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B e r z s e n y i D á n l e l . 
(1780-1836 . ) 

Jövő májusban állítják fel Pesten a nemz. Múzeum kertjében 
Berzsenyi mellszobrát s a jövő nyáron fog felavattatni a niklai 
temetőben emelendő síremléke Jó lesz, ha addig is közelebbről 
megismerkedünk ez elhunyt jelesünk életével, érdemeivel. 

Berzsenyi Dánielt, kinek nevét lapunk mai számának homlo
kára tűztük, régóta legnagyobb nemzeti költőink egyikéül ismeri, 
kedveli a magyar olvasóközönség, — és nem is oknélkül, mert 
senki sem tudta az ó-kor fennkölt, nemes Ízlését költészetünkbe 
oly sikerrel beleoltani ÍB a klasszikái tanulmányokat nemzeti geniu 
sunkkal oly szép összhangzásba hozni, mint ö. Mézedességü és kris-
tálytisztaságu müvei a magyar szellemnek mindig legbecsesebb 
termékei közé fognak soroz-
tatni, s valamint remekeltek 
költészetünk kora hajnalán, 
ugy i roda lmi kincsek és 
példányok maradnak mind
örökké ! 

E legkitűnőbb ódaköl
tőnk, ki ezen irodalmi nem
ben és az epistolákéban a 
versenyt a világirodalom je
leseivel bátran kiállhatja: szü
letett Vasmegye kemenesalji 
Hetye helységében, 1780. maj. 
6-án, régi magyar nemes csa
ládból. Atyja, a görög és ró
mai irodalmat kedvelő, mi-
velt és lelkes férfi, már ko
rán költötte fel benne a szi
gorú erény és honszeretet 
érzelmeit. Azonkívül, tudván. 
hogy erős lélek csak erős 
testben lakhatik, gyenge és 
egyetlen fiát mozgás és sza
bad élet által kívánta edzeni, 
s csak tiz éves korában küld
te a soproni iskolába, hol 
idősb társait a tanulásban 
nemsokára játszva utolérte, 
testi ügyességben és éneklés
ben pedig mindnyáját felül-, 
multa. De testi és szellemi 
erejének érzete csakhamar 
vásottságra ragadta s a köz
napi élet korlátaiból ki-kika-

B E R Z S E N Y I D Á N I E L . 

pattá; miért atyja, szükségesnek látta szülőfalujába visszavinni, 
hol a klasszikusok mellett, leginkább magyar verseskönyveket ol
vasgatott. Esztendő múlva megint Sopronba küldték s Vietoriaz 
Jonathán tanár, kinek figyelmét a gyermek nemesebb ösztönei ki 
nem kerülték, magához vette a szónoklati osztályba. De Ő az 
iskolai tanulmányok helyett csak azt folytatta, mihez hajlamai 
vonták; mindazáltal gyakorlatból ragadt reá annyi latin, hogy 
Horatiust megérthette; Gessner nyelvét pedig a soproni német 
leányoktól sajátította el. Majd a Kis János által alapított magyar 
társaság tagjává levén, titkon verselni is kezdett. De ezalatt az 
iskolai tanulmányok maradtak, s apja, mint hanyag tanulót 1796-

ban végkép haza vitte a gaz
dasághoz; azonban a római 
remekírók iránt viseltető 
vonzalmát látván, maga ol
vasta vele a ortJaa-irókat — 
de a verselöket mellőzte, kik
kel tehát a láuglelkü ifjú éj
jel lopva társalkodott. Ekinte 
csak kisebb lantosköltemé
nyeket irt, de az 1790—2-ki 
zajos időkre következett lan-
kádason elkeseredve, u.ásfe-
lül Virág Benedek példáján 
buzdulva, zengte „.4 magya
rokhoz-" cziinzett elragadó 
szépségű ódáját, mely később 
az összes nemzetet megrázta 
s egy egész korszak jelmon
datául szolgált. Hanem 1797-
ben a szombathelyi síkon tá
borozó felkelt nemesség lát
tára visszavonta vádjait, s 
...1 felkelt nemességhez - éa 
„Herczeg Eszterházy Miklós
hoz'' intézett költeményeiben 
hazafiúi örömét lelkesedve 
tolmácsolta. 

De az ifjú korán és ha
talmasan fejlődő szelleme ne
hezen tűrhette az atyai ház 
korlátait s kettőjök 
ba végre is szakadástAí 
be. Berzsenyi 1800-ba 
jószágára Sömjénbe 



zött át 8 a tizennégy éves Dukai Takács Zsuzsannát nőül vévén, 
annak részjóazágait is átvette s itt élt gyermekeinek és gazdaságá
nak, mellesleg folyvást tanulva és dolgozva, nyolez esztendeig, 
midőn, atyja halálával, lakását Somogymegyébe Nikiára tette át. 
Ekkor irt költeménye, „Bucsu Kemenes-aljától," Berzsenyinek —' 
sőt az összes magyar lantnak legszebb darabjai közé tartozik. 

Habár tehát már jó idő óta s szép sikerrel dolgozott, müveit 
egész 1806-ig titokban tartotta, mikor azok véletlenül komája, a 
már akkor tekintélyes nevii költő Kis János szeme elé kerültek, ki 
bennök a hivatást és ibietet rögtön megismerte és becses fölfede
zését az irodalom patriarchájával, Kazinczyval is közölni el nem 
mulasztotta. Kettöjök buzdító elismerésétől ösztönözve aztán Ber
zsenyi egész tehetségét költészetének szentelte, s 1812-ben összes 
versei kiadására is elhatározódott, mit a következő évben, a pesti és 
székesfehérvári lelkes növendékpapság segélyével, HelmeczyMihály 
eszközölt; mert még akkor nálunk ilynemű kiadásokra könyvárus 
nem vállalkozottl — Ezt megelőzőleg a költőt több rendbeli külső, 
belső csapásérte; a hírhedt „Mondolat-' által irodalmi pályája is erős 
megtámadásban részesült, de mindezek lelki erejét megtörni képe
sek nem voltak; néha a költészettől sok időre elvonták. — Azon
ban költeményei a közönségnél és az irodalomban szokatlan tetszést 
arattak; mi őt, Horatius mindenben hü követőjét, a helyett, hogy 
i-lbizakodásra ragadta volna, maga iránt kétkedővé tette. „Ver
seim — irj i Kazinczynak — mindenütt kedvességet találtak; de 
félek, bogy igen közönségesek, minthogy igen közönségesen tet
szenek." — 1816-ban jelent meg, ugyancsak Helmeczy által, ver
seinek második bővített kiadása. — Majd az Erdélyben hirdetett 
drámajutalmak figyelmét e térre irányozták, de megkezdett szín
müve elbetegedóse miatt félbenmaradt, s az azelőtt oly ép vi
lágnézetű és egészséges testalkatú férfiban sajátságos búkor fejlett 
ki, melyhez később útközben feldölés s hibás gyógyítás miatt 
hagymáz is járulván : eredménye több évig tartó bágyadtság és 
hallgatás lett. — Azonban a boldog emlékezetű gróf Festetics 
György meghívására mégis jelen volt a keszthelyi Helikon első 
ünnepén. 

Megérkeztekor a nemes és emelkedett lelkű föur az utczára 
sietve, fedetlen fővel fogadta a nemzet költőjét, ki lelki rugé-
konvságát ezen tul kezdte ismét visszanyerni. — De következett 
verseinek birálata Kölcsey tői az 1817-ki „Tudományos Gyűjte
mény VII. kötetében, s a — bár tisztelettel párosult — szigor és 
őszinte tárgyilagosság az eddig csak magasztalt költő nyugalmát 
mértéken tul megzavarta s Berzsenyit magához és vélt ellenfelei
hez nem való lépésekre ragadta; végre pedig nemcsak a jószán-
déku s tiszta keblű Kölcseyvel, de Kazinczyval is kellemetlen súr
lódásokba hozta, miket egészen kiegyenlitni később sem sikerült, 
ámbár Berzsenyi, zavart egészségére s dult kedély-állapotára 
hivatkozva, előbbi állításainak nagy részét módosította. 

Ezentúl csak néha napján jelent meg egy-egy veresei. Utolsó 
költeménye a gr. JUajláth Jánoshoz irt óda, 1830-ból, mely még ki 
nem száradt költői érről tesz tanúbizonyságot; a minthogy nem is 
a lélek lankadása, hanem kedvhiány némította el. 

A magyar Tudós-társaság felálIHása uj munkásságra birta. 
E nemzeti intézetben t. i. 1830. november 17-én, a bölcseimi osz
tályban első vidéki rendestagul választatván, számos széptani müvei 
s „Poetai harmonistica" czim alatt nagyobb dolgozattal is gyarapí
totta e nemben szegény irodalmunkat. 1833-ban, midőn Széchenyi 
hathatós ujjmutatása az anyagi állapotokra irányozta a közfigyel
met : A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairól érte
kezett. 

Egészsége ismét megrendülvén, 1836-ban a budai fürdőket 
akarta használni, a egyszersmind irodalmi barátait viszontlátni; de 
szándékát a halál meggátolta, s azon évi febr. 24-én eloltotta sok 
keserűségtől zaklatott életét. 

A Tudós-társaság a felette mondandó emlékbeszéddel Kölcseyt 
bízta meg, ki az 1836., sept. 11-ki közgyűlésben hozta engesztelő 
áldozatát a rá igazságtalanul neheztelt költő emlékezetének. — 
Munkáit 1842-ben Döbrentei Gábor gyűjtötte össze : „Berzsenyi 
Dániel összes mtíret" czim alatt, jegyzetekkel, melyekben, az érthe
tetlen és kifacsart nyelvezetet leszámítva, sok kedves vonás és 
érdekes életrajzi adalék található. Verseinek, szép aczél metszetű 
srczképpel ellátott ötödik teljes és hü kiadását közelebbről a 
nagy költőhöz méltó külsővel és összeállítással Toldy Ferencz esz
közölte. Z — y K—ly. 

Oh hogy hagyjam én I t t . . . 
(Eger, augusztus 11. 1869.) 

Oh hogy hagyjam én itt ezt a csendes helyet? 
U g y tartóztat minden, ugy kér, hogy ne menjek . . . 
Egy-egy régi emlék ráborul szivemre, 
Mint haló anyára a szerető gyermek . . . 
Es én érzem a kint, azt a tenger mély kint, 
A mit nem is képzelt soha árva lelkem — 
Reszketve ver szivem . . . köny r a g y o g szememben . . . 
Mind hiába! innét el kell nekem mennem. 

Jönnek j ó barátim sötéten, borúsan — 
Arczaiknak gyásza mondja, hogy : szeretnek . . 
Es általkarolnak esdeklő szavakkal — 
Érzem forróságát hulló kényeiknek . . . 
Lefestik előttem a zajgó világot 
Ezer csaló-ásaal, ezer szenvedéssel . . 
Mondják, hogy az tenger; — az ö r ö m , a remény 
Benne olyan könnyen, oly hamar merül el . . . 

Éa én hiszem — tudom, hogy igazat szólnak — 
Látom a jövőnek vadon pusztaságát, 
A melyen borongó s z e m e i m világa , 
Egy biztató zöld fát, egy virágot sem lát . • . 
Sejtem : a szerencse ellenségemmé h-.-z, 
De mit bánom én azt? elélek nélküle — 
Majd tán kárpótlásul poraim halmára 
Egy emlékfát ültet — velem kibékülve. 

Megyek tehát, megyek . . . hogy is maradnék itt! 
A hol minden óra, mint vérengző kánya — 
Szivemet : ez árva szenvedő galambot, 
Mint hű martalékját körül- körül szállja . . 
Hol a kis lelkeknek haldokló részvéte, 
S halvány ir igysége, mint valami rémváz, 
Nyomaimban lépked — siet, hajt, űz , kerget — 
S a nyugalom édes karjaiból felráz . . 

Megyek , s ha majd egykor terhes utaimban 
Elfáradva végkép, csüggedés környékez — 
Lelkemet elküldöm hozzátok, barátim, 
H o g y hozzon egy fátyolt égő könyeimhez, 
S e gyengéd fátyollal : az emlékezettel 
Letörlöm arczoraról, szivemre boritom . . 
És pihenni fogok, legalább egy perezre. 
A múlton : e kedves szép virágos síron! Somogyi Ignácz. 

Egye* klszakasztott lapok a történet könyvéből. 
I. A nemzet gyásznap ja . * ) 

Sokszor megirt eseményről beszélek, olyanról, melyre vala
hányszor visszagondolunk, kinos fájó érzet rezgi át keblünket. — 
Nyissuk föl csak ama fekete könyv vérbetükkel irott lapjait, néz
zünk bátran szemébe azon nagyszerű eseményeknek, melyek ott 
ama lapokon oly békésen feküsznek egymás mellett, és mondjuk 
el még egyszer azt a nehéz halálbarczot, mely Mohácsnál vívatott, 
és a melyben a magyar dicsőség fényes napja leáldozott! 

1526-ban II. Lajos ült a királyi székben; széplelkü, de gyönge 
fejedelem volt; alatta Magyarhon olygarchái, a büszke főurak, töle 
függeni nem akartak; egymással czivakodtak, viszálkodtak. Min
denütt a meghasonlás, gyűlölség, pártoBkodás dult e hazában, még 
a köznemesség között is; külföldi születésű tözsérek, zsidók, iz
maeliták kincseket halmoztak össze az ország közjövedelméből, 
senki sem volt szegényebb az országban a királynál. E szomorú 
viszálkodások a nemzet bukását mindinkább siettették, a rákosi és 
hatvani országgyűlések már nem tudták azt feltartóztatni, csak a 
legszomorúbb képét mutatták az átalános felbomlásnak; vakon 
rohant a magyar az önásta sirba, a sors ugy akarta . . . 

E nagy zűrzavar közepett, egyszerre egy átalános rémhír ter
jedt el az országban: ,jö a török!"; a nagy nevü Szolimán 300,000 
emberrel az ország határánál állott, a végvárak egymásután estek 
kezeibe, senki által fel nem tartóztatva; e hírre a főurak közöl 
többen — kiknek kebleikből a hazaszeretet szent lángja még ki-
nem aludt — fegyverhez nyúltak, s gondolkoztak a módról, a ha
zát megmenteni; a nagyobbrész könnyelinüleg nézte a veszélyt, 
mely az országot elárasztani készült, — Budán az ország fövéro-

•) Források . Buda/ Ess,, Szala> L , Jókai M. ..Magyarország történetei." 



siíban vígadtak, lakmároztak; atyjok jó példáját követték a nagy 
reményű magzatok, a kalandszomjas mágnás ifjak, és a télvér 
mágnás-gyerekek, kik unaloműzés végett török fejekre koezkáz
tak és fenyegetőztek rettentő módon, hogy majd mikint fogják ők 
pnszta ököllel agyonverni és szétmorzsolni a rongyos jancsárha-
dat. Ily kicsinyes forgácsolásban nyilatkozott a tetterő. — A köz
nemesség zajos megye gyűléseket tartott, elvesztett jogaikat sza 
badságukat emlegették, a főurakat szidták, kárhoztatták, mint 
akik — véleményük szerint — egyedüli okozóik voltak jogaik el
vesztésének; ha egy jobb hazafi a haza védelmére egyesülésre 
hivta fel őket, azt menten megtámadák, harsány szavakkal ledoron
golták. Ilyen volt ekkor a nép! 

Mig ezek bent az országban történtek, azalatt Szolimán 
Eszéknél átkelt a Dunán, s mint tengerhulláma, vészthozólag 
hömpölygött serege beljebb beljebb az országba. A királynak még 
mi serege sem volt, lassanként gyülekeztek táborába a főurak ban
dériumaikkal. Eljött Tomory Pál a hős érsek, Szálkán László a 
primás, az ifjú Perényi Ferencz nagyváradi püspök, Bebek Ferencz 
s több egyházi méltóságok; a főurak közöl a Drágfiak, Batthyá-
nyak, Perényiek, Drugethek, Tahy, a deli Zápolya György, a nagy 
erejű Ráskay Gáspár, a vitéz Török Bálint, é3 az ős eredetű hírne
ves hős Kállay János s több főurak mint a nemzet jobbjai. Nem 
messze a király táborától inintegy 16 mérföldnyire Szegednél ál
lott Zápolya János, az erdélyi vajda, 40,000 válogatott vitézeivel, 
és naponkint váratott a táborba*, de ő még mindig késett, állító
lag a király egymással ellenkező parancsai következtében nem 

Már lehete látni, mikép bontakoznak ki a tömeg k ö z ö l egyen
kint az osztályok, hosszú csatarenddé alakulva — az eszélyes ve
zér tartva a tul-szárnyaltatástól, azért kívánta a csatarendet a 
lehető leghosszabban kinyújtani, egy mérföldnyire Mohácstól, fél 
mérföldnyire a Dunától terjesztette ki két hosszú homlokzatát; 
mögöttük terült el az egyszerű Mohács, balra a Duna felé náddal, 
gyékénynyel fedett mocsárok; jobbra, szemközt a térrel, félkörben 
hoBszas halomsor, e mögött a tőrök sereg elrejtőzve vagy elfödve 
a halmok által. — Az első csatarend homlokzatán a nehéz ágyuk 
voltak elhelyezve, azután a lövészek, a gyalogság, Batthyány, Tahy, 
Perényi Péter s több föur alvezénylete alatt, kik mindnyájan 
fényes hadiékben, drága, nagyértékü fegyverekkel oldalukon, gyö
nyörű harczi méneken ültek, a sereget rendezve és parancsokat 
osztva; a második rendben egy jó hajitásnyira amattól áll t a lo
vasság, — itt gyűltek össze és rendezték magukat az ország főurai 
is, dandáraikkal, ős magyar kaczagányokban, aranynyal gazdagon 
hímzett, drága kövekkel, gyöngyökkel ékített ruhákba öltözve, 
súlyos csata kardokkal fegyverkezve, a harmadik rendben vol
tak az idegen segédhadak, közepett volt a király állása kijelölve, 
ki mind ezideig nem volt jelen. 

E pillanatban trombiták harsogása jelenté, hogy a király sá
torából elindult; midőn kilépni készült, jószívű szakácsa, Gondos 
Illés, kérdé tőle : Hová fogja felséged parancsolni az ebédet? . , . 
„Isten tudja, hü szolgám, hol fogunk ma ebédelni!" felelt rá a királv 
bus arczczal. 

A menet megindult, pompás látvány vala ez; elíil a király 
tudta mit tegyen, jőjön-e vagy nem; valószínűbb az, hogy szándé- j testőrzői lovagoltak, mindnyájan ezüsttel gazdagon kivarrt vörös 
kos volt késedelmezése, — útban volt és váratott Frangepán Kristóf öltönyökben, aranyozott vérttel és sisakkal; utánok a királv jött, 
horvát bán 15,000 harczedzett, s jól fegyverezett horvát hadával. ' szép barna ménen ülve, mely büszkén lépdelt királyi terhe alatt; 

Már mintegy 20,000 ember volt együtt, midőn eszökbe jutott | egyszerű öltözékben, könnyű kalpaggal fején, balja drága kövek-
a vitéz uraknak, hogy hiszen még vezér sincs! anélkül pedig nem 
lehet harczolni. De ki legyen az a fővezér? e volt az égető kérdés, 
mindenki igyekezett nyakáról lerázni ez alkalmatlan hivatalt, töb
ben kimoudák, hogy nem értenek a hadvezetéshez, ennyire sülyedt 
akkor a magyar! Végre köz megegyezéssel Tomoryt választották 
akarata eUen fővezérré, melléje az ifjú Zápolya György, a vajda 
testvére, rendeltetek. 

Ezalatt a nyugtalan had — nem akarván bevárni az útban 
levő seregek megérkeztét, - lármásan sürgeté a fővezért, hogy 
vezesse az ellenségre; Tomory nem volt képes őket az ídő előtti 
csata kikerülésére birni. . . előre kellé menni. . . félmérföldnyire 
Mohács alatt ütötték föl a király táborát. 

Eközben Szolimán sietve nyomult előre, s augusztus 26 kán 
két mérföldnyire a magyar tábortól áUott meg roppant seregével. 
Most már a csata kikérülhetlenné vált; 300,000 harczosa volt a 
szultánnak 300 ágyúval, csak 27,000 ezer vitéze a magyar király
nak és 80 ágyuja! mily kevés szám ez az ozmán túlnyomó ereje 
ellenében, de mind hősök, s a hazáért halni kész vitézek!! 
soha zajosabb örömöt, nagyobb lelkesedést nem lehete tapasztalni 

kel ékített kardja markolatán nyugodott, jobbjában arany buzo
gányt tartott; szép, nemes arczán buskomoly kifejezés Ült a nél
kül, hogy félelmet árult volna el; közvetlen a király után jöttek 
Ráskay Gáspár, Török Bálint, Kállay János, a legvitézebbek mind
nyájuk között kik a seregben voltak,-- mint a kik a király szemé
lyes védelmére rendeltettek. — Jobbján lovagoltak az esztergomi 
érsek Szálkán; Tomory Pál kalocsai érsek, és fővezér; és több püs
pök, mindnyájan pompás egyházi öltönyeikben, kardokkal, buzo
gányokkal ellátva; csak Tomory volt egyszerű szőröltönyben, 
vérttel és nehéz vassisakkal; oldalán roppant buzogány és S U I V O B 

széles kard tünt föl; — balján lovagolt Báthori István, a nádor, a 
legdrágább,legfényesebb öltözetben valamennyi közt, tetőtől talpig 
fegyverben; arczán, köszvénye miatt az örökös szenvedés kinyo-
matával, párosulva a harag és ingerültséggel; itt jöttek még több 
főurak, nemesek . . . közöttük Drágffy János bíborszín bársonyba 
Öltözve, izmos szürke lovon, — minden fegyver nélkül — az ország 
zászlójával kezében. E hatásteljes menetet több fegyveres szolga 
a király kíséretéből zárta be. 

Midőn a király a felállított hadsorok elé érkezett^ dörgő „él-
a vitéz harezosok között, mint e nagy veszély közepett; ki e férfi- 'jennel" üdvözöltetett. Ekkor a nádor a harezszomjas hadsorok előtt 
akat figyelemmel vizsgálta, lehetetlen, hogy meglepetéssel ne látta{körülvezette a királyt, bemutatá külön-külön minden osztálynak, 
volna azt a könnyelműséget, azt a fel sem vevést, azt a kihivő da- ily szavakkal : Ime fiaim, itt a királv! eljött, hogy harczoljon ve 
ezos tekintetet, mely arczukról visszatükrözött a szomorú eseményt 
megelőző napok alatt . . . Talán a magasztaltság vakhitével hittek 
a bizonyos diadalban! 

Olyanok voltak e napok, mint égi háborúkor a villám előtti 

lünk együtt & hazáért, a hitért, bízzunk Istenben, Ö meg fogja ál
dani fegyvereinket! — A rövid szemle után a király visszatért 
kijelölt helyére, kísérői körülötte foglaltak helyet. Alig telt el né
hány perez, jelt adott az ütközetre; most megharsantak a trombi-

szünpercz; az látta legkevésbé, mit rejtenek titkos redőikben, kit |ták, tárogatók s fülrepesztőleg hallatszott a rézdobok viharos 
lángfolyamaik elborítani készültek. pörgése, közbe-közbe felhangzott a hadsereg Jézus! — csatakiáltása, 

Világverő Mátyás király idejében Magyarhonra nagy napok ! aztán minden csendes volt. — Az ellenségnek semmi nyoma sem 
. iradtak fényesen, dicsőén; sugaraik elfödék a gyász leplet, melyet látszott, csak néha hallatszott valami sajátszerű morgás, vagy 
a sors mint nagy sirteritőt tartott készen leáldozatukra, és e fé 
nyes sugárokat később Önkezeivel tépte le a nemzet, hogy a nagy 
sírt takaró gyászleplet mielébb felszaggatva 
jék az önásta sírba! 

De lépjünk az események közepébe 

önakara táhó l b u k -

tompa moraj fenyegetöleg, vészesen, a szemben levő halmok felől, 
mint mikor a természetben rendkívüli vihar van keletkezőben. 

Nyolez hosszú óra kinos várakozásban tölt el, semmi nesz, 
semmi hang; a sereg türelmét kezdé veszteni, itt-ott a rend már 
bomladozni kezdett, többen visszavonulásról beszéltek, midőn To-

Eljött a kitűzött nap, jelen volt a megpróbáltatásnak nagy mory, az éleslátású hadvezér, egyszerre felkiáltott :Ott az ellenség! 
napja, augusztus 29-ke; gyönyörű derült reggel volt, arany szin-'és valóban e pillanatban a figyelmes szemlélőnek ugy tetszett, 
ben úszott a vidék, a magyar táborban élénk mozgás volt észre- mintha a szemközti halmok mellett hosszú sorban lándsák hegyeit 
vehető, a csatára kész seregek megindultak a Mohács alatti tágas látná előcsillogni, mely fény ezüst szalagként huzódék a magyar 
mezőre, némelyek dob, trombita viharos hangjainál, mások csata tábor felé; Tomory mindjárt, észrevette, hogy az ellenség a magyar 
dalokat énekelve, vigan, gondtalanul; olyan volt e magasztaítság, sereg egyik szárnyát meg akarja kerülni, azért is tüstént Ráskayt, 
e csata-szomj, mint valami betegség, mintha a végzet sodorta Törököt és Kállayt küldé a lappangók ellen, nem akarván a csa-
volna e népet a halál torkába! tareadet megbontani. — Ekkor már hallatszott a török sereg Allah, 



brfrnmr: 

Allah! csatakiáltása, a trombiták harsogása, lovak nyerítése, és 
nemsokára lehetett látni a roppant török sereget, mely a szemben 
lévő halmokat néhány perez alatt százezreivel egészen elboritá. 

Ezalatt Tomory nagy tevékenységet fejtett ki, a mennyire vo
nakodott a fővezérséget elvállalni, oly tűzzel és lelkesedéssel látott 
most hozzá, buzdítva, bátorítva járt a hadsorok között; a megbom
lott csatarendet újra rendezé; e közben a török sereg leért a hal
mok alá, és tömött csatarenddé alakulva megállapodott. — Közepett 
volt a szultán, testőreitől körülvéve, magas, napbarnitotta arczu 
férfi, szép fekete szakállal, edzett vonásokkal, szigorú, parancsoló 
tekintettel; keleti fénynyel elárasztott öltözetben, gyönyörű da-
maszk aczél karddal oldalán; előtte állottak vezérei,lehajtott fővel 
várva parancsait, mellette egy izmos aga bozontos szakállal, büszke 
tekintettel állt, Mohamed zászlóját tartva kezében; Szolimán né
hány szavakat intézett vezéreihez, kik azután néhány perez múlva 
eltávoztak; erre a roppant sereg megindult, mint vészes orkán 
zúgva fenyegetöleg nyomult a csekély számú magyar sereg felé. 

A magyar had ezalatt tü
relmetlenül várta az indulási 
parancsot; — azonban mihelyt 
a török sereget mozdulni lát
ták, felcsatolták a király fejére 
a csatasisakot; — e pillanat
ban borzadva látták a körül
állók, hogy a király elsáppadt, 
roiz jel! mondák egymásnak; 
de e halavány szin csak néhány 
perczig tartott, melynek elmul
tával ismét visszatért a derült 
elszántság kifejezése arczába, 
és jelt adott a csatára! Most 
újra dob, trombita viharos 
hangjai rázák meg a léget, a 
sereg megindult a közeledő el
lenség felé egyszerre a 
magyar had- kiáltás felhang
zott, az ágyuk megdördültek, 
a kardok zörögve repültek ki 
hüvelyükből, s a két tábor egy
másnak rohant . . . . iszonyú 
vérontás kezdődik most, em
ber, ember ellen küzd, a török 
hadsorok közt rut pusztítást 
visz véghez a magyar kard 
éle, Tomoryt mindenütt elől 
láthatni, vele együtt alvezéreit, 
kiket fenébb megneveztünk, s 
több főurat; felkeresik a legvé
resebb csatát, a legnehezebb 
küzdelmet, és ott harczolnak 
mint oroszlánok. hösileg, ren
dületlenül, egy talpalatnyit 
Bem engedve abból a mit el
foglaltak. — A török csatarend 
meg van törve, szétrobbantva; 
a magyar vitézség elöl hátrálni 
kénytelenek Szolimán testőrei, a vitéz spahik, a gyalogság hanyatt-
homlok siet vissza övéihez. 

A vérszemet kapott magyar sereg mindenütt nyomukban 
van, legelői a vezér, s több főúr, bizva a bizonyos diadalban, 
merészen vágtattak szellő gyorsaságú méneiken a futók után, 
űzve, kergetve őket, és sokat leapritva közölök. — Már hallik a 
győzelmi rivalgás a magyarok ajkain, gyors futárok viszik hirül a 
királynak az ellenség szétveretését — ki jobb oldalán a második 
csatarendben harczolt eddigelé szerencsésen, midőn hirtelen két
felé válnak a futók, és a győzelemtől lelkesült magyar hadat 300 
ágyú dörgése fogadja, s szórja rajok halált hozó tekéit; — erre 
átalános kebelrenditő halálsikoltás következik, a győzelmi rival-
gást jajhangok váltják fel, mindenütt a legborzasztóbb pusztítás 
nyomai látszanak; a sereg hősei, kik legelöl voltak a csatában, itt 
találták halálukat; elesett Tomory, Zápolya György, Drágffy 
az ország zászlójával, s több mások; — a törökök futása csak csel 
volt — hogy annál könnyebben tönkre tehessék a magyart; és ez 

meglepöleg sikerült is. — E borzasztó eset után hiába jöttek uj 
csapatok a második csatarendből, minden roham — mely az 
ágyukra és a jancsárok erős csatarendjére intéztetett — meghiú
sult; — annál elkeseredettebb dühvel rohant most a fanatizált 
mozlim sereg a meggyengült magyar hadsorokra, egy-két perez 
alatt szét volt az verve, futott a ki futhatott, az irtózatos csatából; 
— azonban egy hirtelen támadt zivatar végett vetett az öldöklő 
véres hareznak, azon véres hareznak, melyben a nemzet jobbjai, 
virágai elhullottak 

Csak két óráig tartott e harcz, de a veszteség felszámithatat-
lan volt; — hét főpap, számos országnagy és 2 4 ezer magyar nemes 
veszett el ez idö alatt — elveszett maga a király is, az ifjú, a hős 
király; — ki a legutolsó perczig jelen volt a végzetes csatában, 
szemben állva bátran a halállal — mint magyarhoz illik. De fáj
dalom! nem a csatában, hol meghalni oly dicső és oly szép, hanem 
egy kisszerű patak árjában lelte szomorú halálát miért 
mondjam tovább? . . . a történet hiven följegyezte az eseményeket, 

s kitörülhetetlen betűkkel van-

Fehérhegy l é g térképe. (Az Utiképek I. részéből újra közölve.) 

nak ezek e kor gyászlapjaira 
felírva 

Igy dőlt akkor sírjába e 
nemzet és vele fényes dicső
sége . . . Papp Zsigmond. 

Fehérhegységf utiképek. 
(A Csallóközi utiképek Írójától.) 
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IV. 
Szakolcza. Históriai mesék. A város ere
dete és története. Vak Béla szülóházi. 
Hogy csinálják a történetet. A román- és 
gótegyház. Pruisz János A nagy király 
nagykövete. A város régiségei, bástyái é» 
kaputornyai. Városi muzeumok, levél- él 
régiségtárak. Hogy lakott egyszer Sza-
kolc/án egész Magyarország. A varsa 
háborús viszontagságai és virágzása; in
tézetei Gróf Gvadányi a költó lakháza 
Szakolczán. Egy magyar csillagász. Az 
Ország hivatalos történetirója mint sza-
kolczai harminczados. Ponyvairodslmi 

nyomda. 

Szép verőfényes reggel 
volt, midőn a láthatáron Ssa-
kolaaa.napsugaraiban csillogó 
számos tornyaival szemünk
be tünt. Ha poéta vagyunk, 
fenkölt hymnussal köszöntjük 
talán, oly meghatóan mutat
kozik mindenfelöl az érkező
nek hazánk ezen ultima Thu-
leja. (L. a mellékelt képet.) De 
mint egyszerű történetbuvár, 
józanabbnak véltük, múltján 
andalogni addig is, mig odáig 
érünk. Hiszen egy-egy ily ha

zai régi város története gyakran ugy sem más, mint változó költe
mény : vedd akár tragikomicus eseményeit, akár üres beíratlan 
lapjait, melyekre annyi ábrándot oda goudolt azután a későbbi 
hivalkodó kor, mely már be nem érhette a csupasz üres valósággal. 

Van valami találó a régibb humanisták azon ezopfos modorá
ban, hogy a várost, helyet vagy tárgyat, melyet leirni készülnek, 
de sőt gyakran magukat is, előbb az Olympnak minden rendű és 
rangú isteneivel s istenasszonyaival versekben megénekeltetik. Jő 
bevezetés azon sok mesés adatba, mely a valóval egymást folyvást 
váltogatva, végre is egy sajátságos nemét a költeménynek, az úgy
nevezett históriai mesét, a fable convenue-t képezi. Nálunk a mese 
és rege ezen neme úgyis különösen diszlett a történetben; mig 
máskép azután a valódi mese és rege történetével nem sokat törőd
tünk, - talán csak kárpótlásul, mivel már is eleget kaptunk belőle 
a történetben. 

*) Az I. rész megjelent a V. U. mait évi második félévi folyamában. 



• F e h é r h e g y s é g i u t i k é p e k 

felé előőrsök utja (via ex 

Szakolcza történetének is az előbbiből meglehetősen kijutott 
a maga része. Történetíróink majd a Marahánok, ha nem a Quádok. 
sőt a Rómaiak által alapíttatják. Majd csak Vak Béla király által 
épittetik; ámbár megint, ugyanezek szerint, nemcsak ezen kirá
lyunk ott született volna, de már Sz. István idejében is oly dus 
vinczellérei és szölögazdái voltak a városnak, hogy nagy gótegy
háza is ezek egyike költségén épült. Mi ha igaz lenne, mindenesetre 
igen nevezetes esemény volna, s ugyancsak felforgathatná a mű
történet tanát, mely eddig Szent Istvánkori gótépitészetröl aligha 
álmodott. De mindezen szép illusiókar. 
melyekkel Szakolcza története Turóczi 
— és Béltől kezdve Fényesig diszlett, 
néhány sor egy okiratban, egy két szó 
egy feledett vagy olvashatlannak vélt jM 
kőemléklapon képes volt megsemmisí
teni. Egyszerűn beszéli igy okmánytá
runkban egy okirat, hogy II. András 
Zakolcha pusztaföldének birtokában 
1217-ben Tamás nyitrai főispán fiait, 
Sebők és Sándor Szentgyörgyi grófo
kat megerősítette. IV. Béla 1256-diki 
okiratából már tovább látjuk azt ia, 
mint kezd a pusztahely lassankint né
pesedni. 

Nagyon érdekesen értesít határ-
leirása Szakolcza magyar helyi eveiről 
is; szerinte akkor itt egy Hosszdmezö, 
Symarut (talán Simaut) és Csehország 
ploratorum de Bohemia) volt. 

Tehát hazánk ezen a végén is, valamint nyugatdélnek az úgy
nevezett Őrségekben, itt találjuk már a JÍIII dik században saját
ságosan kifejlődött határőrsi eredeti intézményünket. Tovább, még 
mind lejebb terjeszkedő vonalait fogjuk utunkon nyomozni; nyo
mai pedig mindenesetre jóval érdekesebbek ránk nézve, Szakolcza-
nak akár quád akár marahán eredeténél, melynek meséje eddig 
egyedül foglalkoztatta régi helyiróinkat. Ennél is érdekesebb talán 
még azon tanulság, hogy a XIII. században eredetileg magyar hely-
nevekkel birt, a 
később tisztán 
szláv telepü Sza
kolcza; nyilván 
jele, hogy erede
tileg csakugyan 
magyarörség te
lepe volt. De 
jele annak is, s 
ezt jól megje
gyezzük, hogy 
alig van oly el
ágazó vidéke ha
zánknak, mely, 
lakja bár száza
dok óta megfo
gyott fajunk he
lyett idegen nép, 
eredeti magyar 
he lynevekke l 
nem birna, elfe
ledtük légyen 
bár je lenben 
ezeknek nem
csak a javát, de 
jelentését is. 

Nem árt azon
ban még az okiratokra nézve is 

Vak Béla szulóhiz:i 

Feh.érheg. »égi utiképek : Szakolcza. 

Egész Szakolcza városa ujjal mutat egyik föutczájának, mind
járt az öreg piaczra kitekintő azon bedőlt-kidölt falú nevezetes ne
mesi kúriájára, melynek romalakját itt képben adjuk (1. a mellékelt 
képet); s a mily ingerült ellene, hogy rozzant, kormos, ódon falai
valcsinos városuk közepét csúfítja; melyhez mint nemesi kúriához 
eddig a jó polgárok nem is igen férhettek, — mégis épen oly 
büszkén beszéli róla, hogy ezen házban született hajdan Vak Béla 
királyunk, Álmos fia, ki azután szülőhelye iránti hálából Szakol-
czát várossá emelte. Igy már II. András és IV. Béla ideje előtt, 

melyről okirataink szólnak, jóval, leg
alább ia. egy századdal előbb, ha igaz, 
létezett volna a később azután elpusz
tult s újra épült városi? — Igaz min
denesetre, hogy Vak vagy II. Béla 
atyja Álmos sokat lőtott-futott erre az 
ország határain ki és be, valahányszor 
Kálmán király, mint trónkövetelő test
vér-vetélytársát Üldözte, vagy lelkiis
merete u zavarokat szítót nyugodni 
nem hagyta. Meglehet, könnyen meg
fordulhatott vagy lappanghatott itt is 
a hon véghatárán, akkorában viselős 
nejével. 

A rege azonban rege marad; mig 
az is bizonyos, hogy a mindenesetre 
ódon kinézésű, de semmi mütörténeti 
határozott nyomokkal nem dicsekvő 

épület, Vak Béla korára határozott adatot nem szolgáltathat. Van 
itt azonban még más is. Ott áll Szakolcza másik felén, szorosan 
bástyájánál, hol hajdan régi vára is állott, s még erődéi és véd 
sánczai leginkább láthatók, egy teljeBen feledett, de senki által 
figyelemre nem méltatott magas, toronyszerű, kerekded alakú régi 
kápolna, hátul elöszökö félköralaku oltárhelylyel, fönn kupozatán 
a lámpatornyocskával; egy szóval : a XIII. században, és már 
előbb is, dívott román egyházépitészeti izlés és miiidom minden 
ismertető nyomait és jellemét magán viselve. Az ily toronyszerű, 
nagyobbára halotti kápolnák, a francziában fonal oknak s átalában 

carnariumoknak 
nevezve, már a 
XI. század óta 
közönségesen az 
egyházak, vagy 

^ 7 - s v á r a k melletti 
temetők köze
pén emelkedtek; 

^ZjmttW - és mig lámpa-

tornyocskájok-
ban az örökmé
cses a halottak 
lelki üdveért 

égett, addig éj
ben a környék 
népének és uta
soknak irányvi
lágitóul is szol
gált. De ezen 
régi becses épí
tészeti emléken 
is, mely hazánk
ban már párját 
ritkítja, készek 
vagyunk az egy• 
szer alkudozni. 
A közel Csehor-

a kritikailag oly talpraesett ma-1szagnak a miénknél meglehetősen jobban kibányászott műemlékei 
gyar közmondással tartanunk : kötve higgj a komának! Lehet, hogy j és műtörténete tanúsítják, hogy ott hasonló románépitészeti idomú 
Szakolcza puszta földje (terra deserta), mely régtől magyar őr- kápolnák még a XIII. század elején is épültek; és lehet, bogy 
seggel és helynevekkel birt, már talán csak elpusztult hely volt a'Szakolcza is 1217—1256-bani alapítása idejében építhette ezen ne-
XIII. században. Erre módosíthatja legalább az okirati történeti veíetes emlékét. 
adatot Szakolcza régi és hagyományos népregéje; mely már ellen- Valamint azonban közönségesen történni szokott, - nem hűi
ben közben legyen mondva, nálunk többet nyom a latban, mint a ban, hogy a költők is már elénekelték, - hogy mig az érdekest 
históriai mese vagy az üres föltevés. Sajátságosan találkozik pedig mely előttünk áll, figyelemre sem méltatjuk, addig ott kereske 
itt még műemlékek bizonyságával is. jdünk, a hol az nincs, ugy történt itt is. Mig ezen nevezetes és faj 



dalom, már is épen most pusztulni kezdő ritka becsű műemléket 
senki észre sem vette, addig annál nagyobb figyelemben részesült 
Szakolcza késő gót, közönségesebb és sokkal későbbi Ízlésben 
épült föegyháza, mely körül azonban az egész város történelmi 
vizsgalata forgott. A dolog valóban egy kis kuriosumnak is meg
járja; azért megérdemli, bogy még felöle is szóljunk, már csak 
azért is, hogy lássuk, mikép szokták volt a történetet nálunk, de 
bizony másutt is, ilyesmiben csinálni. Turóczi László, Bonbardi, 
Bél, Fényes stb., egymást ilyesmiben folyvást leiró és ismétlő 
helyiróink fönszóvai beszélik, hogy e régi nevezetes egyházat, mint 
már előbb futólag érintők, még Sz. István korában valami Pruris, 
másoknak meg Prunis János nevü vinczellér, szőlősgazda épité 
1021-ben! Bebizonyításával az úgyis bebizonyithatlan dolognak 
természetesen mindnyájan adősok maradtak, csak az „az mondta" 
volt az ok és a kutforras; csupán egyikük, az is amúgy mellékesen 
utal Timonra, a magyar történelmi vizsgálat egyik ősapjára s 
annak valami régi skartétáira, melyeket kisem látott. 

Soha azonban a „veni, vidi, vici" gyorsabban nem követheti 
egymást, mint e kérdéses ügyben. A ki csak egyszer is körül
tekinti Szakolcza templomát, ott láthat a szentély oldal falán egy 
kőemléklapot magasan a födél alatt behelyezve, melyen ezen egy
szerű fölirat áll : 

Joannes de Pruuis Anno Domini — — — a következő évszám 
nehezen olvasható; ugylátszik, hogy 147<>. körüljár; mellette czi
meres vérten kanyarított szölömetszö kés ábrája látható. Ennyi és 
nem több az egész; de tökéletesen is elég, mert Pruuis (és nem 
Pruris,sem nem Prunis) János neve már magától megfejt mindent. 
Az egész hon ismerte és dicsérte Pruisz János nevét Mátyás király 
korában, mint Nagyvárad és Olmütz híres püspökéét. A nagy ki
rály nagy emberei s a Hunyadyház kevés tantorithatlan hívei 
egyike volt. Mint Mátyás nagykövete Nápolytól Parisig, Európa 
minden fejedelmei udvarait bejárta volt követségeivel, ékesszolá-
sával pedig és kísérete fényével el is bájolta. 300 nemes ifjú 
arany- és drágakőtől ragyogó bársony magyar öltönyben, egyszínű 
és nagyságú méneken kisérte őt ilyenkor követségeiben Európa 
fővárosain keresztül. Igy jegyzetté el Mátyásnak Beatrixot Ná
polyban, fiának Jánosnak Sforzia Biankát Milánóban. És miután 
Corvin János megválasztásaért ékesszólása egész erejével haszta
lan küzdött Rákoson az oligarchák ellen, utolsó kötelességét is 
lerótta a hon iránt : 100,000 aranyat áldozván oltárára, hogy Má
tyás fekete-seregét megtarthassa az országnak, melyet annak üres 
pénztára és zsugori rendjei fizetni nem birtak vagy nem akartak. 

ö pedig lefizetve igy királyának és honának tartozó hálája 
adóját, fonmaradt többi vagyonát is, 50,000 darab aranyat a szegé
nyeknek kiosztva s egyházaknak alapítványul hagyva, azzal püs
pöki székéről is lemondott, s mint ferenczi szerzetes a kolostor 
szük czellájában megválva a világtól, önmaga választotta szegény
ségben és megtagadásban végezte életét. Utolsó alapitványairól 
ugyancsak annyi bizonyos történelmileg is, bogy Hradistvén Sza
kolcza mellett a ferencziek számára szintén zárdát és egvházat 
építtetett. De a fenebbi felirat szerint aligha fogunk már kételked
hetni, hogy a szakolczai mostani késő gót ízlésben, t-rhár csakis a 
X V . században épült föegyház alapitója is ö volt 

Az egyház alapitójának nevét tehát jól roszul, valahogy csak 
eltalálta volna mesés történetünk is, korát azonban már csak mint
egy öt századdal hibázta el; s e mellett azután csak tréfa és gye
rekség azon elvetés, hogy püspök helyett szőlősgazdának tartá 
alapitóját : jobban sem tudván az emlékkő czimervértén a szölö-
metszökést magyarázni. Ámbár pedig a történet Pruisz családjáról 
csak annyit tud, hogy talán Poroszhonból (Preuss) eredt, szegény 
szülőktől Olmützben született; mégis p rosz tanai Pruisz elöneve, 
valamint épen ezen régi czimer, mely szintén egy morva főúri csa
lád, a Ditrichsteinok, vértén is látható, oda mutat, hogy a nagy 
férfi nagy nemből is lehetett. Ime ennyiből áll a hosszú bonyo
lódott Ügy rövid története Igaz, hogy eredetileg ez is csak rövid 
volt; akkorában legalább mikor megtörtént, bizonyára nem sok
kal nagyobb egyéb hasonló koresemény-társainál. Nem csoda te
hát, hogy a történet akkor külön lapra föl nem jegyezte. Hogy ily 
hosszura nőtte ki magát már most, annak csak az emberi szánt-
szándékos csalódás az oka itt is, mint annyi másban e nagy 
VÜágOn. rr»l,ui4u tinik.) 

Az Al-Duna szorosai. 
Az ország déli határain a Duna folyam mocsárok, ingoványok ós na-

dasok között 5 — 6 0 0 ölnyi szélességben siet rendeltetése helyére. Vannak 
egyes helyek, hol a Duna mélysége a 1 0 ölet meghaladja. 

Belgrádon tul egész a A >•/•<« befolyásáig (a hol a vasút a Duna partját 
érinti) a magyar részen a folyam partjai mocsárok s nádasok között mintegy 
elvesznek. Pancsooától Dubováczig közvetlen a part mellett még falut sem 
találhatni. A Bonyavicza-ér mintegy fél mérföldnyi távolságra párhuzamosan 
fut a Dunával, s partjaival az áradatot korlátozza. A szerb oldalon Szemen-
dria (Szendrő) tűnik fel, a jelentéktelen Jeszoca befolyásánál. 

Uj-Palánka mellett már kezdődnek a sziklahegyek, s a vidék szépsége 
mindegyre növekedik. Igaz, hogy a kik gőzhajón utaznak, a vidék szépsé
geinek csak legcsekélyebb részét élvezhetik. A ki a hajó fedeléről a partokat 
kisérő sziklafalakat, s azok háta mögött a cserjével befödött emelkedéseket 
nézdeli, távolról Bem sejti, mily nagyszerű látvány tárulna szeme elé, ha al
kalma lenne, s fölmehetne valamelyikére a legközelebbi magaslatok közöl. 

E sziklás helyeken a Duna vize felettébb összeszorul, a folyam sebes
sége szemlátomást növekedik. Uj-Palánka mellett a Duna még 3 5 0 öl széles 
volt, s most a 1 8 mérföldnyi Kliszura szorosban néhol alig látszik egyik 
part a másiktól távolabbra, mint a T i s z a Szegednél. Azonban a Duna rohanó 
habjai e a félelmet gerjesztő zúgás jelenti, hogy Európa legnagyobb folya
mának vizei küzdenek itt az akadályokkal. 

Igy tart ez a Csernecz völgyig, a hol Tróján hidjának romjai láthatók. 
Innen a Dunát mintegy három mérföldnyi hosszaságban nyájas dombok kisé
rik, azonban a kies hahnokat rögtön ismét kopár sziklapartok váltják fel, me
lyek 2 0 ölnyi magasságban a viz tükre felett festői látványt képeznek. 

A z utazó kiváncsilag néz a másod perczenkint 1 0 lábat haladó hullá
mokra, mintha kérdené, mint fog most e nagy tömeg viz a 1 0 0 ölre keske-

I nyedett mederben a sziklák közöl künenekedni? Jobbra-balra örvények zug-
I nak s a habok dühösen a szikla tövéhez csapkodva szétfecscsennek, s a tájat 
I átlátszó s a napfénytől csillogó vizgőzzel lepik be. A szük völgyben ezalatt 
! észre sem vettük, hogy a távol láthatáron vihar-fellegek húzódtak össze, 
s csak olykor, ha a viz medrét képező sziklarepedés más irányt vesz fel, tűnik 
fel az elsőtétült ég czikázó villámaival. A gőzös a két mérföldnyi utat, mond
hatni fél óra alatt haladja meg. A szerb oldalon vároinladékok tűnnek fel, 
az innenső parton a határőrségi tiszta falvak házikói fehérlenek. 

Drenkovánál a folyam délre kanyarul s megkerüli a Szirbucz Mali he
gyet. A kanyarulat legdélibb csúcsát Svinieza nevü falu foglalja el, innen a 
folyam észak-keleti irányt vesz s eléri Orsovát, az ország határszélét, és a 
Vaskaput. 

Az időjárásról. Jelesen Herschell szabályairól. 
(T«ft ) 

„A 19 éves időszak pártolói azt mondják, hogy az 1701.1720. 
1739. 1758. és 1777. évek, melyek ugyanazon arányszámokat vi
selik, hol egy, hol más hónapban egyformán mutatták a száraz
ságnak vagy esőzésnek rendkívüli fokait. Vegyük elé hát mi is 
ugyanazon éveket, de ama határozatlan értelmű kifejezések helyett 
jellemezzük számokkal. Helyezzük mindenik év után a melegmér
séklet és az esőzés legnagyobb és legalsóbb fokait, t. i. azon eleme
ket, melyek átalában véve legtöbb befolyással vannak a termésekre. 
A hasonlóság, gondolom, nem fog oly nagynak tetszeni, mint kö
vetelték. 
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„Nem szükség tovább folytatnunk e táblácskát", ugy mond 
)vább Arago, „eléggé meg van bizonyítva általa, hogy ugyanazon 



arányszám alá tartozó évek, hol a mérséklet szélsőségeiben, hol az 
esőmennyiségben tetemesen különböznek. Merem állítani, hogy 
esetlegesen kikapott bármely két év közt sem lelünk nagyobb kü
lönbségeket." — Én pedig valódi és részletes összehasonlítás után 
merem állítni, hogy a holdcyclus azon száma alá illő évek mind 
középszámaikban, mind szélsőségeikben, mind az időjárás tarka fo
lyamában annyira különbozuek, mint bármely más két év. S az 
összetalálkozásuk is amazokban szintoly esetlegesek, rend és sza
bály nélküliek, mint emezekben. — Hogy hát szót ne szaporítsunk, 
papirt se vesztegessünk, kimondjuk, hogy netalán 1841-ben tett 
időjárási jegyzetek a vele egy-azon aranyszámu 1860-ra nézve 
semmi időjóslati segítséget nem nyújtanak, s átalában, hogy a 19 
éves időszak e tekintetben merőben jelentéktelen. 

Még eddig azonban csak fél lábát ütöttük ki alóla a hold pró-
fétaságának. Még a más felén is meg tud állani, mig egy golyó azt 
is ki nem üti. A dolog metaphora nélkül igy áll • Ezelőtt egy pár 
tiz évvel egyszerre csak feltűntek a meteorológiában a hold járására 
épített némi szabályok, melyeket a behonosodott angol hires csil
lagász HerschellW. neve alatt hirdettek. Vájjon igazán övéi-e, s ha 
nem töle valók, ki fogta rá? — ezekre a felelet most már csak
nem a lehetetlenséggel határos; hiszen tudjuk, hogy ezen gyors 
közlekedés korában semmiféle állat nem tenyészt oly gyorsan mint 
— a kacsa, de fészkére rendszerint nagyon bajos akadni. Már akár 
kiéi legyenek, minden legkisebb elméleti alap nélkül szűkölködnek 
8 légből kapott elvök csak az, hogy ha a hold változásai a napnak 
bizonyos óráiban állanak be, azon változás időszakában bizonyos 
jellemű idö is áll be vele, a következő változásig. Érthetőbb lesz 
ez magukból a szabályokból : 

Ha a hold változása 
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(apr. 15-tól okt. 15-ig) (okt. 16-tól apr. H-ig) 
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szép és hideg; 
(kemény fagy, de d- nyug. 
( széllel lágy idó; 
havas és viharos; 
havas és viharos; 
viharos és szélvészes; 

{éjsz. széllel hideg éa esós; 
kel. széli, szeles v havas; 

hideg és erós szelet. 

Ezen szabályok elég tisztán és határzottan látszanak szólani. 
Megszólani pedig őket tudományos oldalról nem lehet; mert hiszen 
mint már említem, elméleti vagy tudományos alapot maguk sem 
igényelnek. Csupán hosszas tapasztalás szüleményei, azt mondják 
róluk; következőleg csakis ez czáfolhatja meg; és vajmi kurta ta
pasztalás kell sokszor arra, hogy egy hosszura épített kártyavárat 
ledöntsön! Ime midőn ezeket irora, az utóbbi változás a holdtölte 
vala és beálla Budapestre nézve jul. 15-dikén éjfél utáni vagy is 
reggeli 2-ó. és 9 p.-kor. A reg. 2—4 órai időszakba esvén a válto
zás, és nyár levén, a szabályok táblácskája szerint „kivet és esős1' 
időt várhatunk utána jul. 23-dikáig. Ma 15-dikén még jó meleg van, 
eső ugyan nem kezdődött, de — befellegzett, s a dolog további 
folyamát majd meglátandják olvasóim, mivel én ezennel a t, cz. 
szerkesztőség kezébe adom e munkálatomat. Hanem addig is, mig 
az időjárása igazolandja vagy megczáfolandja a jóslatot, annyit hi
szek, hogy azoknak, kik a holdban minden áron hisznek, már az 
is elég leend igazolására, hogy a tegnapi rendkívüli höségi foknál, 
ma valamivel (tán 1 — 1 Vj fokkal) kevesebbet mutat a thermome-
trum. Az esőt pedig a mi illeti, ismét bizonysága nekik már a be-
fellegzés, hogy a jóslatban van valami igaz. Egy kis permete vagy 
félóráig szitáló esői no az végkép megveri az állított Herschel 
minden elleneit. Hanem az ilyenek előtt aztán, nemhogy kurta, de 
hosszas tapasztalás sem rontja meg a szóban forgó szabályok hite
lességét; a hol elfogultság létezik, ott kis ereje van a logikának. 
Gondolom, ily forma lélekállapotban lehettek a bécsi gazdas. egylet 
részéről kinevezett vizsgáló-biztosok, kik — mint Puky Simon 
"eszéli — az időjárást a kérdéses szabályokkal egész 1838. évben 

1839. év nagyobb részében hetenkint összehasonlitván „78 jö
vendölésből 57-nek pontosan való teljesültét" tapasztalták- Sőt 
"inak kell tulajdonitnom Puky S.-nak magának következő nyilat
kozatát : „azon szabályokhoz alkalmazott sok idö lefolyta alatt 

mindig folytonosan nagy szorgalommal és pontossággal volt éber 
figyelmű tapasztalataim szerint soha még eddig előttem egyetlen 
egy hétre nézve sem történt az időnek változása máskép, mint mi-
kép Herschelnek útmutatása áll; melynélfogva tartozom azt hinni, 
hogy azon rendszabály szerinti időváltozásoknak clöjövetele soha 
nem hibázhat." *) 

• Én ily erős meggyőződést háborgatni nem akarok; hanem 
azok érdekében, kik ily határozottsággal mondott ítéletnek és 
ajánlásnak netalán vaktában utána indulnának, egy pár megjegy
zést teszek. 

Elsőben is azt mondom, hogy az úgynevezett Herschel szabá
lyaiban az adatokra nézve oly nagy bizonytalanság létezik, melyet 
eloszlatni semmi mód nincs. A bizonytalansúg abban áll, hogy 
voltakép nem tudjuk, mi szerint kelljen számlálni a szabályokheli 
órákat, délelötteket és délutánokat? A szabályok minden elméleti 
alap nélkül csupán tapasztalásra épitvék; tehát csupán az eredeti 
tapasztalások körülményei jöhetnek tekintetbe, s ha mi ezen körül
mények helyett önkényesen másokat veszünk fel, a szabályoknak 
alapját renditettük meg. Herschel vagy akárki Angliában tette ta- -
pasztalásait; tehát időbeli adatai is az angol órákhoz szabvák, 
melyek már délvonal alatt fekvő vidékek óráitól többé-kevésbé 
különböznek. Legyen, p. hogy Herschell, Sloughban Windsor mel
lett azt tapasztalta, hogy 2—4 d. u. órák közt eső holdválto
zás nyárban változó időt hoz. Igen, de uz ottani 2 — 4 órai időköz 
Budapesten 3'.4-tól 5*A-ig tart; és igy részint más időszakba esik. 
Tegyük, hogy angliai d. u. 3 órakor állott be a holdujság; ott hát 
változót várnak utána; Budapesten ekkor 4 óra s egy fertály levén, 
a szabály erre szépet mond: ki fogja már eldönteni, hogy az an
gliai tapasztalás perczet, vagy a budapesti helybeli időpontot ve
gyük-e jóslatunk alapjául? Lehetne ugyan ennek eldöntésére kí
sérleteket tenni, de oly nagyszerűek kívántatnának reá, melyek 
egyesek módja s tehetsége felett valók, és csak tudós egyletek köz
benjárása és kormányok segítsége által sikerülhetnének. Igy p. o. 
ha felvennök, hogy Greenwichi adat szerint d. u. 3 órakor történ
vén holdváltozás, mint lesz pl. 1860. január 8-dikán: ezen időpont
ban nyugatra 30" hosszasággal odébb fekvő helyen (pl. az Azor-
szigeteken) 1 óra; tovább 30°-kal (Qüebekben)Td. e. 11 óra; még 
30°-kal tovább (aMissouri vidékén) 9 óra; idébb, az az keletre 
30"-kal (Minskben) d. u. 5 óra; még idébb 30-czal (Orenburgban) 
esteli 7 óra van. Most már hát rendelést kellene tenni mindazon 
nevezett, vagy más hasonló viszonyú helyeken, hogy tartsák szem
mel az idő járását jan. 8-diktól 1 .Vilikig, és majd tegyenek jelen
tést róla Ha már ugy ütne ki, hogy Angliában szép és szelíd, az 
Azor-szigeteken havas és esős; Quebekben hideg és erős szeles; 
Missouri vidékén hideg és esős; továbbá keletre Minskben derült, 
Orenburgban (a szélhez képest) vagy derült és hideg vagy esős, 
havas idö járand; ekkor lehetne következtetni (a mennyire már 
egy kísérletből szabad ezt tenni), hogy Herschell szabályaira 
nézve a helybeli órák járását kell tekinteni. Ha pedig mindenütt 
szép é s szelíd idö leend, akkor az eredeti angliai órákhoz kellene 
szabni jóslatainkat. A helyek és kísérletek sokasitása aztán majd 
nevelné a valószínűséget. De megítélheti az olvasó, van-e kilátás 
nemhogy sokasitásukra, hanem egyszerű megtételökre is? Tehát a 
Herschel epocháira nézve merőben homályban vagyunk. 

Másodszor meg kell jegyeznünk, hogy magukban a szabályok
ban néhol oly határzatlanság van, melyet ez a közmondás fejez 
ki : „Nesze semmi, fogd meg jól!" T. i. az esti 6 órától 10-ig való 
időszakra nézve az időjárást egyenesen a széltől függeszti fel. 
Úgyde sem a holdra, sem Herschellre nem volt szükségünk, hogy 
megtudjuk, hogy északi és keleti széllel száraz, derült, hives; dé
livel és nyugatival lágy, nedves idő szokott jőni. Meg van ez már 
részint irva Luk. ev. 12. R. 54. v.-ben : „Mikor látjátok, hogy nai>-
nyugotról felhő támad, azonnal azt mondjátok : Záporeső jő. Es 
ugy lészen. — És mikor halljátok fúni a déli szelet, azt mondjátok : 
hévség lészen. És ugy lészen." — Szint ez az ellenvetés éri az 
éjféli 12 — 2 órai és a délelőtti 10—12 órai időszakot is a tél
szakra nézve. 

Mindezek, azt gondolom, eléggé devalválhatják a Puky S. íté
lete után forralandott vérmes reményeket s átalában megállapít
hatják, hogy ha szinte a holdnak éa változásainak némi befolyást 
tulajdonitnunk kell is; mindazáltal jóslatokat épen oly kevéssé 
építhetni reá, mint az uralkodó planétára. Brattai. 

•) Puky Sini. Időjárás jövendölése. Budán. 1846. 



T Á R H Á Z . 
Berzseny i szobra ügyében . 

Ezen Ugy állását, mely mindnyájunkat közösen érdekel, legjobban Fog
ják megítélhetni olvasóink a k vetkező levélből, melyet Somssich Pál ur e 
napokban intézett a nemzeti Múzeum igazgatójához : 

„Tekintetes Somogy vármegyének egykoron Karai és Rendéi még 
1843-ik évben közgyülésileg határozták e l , hogy koszorús költőnk, néhai 
Berzsenyi Dánielnek sirja fölé emlék állittassék, és ha az e czélra — szabad 
adakozások utján — ÖsszegyüjtendŐ pénzösszeg meghaladná egy, a Niklai 
szerény temetőhöz illő sírkőnek költségeit, akkor készittessék egy másik 
emlék is, mely a haza szivében, Pesten, a nemzeti Múzeumban vagy annak 
terén hirdesse a dicsőült iránti köztiszteletet. 

„ A z igy határozó Rendeknek kegyes megbízásából én is egyik gyűjtő 
valék; és bárha a bekövetkezett évek lefolyta alatt nem fejlődhetett ki ez 
ügy körül annyi részvét, mennyi a feladat — csak első részének teljesítésére 
is megkívántatott volna; — én mégsem tarthattam kiküldetésemet meg
szűntnek mindaddig, mig Berzsenyink sirja kopáran állt; és azért nyitva 
tartam aláirási ivemet folyvást, s lelkes honfiak és honleányoknak segítségé
vel lassacskán gyűjtögettem az adakozásokat, melyeknek igen szerény össze
gével mult tavaszon nem csak a sirkövet megrendelni, de már a Múzeum 
számára szánt emléknek elkészítésébe is belekapni bátorkodtam. 

„Ezen, siker felett azonban sem a lelkes adakozók, sem én a szerény 
gyűjtő, nem örvendezhet-
nénk még, ha derék ha-
zánkfia, ifjabb báró Vay 
Miklós urnák buzgósága, 
szives készsége, és mesteri 
képzettsége nem nyújtja 
segédkezeit. 

„ U g y v a n ! fent tisz
telt barátomat, kinek mű
vészi tehetségét már ser
dülő korában Budán sej
díthetni, később pedig Ber
linben arról meggyőződni 
szerencsém volt — felkérni 
bátorkodtam ,modellirozná 
Bercsényinknek metlsAob-
rat- — és ezt ő megtette 
— — megtette hazafias 
készséggel, és művészi mes
terséggel, sőt többet tett. 

„ O az általa remekül 
modellirozott mellszobor
nak é r c z b ő l i öntését is 
Fernkorn hires bécsi öntő
déjében eszközölte! — és a S V \ 
körül mindeneket oly czél-
szeruíeg és gazdálkodva 
intézett el, bogy fáradozá
sai által a különben igen 
szerény Berzsenyi-pénzala
pot több száz ftnyi kiadás
tól kímélte meg! 

„Nek i köszönhetjük 
tehát, hogy e mű már Az A l - D n n a szorosai . — 
mult évi november hónap
ban elkészült és Pestre le is szállíttatott, hol most ideiglenesen a nemzeti 
kaszinó könyvtárában tartatik, és bármelyik hazai művel bátran verse
nyezhet. 

„ A talapzatot egészben gránitból, szorgalmas és a nemzeti vállalatok 
körüli buzgóságáról ismeretes Gerendaynk készíti, és ígérete szerint azt j ö v ő 
május elejéig be is fejezi. 

,.E szerint nincs egyéb hátra, mint hogy megbízóimnak határozata sze
rint méltóságodat, mint a nemzeti Múzeumnak igazgatóját, egész tisztelettel 
megkérjem, hogy ezen nemzeti emléknek a Múzeum kertjében tisztes helyet 
kejelölni, s az erre netalán szükséges engedélyt felsőbb helyről kieszközölni 
szíveskedjék. 

„ K i egyébiránt stb. Pesten 1860-i márcz. 2-án.— Somssich Pál m. k." 
E levélhez csupán annyit kell még hozzáadnunk, hogy a Berzsenyi

mellszobor, mely ideiglenesen a nemzeti kaszinó könyvtárában van felállítva, 
számos műértő látogató tetszését teljes mértékben nyeré meg s csak örven
denünk lehet, midőn a művészben a hazafiúi áldozatkészséggel a tehetséget 
és gyakorlati képzettséget oly dus mértékben párosítva látjuk. Szerk. 

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

— A magyar Akadémia márczius 5- iki ülésében következő ujabb ada
kozások jelentettek be : Özv. gróf Batthyány Lajosné adott a házra 1000, a 
tökéhez is 1000 ftot; báró Ambrózy Lajos a házra 500 ftot; báró Majthényi 
Antal és László a házra 90 ftot; idősb báró Vay Miklós a házra 1000, a 

tökéhez 1000 ftot; gróf Zichy József a házra 1050, a tőkéhez 1000 ftot; b. 
Wenkheim Béla, László és Viktor a házra 600, a tőkéhez 1000 ftot; Mun
kács városa a házra 100, a tőkéhez 200 ftot; Gyöngyös városa a házra 600 
ftot; Bencéik György a házra 500, a tőkéhez 400 ftot; az eperjesi lövészegy
let a házra 20 , a tőkéhez 20 ftot; a n.-sárosi gőzmalom választmányának 
egyik tagja a házra 56 ftot; a szegszárdi tánczvigalom jövedelmezett a házra 
420 forintot; a szegszárdi zsidó közönség adott a házra 25 ftot; Szabó János 
küldött N.- Kanizsáról a házra 712, a tőkéhez 263 ftot; a szatmári káptalan 
adott a házra 300, a tőkéhez 200 forintot; Szalacsy Lajos küldött T . Györ
gyéből a házra 934, a tőkéhez 74 ftot; Lehoczky Mihály küldött a házra 
124, a tőkéhez 10 ftot; Jánkovics József cs. kir. tanácsos adott a házra 100 
ftot; Uyroes Mihály küldött a házra 2 3 ' / 2 fto:; Koppély Frigyes adott a 
házra 500 forintot: Janicsáry Döme a házra 200, a tőkéhez 200 ftot; Zele-
nay Károly küldött Mocsonokról a házra 29, a tőkéhez 20 ftot; Gyene Kár. 
adott a házra 50, a tőkéhez 50 ftot; a szegedi tánczvigalom jövedelmezett 
a házra 38 ftot; a kolozsvári unit. coll. ifjúság adott a házra 50 ftot; Szitá
nyi Ullman testv. a házra 2000, a tőkéhez 2000 ftot; a Návay-család a házra 
500, a tőkéhez 500 ftot; a P Napló szerkesztőségénél ujabban gyűlt a házra 
1527 8 / 4 ft. 4 darab arany, 2 ezüst forint, 32 húszas, a tőkéhez 228 ft: N.
Kanizsa városa adott a házra 1000, a tőkéhez 500 ftot; gr. Eszterházy Jó
zsef a házra 525 ftot; N.-Várad városa a házra 1000 ftot; a n.-váradi köz-
ségtanács egyes tagjai a házra 145, a tőkéhez 55 ftot; gr, Sztáray Antal 

küldött a házra 263 ftot; 
Kandó Kálmán adott a 
házra 5 2 ' / a ftot; Szvorényi 
József és tanártársai Eger
ben a házra 105, a töké
hez 105 ftot; PestyFrigyes 
ujabban küldött Temes
várról a házra 1 3 0 6 3 / , , a 
tőkéhez 2 7 3 2

/ 5 ftot; b. L o -
presti Lajos adott a ház
ra 2000 ftot; gr. Frimont 
Béla a tőkéhez 525 ftot; 
Kölber testvérek peBti ko-
csigyárnokok a házra 50, 
a tőkéhez 50 ftot; végül 
gr. Gyulay Lajos (folszóli-
tatlanul) a tőkéhez 10,500 
ftot oly tormán, hogy ezen 
összeg kamatjai az építés
re fordítandók. 

— (Heti kimutatás) 
A Vas. Ujs. szerkesztősé
géhez beküldött összegek: 
VII. közlés : Somogyból 
az Iharos-Berényi ura
dalom tisztsége BáussZsig-
mond ur által 73 ft. 10 
kr. — Nyüvedről Gál-
bory Sámuel, Anna és Jó
zsef testvérek 5 darab 20 
pftos nemzeti államköl
csön-kötelezvényt (azok 
szelvényeivel együtt , me
lyek között 25 db. 30 
pkros már ez ideig le

járt;; továbbá Gálbory Sámuel gyermekei 4 ujforint és 1 húszas összes 
1 ezüst pénzbirtokukat (u. m. Samu 1 ujforint, Olga 2 ujforint, és 1 húszas, 
'Piroska 1 ujforint.) — Hali pusztáról Zsömbörgei Zsuzsanna assz. névün-
i népéről fial, unokái, szépunokái s rokonai Virághalmi F. ur által 26 ft 50 
| kr- — Német-Sz.-Mihályról a farsang befejezéséül Szemeri János mérnök 
, által többen 21 ft. — N. Sz. Márton Stetina K á l m á n jegyző és segéde 19 ft* 
(65 kr. Pataky István 1 ft, együtt 20 ft 65 kr. — Kaba községből többen 
| Bonyhay József ur által 33 ft 16 kr. — Orosházi egyesült kpvács és bognár-
|czéh tagjai 33 ft, az orosházi csizmadiaczéh tagjai 31 ft 10 kr. Rentsisovszky 
Ferencz által együtt 64 ft. kr. 10 kr. — Gubicz András pesti gazd. gépész 
és segédei 74 ft. — Orsováról Kenessey A l b . gőzhajókapitány ur által néhány 
részint más ajkú hazánkfiai, részint egészen idegenek az épületre 7 ft 50 k 
a tőkére 4 ft 60 kr. összesen 12 ft 10 kr. — Tisza-Nagy-Révről Nagy Sá 
dor ref. lelkész ur által 8 ft. — Rába-Hidvégről Takács Laj . ur által 64 f t . -
Daróczról (Bereg) Keresztyén János 3, Vekerdi Pál 3, Varholyak Antal 2, 
Somogyi Sándor X ft, együtt 9 ft. — Mosgóról (Somogy) az ottani urodalnu 
tisztek, lelkész, jegyző és tanító urak a farsang végnapjain tartott barátságos 
ebédnél a házigazda indítványára 60 ft. — Ér-Mindszentről Balási Pál, Ba-
lási Antal és Récsei Lajos urak által rendezett eetélyből 106 ft. — Összesen 
571 ft, 61 kr, 4 ujftos, 1 húszas ezüstben s 5 darab 20 pftos nemzeti állam
kölcsön kötelezvény. 

Az előbbi I.— VI. közléekkel együtt i?7i ft, 17 kr., 7 darab csász. 
arany, 2 tallér, 4 ujftos, 62 húszas s 5 darab 20 pftos nemzeti államkölcsön 
kötelezvény. 

(Lásd a szöveget 126. lapon.) 
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— (Mikép gyűlnek a hazafiúi adakozások.) Fentebb közöltük a hozzánk 
beérkezett adakozások rövid heti kimutatását; illő hogy az adakozások egyes 
részleteiről is megemlékezzünk ismét, hogy minél többen ismerjék azon ál
dozatkészség forrásait, mely napjainkban oly kitünőleg jellemzi a magyar 
haza fiait. A mult heti kimutatás részleteivel kell kezdenünk. 

Kunhegyesen febr. lt.i-án az iparosok tánczvigalmat rendeztek, mely 
igen népes, élénk s barátságos volt, s mely — mint tudósitónk irja — „val 
láskülönbség nélkül mindenféle rendű polgárokat s egészséges, szép nőket 
gyűjtött össze. Magyaros volt minden — de ezt már mondani sem kell. Ne
vezetes, hogy a vigalomba belépti dijt fizetni nem kellett; e helyett a viga
lom alkalmával adakozások gyűjtettek; igy egy alapítandó könyvtárra ösz-
szegyült 40 ft, az Akadémia palotájára pedig felküldtek lő ft 23 kr. A szép 
magyar estélyen részt vettek számosan Kalocsa, Moha és Jákó iparosai kö
zöl is. — Bereg-megyében Som helységben febr. 15-én Julianna előestéjét 
ünnepelte egy vidám, derült kedélyű, alig 12 személyből álló falusi társaság. 
A jóízű magyar ételek, italok után, minthogy czigányuk egy szem sem volt, 
elővették gyönyörű nemzeti dalainkat s áhítattal énekelték a ,,Szózat"-ot. A 
ki idáig érkezett, az itt meg nem áll; megtörtént a rögtönzött indítvány s 
hamar együtt volt az Akadémiának szánt 20 ft 70 kr. melyhez hozzájárul
tak : Horvát Károly 5 ft. Bary János 5 ft. Janku Péter 2 ft, Bosky Antal 2 
ft, Barmos János 2 ft, Nagy András 1 ft, Baksa András 1 ft, Maizlik Antal 
2 ft, Ködöbötz János egyházfi 50 kr, Nagy János 20 kr. — Szintén Bereg-
megyéből, Bótrágy helységből vettük egyes lakosok következő adakozásait : 
Sárkány Sámuel 1 ft. Bajusz Antal biró 1 ft, Péter János kurátor 1 ft, Vida 
Mihály 13 kr. Izsák János 25 kr, Izsák József János 20 kr, Karakó Péter 
10 kr, Simon József 10 kr, Kováts András 10 kr, Geső János 10 kr, Dem-
jón Mihály 10 kr, Bajusz Sámuel 10 kr, Szabó János 25 kr, Göntzy Antal 
1 ft, — összesen 5 ft 43 kr. 

Mária-Pócson (Szabolcs) egy baráti körben szintén megtörtént az in
dítvány, melynek folytán csakhamar 94 ft küldetett be hozzánk. A z egyes 
adakozók nevei : 

GeTgelyfy János földbirtokos 18 ft, Sziki I5tván földbirtokos 9 ft, Fejér Mór föld
birtokos 5 ft, Gergelyfy József földbirtokos 2 ft. Gergelyfy Mihály földbirtokos 3 ft, 
Beretöy Mihály t'óldbirtokoB 5 ft. 10 kr, Beretöi János földbirtokos 6 ft, Szaplonczay 
János földbirtokos 5 ft, Szilcz Istvánné 6 ft. Bálpataky Márton földbirtokos-1 ft, M.-Pócsi 
zárda 10 ft, Egy névtelen 4 ft, Markovics Emil 5 ft. Jámár Imre plébános 5 ft, Jámbor 
Menyhért 2 ft, Kremper József 1 ft, Ritli Imre 1 ft, Lichtmán Ignácz 40 kr. Svarzenberg 
A. 1 ft, Freid Móricz 50 kr, Höffer Fridrik 1 ft, Remcák Mihály 1 ft, Simák Pál 1 ft. 

A felső-zemplénmegyei mezö-laborczi tölgy, Galliczia hatórán hazánk 
legszegényebb vidékeinek egyike, hol a magyar értelmiség szétszórva csak 
kis töredék a más ajknak nagy többsége között. S még e helyen is jókor 
megkezdődtek az öttkénytes adakozások a m. Akadémia házára, melyek be
cse annál nagyobb lehet, mivel a legszegényebb felvidéki magyar s idegen 
ajkú toldmivelők néhánya is teljesíteni igyckvék itt kötelességét a haza, nem
zet és a testvér irányában, kivel századokon át közösen megosztá az öröm 
és bú napjait. Olvassuk csak azon neveket, melyek a küldött 32 ftnyi összeg
hez hozzájárultak : 

Kiitka János 2 ft.Gojdics János 5 ft, Fankovics Antal 2 ft, Bacsinczky Ágoston 5 ft, 
Bezeghy Mihály 1 ft, Vanek Károly 1 ft. Kntka Antal 1 ft, Petrásovics' Sándor 1 ft, 
Terledy Vladimir 1 ft, Szekerek János 1 ft, Jaczkovics Bazil fóldmiveló 50 kr, Czapkay 
Eduárd 1 ft, Bescbkidt Mihály 1 ft, Gaganecz János 30 kr, Maczkó Hricz (Gergely) 
lolduiivelű 34 kr., Habura községe 1 ft. Leukanics András 1 it, Gulovics Mihály 1 ft, 
Viszloczky Gyula 1 ft. Gulovics Péter 1 ft, ErlachAnt. 2 ft, Jálcs Péter fóldmiveló 50 kr, 
Bober Iváa (János) fóldmiveló 50 kr. Lopata Tódor fóldmiveló 50 kr, Dzupina Miklós 
fóldmiveló 50 kr. — Összesen 32 ft. 

Zalából a Tapolcza kerületi kath. papság w beküldé adományát név-
szerint : 

Fót. Hágen Godfrid cz. kanonok 2 ft, Ferber Ferencz a lesperes 5 ft, Szeles Ferencz 
plébános 2 ft, Lndovics Károly káplán 1 ft, F-tér Mihály plébános 2 ft, Tartsai József 
plébános 3 ft, Aczél József plébános 2 ft, Varga József káplán 2 ft, Gábor Lajos káplán 
1 ft, Szmodits Pál káplán 1 ft, Csupor János neveló 2 ft, Szikora Imre plébános 2 ft. — 
összesen 25 ft. 

Miskolczról Doleschall Gábor orvoetudor által egy 120 fiból álló ön-
kénytes gyűjtést vettünk, melyhez hozzájárultak : 

Szatúry Antal tiszai vasút, vállalkozó 60 ft, Böszörményi József 3 ft. Pajtás Ferencz 
1 ft, Steinbaufel testvérek 5 ft, Sir Ferdinánd 1 ft. Káposztás Károly 5 it. Dvorszky Béla 
1 ft, Réty Károly 1 ft, dr. Szabó Gyula 4 it. Forgó Tamás 1 ft, Sveitzer József 1 ft. Kecs
kés Károly szinész 5 ft, Spiller Alajos 2 ft, Országb Pál 1 ft, Koháry Sámuel 1 ft. Marko 
Pál 2 ft.Giovanini Rudolf 2 ft, özv. Kiss Gyuláné 5 ft, Nagy István 1 ft. Altmsnn Pál 1 tt. 
Szegó János 1 ft, Makovics Károlyi ft, Dvorszky Mária 5 ft, Lichtenstein József 3 ft, 
Csatláa Ferencz 2 ft, Tunyogi János 1 ft, Klein Antal 1 ft, Stener Tamás 1 tt, Schmidt 
József 1 ft, Sebőja Antal piactér 5 ft, Rácz Fábián 1 ft, Lessich Gyula 5 ft. 

hakoluban szintén baráti körben Platthy Jenő ur házánál az utolsó 
. farsang napjaiban gyűlt 40 ft. 
i Kalózon egy tánczvigalomban szintén jótékony czélokra gyűjtöttek s 

ez alkalommal, mint a Gaal Lajos ref. lelkész ur által hozzánk beküldött 
összegek tanusitják; 27 ft, gyűlt össze a Káday-kÖnyvtárra s 54 ft, az Aka
démia palotájára. 

Kajdacson a nép tartott egy tánczmulatságot, s hogy itt 17 ft, 50 kr, ] 
gyűlt össze az Akadémia számára, részletesebben megmagyarázza egy innen 
irt vidéki levél, melyet egész terjedelmében fogunk közleni lapjainkban. 

A somogymegyei iharos-herényi urodalom tisztsége is felküldé az A ka- , 
demia palotája felépitésére hazafiúi adományát. Innen 73 ft 10 krt vettünk, 
melyhez hozzájárultak : 

: Ih.-Berény : Farkas János urad. ügyvéd 10 ft, Pfeifler Gynla urBd. orvos 10 ft, 
,I Bánss Zsigmond tiszttartó 6 ft, Géczy András számtartó 10 ft, Szekeres József ispán 1 ft, 

Rieder Jakab fóv&dáez 5 ft, Rubustyuk Ferencz ménesmester 2 ft, Jozán István ügyvéd 
segéd 2 ft, Noszlopy Mihály postamester 2 ft. 10 kr, Gosatoayi Sándor irnok 2 ft, Pete 
János irnok I ft; P.-Sz.-Péter : Mikoleczki György ispán 10 ft, Gogl Konrád fóvadá>z 
4 ft; F.-Denej : Skopál Sándor ispán 2 ft; Ganna i Vogronits Sándor ispán 6 ft; Csiesó : 

' Fülöp László ispán 2 ft. 

Nytivedről (Dél BihaT) három testvér, kik ugy vannak meggyőződve, 
: hogy ott, hol a nemzeti szellemképesség fokmérőjének, a tudományos Aka-
. demiának hajléka építéséről van szó. „ a kisebb birtokunknak sem szabad 
. hátramaradni", öt darab 20 pftos nemzeti államkölcgön-kötelezvényeket, azok 
. szelvényeivel együtt, küldte be. Látván e levél elküldését az egyik adakozó 
i gyermekei, kérték atyjukat, engedné meg nekik, hogy ők is küldheasenek 

valamit. S ekkor fenékig kiürítek takarékpénztáraikat, s elküldék ők is meg-
, takarított ezüst pénzöket, négy darab egy forintost és egy húszast. Neveik 

fentebb olvashatók heti kimutatásunkban. 
A győrmegyei Halt puszta arról ismeretes a vidéken, hogy ott az ősi 

magyar vendégszeretetnek és fesztelen szívességnek egy kedves tanyája van. 
Ez a mult hónapban ismét egybegyűlve látá falai között azokat, kiket őszinte 
tisztelet s barátság csatolt lakóihoz. A napjaira agg, de szellemére s szivére 
nézve még mindig ifjú nagy- és szép-anya, Zsömbörgei Zsuzsanna o s r z . név
napját megülni jöttek össze fink. unokák, vök és ezek gyermekei s a szellem
es érzés-rokon barátok, itt nem elégedtek meg puszta szép szóval, hanem 
tehetségeikhez mérten lerakúka haza oltárára szívből jövő áldozataikat. Né v-

, szerint adakoztak a magyar Akadémia palotájára : Matkovics János 5 ft, 
• Matkovics László 1 ft, Kolosváry Sándor 3 ft, Szabadhegyi György 1 ft. 

Virághalmi Károly 1 ft, Lepossa József 2 ft, Virághalmi Ferencz 5 ft, Mat
kovics Gábor 2 ft, Itzés Ferencz 5 ft, Freund A d o l f 1 ft, Tót Sándor 50 kr, 
— összesen 26 ft. 50 kr. 

Német-Széni-Mihály azon részén van hazánknak, hol azt hihetné valaki, 
i hogy a szomszéd stájer havasok hidege a lakosság nagy részét a haza ügyei 

iránti közönyösségig meghűtötte. De a tapasztalás bizonyítja, hogy ez nem 
ugy van. Itt is összeállottak néhányan, kik a farsangot ugy vélték legjobban 
befejezni, ha közös anyánkra, a hazára megemlékeznek, s tehetségükhöz 
képest annak oltárára áldoznak. A magyar Akadémia palotájára a következő 
adakozásokat vettük innen : Czuleger Sándor 2 ft, Vehofsits N. 1 ft, Kern 
József 2 ft, Kőváry Gábor 4 ft, Kőváry Nina 2 ft, Unger János 2 ft, Riemer 
Mátyás 2 ft, Nagy László 2 f t , Szemeri János 4 ft, — összesen 21 ft. 

Biharmegyei Kaba község lakosai sem maradtak el adományaikkal. 
Bonyhay József ur által 33 ft. 16 kr, vettünk innen, melyhez hozzájárultak: 

Nagy Károly 2 ft, Bartha István 1 ft, Szilágyi Lajos 2 ft, Gere József 50 kr. Sári 
Márton 1 ft, Szilágyi Márton 80 kr. Szilágyi János 30 kr, Barta József 50 kr. Pap József 
30 kr. Sári György 30 kr. Rácz Imre 59 kr. köz»égtanácsbtíli hivatalnokok; Szabó Péter 
1 ft. Soltész László 1 ft. Szegedi János 30 kr, Kovács Sándor 26 kr, Tóscr József 50 kr, 
egyházi hivatalnokok; Major Alajos postatiszt 1 ft; továbbá Kovács István 8 ft. Szilágyi 
Gábor 2 ft, Nagv Gáspár 3 ft. Erdei József 50 kr, Csegötdi Sándor 1 ft, Borta Lajos 1 tt. 
Vas Sándor 30 kr. Szélei Ján. 30 kr, S. Nagy Lajos 30 kr, Daróczi Gáspár 40 kr, Juhász 
Balint 1 ft, Marsai Mihály 1 ft, Mácsai Sándorné 40 kr. Borbély András 40 kr, Csudor 
János 50 kr, Buday Endn; 40 kr, földmivesek; végre Kosentrld Ignácz 90 kr, Mandel 
Jakób 1 ft. 50 kr, Kohn Ábrahám 60 kr, Kohen Ábrahám 20 kr, Blum Ábrahám 20 kr. 
Kis Mózes 20 kr, Ktu-zer Simon 30 kr, izraeliták; melyhez a felküldés postadiján kivttl 
még a beküldő adott 1 ftot, s igy lett az összeg 33 ft. 16 kr. 

Több izben jelentették már a lapok, hogy az iparos czéhek tagjai szin
tén meghozzák áldozat-filléreiket. Legközelebb Orosházáról vettük ennek 
örvendetes bizonyságát. Itt ugyanis mart. 2-án az egyesült kovács- és bog-
nárczéh évnegyedes gyűlését tartván, Kentsisovszky Ferencz felhívására a 
következő adakozások történtek. Rentsisovszky Fer. 5 ft, ifj. Hézer Mihály 
1 ft. Czim mer János 50 kr, Brestyanszky Mih. 50 kr, id. Holecska János 1 
ft, ifj. Holecska Ján. 1 ft, Pusztay András, 50 kr, Szilasy István 50 kr. ifj. 
Bokor Pál 1 ft, Kéri István 40 kr. Lukács Péter 20 kr, Plentér Istv. 1 ft, 
Hézer József 20 kr, Fehér József 50 kr, Orbán Istváu 50 kr, Králik János 
40 kr, Trucz Pál 20 kr. Czismadin János 1 ft, Fehér András 50 kr, Kovács 
János 1 ft, Szentandrási Sámuel 1 ft, Pusztay György 1 ft, Soós János 40 
kr, Madarász Mihály 60 kr, Kluka József 1 ft, Béli György 60 kr, Pusztay 
András 50 kr, Pukanszky András 1 tt. a czéh ládájából közakarattal 10 ft, 
öszvesen 33 ft. — Továbbá az ugyan ottani czizmadia-czéh szintén évnegye
des gyűlést tartván, a m. Akadémia részére a következő adakozások történ
tek : Rentsisovszky Ferencz 5 ft, Király János 20 kr, Király István 20 kr, 
Harsányi G y ö r g y 10 kr, Oszatzky Mihály 10 kr, Veiszer Sándor 20 kr. Masz-
tice József 20 kr, Prokop János 20 kr, Kón Ferencz 20 kr, Tóth István 10 
kr, Sulkovics András 10 kr. Szűcs József 30 kr. Konkolyos István 20 kr, 
Oskó Pál 20 kr, Kovalteik József 20 kr, Danda János 20 kr, Ambrózy Já
nos 20 kr, ifj. Krajcsovits János 20 kr, Teslák András 10 kr, Gabnay Pál 
30 kr. Szabó Mihály 50 kr. Boros András 10 kr. Pokánszky János 1 ft, Gab
nay János 1 ft, a czéh ládából közakarattal 20 ft, összesen 31 ft, 10 kr. 

A pesti gazdasági gépészek és segédeik közül ismét többek nevével ta
lálkozunk az adakozók rovatában. Gubicz Andris gépész és segédei 74 ftot 
küldtek be. Ezen öezveghez járultak : 

Gubicz András gépész 50 ft, Kovács Ferencz 1 ft, Mimii Vincze 1 ft; Benedek Sán
dor 1 ft, Gubicz Sándor 3 ft, Konzál József 1 ft. Felkér Ferencz 1 ft. Molnár József 1 ft, 
Rctézár Antal l ft, Dricsics József 1 ft, Tóth József \ ft, Horvát Imre l ft. Siller János 
1 ft, Kovács Jakab 1 ft, Gasparik János I ft. Horvát Imre 1 ft, Szabó Mihály 1 tt. Paszta 
Karoly 1 ft, Éllek Ferenci 1 ft, Gébel János 1 ft, Guntber József 1 ft, Kuczogi Ferencz 
1 ft, Lotter János 1 ft. 
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De az ország egy másik végpontjurói éa egéazen uj körökből ia érkez
nek adományok. A nagyrészt idegen nevek között több külföldi férfiú ada
kozását is tiszteljük. Orso.'áról kaptunk 12 ft 10 krnyi küldeményt, melyhez 
hozzájárultuk : lienessey Albert gőzhajó-kapitány a hátra 1 ft 50 kr. a tő
kéhez 1 tt 50 kr. Silva a házra 1 ft, Fábián a tőkéhez 1 ft. Molitor n tőké
hez 1 ft. Kechl a házra 1 ft. Habasek a házra 1 fi. Max de Leys capitano a 
házra 1 ft. a tőkéhez 1 ft 10 kr. Joh. StefFens, maschinist 2 ft. Tisztelet a* 
adakozók nemes érzelmének. 

A z erény karöltve jár: egyik j ó tulajdonság nemzi a másikat. Tisza-
Nagyréven (Szolnok) templomot és iskolát építettek csaknem egy időben, 
ez által a ref. egyház tetemes adósságba keveredett, melyből csak a mult év
ben sikerült kitejtőznie, sokat segítvén rajta e ré?zben a heves-nagykunsági 
traktus, mely mintegy 400 ftnyi követelését nagylelküeu elengedte- De az
alatt az egyház temploma és épületei nagyon megviselődtck s szomorú kül
sejükkel mintegy kérni látszottak: „Sión leányi, megroagyollottunk, tatarozza
tok meg minket!" A kérő szó nem hangzott el a pusztában, mert az egyház 
közbirtokos tagjai — többnyire özvegy nők — a mivel Isten őket megáldotta, 
bizonvos számú hold földeket bizonyos évekre az egyház használatára fela
jánlottak. S minthogy már benn voltak a jótékony adakozásban, nem feled
kezének meg az Akadémiáról sem, a község több tagjai összeállónak s be
küldésiek e czélra 8 ftot. névazerint: 

Nagy Sándor l ft, Majcr István 3 0 kr, Pákozdi Ádám 3 0 kr. Majer Lajos 8 0 kr, 
Î ecki István 1 ft, Ambrus István 3 0 kr, Szendi Lajos 10 kr, Ecsedi János 3 0 kr, Földesv 
1 ft, Edsa Lajos 2 0 kr, Fejes Eduárd 2 0 kr, SztJdényi Nagy Sámuel 7 0 kr, Pabar Pál 2 0 
kr. Csabai Gábor 1U kr. Polák Jakab 2 ft. 

Végre Rába-Hidvégen is megtartottak február hóban egy nemzeties 
szellemű szép tánczvigalmat, mely az ottani könyvtár számára 53 ftot. jöve
delmezett, azonkívül a vasmegyei gazdas. egyesület részére részvényes alá
írások történtek s végre a ra. Akadémia palotájára is (a házra 59, a tőké
hez 5 ft.) összesen 64 ft. gyűlt be. A z utóbbi összeghez járultak : 

Kelemm Pál 5 ft. Payer Károly 1 ft, Takács Lajos 3 ft, Gaiger Benedek 2 ft, Op-
penbeimer 1 ft, Tóth Gvörgy 6 ft. Gaiger László 1 ft, Sövegiártó Lajos 1 ft. Farkas 
Józaef 1 ft, Tevely József 3 it. és 3 ft. a tűkére, Páál Sánd. 2 ft, Tóth József 1 ft, Krancz 
Lipót 1 f'. Molnár Imre 1 tt, Tóth Benedek 1 It. Molnár 1 ft, Schlick fóvadász 1 ft, C B a 
tökére 1 ft, Egerváry Miklós 1 ft. Marceglia Antal I ft, Zárka 2 tt, dr. Nagy Károly 2 ft, 
Rózsás Mihály 1 ft, Műszer Károly a tökére 1 ft, Bertalanfy 1 ft, Septev Sándor 2 ft, 
Patonai Lajos 1 It. Kiss István 2 ft. Sehwartz Jak. 1 ft, Szabó Pál 2 ft. Csontos Ferencz 
3 ft, Jánosey Páter 1 ft, G. S. 2 ft. Nemes Lajos 2 ft. névtelen 1 ft. Nagy Pál 1 ft, .Somo
gyi Ignácz 2 ft, összesen a házra ö9 ft, a tókére a ft.; mindössze 64 ft. a. é. 

Ismét egy lapot irtunk tele oly tényekkel, melyekre mindig örömmel 
fog vitszaemlékezhctni a magyar ember. 

-f- (Makón az Akvdemia palotája jurára) jan. ;28-án tánczvigalmat 
rendeztek, mely a mondott czélra 220 ftot jövedelmezett. Sokan voltak — irják 
a „ P . Naplónak'* — kik a rágalonkban részt nem vehetvén, járandóságaikat 
mindamellett szives készséggel küldték meg. Többek közt < í rant r makói iz
raelita hizánkfia 10 forintot küldött be ily levél kíséretében : „Szeretem, 
hogy tér nyilt számomra megmutatni, hogy én is magyar vagyok és hazafi, 
kit hona jóléte boldogít a gyönyörrel áraszt el: örömmel mellékelem ide 
ezen 10 ftot a m. Akadémia palotájának fölépítésére, azon óhajtásom kifeje
zése mellett, bár minden izraelita hitsorsusom hasonlóan érezve járulna 
c nemes czélhoz." 

-f- (Jótékony czélu tanácsiéig.) Freitag János ur, az ozorai kerületi 
urodalmak főtisztje, hg. Eszterházy Pálnénak súlyos nyavalyából történt 
felgyógyulása örömére Miklósvárott, Tamási mellett, a herczegi vadászkas
télyban jan. 24-én zártkörű tánczestélyt adott, melyet a jelenvoltak hazai 
ozéllal óhajtván egybekapcsolni, azon alkalommal az Akadémia palotája 
vára egyszeriben 114 ftot volt együtt. — Fájdalom, hogy ezen örvendetes 
tényhez gyászbirt kell csatolnunk — irja tovább a „ P . N . " — Ugyancsak 
Freítag János, tisztán az Akadémia javára febr. 15-én Dombovárott táncz
vigalmat rendezett. A vendégkoszoru, lakásán már együtt volt, midőn esti 
fi 1/ , órakor szélütés érte s az 52 évre terjedt érdemdús életnek végeszakadt. 
Áldás poraira! 

— Ugy értesültünk, hogy a magyar Akadémiára a szatmári csizmadia-
czéh 100 ftot, a gubásezéh 40 ftot, a czipéazczéh 20 ftot oly móddal ajánlt 
d l . hogy ezen összeget az illető helyre, f. évi márt. hó 5-re fel is küldeu-
dik. — K. G. 

+ (Az Akadémia alaptőkéjére és palotájára) a Bánságban is szépen 
gyűlnek az adakozások, különösen szerb testvéreink tetemes összegekkel ál
doznak a tudományok oltárán. 

+ (Facsiton,) hol a magyar ajkúak aránylag csekély számmal vannak, 
szintén rendeztek a farsang folytán tánczvigalmat a z Akadémia palotája ja
vára, mely a mondott szép czélra több mint 200 ftot jövedelmezett. 

Iroda lom és művészet . 
— Jókai Mór „Decameron" -jának utolsó két kötete napokban adatott 

sajtó alá s néhány hét múlva az egész 10 kötetes gyűjtemény kész leend, a 
mikor az előfizetőknek a még hiányzó két kötet is rögtön meg fog kül
detni. 

Z i Megjelent : „Néhány szó báró Eötvös Józsefhez. Báró Kemény Gá
bortól ." — B. Kemény Gábor mult év nov. 4-én egy nyilt levelet irt báró 
Eötvös Józsefhez, melyben elmondja, hogy midőn ő a b. Eötvös József által 
irt „ A 19-ik század uralkodó eszméi" czimü munkájára közzé tette sokban 
ellenkező nézeteit, a hírlapok e nézeteit gunynyal fogadták; de elégtételt 
nyert, mert b. Eötvös a pesti Kazinczy-ünnepen mondott hires beszédében 
a nemzetiség eszméjére nézve, az ő nézetével egyezőleg nyilatkozott. De 

Eötvöst mos ta hírlapok ezért nem gúnyolták ki, mint előbb ő t l ! pedig az 
igazság mindig ugyanaz, akárki mondja is el azt! — De félretéve mindent, 
b. Eötvöshöz azon kérdést intézi : nem volna-e helyes, a nemzetiség eszmé
jét a hivatottaknak megvitatni s tisztába hozni stb. — Ez főtartalma azon 
fóuemlitett nyilt levélnek, melyet sem a „Pest i Napló", sem később » ,.Ma
gyar Sajtó" nem akart közölni. Mire a szerző az emiitett füzetet adta ki. 
egyébiránt az egész fűzet igen komolyan van irva, minden személyeskedést 
szorgosan kerül. 

-f- (Az „Uj Magyar Múzeum") első vagyis januári füzete 1860-ra meg
jelent, következő érdekes és tanulságos tartalommai : Nagy napok ( I . ) Toldy 
Fereneztől. — Gróf Dessewffy József leveleiből, Kazinczy Gábortól. — A 
mohácsi ütközet Pecsevi török iró után Vámbéry Ármintól. — Magyar tör
ténelmi adalékok : I. Zsigmond kir. fogsága ideje. Országos tanács. Csalló
köz kerület, I I . A szikszó-ujfalusi harcz 1678. Toldy Fereneztől. — Camo-
et i s Luziadája. Greguss Gyulától. — A múzeum tárczája. Névtelen levelek. 

Magyar akadémiai szemle januárról. — Budapesti orvosi egyesület. — 
Irodalmi napló. — Kazinczy-irodalom. 1860-ra irodalmi újdonságok és hírek. 

A z idei folyam az eddiginél csinosabb kiállításban jelent meg. A z elő
fizetés egész évre helyben 5 ft., postán 6 ft. Előfizethetni Emich Gusztáv 
könyvkiadó- hivatalában. 

Jf Említettük lapunk mult számában, hogy Ormody Bertalan „Akadé
mia könyve" czim al itt egy versgyűjteményt fog összeállítani. Erre vonatko
zólag Ormody azon felvilágosítást tevé közzé, hogy az ..Akadémia könyvét" 
legjelesb költőink műveiből ugyan, de melyek még eddig sehol meg nem je
lentek, tehát egészen uj költeményekből fogja összeállítani. 

+ (A „Sárospataki füzetek") negyedik évfolyamának II. füzete meg
jelent, következő czikkeket hozván : Róma és Francziaország viszonya a 
múltban 752 — 1832, Somosi Istvántól. — Husz János reformátori műkö
dései és végórái 'zagy Józseftől. — Templomban, Kis Árontól . — Adatok a 
tiszántúli ref. egyházkerület múltjából, Révész Imrétől. — Kivonat Végh 
Jáno3 csehországi ref. prédikátor emlékirataiból, Szentpéteri Sámuel. — A 
bázeli egyetem anyaköayvéből Zsindely Istvántól. — Végszó az egyházi 
zene érdekében Sz. G. úrhoz, Ivánka Sámueltől. Szeremlei „Keresztyénval
lás-tudomány", Hegedűs Lászlótól. — Világkrónika. A z cvangelíomok szét
szórtan. Fridberg, Szilézia, Madagaskar. 

0 (Értesítés.) Remellay Gusztáv értesiti az illetőket, hogy ifjúsági bc-
szélyei harmadik kötetét képező „Szent István hazánk első királya" czimü 
ifjúsági elbeszélését, Burger Zsigmond, szegedi nyomdatulajdonos ur, min
denkinek, a kit illet, húsvét napjáig mulhatlanul el fogja küldeni. Hazánk 
bfbornok herczegprimása, ezen munkát előbb megbíráltatván, megengedni 
méltóztatott, hogy Remellay azt ő eminentiája 50 éves áldozarsága ünnepe 
emlékére adhassa ki. E kötetet pünkösdkor egy „Sz. László" czimü elbeszé
lés fogja követni. A kiállítás csinosságáról Burger Zsigmond ismert buz-
galma kezeskedik. 

4- (Vahot Imre) az ö „Napkelet"-ében közelebb keményen nekirontott 
a „Divatcsarnoknak, hogy oly ízléstelen magyar divatképeket küldözget 
szét előfizetőinek. Csudálatos, hogy Werfer ur, ki a képek iránt, ugy látszik, 
előszeretettel viseltetik, Baját érdekében is a mostaninál ügyesebb rajzolót 
nem keres. Most már nemcsak hazai, de külföldi lapok is küldenek szét elő
fizetőiknek magyar divatképeket, s ugyan megköszönjük Werfer urnák, ha 
a külföldi kiadók az ő divatképeit veszik mintául. 

+ i.l „Férfidivat-közlöny") tavaszi illetménye megjelent, divatkép és 
szabásrajztábla mellékletekkel. A szöveg tartalma : „Előfizetési felhivás" a 
„Férfidivat-Közlöny" 1860. évi folyamára. — A divatképen levő alakok 
jelmezeik leírása. Jámbor Endrétől. — A szabáarajz magyarázata, Jámbor 
Endrétől. — Szabásrajz magyarázata, Kostyál Ádámtól. — Magyar nadrág 
s/.abás — magyarázata, Horváth Fereneztől. — Szabásrajz magyarázata, Kiss 
Sándortól. Uzlettudósitás gyár- és kereskedések kimutatása és a divatszí-
nek magyarázata. — Iparunk érdekében. — Divattudósitás. 

+ (A bukureszti magyar lap.) A bukaresti, „Hunnia" czimet viselő ma
gyar olvasó-egylet, melynek alapitója s elnöke Koos Ferencz, bukaresti derék
lelkész, egy magyar hetilapot indít meg e hóban, „Bukaresti magyar köz
löny" czim alatt, s Váradi Ádám szerkesztése mellett. E lap tiszta jövedelme 
a régi magyar telepekből feumaradt községek körébeni magyar könyvtárak s 
később iskolák felállítására lesz fordítva. Tartalma leend : 1. A z itteni ma
gyarságot érdeklő kormányrendeletek rövid kivonatban. 2. Politikai szemle. 
3. Kereskedelmi és iparüzleti közlemények. 4. A z oláh tartományok ismer
tetése. 5. A magyar telepek s azok mostani helyzetének tüzetes ismertetése, 
kiterjeszkedve a Bukaresti magyar egylet utján e lap által elősegítendő ma
gyar könyvtár- és iskolaügyre. 6. Vegyes közlések. 7-_ E jótékony czélu 
lap bevételei és kiadásai félévenkinti pontos számadása. Ára, hetenkint egy 
nagy negyedrét ivet számítva, félévre postabérrel 6ft., helyben 10 ezüst hú
szas. A pénzek Bukaresztbe Koos Fcrenczhez küldendők. A z első szám, mi
helyt a kiállítási k'iltségek kétharmada fedezve lesz, szét fog küldetni. Nem 
kételkedünk, hogy e, külföldön első magyar lap nemcsak bukaresti uiagyar 
testvéreinknél , de a két testvérhazában is méltó pártolásban fog részesülni. 

-I- Megjelent „Cherami, a párisi kalandor." Vig regény, irttxKock Pál, 
ford. K. T. Első rész. E könyv 9. és 10-ík füzetét képezi azon, külföldi re
gényeket és útirajzokat magában foglaló olvasótárnak, melyet Hartleben K. 
A . közelebb indított meg. 

+ (Négy Kazinczy-emlék-minta) van már a műtárlatban közszemlére 
kitéve, melyek közöl kettőt Dunaiszky, egyet Lakner s egyet Marschalkó 
készített. Műér tők állítása ezerint ezen tervek egyike sem alkalmas akivi 
telre. A pályázat tán több sikert eredményezne. 



-f- (..Debreczen* lapok"-) Ily czim alatt fog Debreczeabeo april elején 
megindulni egy szépirodalmi, ipar-, gazdáezati g kereskedelmi közlöny, 
Ctáthy Lajos és társa kiadásában. 

— (A „Válságot napok" ctimu regény) Írónője, Emília, kéri az illető
ket, hogy a náluk levő előfizetési iveket mart. 15-ig hozzá beküldeni szíves
kedjenek. 

+ („Borsira dérit.") Ily czimü csárdásra nyit előfizetést R. Zs. 50 uj 
krjával. A tiszta jövedelem a m. Akadémia palotájára fog fordíttatni. 

4- (Jtftzsei Mari k. a.,) hazánk leánya, ki a saluzzói operaszínházban 
Merina név alatt énekelvén, az olasz lapok egyhangú elismerésével találko
zott, febr. 15-én jutalomjátéka alkalmával több rendbeli kitüntetésben része
sült. — Halljuk, mikép referálnak erről az udvarias divatlapok! Kiléptekor 
viharos tapsokkal s szebbnél szebb virágokkal fogadták; oly bokrétát is ka
pott, mely kétszáz kameliából állt; ezenkívül értékes gyűrűvel s egy római 
övvel ajándékozták meg. Corradi emlékverset is irt tiszteletére, melyet a 
zsúfolt szinházban tömérdek példányban szétröppentettek. A fiatal művésznő 
Saluzzóban két hó alatt negyvenkétszer lépett fól. Bizony sok! 

KAzíntezetek. egyletek. 
— .1 magyar kertészeti társulat) rendkívüli közgyűlést fog tartani 

márczius lft-tk és folytatólag 17-ik napján, mindig délelőtti 9 órakor, a m. 
nemzeti Múzeum teremében. 

O (A budapesti orvosegylet) márczius 3-án tartott ülésében Lenhossék 
tanár a gerinczoszlopról boncz- és élettani tekintetben értekezett 

nyékben az egyletnek 5145 ftot kötöttek le, továbbá van 09 egyleti tag, kik 
évenkint 10 ftot de többet is írtak alá. 1859-ben 139 fiu és 34 leány, össze
sen 173 növendék nyert oktatást a testgyakorlatban. Az egylet bevétele 
2024 ft. 29 kr., miből akiadás levonatván, 149 ft. 71 kr. pénztárkészlet ma
radt. A z igazgató választmány következő urakból áll : gr. Zichy-Ferraris 
Manó pártfogó; elnök : gr. Nádasdy Lipót ; alelnök : Ágoston József; pénz
tárnok : Hausznrr F. L . ; titkár : Kürt János ur. 

4- (Felhivás.) Többen folyamodtunk a nmélt cs. k. helytartósági osz-

kik ezen gazdasági egylet iránti előleges tanácskozmányban rés stvenni kí
vánnak, értesíteni óhajtom, hogy Nagy-Váradon, f. 1860. évi martius 20-án 
délutáni 3 órakor a kaszinó-egylet teremében tartandó gyűlésre megje
lenni szíveskedjenek, 
ler Sándor. 

0 (A váczi süketnémák intézetében) e hó 13-án délelőtti 10 
közt incnend végbe az első félévi nyilvános próbatét. 

+ (Inditvány.) Sziiinyey Valéria asszony azon indítványt teszi a nem
zeti Múzeum termet fóldiszitése tárgyában: bogy a magyar hölgyek az asztalt 
díszítsék fól nagy, pompásan kiállított szőnyeggel, melyre a haza megyéinek 
cziaierei legyenek kihímezve, minden czimer egy-egy négyszöget képezvén. 
A szőnyeg közepét a legnagyobb négyszög képezné a magyar czimerrel, 
melyet Budapest hölgyei hímezhetnének. A z indít ványozónő Sárosmegye 
czimerének hímzésére vállalkozik. 

A (A Budán állítandó országos tébolyda építése) ez idén kora tavasz-
szál már megkezdődik, miután az illető építőmesterek már mind szerződtetve 
vannak, kik között van egy bécsi is, t. i. egy asztalosmester. 

-r- (Rendkívüli termékenység.) Pesten van egy ügyvéd, a ki igen neve
zetes ember. Négy év óta él nejével boldog házaséletet, mely idő alatt 10 
azaz tiz gyermekkel áldotta meg őket az Isten, t. i. az első évben hármasok, 
a második és harmadik évben ikrek, s közelebb ismét hármasok születtek. A 
hármasok elhaltak, de az ikrek ogészségesek, mint a makk. 

^ (Iskolaügy.) Az iskolák pártolásáról ismeretes Romasetter Vincze 
ur Sümegen, neve napjának alkalmával, a város által építeni szándékolt uj 
iskola számára helyiséges adott, sőt a szükséget építeni anyagokat is meg 
ajánlu. Ez alkalommal, csehi lelkész, Petlanocics Mihály a sümegi reálisko
lának 100 ftot adott. 

0 i .Is ausztriai hadseregben) 1788-tól egész 1859-ig vagyis 72 év le
forgása alatt 7346 tábornok és törzstiszt volt. Ezek közöl a csatában elesett 
vagy egyébként sebeiben meghalt 285. Továbbá a 7346 közöl 1990 tényle
ges szolgálatban alkalmazott és 5356 alkalmazás nélkül volt. Végül a meg
holtak közt volt 3 király, 12 főherczeg, 44 fejedelem és koronaherczeg, 58 

származású. 
£. Ugyanis márt. 3-ról 

rják : Kaszinónkban, hol az ügyvezetés eddig kizárólag német nyelven tör
tént, ezentúl magyar és német nyelven fognak a jegyzőkönyvek vezettetni, 
s pedig ugy, hogy a magyar szöveg tekintetik irányt adónak kétes esetek
ben. — Kaszinónk elnöke, Remete Jósa ügyvéd ur, a magyar Akadémia ja
vára felhívást tett közzé, mely, hála a közös, ez ügyben többek által 
kifejtett munkálkodásnak eddig mintegy 550 ft. és huszonegy darab aranyat 
eredményezett, a pénz azonnal rendeltetése helyére fog küldetni. — Ezen 
íven nem foglaltatik a városnak, mint testületnek adakozása, mert ennek 
összege a legközelebbi tanácsülésben leszen meghatározandó — nem a taka-

az itteni r. kath. papság adomá-
emlitett iven mint nevezetesebb 

íjánlók a következők : Gróf Festetics Sándor 100 ftot és 20 db. 
arany, Bezerédy György cs. kir. udv. tanácsos 200 ft. 5 percentes nemzeti 
kölcsönben, Festetics Mári grófhölgy 30 ft., Ivánkovics család 25 ft. és 

•12 óra 
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i Ivánkovics Irma k. a. 1 db. arany, Chernél Kálmán 20 ftot, Freiler Tódor 
Kelt Mező-Telegden, febr. 27-en 18b0. Gróf Hal- \ & 0 fat _ S m p m K Á r o ] y 8 z i n é « t n r í a 8 a g a , közönség átalános és valóban 

megérdemlett tetszése mellett a legjobb darabokat adja elő, mint azt a kö
vetkező jótékrend bizonyítja : Falusiak, Házassági három parancs, Vénba
kancsos, Mama, Dalos Pista, Fenn az ernyő nincsen kas, Bibor és gyász, 
Brankovits, Tücsök, Bányarém, Hűség hűtlenségből. Parlagi Jancsi, Mátyás 
király lesz stb. — A kitűnőbb tagok : Az igazgató Gönczi Soma, Ország 
(mint Kálmán király „Könyves Kálmán"-ban), Jánost és Jánosfi, de ez 
utóbbi már eltávozott a társaságtól. — A hölgyek közöl Kovácsné, Tóth 
Luizn, Berki Jozefa, Árvainé, — s átalában meglátszik a társaságon a di
cséretes igyekezet, rend és pontosság — csak kár, hogy a közönség nem 
nagyobb. 

+ (Borzasztó tűzvész.) Febr. 10-éa éjjel a Konstantinápoly európai 
részén levő Dardanella-város a lángok martaléka lett. A z egész háztömeg a 

— .1 pesti irodalmi körükben) mult héten igen szívesen látott vendég 
volt Ipolyi Arnold, ki az utóbbi akadémiai ülésben tartá székfoglalá előadá
sát, tárgyul választván a hazai régiségtant átalában s néhány érdekes régi
séget különösen. A jelenvoltak nagy élvezettel követték a tanulságos és 
szép előadás részleteit. 

(Mult heti hangversenyek.) Mult vasárnap déli 12', 2 órakor egyszerre 
két hangverseny volt , egyik Boscovitzé az „Európa" szállodában, a másik 
pedig a zenedéé a Lloyd-terembeu. Boscovitz hangversenyében közremüköd- ! tengerparton, hol a követségek s kereskedelmi ügynökségek lakai voltak, 
tek : Huber József gordonka-játékával; Bignio, ki két magyar népdalt éne- nem létezik többé. A tüz a franczia követségi palotában ütött ki , s öt gyer
keit; Hollósy-L-né, ki szintén népdalokkal nagy hatást idézett elő. Boscovi tz ! mek is a lángok közt lelte halálát. 
méltán érdemli a megrovást azért, hogy hangversenyét a zenedéével, mely 
pedig jótékony czéllal volt egybekötve, ugyanegy időben adta s igy ettől a 
közönség egy részét elvonta. — A zenede hangversenye sok élvezetet nyúj
tott a hallgatóságnak. Tinódi Sebestyén közkedvességet nyert históriai éne 

0 (Földrengés.) Zalamegyében Bakónak községben febr. 25-én d. u. 5 
órakor földrengést éreztek, ugy szintén a szomszédos Csopiban is. A tüne
mény morgással észak felől jött, de csak egy lökést tett. Áz innen távol eső 
Szántó helységben észleltek oly erős lökést, melytől két ház is összeomlott. 

keiből ismét néhány ujabban megfejtett darabot adtak e l ő u . m . Dávid király : — Bakonakiak állítják, hogy 12 évvel ezelőtt szintén volt földrengés ott, 
megvívása Góliáttal; Verbőczy Imre viadala Kászon hadával; ezenkívül más 
két, X V I . századbeli históriás ének : történelmi gunydal „Gonosz asszony 
embereknek erkölcsükről," Armbruszter Kristóftól, és az ismert szép histó
riás ének : „Enyingi Török János vitézsége." Költemények is sza váltattak. 
A z egyes növendékek közt több szép fiatal tehetség mutatta be magát. 

(Stéger Ferencz) vendégszereplését a pesti nemzeti színháznál befe 

mely akkor egy hétig tartott s bizonyos órában minden nap egy lökést tett. 
/ \ (Az irók és művészek száma Bécsben), a legújabb kimutatás szerint 

összesen 2995; ez bizony nem sok egy nagy birodalom központján, pedig e 
számba mindenféle osztályú művész és iró bele van tudva. 

+ (Táncz a halál vasútja), azt mondja a példabeszéd. A legközelebb 
lefolyt farsangon is több szomorú példa igazolta ezt, melyekből legyen 

jezvén , fővárosunkat a napokban volt elhagyandó, hogy egyelőre Brünnbe elég egyet emlitenünk. Grátzban egy ügyetlen tánezos, épen midőn a szé-
menjen néhány vendógszerepre. Később Olaszországba, onnan pedig a j ö v ő ditő keringőt legsebesebben járta, kiejti kezéből tánezocsnőjét, ki legott 
évre Londonba készül. 

4- (Dobozi Károly) az ismert magyar zeneszerző ét jeles hegedűs' .Ma
kim febr. 19-én anzkórban meghalt. 

+ (A nemzeti Múzeum dísztermeinek) feldíszítésére és fölszerelésére, a 

elesvén, ugy megütötte fejét, hogy agyvelőgyuladáaba esett, s néhány nap 
múlva iszonyú kínok közt kimúlt. Egygyel több ok arra, hogy a keringő 
helyett csárdást táncz óljának Grátzban. 

4- (Hidassi színigazgató) Sopronban april 9-éa magyar színi előadá-
muzeumi pénztárnok kimutatása szerint eddigelé közel 4000 forintos több sokat kezd meg, melyek összesen 20-ra terjednek s május 14-ig tartanak, 
arany gyűlt bc. Remélhető, hogy ez összeg még tetemesen gyarapodni fog. A z előadandó darabok az előleges jelentés szerint, négynek kivételével, csupa 
miután az adakozások még folyvást buzgón folynak. 

(A fölső dunaparti kőpart), melyet a város épitett, elkészült s már át 
népszínművek lesznek. 

4- (Makón négy szegény foldmives) egy köztiszteletben álló árhoz egy 
van adva az azt kibérfő dunagőzhájó-társaságnak, mely ezután ide állítja ha- kis összeget azon kijelentéssel küldött be, hogy ezt valami jótékony czélra 

Egyszersmind kijelentették, hogy, mig élnek, a haza javára mindea-jóit és a régi hídfőtől lefelé a Dunát szabadon hagyja, hol ezután a piaczi fordítsa 
termény-hajóknak kényelmes helyük lesz. 

0 (A telekkönyvek) Bars- és Thuróczmegyében is elkészültek s april 
1-től kezdve az illető járások helyein mindenki által megtekinthetők. 

nap egy krajezárt félretesznek. 
4- (A csárdásnak és körmagyarnak Parisban it) nagy keleté volt tv 

közelebb lefolyt farsangon. 



— •(Adakozás.) E napokban a következő küldeményt vettük Biharme- cze. Adakozók nevei: 1) Szombati Gábor 1 ft- 2> Draveczky Sándor l f t . 3 ) 
gyéből Ér-Köbótktitról : „Alól - i r t protestánsok, azon testvéri érzelem tanú- Gyalokay L a j o B 1 ft. 4 ) Vásárhelyi Bencze l f t . 5) B o n i s László 1 ft. O s s z e -

sitásául, melylyel katholikus hazali testvéreink iránt lelkesülünk, a hazánk sen 5 ft. (Ezen összeget illető helyre átszolgáltattuk. Sserk.) 
és fővárosunk diszére Pesten a Leopoldvárosban épülő nagy templomnak, O (Halálozás.) Jeles tudósunk Szenest/ Imre, a c s o r n a i prém. rend 
Szent István oltárára szives készséggel adakozunk. Gyűjtő Vásárhelyi Ben-I főnöke, márczius 2-án, élte (J2-ik évében, meghalt. 
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Világos. 

Világos indul s a 4-ik lépésre matot mond. 

Helyreigazítás. A 4-ik sz. feladványban a tévedésből c 5-ün álló C^Lj b 5-re teendő 

A 4-ik számú fe ladvány megfejtése. 
(Rozsnyay Mátyástól) 

Soteí. Világos. 
1) K b 5 - c 4 

-2) K c 4 — d 3 
3) K d 3 — d 4 :{--

g 5 — g 4 
K e í — l ő 

Helyeset! fejtették nieií. V o r n i - Vásárhelyen ; Darkó Sámuel, Szabó Miklós. — 
Estttrgomban : Oblatt Markna. — Orvttunan : Dr. Lübek. — Ytnprtmbtn : Fülöp József. 
- f/.-.W.- 1 ásaihelyen : F. ö . — A hiadániji előfizetők. — K.-Taron : Kuttkay Mór. — 
Kesukicion : D. P. — Stotnbatketyen : Horvát Boldizsár. — Ltván : Rafael. — Sáriban : 
Gr. J. — Ftgyvtrntktn : Friedlánder J. — Jánosiban : Keszler István és Barnabás. — 
ösgyanban : Polgár Károly. — Gyunipjmon : Pongrácz Bonó. — Gtadndn : Kiss Andor. — 
Dunafüldtdron : Dr. Duckesz F. — T.-Kanindn : Szeghő Géza.— T.-St.-Mikláton : Franki 
A. — Pttttn : Engel Imre. — Kolowart \ Törpényi Lajos. — SUket-fehérváron ; Cselkő 
György. — .Yjrirídlor i Roscnberg M. —- Lukion : Raisz M. — Gárdonyban : Philoscacco. — 
\,( t,-si-ti,bat-n : Fekete Károly. — Csákváron : Göllner Frigyes. — S.-A.-tjketytn -. Ka 

rosa Endre. — András!alván : Majláth Béla. - ('songradon : Keller L. — Bécsben : Szily K. 
A 3-ik számú fe'advány megfejtésének beküldésével sokan elkéstek. 
RAvid értesítések. Koioi.ror •. Törpényi L. A német sakkkönyvek közöl Von 

der Lasa „Leitfaden fúr Schachspieler" czimü könyvét ajánljuk.— S M Í I M < < : Rozs
nyay M. Az elóttünk ismeretes sakkadomához mi a küldöttnél sokkal szebb diagrammot 
tudunk. A többi küldeményért fogadja köszönetünket. A plágiumra megjegyezzük, hogy 
nemcsak a .,Famüien-Journal", hanem „BUguer" is igen bó forrás; egyébiránt legyen 
ön kívánsága szerint. — Léva : Rafael. Kétjuk önt s átalában minden munkatársunkat, 
hogy a beküldött vagy beküldendő feladványok s játszmák szeriöjét s forrását is meg
nevezni f ziveskedjenek. 

Színházt napló . 
Péntek, márt. 2 . Reményi Ede harmadik hangversenye. Ezt megelőzte 

a „Becsületszó," vigjáték egy felv. Irta Szigeti. Keményi ezúttal is oly áta
lános lelkesedést idézett elő, mint első és második fölléptekor. Előadott da
rabjai közöl legnagyobb tetszésben részesültek a „Repülj fecském" és „Ez t 
a kerek erdőt" kezdetű népdalok; ez utóbbit háromszor is eljátszatták vele, 
mialatt nemcsak a közönség, de maga a művész lelkesedése is mind maga
sabb fokra hágott. Szinte rengett a szinház a viharos tapsoktól. Közkívánatra 
a „Velenczei carnevalt" Í B előadta, oly sajátságosan, annyi humorral, hogy a 
közönség többször hangos nevetésben tört ki. A hangverseny többi része is 
érdekes volt. Nagy közönség. 

Szombat, márt. 3 . Stéger utolsóelőtti föllépteül : „Alvajáró." Opera 3 
fel. Zenéje Bellimtől. Kedves lyrai opera, mely megérdemlené, hogy (holmi 
kevésbbé erős Verdi-operák és „Székely leány"-félék helyett is) minél gyak
rabban hozatnék szinre. Sajnáljuk, hogy Bignio játéka még mindig nem akar 
javulni, ©zép játék mellett a szép ének kettős élvezetet nyújt. 

1 OJűrnap. márt. 4. „Szokott katona." Eredeti népszínmű3szak., dalokkal 
tánczczal. IrtaSsta/igsfi. A z est egyik főérdekességét azon körülmény képezte, 
hogy „Julcsa" szerepében Bognár Vilma k. a. lépett fól, ki csinos színpadi 

alakja, érzés- és erőteljes éneke s élénk könnyű játékóval mind jobban meg
nyeri a közönség tetszését. Néhány föllépte után ítélve, a népszinműénekes-
nŐi szakmára őt találjuk legalkalmasbnak mindazok közt, a kik Hegedüsné 
óta e hely elnyeréseért több kevesebb sikerrel próbálkoztak. 

Hétfő, márt. 5. „Macbeth." Opera 4. fel. Verditől. 
Kedd. márt 6. Először „A kupecz." Eredeti népszínmű 4. felv. Irta 

BenkŐ K. E mü Szegfi Mór regénye után van dolgozva. Nagyon unalmas. 
Szerda, mért. 7. Reményi Éde negyedik hangversenye. Ezt megelőzte 

a „Tiszaháti libácska" czimü egy felvonás vigjáték. A közönség tapsa s lel
kesedése nőttön nőtt. 

Csütörtök, márt. 8 . „Rózsa és Rózsika." Vigjáték 4 felv. Birchpfeiffer 
S. után magyar szinre alkalmazta Fáncsy Lajos. 

Szerkesztő i mondaniva ló . 

4974. Gy6r. Pr. J. A hirdetni való bement a P U. mult számába; a másik közle
mény is talán oda való volna; a „Nyilt tér"-ba nem illik, arra pedig legkevésbé, hogy át
vételére más szerkesztőségeket is felszólítsunk. A legnagyobb mértékben magánügy. 

4975. SSssrnó. M. J. A.- ajánlat elkésett. Ha valakinek netalán szüksége lenne 
még az illető évfolyamra, felhívását közzéteendjuk. 

4976 K Ö. \*. Nem lehet minden egyes levélre, különösen a beküldözött versecs-
kékre válaszolnunk. Ily esetben hallgatásunkat is válasznak kérjük vétetni. „Szerkesztői 
mondanivalóink", melyek néha, akaratunk ellen, túlságos tért foglalnak el, csupán a 
mulhatlanul szükséges, vagy kikötött válaszokat képviselik. Be fogja ön ezt látni, ha 
meggondolja, hogy a lefolyt 2'.. hónapban, csupán a sakkügyre vonatkozólag, 359 leve
let vettünk Szivesen elolvassuk őket, de mindegyikre válaszolni se nem szükségei, se 
nem lehetséges. Minden használható közleménynek meg van az ó kisebb nagyobb nyoma 
lapjainkban. 

4977. Háromszék. G. Gy. Ön méltán rosz nevén vehetné brassói levelezőnk ezen 
pontját : „Mindenki, a ki nemes s nemzeti érzelmet táplál e tájon, férfi s nő, ifjú s éleme
dett, jelen volt a (s.-sz.-györgyi) Kazinczy-ünnepélyen" — ha fól lehetne tenni, bogy a 
levelezőnek szándéka volt, a jelen nem voltakat megsérteni. Igy azonban a fentebbi pont 
nem egyéb a stylaris szabatosság egy kis hiányánál, melyet a tudósító sietsége kiment, s 
mely elnézést igen, de h iragot nem érdemel. Több ezer olvasónk között bizonyosan egy 
sem volt, ki azon gondolatra jött volna, hogy Háromszék 40,000 lakosa közül csak azon 
7 — 800 „táplál nemes és nemzeti érzelmet", kiknek körülményei megengedték, hogy a 
nevezett ünnepélyen részt vehessenek. S azóta a P.U.-ban adtunk egy kimerítőbb tudósí
tást is az Unnepéiyról. mely az első közlés netalán i hiányait bőven kipótolja. 

4978. Szarvas. R. L. A fölszólalást a közlött alakban .« a jelen körülmények között 
közzétenni nem lehet. A tényeket adni fogjuk. 

4979. Aggodalmak ! M. E. Az I. számu akkor valósulhat csak, ha minden emberi 
es jogi fogalom végkéji eltörültetnék a föld színéről. A 11-ik sokkal meglepőbb. Kérjük a 
részletfS indokolást, mit igen szivesen, köszönettel vennénk. Mondott szóból ért az ember 
s jó szándékú emberek, hs kimagyarázbntják egymást, könnyen kiegyenlítik a modor 
kórüli eltéréseket, a elismerik az egyik vagy másik oldalon megnyílt tévutat. Addig is 
fogadja ön ünnepélyes óvá-unkat. . . ^ 

4980. tti-jrgyzetek. 16.59. A folytatás megérkezett. A nyár folytán reméljük a 
müvet közrebocsáthatni. 

4981 Gngánfa. Gy. G. Reméljük s óhajtandó, hogy Gál József nr Szentesről kö
rülményesebben tudóoitandja a gazdaközönséget uj cséplőgépéről, melyről lapjaink egyik 
közelebbi számában röviden emlékeztünk. Ismételnünk kell itt újra, a mit már többször 
elintettünk, hogy iparosaink mind maguk, mind a közönség érdekében nagyobb mérték
ben használhatnák fel a hírlapok hirdetéseinek jótékonyságát. 

4982. Hadhoz. K. G. A kérdezett levél kiadó-hivatalunkba megérkezett. 
4983- Baja. Gergics Imre urnák. A reklamált példány kezdettől fogva rendesen 

küldetik. Méltóztassék az ottani postahivatalnál sürgetni. (Kiadóhivata l , j 
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Holdnegyed : r£ Utolsó negyed 14-én 10 óra 24 pereikor reggel. 

T A R T A L O M . 

Berzsenyi Dániel (arczkép). Z—y K. — Oh hogy hagyjam én itt. , . Somogy i 
Ignácz. — Egyes kiazakasztott lapok a történet könyvéből : I. A nemzet gyásznapja. 
Papp Zsigmond, — Fehérhegységi utiképek. IV. (képekkel). — Az Al-Duna szorosai 
(képpel). — Az időjárásról, Herschell szabályairól (vége). Brassai. — Tárház: Ber
zsenyi szobra ügyében. — A magyar Akadémia palotája. — Irodalom és művészet. — 
Küzintézetek, egyletek. Mi újság I Sakkjáték. Szinházi napló. Szerkesztői mondanivaló. 
Heti naptár. 

Felelős szerkesztő : P á k h Albe r t (lak. uri-utcza 12. sz.) 
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