20
V. U. szcrk.-ncl begyült összesen 14,937 ft. 1 kr.
1 régi római arany, 1 huszfrankos arany, 112 db.
cs. arany, 21 kétpftos tallér, 27 porosz tallér, 1
orosz tallér, 4 ujftos, 146 húszas, 18 negyedftos, 1
db. 100 pftos és 10 db. 10 pftos nemzeti államkölcsönkötelezvény és 1 db. 100 pftos erdélyi úrbéri
kötelezvény.

Nemzeti színház.
Péntek, jan. 2. „Pajtáskodás" vigj. 5 felv.
Irta Seribe, ford. Feleki.
Szombat, jan. 3. „Férj az ajtó előtt" és ,,Fortunio dala." 1 felvonásos operettek Offenbachtól.
Vasárnap jan. 4. „A zsidó". Népszínmű 4
szak. népdalokkal. Irta Szigligeti, zenéjét Erkel F.
Hétfő, jan. 5. Dráguss Károly vidéki színigazgató follépteül : „Könyves Kálmán". Dráma 5
felv. Jókaitól. A vendégszinész a beteges, de jóságban, nagylelkűségben fölülmulhatlan királyt lielyes felfogással tüntette elő. Látszik, liogy nemcsak szerepe betűit, hanem annak jellemét is
tanulmányozni szokta. Szavalata szép, tiszta, minden vidéki álpáthosztól ment. Kiejtése jó magyaros. Számára a jövő igen biztató.
Kedd, jan. 6. „A peleskei nótárius" Eredeti
énekes bohózat 4 felv. Irta Gaal József, zenéjét
Thern K. E régi jó magyar bohózatot a nemzeti
szinházban is régi jó eredeti alakjában szeretnők
látni. Az uj átdolgozás sokat rontott rajta, anélkül
hogy csak valamit is javított volna.
Szerda, jan. 7. „Pajtáskodás" vigj. 5 felv.
Irta Seribe, ford. Feleki.
Csötörtök, jan. S. Marchetti 3-ik follépteül :
„Norma" opera 2 felv. zenéjét irta Bellini.

Budai népszínház.
Jan. 2. ,,Angolosan." Vigjáték 2 felv. Ezt
követte : ,,Férj az ajtó előtt." Operetté Offenbachtól.
Jan. 3. „Stevn Izsák." Énekes vigjáték 3 felvonásban. E rég nem látott darabra a színház
egészen megtelt.
Jan. 4. „Csörgő sapka." Bohózat 3 felv.
Jan. 5. „27. RákóczyFerencz fogsága." Dráma
4 felv. Irta Szigligeti.
Jan. 6. „A csikós." Eredeti népszínmű 3 szak.
Irta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi. A főszerepben Mészáros Károly, a debreczeni „Dongó" volt
szerkesztője lépett föl.
Jan. 7. „Egy kis hazugság." Vigjáték 3 felv.
Benedix után magyarította Tarnay Pál. E csinos
kis vígjátékot a közönség másszor is örömmel
nézi végig.
Jan. 8. „Eljegyzés lámpafénynél." Operetté,
és „Tiiz a zárdában." Vigjáték 1 felvonásban.
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Katholikus és Protestáns
naptár

SAKKJÁTÉK.

Szerkesztői mondanivaló.
6380. Kadarkut. N. S. Hagyjuk nyugodni a holtakat.
Hiszen az már valódi theologiai lapba raló értekezés volna
és sorainkat héber és görög betűkkel diszesitené. Hadd
legyen a tárgy részünkről bt-fejezve.
6381. Körösnagyrév. B. L. Nem a mi akaratunkon
múlt, hogy a tudósítás ki nem jöhetett. Kiadása lehetetlen.
6l82. Klagenfurt. S. K. Nem tudjuk, miféle „magyar
dalok kiadását" említi ön. Mi semmiféle ily vállalattal kapcsolatban nem állunk.
6383. Tornallya. H. B. és II. G. Fogadják a szíves
megemlékezésért köszönetünket.
6Ü84. Buda. E. Zs. Az arczkép elkészült s nemsokára
meg fog jelenni.
6385. Vésztő. E. B. A régi okmány nyal meg fogunk
kinálni egy régiségbuvárt, ki azt bizonyosan meg fogja
becsülni.
6386. Sz. Földvár. O. M. A harangfelirat igen jó
lesz harangbuvár-tudósunknak. Átadjuk.
6387. Kisújszállás. Dr. F. A kézirat nincs többé
birtokunkban, a mit nagyon sajnálunk. Az enyészet szele
azóta régen elseperte.
6388. M. Sziget. Sz. L. Kénytelenek vagyunk előbbi
kijelentésünk mellett megmaradni, — a mit, lehetetlen,
hogy ón is teljesen ne méltányoljon- A hirdetések és mellékletek ügye nem a mi rovatunkba tartozván, kérnünk
kell önt, hogy eziránt kiadónkkal szíveskedjék magát
összeköttetésbe tenni.
6389. Kimágota. I. L. A kivánt statistikai adatok
igen érdekesek volnának, de oly terjedelemben, források
hiányában szenvedünk.
6390. \. Zerind. B. I. A küldeményt szives köszönettel fogadtuk. A kívánt könyvet az antiquariusoknál eddig
hiában kerestettük. Körülményesebb czimét kérjük.
6391. Velejte. Sz. Gy. Örvendünk a viszonttalálkozásnak.
6392. Sz—z M—ly. r. kath. lelkész urnák (nem tudjuk, hol? mert a hozzánk czimzett levelén megemlítve
nincs, az előfizetési megrendelés pedig a kiadóhivatalban
maradt). A szivességet hálásan fogadtuk. A kitűzött feltételre gondunk lesz, — ereszben biztosíthatjuk önt. A kivánt arczkép, hogy hova küldendő, a fentebbi oknál fogva
nem tudjuk.
6393. Szötiy. M. G. Előbb is küldtünk, s most njra
útnak indítottunk egy példányt. De hát szüksége van-e
barátságnak és jó akaratnak ily nyomtatott példányokra,
s nem alkalmatos-e minden tiszta ív papiros nevek és számok följegyzésére? Oh practical man!
„.>, 6394. Korhány. Sz. M. A jó indulat nyilatkozatát hasonlóval viszonozzuk. A tudósításokat szivesén veszszük.
6395. Temetőben. Nem adható.
6396. Zöld erdőben. Egy szikra nyoma sincs ebben
költői léleknek. Ne bántsa ön ezt a mesterséget A másik
czikk annak idejében megjelent lapunkban.
6397. Felvincz. F. M. A kiadó-hivatalba a kellő ö s szegnél több nem érkezett. A tévedésnek más oka lesz.
6398. Debreczen. K. K. Az ajánlatot köszönettel veszszük s abba szives örömest beleegyezünk. A vállalkozó
tudós hazafiakat üdvözöljük nemes szándékaikban. Az
ígért szöveget várjuk.
6399. Enyészet képe. Valóban még igen „ifjú fáradozás." Majd öregebbet kérünk.
6400. Csanád. B. S. Fájdalom, hogy minden, a mit e
részben tehetünk, abból áll, hogy a czikket ugy, ahogy van,
okulás és javulás végett az illető baklövésznek in natura
elküldjük. De ne kivánja ön, hogy mi is nyeljük a kortyot.
Mi megadjuk magunkat.

Ciöröjt-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

kél

159-ik számú feladvány. — B a y e r K o n r á d t ó l
(Olmützban).
(Sietünk olvasóinkkal is közölni, a mit a londoni legközelebbi feladvány-versenyről tudunk. E pályázás körül az
angolok átalában roppant hanyagul jártak el annyira, hogy
még azt sem lehetett megtudni, ha vájjon a beküldött feladványok megérkeztek-e? Most, londoni tudósítások után
annyira rájöttünk hogy az első dijat Bayer Konrád nyert©
el, — s addig is, míg kimeritóbb tudósításokat hozhatnánk :
e nehéz és gyönyörű egyik első pályanyertes feladványt
olvasóink figyelmébe ajánljuk.)
Sötét.

Pest, január 18-án 1 8 6 3 .

í

N aF delel nyűg.

(3- H O 1d •
delel nyűg.

kél

Január
ó. p- P- m. ó. P- ó. P- ó.
Decemb. (ó) Tebet
D 1 Ep Matild DlVizk.ut. 30 F Aniz Z.
7 48 8 7 4 29 11 34 4
20 .
5
Ernest püspök Jámbor
31 Melánia
7 48 8 30 4 30 * *
21
7 47 8 53 4 31 0 44 6
Veronika, Vidor Vidorka
1 Jan. 1863. 22
Bódog (Félix) Szépike
7 46 9 15 4 33 1 58 7
2 Silvestír
23
Mór
24
Pál első rem.
3 Malahias
7 46 9 37 4 34 3 12 8
Márczell, Géza Gyözö
4 70 tanitv.
25
7 45 9 58 4 35 4 24
37 5 30 10
Antal rem. León Magányka
5 Theophant
26 17.Sabb 7 45 10 18
HoldiM'tfyt'tl : Utolsó negyed 13-án, 1 óra 23 ; lercz regg el.

P- ó. P-

23
9
58
50
47
47
50

10
10
11
11
12
1
2

10
34
2
34
16

8

12

Csupán Vasárnapi Újság :
Egész évre (január—december)
Fél évre (január-június)

b

d
e
f
g
Világos.
Világos indul, s 5-ik lépésre matot mond.

154-dik számú feladvány megfejtése.
(Grosdemange-tól.)
Világos.
Sötét.
1) F c 1 — g 5
B a 1 — g 1 : A)
2) B c 7 - c 5 t
b 6 — c 5:
3) F g 5 - d 8 .j;
A)

)

Fh6 — gö:

b 6 - b5
2) B g 1 - g 5 : f
3) H d 6 — c 4 £
Helyesen fejteitek meg. Veszprémben: Fülöp József.
Nagyváradon : báró Meszéna István. — Gyepesen : Kun
Sándor.— Váczon : NiczkyPál. — Tisza-Tarjártban: Nyilas
Alajos. — Moóron : Mendl Félix. — Buzsákon : N. N. —
Derecskén : Krenosz Rudolf.— Kún-Szent-Miklóson : Bankos Károly. — Kassán : Skvór Antal (a 153-at is). — Pa~
rabutyban : Rothfeld József. — Tordán : Szentpétery Antal.
— Bajmakon : Weisz Fülöp. — Kis-Ujszállásról . Tompái ak.

Báró Kemény Ferencz (arczkép). — A haladás egyes
jelei Magyarországban. II. I I I . —rt. — Az erdei forrás.
Thaly K. — Miranda. Jókai Mór. — Őseink szigorúsága a
káromkodás ellen. Pataki Ferencz. — Hol és mikép terem
a Vas. Újság. (Vége). P. A. — A madarak és a mezei gazdaság. Dr. B. L. — Rókavadászat a Biliéi pusztán. Egyveleg. — Tárház : Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság,
kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Mi újság? —
Adakozásain Akadémia palotájára.— Nemzeti szinház.—
Budai népszínház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Hetinaptár.
Felelős szerkesztő Pakli Albert (lak. magyar-uteza 1. sz. a.)

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 1863 évi folyamából teljes számú példányokkal
még folyvást szolgálhatunk.

föltételek:

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt félévre, azaz : január-június 5ft.— Egész évre, azaz : január—december 10 ft
Csupán Vasárnapi Újság félévre 3 ft, — Csupán Politikai Újdonságok félévre 3 ft.

Érintett lapok megnagyobbított alakban és tiszta finom papíron jelennek meg.
Tiz előfizetett p é l d á n y r a

egy t i s z t e l e t - p é l d á n y

j á r . — A pénzes-levelek

b é rm e n t e s

küldése

kéretik.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala Pesten.
(Egyetemutcza 4. szám alatt.)
Kiadó-tulajdonos llerkenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és llerkenast, egyetem-utcza 4-ik szám alatt Pesten 1863.

10 ft.

:

Fél évre (január—június)
Csupán Politikai Újdonságok :
Egész évre (január—december)
Fél évre (január-június)

6 ft.
g ft

B o d

IÍ

Figyelmeztetés!
Előfizetési

E l ő f i z e t é s i
f ö l t é t e l e k
f § 6 3 - i k
é v r e :
a Vasárnapi Újság; és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva

Egész évre (január -december)

TARTALO M.

NA PTÁR. ^S*—' )

Tizedik évi folyam.

3-ik szám.

g ft
3 ft

P é t e r.
(1712-1769.)

Dod Péter a legnevezetesebb magyar
irók közé tartozik. 56 könyvet irt, melyek
közöl 20 megjelent nyomtatásban. Mindenik
nagy szolgálatot tön, s ma, száz év múlva
is tanulságos. Kiadatlan müvei közöl sok
ma is teljesen megérdemlené a kiadást.
Megszoktuk, Kazinczyn kezdeni a magyar irodalom valódi fejlése történetét, a
magyar nyelv újjászületését. E
fényes név, részrehajló, bár kiérdemlett tiszteletünkben, elhomályositá a korábban élteket. Bod
Péter, kinek halálakor 1769-ben,
K a z i n c z y csak tizedik évében
járó fiucska volt, s z o m o r ú b b
korban élt Kazinczynál. III. Ká
roly és Mária Terézia uralkodása
alatt a magyar nemzeti szellem
téli álmát látszott aludni; az alkotmányosság, kivált Erdélyben
odajutott, hogy vallásos hitökért
főurakat vetettek börtönbe s ki
nem bocsátották, mig kötelezvényt nem adtak magukról, hoo-v
elhagyják vallásukat; — mig Kazinczy pályájának nagy része a
politikai és nemzeti újraéledés
korába esik. Bod Péter a magyarság legnagyobb hanyatlása korában, mintegy huszonöt éven át
csaknem társak nélkül, egymaga'
egész irodalmat tartott fenn A
latinság amaz idejében magyar
könyveket irt, még pedig idegen
szavakkal nem nagyon kevert
nyelven. Ha nem volt nyelvújító :
tartalmas, világos, könnyű és izlessel párosult előadása által nevezetes müvelője volt az irodalmi
nyelvnek.
Azonban nemcsak nyelve által szolgál átmenetül a régi magyar irodalomból az újkoriba, hanem müv u tárgya által Í 8 . Müveinek nagyobb és
^becsesebb része az előtte való korszaeáh„ l r o d f l m á n a k történetét foglalja ma-

él csupán, vagy kiválóan az irodalomból. Bod
Péter az ily ferde fogalmuak szemében igen
furcsa tünemény lehet. Életét egészen félreeső kis helységekben tölté, mint lelkész, költeményeket soha sem irt, s müveiből nemhogy jövedelmet húzott volna, hanem a maga
költségén adta ki. Legfeljebb annyiból állott üzérkedése, hogy a mit egyik munkája-

u
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ból bevett, egy következendő kinyoinatására
forditotta. Az erdélyi helvét hitvallású aristokratia, mely ugylátszik, közönsége és valódi tisztelőinek roppant többségét tette s
7
m a ÍS
forrá8ul
szol ál
melynek
valódi műveltsége már azon korhatnal * í ™
™
g "
r e s z b e n a z
várának
irodalomtörténet bu- ban is elismerést érdemel, segítette őt kisebb
nagyobb mértékben e kiadásokra : egyik 5,
, í p J Í n k b a n s o k s z o r csak azon másik 20, harmadik 50 forintot, egy negye,k, verseket,novellákat ir, Pesten dik papirost adott a nyomtatásra; de a költ-

ségek nagyát, maga az iró, a szegény református pap viselte.
Bod Péternek kéziratban meg van eoy
önéletleirása és magánjegyzetei, melyekből
látni, hogy renkivül pontos és gazdálkodó
ember volt. Bevételeit, kiadásait följegyezte
az utotsó krajezárig. Tiz év alatt "összesen
elköltött 4687 forintot 58 dénárt. így egy
évre közép számítással ötödfél
száz forint esik. (Értendő pedig
nem mai, hanem magyar forint,
azaz ezüst húszas.) Egy-egy
könyv nyomására, (s majd minden évre esik egy) 200—300 forintot ad ki — előre.
Nem kis bajjal járt akkor a
könyvkiadás. Félreeső helységéből Bod Péter külföldre, vagy
Szebenbe, Pestre küldi kéziratait s a könyvnyomtató magának a szerzőnek küldi vissza a
példányok nagy részét. Az iró
osztja ki a főurak közt, kik egymásnak eladják, vagy a „compactorok"-nak, kik országos vásárokon sátor alatt árulják —
rendes könyvárusok kevés helyen lehettek. Egy kis részét elajándékozza.
Azonban könyvei nem kis
kelendőségben részesülhettek. —
Több munkáját nyomatta 1000
példányban,
Bod P é t e r munkái pedig
többnyire a vallást és magyar
irodalom történetét tárgyazók, s
még a mi mulattató olvasmány
is, czime „Sz. Hilarius" és erkölcsi oktatásokat foglal magában.
Ha Bod Péter más iró volt,
mint a mostaniak, közönsége is
más vala. Bod Péter kedvencz
irója lehetett az akkori intelligentiának, —
midőn 1000 példány elkeltére számit, Ma
oly könyv, minő az „Athénás," (irodalomtörténeti mű) „Smirnai sz. Polycarpus élete"
(egyháztörténeti mű) már czimökkel elijesztenék a csak könnyű olvasmányt kivánó
közönséget, mig az akkorit ilyes tárgyak
érdekelték legjobban.
Nem is csoda egyébiránt, hogy a protes

ter emlékét fölelevenité, s hiteles arczképének s életét és munkáit tárgyazó sok uj
adatnak fölkutatására annyi fáradságot fordított. Azokat pedig, kiket a nevezetes férfiú
irodalmi munkássága s életeseményei közelebbről érdekelnek, figyelmeztetjük, hogy
tudvágyukat a Budapesti Szemle érintett
füzeteiből teljesen kielégíthetik.
n.

tantismus üldözése kocában a lelkiismeret
szabadságát s annak történetét tárgyazó
müvek népszerűek valának.
Rod Péter, mint iró lett a nemzetiség és
lelkiismeret-szabadság egyik bajnokává. Ö
irta meg az erdélyi protestantizmusnak a |
kormányhoz télterjesztett sérelmeit, ö mert
azon korban, midőn az I. Leopold alatti vallásos üldözés meg akart újulni, irodalmi téren lelket, bátorságot önteni a esüggeteg
kedélyekbe. S csak halála mentette meg,
hogy a védett ügy martyrjává nem lett.
1768-ban már el volt végezve ellene a kereset .,Athénása" és „Polycarpusa" miatt — s
e könyveken kezdődött Erdélyben a könyvrcusiira bevitele.
Bod Péter született 1712-ben február
22-én. szegény, nemes szülőktől, Felső-Csernáronban. Háromszéken. Mintegy 12 éves!
koráig az ottani iskolába járt télen át, nyá- I
ron pediií barmokat őrzött az erdőn. Kkkor i
az euyedi főiskolába vitetett, miután apját !
is elveszte még hét éves korában. Ott, egy |
akkori lelkes magyar és protestáns hölgy, |
gr. Bethlen Kata és mások pártfogását meg- |
nyervén, kitűnő tehetségei és szorgalma
által, képes lett 1740-ben a lejdai egyetemre
menni, hol rendkívüli tevékenységgel töltött
három év alatt az akkori kor tudományának több agában képezé ki magát s egyszersmind figyelemmel volt a magyar történetre
vonatkozó külföldi levéltárakban lelhető ada- \
tokra. Visszaérkezvén hazájába, gr. Bethlen j
Kata udvari papja lett Hévíz nevű faluban, j
Onnan 1749-ben Magyar-Igenbe választák j
lelkészszé s itt élt. itt munkálkodott haláláig
1 7(iít-ig.
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Népdalok.
i.
Hozd át révész a dereglyét,
Vigy át hamar ha szeretsz meg !
Drága pénz lesz, csók lesz a vám;
Megígérem, meg is adnám !
Nagy szél támadt, zivatar zúg.
Kormány tágul, törik a rúd;
Tisza vize haragos viz,
Csalfa lélek, benne ne bízz !
Kincsem révész, gyere értem !
Keszketek a hideg szélben :
A fejemet hova hajtsam,
Patyolat a ruha rajtam.
Rózsáin, áldjon meg az Isten!
Jobb neked tul, nekem innen;
Beh jó ez a széles árok,
Ezt. tudom hogy át nem hágod !
II.
llabzik a fű, majd meg is dűl,
Szent-Jánosra kasza pendül;
A rétemet megkaszálom,
Ugy etetek tele jászlon.

A paripám neve holló,
Szem nevelte, az csak a ló!
Magyar-Igen a Kár.-Feliéi-várról Enyedre
Vékony Iába, nagy serénye,
vezeti'i úttól balra, a boráról hires erdélyi j
Vágtatás az ügetése.
„He»valjá"-n fekszik, kies vidéken, hol e ne- j
vezetés férfiú emléke örökre élni fog, habár
Én koplalok, — a lovamnak
Kell a széna meg az abrak;
sírjának ma nyomát sem találhatni.
Este reggel három véka,
Az ezelőtt száz évvel élt igeni hivek, kikTűzbe, vízbe viszem még ma.
nek száma nem haladhatta meg egy mai
közepes faluét, alkalmasint lelki élvezettel
Napszállatra megy a felleg.
hallgaták tiszteletesük tanulságos, egyszerű
Nem jó szél ez, valamit vet;
Háború lesz, el se múlik,
vasárnapi szónoklatait, megindulással temeSok adósság letudódik.
tési beszédeit, örömest elmentek hétköznap
is a soha el nem mulasztott imákra, beesül- i
Holló lovam alig állhat.
hették benne a rendtartó, s hivatását alapo- j
Ne rágd ugy a zaboládat !
*an értő egyházi szolgát, a feddhetlen életű j
Enned adok ha ehetnél,
Megnyeríi'ellek ha mehetnél !
"•vöngéd családapát, sa kalapemelintést sze- j
rétetteljes mosoly kisérhette minden arezon,
Hol van árok nem is nézem, ,
midőn . - mint egy akkori leírásban olvasA kit űzök : hamar érem,
suk —. v ,,magas, hasas termetű, egyenes
Jól fog az én kardom éli . .
lelkű fértiu"-t az utczán találták, a mint csizValaki megkeserüli !
mája szárába dugott kaczorral ment ki szőTompa Mihály.
lejébe, hogv versenyt dolgozzék szórakozásul a munkásokkal; szerethették benne a
viszontszeretet azon jelét, hogy bár fénvesb
A haladás e»v<'s jelei Magyarállásokkal kínálták meg, soha el nem hagyta
országban.
tikét. Talán büszkék voltak rá, hogy papjok
akadémiát végzett, tudós férfin ; s azt is bag ,
ív.
jos volna hinni, hogy épen csak az igeniek
A haladás jeleiről a szellemi téren, sz©előtt lett volna titok azon országos esemény,
hogv papjok után egy s más nevezetes al- lottunk : vessünk futólagos pillanatot az
kalommal főurak, grófok és bánik küldék anyagi érdekek mezejére, s látni fogjuk,
hintójukat, s voltak hozzá más megkülön- hogy nemzetünk, mely alig kétszáz éve, hogy
böztetett leereszkedéssel; de aligha sejtek, megmenekült a török barbár hatalom alól,
lugv vannak e tiszteletes tudós férfiúnak épen nem pirulhat hazája jelen állapota
oly érdemei, melyek nevezetesebbé teszik miatt.
Ha Magyarországot dúló tatár csordák,
a püspököknél, sőt magánál az ország „gubernátoi'"-ánál, kinek nevét gyakran egy és romboló török hadak el nem pusztítják,
embernvoni elfeledi, mig Bod Péteré száz év mi is elég építészi emléket mutathatnánk
múlva is ismeretes s fölkutatnak életére és fel, mik az Árpád királyok, az Anjouk és
munkáira vonatkozó minden kis adatot oly j Hunyadyak müizléséröl. s fény, pompa és
nevezetes férfiak, minő p. o. napjainkban kényelem-szeretetéről élő bizonyságot tengróf Mikó Imre.
nének. Azonban, az idők mostohasága miatt
Mert ezen rövid vázlatos adatokat is az ős magyar korszak idejéből, a fennmaradt
azon életrajzból használtuk fel, melyet gr. kassai, s az újra átalakított pécsi székesegyMikótól adott ki a „Budapesti Szemle'- leg- házakon kivül valamely, a maga nemében
közelebbi két füzetében. Köszönetet kell eredeti, s teljességre vitt építészeti emlékekmondanunk a nemes grófnak, hogy Bod Pé- kel alig bírunk.

E tekintetben, a mivel mégis bírunk,
majdnem kizárólag mind az ujabb, sőt épen
a legújabb kornak köszönhetik létüket. Pest
városa oly uj, hogy házsoraiban már az is
ritkaság, ha valamaly épület Mária Terézia
korára emlékeztet. Legrégibb épületnek látszik, a kegyesrendiek konventjének a városháztér felé néző szárnya : ez azonban legközelebb újra fog építtetni; valamint a Dunára
szolgáló homlok ezelőtt mintegy húsz évvel,
az udvarra eső rész pedig épen most emeltetik három emeleti magasságra.
Pest városának dunaparti homlokzata,
egyetlenegy házon kivül, mind a jelen nemzedék korában épült. Harmincz évvel ezelőtt a Keinnitzer ház, ma szálloda az „angol királynö"-höz, volt a sorban legszebb
épület. 1838 után, az árvíz következtében a
Dunapart feltöltetvén, e ház, valamint a
mellette álló s nem rég ezelőtt renaisance
ízlésben épült városi redout, eltörpült alakjaikkal már-már sérteni kezdek az épületek
során gyönyörködő szemet. Ezóta az „angol
királynö"-höz czimzett vendéglő szédítő magasra emelkedett : mellette a byzanti stylben épülő redoutnak, mely kevés kivétellel,
már tetőzet alá jutott, ha jövőre elkészül,
széles Európában is nem sok párját találhatnók.
A két testvérvárost, az 1836-ki országgyűlés határozata következtében, állandó
szilárd lánczhid köti össze; szemközt vele a
budai alagút, óriási kövekből faragott homlokzatával; a várba a régi meredek ut helyébe, lassan emelkedő kényelmes kocsiút készült. Itt van a budai magyar népszínház is,
mely azonban, mint más ily intézeteknélis
megtörtént, e pillanatban épen a „gyermekkori betegségek" időszakát kénytelen átélni.
A ki csak egy évvel ezelőtt is, Budáról,
a lánczhidon át Pestre jött, gyönyörködteté
szemét a négyszögü kövekből rakott kettössoru partépitményeken, a viruló ifjú város
felé tekintve, azonnal észrevéve, hogy a Dunapart palotasorainak tökéletességére még
valami igen lényeges hiányzik. Tudniillik a
lánczhid majdnem Pestváros északi részének
végére esett; szemközt vele négy, a többihez
hasonló nagy háznál több nem állott, azután
pedig jelentéktelen egyemeletes házak, még
hátrább, raktárak, sőt üres telkek következtek. Közvetlen a lánczhid szomszédságában
gödrök, homokbuezkák és szemétdombok
kietlenkedének. Itt, a hol minden négyszög
ölnyi tér többet ér egy pár hold szántóföldnél, a haza bármily termékeny vidékén !
Ma már egyes buzgó hazafiaknak, pártoltatva a közönség részvéte által, sikerült
kivinni, hogy e szomorú hely, a legközelebbi
években a főváros legdíszesebb középpontja
legyen. A kik az Akadémia palotájára
adakoztak, feláldozott ezreikkel, vagy szerény filléreikkel, nemcsak a haza szellemi
felvirágozását mozditák elő, hanem egyszersmind kezdői és indítványozói voltak annak
is, hogy Pestvárosa ezen elhanyagolt pontja,
ugy emelkedjék fel, amint ezt, a disz, szükség, s az egésznek panorámája régóta megkívánta volna.
Az Akadémia az egész éven át folytatta
az építést; a roppant mélységű alapok lerakattak, a falak felemelkedtek a földszinti
ablakok felső ivezeteig; a kőfaragók télen át
is szorgalmasan dolgoznak, ugy, hogy tavaszra, a kész anyag felhasználása által a
munkálatok gyors folyamát szemlélendjük.
Egyúttal e palota építése a leghathatósabb
buzdításul szolgált arra nézve, hogy a tökepénzzel rendelkezhető tulajdonosok kedvet
erezzenek a példa követésére. Az épülő palota hátamögött a múlt évben, egymásmelleit két hasonló magasságú négyemeletes
ház épült; közvetlen ezek szomszédjában egy
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harmadik pénzes ember, a két elsőhöz ha'sonló nagyszerű épületnek rakatá le alapfalait, Ismét felébb nyolez üres telek áll, s
' mint tudva van, a város ezen helyek elárverelését már elrendelé. Egyszerre tehát, kiépül a Dunapartnak eddig csonka északi
sora, belől, szemközt aDorottya-utczával, az
akademia-uteza alakul; melyet Pest egyik
legpompásabb, s most mégis hosszabbított
utezája az úgynevezett „Föut," metsz át.
A város belölröl is szépül, emelkedik :
azonban nem minden évben egyenlő arányban. Minden kereskedelmileg kedvező év,
..egész tömeg uj vagyonos polgárt teremt.
Az átalános jólét haladást mutat; fájdalom,
hogy ezzel a fényűzés és csillogási vágy
karöltve jár, ugy, hogy e tekintetben Pest,
más sokkal szilárdabb alapon fekvő gazdagsággal biró várost is messze tul halad. Itt
legtöbben rögtön akarnak felgazdagodni, s
ezen utjokban eddig szerzett vagyonukat
folyvást koczkáztatják. Néhány szerencsés,'nek sikere, kelletinél több merész vállalkozót
csábit a veszélyes útra.
Különben ezen termékeny s nekünk elég
nagy Magyarországban bőven feltalálhatjuk
azon eszközöket, miknek czélszerü felhász.nálásával anyagi helyzetünket folyvást javíthatjuk.
Nem történhetik ez rögtönözve, a nem
'saját hibánkból elkövetett százados mulasz'tások után. Tudjuk, hogy a kik velünk rendelkeztek, oly iskolai rendszer jármába ve'tének mindnyájunkat, hogy a magyar emberből lassankint csupa prókátor-nemzetet
. neveltek : azalatt pedig a beköltözött idegenek a keresztágak legjövedelmezőbb nemeit
foglalák el, felgazdagodtak, s most az ujabb
nemzedék,tízszeres szorgalommal, kitüréssel
és erőfeszítéssel kénytelen versenyezni azokkal, a kik, hogy ugj fejezzük ki magunkat,
elölünk a tejfelt már leszedték. Szerencsére
ezen beköltözött idegenek fiai, örökösei, születésüknél fogva e hon gyermekeivé fogadtatván, ma már a legnagyobb részben sorainkat erősitik.
Igaz, hogy gyáriparunk még bölcsőjében
fekszik : de az ezzel járó gazdagság s a vele
egybekötött éhenhalások nálunk is bekövetkeznek, mihelyt Magyarországnak és Erdélynek 12 millió helyett 18—20 milliónyi népsége lesz. A mostani nemzedék feladata az
ős termékenységgel biró földet jövedelmezővé tenni.
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Dlíranda.
Elbeszélés, irta JÓKAI MÓR.
(Folytatás.)

II.
Az uj települök egész készülettel jöttek,
volt közöttük mindenféle kézmives; a harezosok mindegyikének kellett valami mesterséghez érteni; ki ács volt, ki asztalos, ki
varga, ki takács, s a kard és muskéta mellett magával hozta mestersége eszközeit is.
Nunjo rögtön neki állította száz emberét a
romnak, ötvenet a hajó védelmére hagyott
s néhány hét letelte alatt ismét födél alatt
állt a váracs, szépen befödve pálmakéreggel
zsindely helyett; az égés, a pusztulás utolsó
nyomdoka is cltakartatott, az udvarról és
környékről kiírták a bozótot, a szobákat
egyszínűre bemázolák, a kis gyermek-kéz
véres nyoma is eltűnt a falról, s a termek
rögtönzött székekkel és ágyakkal rakattak
meg, miket nádból fontak. Nemsokára félvonatott a várudvaron álló póznára a spanyol lobogó, s három lövés a várfalakra
felvont ágyukból jelenté a hajó népének,
hogy a telep kész a vendégek elfogadására.
A hajón hagyott ötven harezos és a nők,
gyermekek, kik a telepitők családjához tartoztak, málháikkal együtt dereglyékbe keltek s örörnriadallal szálltak ki a partra. Ott
mindenkire várt, a ki hozzá tartozott, férj,
apa, vagy testvér s a vidám Karaván derült
kedvvel vonult át a régi bambuszhidon a
helyreállított telepre. Mi borzalom fogadta
ott az első megjelenőket? azt a gyöngébb
szivüek nem tudták meg soha,
A gályáról azután kihordták még, a mi
a telep lakosainak szükséges volt; európai
házi állataikat; s az ötven harczi paripát
a lovas vitézek számára; a hajó még azután
egy napig ott czirkált az öböl előtt, akkor
ágyulövésekkel üdvözölve az ottraaradókat,
eltűnt a viz láthatárán. A második telep magára maradt ugyanazon a helyen, a honnan
az elsőt kiirtották.
A mint a vitorla letűnt a sik tenger látköréröl, előjöttek hosszú dereglyéiken a
Timbuek.
Az újvilág öslakói; rézszin arczczal, rézfegyverekkel.
Talán épen ugyanazok, kiknek kezei Diaz
de Solis vérében fördöttek.
Nem jöttek sokad magukkal; nem is jöttek ellenséges indulattal; egy küldöttségvolt ez csupán a nemzet vezéreiből, kik a
Tahu-tollat viselik kontyukba tűzve; azok
is lerakták ottkünn fegyvereiket s fonott
kosarakban gyümölcsöt, póznára kötött malaczokat, és lőtt vadakat hoztak saraglyákra
téve; a vezérek mellett jöttek asszonyaik,
nyakukba ültetett kis gyermekeikkel.

Azonban a gyáriparnak azon nemei, melyek a mezei gazdasággal közelebbi összeköttetésben vannak, már is örvendetes virágzásra jutottak.
°
A ki Pest külvárosában, valamely magasabb helyről széttekint, figyelmét legelőször
ama keskeny magas gyárkémények elszaporodása ragadja meg. E sorok írója, csak azon
terén, a hova szállásának ablakából elláthat,
ezen évben hat ily gőzerővel működő gyár
keményét látta egymásután újból felemelkedni. Különösen pedig Pesten ugy, mint a
A ki asszonyával és gyermekeivel jő
vidéken, a gazdasági eszközöket készítő gyá- látogatni, az nem jő harezoló szándékkal.
rak, s a gőzerővel működő malmok kezdeA tisztelgök vezére volt Mangora, a
nek elszaporodni. A gépek kelendősége gazTimbuek
fejedelme.
dasági rendszerünk előhaladottságáról tesz
Mangora és követtársai a váracs nagy
bizonyságot; a gőzmalmok által pedig azon
teremében
találták Nunjo de Larát, Hurelőnyt nyerendjük, hogy gabona-kivitelüntadot,
és
az
előkelő spanyol vitézeket.
ket, elébb-utóbb a sokkal jobban jövedelAz indus fejedelem valami tört spanyolmező lisztkereskedéssel váltandjuk fel. A mi,
hogy minélelöbb bekövetkezhessek, csak sággal üdvözlé az uj telepitöket, mit még
esélyünktől és kitartásunktól függ : ha fel Diaz de Solis követőitől tanulhatott el.
tudjuk használni a versenytért a* szabaddá
„Jó fehér vitézek. A Timbuek fejedelme
et
t Dunán, gőzhajókkal; vasutaink hiányzó Mangora. Mangora nem rósz ember. ManVf
>nalainak kiépítését pedig erőnkhöz képest gora ölte meg a fehér vitézeket. Timbuek
W'mozditadjk
(_rí)
nem rohanták meg orozva az alvókat. A
Makhiaijik, és a Gujaczerek ölték meg őket
éjszaka. Timbuek nappal verekesznek. Timbuek jó barátai a fehéreknek. Hoznak nekik

szelíd állatokat élve, vadakat megölve. Hoznak nekik gyümölcsöt a mit egyenek, lent,
a miből ruhát készítsenek, fák nedvét, a miből meggyógyuljanak, ha betegek. Timbuek
szeretni akarják a fehéreket. Másik fehér, a
ki itt megöletett, Mangora apját sokáig itt
tartotta magánál. Mangora apja hazajött;
ajándékot hozott fehér úrtól. Ajándékot viselte holtig. Nem lehetett kezéről levenni.
Holt ember kezéről levágta Mangora s régi
fehér ember ajándékát visszahozta uj fehér
embernek.
Mangora czifra iszályábói egy vasbékót
vesz elő. Az volt a mivel Diaz de Solis megajándékozta a Timbuek főnökét, ugy hogy
mikor az megszabadult tőle, otthon nem
tudták levenni a kezéről, mig csak meg nem
halt.
A Kaczika oly jámbor, szelid arczczal
mondta azt el de Larának, hogy az nem vehette gúnyra az indus szavait.
— A mit a régi fehér ember vétett,
monda Nunjo, azt az uj helyre fogja hozni.
Az uj fehér ember nem fog ilyen ajándékokat osztogatni barátainak, s annak a zálogául, hogy igazat mond, ime azt a karikát
ketté töri.
S azzal irtózatos markába fogva a kovácsolt vasbékót, ugy összeroppantá azt, mintha
csak sütemény-perecz lett volna, egyik darabját magánál tartva, másikat aKaczikának
nyújtva.
— Legyen egyik darabja te nálad, másik nálam, annak bizonyságául, hogy közöttünk soha ellenségeskedés nem fog lenni.
A Kaczika ez athletai erő láttára térdre
ereszkedék de Lara előtt és megcsókolta
annak erős kezét, bámulva sorba tapogatván
minden ujját külön s a tenyerét is megnézte belől, hogy hol lakhatik abban ily is- ,
meretlen erő.
— Mangora híved fog lenni örökre. Rebegé alázatosan. Ily erős ember a Timbuek
között nincs. A Timbuek is erős emberek; de
a fehérek minden ujja egy olyan ember,
mint egy egész Timbuek; egy ökle annyi, mint egy -sereg, ö maga annyi, mint egy
néptörzs.
(Folyt kjW0

Báró Wenckheim Béla kastélya Fáson.
Fás, Békésmegyének egyik terjedelmesebb pusztája, az észak-keleti oldalon, Körös
Ladányhoz félórányira, báró Wenckheim
Béla tulajdona. Hajdan népes község volt.
A tizenhatodik század közepén királyi biztosok által eszközlött conseriptióban 28
portának van beirva, birtokosaiul pedig :
Ábránfy István, Lajos Imre, Pejkes Péter,
Ztersenkovics Márton, Vér András és György
emlittetnek. A tizennyolezadik század eleje
már a királyi fiskus kezén találta a helységet, mert Békésmegye .1715 évi július 28-án
tartott közgyűlésén Gúti Sándor, Pécsi István és Nadányi Miklós, ellenmondást jegyeztettek be Fásnak a kir. ügyész által
történt elfoglaltatásáért; mig ugyanezen
század második tizedében Harukkern János
György csaknem az egész megyét 24,000
rhénes forinton megszerezvén III. Károlytól,
ez alkalommal Fás is az ö, utóbb a Wenckheimok birtokába jutott.
Az 1750-iki árviz elpusztította a községet,
s azóta többé be sem népesittetett, hanem
mint puszta, gazdasági mivelés alatt áll, s
Békésmegye Cincinnatusának kedves nyári
mulató helye, főleg mióta azon diszes kastély áll rajta, melyet apróbb gazdasági épületekből Ybl ügyes keze rendezett oly csinos formára, mint képünkön látható.
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Ki e kastély rococo butorzatu termeit, a Balaton vidék igézö tájairól magasztalva, Istenre, mindezek alkotójára gondol, és valvadász fegyverekkel, a válogatott kis könyv- sőt elragadtatással ne szólna.
lásos szent érzelmek gerjednek keblében,
tárral, a csákói urvadászok lovas képeivel
És valóban, a Balaton vidéke minden- melylyel oly jól összefér amott a hegy tetején
rakott, s egy aristocrata kényelméhez min- kire, kik valaha ott mulattunk, oly ellenáll- a csendes klastrom és templom. — Lehet,
dennel ^ellátott szobákat, s felettök a messze hatlan varázs-hatalommal bir, hogy bármi- hogy ez vezette az alapító királyt is azon
látó tornyot bejárja: önkénytelenül az ó kor kor is szives örömest térnénk vissza, a gondolatra, hogy itt a természet e nagyszerű
lovagvárai jutnak eszébe.
kedves táj kellemeit élvezni, ha idő és alka- templomában, egy kis oltárt emeljen az egek
urának tiszteletére.
Itt szokta kipihenni a nemes báró a köz- lom kedvez.
ügyek fáradalmait, innen lép a kormányrúdMiután azonban sem alkalom, sem a kiEz apátságot utóbb több magyar király,
hoz, midőn a közjó érdeke ugy kivánja. s rándulásoknak kedvező ideje ugy sincs, lega- különféle czim alatt, még inkább gyarapitá;
ide tér az ekeszarvához, midőn a publikus lább emlékezetünkkel térjünk vissza az elha- sőt történeti tanúságok vannak rá, miszerint
tért elhagynia elvei vagy a körülmények gyott kedves tájakra, hisz oly jól esik meg- Tihany egy időben egyszersmind hiteles lekésztetik.
emlékezni azokról, mik annyi szép meglepe- véltárul is használtatott.
tés,
öröm és ól vezetnek voltak szülői kebUtóbb e jószágokat részint ellenség dúlta
Ha magától nem értetődnék, hogy Weneklünkben
!
fel, részint magánosok foglalták le, míg
heim Béla e pusztaságban sincs magára,
hogy rokonok, sziv és elvbarátok itt is fölLépjünk tehát ama hegyes és völgyes ismét királyi rendelmény parancsolta üdvös
keresik a nemes hazafit és szívélyes házi félszigetre, mely amott a túlsó, — zalai ol- közczélokra fordíttatását és voltak idők, miurat : meg fogna bennünket arról győzni dalon, a Balaton sima tükrébe benyulik, s dőn az egykor igen gazdag Tihany felette
azon album, melybe egyik terem-asztalán a azt mintegy irigyen két részre látszik osztani, szegény volt, inig ujabb időkben fejedelmi
§
látogatók szokták neveiket feljegyezni.
alig hagyva az innenső oldalon, egy kis kes- kegy ismét úrrá tette.
A szent Benedek rendieknek a félszigeItt végződött azon emlékezetes Béla-nap keny szorost, hol egymással csak szűken
ten levő zárdája a XVI. században, midőn
is, melyet a múlt év tavaszán a nemes báró ölelkezhessenek a haragvó habok.
zajosabban ült meg mint egyébkor szokott,
Ama szép félsziget keleti oldalán, mere- hazánkban az osztrák-török uralkodás kezmert a megye 1860-ban választott tisztikara dek hegyek tetejében egy régi zárda s ősi dődött, alakíttatott át várrá és pedig oly
és bizottmánya tömegestől lepte meg szere- templom áll. Már messziről látjuk idöbar- erőssé, melynek bástyáit az ellenség bevenni
tett , volt főnem igen birispánját. A vi_
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rancsnokságot,
kedvderitő zemindaddig,
ne és toasztok
inig a sanyarú
közt töltött éj
t ö r ö k járom
után, másnap
"
nyakunkról leL
reggel kocsikrázatván, a tira ülteté venhanyi félsziget
báró
régi békés áldégeit
pelapotába jutott
ur, maga
vissza.
szép
paridig
Régibb időpán elöllovaben a tihanyi
golva vezeté a
zárdán és váhosszú sort a
ron kívül még
fási pusztára,
két
falu volt a
hol ismét folyt
félszigeten :
a bor és a jó
Apáti és Újfakedv, s az islu. — Ma már
ten szabad ege
mindkettőnek
alatt elköltött
helyén csak az
ebédnél, hanegykor fenngos áldomások
állt kis egyház
mondattak a
romjai szem!élhazáért és anhetők. Fennáll
nak hu fiaiért.
ellenben egy uj
helység, mely
a
félsziget neBáró Wencklifiim Béla kastélya Fáson.
vét viseli : Tinitotta két tornyát, s rajtuk a kereszteket, hany mezővárosa, mintegy 900 lakossal. —
Tihany és a tihanyi viszhang.
melyeken a kelő nap sugarai megtörve csil- j — Mind a templom, mind a hozzá épített
négyszög idomú klastrom igen egyszerű és
„Láttam Athén szent tereit, Ephezus lógnak.
semmi sincs rajtok, mi akár művészet, akár
templomát, voltam Delphi-ben, és összejárEz a tihanyi apátság !
tam egész Európát egyik végétül a másikig,
A hajdani idők szelleme szerint ez is történeti emlék tekintetéből különös figyelmeglátogattam Ázsia legszebb országait, de királyi kegyes fogadásnak köszöni lételét. met érdemelne. A képek alig emelkednek
sehol oly gyönyörű tájt nem találtain, a meUgyanis I. András királyunk, II. Henrik tul a középszerűségen; a faragványok több
lyet Konstantinápoly vidékével össze lehetne királyon véghez vitt győzelme hálájából, — dicséretet érdemelnek. Leginkább említésre
hasonlítani!"
midőn Pozsonyt ostroma alól fölszabadította, méltók : a s/.ekrestyében levő ruhatár és
Ezt mondja Byron lord Konstantinápoly — fogadását megtartandó, 1055-ben a sz. szekrények, mint valóban jeles készítmények.
Régiség tekintetében leginkább figyevidékéről; és talán ugy szólhatnánk mi is a Benedek rendi szerzetesek számára TihanyBalaton vidékéről, melynek csak egy részére ban apátságot alapított, s azt gazdag jószá- lemre méltó a. főoltár alatt álló régi kápolna,
mely jelenleg sírboltul használtatik. E káhívjuk fel jelenleg a szives olvasó figyelmét, gokkal bőven megajándékozta.
— ha a többi természetszépségeket is láttuk
Az idő, ugylátszik, ennek is kedvezett, polna, még azon korból való, midőn I. Endre
volna, miket ö elősorol; de igy meg kell elé- és a sors csapásai ha nem is mentek el mel- király a tihanyi apátságot 800 évvel ezelőtt
gednünk azzal, ha elmondhatjuk a költővel: lette minden nyom" nélkül, de azt még sem alapította. A csúcsíves boltozatok négy de„Nagyit a hir, ha szárnyra kél;
semmisíthették meg, és e kis klastrom, a rék oszlopon nyugszanak, melyek egyike
Itt valóság több a hírnél.zord idők gyakori viharai daczára is, majd- alatt látható még Endre király egyszerű
De nemcsak mi — kik e honnak gyer- nem 800 évig áll már, és hirdeti az Isten sírkeresztje *) a]faloldalba állítva. A falakon
mekei vagyunk, nyilatkozunk igy, midőn a dicsőségét. És e ezélra alig is lehetett volna és iveken fresco festményeket veszünk észre, f
Balatonról és vidékéről emlékezünk; hanem alkalmasabb és szebb helyet választani, mint melyek ugyan nem a legjobbak, de régise- "
e részben kezet fognak velünk minden oly épen ezt, nemcsak azért, mert innen az egész göknél fogva érdekesek.
emberek, kik •— mint Shakespeare mondja vidék teljes nagyszerűségében belátható, de
A kolostor nevezetességei közé tartozik,
— a maguk jószágát költögetik, hogy a má- inert föképen, ily magasztos és lélekemelő
o két láthassák ; mert nincs utazó, ki a szépségek élvezetében, az ember önként az
*) 1-ásU Vas. l ,jsag 1858. 19. számát.
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a könyvtár- és ásványgyüjtemény. A könyv- ily sétától, — egész fél napig jártunk, mig ban zsibbasztották s az eredményben azon kedves
tárban figyelmet érdemel két régi magyar azt a roppant körutat megtettük, melyen és buzditó hatást érezzük, mely a magunké iránt
kézirat, mindkettő a XVI. századból és igy egyedül lehet csak szárazon oda jutni, holott bizalmat ébreszt és saját feleinkhez ragaszkodást
mintegy háromszáz esztendősek. Ezek egyike csolnakon egy vagy másfél óra alatt a leg- kelt. Hogy mind ezt élénkebb színben lehessen
sz. Benedek és több szentnek életét tartal- könnyebben szoktak oda evezni, s a mellett föltüntetni, a főtényt megelőző adatokon kell
mazza, másika Pisky István, egykori tihanyi még a legkényelmesebben is.
kezdenem. Elsorolásukban lehető rövid leendek.
kapitány jegyzökönyve.
A becsületre méltó nevezett két hazánkfia,
Ez szolgáljon jóakaratu figyelmeztetésül,
kik
később
a „Derű" épitői lettek, 1841-ben lépVégül még megemlítjük a zárda egy ne- nehogy ismét valaki saját, nem annyira kátek,
szerényen,
— de czéljuk teljes fölfogásával sa
vezetességét, a jezsuiták alapitójának Loyola rán, mint inkább fáradságán tanulja meg lehető legjobb akarattal,
az ó-budai hajógyár munIgnácznak viaszképét, *) mely halála után azt, hogy bizony : „nem messze van Tihany, kásai közé, — remélve, hogy miután akkor a
Zombory Gusztáv. hazában ez volt a legnagyobb műtelep, legelőbb
vétetett le eredetileg, — mint ezt egy erre csak az útja hosszú!"
ott nyerhetnek szorgalmuk után beavattatást a
vonatkozó okirat bizonyítja.
gépészet titkaiba — mert akkor a gépeknél nem
De elég legyen az apátság történetéből
annyira tudományról, mint titkokról volt szó. De
és nevezetességeiből e rövid ismertetés; tér- A „Derű" nevű első magyar gőzgép csakhamar át kelíe látniok, hogy valamely hataljünk át jelen főtárgyunkra, a híres tihanyi
mas pártfogás nélkül ezt elérni nem fogják. Egy
története.
viszhangra, — Képünk Tihanyt ugy ábráfőbajjal, azon általános hiedelemmel kellé akkor
(Egyszersmind életkép a magyar iparvilágból.)
a magyar iparosnak megvívni, hogy a magyar
zolja, amint arról a helyről látni lehet, hol
a viszhang legerősebb.
A mennyire tudom, a „Derű" az első gőzgép, alig is alkalmas a gépészet elsajátítására. Olykor
Széchenyi is szólott ilyenképen, — bár vaKi valaha olvasóink közöl ott járt, — az| mely magyar kezekből került ki. Építették Nagy maga
lószinűleg
inkább csak azért, hogy ezáltal tettre
bizonyára e kép látásánál híven vissza fog Lajos és Gferö testvérek Bécsben 1845 júniustól, ingereljen, mint hogy efféle nyilatkozataiból
1847 martiusig. kézi-munkájuk jövedelmének megemlékezni a kedves tájra.
őszinte meggyőződésére következtessünk, — de a
j takarított filléreiből, nagyobbára a napi szakma nagy rész s kül.mösen az akkor is ismert hamis
Az egyház északi oldalától néhány száz i bevégezte után, esti és ünnepnapi szünóráikban.
lépésnyi távolságra emelkedik az úgyneve- . — E gép a közönséges vaspálya-mozdonyok „polgárositóink" a legkomolyabb hosszú arczczal
zett „Nyárss z e r e t t é k ez
eszmét fejtegethegy" ; mely
^
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ni. Nevezett ifnevének ere- 1
jaink, kik a
detét onnan
közvéleményt,
veszi, hogy
a balhiedelmet,
itt a hajdani
az ellenkezőről
háborgós
akarták megidőkben törögyőzni, Széchenyihez fordulköket húztak
tak pártfogóifanyársakra.
tatásért. Kérfennek a
rék, hogy őket
templommal
hatályos befoszembe eső
lyásánál fogva
déli lejtőjén
ajánlja a hajógyár igazgatóvan azon csak
jának
figyelménéhány négy- ,,,
be
és
különösen
azögölnyire l
eszközölné ki,
terjedő hely,
hogy a gépéhonnan a
szeti osztálytemplom felé
ban alkalmaztassanak s adatkiáltozva a £
nék nekik tér,
legszebb visz- !
melyen komoly
hangot hallelhatározásuk
juk; mely töés
készségük"
k é l e te s e n
szerint kiképezszélcsendes
hetnék magukat. —
időben a leghosszabb —
A gróf szíhatméretü —
vesen fogadta
verseket is
kérésüket, kioly tisztán
ment a gyárba,
adja vissza,
hol őket fel is
kereste 8 Rau
hogy az emgyárigazgatóTihany,
a
Balaton
mellett.
ber csaknem
nak személyekisértetbe jő elhinni, hogy valamely elrej- (locomotivek) egynegyed nagyságában, amerikai sen ajánlotta. Ez ajánlás következménye azonban a
rendszerben készült, mint a bécs-gloggnitzi vas- legkellemetlenebb lőn; mert a magas pártfogás katőzött élő lény utánozza szavainkat.
pálya mozdonyai, körül belől ezen gép elkészítése ján szemekkel találkozott s a kizárólagosan idegeE hires viszhangi helyre, a tihanyi ideje ota építtetnek. Egy lóerővel működik, fával nek kezében volt gépészeti szak befolyásosabb és
kecske-körmöket áruló gyermekek szokták fűthető, súlya mintegy öt mázsa. A kis mozdony- jelentéktelenebb egyéneiben egyaránt irigységet s
vezetni a látogatókat, kik ezek segélye nél- nak „Derű" nevet adtak, a nagy mozdonyok pél- ellenszenvet költött, ugy hogy ifjaink a helyett
kül hasztalan keresnék azt, miután semmi dájára e név olvasható mindkét oldalán. — A hogy segédkezekre találtak volna, osztályukból
ismertető jel nincs itten. Tihany birtokosai mondott nagyság daczára mindenesetre csak csakhamar egy, naponkint egy ezüst húszassal
fizetett osztályba vettettek vissza. — A
— a különben vendégszerető szerzetes urak mintának mondható ; de mértékének szabatos roszabbul
arányosságánál fogva e nemben a legtökélyesbek gróí megvárta, hogy pártfogoltjai vasárnaponkint
-~még mindig nem találták szükségesnek e egyike, minden legkisebb részeiben a legnagyobb nála jelentkezzenek s ily alkalommal,olykor hosszas
helyet néhány oda ültetendő fával vagy kő- gonddal lévén kidolgozva; minek következtében ideig 8 körülménycsen tudakozódott mintlétük s
paddal megjelölni, habár e részben már több 1848 előtt a magyar iparegyesület, azt szak- előmenetelük felől, ü k íme kénytelenek voltak
ízben nyilvánult a látogató közönség óhaj- avatottak által megvizsgáltatván, a magyarországi bevallani, hogy visszavettetének. „Látjátok : mit
A kalauz-gyermekek majd minden vendég előtt el szokták viszhangoztatni, a következő kérdést és feleletet : „Tihanytól Füred
savanyuviz
messze van-e? — Nem messze
v
an, csak az útja hosszú!
És ennek igazságát mi is — a múltkor
VJas. Újság 1862.44. sz.) említett kéjutazási
^rsulat
tagjai, — tapasztaltuk, kik' Füred01
lihanyt közeinek látván, gyalog induln
k oda; de bezzeg elment a kedvünk az
*) Lásd Vas. Újság 1858. 19. gzámát.

tanodáknak megvételre
melegen ajanlotta is.
A gépnek, kivált szakértők közt, folyvást
sok méltánylója van; vevője azonban még nem
akadt, —pedig ily mozdonymintája egy közintézetünknek sincs maiglan.
Nekem igen kedves volt, az épitők szívességéből, azon viszonyokkal s előzményekkel megismerkednem, melyek a „Derűt" létrehozták s nem
kétlem, másokat is nem kevesbbé fognak érdekelni.
Nagrobbára mind azon férfiakkal találkozunk ez
alkalommal, kik húsz év előtt iparunk fejlesztése
körül buzditólag fáradoztak; egyes jellemzetes adatokban felmerülnek előttünk azon nehézségek,
melyek akkor a magyar iparos törekvéseit átalá-

kell tűrnünk az idegenektől saját földünkön? De,
— tudjatok tűrni és kitartók legyetek!" — A
gróf ezen nyilatkozatában annyi keserűség és
irányukban annyi jóakarat tűnt ki, — mint mindenkor, ha velük tegezve beszélt, — hogy már
egyedül csak az ő kedveért is minden kellemetlenséggel szembeszállának. Négy-öt héten át helyzetök nem változott. Ekkor a gróf a pesti hengermalomhoz vitte át őket, hol a malom mellett
ekkortájban keletkezett gépgyárban alkalmaztattak. A gróf ide hetenkint kétszer háromszor kijárt,
többnyire ismerőit hozva magával,de soha el nem
mulasztá, azokkal pártfogoltjait is fölkeresni, —
a többek közt, egyszer magának József nádornak
is bemutatá őket.
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Mind e szembetűnő nagy pártolás, mind az
ifjak szorgalma sikertelen volt itt is, hogy a nyersebb s durvább foglalkozás körén tiil emelkedhessenek; — sőt midőn egyszer a gőzhengerek alkatával akarnának megismerkedni s erre nézve az
igazgatót megkérek : csak egy rövid, de teljesen
visszautasító, tagadó választ kaphattak. — Rövid
idő múlva történt, hogy a munkások vezetőjük
ellen lázadtak s a magyar ifjak irigyei és rósz
akarói őket vádolák társaik bujtogatásával, holott
ezek akkor alig tudtak annyit németül, hogy a nagyobbára svajezi munkásokkal csak nagy nehezen
értekezhettek a legszükségesb mondandókra nézve
is. A munkások lázadása a gyár igazgatósága részéről azzal büntettetett, hogy a gyárt hat hétre
bezárták s a munkásokat, velük a két Xagy-ot is.
ez időre kereset nélkül hagyták. Igen jellemzőnek
találom, a mit Széchenyi a két Nagy-nak, midőn ez
eseményt neki elbeszélték, monda : „Kár volt ott
hagyni munkájukat. Ha a többiek rakonezátlankodtak és önöket erőszakolták is,hogy velük tartsanak : inkább hagyták volna magukat a többiektől megveretni, mint így azon helyzetbe esni, hogy
dolgukat se én, se maguk tisztára ne moshassák."
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szerint sokat tanulhatnának; — de ők a mintázót
és munkáit ismerek, s fájt lelkűknek, hogy róluk
több ügyességet nem tett föl a báró; fölébredt
önérzetük, s kinyilatkoztaták, hogy azon mintázónál többre képesítve érzik magukat és megigérték, hogy ezen állításukat egy általuk építendő
gép által fogják igazolni. Ekkor szülemlett a
„Derű" épitésének eszméje, ekkor azonnal megkezdték azt. — Kell-e körülményesen leírnom,
mely érdeme ez hazánkfiainak, ha meggondoljuk,
hogy a gyári foglalkozásban telt fáradalmas napokat e gép készítésének gondjaival s munkájával
toldák meg, s verejtékkel keresett szerzeményüket, a legtakarékosb élésmódra szoritkozva, szerszám és feldolgozandó anyag vásárlására fordították ?
Mintegy 20 — 21 hónap alatt kész volt a
gyönyörű mű, mely tényleg bizonyította, hogy a
magyar agyából és leikéből sem hiányzik az a rész,
mely a gépek ismeretéhez és alkotásához szükséges 6 akaratot és tetterőt szül. A kis mozdony
Bécsben azonnal nagy figyelmet ébresztett. Már
mielőtt kész lett volna, gróf Zichy Ferencz, egy
udvari építész kíséretében megszemlélő e művet.
1847. márczius havában b. Sina János, Burg a bécsi műegyetem tanáras Haswell,a bécs-gloggnitzi
I vaspálya gyárigazgatója jelenlétében próbáltatott
i meg, s részükről egy vizsgálati dicsérő okmányj nyal tiszteltetett meg. Később nagyszámú és magas rangú vendégek, június 5-én pedig István és
Leopold főherczegek is méltóztattak a ,,Derű':-t
meglátogatni. Leopold főherczeg — mint maguk
a mesterek mondják — annyi műértelemmel vizsgálta meg azt, hogy bennük ő fensége szakjártasságabámulatot keltett s érdekeltsége és javalló ítélete legbuzditóbb jutalmuk lett; István főherczeg
pedig egy, gróf Zichy Ferenczhez adott ajánlólevélben fejezte ki megelégedését. Már ekkor
ugyan kezükben volt gr. Széchenyi Istvántól bizs
tosittatásuk, hogy a magyar közp. vaspályánál,
mint első osztályú gépművesek alkalmazást találnak, hova néhány nap múlva el is jöttek.

legyen: minélfogva azt *gy lóerejűre s fával nem
pedig borszeszszel — fűthetőnek alkotók; ezen
kívül oly pontos, hogy másolásra nemcsak alkalmas, de ha mérvei négyszereztetnek : a gőzmozdony természetes nagyságának rajza áll a szemlélő
előtt."
A „Derű" ma is megtekinthető Nagy Lajos
urnái, Budán (viziváros, főuteza 208. sz. a.) Ára
1200 pft. Méltó volna, hogy az érdemes gépészek
ha munkájuk jutalmát nem is. — legalább a műre
fordított költségeiket részben megtérítve lelhetnék
s gondjaikat és nemes törekvésüket azon méltánylás jutalmazná, hogy gépük Muzeumunk vagy valyamely tanoda részére megvásároltatván, annak
birtokában, czéljának megfelelő alkalmaztatást és
használtatást nyerhetne. *)
Kenessey Albert.

TÁRHÁZ.

** (Gróf Batthyány Arthurné) az eddig Jósika Kálmán által szerkesztett,,Szépművészeti Csarnokot" átvette s ezután, saját szerkesztése alatt,
— (.4 Kecskemét városi) 700 lelket számláló
,,Budai
lapok" czimmel, mint szépirodalmi és
ágost. ev. egyház egy, Ybl Miklós által tervezett
művészeti lapot fogja folytatni.
templomot építtet. Az épület rajza, s az alapkő** (Halálozás.) Gozsdu Manót, Krassómegye
nek ft. Székács József superintendens ur által
volt
alkotmányos főispánját legközelebb azon
történt ünnepélyes letétele annak idejében a laveszteség érte, hogy szeretett neje, szül. Pometa
pok által közöltetett. Az egyház ezen építkezés
Anasztázia e hó 12-én meghalt. A megboldogult
teljes befejezéséhez szükséges pénz beszedése vétetemeit e hó 14-én délután tették örök nyugagett a m. k. helytartótanács engedélyével közadalomra.
kozásokat gyűjt, s ezen adakozásgyüjtést a főváros
** (Halálozás.) Kovács János czimz. kanonok,
ban e hó 19-én kezdve, az egyház lelkésze Torkos
Italesetek, elemi csapások.
és békés-csabai kath. lelkész, e hó 11-én Csabán
István és felügyelője Gb'möry Frigyes urak szemé** (A balesetek fővárosunkban) e hó 11-ikén jobblétre szenderült.
lyesen eszköz'endik. — Ajánljuk őket a minden
** (Kecskemét városa területén rögtönitélő
nemeset lelkesen pártoló fővárosi közönség figyel- egymást érték. Az említett napon a szerbutezában
egy három hónapos gyermek holttestét találták. bíróság) van kihirdetve, a gyilkossági, rablási,
mébe.
** (Czelder Márton ,ref. s magyar missiona- Ugyanaz nap az Esztergomból érkezett hajó kor- gyujtogíitási sürü esetek gátlására.
Egyveleg.
** (A hitel-sorsjegyek legutóbbi húzása) alkalrius) Moldva s Oláhországban, az általa alapított mányosa rögtöni halállal kimúlt. Továbbá akkor
fogták
ki
a
Dunából
Ngikó
Pál
városi
kéménymával
a szerencse istenasszonya egy prágai polgár
pitesti ref. magyar egyházat karácson első ünne— (A betyárok osztályai.) Alföldön „betyár"
seprő
és
háztulajdonos
hulláját.
A
fején
ejtett
két
és
kereskedőre
pillantott, s az 1880-ik sorozat
pén
szentelte
föl,
s
az
egyház
uj
lelkészét,
Nagy
névvel illettetik átalán véve minden dologtalan \
mély seb, s azon eset, hogy ingén kívül minden 76-ik száma által 250,000 forinttal ajándékozta
csavargó, azonban az erkölcsi világnak e kinövé- ;; Józsefet beiktatta.
(A debreczeni kis templom újraépítése) ruhájától meg volt fosztva, ez esetnél gyilkossá- meg.
sei, életmódjukhoz képest nyerik jellemző mellékLátták, hogy ármánynyal is kell küzdeniük.
** (Az erdÁlyi nők, Deák Ferenczet) szép emügyében
kitűzött pályázatra összesen 6 terv és got sejtetnek.
nevöket, úgymint : utonálló, rabló, betyár, futó
Elgondolák, hogy az idegenek nyomását tán
** (Vigyázatlanság). Szegeden egy vidéki lékkel tisztelték meg. Ez, egy, a talpazatával
költségvetés
érkezett.
Ezeknek
megvizsgálására
betyár,
kapczavagy
mezitlábos
betyár,
tyuklopó
könnyebben foghatják tűrni külföldön, mint saját
hét tagból álló alválasztmányt neveztek ki, mely kocsis, az útfélen egy elvesztett pisztolyt pillan- együtt 18 hüvelyk magas, s tehetséges szobrászunk,
betyár, piaczi betyár.
hazájukban és elhatározák külföldre menni s vánalválasztmány különben csak javaslatot fog előter- tott meg. Leszállt, fölvette s addig nézegette, mig Alexi által készített szobor csoportozat. Az egész
dorbotot foertak és üTyalog Bécsnek indultak.
Az elsőrendbeliek, a rablógyilkosok legvejeszteni,
mert a választást a közgyűlés eszköz- a fegyver elsült, s kíváncsiságát balkeze mutató egy allegóriái képet ábrázol. A pompás bronzmű
Egész .pénzük 12 pft. volt, melyhez kevés idő
szélyesebbek. Hálistennek, legkisebb számmal is
ujjával fizette meg.
nyolczszegletű talapzata is történeti ritkaság,
lendi.
múlva (1S42 novemberében) egy a „Pesti hírlap"
vannak.
mert a székesfehérvári bazilikából kiásott oszlopszerkesztője által irt s lapjában közölt felszólítás
A tutó betyár csak a vagyonbiztonságot ve- I
barabból készült.
Mi
újság?
Ipar, ^gazdaság, kereskedés.
következtében gyűlt 15 pft. segélyzés járult. —
szélyezteti s igen helyesen „a puszták fiának" í
** (Regényirodalmunk) ismét egy négy köEzzel kellett magukat Bécsben hetekig, szinte hóvagy „pusztai kalandornak" nevezhető. — Kicsa** (Hugó Károly) a ,,Báró és Bankár" szer- tetes regénynyel szaporodott. JósiKa Miklós ter** (Belga és hollandi tőkepénzesek) egy tárnapokig, munkát hiúban keresve, fenntartani. Volt
pongó életét, bizonyos fokig, vadregényes kalandsulatban a Kanizsa és Pécs közötti vasutág kiépí- zője, jeles drámaíró, fővárosunkba érkezett, s mékeny tollából „A magyar kényuraku czimű uj
idő, hogy egy-egy napra személyenkint egy-egy
jai teszik érdekessé. — A futó betyár rendkívül
tését tervezvén, egyúttal Pesten is nagyszerű mint Európa egyéb fővárosaiban, ugy nálunk is, mű jelent meg, melynek tárgya az Anjou-királyok
krajezáros czipóval enyhítették éhüket; mert kolügyes lovagló, a puszták lóratermett fiaiból, a
épitkczésekre akarnak vállalkozni. E szerint sok automimikai előadásokat szándékozik tartani. — korából van merítve. Hartleben K. A. sajátja. A
dulni nem akartak. így elhagyatva, István főhercsikós, gulyás, juhászbojtárok stb. osztályából
Ugyancsak ő, hirszerint, a nemzeti színház igaz- kiállítás csinos.
rozzant házat díszes palota váltand föl.
ezeghez folyamodtak, hogy kegyei által valamely
kerül ki. — Rablókalandjainál a végletekig kigatóságát három eredeti drámával kinálta meg,
**
(Hamburgban
nemzetközi,
gazdasági
kiállí** (Végh Miklóst) azon kolozsvári születésű
gépgyárba juthatnának. O fensége b. Sina Jánostartó, melyhez ifjú kora, heves vére, s edzett testást) terveznek, ez év július havára. Hamburg kü- melyeknek szinrehozatala, a mostani dráma-meddő iparlovagot, ki furfangos csalásaival a múlt évben
hoz vezetteté őket, ki a bées-gloggnitzi vaspálya
tének ruganyossága, felette kedvező körülmény.
lönösen a továbbszállítás tekintetében nevezetes korszakban, szinházunk közönségére nézve örven- sokfelé oly nagy föltünést okozott, a bécsi törgépészeti műhelyeiben azonnal alkalmaztatá őket:
— Legkedveltebb foglalkozása ménesek és gukereskedelmi
pont, azért termesztőinket s gyáro- detes esemény volna.
vényszék 18 havi fogságra ítélte. Magát a tör— de itt is a legegyszerűbb s gorombább vasmunA „Derű" Pesten is nagy elismeréssel talál- lyákra csapni, honnét néhány darabot karikás
** (A nemzeti színház énekmestere) Stoll Pé- vényszék előtt igen finoman viselte, s ítélete ellen
sainkat
e
bizonyosan
jeles kiállításra figyelmeztetkákhoz rendeltettek. Alig került bele 14 nap, in- kozott, 1847. december 4-én az Iparegyesület ostora segélyével villámsebesen kikanyaritva, hajt
jük. A kereskedelmi minisztérium a szállítási árak ter helyébe Bb'hm Gusztáv győri karmestert alkal- nem fölebbezett.
nen is kiűzte őket irigység-e, kenyérféltés vagy részéről, mint fólebb is emlitém, azon szerencsében a szilaj Tiszának, melyen átusztatva, az átterelt
leszállítása, az el nem adott czikkek vámmentes mazzák.
nemzetiségi ellenszenv? ma sem tudják: — de részesült, hogy általa „mint tanintézeti példány," jószág csakhamar orgazda kezein várja bizonytabehozatala s egyéb kedvezmények iránt már lépé** (Batthyány Júlia grófné) közelebb a budai
csak ismét báró Sina a mily hatályos ép oly ke- egy nyiltlevélben dicséretesnek ismerte.tett. — Az lan jövőjét. Ha a tapintatos nyomozásból nem jót
— (Adakozás.) A Vasárnapi Újság szerseket tett.
népszínházban jótékony czélra föl fog lépni. Mint
gyes pártfogásával térhettek a gyárba vissza s az 1855-iki párisi műkiállitáson is szerepelt.
kesztőségéhez múlt héten beküldetett :
sejt, lábas zsákmányát világnak ereszti, paripáját
mondják,
e
czélra
Parisban
néhány
rendkívül
szép
'"'"
(A
földgömbön
levő
vasutak)
összes
hosszaezen másodszor nyilatkozott erős pártfogásnak
Az irói segélypénztár számára : DebreczenMint e sorok elején mondám, én e gőzgépet a legközelebbi ménes közé csapja, maga pedig
sága 1862. jan. 1-én 114,600 kilométer volt. E jelmez-öltözéket rendelt meg, melyek már meg is
sem sikerült, hogy jobb, szebb munkát kap.hassaből
az
ottani jogászok által jan. 5-én rendezett
gyorsan szerepet váltva, csikós bojtárt személyeérkeztek.
első
magyar
gőzgépnek
tartom,
s
ennélfogva,mint
mennyiségből Európára 55,651 km., — Eszakamenak, miáltal alkalmuk lehetett volna magukat
műkedvelői szini előadás tiszta jövedelmének fele,
sít s ily módon — mitscm rettegve attól, hogy
ilyet
is
—
eltekintve
minden
jelessége
és
jóságá**
(Rapos
József
jelenti)
hogy
„Nötlenség"
rikára
55,589
km.,
—
Délamerikára
882
km.,
—
jobban kiképezni és több fizetést nyerni, mignem
elárultatik — a foglárokat könnyen tévútra vezeti.
Ázsiára 2,686 km., — Afrikára 481 km., — Ausz- czimű munkájának maradék példányai, már csak Cserna Géza jogász által 25 ft.
mintegy két év teltével egy véletlen mindezt ke- tól — érdemesnek vélném Muzeumunk számára De ha már a támadást épen ki nem kerülheti, elmegszereztetni
és
méginkább
műegyetemünk
vagy
tráliára 214 kilométer esik. Az európai államok nála, mint szerzőnél, Valero utcza 1 sz. alatt kapzükbe játszotta.
egy ipartanodánk számára megvásároltatni, mi- szánt vakmerőséggel védi magát s ilyenkor nála
Nemzeti színház.
közöl Angolország van vasúthálózattal legjobban hatók, s velők a „Köznevelés alapintézetei" vevőn
A tudni vágyó itjak folytonos éber figyelem- után gépészeti vagy erőmütani előadásoknál e a megadásról szó sem lehet. Nem egy pusztai
inek, fele árért, vagyis 50 krért, szívesen szolgál.
elborítva.
"
Péntek, jan. 9. „A kísértés" színmű 5 felmel kisértek a gyárban mindent, mi szakmájukhoz gép, mint tökéletes minta használható, mint ez az ficzkó, gyakran hetykélkedésből, negédességből
** (Rózsaági Antal, a „Gombostű" volt szer** (A somogymegyei gazdasági egyesület)
vonásban
. Irta, Fcuillet Octav, fordította Radnótfáy
tartozott, s ha könyvekhez férhettek, örömmel ta- építők azon előterjesztéséből, melylyel azt a Jó- vagy a besoroztatás kikerülése tekintetéből lesz
kesztője)
jelenti,
hogy
divatlapja,
előfizetők
hiánya
igazgató választmánya, febr. 5-én d. e. 10 órakor
Sámuel.
nultak, okultak. Ezáltal, midőn egyszer valamelv zsef-ipartanodának megvételül ajánlák, kitűnik.— futóbetyárrá. Hajdan, a huszártoborzások korszamiatt megszűnvén, előfizetőit a „Nefelejts" czimű
Marczaliban tanácskozmányt fog tartani.
kában , vásári tolongások alkalmával, gyakran
uj rajz érkezett a gyárba Angliából, mely után uj Ugyanis :
Szombat,jan. 10. „Sarolta/' eredeti regényes
divatlappal fogja kárpótolni.
csapott fel egy-egy ilyen pusztai kalandor, s mint
modorú gépek valának épitendők s oly géprészek
vig opera 3 felvonásban. Irta Czanyuga, zenéjét
(Filep
Mihály
„Köznapi
imák"
munkája
,,1. Már a készítés kezdeténél — írják ott nekivált derék huszár, ezredének becsületére
Kózintézetek, egyletek.
akadtak, melyeknek a rajz után való ügyes kidolérdekében). Miután fennevezett munka már is sajtó szerzetté Erkel Ferencz.
—
igyekvésünk
főkép
oda
irányult,
hogy
oly
szolgált.
gozásán a munkások, sőt vezetőik is fennakadtak : a
Vasárnap, jan. 11. „Bánk Bán" eredeti szo(A magyar tudományos akadémia) január alatt van, felkéretnek ennél fogva mindazon í'őtöbb száz munkás között a mi két Nagy-uhk vált alaprajzot válaszszunk, mely azujabb kor igényeimorujátékö
felvonásban. Irta Katona József. Örütisztelendő
s
tisztelendő
lelkész
urak,
kik
előfize13-ikán befejezett nagygyűlésében a pályázatok köAz úgynevezett mezitlábos betyár az efajta
ki azok becsülettel elkészítésére. Most lehetlen nek is megfelelhessen, — mellőztük a nagyon szölünk
e
classikus
darabunk szinrehozatalának, de
vetkezőleg döntettek el. Az idén a történelmi osz- tési gyűjtő-iveket elfogadni szívesek voltak, mélvolt többé őket azon háttérben hagyni, melybe vevényes géprészek szerkesztését, mi a mozdo- népség gyalogságát képezi, még másként „lókötő
az
előadás
sok
tekintetben
kielégítetlenül hagyott
tóztassanak
a
netalán
begyült
előfizetési
pénzeket
e
tályt illetvén a 200 arany nagy jutalom, azt az
nyosnak (Lokomotivführer) javítás alkalmával ép betyárnak" is neveztetik. Szőrtarisznyával oldaeddig kárhoztatva valának.
bennünket. Mig Egressy igen jó Peturbán, Bánk
hó
végéig
annál
is
inkább
alulirt
könyvkiadóhoz
osztály
egyhangú
Ítélete"
folytán,
Szalay
László
oly kellemetlen, mint a vállalkozónak költséges. lán, melyben egypár kötőféket, békókulcsot, rásLelkűk a küzdést megszokva, — a mint mun- 2. Lelkiismeretes meggyőződésből inkább az ame- polyt, vésfít, baltát stb. tolvajeszközöket rejteget,
„Magyarország történetének" 1856 —1861-ben beküldeni, minthogy a munka, megjelenése után, bánjával nem vagyunk tisztában. A szenvedélyek
kásságuknak szabadabb kört nyertek, ismét tovább rikai, mint angol modorhoz ragaszkodánk, mivel éjjelenkint bujkál a tanyák közt, óvatosan közemegjelent kötetei nyerték. Az 50 aranyos dij pe- csakis a magasabb bolti áron lesz kapható! fejlésében legkisebb fokozatot sem tartott, s azon
terjeszkedni törtek, magukat a gépészetben min- az angol modorú gép részei belől a kazán alá es- líti meg a künnlegelő jószágot s az elorzottakat
dig Horuyik János „Kecskemét város történeté- Miskolcz, jan. 11. — Fraenkel B. kiadó-könyvárus. kívül plastikája és hangszinezése egyaránt sok
dig tovább képezendők. Kezük ügyességében már nek^ emiatt a történhető hiba nem ritkán nehezen szintén orgazdái kezekre bízza. Ezek osztályából
nek" adatott, mint legkiválóbb monographiának
** (A druzok által Syriában leolt keresztyé- helyen a természetesség rovására nagyon erőszaeléggé bízhattak, — most a gépészet elméletével vétethetik ki; míg ellenben az amerikai modornál ! kerülnek ki a házásók, kunyhó-és kamraverők.
az erintett évcyclus alatt. Végre a természettani nek) özvegyei s árvái javára keletről, Chaldani kolva volt. Szigeti Peturjában az alaphang sem
szerettek volna közelebb megismerkedni; de ebben azok kívül esnek s a mozdonyos állóhelyéből is
földrajzra kitűzött női dijt Greguss Gyula nyerte. Mihály maronita áldozár kéregét Győr tájékán a volt eltalálva. Prielle Melindája minden bensőség
A
tyuklopó
betyár
kétkezi
kalmárságát
neve
még mindig akadályozá szegénységük. Gyári fog- csaknem az egész gép szerkezetét látja, minélA többi pályázásnak nem volt kívánt eredménye. „vendégszerető s nagylelkű magyarok között," a nélküli köznapi nő volt. Leginkább helyén volt
lalkozásuk mellett lehetlen volt a műegyetemi fogva a hibát azonnal fölfedezheti és javítja. 3-or árulja el.
ij tagokul választattak : I. A philosophiai osz- helytartóságtól erre egy évi engedélyt kapva. Gertrudban Jókainé, ki a gőgös királynét mesteA
piaczi
betyár
tulajdonkép
a
városi
naplóközoktatásban részesülniök, kenyérkeresetükkel Nélkülözni kívántuk az úgynevezett könyök-tentályba : rendes tagul Greguss Ágost. II. Nyelv- Kórodat akarnak építeni azoknak, kik most ruha rileg tüntette elő.
pókat
képviseli;
napszámra
nem
igen
megy,
inHétfő, jan. 12. „Csalódások" vigj.3. felv. Irta
fölhagyva pedig a legrövidebb idő alatt teljesen gely (Kürbelachse) alkalmazását, melynek veszétudományi osztályba : lev. tagoknak : Madách nélkül az utczán dideregnek, s kiknek még minKisfaludy
Károly. Ez alkalommal Gózon Piroska
kipénzelték volna magukat. — Elhatározák, a lyes voltát a gépészek csaknem átalánosan meg- kább csak rövid pár órai házi munkára, teherhorImre, Szemere Miklós, Lévay József. I I I . Tör- dennapi kenyerök is hiányzik. Az Aleppoban
királyi kegyelemhez folyamodni s 1845 elején O ismerték, mivel mesterséges csavarodásainál fogva dás- és emelésre stb. vállalkozik. Egyébiránt a
yenytud. osztályba : Hoffmann Pál, Kallós Lajos, összegyűjtött szerencsétlenek száma 720-ra megy. és Gózon Ida mutatta be magát a közönségnek/
1
felsége Ferdinánd királynál kihallgattatást és se- könnyen törik s a vele bánok életét veszélyezteti. háználi segédkezések alkalmával vigyázni kell
AV . Történettud, osztályba : Hornyik János. V.
** {Simonffy Kálmán „Dalvirágok ^ czim Luca szerepében pedig Alajosné, a budai népgélyt kértek : — adatnék nekik közkatonái zsold, 4-er Saját tapasztalatunk nyomán jobbnak tartot- becses személyére, mert egyetmást, ha szép szeMathem. osztályba : Asbóth Lajos, Csányi Dániel. alatt) válogatott zenemüveire hirdet előfizetést. színház egykori jeles tagja lépett föl, s a közönmíg a polytechnikai tanfolyamot bevégézhetik. O tuk, mintánk elejét mozgékony nyomatúvá (be- rivel megejtheti, bizonyosan magával meneszt.
W. Természetűid, osztályba : Halász Géza, Hol- A fényesen kiállítandó füzet, különböző magyar ség tetszését eredeti játékával nagyon megnyerte.
felsége kegyelmesen ki is hallgatá őket; folya- wegliches Druckgestell), mint merevvé (unbe- Különben minden keresetét naponkint beiszsza;
l»si Jusztin, Hazilinszky Frigyes, Preysz Mór, költők müveire irt, 40 eredeti darabot fog tartal- Szerződtetéséről beszélnek. LombaynétKomlóssymodványukat azonban, fél év elteltével a magyar wegliches) alkotni; mert az oly mozdonyok, me- tavasztól őszig, sőt még lágyabb télben is, künn
''endrassek Jenő, Markusovszky Lajos, Duka Ti- mazni. Ára csak 2 ft. Az előfizetési díj, mart. 15- Kövérné — kivel a szinpadon már oly régóta
kanczellárián ezen hátirattal találták : „folyamo- lyeknél a kerekek tengelyének fekvése a kazánnal a piaczon, szabad ég alatt hál; testét nyomorult
vadar. — Külföldi tagok lettek : Benfey Teodor, io-, Szalay Alajoshoz, fehérhajó utcza 7 sz. alá nem találkoztunk, — helyesen személyesité. Modók kérésének hely nem adatik." — Ismét ma- merev összeköttetésben van, csak egyenes, — a rongyok fedik; egymásközt vérengzésig verekedő
^roteArthur(azAsiaticSocietyelnöke)Prok1esch- küldendő. Tízre egy tiszteletpéldány jár. Hisz- kányban Szigeti pompás magyar alakot állított
gukban kellé vigasztalást keresni, s mint minden mozgékony összeköttetésbeninél pedig, ugy kánya- j s a becsületérzésnek még csak fogalmával sem
Usten, Süphi bey, Spencer, F. Baird, J. Cassin, szük, hogy a zene-közönség, a kedves dalok köl- elénk. Az előadás eléggé össze-vágott.
lj
G. F. ,
nyomás visszanyomást, az önmagára hagyatás ön- ruló, mint egyenes pályára, egyaránt biztosan al- bir. Valódi magyar lazzaronik.
- Agassiz, Dana, Atkinson.
Kedd, jan. 13. „Norma" opera 2 felv. zenéje
tőjét pártolni fogja.
i
erő-fejtést szül : ifjaink lelke is mindinkább kalmazhatók. 5-ör A kémény szikrafogója (FunBellinitől. Adalgisa szerepét Bognár Adél másod**
(A„Katangvirágok
'-ra,jaz
előfizetési
pénz
u dal- és zeneegylet) e hó 4-ikén
akarni, hatni tanult.
szor énekelte. A est koszorúja azonban Voggenkenapparat) a legnagyobb figyelmet érdemli. Ezer i
*) E csinos kis mozdony hosszabb ideig volt kiállítva
puiest
tartván,
egy bevándorlóit egyén inditvá- beküldése határidejét, a szerző, Kulcsár József, e huber Vilma művészetét illeti. Marchetti nem tett
Pesten a nemzeti kaszinó könyvtárában,hol sok megérdemkísérlet
tétetett
a
gőzmozdonyok
kéménye
e
nemi
>/:a
;lz
B. Sina minden hónapban elvárta, hogy nála
wv! ' h°gy egylet jegyzőkönyvei ezentúl, a ma- hó 20-ikáig hosszabbította meg.
lett dicséretben részesült, de vevőre nem akadt. Reméljük,
a n
,
** (Gyujtogatás). Haynald Lajos erdélyi püs- ki magáért.
jelentkezzenek s midőn egyszer ily alkalommal beni tökéletesítésére, míg azon szekezetnél álla- hogy a szép és tanulságos mű most, a fentebbi talpraesett
fi
J <'^v kizárásával egyedül németül vitessenek.
Szerda,
jan.
14.
„otuwt
Mária"
történeti
pök
szénás-kertjét
fölgyujtották,
de
a
gyorsan
érkitárák előtte, hogy czéljuk nagyobb, magasabb, podtak meg, melynek alkalmazása ezen mintánál tlöadás folytán is, az illető körökben végre teljes figyelmet
°S} kisebbségben maradt, természetes. Szomorú
: mint egyedül ügyes gépmunkás lenni, — a báró nekünk is sikerült. Végre 6-or különösen ügyel- ébresztend. Szerk.
is
voinu l,a n á l u n k i l y vándormadarak lennének kezett segély miatt a kár nem tetemes. Csak egy szomorujáté'k 5 felvonásban. Irta Schiller.
Csötörtök, jan. 15. Marchetti Endre föllépegy mintázó asztaloshoz utasitú őket, ki a mű- tünk arra is, hogy művünk necsak tetszetős, haHányadok.
Az egylet különben jelenleg igen szépen boglya égett el, pedig a boglyák közötti távolság
nem egyszersmind használható és tanulságos is
teiil.
„Ernáni, opera 4 felv. Verditől.
alig
volt
több,
mint
.
"
?
láb.
egyetem számára dolgozott s kinél a báró hiedelme !
»U, amennyiben 178 tagja, s 2222 ft vagyona van.

Egyház és iskola.

u

** (A ,,Pesti Unio czimet viselő dalárda)
múlt szombaton tartotta második estélyét a polgári
lövöldében, Wőhler énektauár vezérlete alatt. A
szabatosan előadott dalok nagyon tetszettek: közölök többet közkívánatra ismételni is kellett.
Hangos éljeneket kapott Volkmann Róbert, kinek
két szép dalát adták elő, — úgyszintén Wőhler
is, ki buzgóságaért azt teljesen megérdemelte. A
jelenvoltak az énekegylet jövője iránt a legszebb
reményeket táplálják.

. • % . % :

1

Budai népszínház.

Sötét.

Jan. 9. „Az élet színfalai" Vigj. 5 f'elv.
Jan. 10. „A molnár és leánya". Szinmű 5 felvonásban.
Jan. 11. „Két pisztoly." Népszínmű St'elv. Irta
Szigligeti.
Jan. 12. ,,Az utót só eszköz." Vigj. 1 felv.
Seribe után íbrditottiiKvassay.Eztkövette„So4/-t"
va
g y ,,Paraszt lakodalom a Bakonyban." Némajáték 1 felvonásban.
Jan. 13. Az orvos-tanulókat segélyző egylet
javára műkedvelői előadással : „Házassági három
parancs." Vigj. '6 felv. tízigligetitől. Ez alkalommal mint műkedvelők : Tóth József, Császár N.
János, Schrb'der Gyula, Ttutiiiji Béla működtek
közre. A női szerepeket a budai népszínház tagjai
töltötték be.
Jan. 14. ,,Nevelő ezer baj között." Vigj. 1
felvonásban. Többrendbeli tánczczal.
Jan. 15. „Kverausz" vagy „JCgy óra az őrhelyen." Bohózat 3 felvonásban. Irta Benkő. A
felvonások közt tánez volt.

SAKKJÁTEK.

A. londoni feladvány-verseny

eredménye.

A londoni ft'ladvány-torna csakugyan be van fejezve.
Még nem tudjuk, hogy kik versenyeztek, de a pályanyertesek nevét már közölhetjük. Az első dijat, mint már emiitettük, Bayer Konrád nyerte cl, kiről nem is tudjuk megmondani, hogy remek feladványaiért hanyadszor kapja a
pályakoszorut. — A második jutalom a jeles angol feladvány-mester, Cambpell-nek lön odaitélve. — A harmadikat
Plachutta nyerte Innsbruckban, kinek nevével a „Berlini
sakkujság"ban többször találkoztunk. — A negyedik dij
Novotny Antalnak jutott, kitol egykor nem egy jeles feladvány jelent meg, s kinek egy gyönyörű müvét lapunkból
is ismerik olvasóink. A legjobb eg} es feladványra kitűzött dijat szintén Campbell kapta. — Az önmatokért hazánkfia, gróf Pongrácz nyerte el a koszorút; mig legjobb
végjátékokért a Londonban élő Horwitz lön jutalmazva.
Ez a legközelebbi világra szóló verseny eredménye. Nem
akarjuk a koszoruzottak érdemeit kisebbíteni^ annál kevésbbé, mert pítlyanye: tes müveiket még mind nem ismerjük : de annyit előre is mondhatunk, hogy vagy a birálók
jártak el felületesen a müvek megítélésénél, vagy a pályanyertes feladványoknak kell remekműveknek lenniök, mert
mi ismerünk gyönyörű feladványokat, melyek jutalom nélkül
maradtak, mint például Kocke.lkorn Károly általunk is kózlött igen szép feladványa. 11a e tornáról szóló részletesebb
tudósítás megjelent, a jelesebb müvek közlése által alkalmat nyújtunk, olvasóinknak e tárgyban saját meggyőződés
szerinti ítéletet liozni.

160-ik számú feladvány. — Bayer Konrádtól
(Bécsben).
(Ugy hiszszük, hogy a sakk-közönségnek kedvesebb
szolgálatot alig tehetünk, mint ha jelenleg az ünnepelt
nyertes remekmüveit mutatjuk be. Azért e gyönyörű feladványt, szerzőnek 1856 ban az Eru-tornán első dijat nyert
eladványai közöl olvasóinknak bemutatjuk.)
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18
19
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22
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Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csötört.
Péntek
Szomb.

Katliolikus és Protestáns

naptár

Január

Szerkesztői mondanivaló.

Izraeliták
naptára

(2)
kél

TARTALOM.

}
II o 1 d -

N a{ ) -

delel nyűg.

Deceinb. (ó) Tebet

ó. p- P0 Kpipliania 27
7 44 10
28
Marius
Sára
7 Ker. János
7 43 10
Fábián és Seb. Fábián Özséb 8 György
7 42 11
29
Ágnes szűz
Szüzke
9 Polieuetus
1 Sebat R.
7 42 11
2
Vineze, Anastáz Vineze
10 Nissai G.
7 41 11
B. A. eljegyzése Imrike
11 Theodoz
3
7 40 12
Timoth. Felicz. Timót
12 Titiána
4 18.Sabb. 7 38 12
Holdnegyed : 0 Ujhold 19-án, 5 óra 18 perez este.

D 2 Jézus sz. n. D2Vizk.ut.

Sándor. — Váczon : Niczky Pál. — Buzsákon : N. N. —
Parabutyban : Rothfeld József. — Tordán : Szentpétery
Antal. — Bajmakon : Weisz Fülöp. — Debreczenben :
Zagyva Imre. — T.-Sz.-Miklóson : Franki A. — Kún-Sz.Miklósnn : Bankos K. — Pesten : Cselkó György. — Kassán : Skvór Antal. — K.-Szálláson : Tompaiak.
Rövid értesítések. Nagy-Marja : Beöthy Maris Tartozunk kijelenteni, hogy ön a 151. és 152. sz. nehéz feladványokat helyesen fejtette meg. — Váez : N. P. Az emiitett Sötét Futárt azért tartjuk szükségesnek, mert annak
nem létében a feladvány más első lépésre is megfejthető
volna. — Gy.-Fehérvár : A lépések folytatását vagy nyilatkozatot kérünk. •— K.-Sz.-Miklós : B. K. Ön legközelebbi
sorainak nagyon örvendettünk. Nemsokára magánlevelet
szándékozunk küldeni.

6401. Ilanva. A csomag megérkezett s épen e perezbcn küldjük rendeltetése helyére. Az eredményről és a
többiről legközelebb.
6402. Győr. R. K. A kUldött tárgyak a legnagyobb
méltánylatban részesültek, annál nagyobb örömmel várjuk
a szíves Ígéretek további teljesedését. Fogadja szives köszönetünket. Amaz arczkép következményétől, a párbajtól,
i
b
c
d
e
f
g
régen tartunk s elismerjük, hogy méltán érne az öldöklő
Világos.
megtorlás, de hiszen
, tudja ön a többit is.
Világos indul, s 5-ik lépésre matot mond.
6403. Eger. H. Zs. A czikkeknek adandó alkalommal
jó hasznát reméljük vehetni.
6404. Debreczen. S. I. Alig vagyunk tul a nyitányon
36-ik számú játszma (Szicíliai megnyitás).
s azért szó sem lehet a „késő"-röl; a mire, szivesen látott
MORPIIY és ANDERSSEN között. A Parisban játszott vendégnél különben sem gondolhatni. A megemlékezés igen
jól esett. A többire nézve nagy volt a mi csodálkozásunk,
matseh-partiek közöl.
(Legközelebb vettük a tudósítást, hogy Morphy Pál de nagyobb és őszinte a mi szerencsekivánatunk. Várjuk
Parisba érkezett A föld legelső, legnagyobb sakk-játszója, a teljesedést.
ki pár évvel e/.elött diadallal járta be Európát, hiszszük,
6405. N.-Enyed. Sz. K. Az ajánlott feltételekbe sziaz európai sakk-életnek ismét ujabb lendületet fog adni. vesen beleegyezünk. A két okirat igen becses ; az arczkép
Irántai hódolat gyanánt mi is köböljük az alább következő kissé gyakorlatlan kézzel van rajzolva, a min segiteni keljátszmát, melyben az ifjú amerikai hős, a most élő európai lene. J ó volna tudni, mily időből s forrásból való. Várjuk a
többit.
matadorok legnagyobbikát oly könnyedén verte meg.)
6406. Munkács. L. T. A szakadozottságnak nincs
Világos (Morphy).
Sötét (Anderssen).
egyéb oka, mint tárgyaink halmaza, s azon igyekezetünk,
1)
e2 — e 4
c 7—c5
hogy a mennyire lehet, mások igényeit is figyelembe ve2) d 2 — d 4
c 5 —d 4 :
gyük. Az uj küldemény igen becses.
3) II g 1 — f 3
II b 8 — c 6
6407. Jolsvíi. P. M. A biztos gyógyszerhez sok sikert
4) II 13 - d 4 :
e 7— e 6
kivánunk, de azt hiszszük, hogy annak, ha csakugyan vaő) II d 4 — b 5
d 7— d 6
lósul, bővebb ismertetetése közérdekű volna.
6)FÍ
1- f4
e 6 - e5
6108. Kántor-Jánosi. K. K. Az adakozási névsor anf 7 - f 5
7) F f 4 - e 3
nak idejében közölve volt. A kívánt szám elküldetett.
f 5— f 4
8) H b 1 - c 3
6409. I'uszta-Aba. Cs. L. A közleményt köszönettel
f 4 —e 3:
9) II c 3 — d 5
vettük s mi is azt hiszszük, hogy tárgyánál s irmodoránál
Ke 8 —f 7
10) II b 5 — c 7 t
fogva is megérdemli a közzétételt.
H g8— f 6
11) V d 1 — f 3 f
6410. H.-lW.-Vásárhely. F. I. A szép, de nagyon
II fi 6 — d <
12) F í l — c 4
terjedelmes műnek talán más alkalmazását találandjuk.
d6 — d 5
13) H d 6 — f 6 : f
Beleegyezését reméljük. Erről azonban és a többi régi dolK f 7 —g6
14) F e 4 — d 5 : f
gokról más utón.
K
g
6
—
f
6
:
15) V f 3 — h 5 f
6411. Munkács. G. S. A rajzok és leírás megérkezII d 4 — c 2 :
16)
f 2 - e3:
tek. Köszönettel vettük.
17) K e 1 — e 2 és Világos nyer.
6412. Jolsva. Fr. R. Az üdvözletet és az agio-pótlékot köszönjük. A jutalomjátéki előadásra még igen sok a
155-dik számú feladvány megfejtése.
hely. A páholyok gyéren teltek meg, zártszék is sok tátong
még; a földszinti és karzati helyek nagyobb kelendőségnek
(Seebergertól.)
örvendenek ugyan, mint máskor — de bizony a kasszánál
1) 15 a 3 — a 7
Fd8 — e 7
nem igen mosolygó arczczal ül a pénztárnok, mondván,
2) B a 7 - c 7 :
Bd7 — o7 :
hogy még igen sok az el nem fogyott bilétje. Ez pedig a di3) V f 8 - d 6 £
rektorra nézve különösen savanyu hír.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben:Fülöp József.
6413 Ilont. L. K. Szépen kérjük, ne tulajdonítson
Nagyváradon : báró Meszöna István. — Kis-Kürtösön: annak, a mi ott megjelent, semmi túlságos fontosságot. Az
Csemiczky Károly (az elóbbenieket is). — Gyepesen : Kun se nem használ, se nem árt, mint a rántott leves.

N A. P T A R.

Gftrög-orosz
naptár

kél

| delel | nyűg.

m. ó. P- ó. P- ó. P- ó.
38 4 38 6 26 10 54 3
57 4 40 7 12 11 55 4
15 4 41 7 48 12 53 6
32 4 43 8 19 1 48 7
49 4 44 8 46 2 39 8
5 4 46 9 10 3 28 9
20 4 47 9 33 4 15 11

P27
47
8

28
44
57

8

Bod Péter (arczkép). n. — Népdalok. Tompa Mihály
— A haladás egyes jelei Magyarországban. IV. ( - r í . ) —
Miranda (folytatás). Jókai Mór. - Báró Wenekheim kastélya Fáson (képpel), —sz— Tihany és a tihanyi viszhang (képpel) Zombory Gusztáv. — A „Derű" nevű első
magyar gőzgép története. Kenessey Albert. — Egyveleg. —
Tárház : Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés.
— Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi csapások.—
Mi újság?— Nemzeti színházi napló.— Budai népszínház.
— Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert (lak. magyar-uteza 1 sz. a )

Figyelmeztetés!

! t

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 1863. évi folyamából teljes számú példányokkal
még folyvást szolgálhatunk.

Előfizetési

föltételek:

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt félévre, azaz : január—június 5 ft. — Egész évre, azaz : január—december 10 í't
Csupán Vasárnapi Újság félévre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok félévre 3 ft.

Érintett lapok megnagyobbított alakban és tiszta finom papíron jelennek meg.
Tíz

előfizetett

példányra

egy t i s z t e l e t - p é l d á n y

j á r . — A pénzes-levelek

b é rm e n t e s

küldése

kéretik.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala Pesten.
(Egyetemutcza 4. szám alatt.)
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4-ik szám alatt Pesten 1868.

•nr

Tizedik évi folyam.

4-ik szám.

28

Pest. január 25-én 1863.
E l ő f i z e t é s i
f ö l t é t e l e k 1 8 6 3 - i k
é v r e :
a Vasárnapi Újság cs Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :

Egész évre (január—december)
Csnpán Vasárnapi Ujsag :
Egész évre (január—december)
Fél évre (január-június)

10 ft.

'

. 6 ft.
. 3 ft.

Báró

Bemer

Fél évre (január—június)

Csnpán Politikai Újdonságok :
Egész évre (január—december)
Fél évre (január—június)

. . . 5 ft.
. . . 6 ft.

. . . 3 ft.

László.

A jeles egyháznagy és buzgó hazafi, kiItt tűnt először fel, mint buzgó hitszó- érdemei méltánylatául apátságot nyert, —
nek arczképével és biztos kútfőkből merí- nok, s páratlan szelidségü lelkipásztor ; kes kevéssel utóbb valóságos egri főkáptalani
tett életirásával kedveskedünk olvasóink- netteljes beszédei csakhamar nevezetessé,
kanonok- s kispréposttá s később a hétszenak, Bezdódi és Kis-bákai báró Bemer László, kedveltté, s leereszkedése a nép választot- mélyes tábla ülnökévé kineveztetvén, mint
a boldog emlékezetű nagy-váradi püspök.
tává tevék.
ilyen, az 1843-ik évben nagyváradi megyei
Ritka azon férfiú, ki az élet zajló hulláAlig nyolez havi segédlelkészkedése után és püspöki méltóságra emeltetett.
mai között annyit hányatott s kedélyhan- a kun-szent-mártoni hivek küldöttségileg, a
Fényes püspöki állásában páratlan alágulatát annyira megtartotta, mint ő.
nevezetessé vált hitszónokot, városuk lelki- zatosságot és szivélyességet tanusitott. —•
Törékeny testét elgyöngiték a
Várad város polgárai nem fogják
mostoha körülmények, a nélkülösoha feledni a nyájasságot, melyzés : de lelkét erőssé tette az élölyel
őket fogadta, nem a kegyeshitből merített bizalom abban,
séget,
melylyel panaszaikat hallki az emberek sorsát megmérhegatta.
tetlen bölcsesége szerint vezérli.
Most életleirásunk egy sötét,
Élete a fokozatos emelkedés
jelenleg
olvashatlan lapja követs a gyászos hanyatlás erős vonakezik, melyre szivbeli fájdalomlaival van átszőve; de minden
mal csak e nagy jelentőségű száforduló ponton felismerhetők a
mokat
írjuk : 1848—1850."
nemes jellemvonások, melyek öt
Mindenki
ismerheti a nyájáelőttünk tiszteletreméltóvá, emlétól
elszakasztott
s száműzött főkét feledhetetlenné teszik.
pásztor fájdalmát, veszteségét,
Született 1784-ik év apr. 8-án
miért szaggatnók fel a
Szabolcsmegye Kis-Báka helysémúlt idők sebeit?! . . .
gében, báró Bemer Antal és báró
A vigasztalás angyala el nem
Döry Krisztina főrendi szüléktől.
^'
hagyta őt! •— Szivében a hit viElső neveltetését a családi
lágának szövétnekével, zúgolódás
körben nyeré.
nélkül ment nehéz sorsa elé,
Később a nagyreményű ifjú
imádság- és elmélkedésben töltgondos f e l ü g y e l e t alatt nyil
vén napjait.
vános tanintézetekbe, Egerbe s
Ütött a kegyelem órája . . .
Ungvárra küldetek, hol a hat
Ismét
látta a szülőföldet,
nyelvtani osztályt dicséretes előmely
kebelén
bölcsejét rengette,
menetellel végzé.
— látta a népet, melyet boldoAz egyházi pályára korán kigabb napjaiban tanított, mely
fejlett hajlamát követve, mint
körüle a kegyelet érzelmeivel sebölcselöt, már az akkor újonnan
reglett.
felállított szatmári papnöveldéÓhajtva vágyott a hivek pászben találjuk; — honnan szortora,
még népének lelki javára
galma s szép tehetségei tekintelenni,
s kiadta közkézen forgó
téből, a pesti központi növeldébe
imakönyvét.
küldetek a hittani folyamra, s
Szép erénye az adakozás,
innét mint másodévi hittan-hallBÁRÓ
B É M K R L Á S Z I, Ó.
mely
élete fénypontján alig volt
gató, az egri főmegye növendékei
szembetűnő,
ragyogva bontakoközé vétetett át. — A jeles műveltségű, pásztorává kérték, s megnyerték, megválaszzott
ki
homályából.
.
.
mindenét
kiosztatta
pályavégzett papnövendék felszenteltetvén, tatván s megerösittetvén egyszersmind kuna
a
szegények
között,
nem
gondolva
a holnapi
z akkori érsek, Fischer István, az udvari sági kerületi iskola-igazgatónak.
nappal,
mindenütt
körözve
a
szükölködőkszemélyzet közé sorozta, hol előbb mint
Innét negyedfél év után Fényes-Litkére től, maga vált legjobban szükölködövé.
iktató, csakhamar mint szertartó hivataloskomozdittatott elő, s esperessé neveztetett.
Lelke melegült, újra éledt, de teste hadott. Azonban a pásztorkodás ellenállhatlan
Ez idötájra esik az érseki szék megürü- nyatlott! . . .
erővel vonzá ő t ; lelke előtt a nép üdve lelése s a nagy tudományu Pyrker László,
Nagyszámú jeles elmélkedései közrebobegett — 8 jgy s a j 4 t kérelmére gyöngyösi
velenczei érsek és patriarchának egri ér- csátásával foglalkozott, s e buzgó törekvése
segédlelkészszé neveztetett.
sekké lett neveztetése, ki alatt b. Bemer, közt kereste fel szolgáját az Ur . . . Ott, hdk

