválnak az egyes alkatrészek mint 
megannyi önálló, szervezett lények, látjuk, mint fejtik ki erejöket 
kimért hatáskörükben, mint idomulnak egy közös törvény szük
ségszerű parancsa után, olvadnak egy arányos öszhangzatos egész-
szé; — és az egészen a nyugalom és biztosság érzete honol, egy 
irány, egy szellem leli kifejezését. Egy szabad ország polgárait vél
jük szemlélhetni, kiket közös törvény, közös érzet és czél erős tes
tületté forrasztottak; egy összemüködő tagokból álló egész képét 
birjuk, dicső tanújelét emberi szellemünk hatalmának, mely a leg
durvább anyag felett legfényesebben ünnepli győzelmét. E fensób-
ség felismerése az, mi keblünket a magasztosság és erö érzetével 
tölti be, mi a szellemi elégültség oly magas fokát szüli, milyen a 
képzőművészet egyéb ágain el nem érhető. 

És mégis lényünk az érzés e magaslatán sokáig időzni nem 
óhajt : mint minden magasabb tökély szemlélete előbb utóbb saját 
tökéletlenségünkre emlékeztet, ugy az épitészet komoly törvényei 
és megtörhetlen szükségszerűsége is egyéni valónkat gyarlónak, 
esetlegesnek fogja feltüntetni, az alkotó szellem ily nagy szülemé
nyeivel ellentétben kicsinyeknek fogjuk magunkat felismerni. Visz-
szavágyunk tehát alantabb élvezetekre, hol érzékeink több kielégí
tést nyernek; szellemünk magas röpte után nyugodalmat óhajt : 
— 8 hol lelné ezt inkább, mint a kertészet játszi körében? A valót 
szemléljük itt is, épen ugy mint az építészetben, azért képzeletünk 
segédtámaszát nélkülözhetjük; de mig annak felsőbb tökélye ön* 
kénytelen, majdnem erőszakos tiszteletre gerjesztett, a kertészet
ben önmagunkat érezzük magasabban állónak. Nem utal itt semmi 
a testi vagy szellemi erö diadalára a meghódolt anyag felett , sőt 
ez saját fejlődési törvényeit látszik követni : nem érintésünkre, 
hanem önmagától ébred életre s szellemünktől függetlennek nyilat
kozik. Mindezáltal az egész jelenet öszhangzó hatása, a legnagyobb 
változattosság közt érezhető részarányosság jóltevöleg emlékeztet 
a művész rendező kezére, kinek teendőit nagyrészbeu az alkotó 
természet önkint megelőzi. A kertészet tárgyainak e korlátlan 
fejlődése, a színezet és alak legtágasabb változatossága alapítja 
meg jellemző hatását, az érzéki szabadság érzetét. Hogy e művé
szet igénytelen bájait ritkán vagyunk hajlandók méltánylani, az 
részben onnét magyarázható, hogy rendesen egyéb élvezetek által 
kimerülve tompult kebellel menekszünk enyhe, derítő körébe; ré
szint onnét, hogy művészeti értékkel biró kertet ritkán szemlél
hetvén, a szabad nagy természet, de nem oly kellemes és ottho-
nias, kevésbbé szívhez szóló szép vidékeivel hiszszük egyrangunak. 
— Azonban árnyoldal nélkülinek a kertészet sem mondható : ked
vező hatása alá van vetve kedélyállapotunk és az időjárás minősé
gének, az élvezet, melyet adni képes, osak feületes, határozatlan és 
érzéki. 

Ha már rendszerük és hatáguk mutatta, mily szoros kapcso
lat létezik az egyes képzőművészetek között, ugy legutóbbi eleine-
zésüuk legmeggyőzőbben bizonyítja azok együvé tartozását : egyik 
sem tökéletes, de mindegyik bir saját előnyeivel és láttuk, hogy 
épen ami egyiknél hiányzik, van meg ellenfelénél kitűnő mérték
ben; ami egyiknek árnyoldala, az képezi a másiknak fénypontját. 
A festmény és szobor kitünőleg emberi lényünket, — mint mely
ben leginkább lelhetők fel szélsőségek, — tárgyazzák; a kertészet 
a mindenben középutat kereső bölcs természethez simul; az épité
szet egyesit minden egyoldalúságot s a legélettelenebb anyagot az 
emberi élet legmagasabb nyilatkozataival, a vallás és nemzetiség 
ügyével hozza remekein érintkezésbe. Igy, bármily eltérőknek, 
egymástól függetleneknek gondoljuk egyelőre e művészeteket, 
utóbb meg kell ismernünk, hogy mindenik csak része egy egésznek 
és egyik a másikat szükségkép feltételezi. 

Ha eszünkbe jut, hogy a képzőművészet mint átalános foga
lom, ismét csak egy tagját teszi a mUvészetek nagy családjának : 
egyszersmind lehetlen arra nem gondobiunk : vájjon a fentebb 
kifejtett viszony áll e még e tágasabb körben is? Messze vezetne 
eszméink további lánczolata : az eddigi eredmény elég annak bi-



zonyitékául, bogy a gondolkodás nem szokott hálátlan munka 
lenni. 

Hazánkban a zene és költészet már szép fokán áll a népszerűség
nek és virágzásnak : a képzőművészetek, mint melyek legtöbb elö-
készültséget igény lenek, utoljára maradtak. Ne hagyjuk azok terét 
sokáig parlagon, de. ne is Ültessük be idegen égalju növényzettel. 
A művészek e részben nem sokat tehetnek : a közönség Ízlésétől 
függ minden : legyünk azon, hogy a nemezeti elem itt is gyökeret 
verjen s haladásunk által Önállásunk biztosittassék. 

Hencz és Bergh. 

Böngc*szet az élet és tudomány mezején. 
( V < « « . ) 

— Ne véljétek — mondja Salluttius— hogy őseink fegyverrel nevelték 
volna meg a birodalmat. Otthonn a szorgalom, künn az igazság, szabad lé
lek a tanácskozásokban, mértékletesség a gyönyörökben; ezek nevelték meg 
a mi birodalmunkat. 

T A R 
A z 1 8 6 0 . év végén . 

Ez év is lefolyik, s mi ismét itt vagyunk, kezet szorítani szives olva
sóinkkal, s a világ bevett szokása szerint, a régi barátságot megujitani. Sok 
szóra nincs szükség — régi ismerősök vagyunk. A keserves 11 évből, me
lyeket a búcsúzó esztendő visszahozhatlanul a történelem Ítélőszéke elé álli-
tott, 7 év jutott a Vasárnapi Újságnak. Minő különbség a lapunk megjelené
sekor uralkodott átalános zsibbadtság, s a mai idő lelkesedett tevékenysége 
között! az akkori lázas, irány t a l á n izgatottság, s a mai megizmosodott, hatá
rozott közérzület között 1 

A számadás nagy napjai megérkeztek, — boldog, a ki nyugott öntu
dattal pillanthat viasza a kísértések nehéz napjaira! Boldogok mi, ha komoly 
felelősséggel járó állásunkban a nemzet érzületének nemcsak rontására nem 
működtünk, hanem nemesítésén fáradoztunk, ha a szellemi erő tőkéjét gya-
rapitanunk sikerült, melyben sorsunk jobbra fordultának egyedüli föltételét 
láttuk, hirdettük — s a mit igazolt az idő, mert ismételve mondjuk s elis
meri a nagy világ, hogy uj hajnalának földerültét leginkább szellemi fenső-
ségének s érzülete komolyságának köszönheti a magyar. 

Nem tudjuk, mit hoz a jövendő — de a bekövetkezett országos esemé
nyekben komoly intést láttunk arra nézve, hogy a magyar, ha valaha, most 
ne hanyagolja el szellemi művelődését, s értelmes, higgadt, becsületes eszkö
zökkel munkálja tovább az előtte megnyílt tért. Komoly intés ez a magyar 
közönség egyik legelterjedtebb közlönyére, a Vasárnapi Újságra és társára, 
a Politikai Újdonságokra nézve is, hogy a megkezdett uton tántoríthatlanul 
tovább haladjanak, s bátran vigyék a tudományszeretet, komoly akarat és 
honfiúi érzelem fáklyáit, a hova csak eljuthatnak, be a legsötétebb kunyhó 
homályába is. 

Ez a mi programmunk jövőre. Köszönet azoknak, kik e szent hivatá
sunkban eddig támogattak; reményünk biztat, hogy e megható, erős sereget 
együtt fogjuk találni ezentúl is. 

Ez évi folyamunk első számában egy képet mutattunk be olvasóink
nak : I I . Endre király, a mint megadja a magyar nemzetnek az arany bullát. 
Hitünk, sejtelmünk nem csalt. Megértük az év folytán arany szabadságunk 
újra megerősítését s biztató kilátásokat nyertünk, melyek vaíósulását ezután 
várjuk. A z 1860-ik év egy nagyszerű kezdettel végződik. A keblünkben élő 
hit ismét azt súgja, hogy az a haza javára, a nemzet dicsőségére s mindnyá
junk megnyugtatására fog kifejlődni. Mult év végén puszta reményekkel 
váltunk el olvasóinktól, most e reményeket örvendetes tények támogatják. 

A rendezés, az újjászületés nehéz munkájában, értelmes emberekre, 
munkabiró kezekre és becsületes szándékra van szükségünk— a közelgő új
évre nincs hőbb kivánatunk, mint az, hogy a nagy napok mindenkit ott ta 
láljanak a gáton! 

A viszonttalálkozásig! Pákh Albert. 

K a k a s M á r t o n levelel. 

C X X X V . Levél . Józan gondolatok az ünnepi dínomdánom után. 
Tegnap ugyancsak kimulatták magukat, tisztelt publikum, ugy-e bár 

mindnyájan? No mi is! Ittunk a hazáért? Mink is! Éljeneztünk? De meny
nyit. Hanem ma ugyan fáj a fejünk; j ó volna valami Seidlitzpor, vagy egy 
kis savanyu korhelyleves, vagy más efféle csillapító. Soha se küldjünk érte 
a patikába; itt van ez a czikk, tessék ezt bevenni; egészen az a hatása van. 

Mert igaz az,hogy örülni és lelkesedni dicső do log; a szabadon kimon
dott szó is olyan jól esik az embernek; az éljeneket is megérdemlik, a kik 
megérdemlek; nemzeti kokárdát viselni is pompás eszme ; no még a macska-
zenét is megmosolyogjuk ugy titokban; — hanem — gyerünk már tovább. 

Nem tudom, melyik lapban olvastam, hogy igen tisztelt barátom Re
ményi indítványára Nagy-Szalonta város derék lakosai elhatározták, hogy 
Arany Jánosnak emléket emelnek s erre már néhány ezer forintot szántak 

— Xerxes egy milliónyi katonái felett egy halomról büszkén eltekint 
vén, sírva fakadva igy szólt Artabanus e lő t t : száz év lefolyta után ime 
roppant seregből csak egy is életben nem leszen. 

— Látván Diogenes, miként csíptek el a kincstári tisztviselők egy tol
vajt, ki a kincstárból egy poharat lopott, reá e megjegyzést teWe : a nagy 
tolvajok viszik a kis tolvajt. 

— Mint a borostyán, minél szorosabban öleli a fát, annál hamarabbi 
romlást okoz annak : ugy a világi boldogság, minél inkább hízeleg, annál 
jobban fojtogat és gyilkol. 

— Mi különbség van a tudós és tanulatlan között? e kérdésre igy fe
lelt Plató : a mi az orvos és beteg között; Aristoteles : a mi az élő és holt 
között; Demades : a mi az Isten és ember között. 

— Sokrates e hármat kívánta az ifjúktól : elméjökben okos előrelátást, 
nyelvükön hallgatást, arezukon szemérmetességet. 

— A rómaiak a rágalmazónak homlokára egy C betűt (calumniator 
első betűjét) sütötték, vagy a Tarpeji szikláról döfték le. 

— Alfons szokta mondani : ugy lehet a házasság csendes és boldogító, 
ha a férj süket, azaz: nem hallgatja meg neje zörgölődéseit; a nő pedig vak, 
azaz : nem látja meg férje másokkali nyájaskodásait. Kovács László. 

UAZ. 
is, mit a közlelkesedés még nagyobb összeggé fog szaporítani. Hogy ez em
lék hol és mikép, ki által és hogyan, mi alakban, köpönyeggel-e vagy anél
kül, milyen aláírással és miféle érczből állittassék föl? avégett az illető 
nemesszivü adakozók Jókait szándékoznak felszólítani beleszólás végett. A 
mennyire én ezt a jámbor férfiút ismerem, ugy gondolom, hogy ilyesmit fog 
rá felelni : „Nagyon tisztelt uraim! önök szándéka igen nemes és igen szép; 
Arany meg is érdemli, hogy neki emléket emeljenek. Arany János azonban 
még él s szobrokat nem igen szokás élő költőknek emelni. Hanem — itt van 
a Kisfaludy-társaság, melynek Arany János az igazgatója. Ennek a sokat 
használt és szép jövendőjü tudományos és irodalmi intézetünknek anyagi 
állapot ja az elmúlt időkben nagyon elpusztult, s ime alig állhatott fel újra, 
midőn rájő az ujabb mozgalmas időszak, s a politikai érdekeltségben min
den ember elfelejti, hogy még Kisfaludy-társaság is van a világon. Ha tehát 
önök, nagyon tisztelt uraim, Arany Jánosnak maradandó emléket szándé
koznak emelni, mely az utókor előtt mind önöket, mind a költőt dicsőitBe; 
alakítsanak a Kisfaludy-társaság számára egy , ,Arany-alapítványt" Sza
lonta városa részéről, s ez fényesebb emlék leend minden érczszobornál, s 
egyúttal olyan talapzat, melyen Arany János elevenen is megállhat s a 
Kisfaludy-társaság is rátámaszkodna tik."— Vajha Kisfaludy Sándor szobra 
is engedte volna inkább az öcscsének azt a hatezer forintot, a miért ő most 
Somogyba néz; ő is jobban járt volna vele, meg ez is. Tehát ne szobrot, 
tisztelt uraim, hanem alapítványt. Ugyanezen figyelmeztetésem szól pedig 
a szélrózsa minden irányában, mert tudni kell, hogy a Kisfaludy-társaság 
pártolóinak száma ezideig alig haladja a 400-at, alapító tagja pedig van 
tán három. Ebből pedig az évkönyvek nyomtatásához való festék sem kerül 
ki : hagyján még az igazgató állásának biztosítása. Tehát nagyon instálom 
a tisztelt közönaéget, hogy az alkotmányos öröm közepett, tudományos in
tézményeiről ne feledkezzék meg. 

Épen ilyentormán vagyunk egyébiránt magával az alkotmányos állá
sunkkal is. Kezünkbe vettük az önkormányzást. Kimondtuk, hogy minden 
ugy legyen, a hogy 48-ban volt, kiadtuk az utat a Beczirkereknek, leszedtük 
a sasokat, megválasztottuk a szolgabirákat; hanem arról nem gonnoskod-
tunk, hogy hát pénzünk legyen az uj gazdaság megkezdéséhez. Még a cse
lédeinket sem tudjuk fizetni. Persze , mert ki lesz az, a ki most az adót 
exequálni fogja? De hát okvetlen exequáltxuuli. kell-e magunkat? Részvét
lenség okozta-e, hogy eddig nem fizettünk? csak executióra? oh nem, hanem 
valami más. Ha saját nemzeti kormányzatunk fennállása, ha saját hazánk 
érdekei parancsolják, bizonyosan mindenki olyan kész fizetőnek fogja mu
tatni magát, a milyen fa ésedelmes volt eddig. A z én indítványom ez volna, 
ha meghallgatnák a tekintetes vármegyék. Szólítsa fel a megyei gyűlés min
denütt a megyei közönséget, hogy „azon adómennyiséget, a mit !N48-ban 
űzetett (bizonyosan rimt az 1859-ikinek) szíveskedjék önként, maga 
jószántából, egyszerű polgári és hazafiúi kötelességérzetböl, részletben vagy 
egészen, ki hogy teheti, a megyei házi pénztárba bevinni, hogy a várme
gye a saját igazgatási szükségeit abból fedezhesse." M e g vagyok felőle győ 
ződve, hogy ostromolni fogják a megyeházat az adófizetők! Én magam, mi
kor megtudom, hogy kinyitják a megyei házi pénztárt, előre odafurakodom, 
hogy első lehessek, a ki befizetem azt a 15 forintot, a mi 48-ban volt rám 
kivetve a haza szükségeire. 

Tehát, tisztelt uraim, elég volt már az asztaláldás, lássunk a konyhára, 
hogy főztünk-e valamit? Kakas Márton. 

— T. cz. olvasóinkat figyelmeztetjük, hogy lapjainknak a jövő 
évre szóló előfizetési felhívását szétküldöttük. A példányok fenn
akadás nélküli pontos megindítása tekintetéből kérjük t. előfize
tőinket, hogy a megrendeléseket még az év végére beküldeni szí
veskedjenek. 



A d a t o k PetöQ halá lához . 

X X I . S z é k e l y k ö z j e g y z ő l e v e l e . 
(HnUl. du mis viszonyok között s más csatatéren.) 

Bordóé* (Erdély), BOT. 19. 
A Vasárnapi Újság 45-ik számában olvasom az V-ik tudósító levelet 

jeles költőnk Petőfi Sándor halálához közelitő adatokról, mely tekintetben, 
minthogy ahhoz én is egy lépéssel közelebb járulhatok, kötelességemnek 
érzem, mint szemtanú a következőkről felvilágosítást adni : 

A Kolozsvárról irt levél Írójának tudósítása annál is inkább igaz; mivel 
magam is az augusztus 5-én 1849-ben Bem tábornoktól kiadott rendeletek 
vételénél, mint annak Eliten-Corps parancsnoka, jelen voltam, és Petőfi Sán
dort, ki épen kevéssel azelőtt jöt t volt el t í lem. Marosvásárhelyt (a Donát
féle háztól) ott mély gondolatokba merülve találtam. *) 

A parancs kiadása után egynehány nap múlva Szebennek indultunk, B 
odaérkezve 4 órai csata után be is vettük; de másnap, a Marosvásárhely fe
lől, minket nyomban követő nagyszámú muszka tábortól megtámadtatva, 
Szebenből ki verettünk. 

"A magyar tábori állást megkerülő muszka uhlánusok — kik egyszer
smind a rémítő zavart is okozák — egyezerre minden utczán Szebenbe bero
hanván, annak utczáit elárasztották. — Mint mindnyájan, ugy magam is 
századommal Szebenből kimenekülendő, a kaszárnyához közel levő kórház
hoz értem, ott a város kőfala melletti sikátort arra felhasználandó; a hol is 
a midőn századom, a kőfal és a ház közt levő sikátorba beszorult, s a hason
lóul menekülő ágyút keresztül szökdöste volna, és én azt átlépni utolsónak 
maradék, egyszerre a hát mellett hagyott várfal melletti sikátorban egy kis 
folyócskánál megpillantok egy kétlovas előfogatu szekeret s rajta Petőfi 
Sándort másod magával, kiknek szekerét 3 muszka uhlánus megtámadván, 
s a két lovat szemközt ütvén, ezek a szekérrúdat eltörték. A midőn ily hely
zetben látám jeles költőnket és segítségére akarék rohanni; egyszerre ma
gam is egyesegyedül körülvétettem 5 muszka uhlánustól, kiket is a mig 
jobbra, balra s más világra szétvertem volna, már Petőfi Sándort és szeke
rét elfogták; hogy azután magát s társát ott megölték vagy fogva elvitték, 
arról többé semmit sem hallottam, ugy azt sem merem bizonyossággal ál
lítni, hogy Petőfi Sándorral akkor, közkedvességü történetirónk Kurcz An
tal volt- e vagy más ? 

En hiszem a Petőfi Sándor akkorban történt megöletését, s azt is, hogy 
tetemét a többi ott elesett honvédekével együtt a szebeni föld hantja ta
karja. — Székely, közjegyző. 

X X I I . B art ha János levele . 
Tfszabf rs (Szatmár), dec. 8. 

Petőfinkre vonatkozó minden eddigi adatok közt a V. U . közelebbi 
számában Thali Kálmán ur közleménye legtöbb figyelmet érdemel, mennyi
ben a segesvári csata némely jeleneteit Petőfi szereplésével a végső percze-
kig oly való hűséggel adja : mikép majd minden további okoskodás utja be
vágva, B annyi legalább eléggé bebizonyítva van, hogy Petőfi a segesvári 
csata utáni hadjáratban részt nem vehetvén, többé nem is láttatott. • * ) 

Hallomásból vett adatait Thali urnák, nagy részben én is mint szem
tanú, s a segesvári csata egyik áldozata, szóról szóra igazolhatom. 

De nem érthetek egyet Thali úrral, midőn Petőfi menekülhetését való
színűtlennek csakis uzon okból véli : mert sokkal közelebb volt menekvést 
útjában az üldöző kozákokhoz, mint a menhelylyel kínálkozó távol erdőség
hez. — Ez nem elegendő ok, mert kell tudnunk, hogy a csatázás ezerféle 
vészeiből számtalanok a csodás menekvések,s a már bizonyosnak látszó halál 
sokszor bámulatosan mellőz vagy mellőztetik. — Hányszor történik képte
lenséggel határos menekvés az ellen tömör sorain át, valóságos golyózápor 
közöl, hogy az ember maga alig bírja hinni, ha már utána van! — Pedig 
majd minden csatában vannak rá esetek! . . . 

Lehet, hogy Petőfi is a rohanó kozákok által leszuratott, legázoltatott, 
de ha sebe halálos nem volt, bírhatott annyi erővel, hogy az est alkonyán — 
mikor sokan, igen sokan menekültek — vagy éjjel elrejtőzni vagy tovább 
menni képes volt. — Gyalog levén. Remet többé utói nem érheté, kihez 
csakis lovasok csatlakozhattak, Petőfi pedig nem lóháton, de a Bem kocsijá
ban — egyedül ülve — érkezett a csata színhelyére, mely kocsit a muszkák 
minden társzekerekkel s ágyukkal egyetemben elfoglalván, gyalog kellett 
maradnia, s vagy az erdő felé sietni, vagy a tömegben vonuló csatárokat be- 1 

várni lett feladata. Mindkét esetben az lett sorsa, mi a többieké, kik mind
nyájan elestek vagy legázol tattsk, dc azért közölök a beállt éji homályban 
sokkal többen menekültek, mint nappal a futók közöl; a mennyiben tábo-
runk teljes felbomlása után az ellen inkább rabolt, mint ölt, s egy-két pika-
döfés, m e l l y e l a kozák rablását kezdte, vagy egy-két létaposás a roham • 
közben, nem lett mindig és mindjárt halálos. Akárhány menekült a legázolt 1 

*) Az eddig közölt több tudósítás adatai nyomán itt ismét tevedél lesz a személy
ben. — Szerk. 

**) Thali Ív. urnák a csatára vonatkozó, hallomásból merített egyes adatait megezá-
I'olja egy, e napokban vett és Szemtanútól irt levél, mely azonban annak Petófi halálára 
vonatkozó adatait érintetlen hagyja. Közelebb adandjuk. Szerk. 

v . . ej,, sa m. - latc 

tömegből egy karczolás nélkül, rohamközben alólesvén a többin, mig a fel
sők merőben széttapostattak. 

Nekem az erdélyi hadjáratban kapott — kedves emlékű — sebeim Se
gesvárnál csakl3-al szaporodtak, mégis megkisértém — bár a teljes vérvesz-
tés miatt süker nélkül — a gyéren állított éji örök közt menekülni a közel-
eső tengeri felé, hova s főleg a hegytetőket borító erdőségbe, már előbb több 

' menekvőt láttam húzódni. 
Való, hogy ott az élet tul a rendin olcsó volt, mert miután Bem egyik 

golyója szerencsésen ternózván, felbőszité az elUn sorait, elkeseredve ieg-
t kedvesb vezérük elestén, olthatlan lett nálok a vérszomj. s mindent elkövet

tek boszujok hűtésére, mig végül belefárad va a nagy mészárlásba, csak Bemet 
kérdezek (Foszt aicse Bem?) , s annyira elmerültek Bem kutatásába, hogy 
azalatt több ment ' kvő honvédet bántatlanul mellőztek, s rnblásuk is csak 
futólag történvén, legfölebb táskát, órát, gyűrűket kapdostak magokhoz. De 
bezzeg, egy későbben (csata után jóval ) érkezett másnemű csapat a szó való 

' értelmében nem hagyott rajtunk semmit, testvéri leereszkedéssel segiték le
vetkeztetni a tehetlen sebesülteket, szokott szeszélylyel ée szokatlan bátor-

' a ággal gyakorolván szuronyaíkat a holt/tkon. 
Följegyzésre méltó tanulságos részletekből áll egy 7 órai rövid csata, 

ugy folyván le mint Segesvárnál.. . Mit művelt Bem kis dicső serege e csata 
egész folyamában, hatszor annyi ellennel czemben? . . . Mit állott ki a k<-

1 a.,|,|, körülvett s nagyrészint már is sebesült 5—600 ból állott gyalogtömeg 
— melynek ékn utóbb csak ketten valánk — kétségbeesett dühvel, töltés 

1 hiányában, szuronynynl védve 8 majd egy óráig tartva magát a pika-erdők 
közt, honnan csak az ég vala látható? . . . Mit szenvedtek végre másnap a 
legázolt sebesültek, ezivszakadva látva — még félig élő — bajtár.-mik erő
szakos betemetését? . . . Sokan már ma roszul lennének, ha csak olvasnák 
is, miket azokról irni lehetne . . . 

Thali ur segesvári polgárának azon állítása, miszerint: a sebesültek 
közt egy, mellén pikóval átütött szőke szakálu és bajszú egyént, zsebéből ki

forgatott irományokkal látott, igaz lehet. — Úgyde azon tájon, merre Petőfi 
tartott, később a tömeggé alakuló csatárok is keresztülmenvén, közőlük te
mérdeken estek el; s hány szőke szakálu és bajszú tisztek lehettünk o t t ? 
nem csak átütött, de merőben átlyukgatott mellel s kiforgatott zsebekkel, mik
ből irományokat, Kossuth-jegy eket szélnek eregetve, érdemjeleinket lábbal 
tapodák a bősz kozákok! 

Nemcsak a holtak, de a sebesültek nagy része — főleg a tisztek — 
megmeztelenítve s annyira elferdítve valánk, hogy legjobb barátomra is csak 
szaváról ismerhettem, de mert sorsunk ugy akará, ma is élünk. 

Afö lebb mondottakat nagy részben némi reményszikrával biztató előz
ményül kívántam adni ahhoz, mit még mondanom kell. 

Csata utáni nap délutánján a sebesültek Segesvár külső városába szál
líttatván, rajtam s Péchi István barátomon — ki szintén él, s az alább köz
lendő adatnak velem együtt fültanuja volt — a várban lakó lelkes Bakon-
család fogott fel, s 11 héti gondos ápolásuk után, fájdalom, miut bénák kel
tünk fel. — Azon időközben, a csata utáni harmadik hétben történt hetivásár 
alkalmával betévedt hozzánk egy vere.bélyesi székely atyafi, s minden előz
mény nélkül, csaknem tolakodva kérdezé : „Tudjuk-e, ki volt az a Petőfi ? " 
Meglepetésünkre következő eseményt beszéle : Csata után reghajnalon házi 
kertjében egy sebesültet talált, s oláhoktóli féltében szénás padjára szállá
solva, egy hétig ápolta, mire fölöcsudván, pórgunyába öttözteté s napokig 
tartó járatlan utakon, rengeteg béreseken keresztül át oláhországi határ
szélre kivezeté, s csak ott, az elváláskor monda meg nevét . . . Petőfi volt. 

Mennyiben lehet egyszerű, de hazudni nem kényszerült székelyünk 
állítását hitelre méltatni, az érdekelt olvasók Ítéletére bizom. De miután 
jelen közleményemet is mindeddig késleltető azon tévállitások, melyek sze
rint Petőfi a segesvári csata utáni hadjáratokban bittatott volna, többek által 
merőben megezáfolvák, de másrészről az ő halála - illetőleg hol és mikénti 
eltemettetése mindekkorig sem valósult, közlésem további halogatását vét
kes hanyagságnak tartam. — Bartha János, volt honvédszázados. 

X X I I I . P. Szathmáry Károly levele. 
M.-Salget, dec 81. 

Kedves barátom! A z alchymisták két-háromszáz éven át keresték a 
bölcseségkövét s ugyanennyi ideig foglalkoztak az arnnycsinálással. Igaz. 
hogy egyik czéljokat sem érték el, de elértek egy harmadikat, melyről nem 
is álmodtak s melynek érdeme nagyobb a két elsőnél: alapitói lettek a vegy
tannak. 

Alkalmasint ekként fogsz járni te is, kedves barátom, Petófi keresésé
vel ; őt magát ugyan fel nem találod többé, de adatokat fogsz gyűjteni a 
magyar mythosznak a jövőben egyik legfenségesebb és népszerűbb alakjáhot. 

A z ovilág minden hősének ^égét hasonló mythoszi köd takarja, me
lyet föllebbenteni, azt hiszem, nehezen adatott valakinek; nem is ez, hanem 
pusztán az adatok számának nevelése és a dolog költői érdekeért, mely u 
nagy elhunytat és népünket egyaránt jellemzi, közlöm, a mit e tárgyról 
tudok. 

A z erdélyi honvédsereg sorsát augusztus elejétől kezdve én is osztani 
s minthogy sorsom a szásx-tebesi szerencsétlen ütközet óta épen a vezérkar 
közelében tartott, nemcsak annyi, de sokkal kisebb jelentőségű embernek ie 
fel kellett volna tünn'e előttem. 
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E csapat Erdély határszélén Lezsneken leghosszasabban — gondolom 
6—7 napig állapodott meg, várva, hogy a magyarországi sereg romjaival 
egyesüljön. Többször volt oly átalános összejövetel, hol a seregnek minden 
jóravaló tisztje együtt volt ; Petőfiről senki sem tudott semmit. 

De a székely közhouvédek a tábortűz körül többet akartak tudni. Ezek
től két véleményt hallottam. 

A z egyik azt állitá, hogy Petőfit az oroszok elfogták s elszállittották 
Szibériába. 

A másik vélemény még ennél is regényesebben hangzott. E szerint 
Petőfi, mint fogoly, az orosz czár elé került, ki miután megtudta, h o g y kivel 
v a n d o l g a , a nagy költőt gazdagon megjutalmazva, szabadon bocsátá. 

E két véleményt nem csak itt, hanem később ezebeni elzáratásom alatt 
is többször és ugyanezen alakban hallottam. 

Most , annyi év után újra felmerült előttem e különös két vélemény g 
bár furcsán hangozzék, kedvem jön, feltenni e kérdést: 

Nem vitt-e ki az orosz sereg hadi foglyokat? S miután Petőfi elestét 
senki sem látta, nem válik-e hihetővé, hogy az elvonuló sereg őt magával 
kivitte? P. Seathmáry Károly, 

M a r k ó K á r o l y örökítése . 

Minél kevesebben vannak azon hazánkfiai, kik a művészet terén nem
csak a hon határain belül, hanem a külföldön is átalános elismerést vívtak 
ki magoknak, annál sajnosabb azoknak elhunyta. Ezek közé tartozott a nem 
rég meghalt idősb Markó Károly, a firenzei szépművészeti akadémia tanára, 
és magyar akadémiai tag, remek tájfestészünk is, kinek a pesti műegylet né
mileg már azáltal is lerótta tiszteleti adóját, hogy érte requiemet monda
tott, de maradandó emlékét csak ugy fogná megállapítani, hasikerülne a kép
csarnoki egylettel közreműködve Markó hátrahagyott müveit megvenni, 
mellszobrát elkészíttetni, és valamint Szevillában a legnagyobb spanyol fes
tesz tiszteletére van egy „Muril loterem," a nemzeti Muzeum képcsarnoká
ban a már meglevő Markó-képekkel, vagy külön, ,,Markótermet" létesíteni, 
vagy legalább egy nagyobb falit a Markó-iskolának, hol az ő és tanítvá
nyainak : Markó Ferencz, Károly és András, Ligeti és Szilassy Viktor mü
vei volnának, szentelni. Hátrahagyott képeit és tanulmányait mintegy 
12,000 forinton lehetne megvenni, mire azonban a nevezett két egylet pénz
ereje elégtelen; miért is kiadattak a műegylet részéről Magyarország vala
mennyi kaszinóinak, ugy a müegyleti választmányi tagoknak és vidéki ügy
nököknek aláírási ivek, hogy a műbarátokn ik és hazafiaknak alkalom adassék, 
Markó Károlynak ily módoni örökítéséhez járulni. Ez okból van szerencsém 
mint a nemzeti Muzeum igazgatója, kinél szintén egy ív vagyon, minden ha
zafit, ki ezen nagy művészünknek örökítését óhajtja, tisztelettel felszólitani: 
méltóztassék ehhez tehetsége szerint szivesen járulni. — Pesten, 1860-i de
cember 3 l -én . — Kubinyi Ágoston. 

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

— (Ujabb kimutatása) a Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez, a magyar 
Akadémia számára beküldött hazafiúi adakozásoknak. 

XLT. közlés : A ves7prémi polgári társaskör tagjainak adakozása, 
Varga István által 75 ft. — Mihályiból (Sopronmegye) többen Laky Károly 
által 50 ft. 50 kr. — Gyergyó Szent-Miklósról (Erdély) többen Demeter 
Domokos által, 3 db. cs k. arany, 80 ft. 80 kr. — összesen 3 db cs. k. arany 
206 ft. 30 kr. 

Az eddigi I—XLI. közlésekkel együtt : 13,859 f l . 50 kr. , 1 régi római 
arany, 1 huszfrankos arany, 110 cs. arany, 21 kétftos tallér, 1 orosz tallér, 
3 njftos, 140 hutzas, 14 negyedftos, 1 tizes, 1 db. 100 ftos és 10 db. 20 
pftos. nemzeti ábain-kölcsön-kötclezvény. 

— (Részletes kimutatás) a fentebbi adakozásokról, melyekhez többen 
járultak : 

Mihályiban és vidékén 50 ft. 50 kr. gyűlt össze ; az adakozók nevei : 
Laky Károly jegvzó-helyettes 2 ft, Bognár Pál közbirtokos 3 ft, Horvát József 

fóldmives, biró 2 ft. Bálint Ferencz 1 ft, Rabi János 1 ft, Németh Mihály 1 ft, mind fóld
mives esküdt; Kovács Sándor 1 ft, ifjú Varira Jánoa 1 ft, Czupor Mihály 1 ft, Zsirai Zsig
mond 1 ft, Szálai Péter 1 ft, mind fóldmives; Stern Ignácz orvos 1 ft, Czeiner István asz
talosmester 1 ft, t. Takács István plébános 5 ft. Viola Ferdinánd kalaposmester 1 ft, Szabd 
János iskolatanitó 40 kr, Homoki Antal szabómester 1 ft, Deutsck Fülöp csapos 60 kr, 
Meller Lázár boltoskereskedő 50 kr, Pasztái Ferencz fóldmives 10 kr, Tóth János földm. 
20 kr. Horváth Ignácz 30 kr, Dentscb Ignácz 30 kr, Breaer Illés 80 kr, mind kereskedő; 
Rasenberg Károly szatócs 30 kr, Deutsch Ádám szatócs 20 kr, Mészáros Istv. földm. 22 kr, 
Velancsics Jáa. molnár 1 ft, Neumann Józs. fóldmives 1 ft, mind Mihályiban. Nagy Istv. 
fóldmive*, hadnagy 2 ft; Rosta Ferencz foldm., esküdt 50 kr.Dobrádi István földm. 10 kr, 
Schmölcz György asztalos 40 kr., Förhéncz János 10 kr, Takács János 16 kr, Reider 
József 10 kr, Poór Zsigmond 10 kr, Németh György 10 kr, Rosta János 10 kr, Brájer 
Karoly 10 kr. Kovács István 10 kr. Molnár István 10*kr, Szakács Zsigmond 16 kr, Polák 
Zsigmond 10 kr, Rácz György 10 kr. mind fóldmivesek; Laknor István korcsmáros I ft, 
Tóth József 10 kr, Pócza Péter 10 kr, Nagy József 1 ft, Osvald Gvörgy 20 kr, Németh 
Imre 60 kr, Németh József 50 kr, Székely Pál 10 kr. Kovács Mihály 70 kr, Németh József 
10 kr, Horváth József 50 kr, mind fóldmivesek; t. Horvát János ev. lelkész 4 ft. t. Szabó 
Sándor «"vang. segédlelkész 1 ft, Gáspary Henrik ev. iskolatanitó 1 ft, mind Vadosfán. — 
Odor Márton fóldmives, biró 1 ft, Balog József fóldmives 1 ft, Varró Pál vendéglős 1 ft, 
BöitosJános pinczér 1 ft, Molnár István közbirtokos 25 kr,FüzyJános közbirtokos 11 kr, 
Gacs Ferencz fóldmives 10 kr, Horváth Ferencz molnár 50 kr, Király János közbirtokos 
1 ft. mind Kisfaludon. 

Gyergyó Szent-Miklós, adakoztak 3 db cs. k. aranyadt, 80 f t 80 kr. 
melyhez járultak : 

x.< ^t'^L^} * t ö k < r e 1 d b - <"•«>'. » házra 5 ft; Kedves Tamás a tókére 1 arany, 
a házra 5."'">*<>.Mézes a tőkére 1 ar*ny, a házra 5 ft; Benedek József a tőkére 5 ít, a 
házra 5 ft; M.kó M.hály a tókére 6 ft, Gothárd Ferencz a tőkére 2 ft, a házra 2 ft; Deme

ter Domokos a tőkére 2 ft, a házra 2 ft; Lukács József a tókére 1 ft, a házra 1 ft, Kassay 
Farkas Sámuel a tőkére 1 ft, a házra 1 ft; Péter Lajos a tókére 1 ft, a házra 1 ft;Wittner 
Ignácz a házra l ft: Szabó Lajos a tókére 1 fc, a házra 1 ft; Prohászka Ede a házra 
1 ft; Gyórfi Pető a tókére 2 ft, a házra 1 ft; Györfi Sándor a házra 1 ft, Györfi Titus a 
házra 1 ft; Jánosi Márton a házra 1 ft, Kiss Autal a házra 1 ft: ifj. Puskás Lajos a tókére 
1 ft, a házra 1 ft; Wargyas Imre a házra 1 ft; Rosdás János a tőkérc 1 ft, a házra 1 ft; 
Klimácsek János a házra í ft; Jakabfi János a tőkére 1 ft,a házra 50 kr; Ferenczy György 
a házra 1 ft; Lukács Márton a tókére 1 ft, a házra 1 ft; Gál Ignácz a tókére 1 ft, a házra 
I ft. Gál Elek a tőkére 1 ft, a házra 1 ft; Avéd Kristóf a tókére 1 ft, a bázra 1 ft! Zacha-
rias István a házra 1 ft; Kiss Gergely a tókére 20 kr, a házra 20 kr; Baticz István a 
tőkére I ft, a házra 1 ft; Bálás Márton a tókére 20 kr, a hizra 20 kr; Szakács Antal a 
tókére 10 kr, a házra 10 kr; Ráth József a tókére 10 kr, a házra 10 kr; Jánosi Péter a 
tókére 60 kr, a házra 50 kr; Koncsak Márton a házra 20 kr, a tókére 20 kr, Székely Imre 
a tókére 50 kr. a bázra 50 kr; Weress István a tókére 50 kr, a házra 50kr; Bariez Márton 
a házra 20 kr, Buslig Gergely a házra 50 kr, Tuschek Kristóf a házra 50 kr, Benedek Istv. 
a bázra 1 ft. 

Széchenyi emlékszobor . 

(Jegyzéke azon hazafiúi adakozásoknak, melyek az 1860. év folytán a 
Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez küldettek be.) *) 

E g y magát megnevezni nem akaró hazafi 5 ft. — Erdélyből Bolya
völgyéből többen Nádasdi Báan Béla által 10 ft. — Vásáros-Naményból 
többen Jékey Kálmán által 115 ft .—Dobsináról többen Dobay Vilmos által 
52 ft. 52kr. — Nagybányáról egy névnapi estélyről többen Papp Zsigm. által 
25 ft. — Léváról a Széchenyi-ünnepély alkalmával többen Katona Gyula 
által 5 db. húszas, 2 tizes és 58 ít. 65 kr. — Szemere és Csehi községek köz
birtokossága Rosos Ede által 23 ft. — Tisza-Beő községe Hovan József által 
I I ft. — Debreczenből özv. Valicsné Palotay Eulália 25 ft. — Szőllős-Györök-
ről többen a somogyvár-vidékiek közöl Szentimrey Izidor által 53 ft. — 
Szentesről többen Lubinszky G y ö r g y által 34 ft. — Porcsalmáról többen 
Kiss Áron által 19 ft. — Király-Helmeczről a Sz. gy . ü. alkalmával többen 
Bodrogközi által 31 ft. 50 kr. — Gyuláról Nyiri János erdész 2 ft. — Pestről 
Verebi Soma 5 ft. — Orsováról több gőzhajózási hivatalnok Kenessey Albert 
által 2 db. arany, 1 szelvény a 2 ft. 30 kr. pp. és 11 ft. — Szákról többen 
Horeczky Gedeon által 7 ft. 33 kr. — Háromszék-Sepsi-Szemerjáról többen 
Vida Dani által 25 ft. — Oroszvégről (Bereg) a Sz. gy . ü. alkalmával töb
ben Dobszai Miklós által 22 ft. 84 kr. — Senyéről (Borsod) Tőrös Pál és 
János 3 ft. — Hrádekről (Liptó) János ünnepély alkalmával 10 ft. — Ibrány-
ból a Sz . gy . ü. alkalmával Blaer Leopold által 3 ft. 5 kr. — Margittáról 
(Bihar) Sándor 2 ft. — T.-Szava (Zemplén) R . J. 2 ft. — Szulokról (So
mogy) egyesült czéhbeli tagok, Wirth Péter által 18 ft. — Tisza-Abád-Sza-
lókról Csurilla Gizella 1 2pftos tallért. — Mányról (Fehér) a ref. egyház 
több tagja Kiss Károly lelkész által 4 ft. — Szilágy-Sámsonyról a Sz. gy .ü . 
alkalmával többen 22 fi. — Csőszről (Fehér) a Sz. g y . ü . alkalmával többen 
9 ft. 50 kr. — Korláthról Téglási András és két barátja egy sorsjegy nye
reményét 8 ft. — Felső-Nyaradról a Sz. gy . ü. alk. Debreczeni Gábor által 
7 ft. — Gyönkről (Tolna) a Sz. gy . ü. alk. többen, Oszváth Józs. által 22 ft. 
— Mikoláról a Sz. gy . ü. alk. többen 2 ft. 28 kr. — Tisza-Verseny (Heves) 
községe Bukovinszky Junos által 13 ft. — Ungvárról egy P.-Helmeczen tar
tott mulatság alkalmával többen Zoltsák János által 32 ft. — Csatárról töb
ben Gobóczi Károly által 5 ft. — Keresztesről a Sz .gy . ü. alk. többen Parrag 
Ferencz által 16 ft. 70 kr. — Sz.-Lőrinczről (Baranya) a Sz. gy. ü. alkuim, 
többen Nagy Sándor által 24 ft. — Vésséről (Somogy) a Sz. gy, ü. alkalm. 
többe:) Szalay Sándor által 22 ft. — Udvariból (Bihar) a Sz. gy . ü. alk. 
többen T . L . által 4 ft. — Zalaistvándi ev. egyház persely gyűjteménye a 
Sz. gy. ü. alk. Berecz János által 5 ft. 10 kr. — Nagy-Vátyról (Baranya) 
Báthori István ref. lelkész 2 ft. — Selmeczröl az ev. lyceum ifjúsága egy 
juniális alkalmával fenmaradt összeg, ifj.Platthy Gyula által 10 ft. — Nagy-
Váradról Huszár X a v . Ferencz 5 ft. — Szent-Jobbról (Bihar) a Sz. g y . ü. 
alkalm. többen Bogdándy Antal által 1 koronás tallér és 37 ft. — Bagamér-
ról (Bihar) a Sz. gy . ü. alkalm. többen Bereczky Géza által 13 ft. — Szen-
drőről (Borsod) többen Kinczky Alajos által 25 ft. 5 kr. — Várkonyból 
többen Csekei István által 1 ezüst ujftos és 9 ft. 20 kr. — Rosztoka-Kálná-
ról (Zemplén) egy keresztelő alkalmával többen Bácskai Sándor által 7 ft. 
10 kr. — Adorjánházáról Szabó István lelkész 50 kr. — Mezöberényi olvasó
egylet Turi Dániel elnök által 18 ft. — Szolnokról egy jótékony akadémia 
jövedelmének fele, Borosnyai Oszkár által 71 ft. — Összesen 9 6 8 ft.32 kr. . 
2 db. cs. k. arany, 1 koronás tallér, 1 kétpftos tallér, 1 ezüst ujftos, 5 hú
szas, 2 tizes és 1 db. 2 ft. 30 kros szelvény. **) 

Iroda lom és művészet. 

+ (Bulcsú Károly) fölkéri t. gyűjtőit, hogy a „Költeményeire" náluk 
begyült előfizetési összegeket hozzá Kecskemétre mielőbb beküldeni szíves
kedjenek, annálinkább, mert a példányok szótküldését már megkezdette. 

+ (Sárvári Elek Debreczenben) figyelmezteti ivtartóit, hogy miután 
„Történeti képek" czimü munkájára az előfizetési határidő lejárt, az általuk 
gyűjtött előfizetési összegeket hozzá mielőbb küldjék be. 

4- (Papp Miklós) Kolozsvárott „Tarka lapok" czimü humoreszk- és 
elbeszélés-gyűjteményre hirdet előfizetést.A két kötetnyi mű ára 1 ft .20 kr., 
mely Demjén László kolozsvári könyvkereskedésébe január 15-ig bekül
dendő. 

*) Ez adakozások egy csekély része lapunkban már közölve volt. s a közlés akkor 
felsőbb hatósági tilalomnál fogva szűnt meg. Most összeállítva adjuk az egész soro
zatot. — S z e r k 

**) A fentebbi összeg, az emlékszobor ügyének további kifejtéséig, a pesti takarék, 
pénztárba tétetett le. Szerk. 
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b . — (Figyelimztetés.) Most, midőn a törzsnemzetek közt a tcstvérisülés 

eszméje annyira fölmelegité a sziveket, idején lenni látjuk, figyelmeztetni 
közönségünket Acs Károly urnák „Virágok a román (oláh) népköltészet 
mezejéről" czimü versfüzetére, mely 1858-ban jelent meg, s a román nép
költészet legszebb gyöngyeit tartalmazza oly magyar fordításban, melyet 
minden szakértő kitűnőnek ismert el. Megrendelhető magánál a szerzőnél 
(Mészáros utcza, 2. sz.) — A szerző ez első füzet elkeltével egy másodikat 
fog sajté alá bocsátani. — Továbbá szintén ajánljuk a közönség figyelmébe 
Acs Károly ur következő czimü könyvét : „Magyar , román, olasz, cseh-tót 
és szerb beszélgetések otthon és uton." E könyv czélja a nevezett nyelvek 
akármelyikének megtanulásánál segéd-kézikönyvül szolgálni, mely czéljá-
nak meg is felel, miután róla a nevezett nyelveken megjelenő lapok a legna
gyobb elismeréssel emlékeztek meg, különösen pedig a „ S z . D. ' - lap bírála
tában többek közt ezeket mondja:„Ekönyv nyereség nemcsak a magyar iro
dalomra nézve, melyben megjelent, hanem mindazon nemzetekre nézve, 
melyek nyelvére kiterjed. Közel 30 millió ausztriai és 90 millió európai 
tekintheti e könyvet magáénak és használhatja." Megrendelhető Laufer és 
Stolpnál Pesten. 

-f- (Almási Tihamér.') , , A mit a szerek meg nem gyógyítanak" czimü 
elbeszélés szerzője, fölkéri gyűjtőit, hogy iveiket mielőbb beküldeni szives 
kedjenek, annál is inkább, mert a nevezett mü, Ígéret szerint, január elejére 
okvetlen meg fog jelenni. Szerző még folyvást fugád el megrendeléseket. 

+ (Egerben Szabó Ignácz) főgymo. tanártól ily czimü kis fűzet jelent 
meg : „ A fóldisme alapvonalai." A gymnasiumi és reáltanodái ifjúság hasz
nálatára. A borítékon olvassuk, hogy „jelen mü egy terjedelmesebb kézi
könyv megjelenéséig, kézirat gyanánt van kiadva." Kapható 50 krért Eger
ben Jentsch G. könyvkereskedésében és a szerzőnél. 

-f- (Ormódi Bertalan „Magyarhon ébredése") czimü költeményfűzére 
elvégre megjelent. A csinosan kiállitott s 168 lapra terjedő könyv Széche
nyi István szellemének van ajánlva. 

-f- A Szeberényi Lajos és Vincze Sándor által szerkesztett ,.Néplani-
ták könyve" czimü protestáns növelészeti közlönyből ismét egy fűzet jelent 
meg : az uj folyam I. kötetének V I . füzete. 

+ (Szini Károly az „Ujidöt") újévei ismét meg fogja indítani, még 
pedig hetenkint háromszori megjelenéssel. Előfizetési ár egész évre 10 ft, 
félévre 5 ft 50 kr, negyedévre 3 ft. 

-f- („Gömöri titkok.") Ily czim alatt jelent meg Rimaszombatban Ba
lázs Frigyestől egy kötet novella- s humoreszkgyűjtemény. A 135 lapnyi 
könyv, tizenegy kisebb elbeszélést foglal magában. Ara 60 kr. ujpénzben; — 
Ugyancsak Balázs Frigyes előfizetést nyit.: „A murányi vérmenyegzö" czimü, 
két kötetes történeti regényére, mely február végére igértetik. A z előfizetési 
pénzek 1 ft. 50 krjával január 20-ig szerzőhöz Rimaszombatba küldendők. 

+ (Szabados Jánostól) egy kötet költemény jelent meg, „A haza és 
szerelemről" czimmel. A könyv gr. Niczky-Tarnóczy Malvinának van 
ajánlva. 

-f- (Emiliának „Válságos napok") czimű regénye közelebb német for
dításban is meg fog jelenni, a béesi „Wanderer" tárczájában. 

•toxint esetek, egyletek. 
b . — (A magyar Akadémia) dec. 17-ki ülése. Dr. Tormay K. a Pesten 

előforduló betegségekről s halálozási esetekről egy igen részlete* kimutatást 
nyújtott be a stat. bizottságnak. — Eszerint 1859-ben a halottvizsgálók 
által Pesten 4117 halott volt följegyezve; legnagyobb a halandóság a Jó 
zsefvárosban, legkisebb a belvárosban; átalában a város lakosságának 31, a 
kórházakban elhalt idevalókkal együtt pedig 38 százaléka halt meg, a mi 
aráuylag nem sok. A k-s gyermekek leginkább augusztusban, az öregek 
mártiusban, a férfiak májusban, a nők júniusban halnak legtöbben. — A z 
Akadémia stat. bizottsága rovatos táblázatokat küldött szét a lelkészekhez s 
különféle intézetekhez, egy uj népszámlálás kieszközlésére; határnapul jövő 
m.irtius utolsója van kitűzve. — Henszlman Imre a csucscsives (góth) építé
szetről értekezvén bebizonyitá, hogy ez épitészetet francziának s nem né
metnek vagy góthnak kell nevezni, miután ez épitészet kiinduló pontjául a 
saint-denisi apátsági temp'om tekintendő, mely 1144. táján szenteltetett fel. 
Bizonyos, hogy a franczia legrégibb góthépületek öregebbek, mint az e stylü 
német épületek. 

4- (Az irói segélypénztár.) Múltkor emiitettük, hogy Tóth Lörincz, 
mint ki az irói segélypénztár kezelésével volt annak idejében megbízva, s a 
nála volt pénz a rendőrség által tőle elkoboztatott, — kérdést intézett ez ügy
ben a m. kir. helytartósághoz. Most Tóth Lörincz közzéteszi azon levelet, 
mit tudakozódási folytán a helytartótanács elnöksége hozzá intézett, ebből 
megértettük, hogyafennebbi czélra szánt összegek a budai orsz. főpénztárnál 
voltak 1858. évtől fogva, letétképent kezelés végett, s hogy azok a helytar
tótanács elnökségénél, a pénz kezelésével megbízott választmány által kiál
litott nyugta mellett átvehetők. A pénz körül csupán azon módosítás történt, 
hogy belőle 1590 ft államkölcsöakötvénynyé lőn átváltoztatva, a többi 291 
ft 51 kr készpénzben vehető át. — Azon körülmény, hogy e pénz ismét visz-
szaadatott, nyilvános jele annak, hogy többé az irói segélypénztár megala
pításának misem áll útjában, most már tehát nincs egyéb hátra, mint gyors 
cselekvéshez fogni. Vájjon az Akadémia, vagya Kisfaludy-társaság, melyek
hez ez ügy legílletékesebben tartoznék, mért késik még mindig annak felka
rolásával!? 

b . — (A pesti jótékony nőegylet) a dec. 30-tól jövő jan. 26-ig terjedő 
négy hétre 212 szegény számára 573 ft 20 krt utalványozott. A z egylet kö-
tőiatézetében 19 egyéb munkára nem alkalmas egyén foglalkozik. 

M i a j s á g ? 

, + (Junkovich György), a kunok és jászok főkapitánya, népszerűtlen-* 
ségét tapasztalván, megígérte, hogy állásáról önként le fog lépni. 

4- (B. Bemer Lástló) f. hó 24-én fővárosunkba érkezett. 
-|- (A magyar k. helytartótanács szervezetének) legfelsőbb inegerüsi-

tése, mint a „Sürgöny"-ben olvassuk, már leérkezett, s főbb hivatalnokainak 
kinevezését a „Wiener Ztg."-ban legközelebb várhatjuk. Ugyané lap irja, 
hogy a vallási és tanulmányi alap kezelése ismét a helytartótanácsra ruház
tatott át. 

4- (Az országos Széchenyi-emlékre), az akadémiai pénztárnok kimuta
tása szerint, már nála közel nyolczadfélezer forint gyűlt össze. 

b .— (Adakozás.) Rottenbiller Lipót, pesti polgármester, a Josefinum-
árvaintézet alapjához 50 ftfit. a városi szegény alaphoz 50 ftot s a Főherczeg 
Albrecht alapítványhoz, szűkölködő iparosok segélyzésére szintén 50 ftot 
adott, karácsonyi ajándékul. 

4- ( A Szigligeti nővérek), mint a „Hölgyfutár" irja, jövő hó közepén 
Kolozsvárott fognak f ö l l é p n i , onnan pedig január végével Egerbe uta-
zandnak. 

b.— (Magyar színészek Budán.) Molnár magyar színigazgató a mult 
nyáron mindent elkövetett, de nem tudta kivinni, hogy megengedték volna 
neki Budán magyar előadásokat rendezni. Okt. 20-ka óta ismét folyamo
dott, de mai napig sem kapott választ. — Bizony ez — legalább is furcsa 
dolog. 

4- (Ifj. Szabó József, budai müasztalos,) ki jelenleg a múzeumi Szé
chenyi- termet késziti, s ki 1848-ban a redouttermet országgyűlési helyiséggé 
változtatta, ajánlkozott, hogy néhány iparostársával együtt elvállalja a pesti 
országgyűlési ideiglenes helyiség elkészítését, a kiállítási költségen kivül 
minden haszon és jutalom nélkül. 

b . — ( A pozsonyi német hivatalos újság), a „Pressburger Zeitung" a 
budai magyar helytartóság rendelete folytán megszűnik hivatalos lap lenni 
ez év végével. 

4- (Az izraelita „testvéri ünnepélyen"), mely f. hó 19-én este a pesti 
izraeliták által rendeztetett, az irodalom, a fŐurirend s az ifjúság szép szám
mal volt képviselve. Jelen voltak többek k ö z t : Török Pál superintendens, 
mint elnök; Besze János, BalUgi Mór, Jókai Mór, gr. Károlyi Gyula, Wen-
zel Gusztáv, Arányi, Lányi, Feleki, Lendvai, Tóth Kálmán, Szegfi Mór stb. 
Igen szép, hazafias és a testvérisülés szellemétől ihletett felköszöntések mon
dattak e kedélyes lakomán. A Petőfi-szoborra tetemes összegig aláírások is 
történtek. A vendégek csak reggel felé oszlottak szét, miután a „Szózat u -ot 
elénekelték. Másnap este pedig az izraelita imaházban, a fennebbi testvéri 
ünnepre vonatkozó ünnepélyes istenitisztelet tartatott, mely alkalommal az 
imaház megtelt a főváros minden rendű és rangú lakosaival. A z istenitiszte
let azzal végződött, hogy egy nemzeti zászló alatt a „Szózat''-ot az ezrekre 
menő tömeg elénekelte. 

— Szepesmegyéből, a középponti Kárpátok tövéből Kézsmárkról irják 
dec. 10-ről : D e c 8-a nagy nap volt reánk nézve, Nálunk is feltüzetett a 
lobogó! Feltüzetése előtti napon, a helybeli tanuló ifjúság egy akarattal és 
lélekkel elhatározó, ezen nagy nap emlékét, egy ünnepélyes menet által meg
örökíteni. Ez okból, rögtön aláírási iv bocsáttatott ki, melyen egy pár forint 
gyűlt be, mihez még iskolánk nemeslelkü igazgatója, az ifjúság hü pásztora, 
Stenczel Hugó ur sz-ives adakozása ie járult; — őrködjék még soká a tisztes 
agg az ifjúság erénye fölött, s neveljen azokból, mind a hazának, mind a 
vallásnak buzgó és nemeslelkü polgároknt, tisztelt neje s Nendtvich kisasz-
szonyok, nemzeti lobogókat voltak kegyesek számukra készíteni. D e c 8-án 
d. e. 10 órakor egybegyűlt a tanuló ifjúság, a kollégium egyik tantermébe. 
11 órakor elérkeztek a zenészek, s az ünnepélyes menet nagy örömmel meg-
kezdŐdék. Azonban követték ezen példabeszédet: „Sirva vigad a magyar!" 
azért a nemzeti lobogók közé, egy Széchcnyi-gyászlobogót is tűztek. Elől 
három tanuló vitte a lobogókat. Ezek után a zenéezek, s ezeket követte a 
tanári kar s a tanuló ifjúság. A menet a kollégiumból a városba volt intézve, 
hol a polgárok által éljenzésekkel fogadtatott A sereg a városháza előtt 
állapodok meg. Nemsokára feltüzetett a városiak nemzeti lobogója, mire 
nagy éljenzés támadt. Ekkor a zene elhallgatott, s a sereg nagy lelkesülés
sel, Vörösmarty „Szózat"-át éneklé el, ennek végével a zene megszólamlott, 
a sereg megfordult s visszament a kollégiumba. Itt a tömeg ismét a „ S z ó -
zat"-ot, ezután Kölcsey „Hymnus"-át éneklé el. A lobogók közöl egyik 
feltűzetett a kollégiumra, mely még most is ott leng. Innét a polgárok 
szétoszoltak, s a tanuló ifjúság, több más fiatalokkal együtt, a Tököly-féle 
várig, énekszóval, lement. Itt eloszoltak s mindenki szállására sietett. — A 
nemes adakozások rögtön szóval megköszöntettek, azonban nem tartották 
elégségesnek, hanem a haza nemeslelkü fiai s leányai éjizenével tiszteltettek 
meg. — Körünkben jelenleg magyar szinésztársulat működik, Győrfy Antal 
igazgatása alatt, az egyesek nemes buzgalma méltánylandó. Mindenek felett 
a férfiak közöl : Benedek és Páli; a hölgyek közöl : Győrfyné és Páliné, 
érdemelnek kitüntetést. Dec. 9-én vasárnap szemtanúi voltunk Liszka Jó
zsef és Lam Hermann urak fölléptének, kik is a szinésztársulat iránti szíves
ségből léptek fel, jeles eredménynyel. — T. 

b.— ( A pesti cs. kir. orsz. törv. elnöke) lovag Komers Emánuel ur d e c 
18-án vett bucsut hivatal karától. 

— (Adakozás.) Táncsics Mihály családja számára beküldött e lapok 
szerkesztőségéhez : Pestről Paulay Irma k. a. 1 db. cs. aranyat. — Szász
városról P. Pap Ádám gymn. tanitó ur által többen 28 ftot 40 krt. Ez ösz-. 
vejrek a nevezett családnak átadattak. 



b . — (A szerencsét felső kabát.) Midőn a franczia császárné legköze
lebb Angliában Manchester várost meglátogatá, a tisztelgésére összesereg-
lettek közöl Chodwik Dávid észrevette, hogy a föld nedves, gyorsan lerántá 
tehát fölső kabátját s azt a hintóból kilépő császárné elé dobta, nehogy, an
nak lábai a nedves földtől áthüljenek. A császárné egy mosolylyal jutal
mazta e készséget. — Chodwik e kabátját többé nem viseli, hanem elteszi 
emlékül, mig idővel tán valamely múzeumba beszállásolhatja. Chodwik 
boldog. 

-f- (Mérgezés szivarral.) Amantuai helyőrségből közelebb több katona 
egyszerre megbetegedett, s közölök néhány meg is halt. A dolog vizsgálat 
alá került s kitűnt, hogy ők egy szivarosboltban szivarokat vásároltak sezek 
meg lettek volna mérgezve. Ezen esemény azonban, melyről a „Fremden-
blattot" értesitik, még bebizonyításra vár. 

b .— (A konkordátum recisiója) egyelőre csak a magyarországi prímást 
illető jogokra fogna szorítkozni e ezeket, hír szerint, még a magyar ország
gyűlés Összejövetele előtt helyre akarjak állítani. 

b.— (Kompromittúlás.) Török-Szt.-Miklóson egy törvényszéki hivatal
noknak macskazenét adtak. A megtisztelt az ablakon kilőtt, a tisztelgők 
közöl pedig valaki vissza az ablakon belőtt. Sebesülés nem történt. Kár 
volt a lövöldöző uraknak ennyire kompromittálni magukat; most mindenki 
tudja, hogy egyik sem tud lőni. 

+ (Halálozások.) Somogyból értesülünk, hogy sárdi Somsich József, 
életének 74-ik évében, korgyengeségben elhunyt. Egész könyvtárát a ma
gyar Akadémiának hagyta. •— Zalából írják, hogy CsiUagh Lajos, Zalame-
pyének volt első alispánja, 73. évében szintén elköltözött az élők sorából. 
Áldás h amvaíkrn! 

S A K K J Á T É K . 
53. B Z . fe ladvány. — Bayer K o n r á d t ó l (Olmützben) . 

Sötét. 
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Világos. 
Világos indul § ö-ik lépésre matot mond. 

A „La Régence" párisi sakk-lap I- évi septemberi folyama jelentést hoz azon felad
vány-versenjröl, melyre as emiitett lap tűzte ki a dijat. A pályázók négy-négy feladványt 
tartoztak beküldeni. Tizennyolc* pályázó között Bayer Konrád a hires feladvány-költó 
nyerte el a pálya-koszorút 9 feladvány nyul. melyek közól egyet jelen számunkban mutat
ványul hozunk. A második dijat, 18 feladványaért, a „Liliéi névtelen" kapta. E verseny 
bennünket közelebbről azért érdekel, mert benne Magyarország is képviselve volt - nem 
minden dicsőség nélkül. - Weisz A. J. tanár ur Budáról 5 feladványt küldött be, s feladvá
nyai szavazatot s dicséretet kaptak. E dicséretet nyert feladványok egyik legszebbikével 
jövő évfolyamunkat szándékozunk megnyitni. 

Zené-

nep-

A 48. Bzámu fe ladvány megfejtése . 
(Weisz A. J. tanártól.) 

Világos. Sfllct. 

1) F d 4 - f 6 t g 7 - í 6 : 
2) B f 4 — c 4 tetszés szerint. 
S) B b 7 - d 7 : f tetszés szerint. 
4) H c 5 — b 7 vagy e 6 : f: 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — /.»•«<» t Báró Meszéna 
István. — L'j-Becsén : Cselkó György. — Bodrog-Keresiluron : Skvőr Antsl. — To'rvk-
Stent-MiUóson : Franki A. — Dehrectenten : Sperber F. — Maros- Vásárhelyt : Dósa 
Gábor. - Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly. - T.-Füreden .• Kánásy Gyula. — fi.-Újvá
roson .- Kovács Lajos. — Simonjáthon : ifj. Tóth János. — Győrött : Rózsa Elek. — 
Parabuttjban : Rothfeld József. — Jánosiban : Keszler István. — M.-Stigeten : Wallerstein 
Bernit. 

Színházi napló* 
Péntek, dec. 21 . „Dinorah, vagy : a ploerme.li bucsu." V i g opera 3 

felv. Zenéje Meyerbeertöl. Alkalmat veszünk magunknak eznttul, a belépti 
jegyekre vonatkozólag egy pár megjegyzést tenni. A jelenlegi ideiglenes 
igazgatóság jónak látta, a belépti jegyeket naponkint újból nyomatni. Ez 
intézkedést annál kevésbbé helyeselhetjük, mert kettős hátrány ered belőle. 
Első az, hogy ezen ujdivatu jegyek rendkivül könnyen hamisíthatók, ugy 
hogy akármelyik suszterinas, hacsak egy kis ügyességgel bir, akármennyit 
készíthet naponkint. A ki ezt kétségbevonja, kérdezze meg színházunknál 
a jegykezelőket, ők bizonyságot tehetnek róla, hogy ily hamieitás naponkint 
fordul elő, a mi ezelőtt nem történt. A másik hátrány abban áll, hogy e je
gyek nyomatása naponkint 5—6 ftba kerül, tehát egy év alatt csupán ez 
egyrendbeli kiadás mintegy 2000 ftot vesz igénybe; holott a régi jegyek 
aránytalanul kevesebbe kerültek, B öt-hat évig is eltartottak; emellett pedig 
nem is lehetett azokat oly könnyen utáncsinálni, mint a mostaniakat. E te
kintetben tehát azt mondjuk : hogy csak maradjunk a régi mellett. 

Szombat, dec. 22. A szinház zárva volt. 
Vasárnap, dec. 23. A nemzeti szinház nyugdíjintézete javára 

szeti, ének- és szavalati akadémia. 
Hétfő, dec. 24. és 
Kedd, dec. 25. A szinház zárva volt. 
Szerda, dec. 26. „A vénbakancsos és Jia a huszár." Eredeti 

színmű 3 szakaszban. Irta Szigeti József. 
Csütörtök, dec. 27. Vrábely Szenifina k. a., zongoraművésznő hangver

senye. Ezt megelőzi : „Becsületszó." Eredeti vigjáték 1 felv. Irta Szigeti. 

Szerkesztő i mondaniva ló . 

5436. Debrfexeo. E. K. H.Nem koptunk semmit, nem is fogjuk közölni. 
5437. Ny irezybaz T. T. Ha az illető termény piaczi árát megkaphatjuk, szive

sen közöljük azt is. 
6438. Munkács. L. T. Köszönettel vettük a közlést. Egy időre el vagyunk e 

tárgygyal látva. Később ismét szivesen veszszük a folytatást. 
5439. <• al-n. S. L. A zeneirodalom nevezetesb termékeit koronként szintén közöl

jük „Irodalom és művészet" rovatunkban. Bővebb ismertetéseket s átalában hosszabb 
zeneirodalmi csikkeket a „Zonébzeti lapok" hoznak, 

5140. Félegybaza. P. F. A Petőfi születési helyéről szóló ujabb adatok igen ér
dekesek, de mielőtt teljes hitelt adhatnánk nekik, szükség volna elébb ama kis körösi 
hiteles keresztlevelet megczáfolni, melyről a V. U. 1857 évi 1 számában tesz említést az 
ottani ev. lelkész, t. Sárkány János ur. Vagy pedig szíveskedjék ön nekUnk amaz állító
lagos kecskeméti keresztlevelet megküldeni. Erős alap nélkül ne építünk uj házat. 

6441. Sz.-Újlak. K. Cs. J. Ama bécsi lap czáfolata most későn érkeznék s megfe
leltünk rá annak idejében a P. Ll.-ban. 

5442. Losonca. K. I Ha ön az arczképét netán birja, szíveskedjék azt nekünk 
használat végett átkölcsönözni. Eddig hozzá nem férhettünk. 

5443. A thalntadi Messiás. A mellékletet átadtuk. A versekre nézve még most 
nem szólhatunk; átalában a közelebb hetekben oly özöne jött ránk a verses munkáknak, 
miket leginkább a jelenlegi politikai viszonyok hoztak életre,bogy külön hivatalt kellene 
tartanunk azok rrgi.-trá!u-ára. Megnyugtatásul annyit, hogy a közölhetők a jövő év folya
mában fcgn&k világot látni. 

5444. Sárospatak. Dr. S. J. Vettük a czikket. Óhajtása azerint intézkedtünk. A 
fennmaradt. V7 ft. indul. 

•'•il- .Gacsl gyár éa var. A képre nézve több szabatosságot óhajtottunk volna. 
Famet szónk talán eligazodik rajta. 

0146. N.-Síében. K. J. Aufruf. Higyje el Ön, hogy nem jobb ez az előbbinél. Eb
ben legalább jó nyelv és v i T s e l é s van, habár nem képes is minden részletben híven adni 
vissza az eredeti értelmét. Eddig már 9 nyelven birjuk a Szózatot. 

6447. Pr»t B. G. A régiség igen érdekes — az a kérdés, nem je lent-e meg már 
valahol? 

5448. B. P. L. Vettük a folytatást A lap indul. 
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Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csötört 
Péntek 
Szomb. 

6 Dávid kir. 
Szilveszter p. 
Kis tínráot. 
Makár. Ábel 
Genovéva BZ. 
Titu- püsp. 
Teles Ibr p. 

G Dávid 
Szi lvesz . 
t j év n. 
Béla 
Dániel 
Izabella 
Simon S. 

D e c . ( ó ) 

18 B30Scb. 
19 Bonilácz 
20, 
21 Jutiana 
2 2 Anastasia 
23 10 vért 
24 Kar. b. v. 

V-
47 
47 
4S 
4H 

48 
44 
47 

Izraelit, 
naptár 

Tebet 
17 
18 
19 
20 
21 
32 
13 Sab. 

$ Hold-

kelet | 

17 
42 

45 
46 

7 
ss-

lloldnegyed : $ Utolsó negyed 4-én 3 óra 20 pereikor reggel. 

T A R T A L O M . 
Aradi Lippert József (arczkép). — Búcsúztató az 1860-ik év fölött. Jánosi Gusztáv 

— Egy női szó. Jókai Már. — Bajmócz (képpel). Luppa Péter. - Hófergeteq a begyek 
közt (képpel), — Szinek és képzó-mUvészetek (vége). Hencz és Bergh. — Böngészet as 
élet és tudomány mezején (vége). Korács László. — Tárház : Az 1860. év vegén. P. A. 
- Kakas Márton levelei C X X X V . - Adatok Petőfi halálához X X L — X X I I I — Markó 
Károly örökítése. — A magyar Akadémia palotája. - Széchenyi-emlékazobor. — Iroda
lom és művészet. Közintézetek, egyletek. Mi ujság 1 Sakkjáték. Színházi napló. Szer
kesztői mondanivaló. Heti naptár. 

Felelős szerkesztő Pátih Alber t 

Kiadó-talajdono. Becbaaaat Gavstav. — Nyomtatja Lantiért r é* HVckenaal. tgyatom-uteaa 4. •-,4a alatt Pesten. 1860 

LELT. 1995 

(lak. magyar-utcza^GaS-i)^ 




