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R é g é s z e t i l e v e l e k I p o l y i A r n o l d h o z . 
in. 

A hédervári kupolán Győrben. Síremlékek. 
Kin lék-Föl iratok. 

Honi miivészetünk egy uj ága. Egyházi visszaállítás. 
Miért hagytuk el a régi épitésmddokat. A fertö-rákosi 
kemenezc. Wilfing hazánkfia és az üvegfestés hazánkban. 
Szent László képe. Szerény észrevétel. Fölfedezett régi 
stallumok. A román-torony ablakai. Miklós vzeretei 
püspök sirköve. Morosini Péter és gróf Schwartzenberg 
Adolf sirirásaik. Két prépost egy síremléken. Balásfianum. 
Berdóczy órkanonok mint a Custodiatus második iöl-

épitóje. 

Kedves barátom! Eleve tiltakozom 
a hrzelkedés vagy tulságoskodás gyanúja 
ellen, ha állitom, hogy a különben is bá
mulandó sebességgel épülő és emelkedő 
Győrből, majdnem az ország széléről kezd 
az egyházi visszaállításra (restauratio) uj 
napfény derülni, és hogy az egyházi mű
vészetre nézve egy uj korszak küszöbén 
állunk. Nálunk a művészet egy oly ága 
bimbózik és gyors hajtásai oly diszes vi
rágokkal kecsegtetnek, melyről be nem 
bizonyíthatjuk ugyan egész biztossággal, 
vájjon tenyészett-e valaha szép honunk
ban; de azért előre bátorkodunk mondani, 
hogy szép gyümölcsei nemcsak a szemnek 
tetszem, hanem a lelket is nemesb irány
ban emelni képesek lesznek. 

Győri megyés püspök ur ö mltsága, 
áthatva azon égő hitbuzgalomtól, mely a 
középkori vallásossággal karöltve jár, las 
san és minden szemfényvesztő zaj nélkül 
kezdé a Győrben még épen fennálló góth-
imolákat régi fényükbe visszahelyezni. 

Mit a pogány ositó ujjászületési (re-
naissance) korszak — a remekkori tiszta
ság kápráztató Ürügye alatt a valódi ke
resztyénit halomra döntve — meghagyott, 
azt komolyan átgondolt, isteni szellemtől 
mintegy ihletett tervek szerint régi erede-
tiségökbe visszaállítani ő mltsága egyik 
főtörekvése. Ezen szép {igyekezete által 
nemcsak a jobb és keresztyéniebb izlés 
ébresztetik föl a műkedvelőkben; de az 
általa oly hőn fölkarolt, söt hatalmas véd-
szárnyai alatt kiképzett magyar építészek, S Z E N T L Á S Z L Ó . (Wilfing üvegfestése után.) 

képírók, üvegfestö és egyéb honi művé
szek és mesterek elég alkalmat uyernek az 
Összes haza szine előtt tehetségüket és 
időnkénti haladásukat bebizonyítani. 

Föltűnő ugyan, hogy ezen esetben a 
hátralépés határozott előmenetel; mert 
valljuk meg őszintén, miszerint nem a ro
mán és góth izlés elleni szenvedély vagy 
el nem ismerés az, mely visszatartóztat ily
nemű egyházak építésétől, hanem valódi 
oka ennek a benső, nagy áldozatokra buz
dító hitélet átalános tengése. Nem azért 
nem építtetik fővárosunk egyik nagy tem
ploma ezen évezredekre szolgáló, minden
kit elragadó, minden legkisebb izében 
életet lehelő modorban, mivel ehhez értő 
mesterek nem találtatnának; hanem, mivel 
a pogánykoru építmények puszta, ékesség 
nélküli vékony falaikkal, fösz (gipsz) szob
raikkal és szobafestészetü diszitményeikkel 
aránylag mégis kevesebbe kerülnek, és jég
hideg vallásárnyéklatainkhoz meztelensé
gükben jobban illenek. Ott, hol a vallásoB-
ság a polgári jólét alapjának tekintetik, 
ott még mai nap is foglaltatnak vagy épít
tetnek kimondhatlan költségű, bámulatra 
késztető keresztyén stylü egyházak, mint 
azt a kis Bajorországbani remek templo
mokon, és a Rajna partján emelkedő 
kölni dom folytatásában láthatjuk. Miná
lunk ellenben, az ország szivében, nemzeti 
büszkeségünk egyik leendő emlékén csak 
annyira tudtunk haladni, mintha szándé
kunk lenne, azt, mi eddig nagy nehezen 
elkészült, mielébb mmt szabadelvüségünk 
és hithidegségünk nagyszerű jelét a disz 
főváros közepén az utókornak benemvég-
zett romalakban átengedni. 

Bár ne lennének szavaim annyira iga
zak, mint a mily keserű elmélkedésre kész
tetnek. De hagyjuk el e szomoritó képet, 
és térjünk vissza Fertőnk regényes part
jaira, oda, hol a művészet-kedvelő püspök 
saját rákosi nyaralójában engedé a ke-
mencze-épitéat, melyből az első J*GB7%* 
üvegfestmények kikerülnek. _ . 5 > \ 

Ezen magyartól tervezett, uxagyartőF 
égetett, magyar egyházfőtől reiMJijJ^égY' 



szóval tehát az első ilynemű magyar müvet, szent László magyar 
király, a vallás és nemzetiség dicső hőse gyönyörű képét, nemzeti 
büszkeségünk ezen méltó tárgyát, magunkénak vallhatjuk. 

Wilfing József soproni festő és rajzmester — a külföldön 
bevégezve üvegfestményi tanulmányait, október 7-én mutatá be a 
győri buzgó hiveknek első sikerült müvét, mely mintegy kísérletül 
a még folytonosan átídomiíás alatt levő hédervári kápolna egyik 
ablakába alkalmaztatott. Ezen mü, bár első próba, sikerültnek 
mondható, s igy lehet reményünk, hogy a gothkori izlés elleni fe
hér ablakok helyett, eleve csak a győri megyében, utóbb egyéb 
templomainkban is fogunk honi üvegfestményeket láthatni, mi an
nál inkább szükséges, mert a tulságig józan fehér üvegeken át 
eresztett világítás a középkor ízlésével annál kevesebbé párosít
ható, minthogy azon ábrándos alakok tengerének, melyek a min
den arasznyi téren elevenített oszlopokon és falakon előbukkannak, 
csak ugy idézzük elő a tervezett benyomást, ha a különféle színe
zetű, törött világosság sugaraitól a hatás mérsékeltctik. Ezen fél
homály fog bennünket az első keresztyének sötét búvó imahelyeire 
emlékeztetni; ugy leszen nappal is oltárinkon égő gyertyáknak és 
mécseseinknek értelme. 

Mit a román építészet keskeny, magas ablakai által elért, az 
a virágzó gothikának nyílt, széles és magas ablakainál a verőfény
festett üvegek általi — törése és mérséklése által vala egyedül ki
vihető. S igy az élő és mindent elevenítő hit elvét, mindennek élő 
képekkel való beültetését — még az üvegekre is vivé át, s ezáltal 
egy uj ágát teremte a festészetnek. 

Mindenki tudja, mily nehéz a históriai tárgyak festése, meny
nyi bajjal járhat vitéz szentet, főleg egy keskeny magas ablak ke
rete közé szorítani. Itt a tárgyat pompásan sikerültnek mondhat
juk. Az ablak magassága 2° 2' 4"-nyi, szélessége 2' 6" teszen. Legna
gyobb részét az ékes állvány és aköunyüdeden emelkedő mennyezet 
foglalja el, mely fölött a tisztakék égen csillagok tündöklenek. A 
tagozott aljzaton emelkedik a szent bajnok, deli, nemes tartású, 
legszebb férfikornak örvendő izmos dalia. Jobbjában tartja a 
történelmi bárdot, baljával Magyarország czimerevei ékített pai-
zsára támaszkodik. Az egyszerűen liliomokkal és ormokkal díszített 
arany korona-abroncsból emelke dik a violaszinü sapka, mely
nek ugyanazon szinü, hátul lefolyó takarója a király nyakát födi. 
Végtagjait pánczélmez ótalmazza; kurta ujjú zöld mentéjét ta
karja a jobb váll fölött összekapcsolt bíborszínű köpeny. A fülke 
hátterét zárja a szőlőgerezdekkel és levelekkel átszőtt sárgás füg
göny. — A talapzat egyik lapján olvashatni : 

Si látó 
czimet, alább nagyobb négykaréjban tart egy angyal mondatsza
lagot ezen fölírassál : 

(Bpismpns Jonnnw $mt 
in Sokas nít |feunetn nri mssit 

anno 1860. 
Legalul pedig : 

9ffit M. IBilfing |>űprawM5ti 
Az erőteljes alak, a nyilt de majd daezosnak mondható arcz 

jeles vitéznek benyomásával lepett meg, mely érzésnek utóhang
zata is megegyezett ítéletemmel. Egy észrevételt még sem hall
gathatok el, nem azon viszketegböl, hogy ezen, pompás színezésé
ben tökélyesen sikerült remekben gáncsoskodjam, de nehogy 
valaki gondolja, hogy azon, czimertanunk elleni kis tévedést észre 
nem vettem. Magyarország a paizson előállított czimere, a hármas 
domb koronázott bérczéből emelkedő kettős kereszt sokkal ké
sőbbi, és csak az ausztrai ház uralkodása alatt kezdett inkább di
vatba jöni. Ez ugyan nem nagy hiba, de a tökéletesben a kisebb 
folt is bántja szemünket. 

A színezetben meglehet, hogy tévedek, de többszöri vizsga 
után is ugylátszott, mintha a testazin mind az arezon, mind a ke
zeken majd telitett szederjes tintával birna. Meglehet, hogy ezen 
szin előállitása nagyobb akadályokkal jár, minthogy más üveg

festményeken ezen részek fehéren hagyatvák; reméljük azejban, 
hogy kitűnő művészünk ezen akadályt is legyözendi, és igényelen, 
őszinte észrevételemet barátságos figyelmeztetésnek, nem jedig 
korhold bírálatnak fogja tekinteni. 

Ismerted barátom! a renaissance kacskaringói, valamint egé
szen ujabb ízlésű oltára által jellegétől megfosztott, ugy neveiett 
hédervári kápolnát, melyben az ajtó fölött ldggó szép szövetkézét 
együtt sokáig bámultuk. Fogadni merek, hogy nem is gyanit»d, 
müyen most ott a tevékenység az oda nem valók kihordásában — 
és mennyire haladt már a munka a hiányzók helyreállításában. 
Elhiheted, legkedvesebb foglalkozásom, órákig a munkások közt 
időznöm, és minden perczben lesnem, mi ujat, mi meglepőt tárand 
ki előttem a vakolatverő kalapács, a fülkéket töltő és simitó tég
lákat kifeszítő vasrúd. 

Az oltár nyolezsaegü záradékának egyik, balra eső, körive 
alatt a négyszögű fülke tünt elő, mely broncz rácsozattal ellátva, 
egyházi szerek fenntartására szolgáland. Egyátalán láthatni ezen 
kisded egyházunkban, mennyivel volt szilárdabb és őszintébb azon 
négyszögű kövekből való, vakolatlan építés, mint a mai vakolatos 
ámítás; mely minden ürességet, egyenetlenséget képes ugyan egy-
időre födözni; de pár év múlva annyi javítást igényel, hogy a drá
gább épités ezen kellemetlenségtől hosszabb időre fölmentett 
volna. 

A diadalív jobb oldalától kezdve, egész a régi karig 6—7"-
nyi mélységű, csúcs ivü- fül ke jött napfényre. Ezek közfalai, mint 
láthatni, valaha toronykákkal valának ékesitve; de ezek a mindent 
simitó XVII . század müveit barbársága által lefaragtatván, egyes 
diszitvényeik, töltelék gyanánt, a téglák közé keveredtek.' 

A hajóban levő három, utczára szolgáló, ablak alatti helyet 
foglalja a hat, stallum — egyházi karszék — melyek elseje és 
utolsója 4'-nyi szélességű, a többi 2' 9" nyi. Ezeknek átellenében, 
a diadalív és a templomba szolgáló nagy ablak közt szintén valami 
nagyobb stallum helye van. Mindezek márvány-padokkal kiegé
szítve, egyedüli ülőhelyei lesznek a csinos, páratlan kisded egy
háznak. 

A kápolna nyugati oldala jobbján, láthatni a román föegyház 
tornya egy részét a régi tőfallal (Sockel), két — a hédervári ká
polna hozzáépítése előtt az utczára szolgáló — nem egymás fö
lött álló, körivü ablakot, melyek eredetileg a csigalejtö világítá
sára szolgáltak. 

Az itt állott gyóntatószék elmozditása alkalmával egy már
ványlap tünt föl, ezen fölírassál : 

jlit irt pie tneranrie páter 
in (Bpo reoraiins uicolatui 
?pi terttai. íiartor pagine 
font. fr. nrbinis jierentitiirnni 
tati. pimli. qni ohjt unó. irni 
nurn.nöitj. iij ki. Ĵptembris. 

A kő alsó jobb oldalán áll az infulás és püspöki bottal rajzolt 
alak bő redőzetü miseruhában; a bal oldal egészen üres. 

A stallumok üregeiben látható két emlékkő; az első czimere 
áll jobbról közepén fölfutó szalagból, melyen három fölfelé néző 
emberfej foglaltatik, ezen írással : 

PETRO MOR09INO 
TRIVM AVGVSTORVM IMPERATORVM 
I N FVNCTIONIBVS BELL1CIS BENE MERITO MILITI 
POSTREMO VERO IN HOC PRAESIDIO ANNO DNI 
M D C X V PIE DEFVNCTO CAP1TANEO HOC A M I 
CITIAE ET RECORDATIONIS PROTOTIPON P 0 8 V I T 

IOANNES BREINER. 

Ezen kő az ötödik stallum hátfalában találtatott; a hatodiké
ból pedig e következő fölírást másoltam : 



DEO PROPITIO, PARVO CVM MI LITE, PARVAQVE EXPENSA. PER 
VIM PETARDI ADITV FOEL": PATEFACTO. JLLUS. D. ADOL9 COME 
A SCHWARTZENBERG . S. C. REGIAE9 M A T I * R V D : 8 E C : BEL^ CONS 
VTEN.PRAESII: P R A E F " : TOTTVSQ EXER™ MAR T »: SW** PROPV" HOC R E C 

RAT.NE A V T E M T A N T ™ DE PATRIAE(?) B E N V M : T A N T V M Q FACINV8 ALIBI 
N E G V H : OBLF": T R A D V B . I L L V S D. J. A MOLART BAR. EIVSU M T , S BELL 
CONS: NEC NON T O R M V M : BELLV": PER V N G A U : ET A V S A M : COMOR" QJ 
PRAES" : PRAEVS: SVPREMVS: HVNC LAPIDEM ÁPPONI JVSSIT, ANNO 
OCTAVO POST R E C V P K M : DIE VERO MÁRTII 7.9. 1606. JO: BERNIER TE 

PRO. 

Schwartzenberg Adolf gróf tehát talált bámulót, ki tisztele- j 
tére ezen követ befalaztatá — hát Pálijuknak emlékét nii tartja 
fenn azon városban, mely vitézségének köszönheté a török igátóli 
szabadítását? 

Minthogy már emlékekről van szó , hadd aljon itt a Custodia-
tus kisebb ajtaján belül fekvő siremlék, melyen albában és bő 
miseruhában — mise-ing — négyszögű párnán fekvő, hajadon 
fejű, oldalt sürübb és fürtökbe szedett hajú két pap látható; ke
zeiket mellük előtt imára tartják össze. A fölirás igy hangzik : 

t műm itoi. ntrrrUin ixti 

itntniirii; ohtjt. te brirri7 ire ^olomo 2 

— az elsőnek megfelelő sort, valamint a lábakat is födi a lépcső 
első köve — 

...rie fiteks ppnliii Ijnc m\t 3nurírulis 

kár, hogy a másik prépost neve a kő által takartatik; de nem lehet 
arról kételkednünk, hogy a régiségek iránti kegyeletből ezen nap
ról napra inkább a lecsiszolásnak kitett szép és igen régi emlék il
lőbb helyre fog alkalmaztatni. 

Tudom, hogy régóta gyűjtőd a Balásfianumokat. Ugyanazon 
CuBtodiatus udvarában, falba rakatott egy diszes, vörös márvány
lap ezen fölírassál, mely közelebbről fog érdekelni : 

DILECTISSIMIS HAEREDIBV8. B. M. 
VIRGINL ECCLESIAE. JAVRINENSI. ET 
GRATIS. SVCCESSORIBVS. ET LO 
CVM. HVNC. AEDIFICIO APTVM FECIT 
ET AEDES. HAS. EX FVNDAMENTIS. E X 
TRVXIT. THOMAS. BALASFI. CVSTOS 
EIV8DEM. ECCLESIAE IAVR. 1612. 

A táblát fölül egy háromszögű csúcs zárja, melynek közepén a 
jezsuiták jele, a sugaras Szentségbeni IHS foglaltatik. 

Hogy ezen Balásfy Tamás által, utódjai számára, emelt épület 
nem sokáig állt eredeti alakjában, mutatja a felső emelet folyosó 
ján befalazott emlékkőnek ezen fölirata : 

DEO INCARNATO 

B. M. V. 

DILECMIS SVCCESS: 

ORIB9 DOMVM HANC 

A D CÜSTODIATVM 

ECCLAE CATHEDa 

IAVRIEN9 ASSVMP8 

B. M. V. A FVNDAONE 

SPECTEM AD 

F V N D T V M VSQJ 

E X V S T A M PROPRIIS 

EXPENSIS 

AED1TICAVIT 

GEORGIVS 

BERDOCZY CVSTOS 

ECCLAE 

IAVRIENSIS ANNO 

D. 1648 .-

Hova hamarabbi viszontlátásig, Isten velünk. 

Rómer Flór is. 

T r i l l á t * . 

Tanuld meg e leczkét barátom : 
Nem l e n n i , de l á t s z a n i csak! 
És boldog lészesz e világ < n 
Uralkodói királyilag! 
Ln : nyegleség, — mely mitsem átall — 
Es fénye mellett hasznai . . . 
Gúny és nyomor valódisággal : 
Válaszíz! — könnyű választani! 

Szép élni békében, homályban, 
Nem lenni nagy próbák alatt; 
Szebb és legszebb : felkelni bátran, 
Gazt verni, védni igazat; 
Hanem legjobb zajongni : jellem 
S szilárdság mindenek felett? 
És nagy bölcsen mindig szél ellen 
Forgatni a köpenyeget. 

Ez a világ egy nagy beteg-ház 
Hol annyi ember képzeleg, 
Hőst , dúst 8 irót csinál az agyláz, 
Vannak itt grófok, berezegek; 
Rögeszméjénél fogd az embert 
Mint árto műszert a nyelén, 
S vezetheted — ha addig nem ment — 
Orránál fogva könnyedén. 

Caak légy t ö r v é n y e s , azt ki kérdi 
I g a z s á g o s vagy-é vájjon? 
A bölcs ő dolgát tudja s érti ; 
Mris otthon, más a piaezon; 
Sok ember lett — gyors fordulóban — 
Rosz , j ó . meg rosz a mint szorult . . . 
Hisz a világ nem ad méltóan 
Sem pelengért sem koszorút. 

Ha költő vagy : csak tüszkölj, tombolj, 
És légy üres, — hangzó az ür. 
Széppel, szabályival mit se gondol j ! 
Nem is szellem, féket ha tür . . . 
A patak is csekély vizével 
Malmot hajt és nagy zajt csinál, 
Mig a tengerszem mélységével 
Csendes a bérez szikláinál. 

Mint pap, csak ezt mondd mindig : ohl oh ' I 
S forgasd az égre a szemed, 
Sóhajts hosszukat mint a fúvó . . . 
S a hivek lelkét megveszed! 
Csak szót szót, lengőt, pengőt , czifrát . . . . 
Csak füstöt, nem zsarátnakot . 
S meglelted a h i r e s s é g nyitját 
S a nyegleséget áldhatod. 

Bár ki s mi légy : csinálj tolongást, 
Dobszó mellett áruld magad! 
És drágán fogsz elkelni, meglásd . . . 
Mert vak s bolond mindig akad. 
Közöld jó l a vágást : hogy átjuss 
A nyaktörő uton, tetőn; 
Derék ember maradt Pilátus, 
Síig a szent felfeszítve lőn. 

Tanuld meg e leczkét barátom! 
Nem l e n n i , de l á t s z a n i ceak, 
És boldog lészesz e világon, 
Uralkodói királyilag! 
E tudományban nagy haszon van, 
Aranyat érő szók ezek; 
Kövesd, ha tetézik? — Én azonban 
Nem követem, bár elveszek! Tompa. 

A vajda leánya. 
Történet i besz élv P. S Z A T H M Á R Y K Á R O L Y T Ó L . 

I I I . Az utolsó krrés. 
A verseny megkezdetett. E körülményekhez alkalmazott s in

kább a tömeg elfoglaltatását czélzó játék, melyet Bethlen Farkas 
derék krónikásunk bőven leir, nem bir annyi érdekkel, hogy ol
vasóink figyelmét részletekkel fáraszszuk. 



Elég a végeredményt tudatnunk. A kiválasztott tizenkét ma
gyar hajdú, a tizenkét oláh ifjúval jó darabig siker nélkül küzdött, 
többen véres fejjel hagyták oda a csatatért, végre egy szerencsés 
ütés, mely az oláh ifjak legbátrabbját földre terité, ez utóbbiak 
ügyét véglegesen eldönté. A többiek bátorságot vesztve, megfuta
modtak a vérszemre kapott hajdúk előtt s az üldözés csak a vár-
kapunál szűnt meg, hol az oláh őrök a hajdúk bemenetelét meg-
gátolák. *) 

Ezalatt a szép Flórika szembetűnő buzgólkodást fejtett ki a 
lőverseny készületei körül. 

Hirtelenében czéltáblát állíttatott fel s közvetlenül a mellé 
golyófogót hányatott, hol a jelző helyét, ki a lövések sikerét tu
dassa, maga vál la lá el. A vajdának, ki a versenyre lejött s a győz
tes hajdúkat gazdagon meg
ajándékozva csak most bocsátá 
el, ki leányát a golyóktól félté, 
semmi reábeszélése sem von-
hatá el öt onnan. 

— Nem — erősité Flórika. 
Itt részrehajlatlan bírónak kell 
lenni s ez csak én lehetek. 

A lövés megkezdetett, 
oláh és magyar ifjak felváltva 
lőttek s mondhatni, versenyző 
ügyességgel. A czéltáblát több 
golyó átfúrta már. De az arra 
festett alak szivére rajzolt kö
zéppontot még nem találta 
senki. 

Flórika többször jelzett s 
1 >eszala(h,a lövések eredményét 
megnézni. Aztán újra helyére 
sietett. 

Most következett a Bar
csai lövése. 

— Szerencsét kívánok lö
vésedhez — mond a leányka 
— miközben az ifjú kezét for-
róan megszoritá — de várd be, 
mig a czéltáblához értem, ma
gam akarom látni az ered
ményt. 

— Csak a fekete pontra 
nézz — mond vidáman az ifjú, 
— a siker bizonyos! 

Aztán bevárta, mig Fló
rika a golyófogó hátamegé ért, 
fegyverét lövésre emelte s czé-
lozott. 

A fegyver eldördült, de 
hangját egy elhaló sikoltás s 
a czélhoz legközelebb álló nép
nek vészes kiáltása követé. 

Barcsai roszat sejtett s ö 
volt első, ki a czéltáblához ért. 

A vékony deszka épen a 
fekete ponton volt átfúrva, de 
hátamegett a vajda leánya fe-

P Á R I Z P Á P A I F E R E N C Z ( 5 2 éves k o r á b i n ) . 

kardját elvetve s leányára borulva. Mi adott neked okot e szörnyű 
tettre? 

— Ne kérdd azt — mond a leány elhaló hangon. Még néhány 
pillanatom van, az idő drága. Te egy kérésemet még megtenni 
ígérted. 

— Oh mindent, mindent csak ne hagyj itt, gyermekem! Csak 
szólj! kiáltja a vajda, leányát keblére szorítva. 

— Ne bántsd . . . a magyart! Sóhajtá a leány s kiadta nemes 
lelkét. 

Mihály vajda ki is békült a magyarokkal, de ez nem menti 
meg őt. Ki egy éjen a magyar, máson a lengyel koronáról álmodo

zott, egy szép reggelen orozva 
meggyilkoltatott azok által, 
kiknek segítségére sietve, oláh
országi trónját elhagyá. 

Es a nemzetiségek egy
más ellen torzsalkodásának 
eredménye lett. hogy a belküz-
delmek közben legjelesbjeiket 
elveszték, az ország pedig, 
minden harczczal alább alább 
sülyedt tekintélyben, jólétben. 

Vallás, nemzetiség oly 
eszmék, melyeknek kiirthatá-
sától nem félhet senki. Az igaz
ság magva égben van elvetve. 
A keresztyénség, a protestan
tizmus példája bizonyítják ezt. 

Féljetek az álprófétáktól, 
kik e szent eszméket egyik 
félnek a másik elleni ingerlé
sére használják. 

ők szenvedélyt akarnak 
felkölteni, mert jól tudják, 
miként szenvedélyes játékosok 
között elvégre is a kártyaárus 
nyer, ki ugyan nem játszik, ha
nem hidegen számit. 

Pápai Párlz Ferencz. 
Egy nagyhírű régi ma

gyar tudós! 
A kitűnő jóságú források

ban és üdvös hatású gyógyvi
zekben, sóban, sokféle termé
szetszépségben, aranyban, s az 
aranynál is drágább jó hon
fiakban, egyaránt gazdag ked
ves testvérhaza, a bérezés Er
dély nagy fiai közöl hadd mu
tassuk be e lapok hasábjain 
arezképét és életrajzát azon 
férfiúnak, ki lángoló honsze
relme, sokoldalú tudományos
sága s halála órájáig soha meg 
nem szűnt lankadatlan mun-

küdt szíven lőve, elhaló szemekkel. — Kezét Barcsainak nyujtá kássága által a hü és munkás honpolgárnak, a tudomány emberé 
Ne vádold magad — mond lassú hangon. — Az én akaratom 

volt. JYem lehettem boldog kezed által, legalább azáltal kívántam 
meghalni. Egy kívánságom van:engedj számomra egy helyet őseid 
sírboltjába! 

Barcsai nem tudott szólni, szép férfias homlokán kidagadtak 
az erek, szivét közel érzé a szánalom miatti megszakadáshoz. 

Most a vajda is megérkezett. A tényt Barcsai tévesztésének 
tartá s atyai dühében pallosát emelte reá. 

— Ne bántsd őt — sikoltá a leány. Nézd, a golyó a czélt fúrta 
át, én akarattal álltam a czéltábla hátamegé. 

— Oh leányom, kedves egyetlen gyermekem! — kiált a vajda 

• ) Vol/gengi de Bethlen Hirt. Tnun. 10-ik könyv 5 1 9 - 5 3 1 i>p. JtUtsjtm 

nek, s a kitartó lelkes tanárnak örökké mintaképe maradand. 
A minden felekezet által egyiránt becsült és tisztelt Pápai 

Páriz Ferenczről akarunk itt megemlékezni, s olvasóink lelkében 
nemcsak újra fel akarjuk elevenitni emlékezetét, de helyet is aka
runk neki adni kitűnőbb férfiaink sorában, melyet magának soha 
nem avuló becsű munkái által kivívott. 

Pápai Páriz, vagy a mint közönségesen neveztetik, Párizpápai 
Ferencz, született Erdélyben, Közép-Szolnok vármegyének Deés vá
rosában 1649-ben. Nagyapja Páriz Ferencz tisztes polgár és keres
kedő volt Pápán, ennek fia Imre, -— ki születése helyéről elszár
mazván, első kapta a Pápai melléknevet — kitűnő tudománya és 
átalános műveltsége folytán deési lelkipásztorrá, majd esperessé, 
később 11. Rákóczy György erdélyi fejedelem udvari első hitszó-



nokává, nem különben G-yulafebérvárott — az erdélyi fejedelmek 
akkori székhelyén — főprédikátorrá lőn. Felesége, Kávási Krisz
tina, nemes származású asszony volt. ök valának a mi Párizpápa-
ink szülei. Ámbár a gyermek Párizpápai még tizenegy éves korá
ban elveszte atyját, ki gyermek- s ifju-korának legfőbb támasza 
leendett: (halálát Horányi 1666-ra teszi, miből Ferencz részére 15 
év kerekednék ki) neveltetése mindazáltal meg nem akadt, mert a 
gyermek jeles tehetségeit sejdítő rokonok és jó barátok szorgos 
gondviselésük alá vévén, Maros-Vásárhelyre, majd innen a gymna-
sialia osztályok bevégezte után tanulása tovább folytatása végett 
Nagy-Enyedre a Bethlen-féle kollégiumba vitték. 

Itt alig töltvén még be életének 15 ik évét, már is bevétetek 
az úgynevezett tógás diákok sorába, s a nagy-enyedi kollégium 
akkori időbeni jeles tanárainak 
u. m Csernátoni Pál, Nadányi 
János, Csengeri István és 
Enyedi Sámuelnek gondos ve
zetése alatt a tudományokban 
csakhamar oly szép előmene
telt tett, hogy ottani különféle 
iskolai hivatalok dicséretes vi
selése után 21 éves korában 
teljesen érett volt arra, hogy 
a lipcsei s más szászországi 
egyetemeket és akadémiákat 
meglátogassa. — Lipcsében az 
orvosi tudományokat hallgat
ta, onnan Oderái Frankfurtba 
— hol legtovább időzött ---
majd Marburgon át Heidel-
bergbe költözött, hol bölcsé-
szettudorrá avattaték, egy
szersmind szerényen visszauta
sítván a bölcsészeti tudomá
nyok tanárságát, melyíyel a 
heidelbergi akadémiában meg-
kináltaték. 

Heidelbergből Helvécziá-
ba Bázelbe utazott, hol két 
évet töltvén, azalatt Glaser, 
Gernler, Zwinger, Wettstein, 
Bauhin és HoíFmann hires ta
nárokat hallgatta, a kitűnő te
hetségei s fáradhatlan szorgal
ma által azok szeretetét an
nyira megnyerte, hogy azok őt, 
a tanítványt, barátságukra mél-
taták s midőn 1674-ben okt. 
20-dikán orvostudori rangra 
emeltetek, egyszersmind a „bá
zeli orvosi kar ülnöke" igen 
megtisztelő czimével is földi-
szitteték. 

Helvécziából eljötte előtt 
Hottinger theologussal és Mu
rait orvostudórral, Sehaffhau-
senben Peyer Konrád szintén 
orvostudorral kötött szorosabb 
barátságot. 

Elérvén 1675-ben szeretett magyar hazája határait, midőn 
Erdélybe Debreczenen utaznék keresztül, a debreczeni tanács őt a 
városi főorvosi állomással kínálta meg, melyet azonban ő, daczára 
az ajánlott fényes fizetésnek, élnem fogadott, minthogy addig szer
zett szép ismereteit tulajdonképeni hazája, Erdély javára kívánta 
szentelni, hol is a neki Apafi Mihály erdélyi fejedelem által aján
lott nagy-enyedi kollégiumi tanszéket 1675-ben elvállalván, a gö
rög nyelv, természettan és logika tanárává lőn, mely tisztét hazájá
nak folytonos nyugtalanittatásai, különféle háborúk, ellenséges 
berohanások, magának Enyed város számos polgárainak szánandó 
lemészároltatása, a tanuló ifjúságnak ellenség elleni fegyverre 
kelése s szétszéledése közben teljes 40 esztendőn át fáradhatlan 
szorgalommal, csüggedetlen buzgósággal s munkássággal töltötte 
be, elfelejthetlen örök díszére az erdélyi tudományosság javára 
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több századon át oly sokat tett nagy-enyedi kollégiumnak és a sok 
ízben szenvedett, ujabb időben is elpusztított lelkes népti Enyed 
városának. 

1716-ik évi sept. 10-én 67 éves korában hunyt el hazája mély 
fájdalmára a jeles Párizpápai, kiről egyik irodalom-történeti búvá
runk, a mély tudományú, roppant munkásságú kegyes rendi szer
zetes Horányi következőleg emlékezik : „Párizpápai 40 évig tartó 
tanárságával nevének halhatatlan dicsőséget szerzett, ö latin, gö
rög, német, franczia (Veszprémi szerint még héber) nyelveken tu
dós, jeles költő, kitünö bölcsész, történész és theologus, a gyógy-
tudományban Erdély Hipocratese volt." 

Párizpápai kétszer lepett házasságra, mely mindkettő boldog 
volt, 8 ezen kettős házasságból, négy gyermekkel áldaték meg. 

Első felesége, Székhalmi An
drás, Apafi fejedelem udvari 
miniszterének s a török udvar
nál követének Anna leánya 
volt, kitől I689.évi május 1-ső 
napján született legöregebb fia 
Ferencz, ki később Erdélyben 
szintén kitünö orvossá vált, 
második felesége Nyir8 Judit 
nevü kitünö asszony volt, ki
től születtek: Krisztina leánya, 
ki szászvárosi lelkész és dékán
hoz Nádudvari Péterhez ment 
férjhez, kiről azt irja Horányi, 
hogy „szentirásbani jártas
sága, ékesszólása által az övéi 
közt csodálat tárgyaként tün
döklött." — Továbbá Imre és 
András fiai, kik közöl András 
ugyancsak orvossá, Imre pe
dig theologussá hin. 

Páriz pápainak sok kö
tetre terjedő munkái közöl, 
melyek nagyobb része kitünö 
tudományos értékkel bir, s 
melyek mindannyian igen szép, 
akkori időben, mondhatni, meg
lepő magyar nyelven vannak 
irva, csak a következő, magyar 
nyelven írottakat legyen elég 
említenünk: 

1) Pax Animae. A lélek bé
kességéről ée elme gyönyörűségé
ről való Trakta. Kolozsvárt, 1680. 

2) Pax Corporis. A z emberi 
testnek belső nyavalyáinak okairól, 
fészkeiről, s azoknak orvoslásának 
módgyáról való Trakta atb. K o 
lozsvárt, 1690. Lőcsén, 1692.— 
1701., újra Kolozsvárt, 1756. 

3) . Pax Aulát. A bölcs Sa
lamon egynehány válogatott regu
láinak rövideden való előadása, 
melyek az embernek itt az életben 
való bölca maga viselésére, kivált-
képen a Méltóságban ée Méltósá
gok előtt szükségesképen megkí
vántatnak. Kolozsvárt, 1696. 

4) Pax Sepulehri. Idvességes és igen szükséges elmélkedés arról, mi-
képen kellessék embernek mind keresztyénül élni, mind pedig idvességesen 
meghalni. Kolozsvárt, 1698. és 1760. 

5) Pax Crucis. Szent Dávid királynak és prófétának C L . soltári, me
lyek a szent Lélek czélja szerént százötven könyörgésekben kimagyaráztat
tak. Kolozsvárt, 1710. 

6) Itták ít Rebeka hátastága, magyar versekben foglalva. Kolozsvár, 
1703. éa 1767. 

7) Könyvnyomtatás Mesterségének tanulásáról ét folytatásáról. Tótfa
lusi Kis Miklós emlékezetire írott versek. Ezt a derék Bod Péter adta ki 
Párizpápai kéziratban levő munkáiból 1767. ben „Erdélyi Feniks' czim alatt. 

8) Romlott fal felépülése avagy a magyarországi és erdélyi Eklézsi ak
nák Históriája. Ezen munka Debreczenben már sajtó alatt volt, ugyancsak 
debreczeni tanácsnok Bernard Jánosnak ajánlva, midőn Caraffa Debreczenre 
rárontván s a városra sarezot vetvén, ezen megbecsülhetlen munkát még 
születésében elnyomta. Ugyanezt a művet (Rudus Redivivum czim alatt), 



azonban vUő átdolgozásban a nem is oly bőven latin nyelven korábban ki
adta már először Srebenben 1684-ben, s halála után is kiadatott az Zürich
ben 1723-ban, melyhez hozzá csatoltatok Párizpápai életrajza is. Ezeken 
kivül adott még ki Kolozsvárt 1 •>!»."> hm latin nyelven Czimertant (Ars He-
raldica) is, s számos gyászbeszédet, mik közt az Apafi fejedelem és felesége 
Bornemisza Anna felett tartott höskölteményalukuak legnevezetesebbek. 
Szintén emlitést érdemel apai ittasitdsa^Ferencz fiához, midőn nz 1710-ben 
további kiképezése végett külföldi akadémiákra utazott. 

Mindezeket azonban átalános használtatáaánál s roppant be
csénél fogva messze fölülmúlja, a Párizpápai ideje úta örökösen 
használt azóta, több kiadást és átdolgozást látott latin-magyar szó
tára, Dictionarium latino-hungaricwm, mely először Lőcsén 1710. 
majd gr. Barkóczy Ferencz esztergomi érsek által újra 1760. vagy 
1762-ben Nagy-Szombatban adatott ki. Mi már maga is azt bizo-
nyitja, hogy e roppant gonddal, 15 egész esztendőn át a korábban 
Szenczi Molnár Albert nagy hirü tudósunk által kiadott hasontar-
talmu munka alapján készített, azonban néhány ezer szóval bőví
tett nagy szótár átalános becsültetésnek é* használatnak örvendett. 
Lefordittaték az oláh nyelvre is, melynek a trinitariusok balásfalvi 
zárdájában talált egyetlen példányát ugyancsak Barkóczy érsek 
300 rhénes forinton vette meg. Ezen becses szókönyvet a derék 
festő Csernátoni Bod Péter szükséges adalékokkal bővítve s szebeni 
hitszónok Felmer segítségével német magyarázattal együtt kiadta 
N.-Szebenben 1767-ben. Újra kiadatott az Pozsonyban és Szebenben ' 
1801-ben, melynek LT. magyar, latin és német részét Eder József 
Károly készité. Ezen utóbbi kiadású szótár mellé rendkívül becses 
mellékletek vannak csatolva, minők : az egyháztörténetben, külö
nösen a magyar királyok végzéseiben, történettanban, és a magyar
országi törvényczikkekben előjövő szokatlanabb szavak magyará
zata, ez utóbbiakra nézve a helyek megnevezésével, továbbá a 
magyar nyelvben használt keresztnevek magyarázatai, régi magyar 
pénzek értéke táblázatokban, nem különben a görög és római pén
zek értéke, a magyar pénzek értékével összehasonlítva, mint szin
tén a római feliratok, köveken, pénzeken előforduló jelek és a jog
tanban használt rövidítések, és az alchymiai jelezések teljes és 
pontos magyarázatai és a római kalendárium, melyek a mint egy
részről szerzőjüknek a régi klassikusok munkáiban és egészben 
véve a régi irodalorabani átalános jártasságát bizonyítják : addig 
másrészt a szótár használhatóságát rendkívül becsessé teszik, s Pá 
rizpápai szótárát minden minálunk mai napig megjelent latin-ma
gyar szótárak fölé helyezik. Szintén igen becses mellékletét ké
pezik még ezen szótárnak a sárospataki hires tanár Csécsi János 
helyesírási jegyzetei, melyek először Lőcsén 1708-ban, később Sze
benben 1767-ben és 1782-ben adattak ki. 

Ezen kétségbevonhatlan becsű munkálatai Párizpápaita XVII. 
század egyik legjelesebb nyelvtudósává avaták. Róla Ferenczi 
Zsigmond Jakab, sz. Benedek rendi tag, „Magyar irodalom és tu
dományosság története" czimü 1854-ben kiadott könyvében azt 
mondja : „E század (XVII.) végén Párizpápai volt a legjelesebb 
philologus. Nehezen fog találkozni honunkban tudós, ki érdemeit 
kellőleg ne méltányolná." Mihez csak azt adjuk még, hogy: Pári 
pápait és nagybecsű munkáit az összes magyar nemzet, mig csak él, 
.mindig Örömmel és büszkén vallandja sajátjának. *) Kátai Gábor 

készülő jókedvű ifjakat, midőn karcsú délczeg termetét rejtő nöi 
ruhájában eléjök állott s kinyilatkoztató, hogy ö nem nő, mint ru, 
hája hazudja, de férfi, s nincs más óhajtása, mint a dicsőséget ígérő 
tanulói pályát velők együtt futni meg, s a lebüvölt ifjak közöl 
Páriz Pápait válaszra ki, hogy az neki az ismeretlen nehéz pályán 
tanítója, vezére, Mentora legyen. 

A derék Páriz éjt napot egygyé tett arra, hogy tanítványára 
büszke lehessen, s czélját el is érte, mert osztályának elsője s disze 
lön a vasszorgalmu Pietroza. 

Midőn azonban fényes sikerrel letett vizsgája után hónába ké
szülne Páriz, s a három évvel azelőtt elhagyott hon viszontlátha-
tásának kéjeit ihletett lélekkel festené barátja előtt.: ez szenvedé
lyesen rohant keblére, s esdekelve kérte, hogy vigye őt is magával, 
mert nélküle üres neki a világ, s Páriz nélkül ö csak tehetetlen 
holttetem. 

Páriz elragadtatással ölelte magához a szerető szívű szenve
dőt, s fogadást tőn, hogy csak a sir választja el őket egymástól. 

A két vándor-barát útját a pietrozai havas bérezek felé vevé, 
melyek midőn feltűntek, Pietróza a viszontlátás gyönyörében fel
sikoltott, s midőn elhagyott szülei lakhelyéhez közeledtek, hátra-
hagyá egy kissé Párizt, hogy tanú nélkül röpülhessen az édes anyai 
karok közé. <• 

Itt, szülötte földén újra női ruhába öltözve fedezé aztán fel 
Páriz előtt, hogy ö nem férfi, de csakugyan nő, mit aztán azzal bi
zonyított be, hogy Páriznak nejévé lőn. 

Később aztán, midőn drága kincsnél drágább hagyományát, 
dictionariumát, készité Páriz az utókor számára, a rendkívül fá
radságos munka folytán elvesztvén szeme világát — felesége se
gített neki e nagyszerű munkában, s valahányszor egy szót leirt, 
mindig egyet ütött a sarkantyúval az asztalra (azon sarkantyúval, 
melynek tarajával egy Párizt bántalmazó cseh tanuló társuknak 
Stuttgartban ugy a hátába véste e szavakat: „Ne bántsd a magyart," 
hogy a vér mindenütt serkedezett utána) ezzel jelentvén a világta
lan bölcsnek, hogy mondhat már uj szót tolla alá. *) Kátai Gábor. 

Böngészel nz élet és tadomány mezején. 

ütöd vissza? 
- ha a szamár 

S álljon most itt a komoly adatok után egy kis regény! 
Elmondok a tettekben gazdag életrajzot, melyet a nemes lelkű 

tudós örök dicsőségéhez kiegészítésül megőriztek a jövő számára 
a hálás egykorúak; illik hogy az arczképhez mellékelt másik kép 
magyarázatául elmondjuk azt is, a mit felöle számunkra fentar-
tott a monda. 

A monda szerint Pápai Páriz Ferencz a klS'Würtemberg fő
városába, Stuttgartba ment tanulmányai folytatása végett, a hol is 
igen regényesen ismerkedett meg egy fiatal, deli termetű, tündér 
szépségű honfiával, a bájos Pietrozával, ki Máramaros hasonnevű 
bérczéről nyerte nevét. 

Ezen hazájából Stuttgartba került s egy diákos csíny követ
keztében más tárgy helyett a kollégium falai közé csempészett 
havasi rózsa csaknem só-bálvánvokká változtatá a diadalukon örülni 

) Források.: Stnhani | Waiprémi Succincla medicoruui Hungáriáé et Transilva-
•iae Biographia. Ceottiria'prima. Lipaiee 1774. pag. 124. — Alextí HerAnyi Memória 
HuDt-arorum et provinciáimra geriptia editia notornm. etc. Pára HL Poaonii. 1777. per 
32. íVanciict Parupapoi Dictionarium l a t m o - h u n g o T i c u m ect. locupletatum inUntione at 
laboré Pelri Boa). Posonu et Cibinii 1801. s más kisebb rendit irók. 

{Nlynifa.) 

— Sokratest közhelyen valaki megrúgta. Miért nem 
mondj x neki egy a jelenvalók közöl. Hát — válaszol a bölcs 
megrúg, visszarugjam-e? 

— Egykor mérgesen szidván Sokratest neje Xantippe, Sokrates ki
ment a házból, s nyugalmasan leült nz ablak alatt. Ez a nyugodtság is bánt
ván a zörgő asszonyt, az ablakbél mosadékkal leöntötte férjét. A bölcs hi
degvérrel ennyit jegyzett meg : tudtam, hogy a mennydördés után eső is 
fog esni. 

— Egy Chiosbeli öreg Spártába jött , de mielőtt a tanácsteremben meg
jelent volna, szégyelvén ősz hajszálait, feketére festette be. Elbeszélvén kö
vetsége okát, Archidam ekkép válaszolt : miként mondhatnál te ignzat, ki 
a hazugságot nemcsak lelkedben, hanem fejeden is viseled. 

— Hiero fejedelem kérdezte Simonidest, mondaná meg, mi az Isten ? 
Adj — úgymond Simonides — a gondolkozásra egy napot. Másnap eljővén, 
a bölcs ismét két, később három napot kért a gondolkodásra. Hieró a halo
gatás okát tudni akarván, a bölcs igy válaszolt: minél mélyebben vizsgálom 
az Istent, annál megfoghatatlanabb lesz előttem az istenség eszméje. 

— Antisthenes hibáztatta azért az embereket, hogy midőn edényt vá
sárolnak, jö l megvizsgálják azt kivül-belől, s midőn barátokat választanak, 
azoknak életmódját nem vizsgálják meg. 

— Samariát Benhadád megszállván (2 . Kir. 6, 25) oly éhség lett a vá
rosban, hogy egy szamárfej 50 ezüst garason kelt, az anyák fiaikat ették 
meg. Mantua ostromakor egy egér egy aranyon kelt. 

— Krates a szerelembetegeknek orvosságul az éhezést ajánlotta. K o p 
lald ki magad — agymond, ha beteg vagy a szerelemtől, ha az nem használ, 
várj az időtől; ha az sem felejteti nyavalyád, hátra van a kötél, akaszd fel 
magad. ... v ^ o d j r i m '!<•'••• ot i v - i 'y ^osi*"' ! * '1 • i . ' m ' Í X; 

— Megmondották a legbölcsebb emberek • szabad ember más nincs 
senki, egyedül a bölcs ember. Mert mi a szabadság? Jog , ugy élni mint 
akarsz. De hát ki él ugy, a mint akar? egyedül ki a helyest követi, kötelessé
gének örül, életmódja rendes, ki a törvényeknek nem félelemből, de belső 
meggyőződésből engedelmeskedik etb. Csak az ily bölcs ember az, ki nem 
tesz semmit akaratlanul, fájlalva, kényszerítve, de szabadon. ( V « ( > u , . iw. , . . ) 

*) Ez egész mondát körülményesebben i regényesebb alakban olvaihatni egyik no
vellistánk, Paulikovics Lajos „Unj/ok a hajdankorból" ozimtl 1866-ben megjelent mun
kájában, de e tényre látszik vonatkozni azon rajz is, mely — mint szintén a fentebb köz
lött arczkép is — hü másolata azon rajznak, mely Párizpápai dictionariumának elején 
megjelent (a Bod Péter álul kiadott és Szebenben 1782-ben nyomtatott azép kiadásban), 
« mely ezen alakban kétszeresen érdekelheti a mai olvasóközönséget. — K. G. 



T A R H Á Z. 
K a k a s Márton levelei. 

C X X X I V . „Haynau-album." 
Miután a sasokkal elbántunk s a inacskazene-saison utcunquc bevé

gezni látszik körútját, következnek a spitzlik felfedezései. Mi az a spitzli? 
A z egy olyan gonosz ember, a ki szép szin alatt kiveszi a hazafiakból, hogy 
miről gondolkoznak? azt rögtön besúgja a politzeynak.s kap érte évi fizetést 
— busásan. Rettenetes hivatal, ha igaz. Hanem hogy miért adjon az érde
mes politzey milliókat ki azért, hogy megtudjon valamit, a mit ingyen is 
szemébe mondogatnak neki? azt bizony nem tudom. Hiszen ceak a hírlapo
kat kell sorban olvasnia, CBak a közgyűlésekben egy székre leülnie s meg
tudhatja minden beléptidij nélkül, hogy mi bizony és minden magyar ember, 
még ha magyarul nem tud is, jobban szeretjük hazánkat, mint életünket; 
gyűlöljük az elmúlt rendszert, mint az eredendő bünt; óhajtjuk a szabad 
intézményeket, nem győzzük a fölösleges terheket, nem engedünk elvenni 
semmit, a mi a mienk; 8 nemzetünkért élünk halunk! Mit akarhatnának 
hát megtudni? Magyar ember nem jár kel titkokkal a gyomrában; a mi a 
szivén, az a nyelvén. Mire való volna itt a spitzli? Nem megmondta-e ezen 
dolgokat ezelőtt egy évvel, két évvel minden lapszerkesztő a rendőrfőnök
nek szemtül szembe? Kellettek ide titkos kihallgatok? Oh bizonyára, a 
hol olyan nagy a férfibátorség a szabad szó kimondására, mint nálunk, na
gyon rosz keresetük lehet a kémeknek, — ha vannak. Hogy velünk egyet 
nem értő, másfelé érdekelt emberek vannak, kik összeülnek egyik másik fő
hivatalnokkal, szörnyűködni a kávéházban hallottak fölött, azt hhzem; — 
de hogy azért a kormány nekik pénzt adjon, azt nem hiszem. — Oh nem. 
Kérem alássan, a Bach rendszer alatti kormány azért fizette a megye főnö
keit, szolgahiróit, rendőrhivatalait, hogy neki igy referáljanak : Magyaror
szágon mindenki nyugodt és boldog, a nép úszik a jólétben és a miniszte
rekért imádkozik; a táblabíró meg van ijedve és hallgat. Csend, rend és 
megelégedés mindenütt!" Es ba akadt egy kerületi főnök, ki elég bátor volt 
a kormánynak azt mondani: „az nem igaz, a nemzet zúgolódik; igy és igy 
beszélnek és még majd tesznek is!'* dehogy adtak neki érte pénzt! sőt azt 
mondták neki : „mein Herr,! a többi négy kerületben boldogság ée öröm vi
rágzik, csupán a tiedben van elégületlenség; eszerint te képtelen ember 
vagy!" s elcsapták a hivatalából. Ugyan mire kellett volna nekiek a spitzli? 
kik rendszert csináltak az önámitásból. — De hát a Haynau-album? A z már 
csak tény? Megmondom, hogy mi az a Haynau-album? Ez egy üdvözlő vér
tezet, mely kőuietszetben a nevezett tábornok köszöntésére jelent meg. A 
vers, az igaz, hogy nagyon gyönge. Tartalma az, hogy az érintett hadvezér 
ime helyreállitá a rendet és nyugalmat stb. Ez alá van irva mintegy három
száz embertől, a kik közöl legalább kétszázkilenczven tökéletesen ismeret
len név : mint mondják, kis szatócsok, külvárosi suszterek, kurta kocsmáro
sok s más efféle osztályú urak. Egy-két ismerős nevet is találni köztük, a 
kiket az ember kissé megmosolyog. A z egész dolog 1860. végén nagyon 
humoristikus színezetű. Ebből támadt aztán az úgynevezett feladók sorozata; 
de az már régen túlszárnyalta a Haynau-album törzsvendégeit; ez már az 
ezeresben jár. Minden osztály, minden kissé emlékezetes nevű ember bele 
van sorolva; különösen kijárt a részük a kávésoknak, vendéglősöknek és a 
prókátoroknak. Eleinte elszörnyükÖdött az ember rajta: „hát ez is? hát még 
ez is ?•• utóbb aztán annyira egyetemessé lett a kategória, hogy az ember 
átlátta, hogy hisz ez csak privátmulatság. Egyszer egy társaságban egy igen 
derék barátom szörnyen bizonyozott rajta, hogy de kell ebben valaminek 
lenni, mert ime ő kapott egy névtelen levelet, meg is mutatta, s abban igen 
sokan voltak rendőrkémekül kijelentve : — még nem végezte a speechet 
tisztelt barátom, midőn levelem érkezik, felbontom s elolvasván, odanyúj
tom neki : „ n e kedves barátom, itt van a levelednek a párja, ugyanez a 
kézirat; csakhogy itt már te magad is benne vagy a sorozatban." Ekkor 
aztán ő is rátért, hogy talán még sem olyan hitelesek ezek az anonym leve
lek. Most olvasom több lapban egyszerre, hogy egy ügyvéd, kit szintén kém
nek hirdettek, sans facon, minden teketória nélkül azt mondja e hir terjesz
tőinek, hogy ha ezt be nem bizonyítják felőle, hát „alávaló gazemberek." A 
kifejezés nagyon inparlamentaris, a phráeis nagyon nem irodalmi, a védelem 
nagyon drastikus, hanem a helyzetet borzasztóvá teszi. Ha már most valaki 
ezt a hirt tovább adta, micsoda képpel találkozik ismerőivel, azt tudva, 
hogy hírlap utján legazembereztetett? Hogy vehessen magának elégtételt? S 
jaj annak a státusnak, a hol az emberek meggyalázva is szeretnek élni! — 
Azért tegyük le a kezünkből ezt a veszedelmes fegyvert; ha valaki haza
áruló, mondjuk a szemébe; akadályozzuk meg, hogy ártson; térítsük meg. 
vagy semmisítsük meg; de valakit orozva megölni, erkölcsileg semmivé tenni, 
suttogva, tudtánkivül elejteni, nem magyarhoz, nem férfihoz, nem szabad 
emberhez illő feladat! Kakát Márton. 

A d a t o k Petőfi ha lá lához . 

A tudósítások egymást érik. örömünkre szolgál azon közérdekeltséget 
látni, mely már egy egész kis irodalmat teremtett, bő anyagul a később eljö
vendő igazságos történetbuvár számára. A mai nemzedék, midőn ez adatokat 
öeszehalmozza és érdekkel kiséri, csak kötelességét teljesiti. — Ezúttal azon 
levelekből markoltunk ki néhányat, melyek Petőfi életbenléte mellett'akarná
nak tanúskodni. A z olvasó látni fogja, hogy vigaszt, reményt, azok igen ke
veset nyújtanak. 

X V I . Csongrád i névtelen levél. 
Csongrád, nov. 11. 

Honfiúi kötcles-ségemnek vélek megfelelhetni, ha Petőfi Sándor költőnk 
élettörténetéhez némi felvilágosító adatokkal járulhatok. 

Én Petőfi Sándorral, 1849-ik év augusztus hó 10-én — midőn Schlick 
tábornok Nagy Sándor tábornokkal Arad környékén csatázott — tehát a 
segesvári ceata s a világosi fegyverletétel előtt — Aradon Reeh timármester 
házában, találkoztam. Én Petőfi Sándort személyesen ismertem, s a köztünk 
történt szóváltások egyikére nevezett Petőfi Sándor megjegyzé, miként ő 
MeszlényinétŐl jő — ki akkor nevezett Rech timármester házában lakott. — 
En elváltam tőle, s hogy azután Petőfi Sándor hova a merre távozott, nem 
tudom; de ezen kétségbe nem vonható körülményt Meselényiné igazolhatja. 

Biharmegye Miske községében földbirtokos Bárányi, felvilágosítást 
adhat arról, hogy : 1850-ik év telén Petőfi Sándor költőnk, minő viszonyok 
és körülmények között vette igénybe vendégszeretetét ? 

Veszprémmegychcz tartozó Marczaltő uradalom tulajdonosnéja, báró 
Isztricz, született Ámade grófnő tudhatja, hogy Petőfi Sándor 1850-ik év
ben — midőn nála Jozipovich Antal, túrmezei grófnő tartózkodott — mily 
időben és kiknek társaságában vol t? 

Viszonyaim nem engedik meg, hogy nz általam elősorolt körülmények 
valódiságát nevem aláirása által is támogassam,ennélfogva kénytelen voltam 
azon egyének nevet megnevezni, kik felvilágosítással szolgálhatnak. — H o g y 
ezt tenni fogják, kétségem nincs. * ) — K. 8. K. 

X V I I . Vadona János levele. 
Pest, nov. 18. 

Reményim látkörét gyakran sötét köd leple borítja el, emlékembe ju t 
ván a többi közt, Petőfink eltűnte. A kétségek némi eloszlatására járulok 
soraimmal. 

Mult év nyár utolján Pécsett időzvén, Összejöttem bizonyos Kaboda 
A . nevü, keresztül-utazó okleveles gyógyszerészszel. Többi közt szóba jöt t 
Petőfi kétséges eltűnte, megnyugtatásunkra erősité, hogy 1859. végével 8 a 
következő évben Békés-Csabán rejtőzött Asztalos nevü barátjánál, és ott 
gyakrabban látta. Kérdésemre, hogy onnét hová lett ? nem tudott határo
zott feleletet adni. 

Él-e a két nevezett egyenes hol? jelenleg azzal nem szolgálhatok, 
talán nyilatkozatomra felszólalnak. 

X V I I I . Ki s s Elek levele. 
S/il-S,irkany. nov. 24. i 

Már három izben közöltettek a Vasárnapi Ujság hasábjain Petőfi ha
lálát bebizonyítani akaró adatok; azonban a kérdés — mint tudjuk — máig 
is oldatlanul maradt. **) Részemről azt mondom, jobban is szeretem igy. Én 
tudniillik soha sem tudtam hinni, mikép oly nagy lett volna bűnünk, hogy 
érdemesek lettünk volna oly nagy büntetésre, hogy egyszerre mindentől 
megfosztassunk. Hittem a ugy hiszem, nem egyedül valók e hitben — hogy 
azon égi láng, melynek végellobbanása helyét és idejét keressük, nem alud
hatott ki egészen, csak hamu alá rejtőzött, nem akarván világitani a rémes 
sötétségben, minthogy az emberek ugy sem melegedhettek volna nála, s a 
roazakarat még végkép ki is olthatta volna. Elrejtőzött, hogy ha majd ismét 
leljő a hajnal, annál dicsőbb legyen ragyogása. 

Ez volt hitem mindig, 8 szinte jólesett lelkemnek, hogy ezen — o ly 
sok ezrekkel közös hitem, a Vas. U . törekvései daczára is meg nem rendit-
tethetett. Meglehet, hogy ez csalóka hit, hiu remény, de éu Arany szavai 
szerint „hiszek és remélek boldogabb időket," s ezen esetben — véleményem 
szerint — jobb a kétes remény, mint a szomorú valóság! 

H o g y pedig e hitem és reményem nem fellegvárra épült, azt ezennel 
két adat által igyekszem bebizonyítani, mely adatok tehát Petőfinek nem 
halálára, hanem életére vonatkoznak. 

Azonban szerkesztő ur ismét fájdalmasan fog felsóhajtani : ime, itt 
megint egy ember, ki csak „aztmondják" után beszél, maga pedig nem lá
tott semmit! És ebben önnek teljesen igaza van. De ha azt mondom, hogy 
olyan két egyén után beszélek, kiknek ezavaik valóságában ugy tndok hinni, 
mintha magam littam éa tapasztaltam volna mindazt, mit elmondandó va
gyok, ugy e két adat mégis érdemes némi figyelemre. 

Ámbár meg vagyok győződve, hogy az illetők kisebb körben mondott 
szavaikat a nagy közönség előtt is bátran el merik mondani, de minthogy 
ezt még eddig — s talán elvből — nem tették, ugyanazért neveiket én 
sem nyilvánitom, ámbár magántudakozódásokra mindenkor kész vagyok az
zal szolgálni. 

A z első adat a következő : t. G - . . J. ur, jelenleg kerületi j egyző 
B on Sopronmegyében, — a forradalom alatt székely-lovassági 
százados, mint ilyen a gyászos eredményű hadjárat bevégzése után a császá
riaktol haditörvényszékileg halálra ítéltetvén, menekülni kényszerült, s mint 

*) Igen sajnáljak, bogy e levél irója nem irja ki nevét. £ titkolózás okát most, a 
megváltozott politikai viszonyok között, nem értjük. Mindenki belátja, hogy e tárgyban 
tett nyomozásainknak a kegyelet érzésén kivül semmi más czélja nincs, mint egy história* 
tény kiderítése. Ezen most senki sem fog megütközni. — Szerk . 

••) E levél kelte óta több aj tadósitá* érte egymást lapunkban. — Szerk. 
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bujdosó 1850-ben kis ideig baráti körbea Kolozsvárott tartózkodott. Itt a 
bizalmasabb hazafiak körében gróf L . . . . úrhölgy az akkor nagy nyomor
ban s ategénységben sinlődött Petőfi fölsegélésére aláirási ivet köröztetett, 
melyre maga G . . . . J . ur bujdosó körülményeihez képest Petőfi számára 
bizonyos összeget aláirt. 

Bizonyos tehát, hogy Petőfi 1850-ben s valószinüleg a következő év 
elején is Erdélyben volt, mert különben föltenni sem lehetne, hogy egy köz
tiszteletben álló grófhölgy, nevét csalásra használja fel. s oly egyén számára 
gyűjtsön adakozást, kinek életbenléte felől nem bizonyos. * ) 

A másik adat ez : Győrmegyébe kebelezett K helység evang. 
lelkészéhez, tiszt. K . . . . L. úrhoz 1854-ik év egyik nyári alkonyatán be
tért egy uti porral fedett napbarnított egyén, egy ital fris vizet kérvén szomja 
eloltására. A lelkész ur vendégszeretőig behivá az idegent szobájába, a a 
kivánt italt előhozatta. Mig az idegen a j ó fris viz élvezetébe volt elmerülve, 
azalatt a lelkész furkészőleg vizsgálta annak arezvonásait. Végre felkiálta-
Sándor, te vagy? — A z idegen kitérőleg azt válaszolá, hogy őt nem Sán : 
dórnak hivják. „Hiába tagadod, veté ellene a lelkész, te vagy Petőfi Sán
dor; — „Csalatkozik, uram, én István vagy, Sándornak testvére.'' — „Nem, 
nem, te vagy Sándor, nincs okod előttem titkolózni, én K. L . vagyok, 
hajdani tanulótársad," bizonyitá a lelkész, kit, ugylátszott, Petőfi nem is
mert fel. 

De miután látta, hogy felismertetek, és hogy biztos helyen, ifjúkori 
barátjánál van, nem titkolózék többé, s megmondá, hogy ő csakugyan Petőfi. 
Itt egy estét és éjet töltött, másnap bucsut vett szives gazdájától, vándor
botját hagyva nála emlékül. **) 

E jelenetnek kettöjökön kivül senki tan uja sem volt. A z illető lelkész 
ur is szerényebb s elővigyázóbb, hogysem azzal mindenfelé eldicsekedett 
volna; de ha néhanapján bizalmas körben elandalogtak a multak felett, ha 
elgondolkodtak arról a sok j ó hazafiról, kik hazát vesztettek, s a hazáról, mely 
annyi hű fiat vesztett, s eszökbe jutott ezek között a „korláttalan természet 
vadvirága" s a temetői „cyprus lombok" közt sírdogáló fülmile, e veszteség 
súlya akaratlanul is könyeket csalt a szemekbe és sóhajokat a keblekből — 
ilyenkor aztán egy édes reménysugárral vigaszt alá meg a t. lelkész ur a 
búsongó lelkeket, elbeszélve legmeghittebb barátainak a fönnebb leirt talál
kozást. 

Ily komoly jellemű tiszteletreméltó egyének szavai hitelességében 
semmi okunk kétkedni. 

Most már csak az a kérdés, mért nem nyilatkoznak az illetők ezen — 
az egész nemzetet annyira érdeklő ügyben ? Ennek okát nem lesz nehéz el
találni. 

Azokat , kiknek az ünnepelt költővel ama gyászos idők óta találkozni 
szerencséjök volt, bizonyosan valami fogadalom, talán a nagy költőnek adott 
becsületszó tartja vissza a nyilatkozástól, a mi a mult idők visszonyainál 
fogva nagyon is természetes, és nem is kivan bővebb magyarázatot. Petőfi
nek érdekében állott, hogy hollétét, sőt életbenlétét is eltitkolja, a azon bará
tait is, kiknél megjelent, titoktartásra felszólítani, addig legalább, mígnem 
elérkezettnek vélik az időt, a titkot lefátyolozni. 

Higyjünk tehát és raméljünk; hiszen Arany is azt mondja róla : hátha 
eljö a daüandI 

A bekövetkezett országos változások, ugy hiszem, a közel jövőben fel 
fogják világosítani a kérdést, mely csak a körül forog, vájjon a nagy költő 
él-e vagy nem? ha nem él, az már mellékes kérdés, hogy hol fialt meg, hogy 
sírja fölé oszlopot emelhessünk; az még nem lenne a legnagyobb veszteség, 
ha nem sikerülne is sírját felfedeznünk s fölé emléket állítanunk, mert ma
radandóbb emléket, mint • minőt mi állithatnánk, emelt ő magának min
den igaz magyar szivében s nemzeté irodamunk történetében. 

Ha tehát mig él , ugy imánk és reményünk teljesült, ha pedig nem él, 
éljen legalább szelleme közöttünk, és ha szelleme él közöttünk, akkor ne félt
sük a hazát. Kiaa Elek. 

X I X . Boér A n t a l levele. 
Hikefalva, nov. 25. 

A Vasárnapi Újság f. évi 47. számában az „ A d a t o k Petőfi halálához" 
czimü rovatban két egymással ellenkező levél közöltetvén, szintén fölhívatva 
érzem magamat, elmondani mindazt, mit e tárgyról tudok, a mit korábban 
csak azért nem tevék, nehogy a netalán életben levő, kedves költő ellen 
költsem a bulldogokat. 

1850-ik évben, és igy épen azon időben, melyről Szőllősi Balázs ur ir 
( V I I . levél) , Pesten valék belebbezve s minden nap váram az ellenem, mint 
képviselő ellen hozandó ítéletet; — a többi között Kossuth Lajos anyjánál 
találkoztam egy erdélyi rokonommal, Kovács Lencziné, született KabeB 
Zsófiával, ki nekem egy népkölteményt, de ujat, előttem ismeretlent adott. 
Ha jól emlékszem, igy kezdődött: „Tánczoljatok, lyányok; tánctoljatok!" — 
Ezen költeményben Petőfi szellemét ismerve fel, csodálkoztam, hogy létez
hetik Petőfinek egy előttem ismeretlen müve; s midőn az irodalom nagy 
veszteségét hoznám föl, a kedélyes kis menyecske, bizalmas körben találva 
magát, megnyugtatott, bogy Petőfi él, Nagybánya környékén egy női egylet 
őrködik fölötte; minden argnsi kutatás daczára is biztosságban van, ő maga 
is beszólt vele; » ezen költemény előttem csakis azért ismeretlen, mert az 
1850. év farsangján született. 

Kovács Lencziné az irtam időben azért rándult volt föl Pestre, hogy 

• ) De bit a gyújtót nem cwlbatta meg valakiV - S z e r k . 
« ) AJ• ület* M lelkén ur igen lekötelez bennünket, ha e tényre vonatkozói** be

küldi n T > l l l t k o x a t á v ~ 8»ork- • « 

az, Urbán üldözései elől bujdokló férjének, herczeg Lichtenstein utján, 
(kihez minta nyomorban lévők pártolójához utasítva volt) , az akkoriban még 
mindenhatóságában álló Haynau előtt védelmet ' pártfogolást eszközöljön ki. 
— Ez történt az 1850-ik év tavaszán. 

Tehát én ajánlok embert, a ki él a Szilágyságban (a helység nevét nem 
tudom), ki maga beszélt, s állítása szerint, több izben együtt volt Petőfivel. 
Tessék ezen írtam nevezetes körülményt neki fülemiit ve. őt magát fölszó
lítani, ha gondolja, hogy Petőfi fölfedezése neki ártalmára nem leend. 
Kabos Zsófia, Kovács Lencziné asszony állítása nagyon is összevág a Hat-
faludi Elek állításával. * ) — Boér Antal. 

X X . A „ N e f e l e j t s " e g y névte len levele . 

A „Nefelejts" czimü hetilap f. é. 86-ik számában Károlyfehérvárról 
következő névtelen levél jelent meg : 

„ T . szerkesztő ur! Szóljunk mi is a dologhoz : Petőfit értem, kinek 
bizonyos haláláról mindenképen meg akarnak győződni ; én is tudakozód
tam már felőle, s kötelességemnek tartom, nyilvánosságra hozni, mit róla e 
részben hallottam. 

1856-diki augusztus havában Szilágycsehbeu időztem, s H volt 
forradalmi kapitánynyal épen Petőfi költeményeinek olvasása közben ismer
kedtem meg ; az ő3z férfiú — mint monda — Petőfit ismerte már a táborban; 
s vigasztalt, miszerint most is é l ! — Elbeszélte aztán, mint találkozott vele 
Zilah városában, mint ismert a deszkát áruló székely ifjúban Petőfire. 
A dolog ugyan titokszerü, mindazáltal sokkal komolyabb, hogysem e percz
ben elhallgatnám. — Nem szólok többet, soraimat azon Őszinte hazafiúi ké
réssel zárom be : legyen szives az akkori ref. lelkipásztor ur felelni ; volt-e 
forradalom után Petőfihez hasonló egyén házában, vagy nem ? — Ha igaz, a 
mit H . mondott, milyen lenne az én örömöm!" 

figyháa é s I s k o l a . 
-+- (Superintendensi körlevél a gr. Ráday-féle könyvtár ügyében.) A 

dunamelléki h. h. egyházkerületi szent gyülekezethez, ennek superintendense 
Török Pál körlevelet intéz, melyben a hitrokon egyházakat s buzgó hitsor-
sosokat s hazafiakat fölkéri, hogy a gr. Ráday-család péczeli könyvtárának, 
mely 12,000 kötetből áll s a magy. prot. egyházra nézve nagy fontosságú mun
kákat nagy bőségben foglal magában, megvételét pénzbeli gyámolitásukkal 
előmozdítani sziveskedjenek, s a kik már e czélra hazafias ajánlatokat tettek, 
azok befizetésével ne késlekedjenek, hogy az örvendetes sikerrel megindult 
vállalat mielőbb óhajtott véget érhessen, s a nevezett könyvtár az egyetemes 
magyar prot. egyház sajátjává s ezáltal a hazának is egyik becses vagyonává 
váljék s Pesten a prot. főiskola s a tudomány búvárainak közhasználatára 
megnyittassék, a dunamelléki h. h. egyházkerület felügyelése alatt. A könyv
tárért 40,000 ft fizetendő, mely összegből 20,000 ftot a gr. Káday-család 
ajánlt meg, a más 20,000 ftnak pedig közadakozás utján kell befolynia, mely 
utóbbi összegből még ez év végén nevezetes mennyiségű részlet leszen lefi
zetendő a nevezett grófi család részére. 

— (Jótékonyaág.) Eittbergről, dec. 12-ről irják : Temesi Bánságban 
fekvő, s a magyar haza előtt még nem annyira ismeretes, 2260 lélekből álló 
Rittberg nevezetű, helv. hitvallású magyar község részéről, kérem egy emli-
tést érdemlő nemes ténynek beigtatását. Ugyanis Túri Sámuel ügyvéd, és 
t. Hazay Vilmos urak, a Csehországból lett szerencsés visszatérésük után 
nemsokára, egyházunk megtekintése végett Temesvárról hozzánk kijővén, 
miután mind a már fennálló, de még egészen el nem készült, szép uj tem
plomot megnézték, mind a helybeli 270. gyermekből álló fia- s leányiskolát 
megvizsgálták : a j ó rendben talált, és virágzásnak indult reform, egyház 
látásán való örömüket szives áldozati készséggel nyilvániták, t. Túri Sámuel 
ügyvéd ur a templom számára 20 ft., t. Hazay Vilmos ur pedig az iskolának 
szükséges könyvek megszerzésére 10 forintot a. é. adományozván. A kegyes 
adományért Isten őket jutalmazza meg, kívánjuk. — A z egyház nevében 
Zolnay Dániel ref. lelkész. 

K ö i l n t é i e t e k , egyletek. 

b . — (As erdélyi orat. atinházi választmány) dec. 10-ki határozata 
folytán a kolozsvári magyar szinház a legközelebbi 3 évre Folinus János 
igazgatónak van átadva. 

b . — (A györvidéki gazdasági egyletnek) dec. 21- és 22-re hirdetet 
közgyűlése, jövő jan. hó 10. és 11-ikére van elhalasztva, mivel a hazafia 
most a megye szervezése gondjaival vannak főleg elfoglalva. 

b .— (Maros-Vásárhelyen jótékony nőegylet alakult) gr . Lázár Mórné 
indítványozása e eszközlése folytán. A z egylet czélja : árvák elhelyezése, 
szegény betegek gyógyítása s különösen gondoskodás a házi szegényekről. 
A részvényes fizet 1 ftot, az alapitótag 5 ftot, az igazgatótag 60 ftot vagy 
ennek kamatját. 

K ö z l e k e d é s . 

b .— (Az idei lágy tél) lehetővé teszi, hogy a gőzhajók Magyarország 
folyóin még mindig járhatnak. 

b . — ( A Száva és mellékfolyói) a sok esőzés folytán kiáradtak, ugy 
hogy a közlekedés azokon megakadt. 

") De ez utóbbi már meg van czáfolva. Kíváncsian varjuk és karjuk a levélben 
megnevezett uszonyság határozott nyilatkozatát.. — Szerk. 



Irodalem és mttvésset. 
4- Heckenast Gusztáv vállalkozó kiadónknál legközelebb ismét egy 

egész csomó könyv jelent meg.Vannak ezek közt gyermekeknek való olvas
mányok; nevezetesen : a Vachott Sándorné által szerkesztett „Gyermekvi
lág" 8—12 éves gyermekek számára, melyből most két csinos füzet jelent 
meg, mindegyik egy-egy szép aczélmetszettel a több fametszettel diszitve. 
E mnnka 6 füzetre fog terjedni s két hó alatt a hátralevő füzetek is megje
lennek. Ára mind a hat füzetnek 3 ft. — Továbbá igen kedves olvasmány 
gyermekek számára : „ A regélő tulipán," dalok és mesék, sok szép képpel, 
írta Bodrogi Lajos. A díszesen kiállitott könyv ára80kr. — Végre megjelent, 
második, nagy részben újonnan átdolgozott képes kiadásban : ABC, vagyis : 
Vezérkönyv az olvasás-tanításra és tanulásra. Irta s a versolvasmányokat 
szerkesztette Erdélyi Indali Péter. Ara 50 kr. Mindezeket ajánljuk kará
csonyi vagy újévi ajándokul. 

Ugyanitt jelent meg egy hazánkra nézve fontos történeti mü Jósika 
Miklóstól; czime : „ A magyarok ó'störténelme." A három erős kötetre ter
jedő munka ára 6 ft. — Továbbá : „Kakas Márton toütaraja," összekötve ki
válogatott versei, levelei és apróbb elbeszéléseiből; kiadja Jókai Mór. Két 
kötet. Ara 2 ft. Kakas Márton kedves humorú munkái, hiszszük, ajánlat 
nélkül ia elkelnek. 

Kazinczy Ferencz levelezéséből ia jelent meg ujolag egy vastag kötet, 
mely érdekes adalékot nyújt irodalmunk történetéhez. A könyv czime : 
„Kazinczy Ferencz levelezése Berzsenyi Dániellel 1808 —1831." Kiadta 
Kazinczy Gábor. Ára 2 ft. 30 kr. 

V é g ü l : fyKalauz a gyümöcsfaültetés, nyesés és a bátorkeszi faiskola 
ban találtató s csemetékben vagy oltóvesszőkben megrendelhető gyümölcs
fajok közül ." Közreboceátá Kovács József, bátorkeszi ref. lelkész. Ára 1 ft. 

— (Karácsoni és újévi ajándékok.) Engerth Vilmos Magyarországban 
legelsőbben megjelent rendszeres rajzpéldányait különösen ajánlhatjuk ka
rácsoni és újévi ajándékul, mert kezdő rajzolók, ha azokat a kijelölt sorban 
használják, tanitó nélkül is magukévá tehetik az Engerth V . által czélzott 
rendszeres rajzolói ügyességet. Engerth rajzpéldányai minden könyv- és mii 
árusnál kaphatók. 

-f- (Árudon „Alföld1') czimü uj lap fog megindulni újévkor, melyet 
Márton Ferencz szerkeszt s Bcttelheim aradi nyomdász ad ki. 
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— (Kath. imakönyv.) Hadlinszky Endre „Mennyei hangok" czimü, 3 
59 ivre terjedő tartalomdus imakönyvről tüzetesen s kimeritőleg volt már a 
hírlapokban, a többek közt a „Ke l ig io" folyóiratban említés. A könyv árát 
tekintve, ez egyelőre talán magasnak tetszik, de tekintve a mü terjedelmét, 
költséges kiállítását, szerzője valóban nem számithat nyereségre. S most 
ismét azt tapasztaljuk, hogy e terjedelmes müvét, melynek tartalma : imák, 
szertartások, szentek életrajza, tanulságok, s szent énekek stb. még olcsób
ban adja t. i. ez iaaköny veknek eddigi úgyis legmérsékeltebb árát oly tete
mesen alábbszállitja, hogy a papirra s a képekre volt költsége is alig volna 
födözve, habár az utolsó példányig elkelne is. A könyvárusok utján a régi 
árak maradván, a szerzőnél, (Budán, Várban, sz. György-tér 214. sz. alatt) 
a velin-kiadásu s szép képekkel ellátott imakönyv példánya az eddigi 3 ft 
50 kr ó. é. helyett csak 2 ft 50 kr o. é., a nem velin de mégis igen szép pa
pira és csinos képekkel ellátott kiadásból egy példány ára 2 ft 50 kr o . é. 
helyett csak 2 ft o. é. leend. Ha pedig valaki 10 vagy több példányt veend 
egyszerre, az akkor csakugyan magát a papirt is alig fizeti meg, miután an
nak a velin-kiadáeból egy-egy példány 2 ft o. é., a nem velinből pedig 1 ft 
50 kr o. é. fog számíttatni. Ha valaki bekötött példányokat akar, a szerző 
utján ezt ÍB kaphat. A bekötések jók, erősek, és mégis a legjutányosabbak. 
ugyanis : préselt vászonba, márvány-metszettel 50 kr o. é., préselt bőrbe 
aranymetszettel 1 ft 20 kr o. é. ugyanily kötés megezüstözött kereszttel és 
zárkapocscsal 2 ft o . é., ezüst kereszt éa kapocscsal pedig 5 fto. é., bársony
vagy selyemkötés ezüstkereszt és kapocscsal 8 ft o . é. De mintán ily tete
mes alábbtzállitást hirdet a szerző, egyszersmind tudatja, miszerint a szállí
tás költBégeit emellett magara nem vállalja, de perczentet sem adhat. 

+ (Dr. Poor Imre „Gyógyászat") czim alatt egy uj orvosi lapot fog 
újévtől kezdve meginditani. Á lap programmja, mely közelebb küldetett 
szét, a következő négy pontba foglalja a „Gyógyásza t " feladatát : a) vala
mennyi orvosi tudományt,de kivált a belgyógyászatot anyanyelvünkön mű
velni és nemzetünk számára gyümölcsöztetni; b) irányul szolgálni az észsze
rű gyógyításra; c ) a különczködő gyógyszerészek megszüntetésére töre
kedni; d) hazai tudományos intézeteink s orvosi rendünk megillető jogai fe
lett őrködni. — Előfizetési ár egész évre Pesten 8 ft, vidékre 9 tt, félévrefele. 

-|- (Hartleben „Olvasó-tárából") megjelent: „Bona." Begény a ma
gyar életből. Irta Nixarpa Eiluj. A franczia eredeti után forditá Agay Adolf. 
Két kötet. E munka a nevezett vállalatnak 53—56 füzetét képezi. 

» 



-f- (A „Budapesti Szemle") X X X V . ée X X X V I . füzetei megjelenTén, 
jelei tartalmukbél megemlítjük gróf Mikó Imre Irányczikkeinek folytatását, 
melynek fólirata : V I . A hazán kivül lakás; — továbbá az északi sarkvidékek 
harmadik közleményét Hunfalvy Jánostól, melynek tárgyát : az észak-nyu
gati átjárás s a Franklin-járat maradványainak fölfedezése képezi; — benne 
van aztán Katona József és „Bánk bánja'- czimü jeles kritikai dolgozat Gyu
lai Páltól;— gróf Széchenyi István emlékezete, gróf Teleky Domokostól stb. 
A z egészet befejezi az Irodalmi szemle, mely ismét több érdekes Önálló czikk-
ből áll. 

+ ( A „Sárospataki Füzetek") a, jövő évben is folytattatni fognak, An-
talfi János gymn. tanár szerkesztése mellett. Ezen a jövő évre már 5 - ik év
folyamot ért prot. tudományos folyóirat ugy fog megjelenni, mint egy egész 
testületnek : a sárospataki ref. főiskola tanári karának tudományos közlö
nye. Alak és az ivek mennyisége, valamint szelleme és iránya is, marad a 
régi. Előfizethetni Sárospatakon a szerkesztőségnél; megrendeléseket elfo
gadnak Pesten : lláth Mór és Osterlamm Károly; Debreczenben : Telegdi 
IC. Lajos; Kolozsvárott :jDsmjén László; Pápán : Szkolnik könyvárus urak. 
Előfizetés egész évre 6 ft, félévre 3 ft. 

b . — (Az „Iparosok Lapja") uj évtől kezdve Iparlap czim alatt fog 
megjelenni, Szabóky A d o l f felelős szerkesztése mellett, mig mostani szer
kesztője Galgóczi Károly, kiadó-tulajdonos s főmunkatárs leend. 

-f- (A „Pécsi Lapok") újévtől kezdve alkalmasint politikai tartalom
mal jelennek meg. Ez esetre előfizetési dija egész évre 8 ft. leend. 

4- („Gazetta di Fiume") czim alatt a megszűnt „ E c o di F iume" he
lyett, Kreolé Rezza szerkesztése mellett, f. hó 17-étől fogva Fiumében egy 
uj olasz politikai lap jelenik meg. 

b . — ( A „Törvényszéki csarnok") czimü lap jövő újévtől kezdve 
következő czim alatt fog megjelenni : „Törvényhozási és Törvényszéki 
Csarnok." 

b . — (Pályázat.) A budapesti orvosegylet az orvosok adakozásából 
összejött pénzből százötven arany pályadijt tüz ki a következő kérdés meg
fejtésére : „írassék le hazánkban valamely tájéknak egészségi viszonya, mely 
magában foglalja: a) a feltűnőbb természettani befolyásokat, azután az élet
módokat, életviszonyokat, melyek közt a lakosság létezik; b ) azon betegsé
geket, melyek a fónnebbi befolyások által járványosán vagy helyhez kötve 
előfordulnak, ezenkívül kívántatik a bujasenyv otthonos alakjainak és saját
ságainak tudományos tárgyalása; c ) mily befolyással vannak amaz életvi
szonyok és betegségek a népesedés növekedésére vagy apadására; d ) mi 
módon gyógyíttatnak orvosaink, mi módon a nép által; e)hogyan lehetne az 
e tekintetben létező hiányokon segíteni? — A legjobb pályamunka 100, az 
ezután következő 50 arany jutalmat nyer. A pályaművek 1862-iki dec. 15. 
a budapesti kir. orvosegylet igazgatóságához küldendők be. 

— (Gazdasági Zsebnaptár 1861-re.) Kodolányi Antal szerkesztése 
mellett, megjelent Pfeifer Ferdinándnál. Gazdáinknak ajánljuk, kik a gaz
daságot illetőleg, s o k j ó utasítást és figyelmeztetést találandnak e csinosan 
kiállitott naptárban. Ara? 

+ (Zenedei pályázat.) A pestbudai hangászegyleti zenede a b . Prónay 
Gábor által felajált évenkinti 10 arany jutalmat a j ö v ő 1861. évre egy régi 
magyar stylben zongorára készítendő lsssn és fris magyar nótára tűzi ki, 
azon megjegyzéssel, hogy a pályanyertes műhöz legközelebb álló s dicsére
tet nyert szerzemény az ugyané czélra Weisz Bernát által évenkint felaján
lott 5 aranyból álló másodjutalommal fog dij áztatni. A pályázó müvek a 
szokott mód szerint elkészítve j ö v ő 1861. évi martius l - ig Ritter Sándor 
egyleti titkárhoz küldendők. 

b . — (Markó Károly örökítése.) A pesti műegylet választmánya bizott
mányt nevezett ki, hogy tervezne módokat, Marké Károly elhunyt művész 
hazánkfia emlékének megörökítésére. E bizottmány inditványozá, miszerint 
vétessenek meg a nevezett festő hátrahagyott 21 müvei, melyek a Múzeum
ban a művésznek ott már meglevő képeivel egy terembe fölállitatván, e te
rem Markó-terem nevet nyerjen. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
b. — ( A debreczeni ezukorgyár) nov. hé végén kezdte meg működését. 

E gyárral együtt most már Magyarországban 29 ezukorgyár van. 
+ ( A selmeczi papírgyár ügyében.) Említettük aminap, hogy a cs. 

kormány a selmeczi papírgyári, mely a pesti kir. egyetem tulajdona, áruba 
akarja bocsátani. E hirt a félhivatalos „Sürgöny" is közli, a tervezett eladást 
azzal indokolván, hogy ama papírgyár nemcsak semmi hasznot nem hoz, de 
söt fentartása tetemes áldozatokat igényel. Á m mi nem vonjuk kétségbe 
ezen állítást, mert a papírgyár körülményeit nem ismerjük; de igenis tudjuk 
azt, hogy a magyar kir. egyetem a magyar kormány hatáskörébe tartozik. 
Reméljük, hogy a m. udv. kanczellária megteendi ez ügyben a szükséges 
lépéseket. 

b .— ( A kolozsvári kereskedö-tanonezok) évfordulatt vizsgálata dec. 
2-án ment végbe. Ez iskolai év alatt 77 tanoncz közöl 21 felszabadult, 3 
kimaradt s igy 53 volt a vizsgálaton. 

b — (Az orosz-ausztriai kereskedelmi szerződés) ujabban ismét elha-
1 asz tátott, mint mondják, azon okból, mivel a két birodalomban a zsidók 
helyzete különböző. 

b . — i A ludak), irja a „Magyar Gazda," mióta a réz- és aczéltollak 
annyira elterjedtek, Bokát látszottak veazteni kereskedelmi fontosságukban, 
holott ez voltaképen nem| áll, mert átalán véve a lúdtoll a kereskedésben 
most igen szép árnak örvend. E mellett a lud igen hasznos háziállat s most 
is igaz azon közmondás, hogy a szegény ember tehene a kecske, disznója a 

lud. Ez okból igen sajnálatos, hogy a közlegelő fölosztásakor sok helyen liba
legelőről nem gondoskodtak. Angolországban a lud fajt is gondos kereszte
zéssel nemesitik; mi se hanyagoljuk el a lud tenyésztést, mely a háztartásnál, 
kétségkívül igen háládatos segélyforrás. 

H l o j s á g ? 

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

— (Reményi N.-Ssalontán.) Kedvesen lepett meg bennünket azon hir, 
hogy a két magyar haza ünnepelt művésze, Reményi Ede f. hó 8-án este va
rosunkba megérkezett, s hogy 9 én a polgári kaszinó nagy teremében zene-
estélyt rendezend, melynek fele jövedelme N.-Szalonta egyik büszkesége, a 
nemzet koronás költője Arany János szülői házának megvételére, s hazafiúi 
ereklyeként annak, az illetékes tulajdonos, az összes nemzet birtokába helye
zésére fordítandó. — A művész játéka utáni vágy ugy, mint a nemzet dal
noka, városunk szülöttje iránti, majdnem rajongásig fokozott szeretet : a rosz 
idö daczára is szép számú közönséget gyűjtött össze, e rögtönzött hangver
senyre, melyet „az ellentétek hatalma" jellegzett .— Ugyanis, Reményi mű-
előadásaiban szokott segédjét előre Váradra küldé, s a jelen alkalommal 
játéka kísérőiül : a helybeli zenészek közöl „három barnát" választa ki; kik
nek a művészet teréni kiskorúsága : a géniét csak emelkedettebb röptében 
tünteté fel. — A hangversenyt baráti együttétkezés követé, hol a hírhedt 
zenész, a művészet ikertestvére a költészet iránti ellenállhatlan vonzalmát, 
s küzdőinek öntudatos méltatását, hazafias tettekben igazolá; — nemzeti 
költészetünk csillaga, a szabadság e a honszeretet lángleikü dalnoka Petőfi 
Sándor emlék-szobra felállítására, itt is, mint több helyütt már tevé, aláírást 
nyitott, mely czélra, a hazafiúi buzgalom, s a nemzeti irodalom bajnokai 
iránti részvét, s erkölcsi kötelezettség érzetétől áthatott kisded kör 64 a. é. 
fttal járult, majd kölcsönös eszmecsere utján átlátva „az Arany születési he
lye" fentemlitctt módoni megszerzésének kivihetetlenségét: K.J.indítványa 
folytán elhatároztatott, „ a z ünnepelt költő Arany részére : N.-Szalonta fő
terén egy emlék-kő felállítása," mely czélra kibocsátott aláirási iven már 
300 fton fölül gyűlt be. Nem lehet hallgatással mellőznöm az e tervet indít
ványozó K. J. és Reményi Ede azon fellelkesült ajánlatát, hogy ők, az ezen 
terv kivitelérőü gondoskodáson kivül, azon nem várt esetben, ha a fentem
iitett czél magasztosságának illetékesen megfelelő „emlék-kőre" elegendő 
pénzösszeg nem gyűlne be : készek azt kiegészíteni. — f\ 

— (Régiségek D.-Földvárról.) E napokban több érdekes régiséget 
vettünk D.-Földvárról a következő levél kíséretében : A régi idők, nemze
dékek, viselet s müvészetrevonatkozó tárgyak emlékeztetőit, a mostaniakkali 
összehasonlításul s következtetésül fentartanunk kelletik. A z ezen alkalom
mal felküldött két darab, csüngőkkel ellátott domború félhold formájú, lakat-
alakú; egy két darabból álló, hihetőleg övszij-csat; három darab szintén az 
övszijjat díszíthetett rózsácska; egy darab nagyobb gomb fűi forma; kilencz 
db. szemgyöngy-féle; az előbbeniek ezüstből levő régiségek D.-Földvárott 
Cziráki János háza végebeli szőlőhegy alvégének építkezésre kellett levága
tása alkalmával, egy már egészen porladozott csontvázzal, a két lakat-aiaku 
a két kézbütyök csontjainál, a többiek az ágyék körül, s mi igen figyelmet 
érdemel — a porladozott csontváz, hason fekve találtattak lábbal kelet, fej
je l dél-északnak, a volt fakoporsónak szintén nyomai látszottak. — Miután 
pedig Cziráki János polgártársunk, mint lelkes j ó hazafi, ezen tán a török 
itt lakás, vagy a város első megtelepítése, de mindenesetre igen rég idők 
ótai tárgyakat, szives készséggel, azon esetre, ha méltóknak ismertetnének 
fel, a magyar nemzeti — feleslegesség után pedig az Erdélyi nemz. Múzeum
nak ingyen felajánlotta, s eljuttatásával megbízott, ezt részemről egy, Con
stantinus idejebeli kis rézpénz ezenneli felküldésével együtt teljesítem. ( A 
megbízás szerint járandunk el. Szerk.) Trucka Pál. 

+ (A konkordátum revisiója) az „Au tog r . Korr . " ezerint egyelőre a 
magyarországi prímást illető j ogok visszaállítására fogna szorítkozni. Mond
ják, hogy a régi viszony még az országgyűlés megnyitása előtt helyreál-
land. 

+ (Föt. Simon Vincze), ujon választott csornai premontrei rendi nagy
prépost ur, jövő ujévnapján fog préposti székébe ünnepélyesen beiktattatni. 

-f- (A pesti ügyvédi kamara), ugylátszik, még sem fog létrejőni. Mint 
halljuk, az eziránt közelebb tett intézkedések rövid uton ismét visszavo
nattak. 

+ (Bdcsmegye felső részéből) a Vajdaság visszacsatolása tárgyában ki
hallgatásra csak két magyar volt meghiva, ezek közöl is egy meghalt, a 
másik pedig halálán van — irja a „Dele j tü ." 

+ (A szokásos álarezos bálok) nemzeti színházunkban ez idén is meg
tartatnak. A z első ilynemű tánczvigalom, melyet a pesti jótékony nőegylet 
rendezend, január 6-ra van kitűzve. Különben a j ö v ő farsangról még nagyon 
keveset hallani, bizonyára azért, mert most sokkal érdekesebb dolgokról 
beszélhetnek az emberek. 

+ (Magyar kávéház Mantuában.) A , .M. S . " magánközlemény után 
írja, hogy Mantuában egy magyar kávéház is van „ B á c s i " czim alatt, hol a 
„ M . Sajtót" fenhangon olvassák. Jár még oda a „ P . Napló" és „ Ü s t ö k ö s . " 

b . — (A szegedi ifjúság) rendfelügyelő egyletet szervez s e korszerű 
eszme igen élénk felkaroltatásra talál. A tagok fegyvere leend a szép szó és 
az egylet j ó hírneve. (Sz . H.) 



— (Az esztergomi tanácskozmány), melyre némelyek aggodalommal, 
mások reménynyel eltelve tekintenek, gyorsan végezte dolgát és kedvező 
eredménynyel. A megjelent tagok mult kedden 10 órakor összeültek s két 
óra múlva bevégezték az ülést. Határozat: „ ó Felsége megkérendő, hogy 
az országgyűlést az 1848-ki választó törvények alapján mielébb összehívni 
méltóztassék." A prímás megnyitó beszéde után csak a következők szóno
koltak : b. "Wenkheim Béla, gr. Dessewffy Emil, gr. Barkóczy János, b. Eöt
vös József, Zsedényi, Somsich, Székács, gr. Andrássy Gyula, Ghiczy Kál
mán, Pap Mór. A tanácskozmány után a nagy diszebéden gyülekeztek ösz-
sze, hol a prímás vendégszeretete teljes fényben ragyogott s hol lelkes 
felköszöntések között történt a búcsúzás és elválás. (Bővebben a Polit . Ú j 
donságokban.) 

b .— (A Petőfi-szoborra) a pesti izraelita magyar egylet 100 ftot adott. 
b . — (JB. Vay Miklós) kanczellár ő nmlga Pesten mulatása alkalmával 

meglátogatta Deák Ferenczet. 
+ (A bécsi lapok azt irják) : hogy báró Vay és gr. Szécsen elbocsátta-

tásukat kérték, és Deák s Eötvös Bécsbe hivattak, hogy a minisztériumba 
lépjenek. Erre a „ P . Napló" azt jegyzi meg : hogy a szabadelvű párt e két 
záazlóvivője egész eltökéltséggel az 1847—1848-ki törvényhez, tehát elvileg 
a külön magyar minisztériumhoz is erősen ragaszkodik , mindaddig, míg e 
törvényeket az országgyűlés meg nem változtatja. 

b . — (Uj hetilap). Vas Gereben az általa szerkesztett s 1849-ben meg
szűnt Népbarát czimü néplapot újra megindítja. 

b . — (Dr. Rajner Gyula) négy havi vizsgálati fogságából kiszabadult, 
a lapokban nyilatkozatot közöl, bogy midőn Francziaországból visszajött, 
semmi kiáltványt sem hozott magával, csak két franczia röpiratot s az „Op i -
nione Nationale" és „S i éc l e " franczia lapok néhány példányát. 

-f- (Azon ház, melyben Dugonics András lakott,) a lelépett szegedi 
városi tanács és községválasztmány határozata folytán márványemléklappal 
és felírattál fog diszittetni. A z emléktábla egy 6 láb széles és 2 láb magas 
fekete márvány lapból álland, nemzeti szin mozaik körzettel. A fölírat készí
tésére Arany János van fölkérve. 

b . — (A „M. S." felelős szerkesztője, Hajnik Károly ur), egykori orszá
gos gyorsíró, a tárnok ő excljától hivatalos felszólítást kapott, hogy az esz
tergomi értekezleten gyorsírói minőségben jelenjék meg. Hajnik úr e meghí
vásnak engedve, Esztergomban jelen volt. 

b . — (Kacsics délszláv költő százados ünnepe Zágrábban) dec. 13-kán 
ment végbe. A részvét átalános volt. A zágrábi bibornok-érsek által tartott 
misén a bán is megjelent,'az ifjúság többnyire nemzeti öltözetben volt, há
rom nagy szláv zászlót tartva. A szent igéket s az evangéliumot szláv nyel
ven olvasták. — Délután a 200 teritékre adott lakomán a bán s Zágráb 
előbbkelői jelentek meg, melyen számos áldomást üritettek az ünnepelt köl
tőre, a császári házra, a társnépekre s ezek közt a magyarokra stb. Este 
nagy tánczvigalom volt, melyen a hölgyek koszorúja nemzeti öltözetekben 
jelent meg. 

b . — (A siketnémák.) Két siketnéma egybekelése nincs megengedve, 
nehogy gyermekeik által a szerencsétlenek száma nagyra szaporodjék. Bo
roszlóban azonban egy siketnéma leány és legénymégia összekelvén.gyerme-
kük, mindenki bámulatára nem siketnéma, hanem teljesen ép és egészsé
ges lett. Azonban az anya nem hallván gyermeke sírását, életszükségeit sem 
elégité ki, ugy hogy a kisded rövid időn, lehet mondani, éhen, meghalt. A 
házaspárnak nemrég második szintén ép gyermeke jöt t a világra, melyet 
most a városhatóság vett gondjai alá, hogy megmentse a haláltól, miután a 
szülők maguk, szegénységük miatt, dajkát nem tarthatnak. 

4- (A nagyváradi zsidó fiatalság) az ottani zsidópapnak s néhány köz
ségtagnak macskazenét adott s ablakaikat beverte, minthogy a magyar 
nyelvnek a templomba behozatalát ellenezték. 

b . — (Kitűnik a szeg a zsákból.) A bécsi fiatalság példájára 
a gráczi is elhatározta, hogy a jövő farsangon az általa rendezendő 
bálban magyar ruhában senki sem jelenhetik meg. A magyar ifjúság büszke 
lehet reá, hogy ily türelmetlenség*! nyilatkozattal soha sem szennyezte be 
magát. Elvégre is kitűnik a szeg a zsákból : kitetszik, hogy a kik minket 
türelmetlenséggel vádoltak, maguk úsznak nyakig e förtelemben. De mit is 
keresnek ott azok a magyar ifjak, miért nem jönek haza ? 

— (Lapunk mai számával) küldetik szét a „Magyarország" czimtt a j 
politikai napilap programmja. Szerkesztője Pompéry János, ki korábban egy 
ideig a ,,Pesti Napló"-t is szerkeszté. A programm bőven szól a lap irányá
ról s megnevezi leendő főmunkatársait. Ügylátszik, nagy napilapjaink 
mellé akar versenytársul kiállani. Ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

b . — (Tata most arról is nevezetes), hogy független város, mint Bréma, 
Hamburg stb., mivel Esztergommegyétől a diploma megszabaditá, Komá
rommegye pedig még nem kebelezte újra vissza. 

b . — (A Bécsbe ment román küldöttség) nem nyert kihallgatást. 
+ (Az országgyűlés) bécsi lapok szerint febr, 10-én nyittatnék meg 

Pesten. A felső tábla, mint a „ S ü r g ö n y " irja, ismét a Múzeumban fogja 
tartani üléseit. 

b . — (Garibaldinak londoni tiszt, polgárául megválasztatását) fogják 
legközelebb a Citi községtanácsában indítványozni, mi ha keresztül megy, a 
nevezett férfiút Londonba fogják meghívni. 

— Sorshazás. As fjsIsrAiisy-féle sorsjegyek dee. 16-én tőrtént hutása alkalmával 
a nsgyobb nyerőszámok eiek : 114,102 szám nyert 4 0 , 0 0 0 ftot; 19441 sz. nyert 8 0 0 0 
ftot. 08,440 sa. nyert 3 0 0 0 ftot; 140,304 és 118,897 ssámok egyenként 1500 ftot 

Egyveleg;. 

— (Vörösmarty-Goethe és Petőfi-Schiller.)Hívatlan és avatlan kritiku
sok tollából nem egyszer olvastuk, különösen külföldi német közlönyökben, 
azon állítást, hogy a mi Vörösmartynk nagyon hasonlit a német Goethéhez, 
a mi Petőfink a német Schillerhez. A hasonlítás sem az egyik, sem a másik 
félnek nem tetszett; a németek nagyon magasra állítják költőiket s nem 
akarnak c magasságban másokat eltűrni; a magyarok is csak védelmezik as 
ő kedvenczeiket e kitűzték nekik azt a helyet, a hova mást nem eresztenek. 
Ezen irodalmi versenybe legközelebb egy franczia ítész is bele Bzólott a 
nyíltan kimondja, hogy itt a hasonlítgatnának helye nincs, de azért mind
egyik nemzet bátran örülhet a maga költőinek. Idézzük a kérdéses bele
szólást. 

Saint-Reni Taillandier a nagyhírű „Revue de deux mondes'- czimű 
párisi folyóiratban minap ismét egy hosszabb ismertetést irt a „magyar köl
tészetről," s egy helyen többi között ezt mondja : 

„Goe the , a tudós és művész, a bölcsész éa költő, a teremtő hatalom vé
getlen nyilatkozványainak értelmes és éber vizagálója, oly tökéletes lángész, 
mikép a 19-ik században lehetetlen valakit hozzá hasonlítani. A mi Schiller 
magasztos lelkesültséget illeti, ez oly mély szemlélődéssel, a művészet és sza
badság bölcsészete iránti oly lm előszeretettel párosul, mikép ily egyéniség 
csupán csak Németországban teremhetett. Midőn pedig magyar költőkről 
van szó, akkor nem állunk német földön, hanem Magyarországban vagyunk. 
Vörösmarty és Petőfi sem Német-, sem Francziaországgal, sem a germán 
szellemmel, sem a román hagyományokkal nem állanak viszonyban — s épen 
ez teszi őket előttünk érdekesekké. Ha tehát róluk szólunk, ne hasonlítgas
suk oly emberekhez, kikkel semmi összeköttetésben sincsenek; csupán saját 
nemzetük fiaival lehet őket összehasonlítani. A magyar költészet e két kép
viselőjét oly ellentét választja el, minő más népeknél is és minden időkben 
feltalálható. Vörösmarty mély, komoly természet, Petőfi élénk, féktelen szel
lem; az egyik az Akadémia költője, a másik a népé. Vörösmarty kifinomitja 
verseit, kiszámítja a hatásokat, képeit művészileg rendezi s ékesszólással 
egyesíti a költői gondolatot. Petőfi ellenbea csak szivére hallgat és érzelmeit 
hazájának egyszerű, de szabadon hangzó nyelvén fejezi ki." — Igy ítél a 
franczia ítész. Ezt is j ó följegyeznünk. 

Egy német kritikus azonban, a ki a fentebbi Ítéletet lapjában említi, 
már tovább megy s ezt mondja : „ A magyarok igea vitéz, lovagias és a leg-
nemesb a legmagasztosb érzelmekre képes nemzet lehetnek, megengedjük; 
de a szellemi munka terén, mely a mi büszkeségünk és legdúsabb, legsajá
tosabb birtokunk, sőt talán fajdalmainknak és szenvedéseinknek is egy ré
szét képezi, ne akarjtk magukat a németekkel összehasonlítani." (Ne féljen 
tőle! Bízvást munkálhatja a maga szellemi terét, csak a mienkbe bele ne 
mártsa magát s ne akarjon az ő boldogságtudománya szerint minket ia j ó -
jóvoltával elárasztani; hadd boldoguljunk mi a magunk módja szerint. V o l 
nánk caak vagy 40 millióval, mint ő kegyelme, majd akkor „vi tézül" ki ál
lanék a versenyt még „ a szellemi munka terén" is.) 

Szinházi napló* 

Péntek, dec. 14. „Brankovics György." Eredeti szomorújáték 5 felv. 
Irta Obernyik Károly. E darab a korán elhunyt szerzőnek valódi drámai 
tehetségéről tesz tanúságot; s ha az utolsó fölvonás is a többinek jelességé-
vel bírna, jelesnek lehetne nevezni. A czimszerepet, mint mindig, Egressy 
játszta, nem szükséges mondanunk, hogy kitűnő sikerrel. A nagyszámú kö
zönség többször zajos tapsokban nyilvánította tetszését. 

Szombat, dec. 15. „Dinorah, vagy : a ploermeli bucsu." V i g opera 3 
felv. Zenéje Meyerbeertől. A nagy zeneszerzőnek e szép dalmüve, daczára 
annak, hogy gyakran adják egymásután, ismét egészen megtölté a színházat. 
Zenéje szépségei nem kevésbbé, mint diszes kiállítása és a benne előforduló 
szemkápráztató látványosságok még sokáig vonzók maradnak. Büszkék lehe
tünk, hogy Hollósy-L.-nében oly kitűnő Dinorahnk van. Ellinger ellen sem 
lehet kifogást tenni. Füredy, ki egyébkint szépen énekel, Hoel szerepét,játé
kát illetőleg, ugylátszik, nem a kellő szempontból fogta fel, legalább erre 
látszik mutatni merész, hogy ugy mondjuk,kihívó magatartása, mely nagyon 
is emlékeztet az ugyancsak őáltala személyesített hősi szerepekre. 

Vasárnap, dec. 16. „A czigány." Eredeti népszínmű 3 szakaszban, da
lokkal és tánczczal. Irta Szigligeti. A czimszerepet Szilágyi Sándor elég ke
délyesen s humorral játszta, leánya pedig, kit Munkácsy-F.-né személyesí
tett, még több elismerést érdemel. Lendvai j ó Peti czigány; Bognár Vilma 
pedig szép énekével sok élvezetet nyújtott. 

Hétfő, dec. 17. Jókainé javára, először : „Egy királyné." A Teleki
féle 100 arany pályadíjjal jutalmazott eredeti dráma 4 felv. Irta Tóth Kál
mán. Száz aranyos színmű! első rangú művésznőnk jutalomjátéka! — e l é g 
ok arra, hogy a ház színig megteljék, a minthogy meg is telt. S ilyenkor a 
közönség igen hajlandó a ,,zajos lelkesedésre", kivált ha a darabban annyi 
szép dictiót talál a haza és nemzet dicsőségéről és annyi vonatkozást a jelen 
politikai viszonyokra. Tagadhatlan, hogy e helyek törték meg a legnagyobb, 
csaknem egyedüli hatást. A lélektani mozzanatok és fejlődések a szerző ez 
uj müvében, nézetünk szerint,kevesebb drámai erőt tanúsítottak. A UÍU alap
eszméje : a királyné küzdelme volna, szerelem és hitvesi kötelesség között. 
Azonban e darab királynéja egy szenvedélytelen, lágymeleg lény, minden 
határozott szinezet nélkül, ki a néző részvétét föl nem gerjeszti, mivel sem 
szavai, sem tettei nem indokolják azt. E szintelenségben, határozatlanságban 



szenved kisebb-nagyobb mértekben a mü többi alakja is, kik között élesen, 
érthetőleg kiemelkedő jellemre nem talált a közönség, ugy hogy mind végig 
nem tudá,mire és kire központosítsa figyelmét és rokonszenvét. Legkerekebb 
alak volt a kemény, nyers Bors ispán (Egressy), ki sok tekintetben emlé
keztetett klasszikus mintaképére, Katona Peturbánjára, s a hallgatóság leg-
zajosab szeretetében részesült. — Méltánylattal fogadtatott a könnyen folyó 
nyelv és verselés s az igazgatóság által eszközölt fényes kiállitás. A z uj jel
mezek szépek, s a mennyire az eddigi történelmi kutatások engedik, hivek 
is voltak. A szinház ezúttal Vizkeleti Bélának e lapok hasábjairól is dicsére
tesen ismert jelmeztanulmányait vette igénybe. Üdvözöljük e téren a ko
moly, művészeti és históriai törekvést. Jókainé a czimszerepet fényes tehet
ségének teljes erejével adá és a közönség élénk elismerésével találkozott. 
Jutalomjátéka levén, előadna előtt egy antik ékszeres magyar mentekötővel 
tiszteltetett meg, melynek csatjára e szavak vannak bevésve : ,, Jókai nénak 
pesti tisztelői 1860," s melyet mai szerepében viselt is. A szerzőt több izben 
hívták, de „nem volt jelen". E szerény önmegtagadás követésre méltó. 

Kedd, dec. 18. „A zsidónő." Opera 5 felv. Zenéjét irta Halevy. 
Szerda, dec. 19. „Eljegyzés lámpafénynél." Operetté 1 felvonásban, 

írták Carré és Battu; zenéjét szerzé Offenbach. Ezt követte : „Egy nö, ki az 
ablakon kiugrik." Vigjáték 2 felv. Irta Seribe. 

Csütörtök, dec. 20. Komlossy K.-né javára : „Kemény Simon." Eredeti 
dráma 2 felv. Irta Kisfaludy Károly. Ezt követi : „A viharos éj." Eredeti 
vigjáték 1 felv. Irta Kövér Lajos. Végül először : „Ma anyámnál ebédelek." 
Vigjáték 1 felvonásban. írták Deeourcelle és Thibourt. Forditotta Komlossy 
Ida Kövéríti. 

S A K K J Á T É K . 
52. sa. fe ladvány. — W i l l m e r s Rudol f tó l (Bécsben) . 

(Ii azon három feladvány egyike, melyekkel szerző a new-yorki versenyen az elsó dijat 

elnyerte.) 

Setét. 

iBi 1 ÜP I 
i * 1311 m i B P 
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Világos. 
Világos indnl * 4-ik lépésre matot mond. 

Figyelmeztetés. Kcsón vettük észre, hogy 47. sz. feladványunk kétfélekép fejt
hető meg. Ezen hamarjában segitni akarván a h2-őn álló Hnszárt g3-ra igazitottnk. 
Minthogy pedig igy a feladvány tnegfejhetetlenné válnék, jobbnak találjuk a Huszárt 
M-ón hagyni, s Világosnak Vft — f5 elsó lépését g6-ra állítandó Söttt gyalog által gá
tolni meg. Aa 50-ik. aa. feladványban h4-re szintén Sólet gyalog állítandó. 

1) 
2) 
S) 

Világos. 
V f 2 - a 2 
V » S - » 5 t 
H b 4 — d 5 

b 3 - b 4 * 

A 47 . számú fe ladvány megfe j té se 
( B . Meszéna Istvántól.) 

A ) Sötét. 
II h 2 — f 3 A ) 
K b 6 — s ö : 
tetszés szerint. 

B) Sötét. 
K b 6 - c 6 
K c 5 — d 6 
tetszés szerint. 

Világos. 
1) 
í ) V a 51 — a 4 
3) K c 8 — o 7 
4) II b 4 - a r, £ 

VILÁGOS. O 
*) 
3 ) V a 4 — b f i + 
4) Vezér matol. 

Sötét . 

a 6 — a 6 B) 
K b 6 — c 5 C) 

d 4 — d S 

Sötét. 

a ö — b 4 
K b 6 — a 7 

Világos 

1) 
3 ) V a 2 — a ö f 
8) K c 8 — d 8 
4) V a 5 — d 5 £ 

Helyesen fejtettek meg. Vessprimben : Fülöp József. — Vj-Btesén : Cselkó 
György. — Bodrog-Ktrenlnron : Skvór Antal — Torih-Sttmt-MiUóso* : Franki A. — 
Marói-Vásárhelyt : Dósa Gábor. — Debreesemieu : Sperber F. — Kit-Kürtösön : Cse-
miczky Károly. - T.-Fiiredtn : Kánásy Gyula. — B.-Ujtdroson .- Kovács Lajos. — Si-
mongáthon : ifj. Tóth János. — Gytrött : Rózsa Elek. — Sfooron : Radváner Vilmos. — 
Bácsién : (lold Samu. — Farabmtyban : Rothfeld Józaef. — Jánosiban : Keszler István. — 

Rövid ertesHeaek. Báct: G S. Régi és könnyű, később jobbakat reményiünk 
Emilnek ! Óhajtva várjuk. As idó halad. Hol és miért késik oly soká? — M.-Ssiqet .• W . 
B. Sötét d 4 — d 3 lépéssel kikerüli a matot. 

A m a g y a r A k a d é m i a palotája . 
— {Ujabb kimutatása) a Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez, a magyar 

Akadémia számára beküldött hazafiúi adakozásoknak. 
XL. közlés : Tisza-Becsről Bartha János 10 forintot. — Orosházáról a 

csizmadia czéhhez tartozó fiatalság Rentsisovszky Ferencz által 6 ft. 40 kr. 
— összesen 16 ft. 40 kr. 

Aa eddigi I—XL. közlésekkel együtt : 13,653 ft. 2 0 kr . , 1 régi római 
arany, 1 huszfrankos arany, 107 cs. arany, 21 kétftos tallér, 1 orosz tallér, 
3 ujftos, 140 húszas, 14 negyedftos, 1 tizes, 1 db. 100 ftos és 10 db. 20 
pftos nemzeti állam-kölcsön-kötelezvény. 

Szerkesztő i mondanivaló . 
5424. h a l " . Talán még a jövó számban. Mert még lesa egy számunk, daczára 

hogy e maira már 5- van irva. Ez idén azon különös kitüntetésben részesülünk, hogy 5$ 
vasárnapunk van, a mi még nem történt e lappal, mióta megvan. Nem mondhatjuk, hogy 
legalább vasárnapban nem volt bőségünk. 

6425. Debreezea. Kiss Sámuel. Vissza fogjuk kérni az illetó kéziratot, melyet na
gyobb czél elérésére bocsátottunk ki kezeink közöl; — elküldjük. 

6426. t'sépa. M. A panasz indokolásához hiányoznak a tények és bizonyítékok. 
Ily átalános vádakkal uem lehet valakinek neki menni birlapilag. A* nem illedelmes do
log, hogy az a bizonyos nr „slafrokban és dohányzó sipkában" jelenik meg a községházá
nál — hanem ezt otthonn is meg lehetne neki mondani. 

6427. Szolnok. Sz. Rosz n ven veszi ön,hogy lapunkban B. O. araszolnoki hang
verseny „rendezője''-nek nevezte magát, holott, ön szerint e czim nem illette. Csak va
lahogy országos kérdést ne csináljunk e dologból; ugy is van most elég. 

5428. Gyöngyös. N. N. Az efféle tyúk- cs teliénpor sem tartozik a nagy világ elé. 
Otthonn kell az ily bajokat elintézni; akad azoknak most majd más birájok is, ha a régi 
nem akart vagy nem tudott igazságot szolgáltatni. 

5429. N.-Oroszt. P. Régebben az volt a gyakorlat, hogy „névmagyaritási" enge
délyért a főméit, udvari kanczelláriáhos kellett folyamodni, a mit könnyen és gyorsan 
meg is adtak. Okunk van hinni, bog} ncost sem lesz másképen. 

5430. N.-Kanizsa. B. J. Sajnáljuk, de a kívánságot most sam teljesíthetjük. Az 
előbbi okok most is állanak. Majd talán más nton. 

5431. Der Ruf Igen gyarló költóitlen fordítás. 
5432. B.-Gyarmat. P. I. Köszönjük a szívességet. A mü sem mint egész, sem egyes 

részleteiben nem jobb az általunk kozlöt tnel. melyet 8 társa közöl választottunk ki. Az 
igaz, hogy egyes helyek itt sem hivek, de mélfánylandó^benne az egyöntetűség, a jó ver
selés és tiszta, költői nyelv. Az ntóbbi tulajdonokat a küldött műben sokkal kisebb mér
tékben találjuk meg. 

5433. V - Körös. Az arczkép nem használható. Maga a'tárgy nem bir ránk nézve 
elég érdekkel. 

5434. Kap ronrza X. T . Z. Sajnálva kell kijelentenünk, hogy a jelesen irt czikket 
nem fogjuk közölni. Orvosi vitát előidézni, nem lehetett czélja lapunknak. Az itt megje
lent, 3 külföldi jeles források után készült czikk nem volt határozott véleménynyilvánítás, 
mint inkább egyszerű előadása a tárgy históriai fejlődésének — mely elvbeli vitatkozásra 
nem tart igényt s azt megérdemelni nem is akarja. Lapunk korlátozott tere és közlendó
ink sokasága kényszerit, önt kérnünk, hogy helyzetünket méltányolni szíveskedjék. 

5435 Ungvár. F. E. ön szives figyelmét örömest fogjuk viszonozni. 

tér. * ) 
Folszólitás. Ezennel fölszólítjuk „A mezőgazdaság könyve" kiadóit, 

szíveskedjenek az elkezdett munkát már valahára bevégezni és kiadni. Tud
juk jól , hogy nagy a munka, de azt is, hogy már ideje lenne, kezeink között 
hadd forogjon azon becses munka. — Sok előfizető már ki is halt. Bár újévi 
ajándékul örvendeztetnének meg mind a két kötettel. — Déés vidékéről Többen 

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelős-
léget a Szerk. 
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és betinap 
Katholik. éa Protest. 

naptár 
Gör.-orosz 

naptár 

© N a p 

kelet nyug. 

December 
2 3 
2-4 

2 5 

17 
88 
a 

Vasár. 
Hétfó 
Kedd 
Szerda 
Csötört 
Péntek 
Szomb. 

G 4 Viktória 
Adám és Éva 
B Nagykar. 
István vért. 
János ap. év. 
Aprószentek 
Tamás vért. 

G 4 Vikt 
Ád. Éva 
H Vi kir 
Istv. V . 
János 
Aprósz. 
Jonath. 

Dec. (ó) 
11 B 2 9 Dán. 
12 Spiridion 
13 Eustrat 
14 Kántor. 
15 Eleuther 
16 Aggeus 
17 Dániel pr. 

Holdnegyed : ® Holdtölte 28-án 4 óra 33 perczkor reggel. 

Izraelit, 
naptár 

Tebet 
10 Bjt Jer 
11 (ostr. 
12 
13 
14 
16 
16 Sab. 
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P 
40 

9 
•47 
3 1 

80 
41 
56 

P-
3 
t 
7 

•2> 
20 

G 
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T A R T A L O M . 
Régészeti levelek Ipolyi Arnoldhoz. IH . (Szent László képével). Rómer Flóris. — 

Tanács. Tompa. — A vajda leánya (vége). P. Ssalkmáry Károly. — Pápai Páriz Ferencz 
(arcz- és czimképc.) Kátay Gábor. — Böngészet. = Tárház : Kakas Márton levelei. 184. 
Adatok Petőfi halálához. X V I . — X X . Egyházi éa iskola. Közintézetek, egyletek. Közle
kedés. Irodalom és művészet. Ipar, gazdaság és kereskedés. Mi újság? Egyveleg. Szin
házi napló. Sakkjáték. Magyar Akadémia palotája. Szerkesztői mondanivaló. Nyilt tér. 
Heti naptár. 

Melléklet : Előfizetési felhivás „Magyarország" czimü 
politikai lap 1861-ik évi folyamára. 

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

tiadó-iuiajdBoo. Ueckcaaet baxatav - Nyaatatja Laaderer es Heekenaat, eg}et*na.utcza *. szaza alatt Peatea. 186*. 




