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A „Vasárnapi Újság" 1863. évi folyamának tartalma.
a) Képek és rajzok jegyzéke.
I. Arezképek.
a) H a z a i a k .

fcám
Bíró Kemény Ferenci
2.
Bod Péter
5.
Báró Bemer László
4.
Wesselényi Ferencé
ő.
Barkóczy László
6.
Dósa Elek
7.
Lisznyai Kálmán
8.
Gróf Széchényi György, prímás . .
9.
Gelencsér István
10.
Kolosváry Mihály
11.
Forgáoh Ádám
12.
n . Rákóczy György
IS.
Füredy Mihály
14.
Dr. Wenzel Gusztáv . . . . . . .
15.
SztrokayElek
16.
Hartleben K. Adolf
17.
Kéry János
18.
Lenau Miklós
20.
Koháry István
21.
Erdődy György
22.
Terhes Sámuel
23.
Feleki-Munkácsy Flóra
25.
Csáky László
26.
Baricz György
27.
Szigeti József
28.
BeélyFidél
80.
Hrabovszky János
SÍ.
Báró Révay László
82.
Szenczi Molnár Albert
83.
Lemény János püspök
84.
Báró Eszterházy Pál . . . . . .
85.
Ferencz József, iskolatanitó . . .
86.
Fischer Móricz
38.
Vadászi Pál
39.
Szaniszló Ferencz, nagyváradi püspök 40.
Báró Pálffy András
41.
Hunkár Antal
42.
Kántorné
43.
Kostyál Ádám
44.
Móré' István
. . 45.
Méhes Sámuel
46
Báró Erdélyi Vazul, püspök . . .
48.
Kulcsár István
.49.
Spáczay Márton
51.
Gyújtó Károly, tengernagy
. . .
52.

fi'

b) K ü l f ö l d i e k .
Vilmos dán herczeg
Pusztovojtov Henriette
Thiers Adolf
Schmidt Ferdinánd
Fridrik, scbleswig-holsteini herczeg

II. Történelmi képek.
Az orosz-lengyel c s a t a t é r r ő l : A R a dom melletti csata
„ „ A lengyel felkelők
. . .

19.
19.
29.
87.
50.

Langievicz elfogatat a az osztrák határon
Sobieski sírja Krakóban
As oroszok kegyetlenkedése Sntatownál
Száműzetés Szibériába
Padlevski agyonlöveté«e
. . . .
Zsákmányoló kozákok
Mexikói guerillák
Napóleon a chalonsi táborban
. .

a) H a z a i a k .

'

17.
30:

a) H a z a i a k .
Vörösmarty emlékszobra Székesfehérvárott
Oebreczeni nagy templom . . . .
A gyantái uj ref. egyház homlokzata
„
„
„
alaprajza .
Fekete-ardói templom
Szent-mártoni könyvtár Pannonhalmán
A solmári templom
A munkácsi várban talált régiségek
Sz. Imre szobra Zirczen
Mihály oláh vajda síremléke a kalngeri
mezőn
A bártfai bitó
Kölcsey F. síremléke a csekei temetőben
Az ungvári g. e. püspöki lak és főegyház
A győri „Isten báránya" nevű szobor
Kazinczy F. dicscsarnoka Széphalmon
Tokaji vasúti hid a Tiszán .
A párisi leendő opera-színház
A Hédervári-kápolna Győrött
A Simor-kápolna Győrött .
Huszti vár alaprajza . . .
A pesti evang. uj templom .
A veleméri templom (3 rajz)
A m.-szigeti régi ref. egyház freskói
A m.-szigeti régi ref. egyház romjai
A veszprémi Gizella-kápolna homlokzata
A veszprémi Gizella-kápolna belseje
Emlék a Babjagurán . . . . . .
Emlék a Kriván tetején
A Deák-család sírboltja Kehidán . .

1.
6.
7.
7.
10.
13.
14.
14.
16.

B. Wenkheim Béla kastélya Fáson
Tihany, a Balaton mellett . . .
Jósafói malom
Kőröshegy a Balaton mellett . .
Sóvár, és a háttérben Kapivár
Bártfa egy része
8.
Szaláncz vára
11.
Hatvani ref. népiskola
15.
17.
Gróf Schönborn kastélya Munkácson 16.
18.
Arany János lakása N.-Kőrösön . . 16.
A császárfürdő Budán
21.
19.
Mezó-turi ref. templom
22.
Kun-Szent-Márton
22.
20.
Bártfai fürdő
24.
21.
Bártfa város piacza
24.
24.
Bálványos vár (Erdélyben) . .
26.
25.
27.
Undrovácz (Wandorf), Sopron mellett 28.
28.
Az al-váczai fürdő (Erdélyben) . . 29.
34.
Az aggteleki barlang bejárata
. . 32.
89.
Az aggteleki barlang belseje (2 képpel) 38.
40.
Szepesváralja főtere
84.
44.
Csarodai ref. templom
35.
48.
Jankováczi vízesés
35.
48.
Varbóczi ref. templom
36.
A csopaki kastély (a Balaton mellett) 36.
49.
Huszti ref. egyház
88.
49.
Mezei lak Várgedén (Gömörben) . 89.
50.
Csernekhegyi zárda (Munkács m.) . 41.
50.
Szepes-olaszi-i kath. templom
. . 42.
51.
A viski várhegy-fürdő
43.
Veleméri templom, a mint van
. . 44.
b) Külföldiek.
Veleméri templom a mint lehetne
. 44.
A nagy-geresdi templom, iskola és
A jeruzsalemi sz. sir környezete . . 23.
paplak
47. A bécsi cs. kir. arzenál
31.
A m.-szigeti ref. egyház és torony . 49. A bécsi cs. kir. arzenál tervrajza . . 31.
M.-Sziget város
49.
A halastó a szepesi Kárpátokban
. 50.
Mohács
51.
V. Természettudomány, ipar,

művészet, gazdaság, népisme.

b) K ü l f ö l d i e k .

2. Elbeszélések.
Miranda. Jókai Mór.

1.
1.

8«fra

Nyomdai gépterem
. . . .
Szedők terme
Z.
A Vasárnapi Újság szállítási terme .
3.
Zarzetzky gyufagyára Pesten . . .
S.
Az ágyútér a Passaic nevű uj pánciélos hajón
5.
Ericnon uj pinczélos hajója a tengeren
6.
Olvasztó kemenczék (kohók) Aninában, a Bánságban
7.
Az Anina-völgyi vasgyárak, a Bánságban
7.
Tarantelpók
7,
A kassai szeggyár külseje . . . .
12.
„
„
belseje . . . .
18.
Gőzfürdő a budai császárfUrdóben . 20.
Cséplőgép
21.
Munkácsi (frigyesfalvi) vasgyárak . 23.
Horovitz E. gázvezetési készülete . 23.
A hamburgi gazdasági kiállítás épületei
29.
A madár és fészke (5 ábrával)
. . 30.
Debreczeni czukorgyár
87.
A szunyog
44, 45,
Ujabb gépek és házi eszközök . . . 46
A debreczeni gázgyár
51.
Fecskefészek-szedés Jávában . . .
52.

VI. Népviseletek.
Kohóbeli munkások Aninában
Erdei munkások Aninában .
Miszlókai népviselet
Zempléni tótok
Técsői magyar népviselet .
Halászleány a tiszaparton .
Juhász-család
. . . . .

. . .
. . .
2
. . . 4
. . . 4
. . . 4

7.
7.
9.
5.
5.
7.
8.

VII. Vegyes képek.
Gróf Széchenyi Ödön „Sympathy"
nevű dunai csónakja
A tigris és dajkája
Harangok
.
Tűzi vadászat hiénákra
Hajó vontatók a Dunán
Vizmeritő leányok
Keletindiai imagép
Az aggteleki barlang alaprajza . .
A bivalyos
Vásárról hazatérő csizmadia
. . .
Lókötő a Tisza partján
Mosó asszonyok
A Balaton lecsapolása Siófokon (1863
okt. 25-én)
Nadar léghajója
Nadar léghajójának leszállása . . .
Pihend hajósok

8.
13.
17.
18.
26.
27.
27.
32.
87.
41.
42.
44.
45.
46.
50.
52.

S z ö v e g .
Lap

Lap

14, 28, 30, 50, 58,
66. 73
Vörösmarty emlékszobra SzékesfeA szép kun leány. Milesz Béla. 86, 94, 102
hérvárott (képpel)
1
Tudós vita az érseki palotában BocsHol és mikép terem a Vas. Újság (5
kay Papp L
138
képpel)
. 4, 15
A csonka kar. Bocskay P. L. 234. 246,
A magyar hirlap-irodalom 1863 elején
9
254, 262
A haladás egyes jelei MagyarorszáEgy lengyel történet. Jókai Mór.
850,
gon, (-rt.)
1, 13, 22
362, 370,378,386,398, 406, 413, 422
A kenyérmezei viadal verses krónikája
A kalifa papucsa. Jókai Mór. . . . 446
ügyében. Vasa József. . . . .
31 Mesék a kandallónál. Beich László. 458,475
Az oltárok története. Sándor István. . 32 Karácson az alföldön 1863-ban. - né. 474
A himlő és története. Filep Mihály. . 53
A gyufa igazi feltalálója. Csarnay. .
Felvil. adatok a gyufa történetéhez.
3. Költemények.
Irinyi Ján
75
A magyar hirlap-irodalom a 19. száBajza Jenő'. Zách Feliczián tragoedizadban. Szinnyei Józs. 66, 74, 87, 95
ájából
110
A népek különböző fogalmai a halhaBallá Károly. Az én lakom.
. . .166
tatlanságról. Szeberényi L. . . 105 Csengéi Gusztáv. A fogoly lengyel. . 86
A rév-komáromi földrengésekről.
—
—
Gyuri Bandi . . 4 1 4
Szinnyei József. . .
199,211,219 Csermelyt Sándor. Vadászaton. . . 480
Az angol nyilvános nevelés. Kp. . . 235 Csizi János. Holt Tisza partján . . 118
Az erdő és az ember. Közli Berky
—
—
Nyárban
262
Gusztáv
247 Dalmady Gyözb'. Ártatlanság. . . .
38
Az alvás és álmodás. Szeberényi L. 263,
—
— Ki az árva ? . . . 130
270, 282
—
— Búcsú VörösberényMi jövedelmez még a legszárazabb
től
298
években is ?
310 Dobrow L. Nizet Ferencz
306
Az ellenségek ellenségei. Dr. Sz. 317, 327 Dömén Pál. Anyámnak
66
A szóló története. Fábry J. 336, 344, 354 Dömötör Pál. Pünkösd napján.
. . 182
Lap

Szára

IV. Építésiét, emlékművek,
régiségek.

Országút a Sz. Gothardhegyen (Sveiczban)
9. A Vasárnapi Újság szerkesztői irodája
A Viktor-Emanuel-hid a St. Bernát
10.
hegyszoroson
9. A Vasárnapi Újság szerkesztő s kiadó11. Bedretto falu, Tessin kantonban . . 14.
hivatala és nyomdája

1. Elmélkedések, értekezések,
fejtegetések.

TOT

Sí.
SS.
38.
40.
43.
47.

III. Táj- és otiképek.

b)
•ilíi

19.
22.

„ördög kidja" a went-gotthardhegyi
utón, télen
Krusenstern utazása ás éaiaki jegestengeren

Lap

Feje* István. Pókayné
164 Szász Károly. A jó nagytáti képe
. 326
—
—
János gazda
284 P. Szathmáry Károly. A nagyenyedi
—
—
Szent István
290
három szűz
190
—
—
Bánfi Dénesné. . . . 3 7 8 Szél Ákos. Népdalok
370
Jánosi Gusztáv. Ne féltsétek a magyart. 50 Szél Farkas. Kerecsényi László. . . 30
KomáromiP.Kálmán. Az öregakáczfa. 218
—
—
Repülj
174
—
—
Pusztán. . . . 8 3 4
—
—
Csiffay csárda
282
—
—
Dezső.
226
—
—
A visszatért fecskék. . . . 4 2 2 Telepi Gyula. Sárközi népdalok. '. . 146
Komócsi. Kőszeg ostroma
58 Terhes Sámuel. Édes honi magyar
Kuliffay Ede. Szegény Anikó. . . . 138
nyelvünk pártfogóinak tisztelePájer Antal. Tisztelem a csizmadiatére
198
czéhet
127 Thaly Kálmán. Az erdei forrás. 1859. 14
—
— Válasz Lendvay MárTolnay Lajos. Falun
" • 862
tonnak
243 Tompa Mihály. Újévi üdvözlet a V. U.
szerkesztőjéhez . .
2
—
— Nyugtatvány. . . . 243
—
—
Népdalok. . • • 22,94
—
— Koldus és fia.. . . . 350
—
—
A mosoly
38
Pajor István. Erők feletti erő. . . .
11
—
—
A vándornak. . . . 210
—
— Sylvester estéjén
. '. 47
—
—
Régi jó házam. . . . 406
—
A mit még nem hallott. 47
—
—
A denevér . . . .474
Soós Miklós. Néném asszony, térjen
már e s z é r e ! . . . . 254 Tors Kálmán. Gara Mária. . . . . 342
Várady Gusztáv. Zeng a dalnok. . . 94
—
—
A sárospataki kollégiumban
270
—
—
Az öreg éji-őr. . . 870
—
—
Népdal. . . . . . 326 Vecsey Sándor. A czukrászleány. . . 74
—
—
Koronázási jelenet) . 386
—
—
Karácsonra . . . . 458
4. Élet- és jellemrajzok.
Szász Béla. Mura felett
314
Báró
Kemény Ferencz (arczkép). . . 13
—
— A fecske tragoediája. . 398
—
— Karácsonyi László. . . 446 Bod Péter (arczkép). n
21
Szász Károly. Nádorfehérvár. . . . 1 0 2 Báró Bemer László (arczkép). Gön—
—
Ellenségeimhez. . . . 246
döcsB
29

jf.fT •
>,. .r.i.'...

Wesselényi Ferencz (arcakép). Jft.

J7. 5
37
Barkóczy László (arczkép). Saéktly J. 49
Dósa Elek (arczkép). Sx
57
Lisznyai Kálmán (arczkép). Székelj) J.
65
Gróf Széchenyi György, primás (arczkép). Ifj. E.S
73
Gelencsér l a t r á n (arczkép).
. . .
85
Kolosváry Mihály (arczkép). Károly.
93
Forgách Ádám (arczkép). T/J. E.S. -. 102
Két kiadatlan oklevél II.. Rákóczy
György idejéből (arczkép) P.
Szathmáry Károly. . . . 110, 118
Füredy Mihály (arczkép)
117
Dr. Wenzel Gusztáv (arczkép). H. P. 129
Sztrokay Elek (arczkép)
137
Hartleben K. Adolf (arczkép). Sz.
. 145
Kéry János (arczkép). Ifj. R. E. S. . 153
Yilmos dán herczeg. Görögország új
királya. . . . . . . . . . . . . : . 165.
; '
í-usztovojtov Henriette (arczkép). . 168
Lenau Miklós (Jeeppel). . . . . . . 176.
Koháry István (urezkép). Szathmáfy. .
"
Károly. . . . ." ; . . : . . , i 8 i
Erdődy György (arczkép)'.lfj.'R.E.S.'
189
Terhes Sámuel (arczkép). . . : . 1 9 7
Feleki-MunkáCsy Flóra (arczkép).. . 217
Csáky László (arczkép), Ifj. E. R. S. 225
B«ricz"(Baritiu) György, (arczkép). . 233
Szigeti József (arczkép).
. '. . . 2 4 5
Thiers Adolf (arczkép). . . '. ' . . 2 5 3
BeélyFidél(arczkép).C7ierneíür<tfm<í». 261
tírabovszky János (arczkép). '.. . . 269
Báró Révay László (arczkép). Nagy
Iván.
, . .281
Szenczi Molnár Albert (arczkép). Ri• vész Imre. . . . • • . . . . . . 289
iLemény János püspök (arczkép). . . 297
Báró Eszterházy Pál (arczkép). N. J. 305
Ferencz József, iskolatanitó (arczkép). 313
Schmidt Ferdinánd (arczkép). Dr.
Rómer. FI.
825
Fischer Móricz (arczkép). . . . . 3 3 3
Vadászi Pál (arczkép). N. J.
. . . 341
Szaniszló Ferencz, nagyváradi püspök
(arczkép). Göndöcs B
349
Báró Pálffy András (arczkép). N. J.
361
Hunkát Antal (arczkép). Karácson
János
369
Kántorné (arczkép). . . . .
. . 377
Kostyál Ádám (arczkép). y.
. . . . 385
Móré István (arczkép). N. J. . . . 397
Méhes Sámuel (arczkép). N. S. . . . 405
Báró Erdélyi Vazul püspök (arczkép). 421
Kulcsár István (arczkép). II. A. . . 4 2 9
F r i d r i k , schleswig-holsteini herczeg
(arczkép)
445
Spáczay Márton (arczkép). N. J. . . 457
Dr. Schmidl Adolf. Sch. Gy.
. . . 462
Gyújtó Károly tengernagy. Houchard
F.
473

5. Történeti czikkek, régiségek
• ' . • • • • s rokon.
A kenyérmezei ütközet és emlék-szobra. B. Nagij I.
3
Nagyvárad 1660-ban. Csuthy Zsigmond.
. . . . .
83, 38, 50, 59
Történelmi kalászatok. Lehorzky Tivadar. 54,62,294, 302, 310, 320, 830,
392, 436
Az orosz-lengyelországi
csatatérről
(képpel).
88
A lengyel felkelők (képpel).
. . .
98
A szentmártoni könyvtár Pannonhal-'
mán (képpel). Zombory G.
. . 112
A munkácsi várban talált régiségek
(7 rajzzal). Gusztrinyi S. . . . 125
Régi magyar levelek. Közli Balogh
Lajos
127
Mihály vajda síremléke a kalugeri
mezőn (Oláhországban).LuppaP. 148
A harangokról (ábrákkal) K. M. . . 150
A bártfai bitó (képpel). Zombory G. . 156
A Balaton lecsapolásának történeti
vázlata. Beszédes F.
161
Kivonatok ,,Deés városa története"
czimü dolgozatból. Pataki F.
. 161
Langievicz elfogatása az osztrák határon (képpel)
169
Régi magyar iratok. Közli Karácson
János
178, 202
Respublica Zingarica. Z. G.
. . . 185
Sobieski sírja Krakóban (képpel).
. 193
Zerin vára- Csuthy Zs. 198, 211, 218, 226
A szent sír Jeruzsálemben (képpel).
201
A magyar ref. papok öltözete. Közli
Szél Farkas
205
Bálványos vára (képpel). IMppa Péter. 227
A legrégibb magyar vármegye-pecsét
(rajzzal). P. Szathmdry K.
. . 230
A Hédervári-kápolna Győrött (képpel). Ráth K.
249
Az oroszok kegyetlenkedése (képpel). 285
Az elemi csapások krónikája. Csuthy
Zs.
.
290,298
Száműzetés Szibériába (képpel). . . 294
Archaeologiai levél Zalamegyéből.
Rómer FI.
319, 330, 338, 346, 355,
865, 373,390, 400, 418, 484, 450, 461
Talált régi pénzek. Rozvány György. 820
J . Napóleon végnapjai. Z. 0. . . . 835

Egy lengyel áldozat (képpel). . .
.837
Zsákmányoló kozákok (képpel). . . 852
Kazinczy Ferencz egy eredeti levele
1814-ból
874
A Gizella-kápolna Veszprémben (2
képpel). J.E.B
434
Töredék egy 1789-ik évi magyar hírlapból. Közli. P. Ö
485
A sz. István m. kir. rend. Sebestyén
Gábor. . . . . . . . •.- .'-478

6. Hazai táj leírások, intézetek,
népviseletek, építészeti müvek.

I
Lap

A szállitás éi közlekedés Amerikában.
^Tóth Kálmán
Í9
Országutak a sveiezi havasokon (2
képpel)
77
Kiadó szállások Londonban. Dr.Tbkés 131
A szent-gotthárdhegyi út (képpel) . 148
Abdul Azis hazatérte. Dr. T. . . . 182
Helgoland szigete. Halasi Gyula ... . 230
Közlemények -Brazíliából. Tóth KáU •.
mán . . . . . . . . .
. . .314
Londoni rajzok. Dr/flík'éi
'".'" . '. ... 843
Mexikói élet (képp.) Szeberényi L. 88Í,389
Fecskefészek-szedés Jávában (képpel) 476

Báró Wenckheim kastélya Fáson (kép8. Természettudományok,-ipar,
pel), ÍZ.
23
gazdaság.
Tihany és a tihanyi viszhang (képpel).
Zombory Gusztáv* ( . . . . . . ... . »•. 25 Á jég,.:.; . . . . . ... , , .,;,;,..,. .;•.,.,.;... .. ,..-6
A jósaföl malom s*az aggteleki .bai-. ..
A:madarak és a mezei gazdaság Dr. B. L.
láng. vizei (képpel). . . . . . ', .".,.'.. . '32 Aí ;,,DerS" nevű első magyar gőzgép
§óvár és Kapivár (képpel). Z. ff, '.." . .51
történeke, Kentssy A. . . . ,. . 25
A debreczeni nagy templom (képpel):
: Aasállatok szellemi képességei.Dr.B.L. 39
K.K.
52 A' Zárzetzky-féle gyufagyár Pesten.
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Pest, január 4-én 1863.
Vörösmarty emlékszobra Székesfehérvárott.
A legközelebb lefolyt napok
egyikére voltak összehiva a Vörösmarty-emlék tárgyában alakult választmány tagjai s átalában a költő tisztelői Székesfehérvárra, hogy ott, az ügyet lelkesen felkarolt ifjú gróf Zichy
Jenő elnöklete alatt, a szobor
megrendelése s felállítása iránt
véglegesen tanácskozzanak. Reméljük, hogy e tanácskozás eredményét nemsokára közzé fogjuk
tehetni.
Addig is tájékozásul csak anynyit kivánunk megemliteni, hogy
ez emlékmüvet a költő szülőmegyéjében s annak fővárosában,
az ös Székesfehérvárott tervezték
eredetileg a költő hálásan tisztelő
földiéi; azonban az adakozások
később az ország más vidékeiről
is szép számmal folytak be, anynyira, hogy most már a kivetett
költségek fedezve vannak s az
eszme megtestesülése lehetséges.
Ugy vagyunk értesülve, hogy
a beadott tervek közöl az általunk rajzban itt közlött alak bír
legtöbb kilátással arra, hogy elfogadtassék. Mint tudjuk, e szobormű tervezője s mintázója a
jeles tehetségű és hazafias lelkületű ifj. báró Vay Miklós, kinek
mintája után fog a szobor kellő
nagyságban érezbe öntetni. A
hozzá való gránittalapzat elkészítésével pedig Gerenday Antal
volna megbízva. E szoborműnél
a mintázónak némi uj és szokatlan modorral kellé megküzdenie, a mennyiben ez talán az
első ilynemü mü, mely az egész
alakot tetőtől talpig magyar ruhában ábrázolja. — Ugy látszik,
hogy a művész sikerrel oldá meg
feladatát, s mint rajzunk is tanusitja, az erőteljes férfialak, a szobroknál eddig szokatlan öltözet
által épen nem veszt szépség tekintetében.
Mindenki óhajtja, hogy a hazánkban eddig fölmerült több
szerencsétlen kisérlet után e szobor felállítása teljes s i k e r r e l
menjen véghez, mint azt megérdemli a költő és hazafi, a kinek
dicsőítésére az emlékmű emeltetik. S azért minden indokolatlan sietést czélravezetőnek nem

tartanánk. — Részünkről örömünket nem titkolhatjuk el,
hogy a hazafiui kegyeletnek ez
ujabb bizonyítványa s z i n t é n
megvalósul. S örvendünk, hogy
alkalmunk nyilt, lapunk ez évi
folyamának mindjárt első lapját
azon költői szellem alakjával disziteni, a ki szent örökségképen
hagyá ránk, hogy szálljon ivadékról ivadékra, ama kitörülhetlen szózatot :
„Hazádnak rendületlenül!"

A haladás egyes jelei
Magyarországban.

V ö r ö s m a r t y

t e r v e z e t t

s z o b r

i.
Egynémely ember, egyszer
irodalmi viszketegböl, másszor
különczködési vágyból, néha"
épen üzleti szempontból divatba
akarná nálunk hozni, vastao- igaztalanságokat szórni a magyar
ember szemébe.
Kétségtelen az, hogy van sok
hibánk; nevetséges volna tagadni , hogy sok tekintetben hátrább
vagyunk más európai müveit
nemzeteknél. De legelőször is,
épen nem lovagias fellépés szemrehányásokat tenni valakinek,
különösen oly hibák és fogyatkozás miatt, miket magunk nemcsak elismerünk, de minden lehető utón jóvátenni igyekezünk
is : azonban a mostoha viszonyok
miatt nem v a g y u n k képesek
gyakran még legjobb akaratunknak is érvényt szerezni.
De a midőn visszautasítjuk a
méltatlan vádakat, semmi áron
sem szabad az ellenkező hibába
esnünk. — Feltétlenül dicsérni a
nemzetet, egyes embereknek hizelegni, kis dolgokból nagyot
csinálni, soha sem volt szokásunk. Tartsuk meg inkább a középutat; rójuk meg a hibákat,
hanyagságot, mulasztásokat, de
adjunk helyet az igazságos mentségnek is. — Különösen pedig
egyes emberek vétkeiért ne tegyük az egész nemzetet felelőssé.
Ha valamely osztály némely ta
jaiban a jellemtelenség és elaljl
sodás jeleit tapasztaljuk, ne

íf

sünk mindjárt követ mindazokra, a kik dás keresztyéni türelemmel viseltetik a többi
munkásságaikat ugyanazon pályán saját ja- felekezet irányában. Örökre dicső példát A sziv nyomó érzése mondja ezt!
vukra, a nemzet hasznára és dicsőségére, szolgáltatnak erre törvényeink és ország- S többször megállt azóta a nap is,
Hogy nézze Gíbeonban a csatát . . .
teljes diszszel folytatják.
gyűlési aktáink, melyek bebizonyítják, hogy Órák súlyát horda a pillanat . . .
Rósz ember az egész világon, a társada- ha a protestánsoknak panaszuk volt : a jog — Az ember most mcgvénül hirtelen!
lom minden osztályaiban, többnél több talál mellett felszólaló védőket a felekezetesség
kozik. Például: büszke, dölyfös, amellett tu- mellőzésével, minden vallásbeliek között Midőn feléd nyújtom ma jobbomat :
Eszembe jutnak a setét napok,
datlan és műveletlen lelkű gazdag földesúr egy iránt megtalálhatók.
A dermedés halálos napjai. —
másutt is akad : de ezen osztály túlnyomó
Európa egyik tartománya sem bir fel-Minő a nyáj, ha veszti pásztorát
többségének tiszta jelleme, hazafias áldozati
mutatni oly lélekemelő jeleneteket, minők- És szerte a kietlenen bolyong :
készsége, és minden jót pártolás alá venni
nek 1860-ban tanúi valánk, a midőn az or- Olyak valánk! Egy hang se hallatok :
kivánó szilárd akarata előtt mutassuk ki
szág lakóinak kisebb részét tevő protestáns Rezgésbe hozni a holt levegőt,
Es lüktetésbe a megállt eret.
méltányos elismerésünket.
hivek törvény-biztosítottá jogaik védelmére,a
Igaz az, hogy kereskedőink közöl többen másik nagyobb résznek közvéleménye is, Nem volt erő, mely köt, von, egybegyüjt,
az aprólékos, nemtelen haszonlesés és a má- mint pártfogó lépett fel. A lapok azon idő- Nem egy emelt ujj, mely irányt jelöl. —
zord, képtelen napok!
sokat rászedni törekvés bűnében lélekzenek. ben telve voltak a testvérisülési ünnepélyek Csudálatos,
— Te, egy valál az elszántak közül
De minő éretlen itélőtehetséget, vagy épen leírásával. így volna ez ma is, daczára an- Kik legelébb l á t t a t n i mertek, a
ártani akaró rósz akaratot tanúsítana az oly nak, hogy néhány hivatás nélküli lármázó, Múzsák oltárinál s szent berkein,
gondatlan fecsegő, a ki, a mit egynél másnál praemunerans-gyűjtési üzletből, a közön- A hol megszűnt az égő áldozat
S rom, félelem, halál uraíkodék.
tapasztalt, lelkiismeretlenül ráfogná az egész
ségre oly eszméket akar erőszakolni, mikre Kik tudva kelték a súlyos gyanút :
osztályra ?
nézve,nemzetünk régi erényeinél fogva,soha Hogy visszavárják a dalt, s lombosán
Vannak, a kik kiválólag az irói osztály legkisebb hajlamot és fogékonyságot nem Óhajtják látni a fákat megint. —
tagjai ellen szeretik kilövöldözgetni rozsdás tanúsított. El is fog hangzani az ily idétlen Te, gyenge kis galyat szúrtál vala
mordályaikat. Ne vizsgáljuk, hogy személyes zajongás, mint pelyva a szél szárnyain.
A dúlt liget szenes földébe l e :
tudomásunk szerint, gyakran épen az ily
Hasonlókép, nemzetünk régi jeles tulaj- S mig gondosan ápolgatá kezed :
harczrakelö hősöknek volna legtöbb seper- donai közé tartozik, a politikai érettség. A Hited sugiilta, hogy kihajt az ág; —
nivalójok saját házuk előtt : hanem valljuk f magyart, hiában tartották ezelőtt is néhány Dolgozva, híve nem csalatkozál!
meg, hogy azon ősi patriarchális kor, mely- évvel szép szavakkal : mindjárt felismeri Munkádra szép áldást adott az ég :
Tiz év alatt az oltvány nagyra nőtt,
ben Virág Benedek, Kölcsey, Berzsenyi, Ka- ö : ki barátja, ki ámitója? Bach miniszter S a terepély élőfa ágait
zinczy tisztán és kizárólag csak az irodalom idejében hiában igyekeztek, uj és czifra neve- Virág, gyümölcs borítja gazdagon,
iránti szent lelkesedettségböl fáradtak és ket adni oly dolgoknak, miknek régi fanyar Es lombja közt cseng a dal édesen. —
küzdöttek, sok tekintetben elmúlt. De ki ízét tökéletesen ismertük; nem rendültünk Virágozzék, érjen hosszú időt!
irigylené ezen hasznot tevő szellemi munká- meg, ha elleneink legszentebb hagyománya- S ma, árnyain fogadd üdvözletem!!
soktól az úgysem jelentékeny anyagi dijt, inkról kicsinylöleg, ócsárlólag szólottak. Az
nagy robaj, sietség, hajszolás
mely munkájok tovább folytatására elkerül- idők, viszonyok, körülmények megváltoznak Most
Van a sajtó s iróélet körében;
hotlenül szükséges ? és minő könnyelműség, fejünk fölött, mi azonban maradunk a régi Egymást, ezer külön czél és irány,
sót lelkiismeretlenség, ily férfiakat egy lélek- tapasztalás mellett, s a kellő pillanatban Mint a keresztút, akként metszi á t ;
zet alatt nevezni meg azokkal, a kik az ösztönszerüleg választandjuk ki vezetőinket, Nem látszik a s z e m é l y mögött az ügy,
irodalomból a közönséget rászedő üzletet képviselőinket, a kikre legszentebb érdekeink Sok hang miatt a szó nem érthető. —
csinálnak, a kik a nemzet minden jóra ta- védelmét bíznunk kellend. Ne keressen az Felőled, a z t alig tudjuk, hogy élsz!
pasztalt lelkesedettségével, és áldozati kész- olvasó szavainkban ezélzást. Nem mondjuk Nem szóuokolsz az utczák szegletén.
Utálod a ezégért, a sípolást!
ségével a legkárosabb módra visszaélnek?
mi, hogy köztünk, hamis próféták támadhat- Munkálkodói csendben s láthatlanul,
Valóban találkoznak nálunk egyének, a nak, nem mondjuk, hogy a magyar ember Szolgálod a műveltség szent ügyét;
kik a szellemi tehetség minden szikrája nél- gyakran jobban megérti azt a ki hallgat, Terjesztve. : a mi szép, hasznos, nemes,
kül folyvást előfizetési felhivásokkal boszant- mint a kinek hatalmasan pereg a nyelve. Mi Mi szívet, elmét von, javít, emel :
ják a közönséget; akadtak a magyarok kö- egész átalánosságban állítjuk, hogy nemze- Kezedből a mag nem sziklára hull,
zött is, a kik soha meg nem jelenő müvekre tünk birja a politikai érettség megbecsül- De jó földben, gazdag termést mutat.
. . . . Látunk sokat, ki zuhatag gyanánt
pénzt szedtek fel:sőt az nemcsak a vidéken, hetlen kincsét; hogy ezen öntudatunknál Zajongva és dagályosan rohan.
de Pesten is megtörtént, hogy a legkontá- fogva bátran nézünk a jövő elé, s nem félhe- Elnyomja a szót. mely lágy s emberibb;
rabb férczelmények szerzői valóságos házaló tünk attól, hogy a midőn az ország dolgai- S szétloccsanván az ugró szirtéin :
kereskedésre vetemedtek. Mindez baj; igen nak rendezésére, férfiakat kellend válasz- Por- és köddé oszlatja fél magát.
káros visszaélés; de nagyon csalódnék, a ki tanunk , a szavazó szekrényekből oly ne- Te, zajtalan futsz, mint a mély folyam,
ast vélné, hogy ily szomorú jelenségek csak vek bukkannak elő, a kikben bizodalmunk Mely csendesen tágítja a medert.
S virágba, zöldbe vonja a mezőt; —
Magyarországban tapasztalhatók. Másutt is nincs.
ösniéred-e, szerény, jutalmadat?
megvan ez, még pedig az irodalmi kifejlettRészünkről a magyar nem -étnek ezen Az, nem csinált s olcsó kitüntetés,
séghez aránylag, még sokkal elijesztöbb
egy szép tulajdonát, a politikai józan tapin- De, melylyel e széles Magyarhaza
mérvben.
tatot, nem adnók oda száz másért, melylyel Derék polgárinál találkozol :
Természetes, hogy ránk nézve sovány szomszédaink dicsekednek, de miknek a leg- A k ö z b e c s ü l é s . . . Nagy szó! s dijad ez!
vigasztalás az, hogy másutt még nagyobb válságosabb alkalmakkal, midőn az alkotmértékben tűnnek fel a visszaélések : azokra mányosság elve forgott kérdésben, valamely Haladj, haladj tovább is utadon !
Ez ut igaz, nyílt; — férfinak Yaló,
nézve azonban, a kik rósz kedvükben, vagy gyakorlati hasznát csak igen gyéren ve- Ki cselfogást, mesterkedést kerül,
megsértett hiúságból származó epéskedé- hették.
S nem szórja el. mikép az itató
rt.)
(Folyt, kör.)
sükben, a magyar irói kart sárral dobálják,
I Jákob teve, tarkázott vesszejét,
ezen egy körülménynek is elégnek kellene
! Hogy a juhok reácsudáljanak. —
! — Mint volt, legyen je'lszód : v a l ó d i s á g !
lenni, hogv tartózkodók és kíméletesek leIjévi
üdvözlet
gyenek nyilatkozataikban; ne uagyitsák, ne
j Lapod járjon be kunyhót, palotát,
toldják a bajt; s ha a visszaéléseket megróa Vasárnapi Újság szerkesztőjéhez.
j Szegény e gazdag körül végezze tisztét f
ják, mondják meg az igazat; azt tudniillik,
Meghozva mindeniknek a mi kell.
hogy az irók közöl a roszak, és nyeglék ké- Fogadd az újév első reggelén
— Száraz kenyéren is, sok érzi : hogy
kézszoritást, régi jó barát!
pezik a kivételt, mig a túlnyomó többség te- E
Az
ember nem csupán kenvérrel é l !
Ez kéz egyiké a t i z közül
hetsége szerint szenteli erejét a haza felvi- Kika egykor oly vigan s gondatlanul
A leghomályosabb zugig, vigye
Az ismeret s műveltség súgarit.
rágozásának munkájára.
Látták az év intő fordulatát.
Az
elhunyt Ősöket mutassa fel,
A kik elérték már azon kort, hogy húsz, S föl sem vevék az elkallóit időt. —
Szóljon
nemes, hős tetteik felől,
harmincz év előtti időkre visszaemlékezhet- Ifjak valánk . . • I Emlékszel-e reá ?
S
minden
sorából egy n a g y gondolat
nek, most csak szét kell tekinteniök, hogy ftehány év csak . . . s régen volt az nagyon
Nézzen reánk s értesse meg magát,
a minden lépten elénk tünö haladás jeleit
) Tizedik évi szerkesztői pályánk küszöbén a hoz- Miképen a jói-festett kép szeme
észrevegyék. Melyik ága az, a magán- vagy zánk érkezett nagyszámú buzditó és elismerő nyilatkozat Megszűnés nélkül a nézőre néz. —
közéletnek, melyben nevezetes haladást ne között a .jelen üdvözlet volt egyike legkellemesb meglepe- S mely hün köszönt minden vasárnapot,
téseinknek, iélretéve minden álszerénykeddst sietünk Hasznos, vidám szép ünneplést szerez :
tpttünk volna?
örömünk tárgyát olvasóinkkal is közölni. Csak kettőt kéEmellett nemzetünk sajátságos fi! eré- rünk figyelembe venni, először azt, hogy az üdvözlő szóza- Lapoddal a tiz év fordulatát
egy barát irja barátjának, ki a szeretet elnézésével Még sokszor ünnepeld! Isten veled!
nyeit is,hű örökösök módjára,megtartottuk, tot
ítéli tetteinket; továbbá azt, hogy ezt a költő — Tompa
Tompa Mihály,
és azokban megerősödtünk. A magyar min- Mihály írja. Elég mentség ránk nézve, s elég ok arra, hogy
dig hires volt, hogy vallástekintetben pél- a szép költemény közzétételénél egy perezig se habozzunk.
Sxerk.
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A kenyérmezei ütközet és emlékszobra.
Ez a föíd, melyen annyiszor
Ápáíd vére folyt.
V ö r ö s m a r t y.

Hazai történelmi emlékeink között alig
van nevezetesebb a kenyérmezei diadalnál,
mely visszavarázsolja gondolatinkat az öszszes nagy haza legfényesebb, a nagy Hunyadyak dicső korszakába, a mikor egy nagy
érzelem lelkesítette őseinket : a haza szent
szeretete s annak dicsősége. E vidékről is
elmondhatja a költő, mint a Rákos mezejéről : „Tán a por is e szép mezőn, nemes szivek hamvából jön." —
Hadd vezessem el olvasóimat azon történelmi nevezetes helyre ; elmondom, hogy
egy emlékoszlop is állott itt, de alig egy évtized előtt, 18-51-ik évben, részint gonosz
kezek, részint az idő viharai által összeomlott, s a drága kövek a közellakó falusiak
által elhordattak és elhasználtattak.
Erdélyben a Kenyérmező szorosan véve,
alig terjed ki 2 • mérföldre, s fekszik a
Kenyérviztől kezdve Benczenczig, befoglalva a felkenyéri, alkenyéri és bokái határok egy részét, Szászváros felé menő irányban, körülövezve délről a lombkoszorus
nagy havasoktól, s északról a mellette
elfolyó Maros kígyózó hullámaitól.
A kenyérmezei emlékoszlop nemcsak
azért volt nevezetes, hogy régi dicsőségünkről tett tanúságot, — de főleg azért is, mert
mintegy ujjmutatólag hirdette, hogy Erdély három nemzete, u. in. a magyar, szász és
oláhnak egyesült közös ereje, magyarországi
segítséggel szövetkezve vívta ki ama fényes
gyözedelmet négy akkora elbizakodott török
tábor felett, melynél nagyobbat csak keveset mutathat fel honi történelmünk.
Ha a hajdankori nagy Görögország fényes korszakában a honpolgárok elvezették
az ifjú sarjadékot dicső őseik történelmi
emlékeihez, az úgynevezett Poecile név alatt
ismeretes porticusba Athénbe, hogy lelkes
tettekre hevítsék, s a haza szeretetét szivökbe oltsák; épen oly méltán lehet nekünk
is, a kenyérmezei emlék történetének leírásával feleleveníteni a hajdankori ősök hadi
erényeit, buzdításul s szoros követésül a
jelen s utókornak.
De mielőtt ez emlékoszlop sorsának elbeszéléséhez kezdenék, czélszerünek tartottam,
rövid egyszerűséggel elébb a hires kenyérmezei ütközet rövid vázlatát adni, ugy, a
hogy történelmi hiteles adatok után összeszerkeszthettem.
A kenyérmezei ütközet rövid rajza ez:
Midőn az 1479-ik év közelgetne, a török
szultán már azelőtt Hunyady Jánostól, s azután Mátyás királytól sok megveretést szenvedvén, ezt megboszulandó, roppant nagy
sereget gyűjtött, hogy vele Erdélyt elborítsa.
A gondos nagy király ezen tervet részint
jó kémei által, részint személyesen tett kémlelödései utján megtudva, azonnal megírja
akkori erdélyi vajda Báthory Istvánnak és
temesi bán Kinizsi Pálnak, hogy a török
mozdulatait szemügygyei tartsák.
Ezen tudósításra Báthory István magyarok, székelyek, szászok s oláhokból sereget
kezd gyűjteni s készülni a történhető veszedelemre, egyúttal tudósítván Kinizsit is,
hogy ha a török bejöverid, ö eléje induland
Fehérvár felöl, Kinizsi pedig hátulról támadja meg. Ez, ha sikerülend, Isten segítségével teljes gyözedelmet remél a törökökön elérni.
A derék vajda nemis csalatkozott meg
tervében; még azon évben, t. i. 1479-ik év
október havában Ali bég mintegy 80,000böl álló seregével a Vaskapun Erdélybe ront,

s a Kenyérmezőig elhat, útjában mindent Kinizsi a Kenyérmező felé, a török őr jelenti
Ali bégnek, hogy jő az erdő, de kinevették.
feldúlván.
Mihelyt ezt Báthory meghallotta, Szász- Egy óra múlva újból jelenti az őr, hogy köSebesböl kicsiny ugyan, de lelkes, vitéz se- zeledik az erdő : ekkor is kinevették és elkerregével, mintegy 12,000 emberrel, a török gették. A gyözedelmet már kezében tartotta
tábor előtt terem a Kenyérvizénél okt. 12-én Alibég, miután Báthory Istvánt elesettnél
1479-ben. — Gyönyörű szép őszi nap vala hitte. — De az erdő igazán jött Kinizsivel, a
— irja a krónika — a milyen Erdélyben az zöld szín szép reményével. — Egy dombról,
ősz többnyire szokott lenni, ha a dér a zöld mit ma is azóta táborhelynek neveznek (olálombokat még nem bántotta; más nap reg- hul táboriská), látván az ütközet kétes kigel október 13-án legszebb időben katonáit menetelét, siettette katonáit; oda érve a
Báthory rendbe állítja, inti, bátorítja, azután legnagyobb tűzzel a török tábort hátulról
térdre borul, mit az egész tábor követ, megtámadja, legelőbb is a sok keresztyén
buzgó imát bocsátván az örök Mindenható- foglyot kiszabadítja, és iszonyú tűzzel újul
meg a harcz. — Kinizsi is, kinek oldalán
hoz. Ezután így szólott seregéhez :
„Nagyobb bátorsággal kell ma harczol- két kard volt, mint ordító oroszlán nagy
notok,mint bármikor, mert ha bármi kicsiny pusztításokat viszen véghez : majd vitéz tárrészben engednétek a pogány-töröknek és sát, Báthoryt keresvén, nagy fennszóval kidühösségének, mi nagy kín fog reátok vára- áltja : „hol vagy Báthory? ha vagy valahol,
kozni — fontoljátok meg ! ! a halálnál na- ha élsz ?• felelj Báthory.'" Észrevette Báthory
gyobb kínok, örökös szolgaság, rabság, gya- az elszórt holttestek közt barátja kedves
lázat és nyoinoruság hitel felett való cso- hangját, és sebei daczára felvánszorogván,
portja fog körülvenni. Azzal a szándékkal alig mondhatá ki „Itt vagyok, én Kinizsi
harczoljatok tehát, hogy — vagy a vad Pálom, itt vagyok, még élek!" Rövid szivélyes
ellenséget halálra öldököljük, vagy ha a ölelés után, a két keresztyén tábor újra egyefatum ugy hozná magával, dicsőségesen sült s tökéletesen megverik a nagy török sehaljunk meg kedves hazánkért, nagy és reget, s az oláhországi havasok felé széjjelkergetik, ugy, hogy a roppant nagy táborból
igazságos királyunkért!"
Ekkor Báthory maga után rendeli vité- maga Alibég is alig szabadulhatott meg. —
zeit, ezen parancsszóval : „mikor legsűrűb- Keresztyén ruhában egy juhász kunyhójába
ben ömlik a tüz reátok, tollas sisakomat elöl bujdosván, onnan azoknak útmutatása után
Oláhországba takarodott; s midőn az erdévigyázzátok !" s jelt ad az ütközetre.
lyi bérczekröl, egészen leverve indult, egy
Egyik szárnyát a keresztyén tábornak
néhány aranypénzt adván a juhászoknak,
szászok és oláhok, s a másikat a magyarok
igy szólott : menjetek el Báthoryhoz .s mondés székelyek alkották. — Maga Báthory vájátok meg — Alibég az éjjel vendégetek volt.
logatott lovasságával derekát tartotta a tábornak, de a más szárnyak oltalmára is
Midőn a török tábor semmivé^tétele bizolovasságot rendelt. A törökök ellenben Ben- nyos volt, Kinizsi jelt adott a visszatérésre
czencz és Piskincz falvak felöl egész táboru- mert már este is volt. — A hold rémletes
kat mint valami nagy felhőt kiterjesztették. szépséggel világitá a gyözedelem színhelyét,
A nagy prédát pedig hátul rejtették el.
hol 30,000 török, s 8000 keresztyén holttest
A két tábor el volt rendezve a Kenyér- hevert. — Itt Kinizsi örvendve a nyert gyöviz mentében. A török legelébb is azon zedelmen, elhatározta, hogy a keresztyén
szárnyra rohant, hol a szászok és oláhok tábor a holttestek között vacsoráljon. —
voltak, s ámbár a szász és oláh hadak valódi Asztalok rakattak holttestekből, rajtok ülve,
hősiességgel harczolának (Körösi történelme vendégeskedve sok pohárt, kancsót ürítettek
szerint „fortiter pugnaverant"); mégis a a nagy Mátyás királyért s a két lelkes vitéz
roppant török erő a Marosig nyomta őket, vezérért. — Többen tánczolni kezdettek •—
— ugy hogy a Maros vize Magyarországig s Kinizsinek oly furcsa kedve kerekedett,
piros volt a kiömlött sok vértől, sok szász hogy egy izmos törököt fogai közé vévén,
két hóna alá is egyet-egyet, igy tánczolt viés oláh befult ekkor a Marosba. *)
v
Látván Báthory, hogy a török tábor na- tézei között.
gyon megrongálta azon szárnyat : újból
A szerenesés gyözedelem után a két vemegújítja az ütközetet a megmaradt magya- zér Gyula-Fehérvárra ment, s onnan >enderok- és székelyekkel, s midőn tüzesen har- lést adtak a holttestek eltakarítása iránt.
czolna, lova elesik, de újra feláll s az első
A törökök az ütközet helyén, nem mes^török szárnyt megveri.
sze a mostani országúitól egy mély gödörbe
Erre Ali bég az egész török tábort Bá- egy rakásra tétettek, s mégis egy nagy
thory ellen rendeli, oly erővel, hogy Bá- domb támadt a sírból. Sok év múlva a
thory vitéz bajnoktársaival már a legna- domb összerokkant és nagy üreget képezett.
gyobb veszedelemben forgott; maga Báthory Ezen üregben, akár sok eső legyen, akár
lova alá esvén, többé nem vezényelhetett. száraz év, még most is mindenkor eldől a
De jött a szabadító. Epén legjobbkor dél- gabona a termékenység miatt.
után Kinizsi Pál észrevehetetlen álutakon a
Kevés idővel Báthory István azon hehegyek s ormok alatt közeledik a csata he- lyen, hol a keresztyén elesettek temettettek
lyére, kevés pihenést tart egy Romossel neve- el, egy kápolnát építtetett, hol Mátyás kizetű szászvárosszéki oláh falu határán, miért rály rendeletéből évenkint hálaadó mise
is azon község azon határról ezóta soha déz- tartatott. — Ezen kápolna ott állott 1780-ik
mát nem adott (szintúgy Balumér falu is, évig, mikor is az akkori szászvárosi királyhol Báthory táborával megállóit, mielőtt bíró, Eperjesi Gergely, kevés tudományos
ütközetre került a dolog).
ismerettel birván, a már romban levő káKinizsi Romosselen minden gyalog kato- polnát lerontotta, s az anyagot az országnának egy-egy nagy zöld ágat adott kezébe, utban levő hidak építésére fordította : de
s igy indult el onnan, mi alig van egy jó hogy azon kápolna ott valósággal fennállott,
órányi távolságra az ütközet helyétől, s hi- mutatja e következendő hiteles okirat, melyres nagy tábori dobjára is vastag posztót nek eredetíjét is olvastam néhai édes atyám
tétetett, hogy messze gondoltassék lenni. A életében :
sok zöld ág magasra tartva erdőnek tetszett „Szolgálok Istentől kegyelmednek minden jókat
a törökök előtt. S a mint igy közelednék
kívánok!
*) Így tehát méltatlan azon gúny, melylyel o vidéken
a szászokat még ma is boszantani szók, mondván nekik :
„Spreng en de Mires, liof en de bes." (Ugorj a Marosba,
szaladj az erdőbe.)
N. L.

Ugy értem, ezen boldog emlékezetű s az emberek között halhatatlan hirü Báthory István at
Kenyérmezején a pogányság ellen dicsőséges harczának, diadalmának, örök monumentumára épi-

tett kápolna egész ruinába vagyon, holott pedig
vi privilegii azon kápolnát eleitől fogva kgtk kellett restauráltattni — ugy én is mint eö felségének Erdélyi királyi Thesaurariussa ex officio intem, kérem sőt authoritate mihi benignissime
concessa parancsolom is klgdk, hogy minden
haladék nélkül a praemittált kápolnát rastauráltatván, bazsendelyeztesse, ugy hogy a mikor rövid
napon az eo felsége Hadai arra felé kimennek, kéezen találja — különben ha klmd negligálja magoknak tulajdonítsák vakmeröséginek büntetésit
— Isten kglmteket éltesse jó egésségben.
Kolozsvár 9-a Maji 1696.
Szolgáló jó akarója,
G. Apor István m. jp."

Ezen rendelet akkori szászvárosi királybíró Szöcs Jánosnak vala küldve.
§1818-ik évben Branyitskai Nagy Sándor
nagybátyám, akkori szászvárosi ref. pap, egy
tudományos miveltségü férfiú, ki a vajdahunyadi várromok közelében 1856 év óta

másikban (1820) az emlék felállítása legfelsőbb helyen tudomásul vétetik.
Ez a kenyérmezei hires ütközetnek, s az
e nap emlékére emelt oszlop történetének
rövid rajza. Alig egynéhány év hiján négy
hosszú század viharzott el a Kenyérmező felett, s amaz oszlop fennállott sokáig s most,
midőn szinte két század óta, legalább külső
ellenség nem háborgatta kedves hazánkat,
—- most dőlt romba.
Az oszlop eldőlt ugy, hogy semmi nyoma
sem látszik már; csak egy sötét sír van a helyén, 1841-ik évből, hol az akkori sibóti postamester, Székely Antal és ennek fia Székely
Imre aluszszák a halál hosszú álmát, ez mutatja még a helyet; az említett derék polgártársak még életökben meghagyták, hogy a
kenyérmezei emlékoszlop közelében temettessertek el.

Nézetem szerint legczélszerübb terv az
volna, ha egy nagyszerű szobor állíttatnék,
mely ábrázolja, miként nyújtja a magyar
egyik kezét a testvér szásznak, másikát a
testvér románnak, s az egyesült csoportozatnak a Dicsőség nyújtja koszorúját, — de
mindenesetre a magyarhoni segítség legalább az ország czimere által legyen képviselve.
Az erdélyi magyar, szász és román
hazafiak e kegyeletes ténytől filléreiket bizonyosan nem fogják megtagadni.
Részemről meg vagyok győződve, hogy
ha az Erdélyi Múzeumi - Igazgatóság ezen
hazafiui ügyet szokott erélyességével felkarolandja, szép ügyekezetét a jó siker múlhatatlanul megkoronázandja. — Evégre én
szegény sorsomhoz képest 10 írttal járulandok e szent czélhoz — s bátor vagyok ezen

fog találni abban valami feltűnőt, ha e játék
kezdete előtt, legelőször is a szinlapot, az
egyes szereplöket s a szintért mutatjuk be.
Jóakarattal és önbizalommal fogunk ezúttal
is a munkához; a darab kimenetele természetesen még a sors kezében van, de biztat a
remény, hogy a néző közönség a darab elején megjelent szereplöket az előadás végén
is szívesen látandja.
A Vasárnapi Újság, már csak koránál
fogva is, oly pontot foglal el a magyar sajtóirodalom termékei között, hogy arról beszélni, legalább a képtelenségek közé többé
nem tartozhatik. S ha tisztünkben járunk el,
midőn egyes hazai gyárakat, az anyagi ter-

valánk tanúi, (s ez akárhányszor ismétlődik) birtoka volt. Heckenast Gusztáv, ki 1840midőn egy, a művelt körökhöz tartozó asz- ben, mint már akkor jelentékenyebb könyvszonyság egy pesti könyvárusboltban bizo- árus Pesten, a legrégibb pesti nyomda
nyos könyvet kért, s azon választ nyervén, tulajdonosával, Landerer Lajossal, társkép
hogy ama könyv nem kapható, mert egészen szövetkezett s a hanyatlásnak indult üzletet
elfogyott, — egész bátorsággal azon óhajtá- ismét nagyobb jelentőségre emelé, Landerer
sát fejezte ki, hogy: „hát készíttessenek neki halála után az egész nyomda tulajdonát
abból holnaputánig egy uj példányt!" Hogy szerzé meg, s a nevezett házat megvevén, a
az effélét nem lehet ugy megrendelni, mint i nyomda addigi helyéről, a hatvanutezai
a szabónál a viganót, s a vargánál a czipőt, Horváthházból (hol hajdan ama hires Pesti
azt nem sejtette ő nagysága. S hogy itt a Hírlapot s 1848 mart. 15-én a szabad sajtó
(
könyvkészítés művészetéről igen homályo- első termékét nyomtatták) az egész intézetÍ tel együtt 1851-ben ide átköltözött. A forsak voltak a fogalmak, az is világos.
Beszélgessünk tehát arról : hogy és mi- radalom utáni első évek zsibbadását itt is az
kép terem a Vasárnapi Újság, mely a mi élet élénkebb mozgása váltván fel, e nyomda

A Vasárnapi Újság szerkesztői irodája.

aluszsza a halál hosszú álmát, a maga költségén egy emlékoszlopot emeltetett, egy
pyramis alakút, azon helyen, hol a kápolna állott, nem messze a sibóti posta-állomástól, egy kis magaslaton, Szászvárosra
menve balra, mintegy ötszáz lépésre az országuttól. — A következő felírás vala egy
lapos kifaragott köbe vésve (az ütközet évét
tartalmazó chronostichon) :
QVIs LoCVs?
CLaDIs StephanlBáthorlet PaVLIKInlsITVrCIsDatae
Francisco 1-mo Augusto Lege Imperante : Georgio Bánfy
de Losoncz g r a te Gubernante 1819.

Emiitett Nagy Sándor amaz oszlopot
felsőbb engedélylyel emeltette, mit két kormányzói rendelet is tanusit. Az egyikben
(1818 mart. 12) megadatik az engedély, a
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Oly jól esett a honfi-kebelnek, ha Fejérvár felöl Szászvárosra utazott, hogy szemeit
azon ponton, ámultak dicső emlékén megpihentette.
Most már nekünk lett szoros hazafiui kötelességünk, azon emlékoszlopot megújítani,
hogy hirdesse az utókornak kegyeletünket,
tiszteletünket őseink dicsősége iránt. S ez
oszlop könnyen létrejöhetne, ha p. o. az Erdélyi orsz. Muzeum-Égylet venné kezébe az
ügyet s a testvérnemzetekkel magát érintkezésbe téve, arról gondoskodnék, manódon
lehetne az elpusztult oszlop helyére egy más,
s a czélnak megfelelő emlékszobrot állítani?
A kenyérmezei nagy ütközet a három
testvérnemzet közös ereje — vitézsége — és
Magyarország segítsége által vivatott ki;
hirdesse hát testvéri egyetértésünket az uj
szobor is.

ügyet másoknak is hazafiui kegyeletébe, becses figyelmébe ajánlani.*)
Branyitskai Nagy Leopold.

Hol és mikép terem a Vasárnapi Ujság.
Nyájas olvasóink nem fogják rósz néven
venni, ha e lapok uj folyamában legelőször
is velünk találkoznak. Kilencz év lefolyása
alatt eleget beszéltünk másokról s ezt fogjuk
tenni ezután is, s eleget hallgattunk magunkról; de ez a tizedik év, mint tudva van, a
szerkesztőség jutaloméve, vagy mint mondva
volt, jutalomjátéka. S bizonyára senki nem
•) Mielátt e lelkes felhívás érdeme szerinti méltatására hivnók fel a közönséget, azt óhajtanok mi is, hogy az
erdélyi Muzeumegylet illető szakosztálya adjon e tárgyba*
véleményt és irányt.
Szerk.

A Vasárnapi Újság szerkesztő s kiadóhivatala és nyomdája.

mékeket feldolgozó ipartelepeket ismertetjük : bizonyára nem követünk el hibát, ha a
hazai szellemi termékek egyik legnevezetesb
intézetét, egy első rangú pesti nyomdát s
annak belső alkatrészeit mutatjuk be. Előadásunk egyik czélja, néhány rajzban bemutatni a nyomdai eljárás szövevényes menetét, s némi fogalmat nyújtani arról, mennyi
kézen s munkán kell keresztülmenni az emberi gondolatnak, inig könyv vagy hirlap
alakjában a közönség birtokába kerül. El
Va
gyunk arra készülve, hogy sok ember
előtt nem mondunk uj dolgokat, de azt is
a z
^k k
irodalmi körökön kivül ál£ fconagyobb részének csak homályos fogalmaik vannak a tárgy részleteiről. Magunk

tisztelt olvasóinknak már oly régi megszokott házibutora. Ha ezt elmagyaráztuk,
könyü lesz majd hozzávetni a nyomdai termelés másnemű ágaihoz is.
Hogy czélunkat érhessük, egyenesen e
lapok kiadója Heckenast Gusztáv csinosan
és czélszerüen berendezett pesti nyomdájába
vezetjük az olvasót. Ez azon nevezetes egyetem-utezai 4-ik számú ház, hol annyiszor
kerestek fel az idők folytán kedves leveleikkel vagy személyesen, előfizetőink s munkatársaink. Itt központosul a Vasárnapi Újság
kiadó- s szerkesztő-hivatala és nyomdája. E
ház még egy évvel ezelőtt igen egyszerű
külsejű, egy emeletes épület s 12 évvel ezelőtt még egy régi magyar család (Szirmay)

működésének mozgalmasabb napjai is most
következtek be. Az uj ház egyébiránt Heckenast terjedelmes üzletének még nem
nyithatott elég helyet s szorosan csak a
nyomdai intézet felállítására volt szánva.
Könyvkiadói üzletével, mely egyike a legkiterjedettebbeknek nemcsak a birodalomban
de Európában, több évig egy közel bérházban (kalap és himzö utcza sarkán) szorongott ; mig végre régi vágya teljesülhetett, s
a nyomdai épület a múlt évben diszes és
kényelmes, 3 emeletes palotává emelkedett,
melyben Heckenast összes irodalmi üzlete
most egy helyen van öszpontositva.
E ház külsejének rajzát mutatja mellékelt képünk. S az épen ugy díszére válik

külalakjára nézve Pest város építészeti haladásának, valamint a benne látható élet és
munkásság, a hazai irodalmi mozgalom és
szükség terjedéséről tesz tanúságot. A külső
építészeti díszt emelik ez épületen az egyes
szobormüvek, minők a homlokzat tetején
Pannónia szobra, a nyomdászat jelvényeivel
s a második emelet párkányzatán 5 magyar
irodalmi hős : Zrínyi a költő, Széchenyi,
Kazinczy, Teleki és Vörösmarty köbe faragott mellszobrai. Szándékunk ez épület belső
részleteit egyes rajzokban bemutatni, most
csak annyit emiitünk, hogy e házban, melynek külső környékét rajzolónk oly néptelennek s élettelennek tünteti fel, naponkint
mintegy 150 ember sürög forog s keresi
élelmét, egymástól igen különböző minőségben. E különbség első pillanatra is szembetűnik, ha az épület előttünk álló külalakja
szerint annak belső felosztását s egyes osztályainak rendeltetését soroljuk elő.
Az épület szögletház az egyetem- és czukor-utcza sarkán. Az utczán túli szomszédja
gr. Károlyi György palotája, másik szomszédja a pesti takarékpénztár háza.Aközönséggeli könnyebb közlekedés tekintetéből a
földszinti osztály utcza felöli részében, boltszerü bemenettel, van a lapok kiadóhivatala,
hol egy könyvvezető pénztárnok, több segéddel s írnokkal, a lapok, naptárak stb. előfizetési pénzeit, a lapban megjelenő hirdetéseket kezeli, az előfizetők jegyzőkönyveit
vezeti, a panaszok s reelamatiók ügyeit intézi. Atalában e hivatal csupán a lapkiadás
anyagi oldalával bajlódik; és sem a technikai (nyomdai), sem a szellemi (szerkesztői)
kiállítással semmi összeköttetésben nincs;
arra nem is gondol. A földszint czukor-utczai
részén vonul végig a nyomdai gépterem, a
sajtók egyhangú zugásával. (E terem rajzát
s leírását a jövő számunk hozza). Az udvar
felöli földszinti részen van a gözfütö készület, a katlan, s innen emelkedik a ház három
emeletét túlhaladó nagy kémény; ott van a kőszén raktár; s távolabb a papír-raktárak; a
kúthoz közel a papirnedvesitö-konyhák; a
nyomdai asztalos lakása és mühelye, házmester stb. Az elsó emelet föszárnyát Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala képezi,—
könyvkereskedés ez is, mely azonban csak az
itt nyomtatott vagy kiadott munkák eladásával foglalkozik. Itt a sarkon van a kiadónak saját irodai két szobája is. Az első emelet czukor-utcza felőli részét a betűszedők
hosszú terme foglalja el, hol azonban csak
könyvek és önálló munkák szedetnek. Az
udvar felöli lakrészen vannak a papirsimitó
gépek, egy könyvkötö-mühcly; s itt van a
nyomda művezetőjének (lactor) hivatalos
irodája is, s mellette egy pár javitnok (corrector). — A második emelet csaknem egészen hírlapi munkásságnak van szentelve. A
homlokzat felöli részén vannak az egyes
szerkesztői irodák, a czukor-utczai részén
vonul végig a lapszcdök hosszú- terme (lásd
a közelebbi számot), s az udvari osztályban
vannak a lapok javitnokai (correctorai) s a
lapszétküldési, csomagolási nagy terem. Mind
ezek rajzát s magyarázatát közelebbi számunk hozandja, most csak annyiban emlittetnek, a mennyiben ez az épület felosztásának
megértéséhez szükséges. — A harmatlik
emelet végre csupa raktár, a hova a kész
könyvek csomagai, az udvar felőli csigakészület segélyével, szállíttatnak fel. — Az
egész házban, bár minő palota formája van
is, a művezetőn és házmesteren kívül, nem
lakik senki, s a milyen zsibongó élet van
benne nappal, épen olyan csendes lesz benne
minden, ha az est meghozza a munkaszünetet.
Csak azon nyomdai munkások maradnak
hátra, kik napilapok elkészítésével foglalkoznak, melyeket éjjel szokás nyomtatni.

rint történik. A tengerben úszó magas jéghegyek
mindig apró szilárd jégdarabok által vannak körülvéve, melyek felolvasztva jó, iható vizet adnak.
A hideg növekedtével arányban növekszik a
jég ereje és szilárdsága is. Az 1740. év telén Sz.Péterváron a Néva jegéből nemcsak tökéletes házat épithettek, hanem mozsarakat és ágyukat is
készitettek belőle talppal és kerekekkel együtt,
még pedig műszabályosan, esztergán.
A jég tartóssága mellett azonban legfőbb bi*
zonyitékuí szolgálnak az ugyn.evezett jéghegyek,
azon óriási jégtömegek, melyek a két sarktengerben úszkálnak. Úgynevezett jégszigetek, melyek
csak kevéssé emelkednek a tenger szine fölé, de
gyakran 200—300 földrajzi mérföldet is elfoglalnak, az Atlanti tengerben csak csekély terjedelemben fordulnak elő.
A jéghegyek gyakran 300 lábnyira is emelkednek a tengerszine fölött, s több mérföldnyi
tért foglalnak el. Már néhány mérföldnyi távolcsült társaságában.
ban látható ama fehér fény a láthatáron, mely a
(V* ge következik )
jéghegyek viszfényét képezi, s jégfénynek neveztetik. Nemsokára jégmadarak veszik körül a hajót
minden oldalról, biztos jeléül annak, hogy jégtömegek felé közeledik. Csak a távol háttérben tűnnek föl a vándor jégmezők, úszó szigetek vagy ég
Tapasztalásból tudjuk, hogy mindenféle viz, felé tornyosuló jéghegyek.
akár tiszta, akár sóval vagy más feloldott anyaA szemlélőt bámulatra ragadják ezen, csakgokkal van vegyítve, ha bizonyos fokú hidegnek nem beláthatlan s legkülönbözőbb alakú irtózatos
van kitéve, lassankint jéggé változik; azonban tömegek. A jéghegyek valószínűleg jégmezők és
ezen, még mindig teljesen meg nem fejthetett tü- szigetekből képződnek, . melyek a viharok által
nemény, a viz, illetőleg az abban található anya- szétzúzva s egymásra torlódva összefagynak.
gok minőségéhez képest különbözőleg megy végE hatalmas tömegek összeütközése borzasztó
hez. Egészen tiszta vizből jégszálak képződnek,
robajt
idéz elő. A jégsziklák összeomlása a közemelyek szabályos kis szeletekké egyesülnek, mig
végre a viz egész felülete kemény, átlátszó jég- lökben levő hajót menthetlenül elsülyeszti; a tenkéreggel vonódik be, mely itt-ott buborékokat ger azáltal oly erősen megrendül, hogy még a jó
mutat. A midőn t. i. a viz jéggé válik, az abban távol levő sajkák is elmerülnek a felzudult hullávolt levegő elkülönződik; az akként elválasztott s mokban. De nagyszerűk s bámulatraméltók e jéga jég által sűrített lég gyakran erővel törekszik tömegek nemcsak hatásuk miatt, hanem önmagukkiszabadulni, nagy durranással szétrepesztvén a ban is. A természet alkotó ereje itt a legelragadóbb s legsajátságosabb alakokban tűnik fel.
jégboritékot, mely alá szorulva van.
Függő
kertek, minden támaszt nélkülöző roppant
Az idegen állományokkal vegyült viz, a tiszta
boltozatok,
függő hidak, fantasztikus szobrok és
víznél sokkal később fagy meg, s törékeny, át nem
oszlopok,
hajmeresztő
mélységek, barlangok és
látszó jéggé válik; mely azonban, ha a hideg igen
tekervénycs
üregek
váltják
föl egymást al egtarkemény és tartós, lassankint ép oly kemény és
átlátszó lesz, mint a legtisztább vize. Minthogy a kább változatosságban. E sajátságos alakú jégjégképződésnél nemcsak a lég, hanem atalában tömegek a távolból tündérszép látványt nyújtanak,
mindenféle idegen anyag elkülönződik, azért a tel- ezüstfenyőket világos zöld vagy kékszin emeli,
jesen megszilárdult jég, habár a legpiszkosabb mely a legszebb snaragd vagy zafírhoz hasonlít, s
vizből képződött is, felolvadva tiszta vizzé válik. valószínűleg a tenger viszfénye által idéztetik elő.
De az életmüves élet sem hiányzik e különös
Az álló víztömegekben, minők a tavak, a jégképződés kívülről befelé történik. Minden jég, országból; fókák, rozmárok, jegesmedvék, bálnák
mihelyt a viz felületét befödte, a hideg növeked- jégmadarak stb. melyek egyik világrészből a mátével mindig keményebbé, alulról vastagabbá lesz; j sikba vándorolnak, mindenütt nagy mennyiségben
azért az alsó, legutolján képződött jég mindig tatáltatnak. Ezen állatok képezik ama vidékek
lemezesebb, kevésbbé kemény és kevéssbbé átlát- sajátképeni gazdagságát, miért is a legélénkebb s
szó. Tiszta és különösen, csendes víznél mindig ez legkiterjedtebb kereskedelmi forgalmat idézik elő.
az eset áll; itt a felület legtisztább lévén, s a jég- Oroszok, svédek, dánok hollandiak, angolok,
képződéssel járó légelválás is leggyorsabban me- francziák és északamerikaiak tartják kezökben
hetvén véghez, a jégképződés is leghamarabb a kereskedelem ezen fontos ágát, s ezenkívül majd
történhetik.
minden nemzet törekszik abban minél tetemesb
Ellenben a hajósok és halászok azt állítják, résztvenni.
A fóka zsírja, mely részint mint szalonna, réhogy a folyóvizekben, különösen pedig a tengerben, a jég alulról fölfelé képződik. S valóban szá- szint mint olaj használtatik el, megavasodva sem
mos tapasztalás bizonyítja, hogy sokkal előbb, vesz kárba, hanem bőrök kikészítésére fordittatik.
mintsem a folyóvizek fölülete jéggel bevonódik, Bőrét ládák és bőröndök bevonására használják;
az alábocsátott tárgyak, mint hálók, fejszék hor- kieserezve teljesen vizhatlan lábbeli válik belőle.
Némely kereskedő-hajók csupán azért teszgonyok stb. jéggel bevonva huzattak föl ismét.
Ez onnan van, mert minden folyóvíz íolszinc, nem, nek sok mérföldnyi utat, hogy ott fókazsirral rakodmint az álló vizeknél, tisztább, hanem ellenkezőleg, hasanak meg. Az északamerikai vadak, különösen
a rajta úszó mindenféle idegen anyagok miatt je- grönlandiak és eszkimókra nézve a fóka,nélkülözlentékenyen tisztátlanabb, s mozgása is nagyobb, hetlcn életfenntartási eszköz. Bőrével ruházkodmint a fenék közelében.
nak, húsát és szalonnáját eledelül, a szalonnából ki" Ha a hideg a fagypontot jóval meghaladta, s olvasztott olajt i edig italul használják. A fóka
a tiszta álló viz, p. o. tó, már jégkéreggel van vérét mindenféle betegségben gyógyszerül alkalbevonva, a folyóvizeken egyes piszkos jégdarabok mazzák; a kormos lámpa, mely nekik fűtésül, viláúsznak, melyek nem a viz felületén képződtek, ha- gításul, és tűzhelyül szolgál, ezen állat olajából
nem fenekéről emelkedtek föl. Mihelyt nagyobb táplálkozik; csónakaikat és sátraikat annak bőrével
hideg mellett a fenék közelében levő viz a fagy- vonják be; idegei és beleiből ezérnát, kötelet, és
pontig meghűlt, azonnal kezdenek képződni ama vitorlát készitnek, csontjait házieszközökül haszjégtáblák, melyek a folszinre emelkednek. Az náljáK.
ekként létrejött jégdarabok lassankint szaporodA rozmárnak atalában igen kevés haszna
nak, nagyobbodnak, vastagabbak, s szilárdabbak van. Ilusa elvezhctlen, szalonnáját, zsirját, alig
lesznek, összetorlódnak, s'az egész folyó fólszinén, lehet számításba venni; de fogai, különösen agyaa menynyiben sebes folyású, egyenetlen, halmos, rai, melyek keménység és fehérségre a legszebb
ellenkező esetben pedig egyenes, sima jégkérget elefántcsontot is fölülmúlják, igen becsessé teszik
képeznek.
ez állatot. A rozmárok csoportosan heverésznek a
Minél messzebb megy az ember észak felé, jégen, s megtámadtatva igen vitézül védelmezik
annál gyorsabban látja egymásután következni magukat; fogaikat a sajkába ütik s azt felforditni
ezen átalakulásokat, s Szibéria folyói ily módon törekszenek, miközben az ökörhöz hasonló bőgést
gyakran egy éj alatt borittatnak el nagy jégdara- hallatnak. A hajósok gyakran menekülni kénytebok által, melyek azonnal összetorlódván, a hideg lenek ez állatok elől, melyek, mihelyt észreveszik,
növekedésével, alulról fölfelé mindinkább megszi- hogy győztesek maradtak, megtámadóikat folytolárdulnak.
nos bőgés közt messzire üldözik.
A tengervíz mogfagyása is a mondottak szeA jégmedve, mely sokkal nagyobb az erdei
Megjegyezhetjük itt, hogy az épület minden
egyes osztályát gáz világítja.
Mielőtt az épület egyes osztályainak működését szemügyre vennök, meg akarjuk itt
még említeni, hogy a második emelet homlokzatának kellő közepén van a Vasárnapi
Újság szerkesztő-hivatala is. Hogy olvasóinknak némi fogalma lehessen ezen iroda belső
mivoltáról, iine lerajzoltattuk azt, oly pillanatban, midőn a szerkesztőség belső tagjai
teljes számmal vannak jelen, a mi ilyen hetilapnál, nem mindennap történik. Ott látjuk
őket különféleképen elfoglalva, köztök a sakkrovat értelmes kezelőjét is, s míg legközelebb elmondhatnék, az innen kiinduló működés további folyamát — egyelőre itt
hagyjuk őket, tisztelt olvasóink nagyrabe:

medvénél, egyike a legveszedelmesebb ragadozó
állatoknak. Húsa, zsirja, de leginkább bundája
végett vadászszák.
A jég alatt tanyáznak : a hering, tőkehal és
bálna, mely utóbbi csak uszonyai által hasonlít a
halakhoz, különben az emlős állatok közé tartozik.
Grönland és Izland lakói a bálna húsát megeszik,
s atalában teste minden részének igen jó hasznát
tudják venni; az európai kereskedésbe csupán szalonnája és csontjai jőnek. Ez utóbbiakból készül
az
úgynevezett halcsont, az előbbiből pedig a halzsír.
Azonban a 80-ik szélességi fokon tul megszűnik minden élet, és pedig ugy az életinűves,
mint ama csodálatraméltó életművetlen, mely a
jégnek fönnebb leirt képződésében nyilvánul. Ott
már változatlan nyugalom, síri csend uralkodik.
Képzelhetni, mily roppant veszélyekkel jár a
hajózás a sarktengereken. Az úszó jéghegyek, melyeket a szél gyakran összeütközésbe hoz, még kevésbbé veszélyesek, mert magasságuknál fogva
legtöbbnyire már meszsziről föltűnnek; de annál
bizonyosabban veszélyt hozók az alig kiálló jégmezők és jégszigetek, mihelyt megindulnak. Ezek
óriási talpakként úsznak, s ha a szélvész vagy hullámok által egymásfelé hajtatnak, a hajók előtt
minden utat elvágván, azokat bezárják, s vagy
fölemelik, vagy pillanat alatt ezer darabra zúzzák.
Ily hajók megmentése csak a legritkább esetekben
sikerül, s ekkor is csaknem kizárólag a véletlen
által, t. i. ha a jég hirtelen kettéreped s így a hajó
azabad utat nyerhet.

Nem hagyhatjuk emlitetlenül a jeges tengernek egy igen nevezetes sajátságát, mely a természet csodálatos gondoskodását a legszebb világításban tünteti föl. Az uszadékfát értjük, melyet a
hullámok a partra nagy mennyiségben hánynak
ki, s mely nélkül sem Irland, sem Grönland, sem
Kamcsatka lakható nem volna, mert ama vidékeken nemcsak fa, de még bokrok ^em nőnek. Az
uszadékfa többnyire gyökerestől kitépett, ágak és
kéreg nélküli fákból, és pedig leginkább ezédrus
és különböző fenyűfákból áll.
Az uszadékfát a grönlandiak nem tüzelésre,
hanem házépítésre, sajkák, sátorfák, szigonyok,
nyilak és más hasonló eszközök készítésére használják. Tüzelésre, mint már emlitin, használnak,
mely kigylából serpentők, fókazsirt készített
hosszúkás lámpába öntetik. Lámpabélül halzsirban jól megáztatott száraz mohot használnak.
Egy léczhez szegezett kazán, mely a lámpa fölött
fúgg, ezáltal melegittetik, ugy hogy a főzés és
fűtés ezen egyszerű módon történik.
Szerencsétlen hajósok, kik a jég közé szorulván, Spitzbergában és Novaja-Semljában voltak
kénytelenek a telet tölteni, csak uszadékfa által
tarthatták fönn életöket. Egy orosz hajó 1743-ban
Spitzberga közelében törést szenvedvén, a hajó
személyzetéből csupán négy ember menekülhetett.
Ezek nagy fáradsággal el vergődtek Spitzbergába,
honnan csak 6 év múlva szabadulhattak meg, mert
előbb nem járt hajó azon a vidéken. Számkivetésök ezen ideje alatt mindig bővében voltak az
űszadékfának.

TÁRHÁZ.

A inig a termő rügyből körte les/;,
vagy

mennyi mindenkinek van beleszólása a
szegény kertész dolgába?
Van nekem egy igen szép növésű körtefám.
Entztől vettem. Ha azt mondanám, hogy feljegyzettem a nevét, mikor elültettem, hát senki sem
hinné el, azért nem is mondom. Megvallom, hogy
nem tudom, minek híják ? Minthogy legszebb növésü a többi közt, különös kegyeletben részesült
nálam, a mi abban áll, hogy minden évben szorgalmasan megmetszettem. A franczia is „favoritnak nevezi azt, a mit gondosan metél (csakhogy
ő „bajuszt" ért alatta.)
Én ennek a fának egész biográfiájával szolgálhatnék, ha valakinek igy kellene, mint nekem :
mikor még csak négy ága volt, mikor lombosodni
kezdett, mikor egy ágát letörte a szél, mikor azt
helyrenőtte, mikor egy gyűrüshernyó jegyajándokát megleltem rajta, mikor az iloncza szivart tekergetett a fiatal hajtásaiból stb. hanem ez nem
mulattatna senkit.
Csak ott kezdem, mikor legelőször észrevettem rajta őszi megmetszéskor, hogy termőrügyek
mutatkoznak a bogokon. Oh az micsoda kertészatyai öröm; az első termőrügyet észrevenni az általunk ültetett fán. Megszámláltam, hány van
rajta ? Epén száz volt. Újra megszámláltam : akkor a kabátom szárnyával letörtem róla egyet. Oh
hogy megsajnáltam azt az egyet : azon'gondolkoztam, nem lehetne-e visszaragasztani? Milyen
kár ? Ebben a rügyben már benne van az egész
körte, nem is egy, de legalább hat. Kétségtelenül
szagos és ezukor izü; húsa, mint a vaj. És letörött.
Azt az egy rügyet lenyomtattam valami könyvbe,
a fán csak 99 maradt.
Tavaszszal újra megnéztem akis fát, megvolt
mind a 99 virágrügy, szépen duzzadt, fejlődött,
kifakadt; egy reggel a déli felén levő minden virág
kitárta keblét; másnap Nagy Péntek volt : éjjel
jött egy 2 fok minussal fütyülő szellő, attól reggelre minden olyan virág a fámon, mely már ki
volt nyilva, szépen elfagyott: csak az maradt meg,
mely elég türelmes volt bimbóban maradni. Tehát
maradt már most csak ötven virág a fámon.
No hanem ezt aztán meg is őriztem.
Reggel, délben, este őrjáratot tarték gyilkosai
ellen és azok voltak sokan.
Először is jött a szürke skarabéus. Ennek a
"aratómnak az a szíves készsége van, hogy bebuv
'k a virág kelyhébe s onnan a jövendő gyümölcs
eiMbFyoját tisztára kieszegeti. No ezt nem csodálora, valami édeset talál benne, s az jól eshetik
neki. Daezára a sürü razziáknak még is elpusztitotta virágjaimnak húsz perczentjét.

A mint ennek a saisonja lejárt, akkor jött
a lilaszinti ormánybogár. No már hogy ennek mi
passiója telik abban, hogy a gyümölcsnek a szárát,
ollójával lecsikkentse ? azt csakugyan nem értem,
pedig minden nap kaptam egy párt in flagranti.
Ez megint elpusztította reményeim 20%-ét.
No már a bátyját, az aranyos szárnyú ormányt,
becsülöm, mert alig hogy az öcscsét elvitte az
ördög, mikor már a gyümölcs nagyobbodni kezd;
ez következik a nyomában, jő egy hosszú fúróval,
belefur, a lyukba tojását teszi, a gyümölcs megrothad és leesik s ugy táplálja kikelendő kukaczát.
Ennek van értelme. E rhinchitesz any IÍ szeretetének megint áldozata lett körtéim 20%-je.
Ha jól tudok számítani, akkor már csak 25
körte volt a fámon. Hanem azok nőttek gyönyörűen: a héjuk vastagabb volt már, minthogy a
rhinchitesz vékony fúrója fogott volna rajta : s én
már számitgattam magamban : ebből kettőt el küldök Girókutínak, kettőt Entznek, kettőt a Vasárnapi Újság szerkesztőjének, kettőt meg determináltatásnak áldozok stb. stb. Ekkor neki jő egy
nagy szél, lever belőle tizenkettőt.
Maradt aztán tizenhárom. Ominosus szám.
Azt mondtam, hogy az ormánybogár fúrója
nem fog a kemény őszi körtén? De fog ám a rózsabogár harapófogója. Mert a kegyes természet
mindenféle vágó, szúró, feszítő eszközökkel látott
el különféle fenevadakat, hogy a hol az egyikei végezte, ott kezdhesse a másik. íme nem marada
több körtém a fán hatnál.
Százból hat! Egészen törvényes kamat.
Ezek aztán megértek. Szépen pirosodtak,
megnőttek, gyönyörűség volt rájuk nézni. Akkor
egy szép napon nekik esett a darázs, olyan szépen
kirágta a belsejüket, hogy háromnak csak a héja
maradt.
De már az utolsó hármat nem engedem! Mit
csináltam? Krinolint csináltam a megmaradt körtéknek tüllszoknyából, mindeniket külön odavartam a fához, hogy azt se jégeső, se zivatar le ne
verhesse, se semmi ártó bogár meg ne támadhassa.
Egy reggel, a mint fölkelek, nézem a fámat,
hát nincs rajta több krinolin, csak egy, hanem
épen akkor repül el róla egy sárgarigó. Reggelire
megzabált belőle a gazember kettőt. No megállj,
gyere vissza! S még azt irja a rigóról Entz,
hogy férget eszik! eszi bizony azt, a mit a féreg
meghagyott.
Mármost nincs több egynél. Hogy biztosítsam
ennek az egynek az életét?
Azt tettem, hogy egy kis sodrony-kaliczkát
akasztottam a fára, abba helyeztem el a körtét.
Na ehhez már most még a madár sem fér.
Sajnálom, szerkesztő urak, ebből az egyből
már önöknek nem küldhetek, mert azt holnap leverem a fáról, sorba adom a családom tagjainak
szagolgatni, azután három napig mindig szagolgatjuk, akkor nevem napja lesz, annyifelé vágom,

A sarkvidéki roppant mennyiségű jegképződéssel a legélesb ellentétben áll annak hiánya a
meleg éhajlatu országokban, hol a növényélet
örökké zöldéi, s ha a fák leveleiket időnkint elhullatják is, ez nem a közeledő tél miatt történik, hanem hogy az elhullott lombok helyett azonnal
ujak sarjadozzanak. De azért korántsem kell gondolni, hogy ezen országokban a jég egyátalííban
ismeretlen volna; mert igaz, hogy természetes
jégképződésről 3zó sincs, de a természet hiányát,
mesterségesen tudják az emberek pótolni. Jelenleg a mesterséges jégképzés legnagyobb mérvben
Bengaliában űzetik, hol e czélbol nagyszerű gyárak léteznek. Itt nagy, vizzel telt tálakkal raknak
be egy darab földterületet, melyet földdel körülhánynak, s szalmával és száraz czukornáddal befödnek. A tálak, melyekbe, daczára nagy körületöknek, csekély mélységök miatt aránylag csak
kevés viz fér, belől zsirral vannak megkenve. A
jég a fölületen képződik, az éjjeli kipárolgás következtében, midőn derült ég mellett csekély szél
lengedez: a hévmérő, mely ez idő alatt a tálak
közé a szalmára szokott tetetni, daczára a jégképződésnek, nem száll le a fagypontig. Ha az ég
felhős, az éjjeli kípárolgás ereje meggyengül, s
jég csak nagyon tökéletlenül képződik.
De elég lesz ennyi a jégről, mely iránt a jelen sorok irója úgysem érez valami különös előszeretetet, kivéve — a fagylaltban.

a hányan megköszöntének, s azt mindenkinek
fennen magasztalni kell. Ez ugy lesz.
Az ám.
Az utolsó körtémet kaliczkástól ellopta az
éjjel valami becsületes ember.
Erre a féregre nem is gondoltam.
Kakas Marton.

Egyház és iskola.
** (A -pesti egyetemnél) fölállítandó román
nyelv és irodalmi tanszékre Román Sándort nevezték ki.
** („Magyar- és erdélyországi kegyes tanítórend évkönyve 1863-ra") czimmel egy kis füzet
jelent meg, melyből a következő adatokat megemlítem érdekesnek tartjuk : A kegyes tanitó-rend ke-"
belében áldozárvan 198; növendékpap 78; ujoncznövendék 17, rendtárs 1, összesen 294. A kegyesrendiekfelügyelete alatt közoktatásban részesültek
27 fel- s al-gymnasiumban és elemi fő- és altanodában együtt 6221 tanuló, a múlt 186u/,-ik tanévben 5973; növekvés 248. — Rendiház van 27,
ezekben a rend kebelén kivüliekkel az egyének
száma 294. Tartományi kormányzó Fargstalh.r
Kai. József, a m. tud akadémia rendes tagja.

Közintézetek, egyletek.
** (A Kisfaludy-társaság) múlt havi rendes
ülését dec. 27-én szombaton tartotta meg, melyben
leginkább a febr. 6-ikán tartandó évi közgyűlés
előmunkálatával foglalkoztak. Ez ülésben Szitányi
Ulmann Bernát, mint a társaság legújabb alapító,
bejelentetett.
** (A pesti izraelia kultus-község közgyűlését) múlt hó 28-ikáról január 6-ikára halasztották el.
** {A magyar erdészegylet választmánya)
Pozsonyban, ifj. hg. Eszterházy Pál elnöklete
alatt múlt hó 2o-kán gyűlést tartott. Egyebek
közt elhatározták, hogy az egylet naplóját ezentúl magyar nyelven fogják nyomtatni: továbbá
egy pozsonyi fiókegylet szervezésére bizottmányt
neveztek ki. Alelnökké gr. Pálffy István Ion megválasztva.
** (A múzeum ügyei) rendezésével megbízott
országos küldöttség, első ülését e hó 15-kén fogja
tartani, gr. Andrássy György elnöklete alatt.

Balesetek, elemi csapások.
** (Különös gyilkosság.) Baján, a múlt hó
18-kán korán reggel két semmiházi, egy 18 éves
leányt az istállóban megfojtott. A viaskodás á4tal
okozott zörejre az öreg háziasszony figyelmessé
lévén, azt gyanítá, hogy a leány a tehénnel küzd,
s kiment segítségére. De őt is megragadták, sze-.
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rencséjére azonban torka helyett a sötétben képét
fogták meg. Az asszonynak s a házban levő öreg
embernek kiabálására a gazok megszöktek, egy
kalapot s egy szűrt ott hagyván. A kalap tulajdonosát összekarmolt képpel be is fogták; a kalapot
magáénak ismeri, de tagadja, hogy a bűnténynél
elén lett volna.
** (Szerencsétlenül járt jóakaró), ügy-magyaródi jómódú paraszt, ki gabonáját a Murán levő
malmok egyikében akarta megőrletni, a malomba
vezető deszkáról leszédült. A molnár utána ugrott,
de mindkettő odaveszett. Holt tetemeiket Légrádnál fogták ki, egymást még akkor is átölelve
tárták.
"* (Veszf-delm'S vadász.)Békésen a napokban
két jó barát kiszánkázott a tanyák közé nyúlra
vadászni. Mindkettő katona-viselt ember volt. A
hátul ülőnek fölhúzott fegyvere elsülvén, társa, a
töltéstől találva rögtön meghalt. Különös eset. —
Ugyancsak Békésen történt, hogy egy lakodalomban egy parasztlegény tánczközben összerogyott.
Midőn félrevitték s megvizsgálták, ugy találták,
hogy hasa késsel fői volt metszve. Megmentése
csak gyors orvosi segélynek sikerült. E történetnél az a legnevezetesebb, hogy a tettes mindeddig
nincs fölfedezve.

Mi njság?

f

ti

— (Szegedi hírek) :
sodik felében a 620 lap második hasábján „a maSzeged, dec. 22. Pesten ilyenkor az év végén gyar korona" és „A MAGYAR KOEONA" heegy egy új lap feltűnése vagy kimúlása a minden- lyett „a magyar szent korona" és ,,A MAGYAR
napi dolgok sorába tartozik. Nálunk, vidéken az SZENT KO'RONA" olvastassék (csak igy áll
ily változás nagy fontosságúnak tekintetik. Nem ugyanis, hogy e szavakban 18 betű foglaltatik).
csoda tehát, hogy most rendes beszélgetés tárgya A példányok nagyob részében e hiba ki van igaa Szegedi Hiradó eddigi szerkesztője Szabó Mi- zítva, de már mintegy 2000 példányunk ki volt
hály által újévkor megindítandó „Szeged" cimű nyomtatva, midőn észrevétetett.
politikai és vegyes tartalmú lap. Az eddigi lapnak kiadója által ismételve tett azon nyilatkozat
után, hogy a Szegedi Híradót meg fogja szünSAKKJÁTÉK.
tetni, azt kellé hinnünk, hogy városunk a jövő
158-ik számú feladvány. — Bankos K á r o l y t ó L
évben lap nélkül marad. Es ime alig terjedt el
(Kún-Szent-Miklóson.)
híre az új lapnak, a Sz. Hiradó kiadója is hirdeti, hogy lapját folytatja. Szerkesztőt azonban
Sötét.
még csak most keres; mert nálunk ilyet nem
könnyű találni. J ó volna néhány aspiránst Pestről leküldeni. Ott van elég. (Ugy értesülünk,
hogy az itteni körökből Szabados János már vállalkozott volna a szerkesztés átvételére. Szerk.)
És úgy lesz két lapunk. Mennyi ideig? a jó Isten tudja; mert ha az az eddigi olvasó közönség
kétfelé oszlik, szép kevés osztalék fog egyre egyre
jutni. Mert nálunk még igen kevesen vannak, kiknek az olvasás mindennapi szükségeik közé tartozik. De azért, mint tudjuk, az előfizetők száma
szépen szaporodik, kivált a megindulandó „Hon"ra, „Koszorúra" és természetesen a régi jó ismerősre, a „Vas. Újságra." — Napjaink különben
elég egyhangúan folynak. Néhány hét óta Láng
Boldizsár szinésztársasága mulattat esténkint
bennünket, noha az előadásokat kevesen látogatják. Nehéz volna meghatározni, az átalános pénzszűke, vagy a művészet iránti részvétlenség-e ennek oka. Lehet, hogy mindkettőnek van része
benne. — A kisdedóvó- intézeteket fönntartó nőa
b
c
d
e
f
g
egylet a farsang folytán három tánczvigalmat szánVilágos.
dékozik rendezni. Hogy pedig magát előre biztoVilágos indul, s 4-ik lépésre matot mond.
sítsa, miszerint a kiadások nem fogják haladni a
bevételt, mint erre már volt eset, előre gyűjt alá35-ik számú játszma (Evans-csel).
irásokat. Óhajtjuk, hogy e jótékony czéíu mulatságok sükerüljenek. — Boldog újévet, s a két CSERESNYÉS I. és SP.L. között Pesten, sept. 20 án 1862
ikerlapnak kétannyi előfizetőt kívánok, mint edVilágos (Cs.).
Sdíét (Sp.).
dig volt! Köszönjük a jó kivánatot; mostoha idő1)
e 2—e 4
e 7- e5
ket élünk, de nem zúgolódunk. Szerk.
200
2) H g 1 - f 3
Hb8- c 6

** (0 Felsége) a királyi ügyek igazgatóságánál függőben levő felségsértési pereknek megszüntetését elrendelni méltóztatott.
— (Az írói segélyegylet sorsjátékának eredménye), hiteles adatok szerint, eddigelé 27,000
f'r. tiszta hasznot mutat fel. Künnlevő tartozásképen még 7000 f'r. váratik, s ha, mint reményleni
lehet, ez is be lesz küldve, az összes tiszta jövedelem 34,000 frttal fogja szaporítani az egylet
pénzalapját. A sorsjegyekből mintegy 15,000 darab nem kelt el.
** (A múzeumi kert/t) a tavaszon diszes vasrácsozattal veszik körül, s igy a múzeum mögötti
rongyos deszka-palánkok valahára eltűnnek.
** (Kallabot, a nevezetes levéltolvajt) a legfelsőbb törvényszék is a hivatalos mőködéskörreli
visszaélésben és lopásban találta bűnösnek, s a
reá kimondott 10 évi súlyos börtönre szóló Ítéle** (A szegedi vizvezetés) be van fejezve. Majd
tet megerősítette. Eszerint ez érdemes embert a minden nap más kutnál tesznek próbát. A nép
legrövidebb idő alatt a steini f'egyencz-intézetbe mindenféle edényekkel fogja föl a kiömlő tiszta
fogják szállítani.
vizet, melyhez most még ingyen jut. A vizvezűtést
** (Névváltoztatások). Felsőbb engedély foly- csak vízkereszt napján fogják az egész városban
tán, vezetékneveiket legközelebb e következők közhasználatra megnyitni. Rottenbiller a fővárosmagyarosították meg : Lungh Mihály Szabadka ból a pesti vizvezetés erdekében legközelebb Szevárosának alügyésze „Cserei"-re, — Szimácsek gedre fog utazni, az ottani vizvezetés megtekinNándor és József testvérek ,,Déri'c-re, — Ma- tése végett.
chala Gáspár „Makai"-r&, — Deutscher János
** (Kécs Lajos) a pesti hordár-intézet tulaj„Némethi"-TV, — Weisz Lénárd „Fehér"-re, — donosa, a napokban valamennyi emberét a tűzoltóWild Pál „ Vadas"-Tít, — Jfauzer Ödön, varannó- egylet rendelkezése alá bocsátotta.
csemernyei uradalmi tiszttartó, valamint unoka** (Szokatlan hideg). Kolozsvárit, dec. 18. 19.
öcscse s gyámfia Jfauzer Gyula „JIazai"-ra,, — a hideg 20 foknyi volt. Egy vidéki oláh asszony,
Rosenstein Izrael nagyváradi lakosnak fiai : Mór, ki fáradtan egy ház falához támaszkodott, a járóMenyhért, Henrik, Samu és Salamon „Váradi"-r& kelők nagy mulatságára, alig tudta odafagyott
— Wittmajer Károly puszta-perei uradalmi kasz- zekéjét lebontani.
** (A kutyaadó Lipcsében) 1861-re 3844 talnár „Váradi"-ru, — Kreisz Károly bleigrabeni
iskolatanító ,,Kerekiu-rc, — dr. Kohn Ödön jog- lért jövedelmezett.
tudor és testvérei Vilmos, Lajos és Ferencz, pesti
** (A pesti jótékony nöegylet álarezos bálja)
lakosok, ,,KHIIOSSÍ"-TÍX, — Leopold Ede szegedi a szegények javára, a nemzeti színházban e hó
bádogosmester „Liptai1.'-x&, — Schmh-l Bálint 18-án leend.
szabadkai lakos „Törlt:i"-re, — Kojeteiner H.
** (Érdekes lakadalmi menet.) Egy comforFarkas szegedi lakos ),Kotányi"-r&, — Stmubert table tulajdonos házasodni készül, mely alkalomJános szegedi elemi iskolatanító „Szendröy"-re, mal, mint hallatszik, minden pesti egyfogatu kocsi
— Schiemer János, Alajos és József czeglédi sza- kirukkol, fölpántlikázott lovakkal.
** (Dr. Pauler Tivadart) a magyar kir. egyebók
,,£rnyei"-re.
** (A Bogár-féle félilrnes rabló-banda) vég- tem prorectorát s köztisztelet és szeretetben álló
pusztulásra jutott. Tagjai közöl már csak egy, az tanárát, Ö Felsége, királyi tanácsosi czimmel díjegyik Bogái'-tcstvér bolyong. A múlt napokban mentesen fölruházni méltóztatott.
az ürbői pusztán, utolsó pajtását, ki rablásaiban
** (Késő mennydörgés.) Siklósról írják, hogy
résztvett, Harmatit Laczit is elfogták, Sáska Má- ott dec. 20-án este egy egész óráig tartó villámlás
tyás nevű orgazdájával együtt.
s oly hatalmas mennydörgés volt, melynek párját
** (B. Hadak htvánné) a kolozsvári csalá- nyáron is ritkán találni.
— (Sajtóhiba). A Vas. Újság múlt évi utolsó
dos színészek mindegyikének egy öl tűzifát viteszámában a „Versek és számok" czimü czikk mátett szállására, karácsonyi ajándokul.
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23 F 4 Advent 13
7
Hétfő
Telesfor pápa
Simon
14
24 Eugen
7
Kedd Vízkereszt
Vízkereszt 23 X.-Karács. 15 Tekufa
7
Szerda Bálint, Miketás Dicsökii
2« B. A. elj. 16
Fodorka
7
Csötört. Szörény apát
21 István vért. 17
7
Péntek Julián vértanú Erős (Erke) 28 2000 vértan. 18
Szomb. Agathon pápa
29 14000 vért. 19 16. Sabb. 7
Ernő
® Teli hold 5-én, 4 óra 39 perez reggel.

60
50
50
49

49
49

49

ö
5
6
6
6
7
7

7
34
1
27

53

18
43

V í 1—c4
0-0
b2-b4
c 2— c 3
(1 2 — d 4
Vd 1—b 3
c3 — d4:
P c4—b5
F b6— c 6 :
Hb1- c 3
d4—d5
Fc 1—a3
e4—e 5
B a 1—e 1
d5 —c 6
F a 3- d6 :
Hc3- d 5
Vb 3- b6:
Hd 5- b 6
Hf 3- g 5

F f 8 - c 5
d 7—d6
F c5—b4
F b4- a 5
e5 — d 4
Vd 8 — e 7
F a ö—b 6
F c 8—d 7
F d 7- c6 :

0-6-0
Fc 6 — d 7
Hg8 — h 6
f 7 — f5
c 7— c 5

F d
Ve
K c
a
Kd

7—c 6 :
7—e 8
8—d 7
7—b 6
7—e6

153-dik számú feladvány megfejtése.
(Bayer Konrádtól.)

Világos.
l)Fe8-c6f
2)
f2 - f 4
3) V g 3 - h 4
4) V h 4 — ;£

Sőíet.
b7 — c 6:
Fgö — f 4:
K tetszés szerint.

Helyesen fejlettek meg. Veszprémben .• Fülöp József.
— Kún-Szent-Miklóson : Bankos Károly (a 150 — 152. sz.
feladványokat is). — Gyepesen ; Kun Sándor. — NagyVáradon : báró Meszéna István.
Rövid értesítések. Hogy a vezényszót a zászlónk
alá ujabban csatlakozott harezosok is megérthessék, czélszerünek tartjuk jeleink magyarázatát ismét közölni.
Király = K.
elsánczolás' a VezérszárnyVezér = V.
ra = 0 — 0 - 0
Bástya = B.
ütés = :
Futár = F.
sakk = +
;
Huszár = H.
kettős sakk = f f
"
elsánczolás a Királyszárny
mat = X
ra

= 0-0
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4 25 8 13 2 12 9 4
4 26 9 19 2 56 9 26

4 28 10 26

3 39

9 48

Vörösmarty emlék-szobra Székesfehérvárott (képpel)
— A haladás egyes jelei Magyarországon, (—rt.) — Újévi
üdvözlet a V. ü . szerkesztőjéhez. Tompa Mihály. A kenyérmezei ütközet és emlék-szobra. B. Nagy L — Hol és
mikép terem a V. üjság? (két képptl). _ A. jég. —
Tarház : A mig a termő rügyből körte lesz. Kakas Márton. — Egyház és iskola. — Közintézetek, egyletek. —
Balesetek, elemi csapások. — Mi újság ? — Sakk.— Hetinaptár. — A magyar hírlapirodalom 1863 elején. — Vázlatok Paganini életéből. — Irodalom és művészet. — Ujabb
emberáldozatok Dahomeyban. — Költészeti elmefuttatás.
Sebestyén Gábor. — Csipkebokor. — Nemzeti szinház.
Budai népszínház.— Szerkesztői mondanivaló.

A Vasárnapi Újság 1-ső számához 1863.
i

A magyar hírlapirodalom 1863 elején.
Napjainkban a sajtó rendkivüli mozgalomban
van. Nem vizsgáljuk most, vájjon igazi szellemi
szükség hozta-e létre a megszaporodott vállalatokat, s támaszkodhatnak-e valamennyien oly pártoló közönségre, mely lételöket óhajtja s biztosítja:
ezt bizonyosan már a közel jövő fogja megmutatni. Ezúttal is jegyzékét adjuk azon magyar lapoknak, melyek megjelenése a jelen uj
évre hirdetve volt. Nem lesz érdektelen, legalább
czimeiket egy csomóban együtt látni — tessék
azután olvasóinknak válogatni közölök.

35. Szépművészeti Csarnok. 2. évf. Szerk. b. '
ósika Kálmán, kiadó Herz. 12 ft.
36. Uj nemzedék. 2. évf. Szerk. Balogh Zol;án, kiadó Wodianer. 12 ft.
37. Koszorú. 1. évf. Szerk. kiadó Arany JáIOS. 12 ft.
38. Kritikai Lapok. 2. évf. Szerk. kiadó
Riedl Szende. 10 ft.
39. Magyar Vidékiek Lapja. 1. évf. Szerk.
kiadó Chorin Zsigm. 4 ft.

VI. Humorisztikus lapok.
40. Üstökös. 6. évf. Szerk. Jókai Mór. kiadó
Heckenast. 6 ft.
/. Politikai napilapok.
41. Bolond Miska. 3 évf. Szerk. Szokoly
1. Pesti Napló. 14-ik évfolyam., Szerk. B. Viktor, kiadó Emich. 6 ft.
Kemény Zsigmond. Kiadó Emich. Ára 21 ft.
42. Tatár Péter. 2. évf. Szerk. kiadó Medve
egy évre.
Imre. 6 ft.
2. Magyar Sajtó. 9-ik évf. Szerk. Vajda Ján.
43. Handabanda: 1. évf. Szerk Kákay AraKiadó Heckenast. Ára 20 ft.
nyos, kiadó Noséda. 6 ft.
3. Pesti Hírnök. 4 ; évf. Szerk. Török János.
VII. Szaklapok.
Kiadó Szabó Alajos. Ára 20 ft.
44. Gazdasági Lapok. 15. évf. Szerk. Morócz
4. Sürgöny. (Hivatalos) 3. évf. Szerk. Vértéi István. Kiadó a m. gazd. Egyesület. 10 ft.
Ernő. Kiadó Emich. 20 ft.
45. Falusi Gazda. 6. évf. Szerk. Girókuti
5. Ország. 2. évf. Szerk. Greguss Ágoston.
Ferencz. Kiadó Heckenast. 6 ft.
Kiadó Pompéry János. 21 ft.
46. Kerti Gazdaság. 7. évf. Szerk. kiadó Ertl
6. Idők Tanuja. 3. évf. Szerk. kiadó Lonkay
Károly. 4 ft.
Antal 20 ft.
47. Kertészetünk. 1. évf. Szerk. kiadó Luká7. A Hon. 1. évf. Szerk. kiadó Jókai Mór
sy Sándor. 3 ft.
20 ft.
48. Erdőszeti Lapok. (Selmeczen) 2. évfolyam
8. Független. 1. évf. Szerk. kiadó Kovács
Szerk. kiadók Vágner K. és Divald Ad. 5 ft.
Lajos. 20 ft.
49. Dunántúli Társadalmi Közlöny. (Keszt9. Alföld. (Arad) 3. évf. Szerk. Környei Ján.
ely). 2. évf. Szerk. kiadó J . Péterffy József.
Kiadó Battelheim 15 ft.
50. Székesfehérvári Borászati Lapok. 2. évf.
II. Politikai hetilapok.
Szerk. kiadó Tóth István.
51. Haladás. (Ipar és keresk.) 2. évf. Szerk.
10. Politikai Újdonságok. 9. évf. Szerk. Pákh
Robonyi
Géza. Kiadó id. Poldini. 8 ft.
Albert. Kiadó Heckenast. 6 ft. (a Vas. Újsággal
52.
Vadász
és Versenylap. 7-dik évf. Szerk.
együtt 10 ft.)
kiadó Bérczy Károly. 10 ft. 50 kr.
11. Jövő. (azelőtt Trombita) 2. évf. Szerk.
53. Törvénykezési Csarnok. 5-dik évf. Szerk.
kiadó Kövér Lajos. 8 ft.
kiadó Szokolay István. 8 ft.
12. Népbarát. 3. évf. Szerk. kiadó Vas Gere54. Orvosi Hetilap. 5. évf. Szerk. kiadó Dr.
ben. 5 ft.
Markusovszky Lajos. 10 ft.
13; Vezér, (azelőtt Csatár) 2. évf. Szerk. gr.
55. Gyógyászat. 3. évf. Szerk, kiadó Dr. Poór
Majláth Kálmán. Kiadó Kozma. 12 ft.
Imre. 10 ft.
14. Kolozsvári Közlöny. 5. évf. Szerk. kiadó
56. Gyógyszerészi Hetilap. 2-dik évf. Szerk.
Dózsa Dániek 12 ft.
kiadó Schédy Sándor. 9 ft.
15. Korunk. (Kolozsvár) 3. évf. Szerk. kiadó
57. Zenészeti Lapok. 3. évf. Szerk. kiadó
Kőváry László. 12 ft.
Ábrányi Kornél. 10 ft. 50 kr.
16. Egy esztergomi polit. hetilap (tervben.)
58. Férfidivatközlöny. 3. évf. Szerk. kiadó
III. Vegyes tartalmú képes lapok.
Jámbor Endre 4 ft.
59. Gyorsirászat. 1. évf. Szerk. kiadó Szom17. Vasárnapi Újság. 10. évf. Szerk. Pákh
bathy
Ignácz. 6 ft.
Albert. Kiadó Heckenast. Ára 6 ft. (a Polit. Új60. Színházi napilap (tervben.)
donságokkal együtt 10 ft.)
18. Ország Tükre. 2. évf. Szerk. kiadó Balázs VIII. Vidéki lapok, (nem politikai vagy szakSándor. 12 ft.
tartalommal.)
19. Nemzeti Képes Újság. 1. évf. Szerk. Thaly
61. Győri Közlöny. 7. évf. Szerk. kiadó Nagy
Kálmán. Kiadó Pataky. 10 ft.
Endre. 5 ft.
62. Szegedi Hiradó. 5-dik évf. Szerk.
IV. Egyházi és iskolai lapok.
Kiadó
Burger. 8 ft.
20. Religio.
63. Hortobágy. (Debreczen.) 2. évf. Szerk.
21. Kath. Néplap. 6. évf. Szerk Szabóky
Illésy György. Kiadó a d-i szinügyegylet. 6 ft.
Adolf. Kiadó a Sz. István társ. 4 ft.
64. Bihar. (Nagyvárad) 2. évf. Szerk. Győr22. Prof. Egyházi és Iskolai Lap. 5. évf.
ffy Gyula. Kiadó Hollóssy. 8 ft.
Szerk. kiadó Ballagi Mór. 7 ft. 40 kr.
65. Felvidéki Közlöny. (Balassa-Gyarmat). 2.
23. Házi Kincstár. 2. évf. Szerk. kiadó Balévf.
Szerk.
Jeszenszky Danó. Kiadó a nógrádi
lagi Mór. 2 ft.
24. Tanodat Lapok. 6. évf. Szerk. kiadó Lon- gazd. egylet. 6 ft.
66. Tárogató. (Szatmár.) 2. évf. Szerk. Zomkay Antal 6 ft.
bori
Gedő. Kiadó Kovács Márton. 4 ft. 50 kr.
25. Népnevelök Lapja. 2. évf. Szerk kiadó
67. Zala-Somogyi Közlöny. (N. Kanizsa.) 2.
Márki József. 4 ft.
évf.
Szerk.
Fodor Pál.
26. Gyermekbarát. 2. évf. Szerk. Szabó Ri68.
Egri
Posta. 2. évf. Szerk. kiadó Szabó
chárd. Tulajd. Kisfaludy Atala. kiadó Emich 5 ft.
Ignácz. 5 ft.
27. Magyar Izraelita. 3. évf. Szerk. Tencer
69. Mátra. (Eger.) 1. évf. Szerk. Szederkényi
Pál. Kiadó Zsengery Mór 8 ft.
Nándor. Kiadó Violet Ottó. 6 ft.
V. Szépirodalmi és kritikai lapok.
70. Szeged. 1. évf. Szerk. Szabó Mihály,
i
28. Hölgyfutár. 14. évf. Szerk. Balázs Fri- kiadó Bába Imre. 8 ft.
gyes. Kiadó Émich. 17 ft.
71. Szepesi Értesítő. (Lőcse) 1. évf. Szerk.
29. Divatcsarnok. 11. évf. Szerk.Vértesy Ar- kiadó Seeliger. 4 ft.
nold. Kiadók Plachy Ferencz és Noséda. 10 ft.
72. Debreczen-Nagyváradi Értesítő. 21. évf.
30. Nővilág. 7. évf. Szerk. Vajda János Szerk. kiadó Ballá Károly., 5 ft.
Kiadó Heckenast. 6 ft.
73. Kassa-Eperjesi Értesítő. (Kassa) 6 ft.
31. Nefelejts. 5. évf. Szerk. Bulyovszk) 20 kr.
Gyula. Kiadó Kozma. 12 ft.
74. Miskolczi tudok, intézeti Értesítő. 3 évf.
32. Családi Kör. 3. évf. Szerk. és kiadó Emi Falkenstein Ignáez v 3 ft.
Ha. 12. ft.
75. Hivatalos Értesítő. (Kolozsvár)
33. Hölgydivatlap. 3. évf. Szerk. és kiad<
király János. 8 ft.
Tehát összesen 75 nagyobb kisebb magyar
34. Gombostű. 2. évf. Szerk. kiadó. Rózsaág lap fog megindulni az 1863 év elején! — Ha
Antal. 12 ft.
mindegyikre 1000 előfizetőt számitanánk is (a mi

lehetetlen), összesen 75,000 előfizető volna Magyarországban és Erdélyben, a mi még mindig
nem volna arányban a népesség számával. S azért
azt tartjuk, a lapok számán nincs okunk megütközni ; a kérdés csak az lehet : mennyire felelnek
meg czéljoknak? s melyik szak és érdek nincs
átalában vagy eléggé képviselve?
A 75 lap közöl 53 jelenik meg Pesten, a
többi egyes vidéki városokban. Nincs magyar
közlönye a dunáninneni felső vidéknek; a tiszai
vidékek aránylag legsűrűbben vannak képviselve
(Eger 2, Debreczen 2, Szeged 2, Nagyvárad,
Kassa, Lőcse, B. Gyarmat, Szatmár.)
Politikai lapunk lesz összesen 16 (ebből napilap 9 ) ; külön szaklap (a 8 egyházi és nevelési
lapon kivül) 17; szépirodalmi és kritikai 12;
vidéki (nem politikai) 15 ; élezlap 4; képes lap 3.
Uj lapok a jelen évben : 1. A Hon. 2. Füg*
getlen. 3. Esztergomi polit. hetilap (?). 4. Koszorú
(a volt Szépirod. Figyelőből). 5. Kertészetünk. 6.
Gyorsirászat. 7. Színházi napilap (?). 8. Magyar
Vidékiek Lapja. 9. Tatár Péter (újra föléledve).
10. Mátra. 11. Szepesi Értesítő. 12. Szeged. 13.
Handabanda.
A múlt éviek közöl az év folytán megszűntek :
1. Magyarország (betiltatott). 2. Csatár (lett belőle Vezér). 3. Szépirodalmi Figyelő (most Koszorú). 4. Magyar Gazda. 5. Napkelet. 6. Egyveleg. 7. Fekete Leves. 8. Virágcsokor. 9. Iskolai
lap (Szeged). 10. Pécsi Lapok. 11. Kárpáti HirnÖk
(Ungvár). 12. Debreczeni Közlöny. 13. Harang.

Vázlatok Paganini életéből.
Paganini egyike volt azon jeles művészeknek,
kik mindjárt kiskorukban feltűnnek.
Tanítója a nagyhírű Rolla, jeles hegedűművész volt, ki már tanítása kezdetén csakhamar
észrevette, hogy a tanítvány túlszárnyalandja a
mestert.
Sokat irtak arról, és igen elterjedt az a mese,
hogy Paganini valami rendkivüli módon tanulámeg művészetét, hogy az alvilági hatalmakkal
szövetkezett volna czélja elérésére, de ez mind
csak olyanféle mese, mint a minők a hétfejü sár r
kányokról keringenek, s melynek hitelt adni nevetséges volna. O is csak ugy tanult, mint bárki
más közölünk, ő is csak oly jó keresztyén volt
mint mi magunk, a különbség csak abban állott,
hogy vele született hajlamánál fogva sokkal gyorsabban s jobban bírta felfogni az előadott zenét,
s valamennyinél jobban adta ismét elő, mert már
a természettől, vagy a művészet geniusátol, meg
volt áldva magasabb zenészeti tehetséggel.
Fénykora 1815, 16 és 17-ik évekbe esik, midőn honfiainak, a genuaiaknak, valódi büszkesége
volt már, s neve egész Olaszhonban népszerű.
Még ekkor valódi müvészies életet élt; a gcnuai
szűk utczák egyikében, egy ház szegényes padlás
szobácskájában lakott, és ekkor még nem volt művészetével oly fösvény, mint később. Gyakran hallata magát hegedűjével hangversenyeken, zeneestélyeken, az aristokraták fényes termeiben épen
ugy, mint olasz szokásként az utczán.
Rendesen a Palliari Lea barátját, a nizzai
születésű jeles gordonkást vitte ilyenkor magával,
őt szerété leginkább kisérőjeül. Hányszor zenéltek igy ketten együtt éjszakánkint! S nem egyszer ragadák a legnagyobb lelkesülésre az utczán
járó kelő közönséget, s a felébresztett szomszédokat, midőn a szép marquis-nők ablakai alatt a leggyönyörűbb szivhez szóló dalokat rögtönzöttek.
S midőn így áthevülve, elfáradva, betértek a legközelebbi csapszékbe, a Benvenuto Cellini idejebeli művészek módjára vigadtak, s mulattak.
Egy este valami előkelő ur szólitá fel Paganinit, hogy zenélne bizonyos főrangú delnő ablaka alatt.
Meg is jelent a kitűzött időre barátjával a
már említett Palliarival, és Zephiríuoval; amaz
gordonkával, ez pedig igen ügyes guitarre-os lévén, e hangszerrel.
Mielőtt azonban a zenéléshez fognának, a
két társ észreveszi, hogy Paganin nyitott tollkését rejti egyik kezében.j
Vájjon mit akarhat evvel? kérdek; de ő e
kérdést észre sem látszott venni, felelet nélkül
hagyta.
Már legjobban játszanak, midőn^Paganini
hegedűjén az egyik húr elszakad.
„Áz éj nedvessége okozza ezt," monda Pa-
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ganini tettetett bosszúsággal, s tovább játszik amég inert sürgős dolgai hivják Milánóba vagy Turinba.
Irodalom és művészet.
megmaradtakon.
Ekkor az udvarmester, — látva, hogy szép szó
Alig folytatják azonban, midőn ismét egy nem használ, — a fenyegetéshez, folyamodott; s
— (Pfeifer Férd. bizományában megjelent) :
másik recsegés hallatszik, s a második hur is le- ez Paganininál nagyon fogott. Az ügy meg volt
Utazási
emlékek. Irta Ormós Zsigmond. 4 és
szakadt.
nyerve, a művész tehát játszani fog.
5-i'c kötet. E tanulságos műnek már korábban
A hangverseny megkezdődik. A vendégek az jelent meg első három kötete, s mint azok, ugy
„Nézzétek csak e ezudar nedves idő hatását!"
— monda, növekedő haragot színlelve, de azért udvari etiquette szigorú szabályai szerint öltöz- ezek is, leginkább festőművészet! tanulmányokat
még sem jőve ki rendes sodrából, tovább játszott. ködve, a legnagyobb fényben jelentek meg. Ne- tartalmaznak, s a külföldi jeles képtárak műkingyedórái várakozás után művészünk is megjelent. cseit ismertetve, irodalmunkban nagy hézagot
Most leszakadt a harmadik hur is.
„De ez már mégis kiállhatatlan! — mormogá —- De mily megjelenés volt ez! Derekát, XIV. Lajos pótolnak. A most megjelent 4-ik kötet Berlin, az
mit csináljunk?" Es ekkor már csaknem reszketett korabeli franczia szabású égszin selyem- kabát ő-ik Berlin, Hamburg, Hannovera és Düsseldorf
félelmében a dolog kimenetele miatt, az éji zenét fedé, elől nagy fényes aczél-gombokkal, mely alól mügyüjteményeiről szól. Ára 1 ft. 50 kr.
valami bútor-maradványból készült, hosszú bő,
adó, s zenészeit figyelemmel kisérő ur.
— Debrecz^ni könyvárus és kiadó Telegdi
selyemmellény viritott kifelé; rövid s iszonyú
Azonban Paganini azon egy megmaradt
Lajos
legújabb kiadásaiból is vettünk egy csomót,
húron, csak oly gyönyörű >n s épen oly elragadó- szűk fehér nadrágját roppant bő selyemharisnya miknek czimeit ide jegyezzük :
fődé;
mely
sovány
lábszárain
ezer
meg
ezer
ránlng, mint művészileg Imzra végig a dalt, s ismét
„A magyar nlkotmány története. Iskolai kéziujat kezdett, mintha a négy húrja meg lett volna. ezot képezett, óriási csatokkal ellátott nehéz czi- könyvül irta Ladányi Gedeon tanár. A históriai
Könnyen elgondolható, hogy nem az idő ned- pők, és háromszögű kalap egészítek ki öltözékét. forrásokból merített, világos előadásu müvet, tárvessége okozá a hurok egymásutáni pattanását, Alighanem valamely zsibárusnál kölcsönözte ki gyánik reánk nézve közérdekűsége ajánlja. —
hanem hogy a nagy művész pajzánságból késével valamennyit.
Ara 1 ft.
Képzelhető, hogy ezen egyén láttára az
metszé el azokat cgyenkint.
„Bonaparte Napóleon Lajos (helyesebben
Ily módon rögtönzé Paganini a legszebb da- egész diszes udvari közönség hangos kaczajra fa- Lajos Napóleon) titkos emlékiratai. Az eredeti
lokat, s később ezáltal vált oly utánozhatlanná, s kadt. De még átalánosabb lön a derültség, midőn kiadás után. E műből megjelent a 16 és 17-ik füészrevevék, mily különös díszben pompázik melle. zet, melylyel a munka be van fejezve. Egyegy fülett az olaszok kedveneze.
Véghctlen mennyiségű mindenféle érdemjelek, zet ára 60—80 kr. A bevégzett mű összesen 5 köEgykor Genuában egy bucsuhangversenyt keresztek, ékszerek, melyeket uralkodóktól, heradott, s ott oly jellemzően monda hegedűjével a cz^gektől, grófoktól ajándékba kapott, mindenféle tetre terjed.
„Mennyei szövetnek" Vallásos olvasó- és ima„jó éjt" hogy az egész közönség ezt megértvén, keresztek, jelvények különböző formában és nagykönyv.
Irta Baksay Dániel, A szerző a vallás- és
hangos ,,jó éj" kiáltásra fakadt.
ságban, csillagok, gyűrűk, halak, apró hegedűk,
egyházirodalmi
téren elismert névvel bír. E 'csinos
A nagy művészeknél szokásos hiúság, büsz- lyrák, hárfák, hegedüvonók, stb. szóval egész
keség és elbizakodottság benne is megvolt, és talán zsibárusbolt, minden arany és ezüstből. De leg- kiállítású könyv családi körökben igen kedves és
ennek lehet tulajdonítani, hogy azon rögeszméje eredetibb volt, hogy e szalagokon rendjelekként épületes olvasmányul szolgálhat bármily hitfeletámadt, miként erősen hitte, hogy ha Parisba csüngő encsembencs portéka, minden legkisebb kezetűek számára, s Zsciiokke elismert klassicus
találna menni, ott valamely hirnévre féltékeny mozgásra elkezdett csörömpölni, mi a közönséget „Ajtatosság órái" modorábau van irva. Ara fűzve
virtuóz kollegája irigységből meggyilkoltatná; s még inkább ingerié nevetésre. Végre csillapult a 1 frt. 60 krajezár. (Kötve és diszkiadásban dráazért nem is ment volna soha oda, ha biztossá nem jó kedv, s a nagy művész elkezdé a bevezetést, s gább.)
„Keresztyen hittan a helv. hitv. népiskolák
teszik őt barátjai a felől, hogy ott máris nagy va- mint rendesen, most is páratlanul játszott, s elra3-ik
osztálya számára." Irta Menyhárt János hitgyonához, még tömérdeket szerezhet.
gadá az uri közönséget.
tanár.
Ara 18 kr.
Midőn Parisban lépett fel, már beteges volt, s
Midőn már fénypontját elérte, nem tett ugy
„Kis
vadaskert" Képes és verseskönyv; jó
ezen betegsége el sem hagyá őt .i sírig.
mint számtalanok, kik művészi hegedűjüket utóbb
Angliában is ugyanazon rögeszme s ugyan- csupán pénzszerző eszközzé alacsonyitják le, nem, gyermekeknek ajánlja M. Mészáros Károly. 12
azon félelem bánta, a mely miatt nem akart volt hanem miután már nem volt mit tanulnia, idejét színezett képpel. Ára 80 kr.
Debreczeni naptárak : 1. „Magyaros ErdélyParisba is menni. Hogy bátorságáról némi fogal- még mindig valami különös szokatlan hatást előmat adjunk, elég lesz a következőket elmon- idéző hangok fürkészésével töltötte. Ezentúl még országi Nemzeti naptár 1863-ik évre. Országos
tiszti czim- és névtárral. Szerkesztette Telegdi
danunk :
a közönség előtt játszandott darabjait sem gya- Lajos. Ára 80 kr. 2.) „Kis képes naptár" 18S3-ik
Egykor nagyszámú közönség előtt tartott korlá. s nem tanulá.
esztendőre. I I . évfolyam. 3.) Alföldi legújabb kahangversenyt, s mint mindenütt, ugy itt is átalános
Hauser M. jeles német festesz három hónapig lendáriom. 1863-ik közöns. esztendőre. I I I . évtetszést aratott. Azonban a hangverseny közepén lakott szomszédságában, s azt állítja hogy csak folyam.
feláll egy furfangos londoni polgár, félbeszakítja éjfél után hallá őt olykor játszani, de akkor sem
— Megjelent a „Gazdasági füzetek" VII. és
a művészt, s a közönséghez fordulva igy szól : rendes darabokat, hanem inkább egves vadabbnál VIII. füzete. Szerkeszti s kiadja Érkb'vy Adolf.
„TV.hát nem pirultok egy-egy guineát adni, hogy vadabb hangokat nyeggetni.
E füzetekkel az évfolyam be van fejezve, s a foo nyomorult művészt hallhassátok, ki nem egyéb,
Törött, s czérnával összekötött vonóval ját- lyóirat folytatása jövőre nem igértetik. Tartalma
hitvány csalónál, s egész érdeme abból áll, hogy szott mindig, nem kellett neki más.
e kettős füzetnek is a gazdaközönségre igen érdeama maoska-huros hitvány szerszámból, fülsértő
1836-ban Turinban lakott, hol meglátogatá a kes tárgyakat fejteget, ilyenek p. o. a trágyázás
hangokat csal ki. Nem tudjátok pénzeteket jobbra Nizzai családok egyik legelőkelőbb tagja, Cessole és trágyaszerek; a gazdasági építészetről s mészefordítani ? Nem jobb volna e pénzt a szegények gróf, ki egyúttal igen jeles hegedű-művész volt. gétésről; a Hooinbrenkf ele szőlőmivelési eljárás stb.
közt kiosztani ? Nézzétek csak e nagy csalót, mi- Betegen, s igen leverten találta. Ez Nizzába hivá
** („Egyszerű és kettős könyvvitel") czim alatt
ként neveti bolondságtokat, s mint rakja zsebre őt, hol nemcsak egészségét állíthatja helyre, haWeninger
Vincze pesti keresk. akadémiai tanár,
aranyaitokat!" — Még tánel semvégzé a különcz nem még bő jövedelme is lehet, mert ott télen át
angol szavait, midőn Paganini, borzalom és reme- igen sok idegen tartózkodik; sőt még szállását is magyar akadémiai levelező tag, s a magyar bizt.
társaság életbiztosítási osztályának főnöke, elmégéstől áthatva, már Manchester felé utazott, felajánlá neki, mit azonban P. el nem fogadott.
leti s gyakorlati hasznú munkát ad ki, melyre az
vagy is inkább futott, nehogv az orgyilkosok utolBármiként kére is őt Cessole gróf, nem bírta
érjék. — Más városból ismét összeesküvéstől rávenni, hogy csak egy húrt pendítsen is meg; de előfizetési fölhívásokat már szétboesátotta. A mintegy 14 — 15 nagy 8-ad rétű ivre terjedő munka
tartva, szintén ilyen módon szökött meg.
valami 14 nap múlva, elővette Paganini hegedűtartalma : 1) Az egyszerű könyvvitel, 2) a kettős
Sok baja, szerelmi viszonya s kalandja volt szekrényét, leülteié barátját s játszott, de oly re- könyvvitel, 3) függelék : a kettős könyvvitel ala nőkkel is, kiknek bármelyikétől, a legkedvesebb mekül, hogy azt mondja gróf Cessole : „Mit akkor kalmazása : a) részvénytársulatok üzletében, b) a
s legszebbtől is egyenlő hidegséggel tudott meg- hallottam, az minden képzeletet felülhalad. Lehe- bankári üzletben, c) életbiztosítási társaságoknál,
válni. — Angliából egy fiatal miss lett belé halá- tetlennek látszék előttem, hogy emberi kéz oly d) földhitelintézeteknél, e) takarékpénztáraknál.
losan szerelmes, s el is kiséré őt, oly szándékkal hangokat bírjon kicsalni hegedűjéből. Rögtönzött, Előfizetési ár 1 frt. 20 kr. — Gyűjtőknek 10% lehogy el sem hagyandja őt soha! — Olaszhon s a mennyei énekek isteni öszhangzással sikamlotegyik kisebb városában, egy királyi családbeli tak elő vonója alól. Sokáig játszott, mert ha egy- rovat, bolti ára magasb leend. Á munka megjeleherczegnő kegyencze lön. Sokat beszéltek az új- szer el volt ragadtatva, nem igen hagyá magát nik február hóban. Az előfizetési pénzek január
végéig a szerzőhöz (Pesten, Erzsébettér, a maságok bizonyos miss Carolina W
fiatal háborgatni."
gyai bizt. társaság irodájába) vagy pedig Winter
amerikai delnőről, ki oda hagyá atyját, hogy PaUtóbbi időben igen fösvény volt. Parisban és Samu kiadóhoz. (Pesten, bálvány utcza 5. sz alatt
ganinit követhesse. Paganini el akará nőül venni, JMarseilleben nem akart a szegények javára fellevő müintézetébe) bérmentve küldendők.
de amaz Amerikában, ez pedig Európában volt. lépni.
** (A harmadik kamarai hangversenyt) BeA nagy távolság, de talán még egyéb is megaka1839-ben Nizzában már igen beteges volt,—
dályozá e házasság létrejöttét, s a művész nőtlen ] de minél inkább látá végét közeledni, annál szű- regszászi Lajos zongoratermében, Spiller Adolf,
kebben élt, annál fösvényebb lett, pedig milliomos Kirchlehner, Möldner, Szűk és Székely Imrétől
maradt.
rendezve dec 28-án tartották meg.
Szcszélyességének is számtalanszor adá fé- volt. Nem tartott orvost, a gyógyszerészszel pedig
** (A „Székely népkb'lU menyek gyűjteménye")
alkudott,
s
ha
látá,
hogy
egy
vagy
más
orvosság
nyes tanúbizonyságát.
Kriza J. által szerkesztve, még e hó folytán eligen
drága,
csak
felét,
vagy
harmadrészét
vévé
Egykor Farmiban léte alkalmával Napóleon
hagyja a sajtót. A nagy terjedelmű becses munka
özvegye, Mária Lujza, épen valami ünnepélyt ren- meg.
gr. Mikó Imre hazafias pártolása mellett jelenik
Gonosz
cselédjétől
inkább
mindent
eltűrt,
dezett, mely hangversenynyel lett vala összekömeg,
s népdalok és népmesék mellett székely „Tájtendő. — Megtudva ezt Paganini, az udvarmes- hogysem elküldötte volna, mert ekkor uti költsé- szótárt" is fog tartalmazni.
gét
meg
kellett
volna
téritnie,
Nizzától
Francziaorterhez írott levélkében tudatja, hogy a jövő este
** (Nevezetes irodalmi újdonság „Petőfi Sánadandó kamarai hang-versenyen ő is szívesen szágig.
dor vegypg művei" I és I I kötete megjelent. KiPaganiniről
el
lehet
mondani,
hogy
fegyveréközremüködend. — Azonban alig küldé el leveadta Gyulai VéX.Vest 1863 Pfeifer Ferdinánd salét, midőn eszébe jut. hogy elutazik Parmából s vel kezében h'ilt meg, az az : hegedűjével. Nyolcz játja. Az első kötet tartalma : A nagyapa. — A
nappal
halála
előtt,
még
Cessolet
tanitá,
s
kére,
igy nem játszhatík. Az udvarmester eljő, s figyelszó evények. — Jenni. — Álarczoshál. — ^a(jymezteti, hogy ha már egyszer lekötelezte magát, hogy szerezze meg Viotti kettőseit, melyeket véle bátyám és ipám — czimü beszélyek, s A helység
kénytelen fellépni; ha magán embernek is igérte játszani akart. Azonban mire ezek megérkeztek kalapácsa czimű víg hősköltemény. A másodiké:
volna, szavát köteles lenne megtartani, mennyivel volna, már a halál kiragadta az élők sorából.
Tigris és hiéna s Coriolanus Shakespearetől, dráZ. G.
inkább, ha az udvar várja"! — De a maestro csak
mák. A harmadik kötet, mely Petőfinek több kimegmarad állításánál, hogy ő bizony elutazik,
adatlan levelét fogja tartalmazni, e hó elején szin-
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tén megjelenik. Ára mindhárom kötetnek 4 fr. 50
kr. Nagy költőnk vegyes műveinek ez igen becses
gyűjteményét Gyulai Pál kimerítő előszóval bocsátja világ elé. A kiadás indokolásául a többek
közt megemlíti, hogy Petőfi, költeményeinek mindkét gyűjteményét, részint 1846-ban, részint 1848ban örökre eladta Emichnek, igy fiára csak e vegyes müvek szállottak s csak ezek jövedelméből
lehet valamit csatolni az árvának atyjáról maradt
őrökéhez, ama 200 aranyhoz, melylyel költeményeit
az akadémia 1858-ban jutalmazd. De másfelől
arról is meggyőződött, hogy e vegyes művek kiadásával irodalmi tekintetben sem tesz haszontalan szolgálatot. A kritika, általuk Petőfi magán
és írói jelleme megitéléséhez az eddiginél több
anyagot és adatot, — az olvasó közönség pedig
sok tekintetben érdekes olvasmányt talál.

ban fogattak el. Európailag öltözve és megkötözve
ültek tizenhatankint egy-egy asztal körül, s inniok
kellett a király egészségére, ki épen szemlét tartott hadserege fölött, mely lőfegyverrel ellátott
40,000 harczfiból 10,000 amazonból s 24 ágyúból
állt. Az ünnepély záradékát a foglyok és állatok
leölése képezé, melynél különösen ügyeltek arra,
hogy az összes áldozatok vére összevegyüljön.

Egyveleg.

Dec. 28. „István, első magyar király," Drám*
4 felv. Irta Dobsa Lajos.
Dec. 29. „A fehérvári diákok" történeti szinmü 3 felv. A drámai jutalmul kitűzött 50 aranyra
pályázó mű, mely a budai uj darabok gyarló színvonalán semmivel sem emelkedett fölül.
Dec. 30. „Kgy hazugság." Vigj. 3 felv. Benedix után fordította Tornay Pál.
Dec. 31. ,, Villám Bandi." Népszinmü 3 szakaszban.
Jan. 1. 1863. „Sobri." Pantomia, s „Doktor
Pipitér." Bohózat 3 felv.

— (Költészeti elmefuttatás.) Magyar versíróink nestorától, Sebestyén Gábor úrtól ismét
néhány legújabb művecske jutott köztudomásra,
Szerkesztői mondanivaló'.
melyeket érdekeseknek találunk a közlésre.
1. Aitagrainmúk, uj évi üdvözletül annak
6350. Sopron. Sz. J . Kedves emlékű jó tanárunk szí** (A „Koszorú" ügyében). Arany János ér- az átalánosan tisztelt férfiúnak, kinek becses neve ves megemlékezése igen örv. ndeteíen lepett meg, — fogadja
tesiti előfizetőit, hogy a „Koszorú" január 4-kén, az alábbi versek mindegyik sorában, valamint hálás tiszteletünket. Az egész röpirat kinyomatása hetilapunkban nagy neh ízséggel jár, de talán egyes részletekkel
és azontúl mindig vasárnap fog megjelenni. Egy- egyik sor is a másikban benne foglaltatik :
is czélt érünk. Nemsokára utána nézünk. A többi ajánlatot
úttal azon előfizetőket, kik a Figyelőre hosszabb
Mottó : — — — — sünt te praeside —
igen szivesen veszszük.
időre előfizetvén, pénzöket vissza nem vették s
Deliciae populi.
63Ö1. Kis-Tóifalu. D. í). A ráadást nagy köszönettel
M a r t i a l i s , Libri Spectaculorum Epigr. II. vettük s örömmel jegyezzük be önt a tizedik évben is kedigy hallgatólag a K.szoru előfizetőivé lettek, fölves jó embereink sorába. Gyakoribb találkozást és hosszú,
kéri, hogy a. fél, vagy egész évi előfizetésből hiNEM VISEL CZIMERT A LELKES.
boldog életet !
ányzó mennyiséget hozzá beküldeni szíveskedNEM KELL CZIMEK, A VISELTES.
6352. Maros-Vásárhely. G. N. A mnlt évi V. U.-ból
jenek.
VISELTES ARCZ NÉMI KELLEM.
még néhány teljes számú példány kapható 6 ftért. Örven** (Jobb szépirodalmi s divatlapjaink egyike),
dünk, hogy ön a törzselöfizetö évimének teljesen meg akar
ELME-KINCSÉRT VI A SZELLEM.
felelni.
a „Növilág" ezentúl tehetséges fiatal írónk Bajza
A SZELLEM CSEL-MIVEKRE INT.
6253. Tállya. F. J. A kérdezett munka megjelenési
Jenő vezetése mellett jelenik meg, ki a mellé,
SIMA KELLEM VEZÉREL CSÍNT;
határidejét még most bizonyosan meg nem írhatjuk. Remint főmunkatárs szegődött.
MERT KELLEMES AZ ELVI CSÍN,
méljük, hogy az év olsö két hónapj.iban teljesen elkészül** (Liszt Ferencz, legújabb szerzeményévé-)
het. Igen terjedelmes lesz az, s az első megindítás mindig
VI CSAK ÉRTELEM SZELLEMIN.
némi akadályokkal jár. Jelszavunk: inkább később, de jól.
meg van p.kadva. Londonból fölszólitást kapott,
SZELLEMI CSÍN VAK ÉRTELEM :
6354. B.-Kíivcsd. B. I. Nem értjük, miért haragszik
hogy „Szent Erzsébet" ezimü offertoriumát, melyA SZELLEMI TERV KINCS-ELEM.
Afrikára s arra, a ki oda utazik ?
hez a szöveget Roquette Ottó irta, Londonban
ELVEM A SZELLEMI KINCSÉRT:
6355. K.-Vásárhely. M. L. A megbízást szivesen teladassa először. A weimari nagyherczeg pedig azt
j jesitettük.
A SZELLEMI KINCS ELVEMÉRT.
kívánja, hogy annak első előadása Wartburgban
6356. Füsscs-Gyarmath. Sz. 1. Kedves régi jó baráKINCS VÁR SZELLEMI ELEMET;
történjék. Liszt egyébiránt ismét egy uj nagyszerű
tunk, boldog ember az, a ki azt hiszi, hogy ez a kép és
ELEMI KINCS VÁR SZELLEMET.
czikk most napvilágot láthat. De megőrizzük. Köszönet.
zaneszerzeményen dolgozik, melyhez már évek óta
SZERELMI LEVELEM CSAK INT,
Megjöttek mind; s a többi is ugy lesz, a mint illik.
készült, s hihetőleg ezzel fogja kárpótolni a kettő
6357. Kajdaes. Cs. Zs. A czikk megérkezett; az
KLVI SZERELEMMEL KACSINT.
közöl azon várost, mely ,,Sz. Erzsébetje" első adaelőbbi viszonyt ezután is fenn akarjuk tartani.
E CSAK MINT SZERELMI LEVÉL
tására büszke nem lehet.
9358. CySiik. K. F. A kérdést bevégzettnek tekintjük.

\ A számokat elküldtük.
635!). P á p a . G. G. Inkább rósz ebédet, mint rósz
adomát.
S. Q.
G360. Bécs. K. T. Valóban már vártuk a töredelmes
2. Chi'onoBtichon. Egy köztiszteletben álló bevallást.
Hanem — what next 1
magyar főpaphoz (Lonovics ő excja) :
6361. Siklós. N. Bizony kár volt oly nagyon sietni.
Dahomeyország (Afrika nyugati részében)
Nem kell mondanunk, miért. Igen rövid idomulva magánÉLj anyaszentegyház keDVeLt feLkentje, te főpap!
borzasztó emberáldozataivíil vívott ki hírnevet
úton. A. tavaszszal ? — Ugy szeretnők magunk is.
ÉLj sok boLüog IDőtl s LeLj Is azokba' Vigaszt!
Európában. Legújabban Eusehart, Popoban meg6;J62 Szarvas. Egy körtag. Örvendetesen lepett meg
azon tudósítás, hogy szarvasi lelkes ügybarátaink addig
telepedett hollandi kereskedő tudósít ily esetről,
nem nyugosznak, mig ottani előfizetőink száma el nem éri
mely a múlt nyáron történt. Eusehart jul. elején
a 100-íit. Nagy szó a mai szűk világban, de annál nagyobb
1
Dahomeybc utazott, ekkor volt szemtanuja ama
az érdem ott, s a tisztelet itt.
borzasztó mészárlásnak, melyet következőleg ír le :
6363. Lippa. I)r. Sz. Részvéttel olvastuk a sorokat.
Erők feletti erő.
Bár raielébb látnék önt ismét munkatársaink sorában, hol
Jun. 30-án érkeztem a királyi palotába, hol
ön oly diszes helytt foglal el. A kivánatota legszivesebbenkét tisztviselő fogadott, azon megjegyzéssel : hogy
„Ha férfi vagy, légy férfi
telj'-sitjük.
a király annál jobban örül, hogy élő hollandit látS ne hitvány gyönge báb."
636 i. Hantos. F. 1. Érdemünk feletti meglepetés.
Ezek azután az igazi „spiritusok," melyek lételét tagadni
hat, mert épen egy nagyszerű áldozatot mutathat.
Ekképen lelkesíti
nem leli: t. Amaz ünnepélyes alkalommal rá fogunk gonJul. 1-én fogadott el a király, palotája előtt ülve,
A költő jómagát.
dolni a ne.r.es donatorra — a ki szeressen minket továbbra
s amazonoktól környezve; európai szokás szerint
is. — A drusza marad, nem kell félteni.
Es
elsorolja
rendre
:
kezet fogott s mintegy tiz perczig beszélgetett
6365. Békés. G. L. Üdvözöljük a malomvégi olvasóMi szép ha valaki
velem portugall nyelven. Ezután értésemre adatársaságot, melynek vidéki tagjai közé mi is örömest számítjuk magunkat, s örvendünk az ismereteket terjesztő otErőnek, hatalomnak
tott, hogy már most lakásomra térhetek, s hogy
tani népszerű felolvasásoknak. Kívánjuk, hogy anyagi
Sem kész meghajtani.
azt a legközelebbi három nap alatt el ne hagyjam.
tekintetben is minél kedvezőbbé alakuljanak körülményei.
Jul. 5-én ismét a nagy térre vezettek hol a mege6'56!>. Szeged. Sz. L. Mennyit adjunk át a könyvárusOh, szép, a mit e versben
lőző éjjel sok ember öletett le. Legelőször is Donak? Az előbbit is, az ujabbat is ?
A
nagy
Petőfi
mond;
herty Vilmos hittérítő holtteste tűnt szemembe. A
fi3<:7. Apa. T J. A szíves nyilatkozatot igen megbeDe ugy látszik, ő ekkor
csüljük és köszönjük.
szerencsétlen egy fára volt feszítve és pedig homMég n ő t l e n e m b e r volt.
<;.'S68. Heves. Sz. A. A teljes példány a rendes áron
lokán, mellén, kezein és lábain keresztülvert szekiadó-hivatalunknál kapható.
l^ajor István.
gekkel. Bal hóna alá a meggyilkoltnak nagy eser63>9. Losonca. K. J . A dolgot legegyszerűbben ugy
nyője volt dugva. A király ismét palotája előtt
lehetne végre megfejteni, hogy ön beküldi hozzánk azt a.
ült egy emelvényen, hol harczias beszédeket tarképet, a mit mi itt régóta hiába keresünk. Az illető úrral
mi semmi összeköttetésben nem állunk.
tott ; előtte egy sereg levágott emberfő hevert, s
6370. Kfs-Iláska. T. P. Az a szerelmi dal XIII. száPéntek, dec. 26. „Mátyás király lesz." Dráma
az egész tér vérrel volt áztatva. — Ujolag haza
zadból való volna? Ugyan ki lóghatta ezt rá? Akármibe
Szigligetitől.
Tóth
és
Jókahié
játéka
gyakori
kisértek, azon intéssel, hogy lakásomat napnyugta
fogadunk, hogy a XIX. században szül.-tett. sőt oly ismeelőtt el ne hagyjam, se az utczára ki ne nézzek. tapsokra ragadta a nagyszámú ünnepi közönséget. retes előttünk, hogy egy kis utánjárással szerzőjét is kikeSzo.nhat, dec. 27. „Linda." Opera. Ez estén reshetnék. Egyébiránt egyes részei nem közölhetők.
Jul. 10-én megint a király elé vezettek; ezúttal
"3 ; 1. KI«k. Sz. A. AZ ügyünk melletti buzgalomért s
három ishagai főnököt fejeztek le szemem láttára. Láng Paulina lépett föl.
a
jó
kivonatokért őszinte hálánkat küldjük.
A mint ez megtörtént, 24 kosarat vonszoltak elő,
Vasárnap, dec. 28. „Huszárcsiny." népsz. 3
0:72. F r r y w a l i l a n . M. L. A reclamafcio megtörtént.
melyek mindegyikében egy-egy fogoly olyformán felv. Vahot Imrétől.
R373. Eger, V. J. Magán utón válaszoltunk.
volt elhelyezve, hogy csak a feje látszott ki. A
Hétfő, dec. 29. „A kisértés". Dráma 4 felv.
G'74. Iladhúz. K.G. A levél rövid,do fontos tartalma
kosarakat előbb a király elé rakták, azután pedig francziából ford. Radnótfáy Samu.
teljes elismerésünket hivta fel. A jó viszony fennmaradását
az ordítva táticzoló nép közé hajították, mely egy
Kedd, dec. 30. „Troubadour" opera 4 felv. igen o'uijtjuk.
(;.;7ö.C;ilsa. S. L A bizományi elintéztük. Baráti
pillanat alatt levagdalta a kosarakban ülő szeren- zenéjét szerzetté Verdi. Az olasz vendég, Marchetti,
!
csétlenek fejeit. Minden fejért körülbelül 1 f'tnyi ezúttal másodszor lépett föl, de hangja nem lévén, üdvözletünket
(5876. A.-Nyék. Z. A. Adja az ég, hogy a jövő iránt
jutalom lőn kiszolgáltatva az illető gyilkosnak. a közönség tetszését épen nem tudta megnyerni. kifejezett reményei teljesüljenek.
Másnap ugyané jelenet ismételve lőn. Ezután az
6377 Luiíkasiy. L. J. Az 1861. évi mellékletet megSzerda, doc. 31. „Az uto's.', levél."
áldozati ünnepély 10 napig szakadatlanul folyt.
Csötörtök, jan. 1. „Hunyady László." Eredeti rendeltük ; ha van még belőle, néhány nap múlva indul.
6378. Va'ta. T. E. A mily érdekes a költemény törLegborzasztóbb volt a mészárlás jul. 22-én.
opera 4 szakaszban, zenéje Erkel Ferencztől.
téneti tárgya, épen oly bizonyos, hogy az most világot sem
láthat.
Az áldozati ünnepély alkalmából a palota
;;
6379. Albis. 8. K. Síjnáljuk, de a küldeménynek
lőtt két emelvény volt felállítva, melyek mindsemmi hnsznát nem vehetjük. Ki hallotta azt valaha, hogy
fSyikén 16, áldozatra szánt ember és 4 ló foglalt
Dec. 26. „Szapáry" vagy „Budavár vissza- egy pusztán magánügy ily hosszú tárgyalása hírlapban j t j"etyet. Egy harmadik emelvény a palota belsejé- vétele." Nemzeti hősjáték, iita Birchpfeiffer.
íent volna meg ?

Ujabb emberáldozatok Dahomeyhan.

KELLEM ÍN MA SZIVET CSERÉL.
SZIV-KELLEMI CSERE MÉLTÁN
KELLEMESI MELCZER ISTVÁN.

Csipkebokor.

Nemzeti szinház.

Budai népszínház.

ben állíttatott fel; ezen 16 nő, 4 ló és egy alligáDec. 27. „Peleskei nótárius." Bohózat 4 feltor volt. Az áldozatra szánt emberek ínindlshagá- vonásban. Irta Gaál.

Felelős szerkesztő Fákh Albert (lakása : magyar-uteza 1. szám alatt.)
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A Vasárnapi Újság tizedik évfolyama!
A szerkesztő

JUTALOMÉVE,
szerződésileg

biztosítva.

Előfizetési fölhívás

Szebb papiros,

megnagyobbított alak,
csinosabb kiállítás,

elés nélkül.

VASÁRNAPI UJSÁG
és

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

Szerkesztő :

PÁKH ALBERT.

1863-ik évi folyamára.

•''

lí

I

AVasárn.UjságlO-ik évfolyamának jövedelme a szerkesztőt illeti.

A Vasárnapi Újság 1863-ik évi tizedik folyama

uagyobbitott alakban, szebb papiroson, diszet* kiállításban fog
megjelenni.

Természetes, hogy testvérlapja, a Politikai Ujdonstsiok szintén amazéhoz hasontó nagyságban látand napvilágot.
'•*&•
A szerkesztőség feladata leend oda törekedni, hogy a tartalom is, mind a SíÖvegre, mind a képekre nézve, a lap diszesebb, nagyobb alakjának megfelelő legyen s
egyes részleteiben szintén oly haladást s tökélyesülést tanúsítson.
Ez azon kötelezettség, mely a szerkesztőt s kiadót közösen illeti.
De hogy végre ezen évtizedi örömünnep tökéletes és bevégzett legyen, igen kívánatos, hogy nyílt keblekre és szivekre találjon azon kérelem, melyet a jutalomjáték
sajátságában részesülendő szerkesztő intéz a közönséghez. S ezt lehető legkevesebb szavakkal, de érhetően kívánná elmondani.
Minden lap maga magát ajánlja legjobban. Rábeszéléseknek nem voltunk barátja
soha, s nem akarunk az lenni „tiz évben egyszer" sem. De „néma gyereknek az anyja
sem érti szavát."
Annakokáért teljes tisztelettel és bizalommal felkérjük azt a derék nagy közönséget minden rang- vallás- és nemi különbség nélkül, melynek rokonszenvével oly nagy
mértékben dicsekedhettünk; kérjük a Vasárnapi Újság törzsökös, régi és ujabb barátait;
személyes és névszerinti ismerőseinket közelben és távolban; — kérjük mindazokat,
kiknek egy-egy kellemes visszaemlékezésök van a lapra, mindazokat, kik valaha olvasóink voltak vagy azokká lenni akartak, — sőt kérjük minden ellenségeinket is, tegyék
félre legalább erre az egy jubilaris esztendőre a haragot, — és jelenjenek meg mindnyájan, karjaikra fűzve még egy csomó jó barátaikat, jelenjenek meg azon ritka és nevezetes
szerkesztői jntalonijátékon, mely kezdetét veszi

1863. január 1-én a Vasára. Újság szerkesztő-hivatalában.

Ezen fontos változást lehetlen volt, kirívóbb betűkkel nem adni tudára a t. ez. olvasóközönségnek. A lap históriájához tartozik.
Az eddig előadottakból mindenekfelett két dolog következik : egy kötelezettA belépti dijak — daczára a fentebb igért nagyobbszerü uj változásoknak — maradség, mely a szerkesztőt s kiadót illeti, s egy hathatós tüntetés, melyet a szerkesztő nak a régiek s alább olvashatók.
ez egyszer saját érdekében fog kikérni a közönségtől.
S valamint a szinész a szinlap végén még egyszer ismétli vastagabb betűkkel a
fennt véknyabban elmondottakat : engedjék meg nekünk is még egyszer ide írni, hogy
A közönség iránti hálás érzelmünknek mindig t e t t e k b e n , lapunk külső,
„A t. ez. közönség kegyébe ajánlja magát a jutalmazandó."
belső tökélyesitésében szerettük bizonyságait adni. így teszünk most is, s örömünkre
szolgál nyilváníthatni, hogy eredeti régi óhajtásunk, melynek valósítását mindenkor egy
megállapodott biztos közönségtől föltételeztük, most végié tetté válik.
k

PAKH ALBERT, ,«, e««.

Előfizetési föltételek 1863-dik évre:

(a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva)
Egész évre (január—december)

10 forint.

Csupán Vasárnapi Újság:

Előfizetési föltételek f§G3-Ík
évre:
a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :

Egész évre (január—december)

Fél évre (január-június)

5 forint.

Csupán Politikai Újdonságok:

Egész évre (január—december)
6 forint.
Egész évre (január—december)
6 forint.
Fél évre (január—június)
3 „
Fél évre (január-június)
3
Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal szolgálunk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala.
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)
Kiadó-tálajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten, 1863.

10 ft.

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

6 ft.
3 ft.

Báró

Az egész évfolyam, januártól decemberig, mind a két lapra 10 forint.

Ha egy lapnak annyira vitte Isten a dolgát, hogy elég kedvező viszonyok között,
még pedig ugyanazon egy szerkesztő alatt, tizedik születési napjának megüneplésére hívhatja össze közel s távol jó barátit : akkor az ily esményt legyen szabad Magyar
országon legalább is ijsen ritka madárnak elnevezni. Azután pedig legyen szabad a
nagy érdemti közönségtől azon szabadalmat, vagy kegyelmet kikérnünk, hogy ne legyünk
kénytelenek ily ünnepélyes alkalommal, midőn a veteránusi pléhfallért épen mellünkre
tűzzük, hosszú, kennetteljes programmban elmondani : mit akarunk? kik leszünk?
Nem erről kell most szólanunk. Mert hiszen mióta egy évtizeddel ezelőtt — abban
a szomorú, hangtalan és színtelen időben — kiléptünk az elhagyott térre, elmondva vidámon, hangosan és nagy vörös betűkkel, hogy mi azért állunk elő, hogy legyünk itt,
egy életre érdemes nagy nemzet középpontjában, ai Igazi iniveltség, polgárisodás, a tudományok és ismeretek népszerű terjesztői;a munkásság,ipar,tehetség
és szorgalom bnzditói; a jó ízlés, az érzület és erkölcsök neincsitói — azóta,
mondjuk, igen megszaporodott azok száma, kik saját pénzök árán, és saját észleléseik
nyomán győződhettek meg, menyiben Ígértünk olyat, a mit az évek változó folyamában
meg is akartunk, meg is tudtunk tartani. Lelkiismeretünk nyugottan várja a ránk kimondandó igazságos ítéletet.
Tiz év egy halandó magyar lap s mi több, egy még halandóbb szerkesztő életében
— rengeteg idő!
A „Vasárnapi Újság" kiadótulajdonosának megvan azon jó szokása, hogy minden
előfizetett tiz pélJányra ad egy tiszteletpéldányt. A szerkesztő is ugy szerződött vele,
hogy — ha addig megél alap — a tizedik esztendőt engedje át neki mint tisztelet-esztendőt.
Az alku meg lón kötve s a mit az akkori szomorú irodalmi viszonyok közt inkább
csak szerény jámbor óhajtásként penditettünk meg, azt a jóságos ég meghagyta érnünk, t. i.

Pest, január 11-én 1863

Kiadó :

HECKENAST GUSZTÁV.

A magyar közönséghez!

Tizedik évi folyam.

2-ik szám.

Az októberi diploma utáni első erdélyi
udvari kanczellár arczképével régóta tartozunk olvasóinknak.
Magyar-gyerö-monostori báró Kemény
Ferencz, val. belső titkos tanácsos és volt
erdélyi udvari kanczellár, Erdély azon ősi
családainak egyikéből származik, mely a hős
Kemény Simontól kezdve mai napig több
na
g y é s jeles hazafit, s köztök egy fejedelmet
is adott Erdélynek. A honszeretet, a közügyek iránti meleg
részvét és tevékenység, a küzdés
és önfeláldozás mintegy vérében
rejlik e családnak,melynek majd
minden tagja érző s/iv mellett kitűnő észszel is meg van áldva.
Elődeinek méltó ivadéka, báró
Kemény Ferencz, a múlt század
végső tizedében Erdélyben Bükkösön született s tanulását a
nagy-enyedi főiskolában végezve,
csakhamar, mint a Kemények
tenni szokták, közpályára lépett.
>- .Ha módunkban volna is teljes
- •"*
életrajzot adni, nem érezhetnök
alkalmasnak az időt, hogy Keménynevezetes befolyását Erdély
-.v
állapotjára, most fejtegessük. Más
idő és hosszasb tanulmány kivántatnék ahhoz, hogy Erdély
ezen egyik legjelesb államférfidnak, elvei és tettei szerint, a történelemben őt megillető hely kimutattassék. De nem lehet mindjárt első helyre nem tennünk
azon kitüntetését, mely már az
alig 40 éves férfiút érte, midőn
az erdélyi országos rendek elnökül választák. E magas hivatásnak pedig, az 1848 előtti időszakban, négy egymásutáni országgyűlésen, s a l e g v á l s á g o s a b b
időkben, sok tapintattal, ügyességgel s mély belátással felelt meg, a mi
által fényes bizonyságait adta államférfiul
tehetségének.
Országszerte örvendetes hatást szült
18
h
0-ban az októberi diploma kiadása után
f2011
hir, minélfogva az e r d é l y i udvari
Kancellári méltóság betöltésénél Ö Felsége
választása b. Kemény Ferenczre esett. Netíz
" 1/)k > n<?héz körülmények tornyosultak

Kemény

Fél évre (január—június)

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

5 l't.

:

6 ft.
3 ft.

Ferencz.

össze minden oldalról, de a legmagasb bizalommal megtisztelt férfiú, gyöngült egészségi állapota daczára, engedett a felhivásnak, s falusi magányát odahagyva, hazája
ügyeinek vezetését átvette. Nem feladatunk,
az akkori események lefolyását rajzolni, melyek nagyobb része még ugy is mindnyájunk friss emlékezetében van. Atalánosan
el van ismerve, hogy b. Kemény Ferenez a

Miklós távozása után néhány hónap múlva,
1861 őszén, ö is oda hagyta Bécset s ismét
erdélyi magányába vonult.
Van ezeken kivül báró Kemény Ferencznek egy kevesbbé ragyogó, de nem kevésbé
nemes s nem kevesebb érdemekben gazdag
pályája. Az erdélyi református egyház ügyeinek kormányzatát értjük, melynek élén régóta a báró áll, még pedig annyi ügyszeretettel, hogy különösen az utóbbi
évtizedbeu, midőn a politikai élet
előtte is bezáródott, csaknem
minden munkásságát ennek szentelte. A tanügy, az iskolák, tanárok anyagi helyzete, az egyházak
pénzviszonyainak rendezése, s az
autonómia melletti küzdelmek
egyaránt hirdetik, hogy ö egyházának munkás és hü fia.
Báró Kemény Ferencz a magánéletben jó rokon s igaz barát,
bölcs tanácsadó, szellemdus és
érdekes társalgó, s nem leereszkedő, mint mondani szokták, hanem magához emelő azokat, kik
hozzá fordulnak.
Most újra visszatért a magánéletbe. Meg van győződve hazája
jövőjéről s győzelméről azon
ügynek, melynek egész életét
szentelé. Kívánjuk, hogy ennek
látásában vele együtt minél hamarább gyönyörködhessünk!

A haladás egyes jelei
Magyarországban.
lí.
K Á KÓ

K E M É N Y

F E R E N C Z.

magas polezon is, az udvar légkörében, s
minisztertársai sorában, tömérdek akadály
között, szilárdul állottá meg helyét, s a
mellett, hogy egyéni tulajdonai által a legmagasb körökben is rokonszenvet ébresztett, régi meggyőződései s elvei szellemében
hatott és munkált. Hogy eredményt fel nem
mutathatott, nem az ö erélyének hiánya,
hanem a viszonyok hibája volt. Báró Vay

Azt mondják : hogy tekintve
azj olvasók számát, több lappal
birunk, mint a mennyire szükségünk van.
Ez igaz; de az innen folyó kárt mindenekelőtt a könynyelmüleg vállalkozó kiadók
fogják viselni. Kevesebb is megjárná a jóból
sa közönség inkább szeretné, ha az irodalmi
erők korlátoltabb téren öszpontosulva, néhány oly szépirodalmi, művészeti és tudományos szaklapot állítanának elő, mik a méltányos kivánatokat teljes inertekben kielé-

