
*• (Garay költeményeit németre) fordítja
Aigner Lajos külföldön tartózkodó hazánkfia.
Több vers már megjelent elszórva a németországi
lapokban. Az első, száz költeményt tartalmazó
füzet sajtó alatt van Kölnben.

** (Jótékonyság.) Abrudbányáról, — mely
lelkes város már a mult hóban a szükölködők javára
59 ftot s 9 db. aranyat jövedelmező előadást ren-
dezett ottani mükedvelő gyermekek által, — a
jótékonyság ujabb jelét tapasztaljuk, a mennyi-
ben ott az emlitett első előadást e hó 3-ikán egy
második, már nem gyermekek, hanem nagyobb
korúak által rendezett szini előadás követte, mely
alkalommal Kisfaludy Károly „Szeget szeggel"
és „Három egyszerre" czimü egy felvonásos vig-
játékai kerültek szinre, közben szavalásokkal fü-
szerezve. Hogy a közönség az ügyet mily meleg
pártfogásban részelteté, kitünik abból, miszerint
sokan két-háromszoros — sőt némelyek ötszörös
bementidijt is fizettek. Ezen előadás összes jöve-
delme : 104 forint volt bankjegyekben, továbbá 4
darab arany és 12 darab ezüst ft., az ezüst pénz
12 kr. agioval beváltatván és a kiadások : 28 ft.
és 8 kr. levonatván, maradt tiszta jövedelem 89 ft.
és 4 darab arany, melyek közül az előbbit egy
magát megnevezni nemakaró 90 forintra egészí-
tette ki. Ez összeget szerkesztőségünkhöz beküld-
ték kézhezjuttatás végett, mint az „Adakozások"
rovatában látható. Szép részvétükért az illetőknek
adjon az öntudat bő jutalmat.

** (Egy zongoramüvész végperczei.) A köze-
lebb elhunyt Travnyik, ki mint zongoramüvész és
zeneszerző, jó navet hagyott maga után s a ma-
gyar zene terjesztésében nagy érdemmel birt,
müvészi hivatásának följegyzésre méltó jelensé-
gét adta. Végperczei felé arcza egészen átszelle-
mült, s miután egy darabig figyelt s hallgat ózott
volna, érzése e szavakban tört ki : „Oh, de szép
hangokat hallok, ez mennyei zene, adjatok kótapa-
pirt, hadd irom le e dalt." S midőn már meghalt,

a halott arczán ez utolsó érzés kifejezése su-
gárzott.

** (Rablást kisérlet.) Győrött, mint az ottani
lap irja, a mult héten a hatóság egy rablócsoport-
nak jött nyomába, mely már huzamos idő óta egy
helybeli szabómesternek házába akart törni s ott,
a gazdának távollétében,rablási szándékát végre-
hajtani. Mindig gördült valaki akadályul merény-
letük elé, s midőn az mar sikerült volna, egyik
czimborájuk, egy 16 éves ifju, magába szállva,
a dolgot a városi rendőrségnél följelenté s a jó
madarak hurokra kerültek.

** (A pesti takarékpénztár) mult évi üzlet-
forgalmának kimutatása megjelent. E szerint a
szép virágzásnak örvendő egylet mult évi összes
forgalma volt 24,393,801 ft. 83 kr. A készpénz-
maradvány volt 1863. dec. 31. 154,501 ft. 50 kr.
A mérleg és vagyonkimutatás szerint a vagyon,
valamint a teher, 12,176,429 ft. 55 kr. Az 1863-ki
összes jövedelem 714,609 ft. 95 kr. a tiszta jöve-
vedelem 81,043 ft. 92 kr. Jótékony és közczé-
lokra adományozott e mindig bőkezüen adakozó
intézet a mult év folytán 19,477 ft. 44 krt. s 1847-
től mostanáig mindössze 93552 ft. l l krt.

** (Kárpátaljai görög kath. irodalmi társulat)
van keletkezőben Ungvárott, mely legfelsőbb he-
lyen is jóvágyást nyert. Ezen a munkácsi és eper-
jesi gör.-kath. püspökök védnödsége alatt alakult
egyletnek — állitólag — feladata leend iskolai s
egyéb közhasznu épületes könyvek és képek ki-
adása s terjesztése, valamint ruthén és magyar
nyelven szerkesztendő folyóiratok kiadása által a
nevezett két püspökség gör.-kath. vallásu lakos-
ságának szellemi és erkölcsi művelődését elő-
mozditni.

** (Halálozás.) Garay János édesanyja, szü-
letett Walter Zsuzsanna, e hó 9-kén élete 76-dik
évében elhunyt. Béke hamvaira!
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** (Halálozás.) Steiger, szül. Jászay Apol-
lónia, a történetiró Jászay Pál egyik rokona, e hó
8-án élte 48-ik évében elhunyt. Hamvait 10-én
tették örök nyugalomra. Béke poraira!

— (Czáfolat gyanánt) az aknasugatagi bá-
nyanagytól a következő sorokat veszszük : „A V.
U. 12-ik számában P. Szathmáry ur a „Tisza böl-
csője" czimü útirajzban Aknasugatagról sok szép
és érdekes jellemvonást közöl, melyért a hálás
elismerést méltán kiérdemelte; azonban, — talán
hamis adatok nyomán, — becses művébe pár oly
kifejezést csúsztatott, mely a becsületes e erkölcsi
hirére büszke nép önérzetét mélyen sértette, —
különösen $,a nőknek tulságos kedv-csapongása s
könyelmüsége, mig férjeik az átláthatlan föld
gyomrában dolgoznak." A ki Sugatagot nem fu-
tólag utazta át, de 18 év óta tanulmányozta, mint
én, — szent meggyőződéssel állithatja, hogy
tisztább erkölcsű nép nem található Máramaros
bérczei közt, s ha van, csak hozzá hasonló lehet.
A mi a „bigót vallásosságot" illeti : igaz buzgó,
jámbor, áhitatos nép, de nem rajongó, nem türel-
metlen s a többi hitfelekezetüekkel békés egyet-
értésben él." .

— (Adakozások). A Vasárnapi Ujság szer-
kesztőségéhez mult héten beküldetett:

Táncsics Mihály családja számára: Egy név-
telen 5 ft.

Az alföldi szükölködők számára :
Abrudbányáról egy ápr. 3-án rendezett mű-

kedvelői előadás tiszta jövedelme Szentmártoni
Kálmán által 90 ft. és 4 db. cs. arany (A m. gaz-
dasszonyok egyletének adatott át).

Az eddigi közlésekkel együtt begyült e czélra
a V. U. szerkesztőségénél összesen 2253 (t. 20
kr. 150 frank és 65 db. cs. arany.

Nemzeti szinház.
Péntek, ápr. 8. „A csacska nök." Franczia

vigjáték 3 felv. Ford. Feleki.
Szombat, ápr. 9. „Faust." Opera 5 felv. Zené-

jét szerzé Gounod.
Vasárnap, ápr. 10. „Eszmeralda." Ballet 4

felv. Zenéjét irta Puqua Caesar. Couqui k. a. mint
vendég.

Hétfő, ápr. l l . „Az élet színfalai." Vigj. 4
felv. Közönség nagyon csekély számmal.

Kedd, ápr. 12. „Szerelmes ördög." Ballet 5
felv. Zenéjét szerzette Doppler Ferencz.

Szerda, ápr. 13. „Eszmeralda." Ballet 4 felv.
Zenéjét szerzé Puqua' Caesar.

Csütörtök, ápr. 14. „Lalla Roukh." Regényes
opera 2 felvonásban.

Budai népszinház.
Ápril 8. A városi hatóság meghagyása foly-

tán a szinhás zárva volt.
Ápril 9. „Moliére élete és halála." Dráma 4

felvonásban.
Ápril 10—12. „Az ördög pilulái." Nagy bo-

hózat 3 szakaszban.
Ápril 13. „Vid és a pogányhitü magyarok."

Dráma 3 felv. Irta Szigligeti.
Ápril 14. „Az ördög pillulái." Nagy bohózat

3 felvonásban.

Szerkesztői mondanivaló.
7180. Hermánknt. Bármi jó indulattal viseltessünk is

a mü tárgya iránt, a kiválóan prózai felfogás és előadás
teljesen megköti kezünket s lehetlenné teszi a kiadást.
Csak egy szikrája volna benne a költői melegségnek I Mást
várunk e gyárból.

7131. Szülőföldemen. Folyékony előadás, de az után-
zás nagyon kézzel fogható jeleivel. Az ily sokszor meg-
énekelt tárgyak némi uj alakításra tártnak igényt.

7182. Sokféleség tárháza. A kuszáit kézirat kibe-
tűzése herkulesi föladat. Miért az a nagy takarékoskodás
a papirossal, melyen egy körömfeketényi tér sincs hagyva
sem a szerző keresztbe irt, utólagos jegyzeteinek, sem
későbbi, netalán szükségessé vált módosításoknak? Na-
gyobb papirost ajánlunk.

7188. Sárospatak. Olvasó-társaság. A levélben
kifejezett kivánatot nem értjük. Világosan kérjük kiirni,
hogy mit küldjön a kiadóhivatal?

7134. Bécs. E. A. A czikk elejét vettük, kérjük foly-
tatását és befejezését. Régibb óhajtásának teljesülte iránt
rendelkeztünk.

7135. Makó. B —y. A küldött r.'.jznak hasznát remél-
jük vehetni. A tárgy közérdekü. Köszönjük.

7186. Királyi. Sz. B. A baráti szózatnak nagyon
megörültünk és teljes erővel és szivességgel viszonozzuk.
Hanem, fájdalom, a barátságnak is vannak határai egy
szerkesztő irányában Azt az óriási névsort a mi hetilapunk
meg nem birja, hacsak még egyszer annyival meg nem
toldjuk. Azután a közlés dicsősége azon lapot illeti, a
melyhez a pénz beküldetett Mindenesetre pedig nagyon
örvendünk azon ténynek, hogy a gömörmegyei lelkes nők
felhirására oly sokan adakoztak az alföldi inségesek szá-
mára, hogy az adakozók névsorát ki se birjuk nyomatni.

2137. Ny a. Miután ön azt kivánja, hogv
„ily feltett dolog melet, a hogy magam ide irom, igy aka-
rom az egész Osztráki birodalomban az ujságban magamat
bélyeg beigtatás alatt kihirdettetni" — ime itt közöljük
változatlanul az eredeti fogalmazványt:

„Hirdetmény. Tiszteletel alól irót Gazdálkodó Tiszt
Ispány ez előtt N. Méltóságú Grófoknál Konditzióban
volt s van szerentsém magamat bé mutatni az T. tz. Urak
elibe és ezel értesitem magamat hogy sziveskedek az leg-
job meg elégedve befejezni s meg mutatni hogy kel gaz-
dálkodni s akar mely időben anbár ki'eb a vagy nagyobb
gazdálkodást el válálom és akárhova levél által meghivápra
ellömutató N Méltóságú Grofomtoli valo bizonyitványi-
mal pontosan szemilyesen megjelenek s maradok alázatos
Tiszteletel N. B. Gazdatiszt Ispany."

SAKKJÁTÉK.
225. sz. feladvány. — Szalay Sándortól

(Körös-Ladányban).
Sötét.

a t> c d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 220-dik számu feladvány megfejtése.
(Bankos Károlytól K.-Sz.-Miklóson).

Világos. Sötét.
1. f3—f4 f5—e4:A)
2.VbS—fö g6-fö:
3. Pe2—h5 tetsz. sz.
4. Fh5-f7+mat.

Világos. Sötét.
1 d3—e2:
2. d2-d3t Kc4—d5
3. He4—f6f Kd5—e6
4.Vh8-e3fmat.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben -. Fülöp József.
Pécsett: Rittkay János. — Afooron • Radványi Vilmos. —
Budán : Medgyesi Ödön. — Bajmakon : Weisz Fülöp. —
Debreczenben : Zagyva Imre. — Nagy- Váradon : Pál Rezső.
— Eperjesen : Róth Kálmán. — testen : Cselkó György.
— Verböczön : Nagyidai Ferencz. — Nagy-Emb'kén: F. P. J .

G^HETI NAPTÁR.
l lo-

és hetinap
Katholikus és Protestáns

naptár

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szomb

Április
B 3 Sz. József ;B3J«bilate

(védünnepe, Eduárd
Tódor Emma
Győző vért. Viktor
Anzelm vért. Oda szűz
Kájus és Söt. p. Gusztáv
Béla püsp. vért. Adalbert

Hold változásai : f?

(iftrÖK-orosz
naptár

Április (ó)
5 D 5 Theodul
6 Eutich
7 Georg M.
8 Prochorus
9 Ephich

10 Herodes
11 Antipus

Izraeliták
naptára

Nisan R.
11 BöjtM.h.
12 Mihály
13 (estve
14 Husv. elő-
15 Hus. 1.11.
16 Hus. a. Ü.
17 Sabbath

© N a p - H o l d -
hossza | kél | nyüg1 hossza I kél |nyug

fok vl.
27 41
28 40
29 38
30 37
31 35

ó. p.
5 9
5 7

ó.p.
6 52
6 53
6 55

4J6 56
116 57

32 8314 59 6 59
83 32i4 58 7 0

Holdtölte pénteken 22.én, 2 óra 35 perczkor este.

fok vl.
155 16
167 17
179 28
191 49
204 25
217 13
230 15

6. p.
2 24
3 28
4 31
5 36
6 42
7 48
8 54

6. p
2 49

12
36
59
26
55
80

TARTALOM.
Simon Vincze (arczkép). R. K. — Dal a gólyáról.

Sáska Róbert. — A Tisza bölcsője (folytatás, képpel).
P. Szathmáry Károly. — öngyilkosság (vége). Szeberényi
Lajos.— Londoni tolvajok (vége). Dr. Tőkés. — Szirák és
az ottani sirbolt (két képpel). Zombory <?. — A Drágffyak
igazi czimere. Nagy Iván. — Egyveleg. — Tárház :
Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Köz.
intézetek, egyletek. — Közlekedés. — Mi ujság? — Nem-
zeti szinház. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondani-
való. - Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak.magyar-ntczal.sz.j

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten, 1864.

Elöfizetési föltételek 1864-dik évre
a Vasárnapi Ujság és Palitlkal Újdonságok egyött: Egész évre 10 ft. Fél évre 6 ft.
t»uj»aD Vasaraapl Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft - Csupán Politikát

Újdonságok : Egész évre 6 ít. Fél évre 8 ft

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. novem-
ber l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor éra, vagy annak helye, egy»zeri igtatésnál 16 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetményeket elfogad, Hainburg ea Alteiiábxn : Haasenstein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Opprlik Alajos, — és Pesten : a ker.
trsz-gazdnszAti ügynökség is, Józseftér, 14. ez. a. Bélyeg-dij, ktllon minden igtatás után 30 üjkr.

A fövárosi körökben s az ország egy
nagy részében, hol a nevet, melyet ime le-
írtunk, ismerték, régen nem okozott egyes

.esemény oly megdöbbentö hatást, mint a
mult hónap utolsó napjai egyikén azon hir,
hogy Lángh Ignácz, kedélyének egyik el-
borult, sötét perczében önként vetett véget
életének, azon életnek, mely a milyen szép
és sikerdus volt eddigi folyamában, épen
oly nagyszerü reményekre jogositotta ba-
rátait, tiszteletöit a jövőre nézve. A fáj-
dalmas részvét, melyet e hir mindenütt köl-
tött, annál inkább fokozódott
azoknál, a kik tudták, hogy az
élte deléig alig ért férfiuval egy
szeplőtelen hazafiui jellem, egy
országos ügyvédi tekintély, s a
legnemesebb emberi tulajdonok
szállottak sirba.

Amaz elismert szép állás, me-
lyet Lángh Ignácz a magyar ügy-
védi kar élén s a társadalomban
elfoglalt, szintén csak hosszu
munka és küzdés árán volt elér-
hető; de a legsikamlósabb pá-
lyák egyikén is el lett érve anél-
kül hogy a férfiui j e l l e m t i s z .
taságát csak legkisebb szenny-
tolt is erintette volna. Szomoru
kötelességet teljesítünk (bár mi-
nél későbben került volna erre
a sor!), midőn e tevékeny, köz-
hasznu élet egyes mozzanatait,
e példás jellem egyes vonásait
az emlékezet számára megőrizni
iparkodunk.

Lángh Ignácz 1812. év julius
ál-én született Győrött polgári
rendű szüléktől. — Az elemi és
gymnazialis iskolákat elvégez-
vén,a cziszterczita rend tagiai
köze lépett s a novitiatust Zir-
czen töltötte. A bölcsészeti ta-
nulmányokat is még mint e rend
tagja végezte 1829-ben Egerben.
De ekkor a rend sorából kilép-
vén, az elsö évi jogi tanfolyamot még Eger-
ben, a második évet Győrött végezte A
kik ezen időből emlékeznek rábeszélik,
hogy tanulótársai között tehetség és szór-
galom dolgában mindig a legelsők egyike
volt; különösen kiemelik kiváló hajlamát
a mathematikai tudományokra s feltünö-

L á n g h I g n á c z .
(1812-1864.)

leg csinos külső mellett modorának kel-
lemét és szerénységét. A patvariát vagyis
alsó birósági-joggyakorlatot a győri püs-
pöki uradalom ügyészi hivatalánál töltötte,
majd Pesten, mint kir. táblai jegyző, Végh
Ignácz országbirói itélömester oldala mellé
felesküdvén, 1836-ban az ügyvédi vizsgát és
esküt is letette, a midőn az akkori jóhirü,
értelmes táblai ügyvéd May mellett nyert
segédi alkalmazást, s ha jól vagyunk érte-
sülve, itt Szalay Lászlóval együtt müködött.

May ügyvéd 1841 táján meghalálozván,

L Á N G H I G N Á C Z

Lángh Ignácz önállólag kezdett müködni s
bár a kezdet minden nehézségeivel kellett
évekig küzdenie, nem egy kitüntetés érte
már ügyvédsége első éveiben. Mindenekelőtt
a báró Orczy-család választotta táblai ügy-
védének, ezt követte nemsokára a Wenkheim-
család. E két család, mely legelőször volt

iránta figyelemmel és érdekkel, Lángh Ig-
náczban a leghűbb barátot, érdekeinek
legerélyesebb, legértelmesebb képviselőjét
és hálás tisztelőjét birta élete végperczeig.
A nevezett két család példáját utóbb, idő
folytán több főrangu család követte s Lángh
Ignácz mindinkább országos hirüvé váló
ügyvédi irodájában keresték és találták jog-
ügyeik képviselését a gr. Hunyadyak, gr.
Draskovichok, gr. Zichyek, gr. Batthyányak,
gr. Károlyiak, gr. Keglevichek, hg. Pálfy
stb. — Valóban egész sora a legtekintélye-

sebb földbirtokos családoknak
hazánkban.

Körülbelől Lángh Ignácz ön-
álló ügyvédi pályájának kezde-
tével esik össze a váltótörvény
behozatala hazánkban. Egy ná-
lunk eddig ismeretlen, uj pálya
nyilt az ügyvédeknek a foglal-
kozásra és keresetre, de egyuttal
egy sikamlós, veszélyes ut is,
mely a pénzhajhászat nyilt és rej-
tett ösvényeivel átszőve, gyakran
tévé próbára a jellem szilárd-
ságát és lőn az ingatag járá-
suaknak, egyeseknek és családok-
nak megrontója. Lángh Ignácz
ügyvédi müködéséről szólván,
meg kell említenünk, hogy ő
mindig ellenszenvvel viseltetett
minden váltó-üzlet iránt, s váltó-
ügyekkel nem foglalkozott soha,
sem akkor, midőn még a szegény-
ség kenyerét ette, sem akkor, mi-
dőn anyagi körülményei jobbra
fordulván, a jóllét és vagyon kel-
lemeit már megizlelte. „Oly ma-
gas szellemü, oly ritka anyagból
készült ügyvéd volt ö — mondá
Tóth Lőrincz a felette tartott
emlékbeszédben — a milyenből
miniszterek s legfőbb törvény-
széki birák lesznek."

Ügyvédi foglalkozásán kivül
és a mellett egyes időközökben

még más tereken is láttuk müködni, hol
szintén értelmiségének és jellemének bi-
zonyságaival találkoztunk.

Egy ideig mint hirlapiró is müködött
Névszerint az 1841-ben keletkezett "Pesti
Hirlap"-nak több éven át egyik buzgó mun-
katársa volt.

17-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.

Pest, aprilis 24-én 1864.
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Az 1848-i mozgalmas évben azon ki-
tüntetés érte, hogy Pest város főkapitá-
nyává lön megválasztva, és még sokan va-
gyunk, a kik az e nehéz napokban bebizo
nyitott erélyére és tapintatára emlékezünk,
s tudjuk, hogy rendet tudott tartani min-
denkor a nélkül, hogy kivételes rendszabá-
lyokhoz nyúljon, vagy utczai demonstratiók
eszközévé fajuljon. A törvényes rend hig-
gadt embere maradt ez állomásán is mind-
végiglen. — Az iránta nyilatkozó bizalom
és tisztelet egyik kitüntető kifolyása volt az
is, midőn 1859-ben a pesti nemzeti kaszinó
igazgatójává lőn megválasztva. — 1861-ben
pedig az országbírói értekezlet egyik jelen-
tékeny kinevezett tagja volt. — Hazai köz-
intézeteink nagy része egyik tevéken)7, szó-
val, tettel gyáinolitó tagját, részvényesét
tisztelte benne.

1855 táján nehéz betegségbe esett, mely-
ből hosszabb idö mulva fellábbadt ugyan,
de mely pusztitó nyomokat hagyott lelkén,
s mely idöszakonkint megujuló idegesség
ben, sötét buskomorságban és reménytelen-
ségben nyilatkozott, min fájdalom, sem idö,
sem emberi tudomány segiteni képes nem
volt,

Adjuk hozzá még e rövid vázlathoz, a
mit emlitett beszédében Tóth Lőrincz a bol-
dogult halálának valószinü okáról s jellemé-
nek íovonásairól elmondott :

„íly magas fokán állván a közbecsülte-
tésnek, ennyire környezve a jók és nemesek
bizalmától, hol már szinte elmondhatá ma-
gának nemesen büszke lelke : „hazám első,
legkeresettebb, legtekintélyesb ügyvéde va-
gyok !"; egyszerre ideges baj lepi meg a foly-
tonos, olykor megerőltető szellemi munká-
ban, s honfiúi izgatottságban kifáradván,
minek folytán kedélye elborul, éjei álma t

elvesz, munkakedves tehetsége lankad és
megtörik; e bajból kigyógyul s majd ismét
visszaesik, — másodszor és harmadszor.
Érzi, hogy felvállalt kötelességeinek, saját
magas fogalma szerint, meg nem felelhet,
hogy a reá bizott nagy ügyeket, szereteté-
nek, büszkeségének tárgyait el kell hagy-
nia. Izgatott lelkének rémképévé lesz, hogy
ügyvédi becsületét elveszti, hogy a közvéle-
ményben, közbizalomban sülyednie kell;
büszke lelke e képzelt bukást el nem visel-
heti, minden vigasztalást és támogatást
visszatol, s a folyton növekvő idegességnek,
a lázas izgatottságnak egy szerencsétlen,
egy jó nemtöje által őrzetlen rohamában
széttépi azon meleg, büszke szivet, mely
csak a nemesért s magasért lángolt, széttöri
az életet, mely pályatársainak tükörül szol-
g á l t ! . .

„Ö egész ember volt, férfi tetőtől talpig;
hazafi minden izében; nemes ember, kinek
nemességét nem a pergamen, hanem saját
érdeme s lelki testi jelessége adta. — Szive
s erszénye mindenkor nyitva a közügy szük-
ségei elött; neve tetemesb összegekkel min-
den aláirási iven; az akadémia alapitói közt
egy sorban áll a nagy uradalmak tulajdo-
nosaival.

,,Tetthazafi volt, s megvetette a szájha-
zafiakat. A sokaság tetszését sohasem va-
dászta szolgalélekkel, söt ha egyedül állott
is szemben, keményen ostorozta az utczai
s kávéházi uralkodó véleményeket, ha azo-
kat hazájára nézve károsoknak találta hig-
gadt itélete; de azok közé sem tartozott,
kik esztelen önhittségben senki itéletével
sem gondolnak, sőt igenis sokat tartott a
jók jó véleményére, s a jelesek tetszésére.

„Jelleme tiszta s feddhetetlen; fölemelt
fővel, szilárd léptekkel járta a becsület
utját, s nemes természetéből folyó undorral
lökött vissza minden szennyest és aljast, a
hizóknak ez elemét. — ő anyagilag hizni
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nem akart, s bár pazar nem volt és bölcs
mérséklettel élt, a pénzt sohasem becsülte
önmagáért, s csak eszközül tekintette ne-
mesebb czélok elérésére. Ezért nem is ha-
gyott hátra oly nagy vagyont, mint körül-
ményei s viszonyaihoz képest hagyhatott
volna, ha az ugynevezett élelmes emberek
kapzsiságával bir. — () nem pénzt akart,
hanem becsületet, szép hirnevet, tiszta és
ragyogó emlékezetet.

„És ez adassék meg neki teljes mér-
tékben!"

E r d ő b e n.
Mily jó pihennem itt magamban,
Nyugalom van fent és alattam.
Rám bámulnak a mohos bérezek.
Oh felséges dicső természet!

Kitárul, nyilik, a mi szent, szép —
Oly magasztos e ködös fenség!
A messze Mátra orma kéklik
Mennyfal a hegy, ködfelleg félig.

Azt, a mi kieér, kinoz máshol :
Itt elfedi egy titkos fátyol;
Kárörvendő arcz itt nem üldöz —
Békén simulok fához fűhöz.

A Mózes bokra nem ég tán már :
De melege mégis ugy átjár;
S habár nem látom színről szinre,
Hallom az Istent én is szinte.

Hallom a szót, értem az igét ;
És mint hajdan a hivők hivek :
Hiszem, hogy az Urnak kezétül
A sérült sziv bizony megépül!

Tolnai Lajos.

A Tisza bölcsője.
Ir ta P. SZATHMÁRY KÁROLY.

Második resz.
(Folytatás.)

Negyedik kirándulás
Alsó-, Felső- és Közép-Vissó. A Vase'r völgye Suli--

guli. Temető falu nélkül. Fájna. Vizgát (Klaus).

A történet azt mutatja, hogy Máramaros
lételét a sóbányák és havasok szülték. Va-
lóban a Xll-dik század „Bogdán földe"
(Terra Bogdán) nem igen mutat más életet
e vidéken, mint a sóvágó telepeket (értve a
régiebbeket) a sóaknák mellett; nehány ezer
pásztort a hegyek között; pár ezer ,,hospest''
(vendéget), kik a lakottabb Tiszaparton te-
lepedtek meg s a két elsö osztály igénytelen
szükségeit kézmüvekkel s gabonával fedez-
ték ; végre egy pár zárdát (Körtvélyes, Fe-
héregyház), melyek a lelkiekről gondos-
kodtak.

A Vissó-völgy betelepítése, ugy látszik,
még késöbbi idök szüleménye, midőn az al-
sóbb vidékekről az erdők mindinkább pusz-
tulván, Máramarosnak egy harmadik gaz-
dagsága is érövé, értékessé lett : a fa.

Legalább a história és diplomatika a
három Vissóról nem igen akar még eddig
tudni; de már azon körülmény is, hogy az
itteni telepitvényeket még nyelvöket máig
biró németek képezik, — mutatja, hogy
e völgynek a nomádinál valamivel élén-
kebb élete, alig lehet több pár száz eszten-
dősnél.

Hogy Szigetről menve a Vi-ssó-völgyét
elérjük, utunkat azon magas havas mellett
kell vennünk, mely a szigeti piaczról oly
nagyszerü fennségben tünik fel keletészak
felé : a Pap Iván mellett.

A petrovai havas vagy Pap Iván, mely
név hihetőleg valamely történeti valóságnak
vagy regének köszönheti lételét, egyike Má-
ramaros legmagasabb havasainak.

Emlitettük volt, hogy régebben a közvé-
lemény a borsai Pietroszát tartotta a legma-
gasabbnak a megyében; de ujabb mérések

amazt igen leszállitották magas igényeiről.
Ezek szerint a borsai hegy csak 715 öl, mig
a Pap Iván 1015 bécsi öl, a kőrösmezei
Pietrósza 1063-ra, a bukovinai határszélben
fekvő Cserna-Góra 1058-ra, s végre a galli-
cziai határon fekvő fíuszky 1082 bécsi ölre
becsültetik. Egyébiránt a hegymagasságok,
épen mint a politikaiak, alá vannak vetve a
változandóságnak; igy például a borsai
Pietrósz valamely erős föidingás következ-
tében még emberi emlékezetre magas koro-
náját elvesztette, mely most romkövektöl
hullámzó tengert alkot völgyeiben.

Még csak azt jegyezzük meg, hogy a ha-
vasok legtöbbje a csillámpala képlethez tar-
tozik, még pedig annak egyik igen sötét
válfajához, mely roppant tömegében réz és
vas tartalmu kovandokat, s itt-ott durva fe-
hér márványtömbeket rejt.

A három Vissó közöl Felső-Vissó egész
kis várossá nőtte ki magát. Van egy csino-
san épült házsora, iskolája, templomai s a
fakezelés, melynek F.-Vissó egyik közép-
pontja, kellemes élénkséget ad a vadon re-
gényes vidéknek.

A Vissók népessége többféle elemből áll.
A kamara hivatalnokai, kiket a fakezelés
kapcsol ide, képezik az aristokratiát; a zsi-
dók, kik szintén fáles számmal vannak, a for-
galmat, s a németek és oláhok a munkás
osztályt, — az elsők inkább a kamara szol-
gálatában , az utóbbiak saját javukra gaz-
dálkodnának e sovány földből s valamivel
kövérebb legelőből.

A társadalmi életet kereső idegen nem
sokat talál i tt; de ki is keresné azt itt a sza-
bad, ős természet kebelén? Különben a ka-
mara hivatalnokai itt is, mint talán egész
Máramarosban és Magyarországon, vidám,
müvelt, barátságos emberek s bár őseik nagy
része alkalmasint a „Veres földről-' szárma-
zott, kiválóan hazafias érzelmüek. E mellett
a nevelésügyről sem feledkeznek meg, s itt
a havasok között olvasdájok van ; söt köze-
lebbről kisdedóvójok is lesz, vagy talán van
is azóta.

De a mi meg van tagadva a társadalom
részéröl, bőven kárpótolva találjuk a termé-
szet kebelén.

Különösen gazdag Felsö-Vissó környéke
a savanyuvizekben. Egy völgyet a helység-
től északra „Borvö'lgy"-nek („Vale vinu-
luj1') nevezett el a nép és méltán, mert több
mint 10 különböző izü és tartalmu forrás
van benne.

A fő forrás közel egy parasztgazda la-
kásához fakad fel, közepes hordófenék nagy-
ságu kutban és oly erővel, hogy az egész
forrni látszik, mintha vulkanikus erők tol-
nák fel. Ize kellemesen hütö savanyu s még
azon érdekes tulajdonsággal is bir, hogy tar-
talmából a szénsavas meszet a körüle levő
növényzetre lerakván, csinos kövületeket
alkot; különösen kedvesek a lekaszált fü,
vagy egymásra hullott falevelek kövületei.

E forrás még nincs fürdőül használva;
fölebb erős vasgáliczos, tisztán vasas forrá-
sok is vannak, s a Szkvágye nevü völgyben
timsós forrás, mely bár a ritkaságok közé
tartozik, máig hazánk annyi nevezetes ter-
mékével egyetemben használatlanul hever.

Közel Felső-Vissóhoz jókora mészégetés
van, melynek köveit egy közeli hegj'böívág-
ják. E mészkövek föltűntek nekem, s köze-
lebbről megvizsgálva, végre meggyőződtem
gyanúm alapos voltáról. A meszsze ége-
tett kő nem egyéb, mint meglehetősen fi-
nom szemerü, bár kissé eres fehér márvány.

Felső-Vissóról gyönyörüen regényes völ-
gyön a , Vasser,11 vagy mint a patrióták
vitatják, Vas-ér völgyén vezet az ut hazánk,
söt talán mondhatnók a világ egyik neveze-
tességéhez, a Suligvlihoz.

Még egy évtized elött járatlan uton s
csakis lóháton lehetett a Suligulihoz jutni;
ma már csinos kőut vezet ide, mely keskeny
ugyan, de elég jól van tartva; — legalább
1859-ben, mikor itt jártam, semmivel sem
zavarta meg az utazás élvezetét.

A Vasser büvészi kanyarulatain men-
tünk fel a „Fajná"-hoz, egy kis kamarai
telephez, mely a határszéli egyik végső fa-
kezelési középpontul szolgál, s csupán az
íspám, vagy erdészi lakból s egy másik
épületből áll, mely, ha jól emlékezem, a
vendégek elfogadására van számitva.

Estére értünk útitársaimmal ide, s azitt levő derék hivatalnok barátságából her-
czegi vacsoránk volt, a legpompásabb piszt
rangból, melyet orrunk elött fogtak s a
pompásan habzó friss suliguliból, melyhez
a maramarosiak jól meg tudják választani
a bort.

gyönyörü szük völgy-
körülölelve a legszebb

er-

A Fájna egy
kebelben fekszik, Koruioieive a legsz
fenyvessel, minőt valaha Közép-Európa
dei szolgáltattak.

Nem messze e kis teleptől, regényes pon-
ton egy magános temető áll. (Lásd a képet.)
Kisded, négyszögüen kiirtott tér a fenyü-ren-
geteg közepében; benne egyetlen meghagyott
óriás fenyüszál, mellette a nagy kereszt s
alatta az apróbbak a mellettük domboruló
sirhalmokkal. Es e temetőnek faluja

nin-
csen.

Munkások, kik távol vidékről jővén, itt
a lezuhanó fa által halálra üttettek; tutajo-
sok, kiket az ár elsodort, vagy egy késöbbi
tutaj szétzúzott, feküsznek az alig jelölt si-
rokban.

Utódaik, kedveseik távol vidékeken si-
ratták el öket, s talán nem is ismerik azon
helyet, hol a család feje vagy reménye örök
álmát aluszsza; e sírokra köny üket nem hul-
lat senki!

Senki?! Hát mik azok a harmatcsöppek
melyek e sirvirágok kelyhét megülték, ha
nem az anya-természet könyüi, melyekkel e
keblén nevelt gyermekek sirját megön-

Nem írhatom le, mennyire meghatott e
temető látása. Valami yágy lepett meg,
hogy ha meghaltam, ide, e rejtett, látogatat-
jan helyre temessenek. Távol e világ
lőtt rétegeitől oly édes lehet

alma h l ez
ígaz

rom-
örök

a
g

nyugalma helyen pihenni, s ha ,
képzeletszülte lélekvándorlás, mily gyö-
nyörü hely az örök szellem meditatióira a
sötét, titkos fenyüerdö!
. Pfgg^ volt, midőn gyalog a Suligulihoz
f»i . f ' „ e z e n v i « el utunk; a bokrokat
lulemilek s havasi pintyek ülték meg s oly
édesen zengették a temető bokrain dalaikat,
mintha kihivás akart volna lenni m ember-
hez, hogy vesse öísze e nyári reggel havasi
elveit a városi nyári nap porlepte szépsé-
geivel. r

A havasi patak lábainknál csattog; a lég
°)y üde, hogy mellünk falánkul szivja be, s
a l l g tud vele eltelni.

Megtekintettük e szép természet alapját,
a told csontvázának darabjait : a köveket
7SÍ ^ h i r t e l e n magasuló hegyek már a szürke
Képlethez (Grauwacke-Formation) tartoznak,
melynek határa innen a Tisza eredetéig el-
kiser s rétegeiben - inkább tömbjeiben -
sok vaskövet tartalmaz.

A fajnai utról egy kevésbbé járt ut visz
fel a mellékuton a hires Suligulihoz. Egy
negyedórát tart az egész menet gyalog, s a
kis völgyet egyszerre egy felmagasodó, ke-
reszt fekvésü hegy vágja el, melynek mere-
dek lejtőjén egyszerü lakocska fehérlik fe-
lénk.

Mellette egyszerü fedél még egyszerüb-
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ben összetákolt forrást fed, hova lépcsőkön
kell leszállani a bőven omló áldáshoz : a föld
legerősebb savanyu vizéhez.

A Suliguli-viz nevét a felette emelkedc
hegytől kapta, de hogy hát ez honnan nyer-
hette, azt többszöri kérdezösködésem után
sem tudtam felfedezni.

A Suliguli savanyu-viz oly erős, hogy
a borral alátartott pohárból, mint a tej fe-
héren habzik ki s hozzászokottaknak is ne
hezen megy egy jó pohár tiszta savanyu-vi
kiürítése, sőt nem is igen tanácsos.

1859-ben fürdőül még csak annyiban
használtatott, hogy a bérlő egy pár kádat
helyezett a kútfedél alatti fészerbe s ebben,
a kik e rögtönzött kényelemmel beérték
megfürödhettek.

Annál nagyobb az üvegekben való hasz
nálat, mely évenkint több ezerre megy; Í
bérösszeg, ha jól emlékszem, akkor 2000 fo-
rint volt, mely bizonyos véghagyomány
szerint a kamara által máramarosi tanügyi
alapul tökésittetik.

A mostani derék és erélyes kamarafő-
nök urtól bizton várhatni, hogy e szép ösz
szegre felhaladt jövedelem valahára kama
tozóvá váland azon szent czélra, melyre
szánva volt s pedig oly arányban, mint azt
Máramaros szükségei leginkább igényelni
fogják.

A Suliguli vize már több, mint hat tudós
által volt vegyileg felbontva. Ezek közöl
Torosievicz meghatározása a következő ered-
ményt adja :

A viz hömérséke 14 R. foknál 10 fok.
Alkat részei egy polgári fontban :

Szikhalvag 6.13.
Szénsavas szikéleg . . 12.82.

„ keseréleg . . 5.08.
„ mészéleg . . 8.91.
,, vas és cselélecs 0.41.

Timföld 0.01.
Kovaföld 1.27.

Tognio még kénsavas sókat és iblanyt is
talált benne.

Gyógyjavalatai még nincsenek megálla-
pitva, miután orvosaink nem látták eddigelé
méltónak a fáradságra.

A köznép és talán az e vidéki orvos urak
is azon meggyőződésben vannak, hogy a ke-
leti kolera ellen csalhatatlan ellenszer. Ha
ez igaz — és pedig nekem számtalan esetet
hoztak fel reá, — ugy a Suliguli nemcsak,
mint fényüzési ital, de mint gyógyszer is a
föld egyik legnagyobb áldásának mondható.
E tulajdonsága és a szent czél, melyre ke-
zeltetik, sok ezer évi jövedelmet biztosit-
hatna számára, mihez járul még azon állan-
dósága, hogy,állitólag az egyenlítő alatti
átvitel kísérletét is kiállotta.

Visszamenet Vissóra azon zsilipek egyi-
két is megtekintettük, melyeket a kamara e
szük völgyekben azért állíttatott, hogy cse-
kélyebb viz idején, a völgyek patakjait fel-
fogatva, az egyszerre megzúditott viz árja
által felhalmozott íakészletét a nagy Tiszára
ragadtassa. —• E zsilipek a mily hasznos és
ügyes épitmények, épen oly gyönyörü lát-
képet is adnak. (Lásd a képet a tulsó lapon.)

Egy-egy szük völgy, valamely bérezi
patak ágya keresztben roppant gerendákból
és azok közé szoritott kövekből művészien
készült gát által elzáratik, melynek a közép-
pontban a leghatósabb mechanikai törvé-
nyek szerint alkotott zsilipgépezete van,
mely a roppant viznyomást — tudniillik,
mig a gát előtti-meder megtelik, fel birja
tartani.

Ekkor aztán ugyancsak ügyesen szer-
kesztett gép segélyével a zsilip egyszerre
felvonatik s a már alkalmas módon az ára-
dat utjába helyezett tutajokat a viz magával
ragadja.

Ezen zsilipeknek (Klause) köszönhető,
hogy a fakészlet szállitása a Tiszán száraz
időkben sem akad meg; nem ugy, mint pél-
dául Erdélyben a Maroson, hol vízhiány
miatt mult évben is egész nagyszerü sószál-
litmányok a vízparton teleltek, vagy a leg-
drágább fuvarral szállíttattak tovább.

Ilyen zsilipekre a Tisza alsó részein is
égető szükség lenne, hogy a szabályozás
okozta kiszáradást a felszántott s kellő
irányba vezetett öntözés által meggátolni
lehessen. Különben a mitől áldást vártunk,
átokká fog válni.

E magányos völgyekbe felszoritott, foly-
vást rengő kristály vizű tavacskák, körítve
örökzöld fenyü-koszorútól, igen vonzó láto-
mányt nyujtanak a szemlélőnek.

Az induló áradatot, mely több zsilipnek
egyszerre megnyitásából származik, a tuta-
josok hangyanépe már készen várja; ke-
resztet vet magára s ügyesen hozzá lát az
evezéshez.

Minden ügyesség és gyakorlat daczára
azonban, a tutajászat nehéz kenyér és sok
küzdelemmel, életveszélylyel jár.

A leggyakoribb szerencsétlenséget nem
a viz esései, hanem az okozza, midőn az első
tutajok valami véletlen által megakadnak.
Ilyenkor az utána úszók az elsők evező sze-
mélyzetét leütik lábaikról, ha azok gyors
félreszökés által, mi ujra életveszélylyel
jár, az útból el nem menekülnek.

A nagyobb szerencsétlenségek helyét az-
tán fenn a folyam felett meredő szirt tetején
egyszerü fa- vagy vaskereszt jelöli, intő ké-
pül az utódra nézve, ki borus kedélylyel kö-
zeledik a vészes helyhez s nem feledi el, sa-
ját üdve és az elhunytak emlékére imát
mondani.

E tutajok csak deszkák s más fakészit-
mények faragatlan részeit szállitják. Ezek
között az igazi angol komfort részletéhez
tartoznak azon finoman hasitott fa-szilánkok,
melyek mint pipa- és tűzgyújtók hozatnak
kereskedésbe. Alább a szigeti vagy a bus-
yaházi kamaránál aztán egy részök apró

vagy kősót vesz föl, s ugy halad tovább,
az étel savát szállitva az alvidéknek.

Máramaros bevétele az erdőkből Szől-
lősi Balázs adatai szerint *) közel kiteszi az
'gy milliót. Ennek körülbelől kilencz tizede'

alkalmasint a kamaráé; nem azért, mintha
az egyes birtokosoknak nem lennének terje-
delmes erdeik és havasaik, hanem mert azo-
cat részint az eszközök, különösen pénz
iánya miatt értékesiteni nem tudják, ré-
zint, mert a sociális szellem e tekintetben

még nem nagy haladásokat tett. És pedig
ezen nem kamatozó birtokokat az adó ép
ugy terheli, mintha üzleti tárgyak lennének
s halottam panaszt, hogy valaki erdeiből tiz
esztendő alatt sem vont annyi hasznot,
mennyi a rajta fekvő egy évi költség.

Ezen a nemzeti bank s gyáripar tehetnek
nagy lendítést; legnagyobbat pedig a már
egyszer megindult, de dugába dőlt nyiregy-
ház-szigeti vasútvonal.

De hova tévedtem? Egyszerü kirándulás
utján az államgazdászat terére! Bizzuk ezt
erősebb kezekre — és kedvezőbb időre.

A fennemlitett balesetek el ne rémitsék
a férfi-kirándulót, hogy a Vissó völgyén tu-
tajon szálljon alá, mert egész sorától fosztja
meg magát a leggyönyörűbb és reglnye-
sebb látványoknak és természeti szépségek-
nek s a helyett, hogy kövecses utakon dö-
czög, kivált nagyobb viz idején, a legkelle-
mesebb vizi sétát teheti vissza Szigetig.

(Folytatása kSvetkezik.)

*) Lásd „Máramarosmegye viszonyainak ismertetése
Szőllősi Balázs által." Pest, 1856.



156

A porosz oktatásügy s gazdasági
tanintézetek. *)

Minden nemzetnek megvan a maga sa-
játságos kiváló szellemi hajlama, az e szerinti
törekvési iránya s munkássági tere. A pro-
testáns Németország s ennek körében főleg

Legtöbb népnél s országokban épen azért
megy oly rémitő s kifárasztó nehezen a
népnevelés, s a sok áldozatkészség mellett
is azért oly sikertelen, mert a helyes tanitók
minél ritkábbak, s a növendékek a tanulásra
minél kevésbbé fogékonyak.

Németországban feleslegesen sok és ezek

*'•-".*.

Porosz- és Szászország a felvilágosodott közt elég sok alkalmas egyén vállalkozik, s
népnevelés fő-hazájának, valódi példány- képzi magát a tanítói pályára; ezek vagy
országának nevezhető. Ez országok népisko-J köziskolákban, vagy magán-tanintézetek ál-
Iái, fokozatos- és szak-.
tanintézetei, az átalá- . ^ _
nos nevelés és tanügy =JtLl==-~^-^r ' ~^F S^"5""— ̂ " > p ^ - g . - - --_=-=-3^=^=3=
rendezésének minta- .:2ffL=Í=L - -"^ ^~~,~ ;
képéül tekinthetők. —
Nincs itt a lakosság-
nak olyan osztálya,
melynek tanítása és
oktatása iránt a legal-
kalmasb tanintézetek-
ről gondoskodva nem
volna; ezekben meg-
szerezheti mindenki a
leendő vagy követendő
életpályához megki-
vántató ismereteket,
előkészitő tudományo-
kat.

Hogy a népnevelés
északi Németország
ban oly tiszta lát- és
légkörben mozog, az ^^zl
onnan származik, mi-
vel ott a népnevelés-
nek nem a szellem-
zsibbasztó tudatlanság
erősbitése, és a népség-
nek lelki sötétséggel
való behálózása a feladata és intézője, hanem
főleg a józan felvilágosodásra, s az állam-
tagoknak életfeladataikhoz képest szüksé-
gelt gyakorlati és tárgyilagos józan ismere-
tek megszerezhetésére szolgáltat módot és

hogy ifjaink közöl kevés vállalkozik tanítói
pályára, mert tanítási buzgalommal, haj-
lammal, 8 béketüréssel nem birnak ; s ez az
egyik főok arra nézve is, hogy a gyermekek
a tanulásra minél kevésbbé fogékonyak.

Messze vezetne, ha mindazon német
tanintézetekről, melyeket meglátogattam,
részletesen megemlékezném; csak az iskolák
s a növendékek feltünö nagy számát emli-

meg,

A fajnai falutlait ttmelö. — (Lásd „A Tisza bölcsője" czimü czikket.)

litásával élnek tanítói szenvedél) öknek. —
— A nyilvános és magán-tanintézetek szá-
ma, fel egész az egyetemig, igen nagy, -és
azonfölül akárki belhajlamát követve, ma-
gántanárként az egyetemeknél is fölléphet.

alkalmat : minthogy az állam jól kép- Igy tanítási buzgalmának eleget tehet, s
zett, 8 ezáltal vagyonossá lehető állampol- : egyszersmind pénzt is kereshet, mert az
gárokat igyekszik ne-
velni. __ __. _--.-=-_ . - -.- -_ _^

A népnevelésnél s ^Efgg | i=7ggzr^ -"^ÍE?F^^-"~= --^psj
minden tanintézetnél i~ ̂ S~ff^iii"£r~_ T^^T- "V""^^^
legfőbb kellék : hogy _S-:V-Í2^L:I
alkalmas jó tanárok ^=£-l>-~"~=^^
vezessék s kezeljék. A £^
német nemzet fiainak
épen a tanárkodásra , . ' , . . 1 '*
van kiváló szerencsés
természeti hajlamuk,
buzgó belösztönük, sőt
azt mondhatni, szinte
dühös szenvedélyük; ök

,minden áron czivilizált
ni és oktatni törekesz-
nek, s ezért van aztán,
hogy egy országban
sincs annyi kitünő ta-
nitó s tanár, annyi sike-
res köziskola s magán
nevelő - intézet, mint
Németországban. Itt a
mig egyfelől könnyen
és feles számmal talál-
koznak alkalmas egyé-
nek, a kik a tanításra
képzettséggel, hivatás-

A vissóvölKyi zargáf. — (Lásd „A Tisza bölcsője" czimü czikket.)

n -i

sal, hajlammal, s béketüréssel birnak, —
arra jó módjuk s módszerük van; másfelöl a
növendék-fiatalságban is erős mértékben
bennerejlik a tanulási vágy, szemlélödési
ösztön; és erősen tanulékony s fogékony az
ész-képző ismeretek elsajátítására, szóval
az egész német nemzetben kölcsönösen nagy
a tanítási és tanulási hajlam és szenvedély.

*) Mutatvány Csatári Ottó „Uti emléklapok és utazási
kézikönyv" czimü munkája I. kötetéből.

egyetemeken a magán-tanárok óraszámra
dijt szedhetnek hallgatóiktól felolvasásai-
kért.

Ez okon nem csodálhatni, ha a németek
tanítási buzgalma következtében, az ö észé-
lyesen kormányzott tartományaikban, any-
nyi sok a jó tanitó, és a sikeresen müködő
iskola.

A magyar népnevelés javuló gyarapodá-
sánál épen az a legkegyetlenebb akadály,

tem meer. s a nevezetesb iskolákat főleg
azért sorolom elő, hogy
utazó hazámfiai azok
létezését tudván, ön-
tetszésük szerint intéz-
hessék azok közt láto-
gatásaikat.

A berlini lapok ér-
tesítései szerint, Né-
methonban 25 egyetem
van 1450 tanárral, s
20,000 tanulóval; 370
gymnásium s lyceum,
igen nagyszámu latin
s egyéb tudós iskola
szolgáltat előkészítési
oktatást a tudományos
pályához. — 125 ta-
nitó-képezdében 500 ta-
nár 6000 ifját oktat
néptanítói pályára, és
ezek közöl évenkint
1600 lép ki, képezdei
pályáját bevégezve és
a vizsgát letéve. A kö-
zép-osztály, — az ugy-
nevezett kereskedők s
iparosok részére 500
gymnásium, 4260 ta-

nárral, 7-5,000 ifjunak; és 400 ipar-iskola,
2000 tanárral, 40,000 növendéknek képzé-
séről gondoskodik. — Az elemi népoktatás
körül 62,000 népiskolában 63 ezer három-
száz tanitó foglalkozik 6 milliónál szapo-
rább számu gyermekek tanításával. Eze-
kenkivül van még a számos müegyetem,

müvészeti iskola, stb.
— Berlinből magából

rr-~>jH—_ a következö adatokat
közölhetem az oktatás-
ügyre nézve.

Berlin minden ré-
szében szétszórva mint-
egy 35 kisdedóvó-inté-
zet van.

A nyilvános elemi
iskolák száma 70-nél
szaporább, s ezek az
állam, vagy a város,
vagy az egyes feleke-
zetek költségén tartat-
nak fenn.

Ezekután következ-
nek : a polgári, közép,
felsőbb és szakiskolák;
nevezetesen : 6 közép-
és felsőbb fiu-iskola, 6
reáltanoda, 7 gymna-
sium, 9 árvaház, 9 le-
ány-ipariskola, 6 fel-
sőbb leánytanoda, 9
vasárnapi, 8 vasárnapi
szabad iskola sat. van.
Különösen megem-

litendő az elhagyott gyermekeket javító
intézet, s a gyermekgondviselő-leányokat,
dajkaleányokat képező intézet. Ezen köz költ-
ségen tartott tanintézeteken kivül : még 120
mindenféle wa^án-vállalatu iskola s nevelő-
intézet müködik a fiu- és leánygyermekek
képzése körül, több vagy kevesebb tanosz-
tályokra, söt a szaktudományokra is kiter-
jeszkedve. Ezen magánvállalatoknak is a
nyilvános iskolák szabályzatai szerint kell

•H*-.
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szervezve lenniök ; s ugyanazon iskolai ható-
ságok felügyelete s kormányzása alatt álla-
nak. Én a porosz népnevelés elismert kitünő
sikerét, nem az iskolai hatóságok s intézmé-
nyek szigoru rendszerességének, hanem an-
nak tulajdonitom : hogy itt nagyon sok jó
tanitó válik, a ki feladatát alaposan felfogja,
és annak akar is, tud is helyesen és teljes
szenvedélylyel megfelelni. Az egész ország-
ban 56 tanitó-képezde van, melyekben éven-
kint 2500 növendék készül a néptanitói ne-
héz pályára, s minden évben800 lép ki mint
kész tanitó. Bizonyosan Európa egy na-
gyobb államában sem szánja magát annyi
jóravaló és szakismeretileg kiképzett ifju
azon rögös s kiapadhatlan türelmet igénylő
és soha igazán meg nem jutalmazható ta-

mányos és szellemi önálló irányától nem
rettegnek. A tanulók száma 2000 körül szo-
kott lenni, a tanároké pedig mostanság 168;
ezek közt : 50 rendes, 42 rendkivüli, 60
magántanár van stb.; az utóbbiak tanóradij
szedhetése mellett tartanak felolvasásokat.

A porosz iskola-rendszernek az legna-
gyobb érdeme, hogy általa a nép minden
osztályáról gondoskodva van. Az iskolázható
gyermekek száma 2,650,000 körül lehet;
— ezek számára van : 24,800 elemi iskola
32,900 tanitó és tanitónéval, és legalább
2,592,000 gyermek jár valósággal iskolába.
E szerint egy tanítóra csak 80 gyermek ok-
tatása esik, és 100 iskolahallgató közül 15
is alig marad ki az iskolából. (FoIytetl£M k6vetM

hlyeihez hiven, Indiába is átültette a versenyeket,
minthogy azonban a majmok, kígyók és tigrisek
honában jóravaló lovak nem tenyésznek, végre a
versenyt India lovaival: az elefántokkal kisérlet-
ték meg. Indiában szelídítik, tanitják s minden
lehető módon fölhasználják az elefántot, még a
hadseregnél is, hol annak a lovasság és tüzérség
egyaránt nagy hasznát veszi. A bennszülött ma-
rabut annyira érti e tanulékony állat idomitását,
hogy azt minden finom apróságra betanitja, s ez
okos állat, mely minden durva vagy könnyü mun-
kára egyaránt fogékony, miért ne tanulná meg a
versenyfutást is?

Rangún határszéli város tisztjei, a mult nyá-
ron csakugyan egy nagy elefánt-versenyt ren-
deztek.

A tér, melyet befutni kellett, körülbelől egy
mérföld hosszúságú volt, három különböző aka-
dálylyal ellátva. Hogy az elefántoknak a győze-
lem ne legyen könnyü, a szabad futást két jó ma-

nitói pályára : mert annyi szellemi képzett-
séggel, kitartó munkássággal és fárasztó
napimunkával mindenik államban nagyobb
a n yagi előmenetelre és rangosabb állásra
számithat és tehet szert.

Berlin felsőbb tanintézetei közt, főkép
az egyetem, építésziskola és ipartanoda
erdemeinek figyelmet s látogatást kitünő
tanaraikért és segédeszközeikért. — Az
egyetem c s a k 1810-ben alapittatott, a mi-
kor Foroszország a hallei egyetemet elvesz-
tette. Jeles szerkezetét kiválólag Humboldt
Vilmos tevékenységének s magas látkörü
szellemének köszönheti. Jelenleg a leghire-
sebb tudósokkal^ és legkitünőbb tanárokkal
dicsekedhető ^ főiskola, mert ezek kiválasz-
tása és meghívásánál sem az anyagi áldoza-
tot nem sajnálják, sem az egyéniségek tudo-

Elefánt-verseny Indiában.

Elefánt-verseny Indiában.
Sokan irigylik az angoloktól a kincsekben

oly gazdag India birtokát; de ez a kincses ország
valóságos börtöne, kinzója azoknak, kiket a sors
ott lakni és uralkodni kárhoztatott, s az ottani
angolok a hatalom polczáról is régi ködös hazá-
jokba vissza-visszasóhajtoznak. Indiában rende-
sen vagy nagyon forró, vagy igen nedves időjárás
uralkodik, s e forróság vagy nedvesség egyaránt
unalmas és egészségtelen. — Ha előbb nem, tiz —
tizenkét év mulva, rendesen minden angol tiszt
vagy hivatalnok ott hagyja Indiát, vagy ha vissza
nem tér, rövid idő mulva áldozatul esik. A vissza-
térők kincseket hoznak ugyan magukkal, de
azokért egészségüket s egész életboldogságukat
hagyták cserében, a mit többé semmi áron nem
vásárolhatnak vissza.

Az unalmas napokon természetes, hogy min-
den módon iparkodnak keresni szórakozást, s az
angol természet, régi hazája szokásaihoz, szenve-

gas korlát s egy negyedfel lábnyi mély s 7 láb
széles árok gátolta. Az egymáaközt fogadó tisz-
tek jockey-öltözetben s zászlóval kezökben, ele-
fántaik hátán foglaltak helyet, mig az elefántok
kormányzására egy egy bennszülött marabut az
elefánt nyakára ült, kezében korbács helyett vas-
vesszőt tartva. Nagy sokaság özönlötte el a néző-
tért, mig egy trombitaszóra, mely a jeladást ké-
pezte, 20 elefánt kelt versenyre egymással. A si-
kon elég gyorsan s minden baj nélkül futottak,
de már az első akadálynál egy pár elvesztette az
egyensulyt, s fölhengeredett. Legmulatságosabb
volt a helyzet az árok átugratásánál. A nehéz
állatok az ugráshoz nem levén szokva, közülök
nehány egyenesen az árokba zuhant, lovagját
messze hajitvánhátáról. Ütődés, kék folt, és neve-
tés volt elég, s igy a főczél el volt érve. Az árkot
csak egyetlen elefánt ugorta tisztességesen ke-
resztül, mely azután az első dijat caku^yan meg-
kapta. ' ° *•'



[I
Egy óra a munkácsi várban.
őseink, a honfoglaló magyarok, átkelvén Kár-

pát magas bérczein, annak tövében ütötték fel
sátoraikat, hogy a véres csatákban kifáradt tag-
jaikat kipihentetvén, — ujult erővel folytathassák
és vécezhept-ék be a honszerzés nagyszerü mun-
káját; hogy aztán örökségül hagyják reánk ezt
az édes magyar hazát, mely oly sok veszély és
viszály után — ugy a hogy — még ma is fenn áll.

Miután apáink 40 napon át kipihenték ma-
gukat, itt mulatozásuk emlékezetére anon a he
lyen, honnan először a főtáltos áldoza Hadurnak,
pogány őseink istenének, szép fehér méneket, ké-
sőbb pedig a fővezér ütötte fel sátorát : tevék le
alapját a még ma is fennálló munkácsi várnak.

A vár egy a Kárpát hegylánczolattól egészen
izolált, magában álló meredek hegycsúcson épül-
vén, — hajdan nevezetes erősség lehetett, fedezve
a Lengyelországba vezető országutat; de jelenleg
midőn nem annyira a várak megtartásától vagy
elvesztésétől, mint inkább a síkon nyert ütköze-
tek sikerétől függ a győzelem, — hadtanilag nem
nagy fontosságot lehet annak tulajdonitani.

Munkácsvárát régenten magyar főuraink
birták, IL Rákóczy Ferencz számüzetése után
végre a vár a hozzá tartozó, körülbelől 40 D mér-
földet tevő urodalmakkal együtt, Schönborn gróf-
nak adományozta tött s jelenleg is azon család
birtoka.

Nem levén szándékomban itten a vár törté-
nelmét bővebben részletezni,hanem csupán avar-
ban töltött egy órai szemlémet óhajtván az olvasó
közönséggel megismertetni, áttérek felvett tár-
gyamhoz.

Munkácson való pár napi mulatásom alkal-
mával — nehogy ugy járjak mint a ki Rómában
járt, és még sem látta a pápát, — meglátogatám a
hajdani hirében fogyatkozott várat, mely jelenleg
számos fegyencz kényszerdolog-fogházául szol-
gálván, most is megfelel a munkásvár elnevezé-
sének.

A várba valamint egyetlenegy uton, ugy
egyetlenegy kapun juthat be az ember; — az ut,
körbe kigyózva a meredek hegyoldalán — a ko-
csival felhajtást is lehetségessé teszi. A vár a
várostól egy ágyulövetnyire levén, azt, vagy is
inkább az abban tartott rabokat a városban el-
szállásolt pár század gyalogság egymást felváltva
őrzi.— A várkapuja mindig zárva van, és az csak
a várparancsnok szavára vagy a megyei alispán
utasítására nyilik meg. Előttünk, minthogy épen
Beregmegye egyik érdemes alispánja volt szives
kalauzolni, az inspekcziós káplár minden igazoló-
jegy nélkül megnyitá a nyikorgó vaskaput. A vár
alsó udvarára lépve — meglepett azon feltünő
tisztaság, mely az egész várban mindenütt szem-
lélhető — ugy annyira, hogy ha a szótlanul jövő
menő rabok nehéz lánczcsörgései nem figyelmez-
tetnek, hogy itt bizony börtönfalak között járok,
magamat egy csinos apácza-klastromban képzel-
tem volna. Felmenve a várfelügyelőhöz, egy igen
derék magyar uri emberhez, — ki a második kapu
feletti emeletben lakik, — kérésemre szives kész-
séggel ajánlkozott a különböző börtönosztályokat
s az abban dolgozó rabokat velünk együtt meg-
szemlélni. Megindulánk tehát az elzárt folyosók
hosszu sorain.

Elöször egy tágas boltivezetes terembe nyi-
tánk, h( 1 széttekintvén, hamarjában azt gondolám,
hogy a debreczeni boldog emlékezetű hosszu
csizmadia-színbe vetődtem, látván vala számtalan
csizmadiát és — kaptát. C^ak egy ember tartotta
fenn fejen a kucsmát, de az is beléptünkre lekapva
azt, hirtelen stellungba vágta magát, mig a többi
némán tovább folytatta munkáját. Az atyamester
ur — kinek egyébiránt lábain a 10 fontos olvasó
csak ugy ott fityegett, mint a többi legényekén,
— oly szépen elkészített csizmákat és bakkancso-
kat mutatott, hogy annál szebbet bizony remek-
ben sem csinálnak Miskolczon, pedig ott köztu-
domás szerint hires csizmadiák vannak. El nem
tudtam gondolni uramfia! honnan került oda az a
sok csizmadia.

A csizmadiák után sorba néztük a ková-
csokat és lakatosokat. Itt is nagyban folyt a
munka, — mig többen lánczot nyujtottak és ver-
tek, (talán épen a maguk számára), addig mások
závárt, kulcsot, vagy sarkantyút resze'tek.

A lakatosok után a nagyszerü fonókát néz-
tük meg, hol 100—150 ember rés?int gyalog, ré-
szint kerekes rokkan ugyancsak fonogatott; mel-
lettök mindjárt a motollások és takácsok mühelye
van, hol 8—10 szövőszéken szövik egyszerre a
vásznat. A takácsoktól benéztünk az asztalos- és
kerékgyártó-műhelyekbe, s mindenütt folytonos
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munkásságot, néma csendet és katonás rendet
találtunk. Végre bementünk Zingáriába, vagyis
a czigány-kazamatába. Szent Kleofás! minő láto-
mány ! egy csomóban 70—80 darab czigány! A
czigány a börtönben is csakugy megtartja a vele
született humort és gunyort, mint a falu végén
álló viskójában. A várban egyedül ők vannak el-
különzött társaságban, s valamint minden munkás
osztálynak megvan a maga czéhmestere és fel-
ügyelője, ugy a moréknak is megvan a magok
vajdájok, ki a fekete sereg felett apróbb csinek-
ben vagy összekocczanásokban teljhatalmulag
bíráskodik.

Van a várnak zenekara is. A banda csaknem
egészen fuvóhangszeren játszó zenészekből áll-
ván, igazán szerencsétlen flótások és klárinétosok.
Mig itt időztünk, érdemvassal diszitett karmeste-
rük rá kezdetett még tiszteletünkre egy pár ma-
gyar marsot is.

A zenészektől benéztünk a vár C3Ínos kis
templomába is, hol a fegyenczek gyakran oktat-
tatnak Krisztus urunk tanaiban, s a szent irás
azon szavaiban : „a ki megtér, idvezül."

Ebéd felé járván az idő.megtekintők a kony-
hát, hol iszonyatos nagy vaskondérokban főtt a
rabok ebédé. A fegyenczek rendes napi eledele :
húsleves, egy darabka % fontnyi hus, és vastag
ételnek krumpli, bab, káposzta, borsó vagy kása —
kivéve azon napokat, melyeken a rab böjtre, csak
kenyérre és vizre van itélve. A koszt ellen semmi
kifogásuk sem lehet, magam is megkóstolván le-
vesöket, azt ízletesnek találám. A betegek részére
külön, de jobban is főznek. A kórházban minden
beteg ágya felett ott függ a fekete tábla, melyre
a beteg nyavalyája, gyógymódja és tápláléka fel
van jegyezve. A kórházban mint mindenütt, rend-
kivüli tisztaság uralkodik. Megtekintésre érde-
mes a gőzmosóda is, hol a rabok ruháit tisz-
tázzák.

A felső udvar közepén van a hires, 70 öl
mélységü nagyszerü kut, melyből a vizet maguk
a rabok hajtják fel egy óriás nagy kereken. A
kerék tengelyére alkalmazott roppant lánczon, —
melyet szintén a várbeli fegyenczek készitettek, —
két nagy vasas veder örökösen meri a vizet a
kutból, mire az egyik feljő, a másik veder addig
lemegy és megmerül. A vizhajtás a legnehezebb
munka a várban, s erre csak is a makacs, enge-
detlen, veszekedő, vagy szökést kisériő fegyen-
czeket szokás alkalmazni, mely ingyenes munkára
gyakran korbácscsal kell a rabot hajtani. A kutba
vis8zaöntött viz, vagy az abba dobott kő, mig a
vizszinét eléri, háromszoros döbörgést viszhan-
goztat ; midőn az elsőt hallja az ember, azt vélné,
hogy már lent van a belehajított tárgy, holott az
a mélységnek még csak egyharmadát érte el.

Minden fegyencz öltözete egyforma, — nyá-
ron vászon rövid ujjas és nadrág — télen pedig
az ugynevezett szürkankó és nadrág, fehér miczi
s bakkancs. Ezen öltözeteket a rabok maguk fon-
ják, szövik és varrják.

Itt igazán teljes egyenlőség uralkodik, min-
denkinek rövidre van nyirva haja, szakált egyik
sem hordhat, csak bajuszt s azért is csak a ta-
pasztalt vizsga szem ismeri fel egyik másik rab-
ban, hogy ez a társadalomban művelt ember lehete,
mig amaz bárgyu és neveletlen; — a különbséget
csak arczvonalaik vagy tekinteteikből lehet meg-
itélni, hogy ez a rab pénztárkezelő volt, amaz
pedig közönséges lótolvaj, mert itt vannak min-
denféle bünösök, bankó- vagy váltóhamisitók,
[ énzsikkasztók, hivatallal visszaélők, utonállók,
gyilkosok, gyujtogatók és tolvajok.

A forradalom után pár évig több politikai
fogoly is volt e várban, — jelenleg azonban már
hála Istennek, egy sincsen. Most csak több vagy
kevesebb időre, 3 évtől egész 15 évig nehéz vasra
elitélt fegyenczekkel van telve, kik többnyire a
kassai kerületből kerülnek ide, 8 kiknek létszáma
— évenkint fogyva és szaporodva, meghaladja a
700-800-at.

Midőn a várba valamely fogoly bekerül, a j
fogház felügyelő megkérdezi, ha vajjon tud e va-
lami mesterséget ? ha nem tud semmit, hát mire
akarja a fejét adni? és ha érdemes a kitanitta-
tásra, — annál érdemesebb pedig valaki, mentül
hosszabb időre van elitélve, mert ennek Osztán
több hasznát lehet venni — mondom, ha érdemes
a kitanittatásra : választhat magának tetszése
szerint mesterséget. Igy lesz aztán itt a juhász-
bojtárból suszter, szabó vagy lakatos, a kanász
vagy csikósból kerékgyártó vagy kovács; a son-
kolyos tótból pintér vagy takács, a lókötőből
könyvkötő, a csizmadiából orgonista és az orgo-
nistából csizmadia stb.

A dologidő reggeli 7 órától déli H-ig, s dé-
lután 2-től esti 6 óráig tart. Vasárnap s ünnep-
napokon szünidő van, akkor csak templomba
mennek.

Nevelt emberek finomabb kézművel vagy mü-
vészettel is foglalkoznak, — photographiroznak,
festenek, fából vagy szalmából különféle aprósá-
gokat, emlékeket, különösen szép gyufatartókat
készitenek, melyeket azután a felügyelő az uta-
zóknak vagy másoknak elajándékoz, vagy önkén-
tes tetszés szerinti csekély dijért odaad, s az ösz-
szegecskét a készitők részére megtakarítja.

Ezen csak nehány év óta behozott dolgoztató
rendszernek tagadhatatlanul nemcsak az állam
veszi hasznát, hanem maga a fegyencz is; mert
mig egyrészről a rab évenkinti tartását és ruhá-
zatát, mibe az államnak kerül, munkájával kike-
resi, és igy maga magát tartja; másrészről t i
levén foglalva a mindennapi munka által, a reá
szabott sulyos börtönbüntetést könnyebben szen-
vedheti, s sö:sat békésebben is türi, mintha szal-
mazsákján, örökös henyélécben s unalomban mor-
zsolná le napról napra fgyik évet a másik után.
Az elitéltre nézve munkás rendszer nélkül az órák
napokká, a napok évekké, az évek pedig örökké-
valósággá válnak, lelkét és testét az édes semmit
nem tevés fonyasztja és öli meg; de naponkint bi-
zonyos órákig munkával foglalkozva s szabadon
(a vár falai között) mozogva — ét«jl, ital, alvás
jobb izűn esik, s az idő csak ugy repül feje felett,
és mire büntetési idejét kitölti, mint egészséges s
munkaedzett egyén léphet ki a világba.

Jótevő hatással van a fegyenczekre nézve
már azon intézkedés is, hogy nemcsak az állam
részére dolgoznak, hanem magánosok részére is
munkálkodhatván, egy kis pénzt is szerezhetnek
tartós fogságuk ideje alatt.

Munkács városa polgárai s a környék lako-
sai czélszerüleg fel tudják használni a rabok mun-
káit, azokkal igen sokat dolgoztatnak, ea pedig
mesés csekély dijért. Egy pár csizma varrásáért
nem fizetnek többet két bankó forintnál, egy igen
csinos kocsi elkészítéséért, kerékgyártó és ko-
vács munkával együtt 25 — 30 bankóforintnál; az
anyagot természetesen a dolgoztatónak magának
kell adni.

Igy készítik el a várban a foglyok egész
épületek fa- és lakatos munkáit, stb.

Az elkészített munkáért fizetett összegnek
egyrésze a munkásokat illetvén, — az a felügyelő
által felosztatik éé az osztalék, kinek kinek a neve
után részére beiratik. A vár-felügyelő mondá ne-
kem, hogy akárhány rab van olyan a várban, ki
pár év alatt már 200 — 300 ftot keresett munká-
jával.

A dolgozó rendszer mellett tehát még anyagi
érdeke s jövedelmező kutforrása is van a szegény
rabnak, s nemcsak hogy egy vagy más mester-
séget megtanulhat fogsága alatt, melyből kiszaba-
dulása után megélhet ; de me.-stersége megindítá-
sához még egy kis tőkét is szerezhetvén, ezzel
eg^sz jövőjét, — ha ugyan becsületes és munkás
emberré kiván lenni — biztosithatja, s büneiért
meglakolva, megjobbulva léphet ismét a társa-
dalomba.

Keresményükből a fegyenczek hetenkint két-
fzer, vasárnap és csütörtökön, egy egy meszely
borocskát ihatnak, s rendes ebédjöket egy kis pe-
csenyével is megtoldhatják. Ez engedmény előt-
tünk csekélységnek tetszik, de egy rab előtt forma-
szerinti vendégség, trakta, és nem mindennapi
kedvezmény.

Van még a várnak vagy is inkább a várpa-
rancsnoknak nehány igazi ártatlan foglya, mert
ezekre bajos lenne §-t keresni — hogy mi bünt
követtek el; még is ezen ártatlan foglyok éltök
fogytáig való kinos rabságra vannak kárhoztatva
és elitélve; vagy is mindaddig, mig gazdájuk vad
pecsenyére nem éhezik. Négy tagból áll ezen saj-
nálatra és nyársra való teremtések csoportja, egy
him szarvasból és három őzikéből; melyek bizo-
nyára szintén jobban találnák magukat a közeli
rengeteg erdők sürü csalitjai között vagy pedig
virányos völgyeiben, mint a munkácsi vár sán-
czaiban.

A várnak különböző csúcsairól tiszta időben,
főleg nyárban fölséges a kilátás, — északra a len-
gyel határig terjedő s folytonosan emelkedő Kár-
pát magas bérczeiben gyönyörködhetünk, mig
délre Beregh, Szathmár, Szabóles, Ung s több
megye gyönyörü rónáin a végtelenségig téve-
dezhet szemünk.

Közelben Munkácsnak egész vidéke festői
szép és megragadó. M. K.

hölgyek tárlataA főrangu magyar
Bécsben.

E hó 14 ikén délután két órakor nyilt meg
Bécsben azon műtárlat, melyet az ottani főrangu
magyar hölgyek a hazai szükölködők javára régi
műkincsekből rendeztek.

A tárlat mind az Ízletes berendezés, mind a
kiállitott tárgyak gazdagságánál, jelességénéi
fogva nagy figyelmet költött a birodalmi főváros-
ban. Három terem van történeti és műkincsekkel

; megrakva, 8 hogy az egész mily nagy értéket
képviselhet, némi fogalmat ad az első terem kö
zepén álló üvegszekrény, melynek magának tar-
tartalma fél millió forintig van biztositva.

Az első termet az ékszerek foglalják el, s
benne első helyen látjuk a Császárné Ö Felsége
által átengedett ékszert, mely sz. Gizellától 1010-
b'"l való. Itt van kiállitva Mátyás király gyön-
gyökkel kirakott ezüít nyakfodra és forgója,
ugyanannak egy misemondó ruhája, melyet a
győri püspökségnek ajándékozott, stb. Rendkivül
érdekes egy gyöngyökbe és drágakövekbe foglalt
kócsagforgó, melyen nem a gyöngyök és drágakö-
vek, hanem a kócsagtoll nevezetes, mint rendki-
vüli ritkaság.

Második a fegyverterem, milyet gr. Zichy
Edmund rendezett be. Ez foglalja magában tulaj-
donképen a tárlat történeti részét. Legfelül há-
rom féloszlopon áll Széchenyi bronz mellszobra
Gass°rtől, mellette jobbról a serleg, melyet a
p^sti kaszinónak ajándékozott, s balról e»y
hasonló remekmű, melyet az első magyar lóver-
sany alkalmával jutalmul adott. Feje fölött függ
Mítyás királynak Bíci-Ujhely álta) beküldött
képe, ezen felirattal : „Naturális ac verissima
Mathiae I. Reg. Hung. effigies." Ezzel szemben
áll azon serleg, melyet Mátyás Bécs-Ujhelynek
ajándékozott. — Széchenyi mellszobrától oldalt
függ Rákóczy eredeti arczképe, Kopetzky által
festve. A fegyverek az egész falat elfoglalják.
Sok hazai és külföldi hős fegyvere között ott van
Báthory István kardja (1571), Jinos király men-
tekötője , Báthory András bibornok fejedelem
kardja, Tököli Imre fejedelem pompás törzs-
könyve, Kemény Jánoi disz szelenczéje, Apafii
Mihály ostáblája, stb. Samyl kardja, melyet Pas-
kiewics herczeg vett el töle, Ypsilanti kardja és
puskája, melyet Széchenyi István grófnak ajándé-
kozott. Továbbá egy déli tenger melletti fejedelem
buzogánya, melynek különösen a szija érdekes,
mert ez egy másik, valószinüleg legyőzött feje-
delem bőréből van készitve; azonkivül egy olasz
bravó tőre, mely hüvelykekre van fölosztva, mivel
egykori tulajdonosa a szerint fizettette magát, a
mint a tőrt több vagy kevesebb hüvelyknyire
szurta az áldozat mellébe.

Harmadik a kíptár, mely 78 művet foglal
magában, a németalföldi, olasz és franczia iskola,
legjelosb tagjaitól. Az eszményi képek közt Oal-
lait Lajos „Delilá"-ja tesz legmélyebb hatást,
Meier bácskai hazánkfia tulajdona. Jellemzetesség
tekintetében nem utolsó helyet foglal el a gr.
Nákóné által festett „Czigány-leány"; müvészi
kivitelre nézve Markó négy tájképe. Mátyás ki-
rály egykoru arczképe, mely Bécs-Ujhely város
tulajdona, inkább történeti szempontból méltó
figyelemre. Ellenben kitünik két arczkép a ma-
gyar Kopetzky Ferencztől : egyik I. Rákóczy
Györgyé, a másik magát a nagy festészt ábrá-
zolja. Horace Vernét, Jourdan, s több más világ-
hirü müvészek művei sem hiányzanak.

A tárlat kitünő tárgyait mind elősorolnunk
alig volna lehetséges, azért ezuttal még csak a rész-
vétről szólunk,melyben azBécs város közönségénél
részesül, s mely legtisztábban azon körülményből
látható, hogy e hó 14-én mint a megnyitás nap-
ján 2000, 15-én 1900,16-án 3800, 17-én 1400,
18-án 1600 ft. jött be, s 19 kén délután már föl
ment az egész összeg 12,000 ftra, igy e műtárlat
lelkes rendezői szép sikerrel fáradoztak az inség
gel küzdők szenvedéseinek enyhítésében.

Egyház és iskola.
** (A pesti egyetemen) a jövő iskolai évtől

kezdve rendes szépészeti tanszék is ryilik meg.
Ujabb intézkedések szerint magántanárokul ezen-
tul protestánsok is alkalmazhatók lesznek.

** (A pesti egytem hallgatóinak száma) a le-
folyt téli félévben össze»en 1831 re ment; ezek
közöl a hittudományi karra 76, a jogira 982, az
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orvosira 371, a bölcseletire 53 hallgató esik, s
gyógyszerészeti és sebészeti tanuló 349 volt.

** (A Sellyei ref. iskola) elszomoritó rosz
állapotáról veszünk tudósitást. Ez ugyanis mind
a tanulók aránylag csekély száma, mind a tanitó
csekély jutalmazása tekintetéből egészen elha-
nyagoltnak mondható. Több város ha7.ánk'->an,
különösen a hol tagosítás történt, a kedvező
alkalmat fölhasználva, a tudományok gyarapitá
sara is áldozott egy kis részt; Sellye'azonban
erről az ott nemrég végbement tagosítás alkal-
mával is egészen megfeledkezett; pedig a közmű-
velődésen kivül, a fiak és unokák vallják kárát
annak, a mit az apák e tekintetben tenni elmu-
lasztottak.

ipar, gazdaság, kereskedés.
( / (Sellyén az elsö hetivísárt) e hó 5-én tar-

tották meg. Somogy e ki) városát nagyobb részt
földmives osztály lakja, mely, a mint nekünk ir-
ják, e mellett virágzó sertés'iereskedést folytat,
— azért számára a rendes hetivásárok tarthatása
nagy jótétemény. Piaczai sertéskereskedése miatt
nemcsak a környék lakói, hanem Slavoniából is
sokan látogatják, s most miután rendes hetivá-
sárra a rég óhajtott engedélyt megnyerte, for-
galma még nagyobb lendületet nyer. Az emlitett
napon a megnyitás ünnepélyét a város, lakoma
helyett azon nemesebb jótékonysággal ülte meg,
hogy az első három h ^tivásáron a piaczi helypénz-
ből befolyó jövedelmet az alföldi szükölködők
számára szavazta meg.

x* (Lókiállitás Léván.) A barsmegyei gazda-
sági egyesület, az állattenyésztés előmozditása
érdekében ez évi május 21 én és 22-én Léván
lókiállitást rendez. Kiállításra bocsáttatnak: Köz-
ségi vagy magán hágó mének, — anyakanczák
csikaikkal, és 2 —4 éves csikós. — A kiállításba
hozott ménekre nézve szükség, hogy magyaror-
szági szülöttek legyenek, — azonban a megye
területén kivül nevelitek is lehetnek. — Az anya-
kanczák Magyarország határain belől bárhol szü-
lettek s neveltettek, — de a kiállítónak legalább
két éves birtjklást kelj bemutatni. — A 2—4
éves cikók a kiállitónak saját nevelései kell
hogy legyenek — Az elsorolt 3 kiállitási osztály
mindegyikére nézve, külön külön három rendbeli
jutalom van megállapitva : az első jutalom 20 ft,
a második 15 ft.. a harmadik 10 ft. — Ezen pénz-
beli jutalmakon kivül, kedvező esetben, I-ső, 2-od,
3-ad rendű die érő-oklevelek osztatnak. — A ki
állítási szándékot előlegesen be kell jelenteni
Léván, a gazdasági egyesület szállásán az állat-
tenyésztési szakosztály jegyzője, Pólya Józsefnél,
május 1—8 napjain. !

Közintézetek, egyletek.
** (A pestbudai hangászeqyleti zenede) e hó

28-án délután 5 órakor tartja közgyülését, mely-
nek tárgyait a mult évi működés eredményének
és az egyleti számadásoknak előterjesztése , to-
vábbá a tisztviselőknek egy évre ujra választása
fogják képezni.

** (Közárverezési intézet) van keletkezőben
Pozsonyban a bécsi és pesti hasonló intézetek
mintájára. Czélja szintén az iparosnak módot nyuj -
tani előlegre^ s egyszersmind a lehető legjobb
árakra, másrészt a vevőknek piaczot nyitni jó és
biztos minőségü árukra. Vajjon részvénytársaság
vagy a takarékpénztár veendi-e kezelése alá, még
ninc3 egészen eldöntve.

** (A vasmegyei gazdasági egyesület) május
3 kán Szombathelyen közgyülést tart, melynek
tárgya lesz az elnökválasztás, miután gróf Feste-
tits György az országos gazdasági egyesület elnö-
kévé választatván, a vasmegyei gazdasági egye-
sület elnökségéről le kellett mondania.

** (Az erdélyi múzeum-egylet) e hó 13-ikán
tartott tudományos ülése egyike volt a legérdeke-
sebb és legközérdekübbeknek, a mennyiben kizá-
rólag erdélyi tárgyakkal foglalkozott. Torma Ká-
roly ez alkalommal az alsó ilosvai római táborról és
műemlékekről értekezett, bemutatván a szabato-
san felvett nagybecsü adatokat is. B Orbán Balázs
pedig székelyföldi utazása leírásából, névszerint
a „Gyilkos tó" (Gyergyóban) a galambfalvi és ka-
dácsi vár érdekes leirását olvasta, egyszersmind
több mint 100 photographiai tájképet mutatva be,
melyeket a szenmviligát már már elvesztő Mezey
Józseffel együtt vett le.

Közlekedés.
•f (A dunai gőzhajózásra) uj, magyar tár-

sulat van alakulóban. A vállalat egyelőre csak
személyszállításra szoritkozik.

•f (A Pest és Uj-Pest közt épitendő vaspálya)
ügyében 3 hó 12-én választmányi gyülést tartot-
tak gróf Károlyi Sándor elnöklete alatt, mely al-
kalommal Bilek mérnök ez építésre vonatkozó
tervet nyujtott be. A kezelési költségek 200,000
frtra vannak számitva a miért kétezer db. 101 fo-
rintos részvény fog kibocsáttatni, melyekre az alá-
irások a napokban megkezdődneK.

x* (A tiszai vaspályán) mljus elsején fog
életbelépni a nyári menetrend, mely szerint na-
ponkint minden vonalon, minden irányban egy
személy-, és egy vegyesvonat fog közlekedni,
a tehervonatok azonban csak a szükséghez mérve
indulnak.

Balesetek, elemi csapások.
"* (Gondatlanságból halál.) Pozsony közelé-

ben egy egészen felügyelet nélkül hagyott két
éves fiucskát egy ló ugy fején rugott, hogy azon-
nal meghalt. A Jovat vezető katona, ki egyébiránt
a szerencsétlenségnek nem volt oka, a lakosság
dühének áldozatul esett volna, ha az elöljáróság
elég korán be nem avatkozik.

** (Földindulások.) Csatka bakonyi helységben
e hó 9-kéa este 8 óra előtt menydörgés*zerü mo-
rajtól kisért földindulást vettek észre; a rengés
oly erős volt, hogy az emberek ijedten menekülé-
nek a szabadba, a házak összeomlásától tartván.
Egy óra mulva ismétlődött a rengés, de már nem
oly erősen. — Ugyam napon esti 11 órakor Ma-
gyar-Óvárott i-< vettek észre gyenge rázkódást.

M\ njság?
** (Kazinczy Gábor meghalt.) A politikai

és irodalmi téren egyaránt munkás hazafi, a ma-
gyar szónoki szék egyik legkitünőbbb egyéni-
sége, a hazájához és meggyőződéséhez mindig
hű honfi nincs többé. Bánfalván, e hó 18-án
benne ismét legjobbjaink egyikét ragadta el
közölünk a halál. Mint politikus, több ország-
gyülésen vele el nem halható eszméknek volt
képviselője, melyekért mint szónok, ragyogó
ékesszólása fegyverével küzdött. Az irodalom
terén mint szorgalmas kutató, különösen az iro-
dalomtörténetnek tett feledhetetlen szolgálato-
kat. Mint magánember, a sziv, lélek és műveltség
gazdagságával megáldva, egyaránt kedves volt
mindenkinek. De nemcsak azon kör, mely legkö-
zelebbről körülfogta, szenvedett halálával alig
pótolható veszteséget; az egész nemzet, melynek
élt, fogja jelesét szivében gyászolni. Az örökké
munkás férfi hamvainak adjon a sir csöndes nyu-
godalmat !

** (Shakespeare arczképe.) Gyönyörü kőrajz
jelent meg a napokban Heckenast" Gusztávnál, a
mely Geiger olajfestménye után Shakespear-t
ábrázolja azon pillanatban, a mint szinte látszó
lelkesedéssel arczán,költéssel foglalkozik. A nagy
költő magas szelleme e képen mind az arezvoná-
sokban, mind az egész alak nemes magatartásá-
ban méltó kifejezést talál. A Shakespeare-ünnep
alkalmából fölhivjuk reá a nagy költő kedvelőinek
figyelmét. Ára 8 ft.

** (A Székesfehérvárit állítandó Vörösmarty-
szoborra) eddig össze£en 8559 ft. 94 kr. gyült ösz-
sze. — Minthogy a mintázás 1500 ftba került, s
a szobor öntése 6700 ftba fog kerülni, a talap-
zatra s a szobor felállítására csak 359 ft. 94 kr.
marad, a mely mindenesetre elégtelen összeg. Az
illető bizottmány ennek folytán uj gyűjtő-iveket
adott ki s a még künn levőknek beküldésére szó-
litja föl az illetőket.

** (Uj politikai lapok.) A ; „Független" volt
szerkesztője, Kovács Lajos és Erkövy Adolf, mint
hire jár, uj politikai napilapot akarnak megindi-
ditani. Hornyánszky Viktor pedig, az „Evang.
Wochenschrift" yolt szerkesztője, májusban szin-
tén politikai napilapot indit meg.

** (Tréfás'végrendelkezés.) Szepes Váralján
a napokban egy 78 éves öreg ur sajátszerü vég-
rsndelkezéssel emlékezett meg barátairól : t. i.
10,000 szivart hagyott azoknak, kik temetésén
neki a végtisztességet megadják; s ezenkivül még
az a jámbor óhajtása volt, hogy barátai addig ne
oszoljanak el a halottas háztó', mig borait ki « e m

iszszák. A végrendelet mind a két pontját lelkiis-
meretesen teljesitették is.
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** (Olvasókör lesz Sellyén.) A mint bennün-
ket tudósítanak, e somogyi kis városban egy kéz-
müves nagyobbszerü házat építtetvén, egy kis olva-
sókört szándékozik saját hajlékában létrehozni.
— Óhajtjuk, hogy szép szándéka teljesedésbe
menjen.

** (Magyar szini előadás Zsolnán.) A mint
bennünket tudósitanak, Trencsénmegye feleővi-
dékén, Zsolna városában, Magyarország ezen
legvégsőbb, Lengyelhon, Morvaország és Silézia
határszélei közé ékelt helyen is megzendült a ma-
gyar nyelv, de ezuttal nemcsak magán-körben,
hol különben is él, hanem a szinpadon, honnan
tán mióta magyar lakja e hazát, eddig még nem
hangzott. A czél a nyomorban sinlődő alföldi
testvérek gyámolitása volt, s e vidék, daczára
majdnem közmondássá vált szegénységének, fillé-
reivel tevékeny en hozzájárult, megmutatandó, hogy
elszigeteltsége daczára, hazafiságban és jótékony-
ságban nem marad hátra. Az eszme U. P. házánál
pendült meg s különösen a házi asszony buzgalma
folytán műkedvelő társulat alakult, mely e hó
3-án a zsufolásig megtelt vendéglői teremben
szép sikerrel adta elő Szigeti „Vén bakancsos"át.
Az előadás tiszta jövedelme 500 ft. volt, mely te-
kintély< s összeg a pesti kenyérosztó bizottság
rendelkezése alá bocsáttatott. Az előadásban
résztvettek : Udranszky Péterné, Izerva Sán-
dorné asszonyságok, Brantsik Róza k. a., Ordódi
István, Kenedich János, Bittsánszky István, Prai-
csik Alajos, Kvassay László és Attila, Skármos,
Bachó Gábor, Szegőfi, Halászy. A diszitménye-
ket Hofmann mérnök és ifj. Brantsik Károly or-
vosnövendék festették minden dij nélkül. Súgóul
Sztarek Lajos segédlelkész működött. Üdvözöljük
a lelkes műkedvelőket hazánk felső szélén, s re-
méljük, a szép kezdetnek szintoly szép folytatása
is lesz. A szini előadással megelégedett közönség
a darab befejezése után tánczra kerekedvén, a
kedélyes mulatság csak reggeli öt órakor ért
véget.

•* (Nagyszerü bikaviadal) volt a napokban
Berényben. Égy ottani mészáros egy 15 mázsára
becsült hatalmas bikát vásárolva, a mint a vágó-
hidi istállóba behajtotta, a bikának nem tetszett
a barátságtalan szállás, s a rétnek iramodott. A
kutyák azonban a mészáros udvarába terelték,
a hol reájok zárván a kaput, elkezdődött a viadal;
de az ottani mészárosok Dem igen dicsekedhetnek
a spanyolok ügyességével, e igy minden fárado-
zásuk hasztalan volt. Utoljára is a városnál tet-
tek jelentést, s eljöttek az ugynevezett puskás
emberek s megkezdték a lövöldözést. De ezek
aligha jó helyt látták a czélpontot, mert a lövések
nem találtak, a bika pedig nem akart meghu-
nyászkodni az egyszerü puffogatásra. Ez alatt
több mint ezer ember gyült össze az utczán; so-
kan a kerítésre mászva bámulták a küzdelmet,
mig egyik lövés a bikát szemén találta. Épen
azon pillanatban a nagy teher alatt a deszkakerí-
tés lezuhant, s a bőszült állát a résnek iramodva,
szétugrasztotta a bámulókat, mig végre az utczán
egy másik golyó lábát serte meg, mire aztán ösz-
szerogyott, s több baltavágás után kiadta páráját.
Az egész történetben szerencse volt, hogy ember-
sérülés nem történt.

** (Elöfizetési fölhívás.) Zádori János „A tár-
sadalom alapelvei" czimü munkájára hirdet előfi-
zetést, melyben a társadalom égető kérdéseit
szándékozik tárgyalni. Tartalmát a következő fe-
jezetek teendik : A társadalom átalán. A társada-
lom meghatározása és czélja. A hatalom átalán.
A hatalom eredete : isteni jog vagy népfölség. A
hatalmat közvetlenül a társadalom adja. Legiti-
mitás és bevégzett tények. Szabadság. Felelős
kormány. Önkormányzat. Türelem. Sajtószabad-
ság. Az egyház és állam közti viszony. A pápai
fejedelemség. A vasárnapok megülése. A polgári

házasság. A gyermek. A pauperizmus. Szerzetes
rendek. Egyházi javak. Socialismus és kommunis-
mus. — A munka két hónap alatt jelenik meg, s
elöfizetési ára, 1 ft. 50 kr., akár szerzőhöz Balas-
sa-Gyarmatra, akár Pfeifer Nándor könyvkeres-
kedőhöz Pestre küldendő.

— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szer-
kesztőségéhez mult héten beküldetett :

Az alföldi szükölködök számára :
Eberhard Károly olasz ezredes 100 frankot.
Pozsonyból az ottani ev. lyceum tanuló-ifju-

sága között történt gyűjtés eredménye Németh
Pál által 54 ft. 60 kr.

Rimaszombatból az ottani prot. gymnasium
nehány növendéke Szudy Zoltán által l l ft.50kr.
(Ezen összeghez járultak : Fábry Géza, Szudy
Zoltán, Pongrácz Pál, Székely István, Wieland
Gyula, Barts Emil, Mihalik Ábris, külön-külön
1 ft., Farkas Gyula 40 kr., Szentpétery Béla
30 kr., Benigni Lajos 50 kr., Lám Gyula 30 kr.,
Nagy Gyula 60 kr., Trajtler Samu 50 kr., Trajt-
ler János 50 kr., Magyar Béla 40 kr., Bartos
János 30 kr., Ebeczky Jenő 20 kr., Győry Gyula
10 kr., Takaró Lajos, Szabó József, Molnár
József, Benkö János, Benkö László, Kis Vilmos,
Raab Sándor, Kovács András külön-külön 5 kr.)

H. Zs. fényképész jegy alatt Simonyi Antal
lefizetett 35 tt.

A mai kimutatás összege 101 ft. 10 kr. és 100
frank. (Mind a négy küldemény a pesti kenyér-
osztó bizottság rendelkezése alá van küldve.)

Az előbbi kimutatásokkal együtt beküldetett
a fentebbi czélra öeszesen : 2354 forint 30 kr.,
65 darab cs. arany és 250 frank.

Nemzeti szinház.
Péntek, április 15. „A nagyanya." Dráma

5 felv.
Szombat, ápr. 16. „Bánk bán." Opera 3 felv.

Zenéjét szerzé Erkel F. A czimszerepet Ceresa
énekelte, elegendő sikerrel. Melindát Pauliné
személyesítette.

Vasárnap, ápr. 17. „A peleskei notárius."
Bohózat 4 felv. Irta Gaal József.

Hétfő, ápr. 18. „A kísértés."Franczia szinmű
4 felv. Feuillet Octav után ford. Radnótfáy.

Kedd, ápr. 19. „Az álarczos bál." Opera,
zenéje Verditől.

Szerda, ápr. 20. „A gályarab." Szinmű 5
szakaszban. Hugo V. regénye után irta Né-
methy Gy.

Csütörtök, ápr. 21. „Borgia Lucretia," opera
3 felv.

Budai népszinház.
Ápr. l l —12. A szinház zárva volt.
Ápr. 13—20. „Cancán a törvényszék elött."

Bohózat 3 felvonásban. Szövege Rajkaitól. Zené-
jét ezerzé Jakobi.

Ápr. 21. „A csikós" népszínmű 3 szakaszban
Szigligetitől : Benne két ujonnan szerződött tag
lépett föl, Kölesi Luiza, Rózsi, — és Szücs, Bandi
bojtár szerepében.

Szerkesztői mondanivaló.
2138. Hatvan. B. V. A talált régi római pénzek ke-

zünkhöz érkeztek. Kedvező választ azonban még most sem
adhatunk A nemzeti muzeum, mely ilynemü érmeket nagy
számmal bir, s költeni való pénze kevés van, mint vevó itt
fel nem léphet. Magángyüjtők pedig csak egyes ritkább
példányok megvételére ajánlkoznak; az egész gyüjtemény
átvételére még nem kaptunk ajánlatot, annálinkább, mert
az érmek nagy többsége nem tartozik a ritkaságuk közé,
s maga az ezüstérték igen csekély. Meglehet, hogy ez ügy-
ben tett lépéseink még némi sikerre vezetnek. Addig is

kérjük ön további rendelkezését. Mindenesetre érdtkes
volna, a közönséggel e 325 darab régi római ezüstpéaz
tálalási történetét közölni.

2139. Ete. Sz. J Azon levélre, melyet ön emlit, nem
emlékszünk, s igen valószinü, hogy az nem érkezett ke-
zünkhöz. Különben pedig némely közlemény ki nem adását
szivesen meg fogják nekünk bocsátani t. tudósitóink, ha
tekintetbe veszik, hogy igen nagy okunk van, a vidéki
tudósitások közlése kőiül a legnagyobb óvatossággal
járni el.

2140. Eperjes. B. E. Nemcsak hogy szivesen fogad-
tuk a czikket, hanem most már azt is jelenthetjük, hogy a
hozzá tartozó rajz is készen van. A kiadást eddig csupán
az akadályozá, hogy a szőnyegen levö s félbeszakaszthat-
lan, hasontárgyu más közleménynyel ki akartuk kerülni az
összeütközést. Mihelyt az akadály némileg enged, azonnal
rá kerül a sor. Ugy hiszszük, 2 - 3 hét alatt czélt érünk.

2141. Derecske. K L Igen becsüljük a honleányt lel-
kesedést. A vers kiadása a lehetetlenségek közé tartozik.

2142. ly.-Zerind. Kincses Pál s. leik. urnak. Kivána-
tára biztosítjuk önt, hogy a V. U. 15. számának „szerk,
mondanivalói" között a„N. Zerindre K. P."-nek szoló üze-
net nem önt illette. Bizonyosan lesz azon a vidéken még
más, ily betűkkel kezdődő nevű titkos poéta is.

2143. Tárnok. D. K—a lt. I—né. A kivánt adatokat
az elhunyt legközelebbi rokonával, saját fitestvérével már
közöltük. Bővebb tudomásvétel végett méltóztassék oda
fordulni.

2144. Rozsnyó. S. M. A lap küldése el van intézve.
Hanem micsoda desperatus, embergyülölö versezet az, épen
ily örvendetes, ünnepélyes pillanatban! Komolyan ön sem
hiheti, hogy az nekünk való volna.

2145. Igló. C —go. A kivánt adatokat csak e napok-
ban kaphattuk kézhez. A kimeritő választ alkalmasint már
csak a várt vendég fogja megvinni.

2146. Az éj csillaga, stb. ön nem tudja mire vélni,
hogy mult levelére semmi megjegyzést nem tettünk. Uram,
igen sok dolgunk volna, ha minden beküldött vers ily igé-
nyekkel lépne fel irányunkban. A mostani küldeményt sem
látjuk még ily figyelemre megérettnek. Ime, ítéljen ön
maga. Ide írjuk a beküldött epigrammok egyik sántáját:

A sza lmakalapró l .
„ ._ j _iy, mint a sisak, mely ._o

A kalapod szalma, — hát a fejed mi ugyan
„A te fejed oly, mint a sisak, mely tégedet ékit, —

SAKKJÁTÉK.
226-ik számu feladvány. — Tóth Páltól

(Kun-Szent-Miklóson).
setét.

g» b c d e f
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 221-dik számu feladvány megfejtése.
(Zagyva Imrétől Debreczenben.)

Világos. Sötét.
l . H f 6 — e 4 F g 2 — f 3 :
2. F a 5 — c 3 t K d 4 — e 4 :
3. B g 5 — e 5 + mat.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben : Fülöp József.
Pécsett: Rittkay János. — Mooron '• Radványi Vilmos. —
Budán : Medgyesi Ödön. — Bajmakon : Weisz Fülöp. —
Nagy- Váradon : Pál Rezső. — Eperjesen : Róth Kálmán.
— Pesten: Cselkó György. — Verböczön: NagyidaiFerencz.
— Nagy-Emökén : F. P. J.
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TARTALOM.
Lángh Ignácz (arczkép). — Eerdőben. Tolnay Lajos.

— A Tisza bölcsője (két képpel). P. Szathmáry Károly.—
A nevelés ügye Poroszországban. Csattáry Ottó. — Ele-
fánt-verseny Indiában (képpel). — Egy óra a munkácsi
várban. M. K. — Tárház : A főrangu magyar hölgyek
mütárlata Bécsben. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság
kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. —
Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? — Nemzeti szin-
ház. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. —
Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak.magyar-utezal.w.)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten, 1864.

Tizenegyedik évfolyam.

Pest, május l-jén 1864

Elöfizetési foltételek 1864-dik évre
a Vasárnapi Ujság és Pelittkal Újdonságok együtt: Egész évre 16 ft. Fél ivre 6 ft.
Ctnpan Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft. — Csupán Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft.

__ . Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJmig és Politikai l'Jdonnagokat illet&leg, 1863. nevem -
bei l-t&l kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, eeygzeri irtatasnal 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetményeket elfogad, Hamburg ét AltonAban : Haasenstein é* Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Otto MoIIien is Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — ét Pesten : a krr-
tész-gaz4aszati ügynökség is, Józieftér, 14. az. a. Bélyeg-dij, külín minden igtatas után 30 ujkr.

S h a k s p e a r e .
(1564—1616.) .

A mult héten az egész polgárisult vilá- most már nemcsak nemzetének kizárólagos
gon a költők fejedelmének, az angol Shak- sajátja, hanem az egész mivelt világ közös,
speare Vilmosnak há-
romszázados ünnepét
ülték meg, mely ez Ll l•!."• -:.!V-1 • • ','iiI.""--I.• •;• "?•']!!
/ • rv rv * M I , , i i' | !• I 11' ll ' ' n

Mkmévi ápr. 23-ára esett.
— örömmel láttuk,
hogy e részben a ma-
gyar közönség, a ma-
gyar irodalom és mü-
vészet sem képezett
kivételt s az emlék-
ünnepek lezajlása
után, a Vasárnapi Uj-
ság is helyet kér,hogy
tiszteletének szerény
adóját leróhassa.

A világ ezen leg-
nagyobb költőjének
nevét, (melyről, re-
méljük, már minden
olvasni szerető em-
ber tudja nálunk is,
hogy azt igy kell ki-
ejteni : Sekszpír) e ne-
vet nem lehet kimon-
dani a nélkül, hogy a
csodálat és tisztelet
érzetével el ne tel-
jünk. E századok óta
r agy°gó "év hango-
san hirdeti, hogy a
szellem, s nem az
anyag van hivatva,
uralkodni a világon.

A költő hazája,
Anglia, büszkébb az
ö nevére, mint ama
n a gy királyné, Er-
zsébet emlékére, ki-
nek uralkodása alatt
Shakspeare élt. — S
mégis, ha a költő éle-
tének lefolyását s hír-
nevének történetét ol-
vassuk, azt találjuk,
hogy Shakspeare, az
emberi sziv e legmé-
lyebb búvára, kinek
müvei századról szá-
zadra csak növekedő
fényben tündöklenek,
kinek hire, dicsősége Shakspeare Vilmos. (Geiger nagy olajfestménye után Rohn.)

meghóditott tulajdona, hogy ezen ember, ki-
ről meg van irva, hogy „Isten után legtöb-

bet teremtett," nem
állott mindig az elis-
merés mai magas pol-
czán, s hogy az utó-
kor neki is csak későn
szolgáltatott teljes
igazságot.

örökké sajnálan-
dó, hogy e nagy szel-
lem fejlődési folya-
máról nincsenek rész-
letes, hiteles ada-
taink.

Mily érdekes vol-
na tudni azon fo-
konkinti küzdelmet,
melynek árán Shak-
speare, a gyámolta-
lan kezdő és kevéssé
mivelt ifju szinész,
nehány év lefolyása
alatt hazája legün-
nepeltebb drámaköl-
tőjévé emelkedett!
Bizonyosnak látszik,
hogy Shakspeare nem
volt ugynevezett „tu-
dós" költő, de az két-
ségbevonhatlan, hogy
kiterjedt olvasottság-
gal birt, mely izzó
képzelőerejének táp-
lálója volt; hogy oly
világ-, ember- és sziv-
ismerettelbirt,milyen
csak hivatott szelle-
meknek jut osztály-
részül, s hogy végül
oly irói, költöi külső
ügyességre tett szert,
melyről föl kell ten-
nünk, hogy azt a leg-
szorgalmasabb gya-
korlat és tanulmány
előzte meg. S ám-
bár élete eseményei-
ről szerfelett hiányos
adataink vannak, mü-
vei olvasása után fel
kell tennünk, hogy ta-
pasztalatait csak igen

18-ik szám.


