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SAKKJÁTÉK. 
63-ik sz. feladvány. — Novotny Antaltól (Bécsben). 

(E szép feladványt a „L. 111. Ztg." egyik régi évfolyamából vettük at; de a régi jók 
emlékét sem árt néha föleleveniteni.) 

Sötét. 

d e 
Világos. 

Világos indul s 4-ik lépésre matot mond. 

Az 58. számu feladvány megfejtése.*) 
(B. Meszéna Istvántól.) 

Világos. Sötét. 
l ) B d 3 — d 4 f t K c 4 - d 4 : 
2) F f 1 — d 3 h 4 — h 3 
3) H e 4 — g 3 h 3 — h 2 
4) H g 8 - e 2 4> 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Uj-Becsén : Cselkó 
György. — Hatvanon : Kovács Zsigmond. — Tordán : Wolff G. és Sztankay F. — Ssep-
siben : Újlaky Soma. — Bécsben : Gold Samu. — B.- Újvároson : Kovács Lajos. — Kis-
Kürtösön : Csemiczky Károly. — Porostlón : Nyilas Alajos. — Debreczenben -. Sperber F 
— Moeron : Radváner Vilmos. — Sz.-Fehérvárott : Madár Lipót. — Gy.-Fehérvárott 
Horváth Lajos. 

Rövid értesítések. Gyula-Fehérvár : H. L. Ön az 56. és 57. feladványunkat is he¬ 
lyesen fejtette meg. — Si.-Fehérvár : M. L. Szivesen látjuk. — Emilnek : Küldjük Üd¬ 
vözletünket. 

•) g 7-en sötét gyalog áll. 

Szinházi napló. 
Péntek, márcz. 1. „A mama." Eredeti vigjáték 3 felv. Irta Szigligeti. 

A közönség ezuttal is csaknem oly érdekeltséggel nézte végig a pályanyer¬ 
tes vígjátékot, mint mikor először adták. És ereszben a dicséret nemcsak 
a darabot, hanem az előadó színészeket is illeti, kik hasonló művek előadá¬ 
sában oly szerencsések, hogy valóban aug hagynak fenn valami kivánni va¬ 
lót. Alig tudjuk, melyiket emeljük ki, a zsémbeskedő mamát-e, vagy a vén 
szerelmes Szegfűt, vagy épen Úxri Miskát, mely utóbbi alakot jelentékte-
lensége és nem épen nagy élethűsége daczára is, a mi ügyes Szerdahelyink, 
oly mulatságossá tudta tenni. 

Szombat, márcz. 2. „Troubadour." Opera 4 felv. Verditől. A mai elő¬ 
adásból különösen kiemelendő Hofbauer Zsófia, ki a czigánynő szerepében 
haladásnak adta tanujelét. Méltányolva említjük meg, hogy ő a játékra is 
kellő gondot fordit, ugy hogy hozzá etekintetben is szép reményeket köt¬ 
hetünk. 

Vasárnap, márcz. 3. „Tücsök."Falusi életkép 5 felv. Irta Birchpfeiffer 
Sarolta. 

Hétfő, márcz. 4. Munkácsy F.-né javára, először : „A honfoglalók. 
Eredeti dráma, 5 felv. Irta gr. Batthyány-Ápraxin Julia. A mai este némi¬ 
leg eseménynek nevezhető szini előadásaink történetében. Régen volt, hogy 
egy egyszerü dráma előadására oly roppant és válogatott közönség sereglett 
össze, mint ez este. Kiváncsi volt mindenki, a ritka tüneményben részesülni: 
főúri köreink egyik tagjának, még pedig női tagjának elmemüvét színről 
szinre láthatni. S meg kell vallani, hogy a magyar közönség kellő lovagias¬ 
sággal s megérdemlett biztatással fogadá a nemes törekvést s elismerésének 
legzajosabb jeleivel jutaloiazá a grófi szerzőnőt, ki a földszinti páholyok 
egyikében jelenlevén, a szünni nem akaró hívásokra magát a közönségnek 
személyesen is bemutatni szives volt. A dráma kiállítása körül az igazgatóság 
költséget nem kiméit, és sok gondot és izlést tanusitott, mi átalanos jó ha¬ 
tással volt és több más hiányt feledtetett. A szereplők közöl Felekiné, 
Egressy és Feleki tüntek ki leginkább. A felvonás közöket ez alkalomra ké¬ 
szitett uj zenemüvek töltötték be. Magáról a darabról, mint a szép irányu 
és nemes törekvésü szerzőnőnek első kísérletéről a nehéz drámai téren, ke¬ 
vés mondani Talónk van. Az ér.lem elismerésében a közönséggel együtt 

versenyzünk; de hogy a históriai és költői igazságot s ja drámai, müvészeti 
alkotás szabályait kielégitő műről értesítsük a közönséget, ahhoz még uj meg 
ujjkisérlet, idő és gyakorlat kivántatik. Üdvözöljük a nemes szerzőnőt szel¬ 
lemi bajnokaink diszes sorában! 

Kedd, márcz. 5. „Rendkivüli előadás." Eredeti vigjáték 1 felv. Irta 
Degré Alajos. „Gizella" ballet 1 felv. 

Szerda, márcz. 6. „Egy szegény ifju története." Színmü 5 felv. Irta 
Feuillet Oktáv, ford. Feleki. „A honfoglalók" czimü dráma, mely e napon 
másodszori előadásra volt kitüzve, közbejött akadályok miatt elmaradt. 

Csütörtök, márcz. 7. „Férj az ajtó elött." Operette 1 felv. „Tüz a zár¬ 
dában." Vigjáték 1 feh'. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5562. Tetétien. P. Zs. Vettük a czikket. Bár a többit is mielőbb világba szállit-

hatnók. 
5563 Tavasé jegyese, enyhe lágy szelid. A szép eszmének kissé költőibb ki¬ 

dolgozását óhajtottuk volna, külöBÖsenkülformájáranézve. Versek visszaküldésére legjobb 
akaratunk mellett sem érünk rá. De minek is? Csak megtartá ön azt a nehány sort má¬ 
solatban? 

6564. Marseillaise. Gyenge, erőtlen fordítás. Nem igy kellene az ily világhirü dal¬ 
lal elbánni! Különben a fölmerülő nehézségeket teljesen méltányoljuk — de épen azért uj 
meg uj kisérlet kell ahhoz, mig végre valamikép sikerül a tősgyökeres franczia növény 
átültetése. 

5565. N.-Kalló. F. M. Azt a „szervezés elleni beszédet" nem közölhetjük. Elké¬ 
sett; eső után köpönyeg. Azután elmondva talán igen szép lehetett, de kinyomtatásra 
nincs eléggé kicsinositva. Az élő szóvali előadás sok hiányt pótolhat, mit az olvasó előtt 
eltakarni lehetetlen. 

5566. Berky Gusztáv urnak. (Nem tudjuk, hol). Az ajánlott czikket szivesen 
fogadjuk, s bár e tárgyu közleményeknek nem vagyunk szűkében, reméljük, hogy előbb-
utóbb helyet nyithatunk számára. 

5567. fcálszées. Egy névtelea levélre. Lelkűnkből méltányoljuk önök hazafiui buz¬ 
galmát, s teljesen osztozunk azon óhajtásban : bár e nemzetnek nainélelébb méltóságához 
illő országháza legyen, még pedig Pesten. De egyre kérjük önöket: ne pendítsék meg 
ezen tárgyat most, midőn annyi sarkalatos jogok megállapitása forog szőnyeg* n; s 
ne akarják ez eszmét apró adakozások utján megtestesíteni most, midőn az adakozások 
segélyét már annyi más, közérdekü hazai ügy veszi igénybe. Ne forgácsoljuk el erőnket s 
tartsunk sort, logikai rendet hazai czéljaink valósításában.Erős meggyőzödésütik az,hogy 
az országgyülés, melynek alkalma lesz nemsokára a budai tanácsterem kényelmetlen, kri¬ 
tikán alóli szük voltáról meggyőződni, főteendöi közé fogja sorozni, hogy az ország há¬ 
záról országosan gondoskodjék, mire nézve a külön adókivetést is szivesen fogadandja 
a nemzet, — de akkor állana elő egyszersmind ez önkéntes adakozások nemes verseny¬ 
tere is. Építsük fel most a tudományok házát, állítsuk fel a Széchenyi-, Vörösmarty-, 
Petőfi-szobrokat, teremtsük elö a szükséges pénzalapot a Kisfaludy-társaságnak, a hon¬ 
védegyleteknek, az irói segélypénztárnak stb. Ez mind elég és szép alkalom, a hazafiui 
részvét kimutatására, s hagyjuk a többit a következő éveknek, melyek nemzedéke bi¬ 
zonyosan nem lesz kevésbbé nemeslelkü a mostaninál. Nem tartunk attól hogy önök 
félreérthetnék szavainkat, s azért azt kérdjük, mi tevők legyünk addig is a hozzánk kül¬ 
dött 20 fttal? Arra nem vállalkozhatunk— mert gyöngédtelenség és kiméltelenség nélkül 
nem tt-hetnók — hogy azon országosan tisztelt, de sokkal nagyobb horderejü eszmékkel 
elfoglalt férfiut kérjük meg a pénz átvételére, kezelésére es gyűjtés általi szaporitására, 
kit önök megneveznek szép levelükben. Nem látjuk lehetlennek, hogy idővel raég ezen 
ohajtáíuk is teljesülhessen — de most az lehetetlen. Kérjük a választ s intézkedést. 

5568 Tároltató. Lehetlen, minden beküldött versre választ irnunk. A korábbiakat 
is megkaptuk, az ujakkal együtt várjuk, hogy egyszer napvilágra jőjenek. „Jöni fog, ha 
jőni kell és — lehet." 

5569. L.-Komárom. Egy tag a sok közöl. E tárgyról már volt értesítés lapja¬ 
inkban. 
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— Sajtóhiba-igazifás. A V. U. f. é. 8-ik számában megjelent s a sárospataki ma¬ 
lomkőgyár érdi-kébeu irt czikk végén e helyett : „őszinte versenynyel és nem versenyzés¬ 
sel," ez "utóbbit kérjük igy olvastatni : „ej nem versengéssel." — (Verseny és versenyzés 
egyértelmü, ellenben versengés mást jelent. A czikkiró malomkógyiirtulajdonos versenyre 
s versenyzésre ajánlkozott a főnyi gyár ellenében, de nem versengésre, mitől távol akar 
maradni. 

TARTALOM. 
Tokaj és régi vára (képpel). Zombori Gusztáv. — Fenmaradt jobbjainkhoz. Medgyei 

Lajos. — Kilinkó (vége). Merényi. — Magyar néi viseletek a XVIII. századból : I I I . 
Nyári öltözék (képpel). Vizkelety Béla. — Pest város uj rendőrsége (képpel). — Gróf 
Széchenyi I. műveiből. — Pontok Magyarország múltjából (vége). Mártonffy Károly. — 
Tarhaz : Adatok Petőfi halálához. XXXIX. — A „rusznyák'' elnevezésről. — Magyar 
irók segélyegylete. Ipar, gazdaság, kereskedés. Irodalom és müvészet. Egyház és iskola. 
Közintézetek, egyletek. Mi ujság? A magyar Akadémia palotája. Sakkjáték. Szinházi 
napló. Szerkesztői mondanivaló. Heti nap:ár. 

Felelős szerkesztő Pákh Albert : fiak. magyar-uteza 1. sz.) 

Gróf Teleki László. 

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1861. 

Tizenkét évi távollét után a mult héten tisztelhettük ismét 
Budapest falai között a haza egyik leghívebb fiát, a magyar emi-
gratiónak egyik legtekintélyesebb, legtevékenyebb tagját, gróf 
Teleki Lászlót. A sors véletlene, mely őt a hazának nem rég visz-
szaadá, tudva van országszerte; az európai és hazai közvélemény 
undorral fordult el azon minden nemzetközi jogot lábbal tapodó 
eljárásától s szolgai készségétől egy szomszéd kormánynak, mely 
a rokonai látogatására siető s a családi együttlét örömeiben kár¬ 
pótlást kereső számüzött férfiut, Drezdábanfelfogatá s közönséges 
fegyencz gyanánt azon kor¬ 
mánynak kiszolgáltatá, mely 
egykor fejére a halálos itéle¬ 
tet kimondá. A szász minisz¬ 
ter e tette fölött pálczát tört 
a világ, s ha hiven akarnók 
tolmácsolni a magyar nem¬ 
zet efeletti mély megbotrán¬ 
kozását : ismételnünk kellene 
mindazon szenvedélyes és eré¬ 
lyes kifakadásokat, melyeket 
— csaknem kivétel nélkül — 
az összes hatóságok e tárgyu 
felirataikban méltó sérelemké¬ 
pen a trón elé terjesztenek. 

De valamint helyeseknek 
találjuk ama sérelmes felkiál¬ 
tásokat, szintugy osztjuk lel¬ 
kes örömét a megyék azon üd¬ 
vözlő iratainak, melyeket gróf 
Teleki Lászlóhoz intéztek, 
mert bármennyire sajnáljuk, 
hogy tisztelt hazánkfia azon tér¬ 
ről leszorittatott, melyen, hazá¬ 
jától távol is, elismert erély¬ 
lyel és tapintattal mindenkor 
müködött, s bármennyire meg¬ 
vetjük is amaz eljárást, mely 
öt a hatalom poroszlóinak ke¬ 
zébe szolgáltatá: áldanunk kell 
mégis ama véletlent, mely őt 
ismét karjainkba hozá s oda 
állitá azon térre, melyen szep¬ 
lőtelen becsülete s hazafiusága, 
tudománya s államférfim böl- ' 
csesége uj babérokat szerzend 
számára, fényt és áldást a ha¬ 

GRÓF TELEKI LÁSZLÓ. 

zára. — Gróf Teleki László multja biztos kezességet nyujt a nem¬ 
zet e reményeinek. Említsük meg röviden életének főbb mozzana¬ 
tait. Született 1811. febr. 11-én Pesten. A házi magánoktatás után 
a pesti és berlini egyetemeken végzé tanulmányait. Már 1837-ben 
tagja lőn a m. tud. Akadémiának, és Fogaras vidéke követül vá¬ 
lasztá az erdélyi országgyűlésre. 1842. megjelent „Kegyencz" czi¬ 
mü tragödiája a nemzeti szinpadon tetszéssel adatott s oly költői 
tehetségről tőn tanuságot, mely következetes ápolás mellett bizo¬ 
nyosan a legszebb eredményekhez vezetett volna az irodalmi téren 

is. A magyar országgyülésen 
l$43-ban jelent meg először a 
főrendi táblánál, hol a reform¬ 
pártnak csakhamar egyik ha¬ 
talmas vezére lőn. Az iránta 
nyilatkozott közbizalom jele¬ 
ként magyarázható, hogy az 
1844-ben alakult „Védegylet" 
országos elnökévé választatott 
8 ily megtiszteltetés érte a 
pesti „Nemzeti (késöbb ellen¬ 
zéki) Kör" kebelében is, mely¬ 
nek több évig elnöke volt. 
(Olvasóink tudják, hogy a most 
fennálló Nemzeti Kör szintén 
gróf Telekit választá tisztelet¬ 
beli elnökéül). -• 1847/8-ban a 
főrendi táblánál foglalta el 
székét, az 1848-i nemzeti gyü¬ 
lésen azonban mint Pestmegye 
egyik képviselője az alsó-ház 
egyik legtiszteltebb tagja volt. 
Ez év nyarán történt, hogy 
Magyarország az akkori fran¬ 
czia köztársaságnál is képvi¬ 
seltetni akarván magát, az or¬ 
szággyülés, királyi jóváhagyás 
mellett, gróf Telekit választá 
meg e fontos állomásra. 

1849-ban september ele¬ 
jén érkezett Párisba s állomá¬ 
sát az események borultaig hi¬ 
ven betölté. A világosi kata-
stropha után e hivatalos jelle¬ 
me megszünt ugyan, de gróf 
Teleki folyvást Párisban m*-
radt, a journalistikai s társa-" 
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dalmi téren kifejtett buzgalma által igyekezvén az elnyomott szent 
haza fájdalmait eloszlatni. A franczia kormánykörökben, sőt az 
udvarnál is gyakran megjelenvén, s nyilvános müködése által is 
nagy népszerüségre tevén szert, nagyrészt az ő fáradhatlan buz¬ 
galmának köszönhetjük, hogy a magyar nemzet jogviszonyai s 
európai állása felett tisztultabb nézetek kezdtek terjedni a fran-

Időközben gyakran fordult meg Olaszországban és 
mindenütt életének czélja, a haza megmentésének 
fáradozva. Drezdában lakik két unokavére : Teleki 

cziák között. 
Sveiczban — 
módja körül 
Emma grófnő, De Gerando hires franczia iró özvegye és Teleki 
Blanka grófnö. Ezeket látogatá meg a mult télen, midőn a szász 
rendőrség kezei közé került. 

Gróf Teleki Lászlóra nézve, kinek igéretet kellett tinnie, hogy 
a politikai pályától „egy időre" visszalép, e határidő nemsokára le¬ 
telik. Mióta hazájába visszatért, elvonultságban tölté napjait a 
Pesthez közel Gyomron, a Teleki grófok családi birtokán, honnan 
kirándulást tőn Nógrádmegyébe Szirákra, hol rokonait öleié. Leg¬ 
első távolabbi látogatása gróf Batthyány Lajos özvegyét illeté, 
kit Veszprémmegyében Dákán keresett fel. Visszautaztában érinté 
Győrt s Pestet is, hol mindenütt a tisztelet és kegyelet őszinte s 
megható jeleivel fogadtatott. — Biztos reményünk van, hogy rövid 
idő mulva ismét egészen a miénknek, a közügy emberének fogjuk 
mondhatni. Az országgyülés megnyitási napja közeledik s ott is¬ 
mét gróf Teleki László lesz egyik büszkeségünk, vezérünk ! 

Az ég adjon áldást és sikert munkálkodásának! 

Massada. 
Zokognak Júda bérczei, 
Ledőlt a szent város fala, 
Hősök tetemein virraszt 
Az esti csillag sugara, 
A tört királyi korona 
Vérfertő iszapján hever, 
S hol Jeruzsálem ragyogott, 
Bús rom mered az égre fel. 

Jákobból szétriadt a nép, 
A merre a négy szél rohan, 
Hárfáin a vihar közé 
Süvit a fájdalom-roham, 
Csak a futás óvhatja meg 
A fáradt, megsebzett nyakat, 
Mely retteg meggörbedni a 
Diador vasjárma alatt. 

De egy maroknyi hős csapat 
Megáll — és esküt zúg vala : 
.,Ha vész Júda, ám veszszen el, 
De guny ne érje őt soha; 
Ne vádoljon minket e föld, 
Melyben próféták alszanak, 
Melyen Jehova háza állt, 
Hogy fiai — szaladtanak. 

Van egy erőd, van, melyre még 
Nem tűzte Kóma föl sasát, 
El Massadára, hősfiak, 
Vivni a legvégső tusát!" — 
Az ellen dulful, mérgiben 
Pajzsát a földhöz verdeső, 
A vér egy tengeráradat, 
Dögvészt lehel a harczmező. 

És kelnek,tünnek a napok, 
Sok vivás, — semmi nyereség, 
A foldhóditók arczain 
A csüggedt szégyen lángja ég; 
— Mig im egyszerre védtelen 
Áll a torony, s a véd falak 
"Vigyázz! fegyverre római! 
Mert most mindjárt kirontanak." 

(B. L. után.) 

A nap felhők közt áldozik, 
A hold is sápad,jő a regg, 
De Massadában semuii nesz, 
Egy kard nem villog, nem peneg, — 
„Talán ünnep van odafönn, 
Mig itt mi várva senyvédünk? 
Föl, egy végső rohamra föl. 
E szirt meddig daczol velünk ?!" 

A kürt rival — nincs mérkőző, 
liecsegve dőlnek a kapuk, 
Az utcza néma, nesztelen, 
Csak egy haló sóhaj, ha bug . . . 
— Megrendül és borzadva fut 
Előre Róma bajnoka, 
S im ott egy látvány vár reá, 
Minőt nem sejtett tán soha. 
Zúzott agyuk, átvert szivük 
Vérében mind a bajnokok, 
Mellettök asszony, lány, gyerek 
Nyugosznak, és tisztes papok, — 
Csak egy nő van, ki még liheg! 
S felhörg nemes kinnal tele : 
„Ez a rabláncz csörgésire 
A szabadság feíelete!" 

„Nem ti , nem dögvész, nem az éh 
Törek meg bátor Massadát, 
Föl! hirdessétek mindenütt, 
Mit itt a szem borzadva lát, 
Mit itt akarva, minmagunk 
Kezébül vettük a halált, 
Nem hagyva ősink örökét, 
Imádva holtig Jehovát. 

„Eszméljetek egy holt szaván, 
Bár sastok oly fönnen repül, 
Semhogy türjük a rabigát, 
Elhunyunk győzhetetlenül!' 
— Egy rángás, — a nő visszahull; 
A hős keze kardján mered, 
S szeméből, mely sötét, kemény, 
Alá egy forró köny pereg. 

Mindszenti Gedeon. 

sajtó is egyik főfeladatának tudniillik a 
és teljes közlésének, gyorsirászat nélkül 

állhat fel, ugy a szabad 
köztanácskozások gyors 
meg nem felelhet. Emiatt már is felszólalt Lukács János volt or¬ 
szágos gyorsíró, a Pesti Napló f. é. 4-ik számában, hogy a közfi¬ 
gyelmet s a kormány gondoskodását e tárgyra fordítsa. Annálin¬ 
kább hiszem tehát, hogy nem lesz érdektelen e lap olvasói elött, 
ama készültséget, mely a kimondott szót mintegy röptében elfogni, 
papirosra szegezni, s a szónok beszédét avagy saját gondolatainkat 
szóról szóra hiven feljegyezni képes, kissé közelebbről megismer¬ 
tetni. Bármi tudás ugyis alig ér valamit, ha az nem közvagyon és 
csak nehány szakember magán-ismerete, olyan az, mint a műkerti 
növény, melyanemzeti vagyont nem neveli. Meglehet, hogy a tárgy 
e lap kiterjedett körében kedvelőkre fog találni, kik ezen, hazánk¬ 
ban eddig meglehetősen parlagon heverő mezőt, nagyobb mivelés 
alá vevén, a közszellem terjesztésének tényezőit szaporitani fog¬ 
ják, s e tant rövid idö alatt azon tökéletességre viendik, melyet 
annak fontossága méltán igényel. 

Ha tekintetbe veszszük, hogy a mai kor, az idő és térrel való 
gazdálkodási elvet jelszavának vallván, a munka csaknem minden 
nemének gyorsabb és tökéletesebb teljesítési képességében meny 
nyire haladott, hogy például már ritka esetben éri be az emberi 
vagy állati erőkifejtéssel, de az elemeket s leginkább a gőzt veszi 
igénybe, hogy különösen a betűnyomásban a kézi sajtótól átalában 
a gyors sajtóra tért, s ettől már már a gőzsajtóra szorul, akkor 
csodálkozni lehet, hogy bőbeszédű és sok firkáju századunkban a 
folyó irás tekintetében eddigelé oly kevés történt. De az emberiség 
a megszokott kerekvágásból rendesen nem hajlandó kitérni addig, 
mig a szükség reá nem készti. 

A gyorsirási szükség érzetét, csak az alkotmányos közélet 
fejti ki, ott a hol a közdolgokba képviselői által a nép befoly, hol 
a képviselteknek ennélfogva érdekökben áll tudni, mint teljesitik 
megbízatási kötelességeiket a képviselők. Minálunk az alkotmá¬ 
nyos jogokat ezelőtt a népnek csak egy része gyakorolta, smig en¬ 
nek körében a közszellem ki nem fejlődött s a nyilványos élet s a 
közdolgok iránti érdekeltség a megyék gyűlésein tul nem terje¬ 
dett, addig a gyorsirás is a felesleges dolgok közé számíttatott, 
azért csak az ujabb korban tapasztaltunk e részben némi mozgal¬ 
mat, mely az utóbbi l l év alatt ismét elszenderedni indult. Más¬ 
ként történt az alkotmányos Angliában, a hol a nép a közdolgok 
folyamának követésében ugyszolván kizárólag a hírlapokra volt 
utasitva, ott számos régibb kisérlet után, miket az angol nyelv 
nehéz írásmódja is nagyban elősegített, már a mult századvégé-
vel Taylor által a gyorsirás nevezetes előhaladást tett, melynek 
rendszere az európai szárazföldön hamar elterjedett s végre hoz¬ 
zánk is eljutott. Magam e rendszerrel, nyelvünkre áttéve, juratus 
koromban Pesten 1840-ben, midőn a Kossuth által szerkesztett 
Pesti Hiríap megindulása idejében, a hazában élénkebb politikai 
mozgalom keletkezett, a Magyar Sajtó jelenlegi szerkesztője s egy¬ 
kori országos gyorsíró Hajnik Károly által ismerkedtem meg, s 
abban meglehetős gyakorlottságra is tettem szert, azonban magán¬ 
szükségre hasznát nem vehetvén, azzal nemsokára felhagytam. 

E rendszer betüi a félkörtől és vonaltól vannak kölcsönözve, 
ez utóbbi simán és szemmel vagy horgocskával ellátva, s külön¬ 
böző irányba helyezve, ekképen : 

- c_ l/y/. 
E jegyek, mik alig elégségesek és azért csak a mássalhang¬ 

zókat jelelik, közvetlenül köttetnek össze szavakká, a magánhang¬ 
zók kihagyatnak, s egyedül a szó elején és végén jeleltetnek meg, 
leginkább egy egy pont által például : 

Gyorsírás. 
Midőn egyik lábunkat az alkotmányos térre már be, helyez 

tük, s a megnyitandó országgyülés küszöbén állunk, akkor a napi 
kérdések között helyet foglalhat a gyorsírás is. Mert valamint az al¬ 
kotmány nyilvánosság és szabad sajtó nélkül legfölebb tengődve 

mndn .mbr Ign .mbr .s 
Minden ember legyen ember és magyar. 

mgr. 

A mint látni, a betük jegyei a lehető legegyszerűbb, a ma¬ 
gánhangzók kihagyása által eszközlött rövidítés nevezetes, ha eh¬ 
hez még hozzáteszszük, hogy a ragokra és gyakrabban előforduló 
szavakra, sőt tételekre összehúzások, vagy különös emlékeztető 
egyes jegyek, ugynevezett pecsétek szoktak használtatni akkor meg- • 
foghatóvá válik, hogy miképen követheti a gyakorlott toll a szó 
nök szavait. 

E rendszernek azonban két fő hibája van. Elsö az, hogy je¬ 
gyei egyszerűségük daczára is nem folyékonyak, a folyó iráshoz 
szokott kéz mozdulatainak nem kedvezők s az összeköttetésben 
gyakran igen kényelmetlenek. Második az, hogy a magánhangzók 
ki nem irhatása miatt, az olvasás igen nehéz, több szavaiban igen 
bizonytalan, például (~\/\* krt. (kurta, kréta, kerti, keriti, kürti, 
körte, karát is lehet); ütegen neveknél majdnem lehetetlen. E két 
hiány, mely azt magán-használatra alkalmatlanná teszi, a szakértő 
ket többnemü kísérletekre, uj rendszerek fölkeresésére ösztönözte, 
mik között, alkalmasint legsikerültebb az, a mit e század elsö ne¬ 
gyedében Gabelsberger Münchenben felállított, s későbben Stoltze 
Berlinben annyira tökéletesitett, hogy az a német nyelvre nézve 
alig hagy fel valami kivánni valót. 

A gyorsirás, ha czéljának meg akar felelni, legyen ; 
1. folyékony, mert jó uton, ha az valamivel hosszabb is, hama¬ 

rább érhető el a czél 
2. rövid, ment mindentől, a mi felesleges vagy elkerülhető. 
3. világos és biztos, mert ha a leolvasás több munkába kerül, 

mint a leirás, akkor minden becse kétséges. Ez elvnek megfelelő¬ 
leg, e rendszer, betükül a folyóirás legegyszerűbb vonásait fogadta 
el, fél, egész, két és három foku nagyságban, ezáltal akkora meny-
nyiségü jegyet nyervén, hogy abból nemcsak a mö^áw-hangzókra, 
de azonfelül sok kettős mássalhangzókra is egyegy külön jegy 
kijutott, ugy intézkedvén, hogy a gyakrabban előforduló betük 
legkönnyebb — az egymással gyakoriabb kapcsolatba jövők, a 
mennyire telik, csak egyes, különben pedig az összeköttetésben leg¬ 
kényelmesebb — a kimondásban hasonlók közel hasonló — jegye 
ket nyerjenek, az elö- és utó-ragok a törzsszótól megkülönböztetve, 
de azért kapcsolatban írassanak, a magánhangzók mindenütt köny¬ 
nyen kiírhatók — s a hol rövidség okából elhagyatnak, biztosan 
megjelelve legyenek. Nagy előnye e rendszernek végre az ugyne-
vezett pecsétek könnyü felállítása és kitalálása avégett, hogy egyes 
jegye már magában foglalja az utána következő magán-hangzót 
aszerint, a mint az gyengébben avagy megnyomva, a sorra, vágj 
felébe vagy alája iratik, a hol pedig több jegyet használni kénytelen 
ott az összeköttetés a rendestől eltérő módon történik. — A hasz 
nált jegyek a következök : 

Stoltze rendszere szerint. 
(Arra ügyelendő : vajjon a jegyek — leginkább az első - gyengén vannak-e irva v 

megnyomva, továbbá, hogy aa irás a soron kezdődik-e, avagy felette vagy alatta ?) 

haz dn.k rend.l.tl.n.l légy hive o m—r 
bölcs.d az s maid.n sir.d is melly ap.l s eltak.r 
anagy vil.g.n ekiv.l nincsen szám.dr. hej 
aldj.n vá verj.n sors kez. it eln.d haln.d kel. 

\ \ . o 

/ / / > ? / i l l i l l ( ff) t 

Álljon itt például mindkét rendszer szerint — az utóbbiban is 
természetesen egy kis műkedvelői magyar átidomitással, a Szózat 
elsö ket verse, — a kiirt gyorsirási betük bővebb megítélés vé¬ 
gett alább folyó Írásiakkal is kitótetvén. 

A „Szózat" elsö két verse. 
Taylor rendszere szerint. 

S7nfi 
hzdn.k rndl.tl.nl lg hv. o mgr 
blcsd z s mjdn srd 's mely .pl s eltkr 
a ng vlgn e krl nincsen szmdr. hj 
.ldjn vg vrjn srs kz. .t .Ind klnd ki 

Lukács János fentérintett czikkelyében azt javalja egyrész¬ 
ről, hogy a legközelebbi országgyülés a gyorsirói erőkben hiányt 
ne szenvedjen, másrészről, hogy azok a megyéknek is nemsokára 
köztanácskozásaiban szolgalatjára állhassanak : miszerint az ország 
fővárosában, a gyorsirászatriak tanszék állittassék fel, megemlít¬ 
vén, hogy azt az 1844 ki országgyülésen a K. és R. táblája is már 
egy feliratban kivánta, s eziránt ő maga is 1850 ben a bécsi oktat-
tásügy-miniszteriumhoz, siker nélkül folyamodott. —- Csekély 
véleményem szerint, én a tanszéket legalább is elkerülhetőnek tar¬ 
tom ; és pedig azért, mert a gyorsirászati tan, semmit sem tartal¬ 
maz olyat, a mit tanári magyarázat nélkül nehány leczkére min¬ 
denkinek^ ki arra egy kis természeti ügyességgel bir, megtanulni 
nem lehetne. Gyorsírókat nem is tanítás, de csak gyakorlat képez¬ 
het, és pedig nem annyira irásbeli, miután a gyors kézmozdulat 
minden gyakorlott tollnak már sajátja, de inkább olvasásbeli gyakor¬ 
lat, hogy a jegyek alakjai az emlékezötehetségbe bevésetvén, min¬ 
den szónak a képe, melynek leírásához a toll fogni készül, már elő¬ 
zőleg szeme előtt lebegjen. E gyakorlat megszerzésére s még 
inkább az abban való kitartás végett legczélszerübb minden oly 
helyen, a hol tagok jelentkeznek, gyorsirói köröket alakitani, s ak¬ 
kor, ha az országban a körök megszaporodtak, ;egy gyorsirói idő¬ 
szaki lapot kiadni. — Más ok meg az, hogy a gyorsirászatnak sok 
rendszere van, egyik jobb, másik tökéletlenebb, én magam a 
Stoltze rendszerét tartom legjobbnak, de azt is nyelvünkre elébb 
át kell dolgozni. A teendők elsője tehát semmiesetre sem a tanszék 
felállítása, mert melyik rendszert taníttassuk hát? hanem meg¬ 
alapítása a legjobb, illetőleg leghelyesebben magyarított rend¬ 
szernek. 

Ez legczélszerübben történhetnék pályázat utján, ha jutalom 
tűzetnék ki annak a számára, a ki a legtökéletesebb gyorsirási 
rendszert nyelvünkre helyesen és kimeritőleg áttéve bemutatandja, 
— legyen e rendszer avagy átidomitás saját műve vagy nem. —• 
A jutalom legalább is 200 ftból, de ha lehet 500 ftból álljon, a 
mit összehozni nyilvános aláirás utján lehetne. En ez aláírást ezen¬ 
nel megnyitom, ide mellékelt 10 fttal o. é. — felhiván a tisztelt 
közönséget, különösen pedig hazánk nagyjait, kik minden nemes és 
közhasznu czél előmozdításában az áldozatban elsők, kik már 1840-
ben elhintették a gyorsirászat fejlődésének magvát, melynek ma¬ 
gam is mint mükedvelő, e szakbani csekély ismereitemet köszön¬ 
hetem; fordulván azokhoz is, kik az 1844. országgyülésen e tárgy 
országos fontosságáról meg voltak győződve: járuljanak hozzá áldo¬ 
zataikkal, hogy a jutalom kihirdetésének mentül biztosabb sikere 
.ehessen. 

A tisztelt szerkesztő urhoz pedig hazafiui bizodalommal já-
•ulok, legyen szives jó akaratomat pártfogolni s e czélt hatha¬ 
tós közremüködésével elsősegiteni, — annak idejében pedig itélő 
biróul a magyar Akadémiát megkérni, nem kételkedvén, hogy tag¬ 
jai közöl elegendő számmal fognak találkozni, a kik a megítélés¬ 
hez szükséges tárgyismeretet egy-két napi fáradsággal megsze¬ 
rezni idegenek nem lesznek, — a szakemberekből érdektelen 
birákat reményleni nem lehet, mert mindenki rendesen a maga 
rendszerének szószólója. A kérdés felállítását, s a pályázat fóltéte-
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leinek megszabását, tisztelt szerkesztő ur befolyásával, szintén az 
Akadémia belátására kellene bizni. 

Ha az Akadémia tekintélye által a legalkalmasabb gyorsirási 
rendszer meg lesz a hazában alapitva, s az azt ismertető kézikönyv 
a közönség által nehány krajczáron meglesz szerezhető, ha továbbá 
nehány illően díjazott országgyülési gyorsirói hivatal fel lesz ál-
litva s kilátás nyujtva, hogy e példát a tekintélyesebb megyék is 
lassanként követni fogják : akkor megtettük a mit kellett, s rövid 
idö mulva nem leend ok, a gyorsirói erők hiánya miatt aggódni. *) 

Csetneken jan. 28. 1861. Szontágh Pál. 

Magyar nól viseletek a XVIII. századból. 
IV. Nyári öltözék. 

Az eddig közlött női viseletek a XVIII. század elejéről csak 
töredékeknek tekinthetők, s nem részletes leirásnak; de azért e 
korból biztos adatokul szolgálhatnak a magyar női viselet történe¬ 
téhez. — E vázlatok nem a régi korból szólanak, mihez biztos for¬ 
rásaink nincsenek, hanem csak a mult század azon időszakáról, 
melyben a magyar viselet sajátságai még nem voltak a nyugati 
divatnak feláldozva, a miért is azok mostani magyar divatunkhoz 
biztosabb mintául szolgálhatnak. — Jelen képünkön már a paró¬ 
kakornak némi jelei 
mutatkoznak a fejvi¬ 
seletben, mely a kö¬ 
zép alaknál a magas¬ 
ra tornyosuló hajte¬ 
kercsek félreismer-
hetlen jelét mutatja 
a XVII. század köze¬ 
pén a franczia udvar¬ 
nál divatozott hosszu 
paróka-viselet (allon-
ge) befolyásának. 

Bár a magyar soha 
sem engedte magát 
a divat szeszélyei ál¬ 
tal annyira elragad 
tatni, hogy azt telje¬ 
sen elsajátította vol¬ 
na, de távolról mégis 
követte az uralkodó 
izlést. Igy parókát 
magyar nő nem hor¬ 
dott soha, de azért 
hosszan lengő fürtéit 
tekercsekben bocsátá 
le vállaira, mint azt 
rajzainkon láthatni, 
mely bár nemzeti sa¬ 
játság elleni vétség, 

Magyar női viseletek XVIII . századból : IV. N/ári öltözék. 

de egy részt hódolat is az uralkodó Ízlésnek. — A jelen korban 
ujra föléle3ztett nemzeti divat, jól párositá a nemzeti sajátságot az 
európai izléssel; amahhoz hiven maradva, ennek is megadta jo¬ 
gát. — Da kivánatos lenne, hogy sajátságaitól ne sokat tágítson a 
divat rovására; mert gyakori változások által költőiségéből, szép¬ 
ségeiből kivetköztetve, könnyen azon összhangzást is feláldozhatná, 
mely annyira sajátja nemzeti viseletünknek. 

A magyar mindkét nembeli viselet számtalan változatra ké-
*) Kész örömmel tettük körzé tisztelt czikkiró barátunknak e korszerű és valódi 

országos szükség betöltésére czélzó felhívását. A mi annak reánk vonatkozó részét illeti, 
először is kijelentjük, hogy a benne említet 10 ft kezünkhöz érkezett, s ez összeget, 
mint egy magyar gyorsirászati kézikönyvre kitüzendő jutalomdij elsö alapját, hiven 
őrzendjük, szaporítjuk, s annak idejében rendeltetése czéljára átszolgáltatjuk. Az eszme 
megérlelése módjára nézve még nem mondhatunk bizonyosat. Egy reményünk a mult 
hetekben hiúsult meg, midőn a magyar Akadémia, melynek üléseiben közelebbről valaki 
szőnyegre hozá a gyorairászat ügyét, e tárgyat, mint nem hozzátartozót, visszautasitá. Igen 
sajnáljuk, hogy ez Igy tortént, sőt azt hiszszük, hogy az Akadémia egy szép alkalmat 
mulasztott el, mely által eddigi érdemeit szaporíthatta, s az ország elismerését megnyer¬ 
hette volna. Tudjuk, hogy a gyorsirászat nem szorosan tudományos dolog, s inkább külső 
mechanismus, mely egy nem-tudós agyában is megszülethetik, oly külső ügyesség, melyet 
a figyelő ész segitségével könnyü kéz hamar elsajátíthat; de azért oly találmány az, mely 
szellemi érdekeknek szolgál, s nemcsak a tudománynak és ismereteknek, hanem — a mi 
ennél még több az érzületnek is válhatik terjesztőjévé, nemesitőjévé, mely tehát tel¬ 
jesen megérdemli, hogy középponti tudományos intézetünk, annak tökéletesítésére, nyel¬ 
vünk idomához alkalmaztatására időt és pénzt áldozzon. Lehetnek, vannak az Akadémia 
kiadásai között tételek, melyek bizonyosan nem oly közérdekűek, s nem oly sürgetőek, 
mint volna a magyar gyorsirászat ügye. Kitől várjuk most az eszme felkarolását? Az 

pes, melyek évekre szolgáltathatnak a divatra nézve uj motivu¬ 
mokat, csakhogy ezeket felkeresni, összeállítani, elemezni kell. 

Mintául szolgálhatnak e részben — mint már máskor mond¬ 
tuk — régi arczképeink, ruhamaradványaink, de különösen a nép¬ 
viseletek, melyek számtalan változatban legeredetiebb öltözék¬ 
részeket állitnak elő. — Ezeknek a kor izléséhez alkalmazása által 
a legszebb és legváltozatosabb divatokat állithatni össze. 

Mellékelt képünk a „ Trophaeum Eszterhazyanum" rajzai után 
készültek, s oly világosan tüntetik elő az öltözék egyes részeit, 
hogy azokhoz bővebb magyarázat nem szükséges. 

Vizkelety Béla. 

Gróf Batthyány Lajosné kastélya Dákán. 
Azon szomoru idők után, midőn honfitársaink a hazától távol 

bujdostak, midőn ősi birtokaik elkoboztattak, a legtiszteltebb hon¬ 
leány, gróf Batthyány Lajosné is külföldön hordozá több évig 
magával a legnagyobb fájdalmat, mely nőt s honleányt érhet. 
Visszatérve hazájába, üdvözült férje gyönyörü birtokát, Ikervárt 
(Vasmegyében) idegen kézen találta. A föváros nagyon is fájdal¬ 
mas emlékeket újított föl szivében, magányt keresett, hogy azt a 
sok mindenfélét — mint mondani szokta — mi szivét sebzé, ne 

lássa, hogy egyedül 
kedves családja kö¬ 
rében zavartalanul 
élhessen hazája föl¬ 
támadása reményé¬ 
nek. — Dáka (Vesz-
prémb.) akkor a nem¬ 
zeti szinház egykori 
intendánsának, Fes-
tetits Leo grófnak 
tulajdona, s eladó 
volt. A szép jószágot 
a szomszéd Pápa 8 
egész Veszprémme¬ 
gye kimondhatlan 
örömére gróf Bat¬ 
thyány Lajosné vette 
meg, s azóta mint a 
vidék szelid nemtője, 
napjait többnyire a 
kellemes Dákán tölti. 
A családi kör csen¬ 
dét csak nehány za¬ 
josabb ünnepély sza-
kitá félbe. Olvasóink 
tudják, hogy a ritka 
kellemü Emma gróf¬ 
nőt az Egyeden lakó 
gróf Batthyány Géza 

vette nőül, mely alkalommal Deák Ferenczünk is látható volt a fé¬ 
nyes vendégkoszoruban. A jó ég az özvegy grófnőt azóta nagyanyai 
örömökben is részesité. Ilona grófnőt pedig tavaly gróf Keglevich 
Béla vezeté oltárhoz. 

Az itt visszavonultan élö grófné nyilvánosan nem jelent meg 
máskor, mint tavai a pápai gymnasiumi ifjuság zászlószentelésé-
nek alkalmával, mint zászlóanya. Méltó tárgy lett volna egy fes¬ 
tesz ecsetéhez, midőn a grófné észrevehető megindulással a szer-
országgyüléstől? a megyéktől? a hatóságoktól? Lehet, söt valószinü, hogy ezek intéz¬ 
kedni fognak e tárgyban, — de hiszen itt is, elvégre ismét csak valamely tudományos 
testületet bíznának meg a rendszer megítélésével, megállapitásával, jutalmazásával. Vagy 
ismét a hirlapokra bizzuk e tárgynak is elrendezését, — mint annyi más kérdésnek a 
lefolyt évtizedben? Nem emlitve azt, hogy egy véges szerkesztői elme ezerféleképen van 
igénybe véve (nézzük p. o. azt a százféle adakozásgyüjtést, mely most napirenden van, 
s mely csak e lapoknál egy év alatt huszezer forintnál többre ment, csupa apró adomá¬ 
nyokból, miknek kezelése, rendbentartása maga egy kis hivatalt tenne szükségessé!); de 
tény az, hogy a hirlapok legközelebb feladata : az eszmék ébresztése, terjesztése, nép¬ 
szerűsítése; adatok felhalmozása; a részvét vagy ellenszenv magnyerése stb. — de maga 
a rendezés, a rendszerités, szervezés, időhöz nem kötött, higgadtabb eljárást követel, mit 
a jelen tárgyban épen azoa intézetek tagjaitól várunk, kik a nemzeti nyelv minden 
iránybani tökéletesítésére hivatvák, s kik erre nézve sem szellemi, sem anyagi erők hiá¬ 
nyában nem szenvednek. A magyar gyorsirászat érdekében valaminek történnie kell; s 
mi most sem szűnünk meg remélni, hogy a magyar Akadémia módot találand, a fentebbi 
figyelmeztető czikkben elmondott óhajtások teljesítésére. Midőn egy szótár kidolgozására 
nevez ki az Akadémia bizottmányt, kétségtelenül a tudománynak tesz vele szolgálatot; s 
ha a gyorsirászat használható kézikönyvét sikeriilend megállapítania, bizonyosan az 
alkotmányos élet egyik nagy szükségét pótolandja. - Szerk. 
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tartás alatt a zászlóval kezében egyedül állott a főoltáron. . . Mily 
emlékeket kelthetett benne a zászlószentelés! . . . 1848-ban Buda¬ 
pesten az elsö magyar lobogó fölszentelésénél is ő volt zászlóanya! 
. . . A mult télen át is a legcsendesebb családi örömök közt Dákán 
lakott teljes visszavonultságban. Batthyány Géza s Keglevich Béla 
grófok nejeikkel az özvegy grófné körében gyakran jel mnek meg. A 
család távolabbi férfi tagjai, az özvegy grófnő nagy reményű fiávai 
Elemér gróffal együtt, a veszprémi megyei gyülésen szünni nem 
akaró éljenzések közt vétettek föl a m. bizottmány tagjai közé. A 
lapokból tudjuk, hogy a hosszu távollét után, váratlan módon, ha¬ 
zájába visszatért gróf Teleki László is a mult hetekben a dákai 
kastélyban jelent meg, hogy látogatásai legelsőjével az ország¬ 
szerte tisztelt grófnőnél tisztelkedjék. 

Ugy hiszszük, hogy minden magyarnak kedves dolgot teszünk, 
midőn az első magyar miniszterelnök özvegyének lakhelyét mutat¬ 
juk be e lap olvasóinak. W. . . . A. 

dorolták be, részint kétségbeestek az itthon létesitendő reformok 
lehetőségén, részint kicsinylőleg, sokszor lenézöleg s megvetöleg 
tekintettek arra, a mi a miénk. 

Avvagy azt akarod, hogy láss égbenyuló bérczeket, havaso¬ 
kat? Ugy járd meg a Kárpátokat, a Retyezátot, a Bihart! — Ame¬ 
rika mocsáros, termékeny vagy futóhomokos prairiejeit (mezősé-
geit) óhajtod megismerni? Tekintsd meg a magyar sikföldet a 
Duna, Tisza, Bodrog s Maros közt! — Váromladékokat, természeti 
tüneményeket, regényes tájakat s különböző faju, szokásu népeket 
keressz? Akkor járd meg ezt a földet a Morava folyótól a Vas¬ 
kapuig, aGyimesi szorostól a Veres-toronyig, s e tekintetben áldot-
tabb országot nem találsz! 

„Nem, mint Helvetia hótakart tetói, 
Nem nyú nak oly magasra bérczeid, 
S tán szebbek a Provence daltelt mezői, 
Mint zöld kalász hullámzó tereid : 
Virág, mit ér? mit er a bérez nekem? 
Hazát kiván, hazáért ver szivem!" 

Gróf Batthyány Lajosné kastélya Dákán. 

Vándorlások Erdély felé. 
I. 

(Külföld előtt a haza. — Útitársaim. — Szőllős, Sz. Márton s a fürdők. — Sz. László 
kápolnája. — Síter és Szalárdy,a jó régi krónikás.— Regényes táj és irói nagyravágyás. — 

Mikló-Lazúr.) 

Már én csak a mondó vagyok, kegyes olvasó, hogy nem cse¬ 
lekszel helyesen akkor, midőn tapasztalatok szerzése végett fiadat 
külföldre küldöd utazni, mielőtt az saját hazáját ismerné. Ezen 
állitásom megdönthetlen okait elő is sorolom. 

1-ör. Hacsak akkora is, mint az öklöm, legszentebb kötelessége 
e haza minden fiának, szülőföldét szeretni s annak használni, a 
mennyire köre és képessége megengedi. 

2 ör. De mi közöm nekem Porosz-Sziléziához, miért szeretném 
én Vörös-Oroszország földét, mikor ahhoz engem nem köt hála, 
mikor én azt nem ismerem ? — Ilyen Szilézia a hon az olyannak, ki 
azt nem ismeri I 

3-or. Azzal sem állhat elö senki, hogy a külföldet azért 
akarja elöbb megismerni, hogy hazájának azután annál jobban 
használhasson. — Ez nagyon fonák szándék, mert a tapasztalás 
bizonyitja, hogy azok jobbadán, kik hazájuk elött a külföldet ván-

De végtére is kérdezheti tőlem az olvasó : vajjon, azt ohajta-
nám-e, hogy mint a chinaiak, bástyákkal vegyük magunkat körül, 
s ne akarjuk se magunkat láttatni, se a külföld nevezetességeit 
meglátni? — íly óhajtásom a világért sincsen! sőt azt mondom ; 
hogy a ki szerét teheti, látogassa meg a külföldet, de elöbb ismerje 
meg saját hazáját, hogy igy annak előnyeit becsülni tudja, s hogy 
aztán szerzett tapasztalatai után a szebbet, jobbat, hasznosabbat 
itthon életbeléptetni képes lehessen. 

Es ezen hosszas előzmény után hozzáfogok rövid tapasztala¬ 
taim közléséhez. 

Mult évi jún. 8-án Sz. I. prókátor barátom hajnali álmomból 
azon szóval vert fel, hogy egy óra alatt legyek készen az utra, mert 
különben in statu quo ante maradok, mint a több konferenczián 
átesett diplomatiai kérdés. Magamra vevém tehát gúnyámat, iszá-
komba beleraktam a legszükségesebbet, s egy óra mulva vele s 
Horváth Mihály, a hires számüzött püspök és történetiróhoz hason¬ 
nevü belényesi esperes urral utban valék. 

Váradról délkeletnek indulva s átlépve a Sebes-Köröst, és a 
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meleg kénkövesvizü Peczfr, mely Várad alatt szakad rövid pályája 
után a Körösbe, — legelsőbben is Sz'óll'ós nevü helységbe értünk. 

Az igen jó állapotban levö országut Szöllősről Pecze-Sz.-Már¬ 
tonon keresztül folyton emelkedő halmokon, hüs árnyat terjesztő, 
éltető zamatot lehelő bükk-erdök közt vezete az ugynevezett Fe-
Ux-Fürdobe. 

Sz.-Mártonnak egy csinos r. k. egyháza, s kastélyalaku pre¬ 
montrei zárdája emlitést érdemel. Ezen, N.-Váradon tanítással üd¬ 
vösen foglalkozó szerzet tagjai a városban is birnak egy tekinté¬ 
lyes külsejü, kétemeletes zárdával, mely azonban az utóbbi időben 
katonai és börtön-kórházul használtatik. 

A hegyfoki (premontrei) zárda birtokához tartozó Felix-Für-
dotb'l félórányira, kies völgyben fekszik a czélszerü épületekkel, 
sétányokkal s minden szükséges kellékkel ellátott Püsjyök-Fürdo, a 
n.-váradi püspökség birtoka. 

E két, hatalmas gyógyerejü, meleg kénkövesvizü fürdőt, me¬ 
lyek hazánk s Európa ilynemü elsörendü helyei közt méltó állást 
foglalhatnak el, — római eredetüeknek mondják. A török uralom 
és zaklatások alatt N.-Várad nemcsak mint Magyarország keleti 
kulcsa, de mint meleg fürdőkkel biró hely is az izlamot követők¬ 
nek szemefénye volt. 

A török vallásos szokásból, de még véralkatánál fogva is na¬ 
gyon gyakran használván a fürdést és mosódást, — mint azt a tör¬ 
ténelem igazolja, az országban leginkább azon helyeket igye¬ 
kezett kezére keríteni és megtartani, melyek melegforrásokkal 
dicsekednek, milyek : Buda, Eger, a délkeleti szélek és N.-Várad. 

Az erdélyi belfejedelmek alatt N.-Várad soknemü háborgáson 
esvén keresztül, hirneves fürdői mindinkább hanyatlottak, mig 
végre uj életre támadtak leginkább feledhetlen emlékü orvosunk, 
Grosz Frigyesnek *) ezekkel is történt sükeres gyógyításai által. 
Most már ismeretesek e hévvizek megint az egész hazában, s láto¬ 
gatóikat nemcsak a közel vidékről, de az egész Tisza és Maros 
közti földről nyerik. 

Továbbá e fürdőhelyek N.-Váradnak az, mi Pestnek a budai 
hegyek és a Császár-fürdő. Ide jő szórakozni s mulatni, a kinek 
ideje s erszénye engedi. 

A Püspök-fürdő közelében Bontón van egy régi, nehány szá¬ 
zad viharát átélt, sokaktól Sz. István, némelyektől pedig (s több 
valószinűséggel) Sz. László királyunk által építtetni állitott ká¬ 
polna, mely idő folytával török mecsetül használtatott, még késöbb 
hol a görög, hol a latin szertartásu katholikusok tartották benne 
istenitiszteletüket. 

Ezen kápolnát barna falaival, mohlepte tornya és fedelével 
nehány év előtt még egész tiszteletgerjesztö ódonságában láttam. 
Az utóbbi időben azonban Göndits István püsp. urad. főigazgató 
kegyelete azt egészen ujból kijavíttatta, miáltal ugyan régi emlé¬ 
keink egyikét elvesztők, de az istenitisztelet egygyel több alkal¬ 
mas hajlékot nyert. 

•) Kletirását s arczképét közlötte a Vasárnapi Ujság 1857-ben. 

E ponttól kezdve a táj mindig regényesebb, mindig felségesb 
külsőt nyer. Jobbról-balról bükkös erdők, vadszölővel, cserjével 
benőtt irtások, ezer vadvirággal, pirosló eperrel elhintett tisztá¬ 
sok, nyájaktól tarkáló dombok, s a sovány rozsot vagy tengerit *) 
termő földeken kapájukra támaszkodó, s minket bámuló oláhok 
gyönyörködtetik a szemet! 

Nagyravágyásom csak addig terjed, hogy valaha az irodalom 
sovány mezején oly bámulatot költhessek, mint milyet ezen utam¬ 
ban az oláhok közt nadrágos voltom okozott! 

Előttünk a Bihor, Réz, s Valemare egyes ormai kékeinek s 
egyes kopár részeik a nap sugaraival elhintett, hóval boritott bér-
ezekként tünnek elé. 

Az úttól jobbra Tenke mezőváros és fürdő, Beél regényes vi¬ 
déke, balra pedig S'tter és Szalárd helységek fekszenek. 

Szalárdról eszembe jutott a jó régi krónikás, Szalárdy János, 
a ki Várad siralmas történeteit azon időszerinti ékes magyarság¬ 
gal kilencz könyvben irá vala meg, regényiróink nagy hasznára. 
Már-már a szóból akartam elemezgetni e két helység elnevezései¬ 
nek eredetét, midőn a bonyodalmas utról, Horváth Mihály esperes 
ur jó eleve az egyenes ösvényre téritett következő előadással : 

Stter és Szalárd hegyes rengetegben feküdt, s mindkettő szer¬ 
zetes kolostorral birt; Szalárdon volt a Sz. Alárdról nevezett ko¬ 
lostor, honnan később összevonás által vévé a helység is elne¬ 
vezését. Nagyobb egyházi ünnepek alkalmával a szent menet 
(processio) a hegyek közti ösvényen innen vonult a szomszéd kla-
stromíg, a honnan azután ez, s a körüle kerekedett helység San-
ctum-Iter (Szent ut) latin nevet kapott, a minthogy régibb okira¬ 
tokban az ily módon van papirra téve : „S. Iter." — Elterjedvén 
azonban hazánkban a reformatio, annak uj hivei nem igen kutat¬ 
ták a helység elnevezésének történetét, hanem egyszerü észszel ugy 
mondották azt ki, a hogy kiirva látták, s igy maradt fel mai na-
piglan „Sanctum Iter" helyett : Síter, és „Sanctus Alardus" he¬ 
lyett : Szalárd. 

E történetke valószínűségéről csak azon esetre kezeskedhet¬ 
nem, ha bizonynyal tudnám, vajjon a reformatio behozatala után 
nyerte-e a Szalárdy család nevét e faluról, avagy még azelőtt ? 

A Felix-fürdötől legelsőbben Mikló-Lazűr magyarhangzásu, 
de csupa oláh lakost számláló püspöki helységbe érünk. Ennek ha¬ 
tárában kezdődik ama táj, melyre ráillenék a nagy költő szavai : 

Az a görbe felföld hegy- és völgyeivel 
Könyv, melynek számtalan lapját forgatni kell! 

S valóban nem tudtam egyhirtelen, hogy e nagy könyvnek 
melyik lapjára vessem szemeimet legelőször : a természet szépsé¬ 
gét s teremtő erejét, vagy az ipar renyheségét s az ember elsat-
nyultságát tekintsem e? 

Mikló-Lazúr levén utunkban az első oláh falu, helyén látom 
itt a magyarhoni oláhokról tett tapasztalataimat közölni, mielött 
további utam leírásához fognék. (Folytatása következik.) 

*) Tengeri ^= kukoricza, erdélyiesen : törökbuza, oláhosan : máié. 

T Á R H Á Z . 
Adatok Petőfí halálához. 

XL. Nyilt levél a „Vas. Ujság" szerkesztőjéhez. 
(Nyomozása és fölfedezése a Kápli Lajos ur kis-babothi lelkésznél volt Petőfinek ) 

Győr, márczius 4-kén. 
A Petőfí halálára vonatkozó adatokat figyelemmel kisértem, nem 

mintha nagy költőnk halála fölött kételkedtem volna, mert e szomoru meg¬ 
győződés már a segesvári csata óta sajátom, hanem kedvenczem végperczei-
nek részleteivel, s a szent helylyel, hol a hazát tán leglángolóbban szerető 
kebel pihen, óhajtottam megismerkedni. 

Magam is az erdélyi hadsereg tagja voltam, 8 zászlóaljam az 50-dik 
honvédzászlóaljjal Maros-Vásárhelyen készültségben álltunk, mikor a szeren¬ 
csétlen kimenetű segesvári csata vivatott. Föladatunk volt a beszterczei 
uton netán előtörő orosz-osztrák sereg megakadályozása. 

Azt, hogy imádott parancsnokunk vezérkarával együtt ment Petőfi a 
bekövetkezett segesvári csatába, szintoly bizonyosan tudom, mint azt, hogy 
az elvesztett, de a magyar fegyver dicsőségét e veszteség mellett is emelő 
csatából vissza nem jött. 

Az nap, melyen vezérünk megjött, melléje, illetőleg a vezérkarhoz 
voltam szolgálatra rendelve; s mig ő eígyengült teste üditésére lanyha für¬ 

dőt vett, mi az előszobába gyűlve beszélgettünk a mult nap -veszteségeiről, 
s közvetlen környezőitől haliam, hogy Petőfi Sándor a csatatéren maradt, 
holtan, vagy a foglyok közt, arról tudomása egyiknek sem volt. 

Elég az, hogy vissza nem jött, s ha élve kerül az ellenség kezébe, a 
vérdühös Haynau alatt, bizonyára kivégeztetik, 8 ha nem, ugy kegyelem 
utján 20 éves nehéz várfogságra Ítéltetik, s erről tudomásunk van. 

Bujdosása hazánkban vagy a külföldön, most már épen értelmetlen 
volna, sőt azt sem hihetem, hogy ő, kinek mindene, mondhatjuk éltető eleme 
a költészet volt, Bach kényuralma alatt hallgatott volna, mint nem hallgat¬ 
hat a ligetnek dalnoka, a kalitba zárt csalogány. 

Ezeket tudva, annál inkább meglepett Kápli Lajos kis-babothi lelkész 
urnak f. évi jan. 2-ról kelt, a „Vasárnapi Ujság" 6-dik számában közlött 
levele, melyben a meggyőződés határozottságával állitja, kogy Petőfi Sán¬ 
dor az 1851-ik évi julius hava közepén nála volt. 

Nem kételkedtem, hogy a tisztelendő ur csalódik, s csakis az e téve-
:dés által előidézett zavar és bizonytalanságon aggódtam. Szerencsémre 
levélíró maga adta kezembe a kibontakozás fonalát, azt mondván ugyanis, 
hogy vendégét Babothról Ménfőig vitte és kisérte, s Petőfi onnét Győrbe 

P. F. tanárhoz" ird és olvasd, Posszert Ferencz tanár urhoz volt menendő. 
E hazafias érzelmü családhoz fordultam, s a meleg keblü honleány, ki 

legélőbb és legtöbbször érintkezett a vándorral; Posszertné asszonyságtól a 
következő nyilatkozatot nyertem : 

„Kapli Lajos ur az év-számban csalódott, miért ? elmondom. — Az 
1850 dik év nyarának egyik reggelén a piaczra valék menendő, midőn az 
ajtóban egy alacsony, szőke, kecske szakállu, szikár, kopott vitorla-vászon 
blúzba öltözött egyén köszönt, s kérdi, ha Posszertnéhez van-e szerencséje? 
Igenlő válaszomra magát Petőfi Istvánul mutatta be, hozzá adván azt is, 
hogy hozzánk van utasitva. Válaszomra, hogy Petőfi Sándort igen, de Ist¬ 
vánt nem ismerek, mert csak Sándor cserélte föl a Petrovics családi nevet 
Petőfire, azt viszonozta, hogy ő a Sándor, de nem merte magát mindjárt 
bemutatni. Kételkedtem, mert midőn anyámnál Kecskeméten szálláson volt, 
Petőfi Sándort barnának ismertem, ez az ur pedig szőke volt. 

„Ijedtsége nem engedte, hogy bővebben tudakozódtam volna, ki által 
utasittatott hozzánk. Elhelyezéséről gondoskodtam, s mivel a ház, melyben 
akkor laktunk, bizonyos egyéniségek miatt nem volt egészen biztos — visz-
szatértemig közel lakó jó ismerősökre biztam. — Ide menve emlitette, 
hogy még Vörösmarty és Lendvay is utána jőnek. 

„Vásárlásaimat végezvén a piaczon, haza mentem, s férjemet küldöttem 
vendégünkért, midőn ez betoppan, saját szavai szerint nem levén bizalma 
ismerőseinkhez, s nálunk is mindig remegett. Hogy bizalmát megnyerjem, 
mellék-szobánkat nyitottam fül számára, s megnyugtatására harmadfél éves 
fiamat adtam biztositékkép társalgásába. Megértett s nyugodtabb lett; fér¬ 
jem pedig távozott, s ismerős lelkeseket igénybe véve, 10 pfrtot, nehány pár 
fehér ruhát, nyakkendőt s több csomag szivart gyüjtött számára. Majd 
rövid ebédünket költöttük el, mely fölött egy költeményt olvasott el, s az¬ 
után mivel Győrött veszélyesnek látta, ajánlatunkra özvegy gr. Zsigray 
Lázárné ő nagyságához utazott Győri Szemerére." 

„Utasunk e czimzett úrhölgyhöz csakugyan bekopogtatott, s Petőfi 
Sándorul mutatván be magát, a legszivesebben fogadtatott, s óvatosságból a 
kerti házba szállásoltatott, s szolgálata nem a cselédségre, hanem egy meg¬ 
bizott ottani lakosra bízatott. Két napi itt tartózkodása alatt elpanaszolta 
sanyaru bujdosásait, emlegette nejét és családját, bejelentette Vörösmarty 
és Lendvay érkezését, kik azonban nem jöttek el; beszélt a Bakonyban tar¬ 
tózkodó fegyveres bujdosókról és sek egyéb akkor időben könnyen hitelt 
talált dolgokról. Itt tartózkodása alatt meglátogatta Posszert tanár ur, s 
tehérnemüeket hozott utána Győrből. Kijavíttatván fehérneműi és vászon¬ 
tar sznyája, melyben egy huszárdolmány is volt, harmad nap utra kelt, s a 
grófné által fogadott kocsin szállíttatott Kajáron át Surr felé. Kocsiját azon¬ 
ban a kajári határban megállítván, batyuját nyakába vette, s a kukoriczák 
közt eltünt. 

Hosszabb ideig bolygott az ál Petőfi a Bakony mentén, mig végre 
születése helyén, Téten megállapodott. Itt találta 1851-ik év nov. 16-án 
Posszertné asszonyság Hőgyészből Győrbe utaztában, jól megviselt ruhával 
és átlyukgatott kalapban. Itt ismert rá gr. Zsigrayné gonddal ápolt vendé¬ 
gére, hogy későbbi szemtelenkedésénél a csalót kiverethesse. 

Ez az ember később szülőhelyére internálva is lett, miért ? azt nem 
tudom, de igen, hogy a téti vendégfogadóban, mint mindenes és semmi, ir¬ 
galom utján ette kenyerét. Multja nyilatkozataiból itélve, homályos jelleme 
a tökélyre vitt képmutatás volt. 

Ez és ilyen volt a Kápli Lajos ur által Ménfőig kisért, innét Győrig 
Posszert Ferencz tanár urhoz utazott Petőfi ; neve : Sarlay, máskép foglal¬ 
kozása után, „selyem-takács" melléknéven is ismerős. 

Ha Kápli ur erős hite szembesítés által megingatható, módot erre is 
tudok, mert a csaló 1860-ban pénzhamisitásbani részvét miatt elfogatván, 
Bécsbe szállíttatott, s holléte a rendőrség, vagy a büntetőtörvényszék által 
megtudható." 

Az itt közlöttek Posszert Ferencz ur, Posszertné asszonyság és özv. 
gr. Zsigray Lázárné nyilatkozatai és saját tudomásomon alapulnak, s koztu-
domásra hozásukat kötelességemnek tartottam. *) Szilvásy 

Eszmecsere az erdészet érdekében. 
Lehetetlen őszinte örömmel nem üdvözölni mindazon mozzanatokat s 

kezdeményezéseket, melyek a szaktudományok bármelyik ágában mutatkoz¬ 
nak. — De minthogy mindenkit legközelebbről érdekel az, mi hatásköréhez 
tartozik, azért az én keblemben is különös örömérzetet gerjesztett a V. U. 
7-ik számában foglaltrövid, de méltányos felszólalása Roxer Vilmos urnak az 
erdészeti terminológia érdekében. — Örömöm annál nagyobb, mert R. V. ur 
inditványa, a szaktudományok azon ágára vonatkozik, mely tagadhatlanul a 
magyar irodalom termékeny mezején még parlagon, s műveletlenül hever. 
— Avagy dicsekedhetünk-e ez érdemben (az idegen irodalom termékeiből 
átültetett nehány, a kezdő erdészek számára készült forditmányokon kivül) 
valami önálló magyar munkával? a felelet:nem! — Van-e, mint a gazdáknak 
s kertészeknek, gazdasági s kerti, ugy nekünk erdészeknek erdészeti lapunk? 

*) Köszönetet mondunk Szilvásy urnak, a „Györi Közlöny" érdemes szerkesztőié¬ 
nek e felvilágosító soraiért s az egész magyar közönséget érdeklő ügyben tett fáradsá¬ 
gaért. A mint sejtettük, ugy van. Adatgyűjtő kutatásaink között — mint olvasóink tud¬ 
ják — egyetlenegy ember állott elő, ki nyiltan bevallotta, hogy ő maga személyesen látta 
Petőfit az 1849-i erdélyi hadjárat bevégzése után. Ezen egy ember is minő vastag téve¬ 
désnek volt áldozata! A Petőfi életben léte mellett tanuskodni akaró vallomások között 
ezen legnagyobb és méltó figyelmet gerjesztett állitás is összedőlvén; bizvást befejezhetjük 
ezuttal adataink gyüjtését, bár számos levél birtokában vagyunk még, melyek azonban 
ujat nem mondanak s csak az eddigi eredmények megvitatását tartalmazzák. A közzétett 
40 levél tartalma napnál világosabbá teszi Petőfi elhunytát; a jelen nemzedék feladása 
most : a költő emlékének megörökítései Szerk. 

felelet nincs! mert a „Vadász- s Versenylapok" nem az erdészeti cultura 
igényeivel bíbelődnek. *) 

De talán nekünk magyaroknak nem is áll érdekünkben, hogy a szak¬ 
tudományok ez ágában lendítsünk valamit a dolgon?- Sőt inkább, ez egyik 
fontos teendőnk. — Bizonyitja ezt édes magyar hazánk topographiája, s 
azon messzenyuló contiguitása a rengetegeknek, melyek Magyarhon kelet¬ 
nyugati, dél-északi határai közt, ugyszolván, szakadatlan lánczolatot ké¬ 
peznek. 

Mig az osztrák-államban Magyarhon iránt azon apathia, s szerencsét¬ 
len közöny volt észlelhető, hogy nem sokat törődtek kereskedelmi közege¬ 
inkkel, addig nagy terjedelmü erdeinknek természetesen igen kevés becse 
volt. — De midőn a halhatatlan nagy Széchenyi eszméje érvényre vergődött, 
s lassanként a vasutak édes magyar hazánk téreit is behálózzák, azóta nagy¬ 
mérvben emelkedik az erdők anyagi értéke is. — S egyrészt innen magya¬ 
rázható, hogy az erdészi törvények most már szabályozzák az erdők mani-
pulátióját, mondám : egyrészt, mert mi az irtásokat, vagy jobban mondva, 
pusztitásokat illeti, ennek sokkal nagyobb horderejü indokai vannak az er¬ 
dészi törvényekben. 

Ezek folytán szükséges, hogy az erdészet emeltessék ki azon mostoha 
helyzetből, melyben ezideig tengődött, viseltessünk melegebb érdekkel irá¬ 
nyában, mert tagadhatlan, hogy a nagy uradalmak ugy virágozhatnak, ha a 
gazdászat az erdészettel okszerű harmóniába ugy hozatik, ha egyik a másik¬ 
nak kiegészitő részéül tekintetik. 

Nem elégséges tehát, hogy okleveles vagy jó praktikus gazdáink legye¬ 
nek csak, hanem szükséges, hogy erdészeink is olyanok legyenek. — De eh¬ 
hez a conditio sine qua non az, hogy az erdészeti személyzet is méltassék a 
neki megfelelő tekintélyre, s ugyanegy categoriában álljon a gazdasági sze¬ 
mélyzettel. 

Ezek után egy szerény reflexiót bátorkodom még tenni R. V. ur indit¬ 
ványára, azt t. i., hogy a magyar erdészeti terminológia önmagában még 
nem sok hasznot fogna hozni, hacsak nem azon magasabb czél lebegne szem 
előtt, hogy ennek segitségével aztán szakirodalmat alapithassunk. —Itt esz¬ 
mecsere folytán egy lépéssel tovább menvén, azt inditványozom, hogy R. V. 
ur, befolyásával oda müködjék, hogy minélelőbb legyen magyar erdészeti 
lapunk, mely gyakorlati s elméleti útmutatásokkal, értekezésekkel gazda-
gitsa ismereteinket, mely lap egyszersmind jégtörő leendne a terminológiára 
nézve is, az eszmék majd lassanként tisztulnának. 

De tudjuk, hogy utat törni legnehezebb, azért ha valahol, ugy itt min¬ 
denekelőtt moecenásokat kellene szerezni, mert kétlem, hogy előfizetők után 
egy magyar erdészeti lap fennállhasson. — (Avagy nem lehetne-e a„Vadász-
s Versenylapokat" átalakítani ugy, hogy a vadászat és erdészet igényeinek 
is megfeleljen, hisz a kettő ugyis homogén elem.) **) 

De egy ellenmondás merül fel lelkemben, az t. i. minek, vagy kinek az 
erdészeti lapok, a midőn az erdészek nagyobb része német vagy cseh (és R. 
V. ur is azt mondja felszólalásában, hogy a magyar erdészeti egylet tárgya¬ 
lásait, hivataloskodását német nyelven vezeti) elég sajnos, hogy ekkoráig ez 
igy van, de midőn az egész világ reformok után sovárg, azt hiszem, hogy 
ezentulra a reform itt sem fog elmaradni, s hogy az előny a magyar fiáké le¬ 
end! . . . Ugy legyen! Neuszidler János az inkei uradalom erdésze. 

Irodalom és müvészet. 
+ {Jókai munkáiból) ismét négy füzet jelent meg második népszerü 

kiadásban. A mű czime : „Csataképek 1848 — 1849-ből." Kiadja Heckenast 
Gusztáv. Egy-egy füzet ára 40 kr. E műnek, mely napjainkban kétszeres 
érdekkel bir, bátran merünk jó keletet jósolni. — Ugyancsak Heckenastnál 
megjelent : Hegedüs Lajos „A magyar közjog alapvonalai" czimü munkájá¬ 
nak második füzete is. Végre szintén őnála jelent meg egy ily czimü német 
munka : „Beitrage zu einer Doctrin des menschheitlichen Friedens, und 
des allmenschlichen Rechtszustandes von gr. Marzd Dessewffy. 

+ Megjelent : „Gróf Dessewffy József irodalmi hagyományai." Ki¬ 
adta Kazinczy Gábor. Második kötet; tartalmaz/a gr. Dessewffy Józsefnek 
Kazinczy Gáborral folytatott levelezését, gr. Dessewfiy József arczképével. 
Heckenast Gusztáv tulajdona. 

+ {Szalay László), hazánk kitünő történetirója, ismét egy nagyérdekü 
munkával járult hazai irodalmunk gyarapitásához. Szalay e legujabb műve 
becses adatokat hoz „A magyar történelemhez," melyből most jelent meg az 
első kötet 373 lapnyi tartalommal. Kiadják Lauffer és Stolp. 

Ugyan itt jelent meg: „Nehány szó Tokaj- Hegy alja hanyatlásáról, és 
az alakulandó Tokaj-hegyaljai borkereskedelmi társulat alapszabályainak 
tervezete." Irta Burchard István. A. könyv jövedelme egy minta-szőlő meg¬ 
vásárlására fog fordittatni. 

+ Ráth Mórnál legközelebb a következő uj munkák jelentek meg : 
„Magyarország története," az ifjuság használatira irta dr. Peregrinyi Elek. 
Harmadik kiadás. 132 lap. Továbbá folytatólag : „Magyarország családai 
czimerekkel és leszármazási táblákkal " Irta Nagy Iván. 33. és 34-ik füzet. 
Tartalmazza a Lázár — Madách-családokat. A megjelent két füzet ára 1 

*) Ki kell jelentenünk, hogy épen a „Vadász és Versenylap" legutóbbi számában 
olvasható egy szakértelemmel s kimeritőleg irt czikk e tárgytól, melyben a czikk irója, 
Divald Adolf ur biztos kilátásba helyezi azt is, hogy nemsokára egy magyar erdészeti 
szaklap fog megjelenni, még pedig Selmeczen. Ajánljuk ama czikk elolvasását. Szerk. 

**) A Vad. és Versenylapban közlőt,^ inditvány szerint a magyar erdészeti egylet 
eddigi német közlönye, mely most, ha iól tudjuk. Pozsonyban jelerák meg, volna magyarra 
változtatandó és Selmeozre átültetendő — természeteién az azt gyámolitó anyagi erővel 
együtt. Mi ez inditványt méltányosnak és gyakorlatinak tartjuk. Szerk. 
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ft 70 kr. Végre Szalay Lászlótól egy kis, 24 lapnyi röpirat jelent meg • 
czim alatt : „Fiume a magyar országgyülésen.'' Ara 40 kr. 

+ {Hazai jogtörténeti irodalmunk) közelebb egy igen becses munka 
vál gazdagodott. Ertjük a magyar tud. Akadémia kiadványában megjelen 
következő munkát: „Törvényeink története a dicső ausztriai ház országlásv 
alatt 1740—1848." Nyomozta Szlemenics Pál m. Akad. rt. A jelen mű az 
Akadémiai évkönyvei IX. kötetének VI. darabját teszi. Nagy negyedrét 
alakban 274 lapra terjed. Ára 3 ft 50 kr. Most, midőn hazai törvényeink 
teljes viszzaállitását legközelebb várhatjuk, e nagybecsü mű, ugy hiszszük 
minden magyar embert kétszeresen fog érdekelni. 

-f- {Az alkotmányos életünkre vonatkozó munkák) egymásután kelet 
kéznek, mely körülmény örvendetes mozgalmat idéz elő irodalmunkban 
Legujabban Müller Gyula könyvárus előfizetési felhivását vettük ily czimü 
munkára : „Alkotmányos megyei mozgalmak Magyarországban, 1860-dik 
évi oktober 20 dikától 1861-dik évi ápril 2-dikáig, mint a nemzetgyülés 
megnyitása napjáig." A korszerű munka két részből álland. Az elsö a me¬ 
gyék alkotmányos mozgalmainak u. m. a magán- s hivatalos értekezletek, 
tisztujitások, közgyűlések, képviselő választások történetét foglalandja ma¬ 
gában; a második részben az 1860. okt. 20-iki okiratok, a főispáni utasitá-
sok, a f. é. jan. 16-iki leirat s a megyék által erre vonatkozólag szerkesztett 
feliratok és határozatok fognak közöltetni. A könyv mintegy 20 ivre terje-
dend s május elejére jelenik meg. Előfizetési ár 2 ft, mely márcz. 31-ig Mül¬ 
ler Gyula kiadóhoz küldendő be. 

+ Osterlamm Károlynál megjelent: „A magyar királyság földrajza 
az alkotmányos felosztás szerint, iskolai és magán-használatra." Irta Batiz¬ 
falvi István. Ára 40 kr. Ugyanott megjelent a „Magyar irodalmi közlöny 
1861. évi I-ső száma is. 

+ {Récsi Emil, egyetemi jogtanár), egy igen becses művel gazdagitá kö¬ 
zelebb irodalmunkat. Ez „A régi görög irodalom története", Müller és Do-
naldson nagyhirü munkái után angolból átdolgozva. — A mű három kö¬ 
tetre terjed; az első kötet 27 ivnyi tartalommal most jelent meg Emich 
Gusztávnál, s kapható 3 ftért. A hátralevő két kötet is mihamarább kikerül 
a eajtó alól. — Ugyanitt jelent meg második kiadásban : „A honvéd Őran¬ 
gyala," regényes korrajz Vahot Imrétől. 193 lapra terjed s kapható 1 ftért. 

-f- {Szokoly Viktor) jelenti, hogy a „Garabonczás diák" czimü lap 
szerkesztésétől, miután a szerződést a kiadó id. Werfer Károly meg nem 
tartotta, önként visszalépett, s április 17-től kezdve, mint főmunkatárs, a 
„Bolond Miska" humorisztikus lapban működend közre. 

— {Elöfizetési fölhívás) a már sajtó alatt levő „Magyar-szent-mártoni 
árvizkönyv"-re. E könyv mulatva oktató történeti rajzok- és beszélyekből 
álland. Két tömött ötivea füzetben jelenik meg; az első füzet ezidei hus¬ 
vét-ünnepekre, a második okvetetlen május végeig. Előfizetési ára az egész¬ 
nek 1 forint osztr. ért. — Az áldozatai és a magyar irodalom pártfogásáról 
elismert közönség nem fogja sajnálni szegény szerencsétlen bánsági magya¬ 
roktól az egy forintot, melylyel, ha százszorosan jőnek, sok családnak vissza¬ 
adják a szegényes hajlékot, mit most egyéb szükségei mellett az árviz rom¬ 
bolásai következtében nélkülöznie kell. A szives gyüjtők tiz példányra egy 
tiszteletit kapnak. Az előfizetések beküldési ideje mentül előbb, annál jobb. 
— A Vasárnapi Ujság tisztelt szerkesztősége szives leend, az előfizetési 

pénzek egybegyűjtését és rendeltetésök helyére küldését elvállalni. *) — 
Kelt Magyar-Szent-Mártonban, 1861-ik évi mártius 4-én. — Berecz Imre, 
plebános. 

+ {Pesti Frigyes), a ,,Delejtű" szerkesztője, engedélyt kapott egy po¬ 
litikai lap szerkesztésére, mely Temesvártt fog megjelenni. 

+ Treichlinger műkereskedésében Bakody Lajostól két magyar ze¬ 
nemű jelent meg zongorára átírva. Egyiknek czime : „Szózat 1848." A má¬ 
sik : Egressy Béni „Ez a világ a milyen nagy" czimü ismeretes népdalának 
átirata. Amaz Zichy Ferraris Manó grófnak, ez utóbbi pedig Zichy-Ferraris 
Melá ii grófnőnek van ajánlva. Az előbb nevezett füzet ára 1 ft, a másikon 
az ár nincs kitéve. 

+ {Az idei utolsó philharmoniai hangverseny) ma vasárnap fog meg¬ 
tartatni, következő műsorozattal : „Manfréd-nyitány" Schumann Róberttől; 
„Hangvereenydarab" Volkmanntól; előadja Theindl zongoramüvész, s a 
szinház zenekara; ,,Beethoven 8-dik symphoniája és Berlioz „Rákóczy-in-
dulója." 

•+• {Svastits János magyar zeneszerzeményei) zongorára, Rózsavölgyi¬ 
nél jelenleg második kiadásban jelentek meg. A füzet 73 lapra terjed s 12 
eredeti darabot foglal magában. Ára? 

Ipar, gazdaság;, kereskedés. 
b. — {A felső magyarországi vasgyáregylet) Iglón márci. 2-án rendki¬ 

vüli közgyülést tartott azon czélból, hogy tanácskozzék a magyar ország¬ 
gyülés elé nyujtandó emlékiratról, melyben a magyar vasgyártás hanyatlá¬ 
sát, annak okait s ez okok elhárításának módjait fogják előadni. Ez elháritás 
módja volna : a vasutvonalak kiépítése, egy iparbank fölállítása, a vámok 
rendezése stb. stb. — A készítendő emlékirat mind az országgyülésnek, mind 
a megyéknek figyelmébe leend ajánlva. 

b.— {A Szent-István kőszénbányászati társulat) bizottmánya, az aláirt 
összeg első öt százalékának befizetését és az aláírásoknak ápril. 20-án bezá¬ 
rását elrendelte. Az első közgyülés ápril hó folytán megy végbe. 

•) Ajánljuk szerencsétlen hazánkfiai sorsát olvasóink szives figyelmébe s jelentjük, 
hogy a község belénk vetett bizalmának megfelelni akarván, az elöfizetési pénzeket szi¬ 
vesen elfogadjuk. Szerk. 

b.— {Nehány európai bankf állása.) Az orosz bank ez évi febr. végén 
85 millió érczkészlettel s 713 millió papírpénzzel; az angol bank 73 millió 
érczkészlettel, 129 millió papirpénzzel; a !franczia bank 97 millió érczkész¬ 
lettel, 183 millió papirpénzzel; a porosz bank 71 millió érczkészlettel, 81 
millió papirpénzzel birt. Ebből látható, hogy az érczkészletnek a papirpénz-
hezi aránya legroszabb az orosz banknál. 

b.— {Az 1860-ki gabonaforgalom Magyarországban.) A gőzhajók 
szállitottak 6,159,104 mérőt, az evezős hajók 5,992,539 mérőt; tehát e két 
hajózási ágban az összes gabonaforgalom 12,151,643 pozs. mérőt tett, mi 
igen tetemes pénzösszeget képvisel. — Az 1859-ki összes forgalom másfél 
millió mérővel volt kisebb. 

b.— {A debreczeni kertészeti-egylet) véglegesen megalakult, e hó 3-án. 
A szétküldözött 272 aláirási ivből márcz, l-ig 39 visszaérkezett s ezeken 
62 rendes s8 alapitó tag neve volt följegyezve. Elnökül Kovács Lajos, városi 
tanácsos ur, alelnökül Nánássy Lajos, jegyzőül Kovács János s pénztárno¬ 
kul Kallós Mózes urakat választák meg. Főiskolai főkertész Vass Pál ur az 
egylet kertjének igazgatását dij nélkül elvállalni ajánlkozott. Egy kertnek 
valo alkalmas helykeresésére bizottmán)t neveztek kis addig is, mig az egy¬ 
let saját kerttel birand, a collegium főiskolája kertjét kérendi el közös és egy 
^zélu használatra. 

b.— {Uj kertészeti társulat alakult Battonyán) önkéntes ajánlatok 
utján; van már csemete-kertje is. Az egylet elnöke Kövér Pál főszolgabiró. 
Sajnos, hogy a mostani községi előljárók a kertészeti ügynek ellene vannak. 

b.— {Dohányeladás.) Egy berlini lapnak irják Bécsből, hogy egy kül¬ 
földi, valószinüleg franczia társulat az osztrák kormány egész dohánykész¬ 
leteért 20 millió forintot igért, de ajánlata nem nyert elfogadást. 

b.— {Marhabiztositó társulat) van alakulóban Berlinben, mely egész 
Németországra ki fogna terjedni. 

b.— {Poroszországban a tokaji bor) ujra oly keresetté kezd válni, 
mint hajdan volt. Ratibor városból több kereskedő nagyobb vásárlásokat 
tett a Hegyalján, melyből ők ismét más tartományoknak is juttatnak, neve¬ 
zetesen az Oder vizén Hollandiába s vasuton Oroszországba küldik áruikat. 

(B. L.) 
Közlntézetek. egyletek. 

b. — {A magyar Akadémia) márt. 4-ki ülése. A titkár Eötvös Ágoston 
izékfoglaló beszédéből olvasott fel több szakaszt. Ez értekezés Branden¬ 
burgi Katalin erdélyi fejedelemnő életét tárgyazza. 

b.— {A budapesti kir. orvosegylet) márt. 2-án tartott ülésében Vere-
bélyi J. ur az orvosi különös kórtan és gyógytan gyakorlati felének bel- és 
külföldön tett ujabb haladási mozzanatait tárgyalta. 

— {A kisdedóvó-intézeteket terjesztő egyesület) részéről a legmelegebb 
hálaköszönetet van szerencsém nyilvánitni azon nagylelkü kegyességért, 
melylyel hazánk nehány köztiszteletü főpapja ezen egyletet s illetőleg az 
általa fentartott intézetet jelen sanyaru helyzetében gyámolitni méltóztatott. 
Az egyleti választmány tiszteletteljes kérelme folytán mlgos Peitler Antal 
váczi püspök 50 ft., nmlgu Bartakovics Béla egri érsek 20 ft. és nmlgu 
Kunszt József kalocsai érsek 100 ftnyi adományt kegyeskedtek beküldeni 
az egylet fölsegélésére. A nagylelkü adományok értékét emeli még azon 
kegyteljes részvét, melylyel a fóntisztelt főpapok a kisdedóvás ügyét átalá-
ban s különösen a pesti óvóképezde működését nemes figyelmökre méltónak 
itélték. Az ég áldása kisérje a haza javára irányzott minden lépteiket. — 
Ney Ferencz, mint a kisdedóvó-képezde igazgató s egyleti pénztárnok. 

b.— {A városi dologházat), melyet 1858-ban a kincstár magához ra¬ 
gadt, a helyt, tanács ismét visszarendelé Pest városnak. Az átvétel e hó 
11-én ment végbe. 

b.— (Közgyűlések.) A pesti Lloydtársulat e hó 23 an, a pesti takarék¬ 
pénztár pedig e hó 27-én tartja ez évi közgyülését. 

-f- {Komárommegyében) honvédsegélyező egylet alakult Höffler József 
•olt honvédezredes elnöklete alatt. Az egylet pártfogónőjeül gr. Nádasdy-

Forray Julia kéretett föl; gr. Nádasdy Lipót főispán pedig tiszteletbeli el¬ 
nökké választatott. 

b.— {A váczjárási honvédsegélyzöegylet) márcz. 3-án Gödöllőn jóté¬ 
kony előadást rendezett; a tiszta jövedelem mintegy 150 ftra rug. Az elő¬ 
adást este vig közlakoma követé. 

+ {Balassa-Gyarmaton) nógrádmegyei honvédsegélyző-egylet alakult 
febr. 13-án. Elnök lett : Károlyi Miksa volt ezredes; alelnök: Szirmay Albert 
ezredes. A bizottmány 60 tagból áll. Losonczon e czélra műkedvelői hang¬ 
versenyt rendeztek, mely 170 ftot jövedelmezett. 

+ {Marmaros-Szigeten is) alakult honvédsegélyző-egylet, Móricz 
Károly volt dandár-alezredes elnöklete alatt. Az egylet javára f. hó 6-án 
hangverseny volt, melynek jövedelme a begyült adakozásokhoz csatolva, 
mintegy 1000 fttal megvetette e pénztár alapját. Ez összegből 300 ft a 
pesti központi bizottmányhoz fog felküldetni. 

b.— {Az erdélyi múzeum-egylet) elhatározta, a Királyhágón innen és 
;ul levő helyhatóságokat hirlapilag fölkérni, miszerint nevezetesebb nyom¬ 
tatványaikat küldjék meg az erdélyi muzeum könyvtára számára. Reméljük, 
• méltányos kívánat a legnagyobb készséggel fog teljesittetni. 

b.— {Takarékpénztáraink üzlete 1860-ban.) 4. A nagyváradi taka¬ 
rékpénztárnál az osztalék 3,900 ft, pénztári maradvány 50,709 ft 59 kr; for¬ 
ralom 681,233 ft 33 kr; érték kimutatás 675,240 ft 30 kr; tiszta jövedelem 
8941 ft 38 kr. 

+ {Weisz Bernát Ferencz) a magyar irói segélyegylet tökéjéhez 200 
Ft. alapitványnyal járult. 
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b.— {Levélbér.) Állitják, hogy a levélbért az egész birodalomban egy¬ 
forma mérsékelt mennyiségre, 3 krra fogják leszállitni. 

b.— {Új gőzhajózási vállalat.) Három bécsi hajósmester teher-gzálli-
tásra uj gőzhajózási vállalatot kezd meg Bécs és Pest közt, két vontató¬ 
gőzössel és 10 uszályhajóval. 

b.— {Tengeri közlekedés.) Trieszt és London közt gőzhajózási vállalat 
létesült, mely még nem járatja ugyan rendesen hajóit, de azért mégis figyel¬ 
met érdemel. A kereskedő világ e vállalatnak szép jövőt igér, mely által 
több austriai áru fogja fölkeresni az angol piaczot. 

b.— {A horvátországi vasut építésének megkezdését) egy egész évvel 
elhalásztak, mivel a kisajátításoknál váratlan nehézségek akadtak. 

b.— {A tábori távírókat) ezután nem a mérnöki kar, hanem a cs. kir. 
táviróhivatal fogja kezelni. Az egész tábori távíró-készlet 44 táviró-kocsiból 
áll, a mi a többi hozzátartozó készülékekkel 400,000 ftba került. 

Mi ujság ? 
-f- {B. Vay kanczellárt) Mosonyban követnek akarják választani. 

Mindenesetre szép jele ez ama bizalomnak, melylyel a nemzet a kanczellár 
ar iránt viseltetik. 

-f- {Haynald, erdélyi r. kath. püspök), e hó 6-án megkapta az ország¬ 
gyűlésre meghívó királyi levelet. — Egy biztos jellel több, — jegyzi meg a 
„Korunk" — hogy az unio legfelsőbb helyen el van ismerve. Vajha ugy 
volna! 

+ (Revisnyei Reviczky Imre), cs. kir. tanácsos és nyugalmasott sep-
temvir, f. hó 8-án, életének 76-ik évében Pesten meghalt. 

•+• {Unüauf lovag), a pesti cs. kir. országos főtörvényszéknek egykori 
elnöke, ki a magyar nyelv elleni makacs kiizdelmei^által magának hervad-
üatlan babért szerzett, f. hó 8-án Bécsben meghalt. 

— {Közlakoma.) Mult szerdán este az Európa szállodában a Pest 15-
pótvárosi kerület választói egyhangulag választott országgyülési képviselő¬ 
jük, Szalay László tiszteletére közlakomát rendeztek, melyben Pest többi 
kerületeiből is számosan vettek részt. 

+ {Jókai Mórt Siklósról) a napokban táviratilag értesitették, hogy 
országgyülési képviselőül akarják megválasztani. Jókai a meghivást elfo¬ 
gadta. 

-f- (4 selmeczi bányász-akadémia ifjusága) a magyar kanczellárhoz 
folyamodott aziránt, hogy ez intézetbe is a magyar nyelv hozatnék be tan¬ 
nyelvül. — Ugyanezen akadémia lengyel növendékei az 1846 ban elesett 
lengyelekért gyász-istenitiszteletet tartottak, igen nagy közönség részvéte 
mellett. Este pedig a magyar és lengyel ifjuság testvérisülési ünnepélyt 
rendezett. 

b.— {Fegyverek visszaadása.) A m. kir. helytartótanács az 1848—49-
ben Budán, Komáromban és Pozsonyban beszedett fegyverek visszaadását, 
egész márcz, végéig ehalászta. 

+ {A királyi tábla) a },P. Ll." szerint e hó 20-an kezdeadi meg hiva 
talos müködését. 

b.— {Országgyülési szállások.) A m. k. helyt, tanács Pestet s Budát 
felszólitá, hogy az országgyülési követek számára rendelkezés alatt levő 
szállásokat Ö3szeirassák. A városi lakosság felszólittatott, hogy kinek liy 
kiadandó szállása van, arról a városkapitányságnál 14 nap alatt jelentést 
tegyen. 

b.— {Nagy-atádi Czindery László urnak) Ő Felsége megengedte, hogy 
Hevét és czimerét unokája, b. Wenkheim Béla, viselhesse. 

b.— {Katona József síremlékét) ápril 16-án fogják a kecskeméti teme¬ tőben fölállitni. ' 
-r- (Zilahy Károly) fiatal irótársunk Közép-Szolnokmegyében tiszte¬ 

letbeli aljegyzőjének választatott, elismerésiül irodalmi müködéseért. 
-f- {Abuda Ferencz jogász) kit a mult évben történt zavargások alkal¬ 

mával a katonaságba besoroztak, végre kiszabadult s a napokban Pestre 
érkezett. 

-f- {Hugo Károly hazánkfiának) „Báró ea bankár" czimü drámája jan. 
26-án Lipcsében a ,,Ház becsülele" czim alatt szinre kerülvén, a „Leipz. 
Ztg." szerint kiváló tetszésben riszesült. 

+ {Joachim hangversenye.) Mult vasárnap oly zeneélvezetben része¬ 
sültünk, a minőhöz csak igen ritkán, éveken át sem lehet szerencsénk. 
Ertjük, Joachim József hazánkfiának hangversenyét, melye hó 10-én a nem¬ 
zeti Muzeumban tartatott. Joachim, ki rendkivüli tehetsége által az egész 
művelt Európa tiszteletét kivítta, igazán méltó arra, hogy hegedükirálynak 
neveztessék. Játéka a műértőt ugy, mint a laikust, egyaránt képes elragadni. 
0 a hatásvadászatnak még árnyékától is ment, s e körülmény csak fokozza 
a hatást, melyet játékával mulhatlanul előidéz. Hangversenyében három da¬ 
rabot adott elő, u. m. 1) „Verseny, magyar modorban," saját szerzeménye; 
2) „Chiaconne" Bachtól; 3) „Szonáta, vagy az ördög trillája!' Tartinitói. A 
nagyszámu közönség, tetszését számtalan taps és kihívásban nyilvánitá. Kí¬ 
vüle közreműködött még Mérty kisasszony, ki három szép dallamot csinosan 
lékelt el. — Csütörtökön adá Joachim második és utolsó hangversenyét. 

+ {Hajnik Pált) a bécsi hitelintézet, pesti fiókintézetéhez jogtanácso¬ 
sul nevezte ki. 

+ {Pestváros végleges tisztujitása) márcz. 18-ra határoztatott. Graefl 
főbiró hivataláról, melyet csak tavaszig vállalt el, lemondott. 

-f- {Temesvárott a tisztujitás) f. hó 7-én megtörténvén, polgármester 
lett: Weigl József, biró : Bugarszky, kapitány : Csermena. 

+ {Baja város tisztujitása) f. hó 2-tól 6-ig tartott. Megválasztattak : 
főbirónak Imrédy József, főkapitánynak Gyurinovics Mátyás, főjegyzőnek 
Décsy Károly. 

b.— {Debreczenben a választok száma), kik követválasztásra feljogo¬ 
sítva vannak s as összeirásnál magukat jelentették, 3260-ra megy. Bizony 
kevés. 

! + {Berlioz Hektor köszönő-levele) azon ezüst-babér-koszoruért, mely¬ 
lyel a Rákóczy-indulóra általa szerzett átiratért a győri ifjuság megtisztelte, 
a napokban megérkezett. A derék zeneszerző, mint értesülünk, egyuttal a 
Rákóczy-indulónak még egy gazdagabban és élénkebben kifejtett átiratát is 
megküldé. 

-f- {Ellingerné) jelenleg a berlini Viktoria szinházban vendégszerepel. 
Az ottani ujságok nem a legkedvezőbben nyilatkoznak róla; különösen 
intik, hogy a magas sopran-szerepektől óvakodjék. 

b.— {Pest szépítése.) Több tehetős pesti lakos ismét azon gondolattal 
foglalkozik, hogy Pesten a váczi-utat s ország-utat, sétányok ültetése s csi¬ 
nos kövezés, tisztántartás által a párisi boulevardokhoz hasonlóvá lehetna 
varázsolni. De ki ad rá pénzt ? 

b.— {A József-nádor-szobor talapzata) Pesten a József-téren már ré~ 
| gen készen áll, de mivel a szobrot még az előbbeni várostanács ujra öntetni 
rendelte, a talapzat körüli állványok ott álltak, várva az uj szobor elkészü¬ 
lését és disztalenitve a Józseftért. Ez állványokat most az uj igazgatás szét-
hordatja. 

i + {Dubetz karmester) közelebb a Tüköry-sÖrcsarnokban zeneestélyt 
rendezett, a Széchenyi-szobor javára, melybea „Teleki-induló" és „Alkot¬ 
mány-csárdás" czimü saját legujabb szerzeményeit is előadta. A zeneestély 
a fennebbi czélra 40 ftot jövedelmezett. 

b.— {A Pesten lakó angolok.) A m. kir. helyt, tanács egy rendeleténél 
fogva a Pesten lakó angol alattvalók Összeirandók s a névjegyzék e hó 25. 
fölküldendő. Ugylátszik; hogy ez összeírás az egész országban el van ren¬ 
delve. 

b.— {Biztositás.) Esztergommegye minden középületét a magyar biz¬ 
tositó-társulatnál biztositotta. 

b.— {Biztositás.) Borsod és Bereghmegye elhatározá, a megyei köz¬ 
épületeket a magy. biztositó-társaságnál biztosítni. 

b.— {Fürdési kirándulás februárban.) Mahcer Emészt Frankfurtban 
febr. 20-án délután a Majna folyón egy tutajra helyezett jégdarabra lépett, 
csaknem egészen pongyolán öltözve. Számos csónak kisérte. Utközben da¬ 
lokat zengett s több palaczk bort elfogyasztott, ezután a vizbe ugrott s jó 
messze szállt partra, s nem hogy baja lett volna, de még sokkal egészsé¬ 
gesebb. 

b.— {A szolnoki csata 12-ik évfordulatán) márcz. 5-én Szolnokon az 
elesett magyar vitézekért roppant néptömeg jelenlétében gyászmise tarta¬ 
tott, miközben a „Szózatot" a helybeli dalárda éneklé. 

+ {A honvédsegélyezö- egyletek alakitását), ugy látszik, már megelég-
lették valahol. Szatmár-Németiben febr. 27-re volt határozva a szatmárme 
£ ? y e i h o n v é d f y w e 5 r « r v i t " + x « . - * » ! ~ 4 . - ' - < - • * r ' •• ••* • 
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—„,„„„„.--L»oy«eí,n/e-« reor. zv-re volt határozva a szatmárme¬ 
gyei honvédgyámolitó-egylet alakító közgyülése; azonban az ott államásozó 
cs. k. őrnagy Peneke megüzente Mándy Ignácz honvédezredesnek, mint is¬ 
merőjének, hogy ne jelenjék meg a gyülésen, mert parancs van adva az egy-
begyülendő honvédtisztek elfogátására. — Jó volna tudni, hogy honnét ér¬ 
kezett ez állitólagos parancs. íly egyletek alakítása még eddig sehol sem 
volt eltiltva; hogy pedig valakit olyanért is el akarjanak fogni, a mi eltilt/a 
nincs, azt nehéz megmagyarázni. 

b. (A rokkant honvédek javára) e hó 12-én Kaposvárott a megyeház¬ 
ban nagy tánczvigalmat tartottak. 

b.— {A fiumeiak Szalay Lászlónak) egy szép történeti képet szándé¬ 
koznak küldeni, a lapokban Fiúméról irt jeles czikkeiért. 

b — {Motozások.) Abrudbányán a cs. kir. hatóságok naponkint tesznek házkutatásokat. 
-r- {Jámbor Endre „Férfi-divatközlönyéből is) jelent meg ismét egy 

fűzet, egy szép, nagy divatképpel, mely mágnásaink diszöltözékeit ábrázolja 
országgyülési alkalomra. A képhez szabásrajz-tábla is van mellékelve. Nem¬ 
zeti viseletünk érdekében óhajtandó, hogy hazai szabómestereink minél töb¬ 
ben járassák e hasznos szakközlönyt. 

b.— {Oláh egyenruha.) Egy ügynök Bécsben egy szabónál az oláh ka¬ 
tonaság számára 4600 egyenruhát rendelt meg. Az egyenruhák kék felöltők 
veres zsinórral és magyar huszársipkák. 

b.— {Izgatás Krasznamegyében.) Szilágysomlyóról irják, hogy ott a 
népet mindenkép izgatják az urak ellen, s hogy a nép izgatott is és majd 
mindennap gyujtogatások fordulnak elő. Már 13 helyen kísértették meg a 
gyújtást s több helyen tett is sok kárt a tűz. A tettes kézre került és ez a 
helybeli volt cs. kir. hivatalszolga. Ehhez sem kell kommentár. A vallatás 
majd kideríti e gyujtogatások titkos rugóit. 

b.— {Öngyilkoság.) Szabadkán a mult hó elején egy 20—21 éves fiatal 
ember főbe lőtte magát. Postakiadó volt a vároaban s gyanitják, hogy sze¬ 
rencsétlen szerelem vitte e lépésre. 
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+ A partium (Kraszna, K.-Szolnok, Zaránd és Kővár vidéke) vissza-
keblezése a „Sürgöny" szerint legfelsőbb helyen kimondatott, s annak esz¬ 
közlése végett b. Vay Lajos borsodi főispán, b. Apor Károly, az erdélyi 
urb. főtörvényszék alelnöke s Karap Sándor, a debreczeni törvényszék el-
noke kiküldettek. 

+ (A miítárlat legutóbbi kiállításában) egy nagyszerü történeti fest¬ 
mény vonja magára a figyelmet. Czime : „IL Lajos király testének megta¬ 
lálása a mohácsi csatatéren." A kép Adámosi Székely Bertalan fiatal festesz 
hazánkfiának műve, ki több évig a bécsi festészakademiában tanult, és most 
Münchenben van, hol a hires festesz Piloti oldala melleit folytatja tanulmá¬ 
nyait. E szép festményről Orlai P. S. hazai festészünk a „P. Naplóban" egy 
hosszabb czikket közölt, melyben többek közt ezeket mondja : „Üdvözlöm 
ez ifju bajtársamat, kinek első képe annyi technikai tökélyt és költői szép¬ 
séget foglal magában,mennyit sok névvel biró,életalkonyához jutott művész 
képeiben is hiában keresünk. Nincs e műben gazdug ezinvadászat, nincs 
drastikai csoportosítás, egyszerü és komoly az, a tárgy méltóságához mérten. 
A müvész seholsem ejtette el a természetet szeme elől, s iparkodott a rész¬ 
leteid:; ahhoz hű lenni," A kép ára 2000 bajor forint. A szép reményekre 
jogosító szerzö óhajtaná, ha vevője akadna, hogy további önkiképzése végett 
RüiUiít és Párist meglátogathatná, a mit különben szerény anyagi körülmé¬ 
nyei miatt nem tehet. A figyelmet ébresztett mű fametszetü másolatát la¬ 
punkban közölni fogjuk. 

(Bay szerencsétlen családra) figyelmeztetjük a könyörülni tudókat 

érint 
s egyuttal szives adakozásra hivjuk fel a sokat szenvedő család javára, 
czukor-utczában tí-ik szám alatt lakik egy alig 35 éves férfiu, névsseri 
Farkas Ignácz, ki régebben ügyvéd volt, most lelkibeteg, a téboly iszonyu 
zavarávaí küzd. Neje, ki évek óta osztja boldogtalan férje sorsát, mind lelki 
mind testi erejében megtört, betegeskedik, s két keze munkájával kenyerét 
megszerezni nem képes, annálinkább, mert férje oldalától, kit őrultségi ro¬ 
hamai folyvást öngyilkosságra ösztönöznek, egy perczre sem távozhatik. 
Helyzete a legkiáltóbb szükséget árulja el, ha ma egy eladott köntös árán 
szerezhet is némi élelmiszert, holíiap nincs fája, mivel elkészíthesse azt. Este 
az őrültség rohamaival küzdő férjével sötétben kell lennie, mert nincs any-
nyija, hogy mécsét olajjal megtökhetné. És ez igy tart egyik nap ugy, mint 
a másik nap. Hiszszük, hogy a szánalom még nem halt ki a szivekből, s azért 
bizton reméljük, hogy számosan akadnak oly nenieslelküek, a kik örömüket 
lelendik abban, ha e boldogtalan pár szenvedéseit megenyhithetik. 

— (Műkedvelői előadás a honvédek javára) B.-Csabáról, márcz. 2-ról 
irják : Társas életünk csandes szakában valódi balzsam volt a csabai műked¬ 
velőknek a honvédek javára rendezett márczius 2-ki előadása s bár a közre¬ 
működőknek ez első kísérletek volt, az előadás mégis annyira sikerültnek 
mondható, miszerint a jelen volt nagy közönséget teljesen kielégitette. — 
Közremüködtek ez alkalommal : Kis Maria, Omaszta Emma, Urszinyi Adél 
s Eördögh Barcsa kisasszonyok, Vidovszki János, Staszni Samu, Bartóki 
István, Urszinyi Béla és Uhrinyi István urak. Előadatott Kisfaludy Károly 
„Vigjáték" czimü darabja és a „Tiszaháti libácska." — A honvédsegélye¬ 
zési-egylet, mint békesmegyei megalakult s b.-csabai február 24 ki első 
Összejövetelnél ideiglenes korelnöknek Jenik Mór honvédŐrnigy, jegyzőnek 
Uhrinyi László, pénztárnoknak Laczay József választattak meg; — a máso¬ 
dik gyülés márcz. 24-én leend, főtárgy : a kidolgozott terv (programm) fel¬ 
olvasása s az aláirási ivek szétbocsátása. — Közönségünk legközelebb ha¬ 
zafias érzületének szép jelét adá asáltal, miszerint hálaadóját vélte kifejezni 
ások iránt, kik a hazáért küzdöttek és meghaltak, ti. i. a csabai temetőkben 
nyu^/ó honvédek sírjait felkereste és megkoszoruzta, nők és férfiak egy-
iránt siettek e magasztos ünnepélyen résztveani s a tisztelgők hosszu soro¬ 
zata utoljára megállapodott, a midőn a „Szózat" eléneklése után Kemény 
Mihály ur által egy alkalomszerü költemény szavaltatott el. Kaszinónk uj¬ 
ból felépült s ezáltal igen alkalmas és szép helyiséget nyert, a tiszaviselők 
névsora ez : elnök Kemény Mihály, alelüök Novák Daniel, jegyző Mokri 
Samu, pénztárnok Laczay József, könyvtárnok Haan Albert. Könyvtára 
válogatott magyar művekből áll, s ez évre majdnem minden magyar lapra 
előfizetett! H. 

b.— (A hirdetett szerb humoristikus lap „Komoracz") első száma meg¬ 
jelent ; mondják, hogy igen jó, a szerbek sokat nevetnek neki. 

b.— {Kolozsvárott a photogen-világitással) egy utczában kisérletet 
tettek, mely igen jól sikerült. 

b.— (Kolozsvárott a házasodási kedv ismét éledni kezd), irja a „Ko¬ 
runk." — Bizonyosan ez is a constitutionalismus kifolyása. 

b.— (Az uj rendőrség.) Isaákról irják, hogy a megyei rendőrség alig 
pár hete müködik s már is alig van száma a visszakerült ökör, ló, birka s 
egyéb hizi ingóságoknak. 

4- (Bisum teneatisl) A „Köln. Ztg." azt irja, hogy a magyar udvari 
kanczellária, cselédségének magyarba öltöztethetéseért, mint 1848. előtt 
volt, folyamodott, ebbeli kérelme kegyelmesen megadatott. A jámbor „Köln 
Ztg"-nak valóban furcsa fogalmai lehetnek a magyar udv. kanczelláriáról! 

b — (Szeged város költségvetése 1861-re.) A bevétel 275,158 ft 31 kr, 
a kiadás 355,158 ft 31 kr; tehát a hiány 80,000 ft, mely községi adópótlék 
által fedezendő. — Szeged város vagyonállapota a szerencsésebbek közé 
tartozik, mert összes követelése 331,002 ft, adóssága 224,680 ft, tehát a kö¬ 
vetelés az adósságot még 106,321 fttal fölözi. Szeged város Összes vagyon¬ 
értéke 5,192,279 ft 84 kr. 

b.— (Baleset.) A muzeum-udvarban pajkoskodni szokott gyerekek 
közöl kettő, kik a muzeumi lépcsőzet falaira fölmásztak, onnét leszédültek 8 
az egyik, egy leányka lábát tőré, a másik, egy fiu pedig szavát veszté. Nagy 
intés ez a szülőknek, kik gyermekeiket minden fölvigyázat nélkül engedik 
barongolni. 

— (Községi könyvtár s olvasókör Romhányban.) A magyar nép élet¬ 
revalóságára és szellemi érettségére mutat azon örvendetes körülmény, — 
hogy a lapoknak — különösen a Vasárnapi Ujságnak csaknem minden szá¬ 
mával veszünk az országban majd itt — majd amottan alakuló községi ol¬ 
vasókörökről és könyvtárak alapitásáról közleményeket. Kevés dolgot vélek 
cselekedni — ha egy ujonnan keletkezett olvasókörről és községi könyvtár¬ 
ról értesíthetem a tiszt, olvasó közönséget. A mintegy 1700 tisztán magyar 
ajku lakossal biró, kies és termékeny vidéken fekvő — s az utolsó Rákóczy-
féle hadjáratról és Gaiszter cs. hadvezér általi —árulás következtén — itten 
szenvedett vereségről históriai neveeetességüvé lett nógrádmegyei Romhány 
községet akarom bemutatni, azon szintén örvendetes hirrel, — hogy olvasó¬ 
körrel és községi könyvtárral birunk — egyuttal levén szerencsém ezen üd¬ 
vös intézmény létesítőjét — közszeretetben és tiszteletben álló, a magyar 
nép anyagi jólétét és szellemi előmenetelét egyaránt szivén viselő Prónay 
István földbirtokos úrban — ki az alapot m. e. 100 kötetnyi — nagyrészt 
népszerü könyvek és térképek — saját költségéni megszerzésével, a Vasár¬ 
napi Ujság és Politikai Újdonságok, — Magyar Sajtó és Gazdasági Lapok 
járatásával, és az olvasóterem izlésteljes és kellő felszerelésével, nagylelkű¬ 
leg megvetette, a magyar olvasóközönség előtt meg is nevezhetni. Mi rom-
hányiak kazafias érzülettel és hálás elismerésiéi nyilvánítván köszönetünket, 
kivánjuk, hogy legyen ezen hazafiui tette4rt a nemzet áldása rajta és tiszt, 
családján — s engedje a magyarok Istene, — hogy hazafi érdemekben gaz¬ 
dag őseitől öröklött ezen erényeit gyermekei és unokái is örökölhessék. N. 

b.— (A Londonban nyomott Kossuth-bankjegyek) homlokán Magyar¬ 
ország czimere látható. A fölirat pedig igy hangzik : „E papírpénz elfo¬ 
gadtatik Magyarország minden közpénztárában egy ezüst forintért, három 
húszast számitva egy forintra, és teljes névértékét biztositja az állam, a nép 
nevében. Kossuth Lajos. 

b.— (Chrzanovszky tábornok), kinek neve az 1831-ki hadjáratból di¬ 
cséretesen ismeretes, viszontagságos életét Párisban a mult hetekben végezé 
be. 1848 ban ő vezérelte a piemonti hadsereget Radeczky ellenében. 

b. — (A franczia császárné jeruzsálemi utazása) mind valószínűbbnek 
tünik föl. Laronciére le Noury eziránt már értekezett is a török kormány¬ 
nyal s ez megigérte, hogy azon esetben, ha netán a franczia sereg kivonulna 
Syriából, a császárné biztosságáról és kényelméről a legszélesebb mérvben 
'og gondoskodni. 

b.— (Francziaországban a házak száma) 8.500,000 s ezeknek egy¬ 
ötöde van csak szalmával fedve. 

b.— (Péterjillérek.) Egy római ujság irja, hogy a péterfillérek czim 
alatt a pápához érkezett segély összege eddig 2,500,000 romai talléra megy. 

b.— (Uj iparlovagi fogás.) Nápolyban az iparlovagok jelenleg egy uj 
fogást találtak ki. Ugyanis este az utczán menőnek hátulról kelve befogják 
zetnét, mi közben barátságos hangon e kérdést intézik : ki vagyok? s mig 

az illető barátjai nevei közt keresgél, addig az iparlovag társai szépen ki¬ 
zsebelik. 

b.— (Amerikai rabszolgaság.) Amerika nagy részében a négert any¬ 
nyira mecevetik, nvszerint a ki hozzá ér, már becstelennek tekintetik. — 
Ennek ellenére Savannahban egy angol hajóskapitány egy négert asztalához 
ültetett s ebédelt vele. Erre a város lakói annyira megbotránkoztak, hogy a 
kapitányt megragadták, kátrányba belemártották, tollban meghömpöly-
gették s igy eresztették vissza hajójára. Szépen nézhetett ki. 

b.— (A chinai nevezetességek), melyeket a chinai foglaló franczia sereg 
a császárnak küldött, a Tuileriákban közszemlére ki vannak téve. Óriási va¬ 
sak különböző szinü zománczban, különböző istenségek szobrai aranyból és 
zománczból, egy bábu, mely a chinai császár egy teljes és fényes öltözetébe 
vau felöltöztetve. Látható ott két királyi pálcza, aranyból s hajtott alakkal, 
nagy és sulyos drága kövekkel; két nagy csudaállat, aranyzott rézből. 
Mindezen s egyéb apró, ezerekre menő darabok, mind remekművei a chinai 
művészetnek. 

b.— (Adakozás.) Holdmezővásárhely község képviselő testülete a Szé¬ 
chenyi szoborra 500 ujftot szavazott meg. 

b.— (Császári hivatalnokok száma Erdélyben.) Erdélyben a szolga¬ 
személyzet és pénzügyőrök kivételével 1887 cs. kir. hivatalnok van s ezek 
közöl 757 idegen. 

— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez a lefolyt héten 
beküldetett: 

A Széchenyi-emlékre : Sz.-Somlyóról Kovács László 25 ft. — Kéczről 
(Bihar) dr. Kis Ferencz, Lukács Antal, Baumgartner Lajos s egy valaki 
3 ft. 20 kr. 

A honvédsegélyzö bizottmány számára : Sz.-Somlyóról Kovács László 
10 ft. 

Táncsics családja számára : Hajdu-Hadházról többen Bartha Mihály 
ref. lelkész által 10 ft. — (Az adakozók nevei: Bartha Mihály 1 ft, Szabó 
Zsigmond 40 kr, Hadházy József 40 kr, Veszprémy István 50 kr, egy va¬ 
laki 20 kr. Katona Géza 1 ft, Békéssy Józs. 50 kr, B. F. 20 kr, Papp Bálint 
10 kr, P. F. 20 kr, F.L. 20 kr, Veszprémy Istvánné 50 kr, Hadházy Dániel 
20 kr, Juhos Gergely 20 kr, Molnár Sándor 20 kr, Várady András 10 kr, 
Varga János 10 kr, egy valaki 15 kr, egy valaki 10 kr, egy valaki 10 kr, 
Sáfrány Lajos 30 kr, Kralovánszky Gyula 
20 kr, többektől 2 ft 95 kr.) 

20 kr, Kralovánszky Gyuláné 
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A magyar Akadémia palotája. 
— (Ujabb közlés) a Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez ujabban bekül 

dott hazafiui adakozásokról : 
LL közlés : Kis-Peregről (Arad) többen Szikszay Albert jegyző álta 

a tökére 5 ft 50 kr. J J OJ 
— (Részletes kimutatás.) A fentebbi adakozáshoz járultak : 
A Kis-Peregröl küldött 5 ft 50 krnyi összeghez : Gerőcs Jozsef 50 kr 

Szondi Imre 2 ft, Szikszai Albert gyűjtő 1 ft, Nagy István 20 kr, Gerőcí 
János 10 kr, Schenk Simon izr. 50 kr, Sipos Gergely 10 kr, Szabó Miháh 
10 kr, bsabó Péter 10 kr, Mészáros András 20 kr, Iricz Lajos 50 kr, Duda 
János 10 kr, Kiss Lajos 10 kr. 

Kimutatása 
a „Petőfi-szobor(í-ra mai napig alólirottnál begyült összegeknek. 

I. közlés. 
1) Reményi Ede, mint inditványozó személyesen gyüjtött : a) K.-K. 

Halason 183 ft.; b) Makón 88 ft.; c) H.-M.-Vásárhelyen 176 ft.; d) Szen 
tesea 184 ft.; e) Szarvason 60 ft.; f) Gyulán 75 ft.; g) N.-Szalonthán 64 ft. 
h) Nagyváradon 358 ft. 30 kr., és 1 arany, 1 tallér és 3 huszas; i) Püspök¬ 
ladányon a vasuti-állomás váróteremében 38 ft.; k) Debreczenben 262 ft.; 
|) B.-Gyarmathon 314 ft., és 1 ezüst ftos, 3 huszas s 1 tizes; m) N.-Becs-
kereken 449 ft.; n) külön iven 20 ft. 

2) B. Apor Biri és Csausz Nina úrhölgyek gyüjtőivén Nagybányáró 
51 ft. és 2 ezüst ftos. 

3) Omaszta Szilárd ur ivén Kisjenőről 20 ft. 
4) Balásfy Béla ur ivén Jolsváról 46 ft. 10 kr. 
5) Egy inditványozó ivén Urmezőről 45 ft. 
6) Dr. Láng Emil ur ivén Nyitráról 42 ft. 10 kr. 
7) Schmidt Gyula ur ivén Szegvárról 29 ft. 
8) A duna-földvári kaszinónak e czélra rendezett báljából 80 ft. 
9) Sámson Sánuor urtól 2 ft. 

10) Polgár b. Rudnyánszky Alexandrina úrhölgy ivén Pestről 53 ft. 
11) Ifj. Fried és Schlesinger József urak Szentesről 16 ft. 50 kr. 
12) Serédy Erzsébet úrhölgy ivén Váczról 84 ft. 
13) A „Pesti Napló"-hoz beküldött s alólirottnak kézbesített összegek : 

a) Az abonyi kaszinónak e czélra rendezett hangversenye jövedelmezett 
170 ft.; b) Hanover Miksa ur Pestről 20 ft.; c) a haza felvirágzásának örö¬ 
mére Nagyváradon mult évi dec. 29-én rendezett lakomán összegyűlt 127 ft. 
76 kr. és 1 arany; d) Krisztinkovics Antal, Szilvásy Márton és Komáromy 
Alajos urak a Győrött f. évi január 16-án e czélra tartott Akadémia tiszta 
jövedelmeként beküldtek 383 ft.; e) Spitzer Lajos ur Nagy-Kanizsáról az 
ottani kereskedelmi egylet részéről beküldött 70 ft.; f) Szelestey László a 
Kia-Czelen febr. 10-én e czélra tartott tánczvigalom jövedelmét 85 ft. 

14) Noszlopy Szilárdka k. a. ivén Pestről 16 ft. 
15) A „Magyar Izraelitádhoz beküldött s alólirottnak kézbesített ösz-

szegek : a) Dr. Bleuer Miklós ur lakodalom alkalmával gyüjtött (Szabolcs¬ 
ban) 51 ft.; b) dr. Kaczander ur gyüjtött Miskolczon 30 ft.; c) Schönfeld 
Ignácz ur Gödöllőről 2 ft. 50 kr.; d) Klein S. ur gyüjtött Váczon 12 ft.; e) 
Auslünder Zsiga ur Debreczenben 50 ft. 

16) Vasváry Lipót ur ivén Pestről 526 ft. 
17) Zilahy S. Pál ur Kecskeméten „Purim" ünnepélyen gyüjtött 32 ft. 
18) A pesti „Nemzeti-kör" ivén eddig aláiratott s alólirottnak kézbe-

sittetett 237 ft. 
19) M.-Szigeten P. Szathmáry Károly gyüjtött 125 ft. 35 kr. 
Eszerint eddig^ begyüh nálam összesen 4677 ft. 61 kr. *), és 2 arany, 

1 tallér, 3 ftos, 6 huszas s 1 tizes. 
Ez összegek általam időnként a pesti takarékpénztárba letétettek. 
Kelt Pesten, 1861. márczius 5-én. Reményi Ede s. k. 
(A Petőfi szobor ügyében) mult vasárnap az Akadémia teremében tartott 

tanácskozásban elhatároztatott, hogy az ivtartó hazafiak szólittassanak fel, 
miszerint ha a gyüjtést bevégezték^az iveket s pénzt, ha pedig még be nem 
végezték, az aláirt összegről! jelentést küldjék be Reményi Ede urhoz (régi 
posta-utcza, 2. sz.) 

Levelezés. 
Jolsva (Gömör), febr. 26. (Magyar nyelven irott hadtan. Időjárás.) 

y$Z *gen érdekes műre, mely maholnap be L sz fejezve, bátor vagyok a t. 
közönség figyelmét ezennel felhíni. E mű czime : „a hadmezei szolgálat", 
mely magában foglalandja, mind azon taktikus és strategikus szabályokat, 
melyeket egy nagyobb-kisebb csapatokat vezénylő tisztnek tudnia kell. 
bzerzője : Szomor Károly, volt cs. k. főhadnagy s később honvédszázados, 
jelenleg a gömöri felsőjárás csendbiztosa, ki saját tapasztalata folytán meg¬ 
győződvén, hogy sok hazafi, tán leginkább azért, mert idegen nyelvekben 
tökéletesen nem jártas, a hadtudományt kellően magáévá nem tehetvén, a 
Középszerűség korlátai közt maradni kényszerült, s előmenetelt nem nyer-
aetett, eltökéllette magát, hazájának e tekintetben annálinkább némi szol-

, *) Efen összeghez hozzáadandó lesz azo» 248 ft. 60 krnyi összeg, mely Petőfi-szob¬ 
rára időszakonként a Vasárnapi Újsághoz, (az annak idejében közzétett részletes kimuta¬ 
tások szerint) beküldetett s mely külön könyvecskében szinte'n a pesti takarékpénztárba 
van i e t é v e s az emléktervező bizottmány végleges megalakulásakor ennek rendelkezése 
alá fog bocsáttatni. Szerk 

gálatot tenni, minthogy a magyar irodalom terén e szakma eddigelé érintet¬ 
len maradt. — E mű tartalmára nézve egyelőre csak annyit mondhatok, hogy 
a szerző benne az önálló csapatok mindennemü hadmiveleteiről értekezik és 
hogy zsebkönyv alakot nyerend, az érdeklettek tehát, a mennyiben mindig 
maguknál tarthatják, bárminemű katonai feladat kivitele előtt, benne elég¬ 
séges útmutatást és tanácsot találhatnak. Reméljük, hogy e mű kellő rész¬ 
vétre találand. 

Az időjárásra nézve megjegyzem, hogy valóságos tavaszi időket élünk 
mi nálunk e hóban hallatlan. A hó már egy héttel ezelőtt egészen eltünt, a 
patakok hideg bilincseiktől megszabadulván, vigan csörgedeznek, a rovarok 
téli álmaikból felserkentek, kérteinkben itt-ott gyönge ,tavaszi virágok 
diszlenek, mintha csak azért hagyták volna el régi szokásuk ellen hosszu 
téli nyughelyeiket, hogy legyen miből koszorut fűzni a haza jólétén őszintén 
dolgozó honfiak homlokára. — Ne adja a természet hatalmas ura, hogy a 
kora nap melege által földből kicsalt ártatlan s élet után esdő virágok, mint 
gyakran szokott történni, későbbi fagy és zordon hófuvatagok által eltemet-
tessenek! JJ j 

Egyveleg. 
— (Egy halálra itélt magyar utolsó levele.) A báró Sztojka-csaiád a 

haza egyik legnagyobb vértanujától, b. Perényi Zsigmondtól, ki azl848 —9-i 
események következtében szintén áldozatul esett, nevezetes okmányt bir; 
ennek másolatát a lefolyt gyászos évek történetírói számára itt közöljük, ad¬ 
dig is mig az eredeti az Akadémiának vagy a Muzeumnak fölküldethetnék. 
Mint a másolat beküldője értesit, az eredeti levél vonásai legkisebbet sem 
térnek el a báró rendes kéziratától; minden betün, soron nyugalom és nagy¬ 
szerü resignatio ömlik el. A zaklatottság vagy lázas elfogultságnak sehol, 
semmi jele. A levél a boldogult nővéréhez, b. Sztojka Júliához van intézve 
a pesti Ujépület fogházából : 

Pest, 23. oktober 1849. 
„Kedves Julcsám! Végóráimban irom e sorokat hozzád, jeléül vedd 

azon őszinte testvéri szeretetemnek, melylyel irántad mindenkor viseltettem. 
Az ujságból majd megtudod, még elébb, miglen e levelem megérkezend, mi 
történt velem. Sokat és sok inben elmélkedtem veled, szép és nagy esemé¬ 
nyekről hevült kebellel, és ép ilyennel irom mostan is soraimat; vígasztala-
sodra szolgáljon az, kedves testvérem, hogy amilyen életemben valék olyan 
vagyok és maradok halálom óráján, s pedig csak nehány óra már 'odáig, 
-bérjedet szivesen köszöntöm és kérem, mint tégedet is, családomat s kedves 
igen kedves fiamat, a kis Zsigát, ne hagyjátok koldusbotra jutni, mert az 
itélet minden vagyonomat elvette. — Te még nőmet nem ismered, fiamat 
nem láttad, ha látni fogod őket, nem lehet, hogy szived irántok hajlandó ne 
legyen. Szégyent halálom nem hoz reátok, esne felejtsétek,sőt szeretetek kö¬ 
vesse testvéredet a sirontul is, mint erélyes férfiut, ki ott fenn vigasztaló 
szemeket fog reátok vetni, — Gyulát a a többieket csókolom, — már nem 
soká élő testvéred, Zsigmond, m. p." 

Kivül: Báró Sztojka Imre nejének, született báró Perényi Juliánná 
asszonynak Szigeten Mármarosban saját kezébe (ez utóbbi két szó idegen 
kézirása). A levelen egy kétfejüsasoa pecsét látható ezen körirattal: „Cs°.k. 
pesti megyei törvényszék = k. k. Pester Landesgericht." 

b.— (Az egyiptomi mumia-buza.) Az egyiptomi múmiákban sokszor 
találnak barnasárgás buzaszemeket, melyek, állitás szerint, a földben ismét 
kikelnek s magot hoznak. Ez állítást sokáig hitték, de megezáfolására leg¬ 
ujabban a francziaországi központi gazdasági egylet gyülésén Vilmorin és 
Robinet és Londet urak emeltek szot. Szerintük kisérletekből kitünt, hogy a 
leggondosabban megőrzött buza három év után elveszti csirázási képességét. 
Amumia-buza pedig annálinkább elveszte azt, mivel azon erős folyadék sze¬ 
rek, melyekkel a múmia be van balzsamozva, azt is egészen áthatották. Tehát 
a. mumia-buza nem egyéb fris és festett franczia faju buzánál, melyet az egyip¬ 
tomiak a jóhiszemü utazóknak drága pénzen eladogatnak. 

. , . — (-̂  >,Kolokolu orosz lap Londonban.) Miután Oroszországban a 
sajtó viszonyok felette elnyomott állapotban sinlenek; azért az orosz szabad¬ 
elvüek Londonban inditottak meg egy „Kolokol" czimü lapot Hertzen szer¬ 
kesztése mellett. E lap sok boszuságot okozott már az orosz kormánynak, 
legközelebb pedig az oroszországi rendó'rügynökök (titkos spitzlik) jegyzé¬ 
két közölte, mely jegyzékből Oroszorezágban is csak két példány létezik, az 
egyik a czár, a másik a rendőrosztály főnöke, hg.Dolgorukow kezében. Hogy 
kipuhatolják, kik e lap titkos súgói, Londonba egy titkos rendőrügynököt 
küldtek, de ki csak lassan haladt, mert Hertzen ur megvesztegethetetlen, 
sem szö, sem igéret, sem hízelgés, sem arany, sem ezüst nem hat reá. Midőn 
íz orosz spitzli épen nála volt, Hertzen ur azon második Londonba küldött 
pitzli lefényképezett arczképét adta át neki, ki azért jött Szt.-Pétervárról, 
íogy as első küldött lépéseit ellenőrizze! Megmutatta továbbá azon utasitá-
okat is, melyekkel a második mákvirág el lesz látva. Az orosz ügynök e 
:özlésre egészen elképedt — hogy is ne — a második küldött még csak har-
ladnap volt Londonba érkezendő s Hertzen ur már annak arczképét s uta-
tásait is birja! 

b — (A nö-emancipatió) a gyakorlatban tán sehol sincs ugy kifejlődve, 
mint Svédországban, hol legujabban az éji őrjáratokban a nőknek is részt 
kell venni. 

b.— (A jezsuiták száma az egész földön) 7144 s ezekből Francziaor-
zágban 2181, Olaszországban 1742, Spanyolországban 680, Belgiumban 
•31, Németországban 527, Ausztriában 455, Amerikában 444, Angliában 
79, Hollandban 205 tartózkodik. Megj«gyzendő, hogy ez egész összes szám-
ól vagy 1000 missionarius. 
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SAKKJÁTÉK. 
64-ik sz. feladvány. — Radváner Vilmostól (Mooron). 

S6tet. 

b c d e f g k 
Világos. 

Világos indul s 8-ik lépésre matói mond. 

Az 59. számu feladvány megfejtése. 
(Willmers Rudolftól.) 

Világos. 
1) H c 5 — e 4 f 
2) F e 5 — d 4 
3 ) V c 7 — c 5 f 
A) f 2 — f 3 + 

Világos. B) 
8) 
8 ) V c 7 — d 7 f 
4) H vagy gy. ^ 

Sötét. 
K c 4 — d 5 A) 
K d 5 — d 4 : B) 
K d 4 — e 4 : 

Sötét. 
b ö - b 4 C) 
tetszés szerint. 

1) 
2) 
3) 
4) 

Világos. A) 

H e 4 — d 2 f 
F e 5 — c 3 
V c 7 - c 6 ± 

Világos. 
2) 
3) H e 4 — f 6 
4) V o 7 — £ 

C) 

Sötét. 
K c 4 — b 8 
KbS-a4 

bö —b4 

Sötét. 
tetszés szerint 
K tetszés szerint. 

Helyesen ffjtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : báró Meszéna 
István. — Uj-Becsén : Cselkó György. — Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly. — B.-Újvá¬ 
roson : Kovács Lajos. — Debreczenben : Sperber F. — Sáros-Patakon : Szivos Mihály. — 
Hatvanon : Kovács Zsigmond. — Tiszafüreden : Nánásy Gyula. — Simongálhon : ifj. Tóth 
János. — Gy.-Fehérvárott : Horváth Lsjos. 

Rövid értesítések. Nagyvárad : R. B. Helyesen jegyzi ön meg, hogy az 59. sz 
feladványban d 2 és e 2 gyalogok a tábláról leveendök, s helyettök d 3-ra sötét gyalog 
állítandó. — Moór : R. V. A két sötét gyalog fölállitását kettős megoldás kikerülése 
végett szükségesnek találtuk. Minél több ily szép feladványt kérünk. 

Szinházi napló. 
Péntek, mártius 8-án. „A régi pénzek, vagy : az erdélyiek Magyaror¬ 

szágban." Eredeti vigjáték 4 felv. Irta Fáy András. 
Szombat, márt. 9. Először „Bánk bán.'* Eredeti opera 3 felv. Zenéjét 

szerzé Erkel Ferencz. Sokat emlegettük, rég vártuk e dalmüvet,végre szinre 
került. A „Hunyady László" szerzőjétől méltán sokat reméltünk és nem csa¬ 
latkoztunk. Az uj mü zenéje helylyel-közzel, főleg az elsö felvonásban, idegen 
zamatú ugyan, de átalában mégis magyar stylben van irva. Egyes kitünő 
részletei a világ legelső zeneszerzőjének is dicséretére válnának. Ilyen mind¬ 
járt az első felvonás fináléja, mely szünni nem akaró tapsvihart idézett elő; 
továbbá a második felvonásban Bánk és Melinda nagy duettja, mely alkal¬ 
masint az egész darab fénypontját képezi; a Bánk és Gertrud királyné közti 
jelenet; egy egyházi modorban irt kordal, s a király ünnepélyes bevonulása. 
A három felvonás közt kétségkivül legsikerültebb a második. Kár, hogy a 
nyitányt csupán egy, különben hatásos introduktió pótolta. Ugy halljuk, 
hogy Erkel csak később fogja hozzá a nyitányt megirni,mint ezta„Huuyady 
László"-val is tévé. Ballet is vau benne, melynek a megrövidítés előnyére 
válnék, annál is inkább, mert az előadás nagyon hosszura nyulik. A dalmű 
azövegét Egressy Béni irta Katona „Bánk bán!'-ja után, s már tárgyánál 
fogva is igen érdekes. Az előadás nem várt pontossággal msnt. Közremű¬ 
ködtek benne : Hollósy L.-né Melinda szerepében, melyben a szó teljes 
értelmében remekek; Hofbauer Zsófia mint Gertrud királyné, ki nemcsak 
éneke, de játéka miatt is elismerést érdemel; Ellinger, ki a czimszerepben 
jeles volt; Bignio, Kőszeghy, Füredy, mindannyian jók, s végre Telek, mint 
ujonszerződött tag, szintén megállta helyét. A eenekar is dicséretesen mü¬ 
ködött. A kiállitás fénye mindenkit meglepett. — Végül megemlítjük még, 
hogy ez uj dalműben a czimbalom is czélszerüen van alkalmazva. Szerzőt 
számtalan taps- és kihívással jutalmazák. E dalmü részleteire még vissza¬ 
térünk 8 szebb momentumait rajzokban is be fogjuk mutatni. 

Vasárnap, márt. 10. „Dalos Pista." Eredeti vigjáték 3 felvonásban. 
Irta Szigligeti. 

Hétfő, márt. l l . „A toll hatalma/' Dramolet 1 felv. Schlesingertb'l. 
Ezt követte : „Férj az ajtó elött." Operette 1 felv. Offenbachtól. 

Kedd, márt. 12. Másodszor : „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv. Zenéjét 
irta Erkel Ferencz. 

Szerda, márt. 13. „Tündér-vjjak. Színmű 5 felvonásban. 
Csütörtök, márt. 14. Szerdahelyi Kálmán javára, először : „Varázs-

hegedű." Operette 1 felv. Offenbachtól, forditotta Szerdahelyi. Ezt meg¬ 
előzte, először : „A felolvasónö." Szinmű 2 felv. Bay ar d után forditotta 
Feleki. 

Szerkesztői mondanivaló. 
6570. Szatmár, St. A. Kérjük az igért köziéi-eket. 
5571. Testvéries hangok. A magyarázatot örömmel vettük, s bár a költemény 

kétségtelen formahiányokban szenved, de értjük s felfogjuk annak tartalmat s a testvé¬ 
ries közeledésre szivesen nyújtjuk jobbunkat. Higyje el öu,hogy ez közérzelem a magyar 
nemzet tagjai között. 

5572. De már tavaszodik. Itt-ott már zöldséget is láthatni. Gyakoribb kísérle¬ 
teket ajánlunk; van reményünk ön lyrájára nézve is. 

5573. 1687-iki országgyülés. Közöltetni fog. 
6574. Selinecz. K—n. J - s . Lapunk korábbi folyamaiból teljes példányokat kia¬ 

dóhivatalunkban sem kaphatni. Szives ajánlatát örömmel fogadjuk. Volna egy régi spe¬ 
ciális óhajtásunk, melylyel magánuton fogunk alkalmatlankodni, a ez Selmtcz város a 
bányászata leirását illeti, mihez igen szép rajzokat birunk. 

5575. Szalaok. H. L. A dijat azonnal u*alványoztattuk. A „hosszabb czikknek" 
meg van az ó szomoru históriája : nagy fájdalmunkra — elveszett! Csak ez az oka — ön 
megbocsát. 

5576. Bajj. H—y. A Petőfi-ügyben felállítandó „nyomozó társulat" nézetünk sze¬ 
rint felesleges s az eddigi eredményeknél biztosabbakat alig volna kópés fölfedezni. Az a 
kufsteini pletyka — mely iránt mi is kaptunk egy ,,ugyhaliottam-féle" levelet, egészen 
alaptalan s Valószinütlen beszéd. 

5577. Áldom én a» Istenemet. Ez is a „szép tavasznak" szól. Szép a háladatos¬ 
ság, de valami uj alakban és modorban kellene elmondani. 

5578. Eger. T. S. A kivánt számokkal a kiadóhivatal többé nem szolgálhat. 

Nyilt tér. *) 
Becsületinentés. Láczay Szabó Károly ur a Vas. Ujság idei 8-dik 

számában azt állitá, hogy az alábbirtak az ö (Sárospataki) czége alatt árul¬ 
ták tulajdon (főnyi) malomköveiket. 

Mielőtt L. Sz. K. urnak számosabb ráfogásaira tüzetesebben felelnénk, 
becsületünk parancsát teljesítjük, ezen, vagy hazug vagy gonosz állitásuak 
addig is élét venni, a midőn őt ezennel felszólítjuk : 

vagy fentebbi állítását, ha tévedésen alapulna, e helytt azonnal vissza¬ 
húzni ; 

vagy azt, akár e helyütt, akár hozzánk intézendő magánlevelében, 
melyet közre fogunk bocsátani, — bebizonyítani, adatainak beszerzésére egy 
hónapi időt engedvén; 

máskülönben biztosltjuk, hogy ezen idő elteltével rágalmi perbe fog¬ 
juk, ennek birságát valamely jótékony közintézetre szánván. 

Ámbár pedig felesleges, mindazáltal ezuttal kinyilatkoztatjuk, hogy 
mi, akár közvetett, akár közvetlen tudósításaink és hirdetéseinkben, valahol 
csak a „pataki malomköveket" emlitettük, nem Szabó K. ur malomköveit 
értettük és akarók értetni, hanem a már fé!szá7adon tul óta ismeretes sáros¬ 
pataki porfir-malomkb'bánya köveit, a mi egyébiránt hirdetéseink szövegé¬ 
ből magában nyilván kitetszik. Eperjesen, mártius G-án 18(51. 

Thrór és társai. 
*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelős¬ 

séget a Szerk. 

HETI SÍAPTAR. 

Hó-
és hetinap 

Kaíholik. és Protest. 
naptár 

171 Vasár . 
18 j Hétfő 
19 j Kedd 
20! Szerda 
21S Csütört 
22; Péntek 
23iSzomb. 

Mártius 
: F 5 Gertrud FSAr.J . 
Sándor. Ede .Sándor 
József ;, József 
Joach. Claud.! Alexand. 
Benedek sp. jBene. 
Fájdalm. BA. j Octavián 
Otto. Aquilla! Gábor 

Gfir.-orosz 
naptár 

Márt. (ó) 
5 A Sürop. 
6 42 vértan 
7 Chersonin 
8 Theophil 
9 40 v^rt. 

10 Kodrat 
11 Sophron 

0 Nap¬ 
kelet nyüg. 

6. 
l l 

ó. P-

61 9> 
6j 6:| 
6! 5]| 
6; 4'i 
6: 3 ! 
6j l j j 

6! 6 
6! 8 
6 10 
6 10 
6 l l 
6 l l 
6 13 

Izraelit, 
naptár 

Nisan 
6 
7 Mátéz 
8 
9 Metuz. 

lOBiM.h. 
1 M an AS 

12 27. 8. 

<£Iíold-

kelet jj nyüg. 

ó. p 
8 12i 
8 53 
914öj 

1O!46 
H!ö7i 
1 '12 
2Í32, 

ó. 

0 38 
Íj 36 
2 24 
S'35 
3; 39 
4| 7 

Holdnegyed : _j) Első negyed 19-én 6 óra 48 perczkor este. 

TARTALOM. 
Gróf Teleki László (arczkép). — Massada. Mindszenti Gedeon. — Gyorsírás. S&on-

agh Fál. — Magyar nói viseletek a XVIII. századból. IV. (képpel). Viikelelg Béla. — 
irói Batthyány Lajosné kastélya Dákán (képpel)- '^- A. — Vándorlások Er.lél.- fe'é. 
zokoly Vidor. — Tárház. Adatok Petőfí halálához. XL. — Eszmecsere iiz erdészet ér¬ 

dekében. Neiszidler János. — Irodalom és müvészet. Ip;ir, gazdaság, kereskedés. Köz-

Sakkjáték. apló 

Felelős szerkesztő Pákh Albert : (lak. magyar-uteza 1. sz.) 

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1S60. 

12-ik szám. 

Pest, mártius 24-én 

meg A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedretben l1/. iven y 
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. aj pénzben. A »«»arnapi 
* J t . Bj pénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, 

Cialdini Henrik 
tábornok, Gaetai herczeg. 

Azon szép ország¬ 
nak, melynek fiait az 
ujabb időkben csak 
békés foglalkozásaik¬ 
ból ismertük, most 
bátor katonái, jeles 
hadvezérei vannak. A 

; férfias erények ama 
j szikrája, mely az olasz 

nemzet fiaiban, szán¬ 
dékosan elaltatva, szu-
nyadott, egyszerre fel¬ 
lobbant, s a világ oly 
tüneménynek lőn ta¬ 
núja, melynek talán 
épen e l l enkező jé t 
várta. Nem említjük a 
régen mult nagy idő¬ 
ket, de a mostani olasz 
nemzedék között meg¬ 
szoktuk már, egyebet 
nem látni, mint legfö¬ 
lebb jeles müvészeket, 
Váltig emlegettük a 
Canova, Paganini, 
Rossini, Donizetti, 
Rubini, Ronconi, Ris¬ 
tori s a jó ég tudja a 
Sokféle müvészeti csil¬ 
lag nevét — de had¬ 
vezérnek hire hamva 
sem volt. Inkább vár¬ 
tunk volna az olaszok¬ 
tól egy ezred felül¬ 
múlhatatlan tenoris-
tát, mint katonát, S 
jme napjaink története 
tanúsítja, hogy a sza¬ 
badság szent érzelme 
Qiégalehetlennek lát-
Szót is lehetővé teszi 
' napvilágra hoz oly 
tehetségeket és éré¬ 
keket, melyek lételét 

C I A L D I N I H E N R I K t á b o r n o k , Gae t a i herczeg . 

vagy postai uton külön a Vasarnani Uisásra 
»v-i együtt ^ routikai Újdonságok nélkül) félévre 10 ft., évnegyedre 
bementve utalandó. (Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza"?__£) 

talán maguk az illetők 
sem hitték többé. 

Többször volt al¬ 
kalmunk, az utóbbi 
évek hadieseményei¬ 
ről 8 az azokban sze¬ 
replett katonai egyé¬ 
niségekről szólani. 
— Megemlékeztünk az 
olasz hadsereg vezé¬ 
reiről, s azon alkalom¬ 
mal Cialdini tábornok 
haditetteinek vázlatát 
is közlöttük. (L. V U 
1860. 51. sz.) Most, 
midőn alkalmunk van, 
e hős arczképét is be¬ 
mutatni, vitéz tettei¬ 
nek előbbi sorához uj 
és fényes tényeket csa¬ 
tolhatunk. 

Az olasz hadsereg¬ 
nek jelenleg legünne-
peltebb katonája, Ci¬ 
aldini Henrik, az ak¬ 
kori Modenái herczeg-
ségben Reggio város¬ 
ban született 1805 
körül. Eleinte az or¬ 
vostant hallgatta a 
par mai egyetemen, 
de már 19 éves korá¬ 
ban elhagyta tanulmá¬ 
nyait, s egy önkénytes 
csapatba lépett, mely 
hazája függetlensége 
és szabadsága érdeké¬ 
ben fogott fegyvert, 
de legyőzetvén, ő is 
Francziaországba me¬ 
nekült. Párisba érvén, 
itt ujra a müvészetek¬ 
nek, különösen az ál¬ 
tala nagy előszeretet¬ 
tel kegyelt zenészei¬ 
nek s festészetne" 
kezdett élni, de e 
szerre hirét vesz 
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