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ÁRJEGYZÉKE
legújabb magyar könyveknek

ÁHECKENAST GUSZTÁV
kiadó-hivatalában Pesten,

egyetem-utcza 4-ik szám alatt megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók:

Jósika Miklós. A két mostoha, gffgff
Jókai Mór. Felfordult világ.

Jósika Júlia. Való és költött.
fűzve ft.

Katona József.
képével.

Dan. (Remekírók VII.) Dráma öt szakaszban.
Gyémántkiadas. 242 lap. A szerző arcz-

Fúzve 70 kr. Diszkötésben 1 ft.

Tompa M. Regék és népregék. Külön kiadás. — Diszkötésben
3 ft. 50 kr.

Első Napóleon császár élete.
(504 lap) fűzve
Diszkötésben

kutfók után. Czim-
képes harmadik kiadás. Kis 8-rét.

2ft.
3ft.

Irodalmi kincstár. Gyémánt-kiadás.
V.—VI. Kfllfoldi lant. Magyar költők műfordításai külföldi remekírókból.

VII. Emlékkönyv. A legjelesebb magyar költők szemenszedett mondatai.
VIII. Epigrammák.

Ár» egy füzetnek fűzve 70 krajcrár. Diszkötésben 1 ft.
l í A vara c-yavaltía elméleti
n. A vers-szdvdids 8_rét- (31

és gyakorlati
8 _ r é t - ( 3 1 6 l a p ) í ú z v e

kézikönyve.
l f t .

D n i A . ^ n n n A / l < ( a Irta Arisztidesz. Nyolczadrét. (X. 168 lap.) Borítékba fűzre
r oigarosouas. a>a 1 u. 20 kr.

oifkcs o m l á t i r a t a i •* l 8 4 8 - k l és 1849-ki magyarországi
jdJUS CIIHCn.il d ia i hadjáratból. Második kiadás. Két kötet.

8-rét. (I. 288, II. 160 lap.) Borítékba fűzve ára 8 ft.

Lauka Gusztáv. Szellemi szikrák. X ^
zései ét élezés mondatai. 8-rét. (XVIII. 304 lap.) Borítékba fűzve ára 2 ft.

TTalnai l r n n w t á r I í $Wes M a r i - A k i s konyhakertészné, vagyis alapos
P d l 1191 IVUli j T *«l • 11. oktatás a zöldség-termesztésben. Metzger müve után

i ( l f 50 k
j g

magyaritá István bácsi. 8-rét (128 lap) fűzve 50 kr.

Dr. Zlamál Vilmos. A marhavész s annak oltása,
mint az egyedül biztos szer a marhavész szeliditésére s végképeni kiirtására. 8-rét.
(140 lap) fűzve 80 kr.

Magyarország gyümölcsészete £ $
működésökkel szerkeszti Girókntl P. Ferencz, a „Falusi Gazda" szerkesztője.
1—4.Jk füzet. Hat füzetnek, melyben 24 színezett gyümölcskép, ugyanannyi
átmetszeti rajz van, leírással együtt ára 10 ft.

Jósika Miklós munkái, uj folyam. 52 k ö t e t

1—4. Jö a tatár. Regény. Négy kötetben. (192, 170, 193, 184 lap, 8-rét)
fűzve 3 ft. 20 kr.

5—6. Pygmnleon, vagy egy magyar család Parisban. Két kötet. (233,
208 lap 8-rét) fűzve 1 ft. 60 kr.

7—10. Bégiebb, és ujabb novellák. Négy kötet. (231, 243, 242, 247 lap, 8-rét)
fűzve 3 ft. 20 kr.

11—18. A tudós leánya. Három kötet. (1.279,248,250 1., 8-rét) fűzve 2 ft. 40 kr.
14—16. A gerdinsi csomó. Regény. Három kötetben (224, 220, 196 lap)

fűzve 2 ft. 40 kr.
17—19. Regényes képletek. Három kötet. (223, 240, 212) fűzve 2 ft. 40 kr.
20 -22. A rejtett seb. Regény. 3 kötet. (207,191, 220 1., 8-r.) fűzve 2 ft. 40 kr.

23. Egy kétemeletes ház Pesten. Novella egy kötetben. Nyolczadrét.
(195 lap) fűzve 80 kr.

24—26. A szegedi boszorkányok. Regény. Három kötet. 8-rét (213, 208, 184 1.)
fűzve 2 ft. 40 kr.

Jósika Miklós. Második Rákóczi Ferencz.
fűzve

Nyolcz kötet,
(kis 8-rét)

4ft.

A magyar nemzet classicus irói.g *SJ&
jes évi folyamának ára

Tartalom : Virág B. munkái 1—5. — Bajza J. munkái 3—4.
Az első két évi folyam ugyanazon áron még folyvást kapható.

5 ft.

Dr. Kőnek Sándor, ^ " j ^ * ? ^ Egyház-jogtan
kézikönyve. Különös tekintettel a magyar szent korona tartományaira. I. kötet.
8-rét (368 lap). A második körülbelül hasonterjedelmü füzet külön előszóval,
tartalomjegyzékkel és részletes tárgymutatóval folyó évi május hóban fog meg-
jelenni. — Ira e két füzetnek fúzve 4 ft. 50 kr.

t ö r v é n x r t á v TI A z i d e i S l e n e s törvénykezési szabályok,
IU1 V CIlJ le l i . 11. a hivatalos szöveg szerint összehasonlító, ki-

egészitö, a kétes helyeket fejtegető és megvilágositó jegyzetekkel, példákkal
s azon ideiglenes törvénykezési szabályok életbeléptetése óta jogrendszerünkre
vonatkozólag érkezett királyi leiratokkal kisérve Lövészy György köz- és váltó-

ügyvéd által (16-rét, 192 lap) fűzve 60 kr.

Függelék az ideigl. törvénykezési szabályokhoz.
Az uj törvénykezési rendszer behozatala óta kibocsátott szabályrendeleteknek
hiteles adatok nyomán összeállított teljes gyűjteménye. Nagy 8-rét (124 lap)
fűzve 80 kr.

Ökröss Bálint. Átalános törvénykezési eljárás
peres és perenküli ügyekben, a legújabb törvényhozás szerint. Felvilágosító jegy-
zetekkel és kimerítő irománypéldákkal, birák, ügyvédek 9 a közélet használatára.
1868.Fúzve 5 ft.

Ökröss Bálint. Magyar polgári magánjog az i848 ik év1

törvényhozás és az országbírói tanácskozmány módosításai nyomán, átdolgozott és
bővitett második kiadás. Fűzve 5 ft.

Mikes Kelemen törökországi levelei. %
tekezéssel, közli Toldy Ferencz. Két kötet. (I. 224, II. 246 lap, 8-rét) fűzve
1 ft. 60 kr. Velinpapiron diszkötésben 3 ft.

A T irnáAnk knrn Képek Magyarország történetéből. Készité Geiger
**•*' -t*-1 p«UUIV IVUl a. p e t e r JJ. János, tervezte és magyarázta dr. Wenzel

Gnsztáv, pesti egyetemi tanár s magyar tud. akadémiai r. tag. 1862. Haránt-
nagyrétben. Diszkötésben 18 ft.

Kautz Gyula, jogtudor. Politika vagy országászattan,
tekintettel a két művelt világrész államintézraényeire és törvényhozására rend-
szeres kézikönyvül. Nagy-8-rét. Két kötet, fűzve 4 ft.

Kautz Gyula. Nemzetgazdaság- és pénzügytan.
Rendszeres tan- és kézikönyvül. Fűzve két kötet 4ft.

Horváth Mihály, dr. Magyarország történelme.
Újonnan átdolgozott második kiadás, hat kötetben. I-ső kötet : A magyar nem-
zet Európába költözésétől 1301-ig. Il-ik kötet : Az Árpádház kihaltától a
mohácsi ütközetig. III-ik kötet: A mohácsi fltközettöl a linczi békekötésig.
IV. kötet. I. Leopold trónra léptétől a szatmári békekötésig. A négy kötetnek ára
borítékba fúzve 10 ft.

Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb
tudományok és művészet köréből lehetőleg minél több érdekes tár-

gyat és egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet. I—VIII. kötet. (A—Pto-
lomeusok.) Ára egy kötetnek 1 ft.

Az egész munka tiz kötetben teljesen meg fog jelenni.

Jókai Mór. Téli zöld. e l b e a z é l é s e k a z «***•-

Sárvári Eöry Andor. A madárvilág,
rákról. Fiatalok számára. 80 ábrával. (171 lap, keskeny 4-r.) fűzve

HZ
1 ft. 50 kr.

Sárvári Eöry Andor. Az állatország képekben.
A mulatni szerető ifjúság használatára. Nagy-8-r. 122 fametszvénynyel (247 lap),
Borítékba fűzve 2 ft.

OllendorffH.G.eredeti angol nyelvtani uj tanrendé,
melyet követve, néhány hónap alatt lehet olvasni, irni és beszélni tanulni.
A magyar tanulók használatára átdolgozta Egan James, r. tanár a pesti kir.
egyetem, városi főreál és kereskedelmi akadémiánál stb. Nyolczadrét (384 lap)
fűzve

p
1 ft. 50 kr.

Stifter Adalbert. Költői vázlatok. £j!T̂ L> £™képpVft:16 Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan. (364 iap, 8-rét>
Diszkötésben 3 ft. fűzve 1 ft. 50 kr.

Figyelmeztetés a t. ez. vidéki közönség számára, különösen oly helyekre nézve, a hol könyvkereskedés nincsen. —
w Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen a fennevezett kiadó-hivatalhoz intézhetők, a mely a szétküldést

jjontosan poBta-uton eszközlendi, és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 f'tot tesz, bérmentesen. Az illető összeg
vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala.
Kiadó-tulajdonos Ileckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4-ik szám alatt Pesten 1863.

Tizedik évi folyam.15-ik szám.

Pest, április 12-én 1863.

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

Fél évre (január—június)Egész évre (január—december) 10 ft.
Csnpán Vasárnapi Újság :

Egész évre (január—december) 6 i't.
Fél évre (január—június) 3 ft.

5 ft.
Csupán Politikai Újdonságok :

Egész évre (január— december) . . fi ft
Fél évre (január-június) ' , '

I) r. W e n z e l <« n s z t á v.
Századunkban, midőn a tudomány hata-

lommá és a nemzetek befolyásának egyik
feltételévé lön, illő : hogy ezen nagy hord-
erejű tényező képviselői tiszteletben, elisme-
résben részesüljenek.

Ezen megjegyzést kellett előre bocsát-
nunk, mielőtt dr. Wenzel Gusztávot, hazánk
egyik fáradhatlan tudósát a jog és történe-
lem terén, e lapok hasábjain is bemutattuk
volna.

Eddig lefolyt élete és mun-
kásságának rövid vázlatát követ-
kezőben adhatjuk :

Atyja huszárkapitány leven,
első neveltetését a milánói kato-
nanöveldében nyerte, a mely pá-
lyát azonban a tudományok
iránti e l ő s z e r e t e t b ő l abban
hagyta. Gymnasiumi éveit részint
Veszprémben, részint Váczon vé-
gezvén, jogi pályára lépett, me-
lyen mostanig megmaradt. Első
jogi tanulmányait a pesti m. kir
egyetemnél kezdé, s már ifjú ko-
rában több pályakérdés alkal-
mával nyertes lön.

1840-ben lett jogtanár az ak-
kor még fennállott Theres ia-
n u m b a n Bécsben, hol mint
a magyar fiatalság procuratora
l8~9-ig működött. — Azóta a
pesti m. kir. egyetemnél jogta-
nár, tanitványai tiszteletének és
szeretetének tárgya. Jelenleg a
magyar magánjog, jogtörténet és
bányajog rendes tanára. Előadá-
sait az elmélet és gyakorlatra
való párhuzamos tekintet teszi
érdekessé, tanulságossá ; ehhez
járul történelmi ismereteinek
gazdag tárháza; valamint a szám- '
talán utazás, különféle életviszo-
nyok, bel- és külföldi tudósokkal
való folytonos érintkezés által
szerzett átalánosb ismeret, tapasztalat és
eletphilosophia. Mindezek, valamint jogtör-
téneti terjedt ismeretei eredményezik, hogy
a magyar fiatalság tőle a magyar jogot nem
elszigetelten, hanem más jogrendszerekkel
összehasonlítva és jogtörténetiig kifejtve
tanú hatja meg, mely oldalra, - bár mint tisz-
teljük Kelemen, Frank stb. más irányú ér-

ideig igen kevés figyedemeit, — mind ez
lem volt fordítva.

A jogtudomány mivelöi századunkban
két főiskolára, a jogphilosophiaira és jogtör-
ténetire, oszlanak. Dr. Wenzel G. ez utób-
binak hive. Ehhez vonja öt a jogtörténet és
történelem iránti rendkívüli vonzalma, vala-
mint azon meggyőződése, hogy a jogeszme
a népek fokonkinti fejlődésével tökélyesbül,
és hogy az észjog nagy részben nem egyéb,

WENZEL GUSZTÁV.

mint ezen fejlődés által elért igazságok
elmélete és összege. Nem akarunk e két
iskola felett ítéletet hozni : annyi azonban
áll, hogy a jogtörténeti iskola keletkezése
a történeti mélyebb, alaposabb tanulmányo-
kat hathatósan elősegítette.

Wenzel Gusztáv is beutazta hazánk nagy
részét, átkutatott nyilvános és magán levél-

tárakat, nem kímélve időt, fáradságot és
költséget. Hazánk történetét, jogéletét illető
több becses adatot tett közzé. E működé-
sért való elismerés következtében bízatott
meg a m. Akadémia történeti osztálya által
az uj „Arpádkori okmánytár" szerkesztésé-
vel és kiadásával, mely munkának eddio-elé
4 kötete jelent meg. °

1847-ben választatott meg levelező, 1858-
ban pedig rendes tagnak, s azóta Akadé-

miánk legmunkásabb, legbuzgóbb
tagjainak egyike. A 49 után be-
következett nehéz időkben, mi-
dőn a tudományokra is hatott
az átalános lehangoltság, midőn
meggyérültek az akadémiai fel-
olvasások, azon időben is igen
gyakran találkozunk dr. Wenzeí
G. nevével az értekezök névso-
rában.

Önálló kiadott munkái -.„Osz-
trák átalános bányajog (1856),
„Osztrák polgári törvénykönyv"
magyarázata, egy nagy vastag
kötet; és most legújabban jelenik

' meg tőle : „A magyar és erdélyi
magánjog rendszere'' (eddig két
füzete jött ki). Ezen munkában,
más jeles oldalait elmellözve, kü-
lönösen megemlítendő azon je-
lenség, hogy az ujabbak közt (ér-
tem a jelen századot) ö az első,
ki Magyar- és Erdélyország ma-
gánjogát, történeti fejlődés, ro-
konság és hasonlatra való tekin-
tettel, mint ugyanazon alapú és
eredetű jogot, együttesen tár-
gyalja. Ezen önálló munkáin ki-
vül számos értekezését és közle-
ményét találjuk tudományos fo-
lyóiratainkban.

Ennyit az érdemes férfiú
munkásságának ismertetéséül.
Szolgáljon ez is p é l d á n y u l ,

hogy miként lehet alapos tanulmány és szor-
galom által állást, elismerést és hírnevet
szerezni; szolgáljon ez ösztönzésül azoknak,
kik hasonló pályára törekszenek, mert az
alapos tanulmány oly kincs, mely már a mi
viszonyaink közt sem értéktelen s nem ma-
rad elismerés nélkül. // ^



Ki az árva? *)
Nem az, nem az az árva,
A ki anyja csókjára
Immár hiába vár!
Árvább, a ki résztvesz ben,
De az édességet nem
Erezi benne már >

Nem az, nem az az árra*
Kinek nineoen meg mára*
Betevő kenyere!
Árvább, a ki lelkében
Marad szomján és éhera*,
S vágyakkal van tele.

Nem az, nem az az árva.
Ki a világot járja
Bujdosva mint a vad!
Árvább, a kit keserve.
Emberek, közt hord szerte,
S emberre nem akad.

Nem az, nem az az árva,
Ki egy simái megállva.
Ott zokog, sir magán!
Árvább, a ki könycseppnyi
Harmatot sem tud lelni,
Elte sivatagán.

Nem az, nem az az árva.
Ki szivet nem találva
Magányosan eped!
Árvább, a ki naponta
Százszor is megátkozza,
Hogv egyszer szeretett.

Dahnady Győző.

Adatok Hév-Komárom halászatához.

Legelső említés tétetik évkönyveinkben
a-tkomáromi halászatról 1075-ben, midőn I.
Geiza a Garam melléki sz.-benedeki apátsá-
got alapitván, a komáromi határban 3 eke
földet vagyis régi telket és ugyanott szabad
halászatot engedményezett a nevezett apát-
ságnak. — Ebből az tűnik ki. hogy ezen ha-
lászati jog királyi haszonvétel volt, vagyis
inkább a várhoz tartozó s királyaink által
elidegeníthető jövedelmi forrás.

Vegyes házakból származott királyaink
alatt a komáromi vár is azon szerkezetet
nyeré, melylyel bírtak egyéb magyar váraink
azon időben, t. i. a szomszéd falvakban, —
melyek a várhoz csatoltattak és a vár-
jószágot képezték, — Csallóközben és Má-
tyusföldén laktak a várjobbágyok; ezek
i^en csekély adót fizettek a várparancsnok-
nak, például néhány vizát vagy más halat,
s a várjószágokat saját hasznukra hübérben
mivelték; de had idején és egyébkor is a vá-
rat őrizték és katonáskodtak a királyi zászló
alatt, a várjószágokhoz tartoztak a többi
közt már 1268-ban Keszi és Szent-András-
falva, ezek idővel Rév-Komáromba beol-
vadtak. (Fényes : Komárom Vármegye. Pest
1848.84.1.)"

I. Mátyás királyunk különösen kedvelte
ezen várost, melyet nemcsak királyi mezővá-
rossá emelt, hanem 1472-ben kőfallal is kö-
rülkerittetett; itt volt szép gyümölcsöse
(Pomarium) a mai pihegö- és tolnai utcza
helyén, úgyszintén szép vadaskertje, a város
határának felső széliben, hol most a vadas
diilő van, halastava pedig Gutánál volt,
mely Komáromhoz két órányira fekszik. —
(Alistáli Laky Gábor, volt komáromvárosi
tanácsnok kéziratából, mely a városi levél-
tárból oryüjtött és Rév-Komáromra vonat-
kozó adatokat foglal magában.)

1500 körül Suntheim László, I. Miksa
császár történésze, utazván a Dunán Titelig,
Komáromról azt jegyzé fel, hogy ott rendkí-
vül sok viza és tokhal halászható, egyszerre
száznál is többet fognak, ezeket Bécs felé és

*) Mutatvány, Dalmady Győzőnek ,,Szerelem" czim
' alatt megjelent ujabb költeményeiből.
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más országokba is elviszik. (Győri törté-
nelmi és régészeti füzetek. II. kötet. Győr

i 1862. 121 lap.)
Az 1518-diki országgyűlésen a 14. t. ez.

szerint Rév-Komárom, Munkácscsal, Tatával
együtt a királyi konyha tartására rendelte-
tik ; Komárom kiváltképpen tokkal, vizával
tartozott szolgálni.

1526. A szerencsétlén mohácsi vész után
aug: 31-ikén az özvegy királyné kíséretével
Budáról Pozsonyba menekült, útjába ejtvén
Komáromot, hol sept. 1. és 2-dikát töltvén,
hű emberét, Endrédi Somogyi Ferenczet tette
várparancsnokká. Szokásban volt ez időben
a Duna mentében fekvő városokban, hogy a
városi tanács az idegen főurakat, ország
zászlósait, vagy más követeket, kik falaik
közé érkeztek, hallal megajándékozta, sőt
hasonló ajándékokat távolabb helyekre is
küldött; iíyes példákat bőven mutat fel Po-
zsonyvárosa számvevő könyve ezen időkor-
ból, így ezen év sept. 1-én György, branden-
burgi örgrófnak, kit Neuhaus Ádám cseh
kanczellárral együtt a Lajos király segítsé-
gére Győrig nyomuknak állítanak történet-
íróink, 4 potykával, 6 csukával, 1 süllővel,
néhány menyhallal, sigérrel, márnával, ke-
szeggel, 8 kanna község-borral és 90 zsem-
lyével kedveskedett Pozsony városa ; a
nevezett örgróf tehát nem nagyon siethetett
Vlohácshoz a török ellen, sőt talán inkább
;1 Mohácstól Bécs felé. És hogy az ütközet

gondja sem igen nyugtalanította, mutatja az,
mert a város áltaí küldött boros kannákat
újra megtöltette — Pók Jánosnak, a királyné
udvarmesterének, szintén Pozsonyvárosa
1526 oct. 10-én néhány sigérrel, csukával és
menyhallal kedveskedett, mely ajándék a mi
pénzünk szerint körülbelöl 3 ftba került.

1563-ban Miksa magyar király koroná-
zása alkalmával a halak ára ez volt : egy
font viza 6, csuka 6, ponty és harcsa 4 ezüst
fillér, a mikor is három ember számára való
kenyér 1 ezüst fillérbe került. (Fessler Ge-
schichten der Ungern VIII Bánd. 433 p.
Leipzig 1850.) — Mily haldusak voltak ek-
kor folyóink, feljegyzi Oláh Miklós (f. 1568.)
krónikájában (Nic. Olahi Hungária pag. 22.
in Belii Adpar. ad. Hist. Hung.) hogy az ő
idejében ezer pontyot és harcsát, olyakat,
hogy fél öl hoszuságuak voltak, Bácsban, s
a szomszéd helységekben egy aranyért meg
lehetett venni.

A 16-dik században szokásban volt a
Komárom és vidékén fogott legszebb vizák-
kal a bécsi császári konyha számára kedves-
kedni, erről tanúskodik a következő eredeti
oklevél : Németh János komáromi udvar-
biró bizonyítvány levele kelt 1568. nov. 9
kén. „Én, ki vagyok Németh János, római
császár ö Felsége udvarbirája Komáromban,
vallom ezen levelem által, hogy én az nasz-
vadi szegjéről, harmad része, az ö Felsége
parancsolatjára, Usaly Péter uramtól három
vizát vettem el, kit én ö Felsége konyha-
szükségére Bécsbe küldöttein. -- Annak
való bizonyságáért adom Usaly uramnak
ezen pecsétes levelet. — — Továbbá teszek
én oly bizonyságot, minekelötte ide érkez-
tem, hogy ezen Usaly Péter uram az ö Fel-
sége szükségére Bécsbe az gúttai és nasz-
vadi szegjéről" hat vizát küldött volt. —
Actum in Gutta decima nona novembris
anno 1568. Németh János comáromi ud-
varbiró manus pr. (P. H.)"

Jegyzet : Szegje (szöglye, szegle) hihető-
leg oíy szeglet neve volt, melyet valamely
folyam kanyarodása, két folyam összefolyása
képezett. Ilyen szegle alakult. Gutta mező-
városánál a Duna és Vág egyesülése helyén.
Ide közel kelet felé volt Puszta-Ó-Gutta, és
ezzel szemközt Naszvad falu, a Nyitra folyó
jobb- és balpartjain, valamint a Naszvad

alatti mocsárt, s több kis szigetet és szegle-
tet képző úgynevezett Ásvány-ér. (Divat-
csarnok. 1854. 29. sz. 664. 1. Mátray Gábor
közlése).

Azonban, miként alább látni fogjuk, a
fentebbi kedveskedés inkább rendes hal-adó
volt, melylyel tartoztak a komáromiak régi
törvény és szokás szerint a felség konyhájá-
hoz járulni.

Í577. Sinczendorf császári követ Kon-
stantinápolyba utazván le a Dunán nagy
kísérettel, ezen útról naplót vezetett Schweig-
ger Salamon követségi káplán, pontosan fel-
jegyezvén honunkban szerzett tapasztalatait.
Komáromhoz nov. 13-án késő este érkeztek
és ágyulövésekkel fogadtattak; azon este
a kormáromi alparancsnokot Samaria Fer-
dinándot megvendégelek a hajón, másnap
viszonzásul reggelire ö hozott a követnek
őzet, jó magyar halat, és más egyebet. (Sal.
Schweigger's Rcisebeschreibung. Nürnberg.
1608. folio. pag. 8 )

1592. A mint ezen évi Komárom városi
urbérböl kiviláglik, a győri és V ág-Dunában
fogott halaknak egy negyedrésze a királyé
volt. A viza-halászok, kiknek bárkájok volt,
fizettek évenkint 5—6 7 vizát. — Az úgy-
nevezett királyi halastavak Martos körül
évenkint 10 ftért adattak haszonbérbe, az
ugyanott levő felső tavak haszonbére 8 ft.
volt. (Fényes : Komárom-Vármegye. Pest.
1848. 89 lap.)

1642-ben Komárommegye végzése szerint
líava elhagyott pusztán Várkonyi Amadé
Lénárt helyettes nádor nevében tiltatik a
Dunában való halászat. (Fényes : Komá-
rom Vármegye. Pest. 1848. 64 lap.)

Legneveztesb ága a komáromi halászat-
nak mindenesetre a viza- és tok-fogás, azért
érdekesnek tartom e tárgyat bővebben kifej-
teni. A viza és tok a vándor halnemekhez
tartozik és hazájok a Fekete-tenger, hol mint
csendesebb és bátorságosb helyen szoktak
ívni. Február vége felé ezrével jönek ki a
tengerből az oda szakadó folyókba, ugy a
Dunába is, innen aztán a Tiszába és más na-
gyobb meílék-folyókba, egyes vizák olykor
felmennek egészen Pozsonyig, de már azon
tul ritkán találtatnak, s igy ha a Duna csa-
varodásait fel számi áljuk, közel ötszáz mér-
földet utaznak el hazájokból, és pedig min-
den évben Komáromig, sőt Győrig feljővén;
a Fekete-tengerből mártius elején indulnak
ki, igy hét hónapon át utazván, fel és le na-
ponkint két mérföldnél több utat tesznek
raecr. — Mikor felfelé a viz ellenében jönek,
akkor a folyam fenekén úsznak, nem lévén
ott a viznek oly nagy sebessége, s igy a fel-
uszás kevesebb erővel jár; mikor pedig ha-
zájukba visszatérnek, a viznek felületén tar-
tózkodnak, mivel ott a viz sebesebb lévén,
gyorsabban is evezhetnek. — Nagyobb kér-
dés a természetvizsgálók körében az, mi
okozza ezeknek minden évben való kibujdo-
sását ? Némelyek azt álliták, hogy élelmök
keresésére és üldözésére oszolnak el, de azt
a Fekete-tengerben bővebben feltalálhatnák.
Igazabb oka kibúj dosásuknak az lehet, hogy
ezen gyenge börü halak a férgek miatt nem
maradhatnak nyáron a Fekete-tengerben;
azért mihelyt a tavaszi meleg megszaporitja
a férgeket a tengerben, seregenkint oda
hagyják azt. Ezt megerősíti azon tapaszta-
lás, hogy ha vizát vagy tokot fognak ki a
vízből, fejők bőrén sok apró férgecskét szem-
lélhetni, melyeket ha nagyító üvegen nézünk,
számuk igen' megszaporodik. Bár ki vakarja
meg egy ily kifogott vizának fejét, tapasz-
talni fogja, hogy szintoly örömest állják azt,
mint a balhás ebek. Ezen apró férgek meg-
lepvén a vizák fejét, mindjárt tavasz kedeté-
vel a Fekete-tengerben, ott nem maradhat
nak a "agy viszketegség miatt, s azért usz-

uak szüntelen viz ellenében, mert ez a hüves
és sebes viz némikép vakargálás helyett
szolgál nekik; ha csak el nem fogatnak,
mindaddig felfelé úsznak mig ezen férgek-
től meg nem szabadulnak; ezek pedig nem
vesznek el előbb, mint az ősz kezdetével, a
mikor ők is, nem lévén már a vakarásra
szükségök, s talán a viz hüvesedését és az
ívásra való szükséget is érezvén, hazájokba
visszatérnek. Ez a viszketegség, nem pedig
ügyetlenségök okozza azt is, hogy ezen hat,
hét, sőt nyolez mázsás vizák könnyen enge-
dik magukat megfogatni. Mihelyt észreve-
szik a halászok, hogy viza van hálójokban,
csendesen viszik azt a part felé, s mikor
annyira vitték, hogy a Duna gázolható, ak-
kor közölök egy bemegy a Dunába, hónaljig
vagy nyakig való vizben megfogja a viza fejét,
s a nála levő kötelet rá hurkolja, s többek
segitségével a partra kihúzza.

A viza feje széles, rövid, bőre sima, a
hátán fekete, oldalán kékes hullámzó, hasán
fehér; hossza 2 öl, néha több is, súlya ná-
lunk 2—8 mázsás, de az oroszoknál a Jaik
folyóban nem ritkán 10 mázsásokat, 18—24
lábnyi hosszukat is fognak. Igen falánkok,
különösen az apróbb halakat szeretik ül-
dözni, de azért vadkacsákat, sőt a vizén
úszó kákát, gyökeret és fadarabokat is el-
nyelik; szaporodásuk rendkívüli, mert ik-
rájuk, mely néha 2 mázsa nehéz, 3 millió
petét tartalmaz, húsa ugyan nem oly jó,
mint a tokhalé, de kipótolja ezt az árban
nagysága. Keresett czikk ezenkivül a viza-
hólyag, melyből enyvet főznek.

A tok, mely közönségesen 5—6 láb
hosszú, színe kékes-szürke, hegyes orrú;
apró hallal táplálkozik; húsa különösen jó
izü; már a görögök és rómaiaknál nagy ked-
vességben részesült, igy Athenaus (VII. 15.)
szerint minden nagyobb lakománál főételül
szolgált; Ovid nemes halnak nevezi; Cicero
a tobzódóknak szemrehányáskép hozza fel
vétkül, hogy tokhalat esznek; Plinius (IX.
71.) írja, mikép virággal feldíszítvén a tok-
halat, megkoszorúzott szolgák zenekisérettel
hordták fel a legpompásabb asztalokra. Fo-
gása igen könnyű móddal történik, mert
lomhaságánál fogva ha hálóba keveredik,
meghúzza magát csendesen s ekkor a halász
kötelet huz száján és kopoltyuján keresztül
és csolnakához köti, hanem őrizkedni kell
ekkor farkától, mert volt eset rá, hogy azzal
egy vigyázatlan gyermek lábszárát eltörte.

A harcsa, legnagyobb édes vizi hal, mely
folyóinkban honos, közönségesen 2—3 láb
hosszú, de nem ritkán ember nagyságú s
vastagságú, és súlya mázsás, sőt fogtak már
Dunánkban 9 láb hosszú, két ember vastag-
ságú és két mázsa sulyu harcsát is, azonban
igen lassan nő és nem igen szapora; húsa
fehér, zsiros és szálka nélküli, igen finom izü.
A fönnebbieken kívül Komárom környékén
a következő kisebb halak nyeretnek : ponty
(potyka), csuka, márna, kecsege, süllő, si-
gér, menyhal., kárász, keszeg és sőreg. —
(Mindenes Gyűjtemény. Rév-Komárom. 1790.
III. Negyed. 36. 1.) Okén : Alig. Naturge-
schichte VI. Thierreich III. Bánd 66—88 1.)

1765-ben a rév-komáromi halászok ezéh-
szabályai voltak : „1. Mivel a vasárnapot az
Ur Isten az maga tiszteletire rendelte, azért
mindnyájan a halászok szombaton estve éjfél
előtt haza jönni, ha a széltül vagy mástól
meg nem akadályoztatnak, tartoznak, és a
vasárnapot megüllék, a ki pedig jöhetne, és
meg nem jönne, s elmaradásának más helyes
okát nem adhatná, és a Czéhnek hirére
lenne, ha öreg halász, 2 frtra, ha koczás, 1
írtra büntettessék a Czéhnek ládájába. — 5.
A mely halászlegény czéhbeli halász mester
lenni ^ kivánkozik, az magát a Czéhmester
előtt jelentse a végett és legelsőben is jelentő

131

pénzül a Czéh-ládájába 1. irtot tegyen le,
azután böcsületes születését, 3 tanuló, és 3
vándorló esztendeinek helyesen lett kitölté-
sét bizonyítsa megszokott levél által 'sat. —
13. Az Tanyákon halászó halászok közül, az
kik renddel szoktak tanyát vetni, kiki ugy
vigyázzon halászásra, kiváltképpen akkor, a
mikor az örökhalaknak fogásának ideje szol-
gál, hogy mihelyt az, ki előtte tanyát vett,
letévén az örfáját, mindgyárást utánna Ta-
nyát vessen, hogy kisedeltnes volta miatt
kár ne következzék, ha pediglen azt nem
cselekedne, az olyaténnak büntetése legyen
50 pénz. — 15. Az Dunán, az mint privilé-
giumok tartja az halászoknak, mindenütt
szabadon halászhatnak, de ugy mindazonál-
tal, hogy a földes Uraságnak, az kik földén
halásznak hirt adjanak, a kik a Czéhek kö-
telesek, ha pediglen a halászok közül vala-
mellyik, valamelly földes urnák a Tanyáján
avagy földén Vizát, Tokot, vagy Söreget
(mellyek másképpen kötöles halaknak hivat-
tatnak) fogand, tehát abból járandó negye-
det az földes Urnák, az kinek a tanyáján fo-
gatik, igazán kiszolgáltassa. — (Tudom.
Gyűjt. 1823. VI. 75. 1.)

1778-ban a viza —és halfogók a városnak
39 ftot fizettek évi haszonbért. (Korabinszky.
Almanach von Ungarn Wien 1778. 393. lap.)

1820-ban s halászok öreg hálósok, —
i koczások — és horgászokra osztályoztattak,
de mind egyczéhbeliek voltak. Legjelesbek
az öreg hálósok, ettől a többieket csak a sze-
génység tartja viszsza; ilyen öreghálós mes-
ter 8, amazok igen sokan voltak. Némelyek
egyszersmind halkereskedök is és nevezetes
kereskedést űznek Nagy Szombatba, Po-
zsonyba, Bécsbe és máshova is, sőt helyökbe
is jönek az idegen vevők. Ennek tulajdonit-
ható, hogy Komáromban a hal nem oly olcsó
milyen lehetne; átalában az itteni halászok
igen ügyes viza- és tokfogók —• 1848-ban
volt ugyanott 19 halász, 1 legény, 7 inas.—
(Tudom : Gyűjt. 1825. V. 31. — Fényes :
Komárom-Vármegye. Pest, 1848. 71. 1.)

Említésre méltó a Komáromban szoká-
sos „halebéd" és annak főkelléke, a „halászlé";
ezen ételt ponty-, harcsa — és keesegéből,
vöröshagyma-, só és paprikával fűszerezve s
bográcsban megfőzve, készítik, melyet a vá-
ros polgárai vig körben, többnyire a halász-
tanyán, szabad ég alatt szoktak elkölteni, sőt
ritka komáromi lakos, ki azt maga ne tudná
elkészíteni, nevezetes pedig ezen halászlé
már csak azért is, mert annak készitésmódja
egyedül Komáromban és Szegeden otthonos.

Mióta a gözhajózás által okozott hullám-
zás zavarja a halak ivását, elmosván a lera-
kott halpetéket, a halászat Komáromban
hanyatlóban van, mint az ottani halászok
vélekednek; legalább oly dus eredményt
nem nyerhetnek, mint a múlt századokban,
azonban most sem ritkaság a nagy hal Ko-
márom vizeiben, különösen vizapálykor igen
dus halászatok szoktak történni. Most sem
szűnt meg azért az ottani halászok kitartása
és szorgalma, mely néha dúsan megjutal-
mazza fáradozásukat. Szinnyei József.

Kiadó szállások Londonban.
London, márt. 20.

Térjünk egy óranegyedre vissza a kiállításra,
nemhogy még egyszer végig menjünk rajta, hanem
hogy azon jelentések egyikét vizsgáljuk közelebb-
ről, melyek avval szoros kapcsolatban álltak, vagy
— helyesebben szólva — annak kifolyása által j
magyarázhatók meg.

Bár mennyire lett legyen is elragadtatva az
idegen a kiállítás csodái, s a világváros neveze-
tességei által, annyi bizonyos, hogy a lakás meg-
keserité minden örömét. Londonban laknia nem
lehetett, másfelé kellett szállást keresnie. A ké-
nyelemről azonban minden esetre lemondhatott;

s az ember a múlt évben nem is azért ment Lon-
donba, hogy kényelmének adózzék. De lakni utol-
jára mégis csak kell; csak nem lehetünk el azon
tető nélkül, melynek ótalma alatt nyugalomra
hajtsuk fáradt fejünket. Vannak emberek, kik a
világ minden részében bírnak rokonokkal. Az ily
szerencsések számára mindig áll készen egy lakás
a Csatornán innen vagy tul. Más ember fia azon-
ban, ki nem dicsekedhetik ily szerencsével, csak a
vendéglő, s a butorzott szállás között választhat.
Angolországban a két említett szállás-nemhez
még egy harmadik, az úgynevezett „honrdivg
houseíe is járul.

A „boarding-kouse. specifieus angol intéz-
mény. Ismerjük azt az ujabb angol regény-iroda-
lomból. Irigylendő halandó az, ki ez intézményt
nem saját tapasztalásból ismeri. Fő előnye annak
a tisztességes külső s el is lakhatik abban minden
tisztességes ur és asszony. A matrona, ki teje ez
intézetnek s rendesen, a rcspectabilitás fogalmá-
nak növelésére, fehér hajfürtökkel ékeskedik,
mindazok jelleméért kezeskedik, kik vendégsze-
rető födele alá gyülekeztek. Az ősz fürtök minden
gyanút távol tartanak. Egy;>boardin<j-house1' ren-
des inventáriuma áll egy testes öreg urból,kiakét
India egyikéből tért haza, aztán szende német if-
jonczból, ki angol szóra jött ide s végül egy piani-
nóból, mely különösen alkalmas elegicus ömlen-
gésekre. A többi mind esetleges. Az egyik boar-
ding-houseban vas-, a másikban fa-ágyakat látunk,
szinehagyott, fakó függönyökkel, melyeknek mus-
trája két ódon, tánezoló angyal, s egy takarót, mely-
lyel a legrövidebb ember sem bír betakarózni. A
többi boarding-house bútorai, szőnyegei és függö-
nyei is különféle fokait mutatják a ro katagság-
nak, pornak és toldott-foldottságnak.

A társaság fölötte vegyes és változó jellemű.
Ritka eset, hogy valamely vendég a boarding-
house kényelmeit egy hétnél tovább elviselje.
Nőkben sincs hiány; de a boarding-house hölgyei
azon ideggyöngeségben szenvednek, mely a szép
nemnél akkor szokott mutatkozni, ha egy bizo-
nyos kort, a férjhezmenetelre való kilátás nélkül
ért el; e nők az erényességről tulcsigázott fogal-
makkal birnak és társalgásuk szigorú nézetek ál-
tal jeleskedik. Fiatal és csinos nők egy boar-
ding-houseban sem találhatók. Asztal fölött az
indiai öreg ur viszi a nagy szót s a társaságot av-
val igyekezik mulattatni, hogy a szemérmet* ger-
mán ifjút telhetőleg viczezeli, kopott, stereotyp él-
czekkel. Az ételek a ház kiváló előkelőségének
megfelelők. Minden vendég szabadságában áll
annyit enni, mennyi neki tetszik; de sokat enni
rósz, ízlésre mutat.

A pecsenye megfordított arányban áll az ét-
kezők számához s a fehér fürtös hölgy ugy ért
annak bonczolásához, hogy jó darab marad meg
belőle a másnapi reggelire. Az említett fehér für-
tös nő, mint ezt hirdetéseiben olvashatjuk, a boar-
ding-house minden lakóját „boldoggá" akarja tenni,
„édes otthont, saját tűzhelyet" adva nekik, hogy
ugy érezzék magukat, „mint egy, és ugyanazon
család tagjai."

Mindenkinek saját belátására bizatik, kitalálni
azon viszony természetét, melyben a félénk jünw-
ling az indiai bácsihoz áll, ki mindig neveti, rá-
szedi őt, vagy azon hölgyekhez, kik nővéreknek
öregek, anyáknak tulerényesek, s minden egyébre,
a mije férfiúnak lehet egy nő, sokkal tisztesége-
sebbek. E „családi boldogság'- ára is igen tisztes-
séges s öszhangban áll á háztartással s a házban
uralkodó modorral és finom szokásokkai.

Ez tervrajza egy „ajánlásra méltó" londoni
boarding-house belső életének.

Londoni vendéglőben lakni, nem teljes lehe-
tetlen, de nem angolos. A londoni szállodák csak
arra valók, hogy bennök meghaljunk s reggeliz-
zünk. Egyébre nézve nem is léteznek. Igaz, hogy
Jermyn-streetben és Charinq-croszban vannak ven-
dégfogadók, melyekbe gazdag, fogatos és lakájok-
kal bővelkedő nagy urak, külországi követek és
incognito utazó koronás fők szállani szoktak, ha
Londonba jőnek. Eugénia császárné utolsó ittlé-
tekor Claridgenél, és a japáni követek Marlaynál
szálltak meg. Hanem ezek aztán olyan fajta embe-
rek, kik^ az ily drága mulatságot meg is birják
fizetni. Egy fiatal házaspár, mely a Brunswick-
hotelbe tévedt, számadását a Timesben közölte.

a Timesben, szép nyugalmasan leült, hogy e világ-
lap kiadójának megírja, miszerint — tökéletesen
ugy van, már az ő vendéglőjében ilyenek az árak, s
aki hozzá száll, az legyen elökéezülvcaz árakra.—A
londoni szállodák nagyobb része csak hálószobáké
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ból áll. Minden emeletben van ugyan (aajátkép)
egy „sitting-room," az az lakszoba is; de ezt kü-
lön kell bérelni s a vendégek által rendesen csak
a végre használtatnak, hogy nagyobb látogatáso-
kat fogadhassanak el. Minden egyébre nézve,
mi az alváson kiviil az élethez tartozik, közös
termek vagy szobák vannak földszint.

Van itt coffee-room, a reggeli, „commercial-
room" az üzleti látogatások, és „s)nooking-room"
a dohányzók számára. Mit kedélyességnek, ottho-
nosságnak vagy lakályosságnak szoktunk nevezni,
a londoni hotelekben nem létezik s mielőtt reg-
geli lapjához vagy szivarjához juthat az ember,
föl-alá kénytelen futkosni a lépcsőkön s egyik
szobából a másikba kell botorkálnia. Az olyan
számára tehát, ki megszokta, saját lakásán nem-
csak aludni, hanem a körülményekhez képest reg-
gelizni, szivarozni, lapot olvasni és barátokat is
fogadni, csak a butorzott szállás — ,,appartement-
furnished" kinálkozik.

Egész könyvet Írhatnék ezekről az „appar-
tement-furnished" -ékről!

Hányszor intettek már felém valamely ablak
üvegtáblája mögött, a vörös selyemzsinóron aláfi-
tyegő czédulák! Hány ajtókopogót — Angolor-
szágban a csöngetyűt kopogó helyettesíti — hoz-
tam már mozgásba s hány szolgálót kérdeztem
már, miután ajtót nyitottak : „melyik az a kiadó
szoba ?" — s
hányan dicsői-
tek, magasz- -™"
talák élőt- T—---^".
tem az ,,ap- '• - * — ^
p a r t e m e n t "
előnyeit! ,

A száraz- j
földön a kia-
dandó szállás
s bérbeadó
egészen más
d o l o g mint
Londonban.
— Fél P a r i s
„chavibres a
loueríl-hö\ áll
s Bécsben Pes-
ten a „külön-
bejáratu, ab-
lakkal utczára
szolgáló szo-
bák" napiren-
den vannak.
L o n d o n ban
mindenkinek
saját háza van.
„My house is
my castlel"
Házam nekem
e r ő s s é g e m !
— Jól emlék-
szem, midőn
ezelőtt több
évvel laktam
N.-Kőrösön,
Sándor uram-
bátyám asztal
fölött csalá-
dostól szörnyen Kinevetett, midőn azt állitám,
hogy Jókai valamelyik beszélyében, az angol lak-
modor miatt tüzes menkő gyanánt káromkodó
táblabiró nem Inában szedtevettézett a miatt,
hogy minden családnak külön kapuja, hogy első
emeletben az ebédlő, másodikban a társalgó, har-
madikban a háló volt — mert csakugyan ugy is
van. Komolyan azt hitték, hogy Jókai viczel.

Bár Londonban elég utcza van, melyek csak
bérbe-adásból élnek, de az idegenre mégis
görbe szemmel néznek, ha szállást akar kivenni.
Ep ugy lehet az az idegen „Swell mob's man," az
az magyarán mondva, tolvaj tisztességes ruhá-
ban. Londonban a bérbe-adás bizalmatlansággal
kezdődik, s hogy igazat szóljak : a bizalmatlanság
kölcsönös. Londoni házban hányféle lehetősége
van az elrejtett titoknak, ha életünkben először
lépünk be annak kapuján! De az ember belefárad
házról házra, utczáról utczára vándorolni; az a
lakás legjobb, melyet először fedeztél föl, bútor-
zata tűrhető, van gáz-lámpája, sőtgáz-lángos kan-
deláberja is, hálószobája tágas és csöndes, a viz-
vezetés tökéletes — az árra nézve megalkuszol s
aztán behurczolkodol.

Londonban csakugyan ne is várja azt valaki,
hogy az első napokban jol érezze magát szállásán,
és ez ugy hiszem, nemcsak itt de másutt is ugy
van. Eleinte Londonban csakúgy mint másutt,
nemcsak a kellemetlen kipakolás vár reánk, de
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még az is nagy gondot okoz: ezt amazt legczélsze-
rübben hogyan lehetne elrendezni, elhelyezni. Az
uj térbe bele kell élnünk magunkat 8 ez operatió
ép oly nehéz mint unalmas. Sajátszerüek azonban
azon fölfedezések,miket naponkint csinál az ember.
Midőn a selyem ruhás és aranylánczos háziasszony
kalauzolása alatt nézted meg a szobákat, mialatt
az szelid hangon figyelmeztetett leendő lakásodnak
megfizethetlen előnyeire és feltűnő szivélyesség-
gel viseltetve „jövendőbéliének" (már mint la-
kójának) egészsége iránt : a bútorokon mi ki-
vetni valót sem találtál. A függönyök le voltak
eresztve, hogy a szőnyegeket a naptól megóv-
ják s az ezáltal okozott félhomály szemeidet meg-
vesztegeté. Most azonban, midőn a nap teljes
fénye jő be ablakaidon, ugy találod, hogy a búto-
rok már meglehetősen nyüttek, s hogy a szőnye-
gek elannyira szinehagyottak már, hogy a napnak
alig maradt meg valami, mit halványítson. A
zsöllye, mely talán azon titkos ok volt, hogy e
szállást kivetted, behurczolkodásoddal már is ki-
költözködött, vagy ha megmaradt, a vele való kö-
zelebb érintkezés által ugy vagy meggyőződve,
hogy a rugók el vannak törve. Ama szekrény,
mely oly alkalmasnak látszott a fehérnemű befo-
gadására, roszul, azaz sehogysem csukódik, mig a
másiknak zárja jó volna, de kulcsa nincs.

A theatartó hasonló tökéletlenségben azen-

H a t v a n i r e f . n é p i s k o l a . ( S o m o g y b a n ) .

ved. Az ágy tüzetesb megvizsgálása után kitűnik,
miszerint a párnák oly simák, mint a gyalult
deszka s a matráczhoz ha nyúlsz, ugy véled,
mintha az holmi üvegcserepekkel volna kitömve,
mik elődöd egy ittfelejtett palaczkjától származ-
nak. A tükörnek az a sajátsága, hogy arezodnak
oly szint ad, mintha beteg volnál, s oly alakot,
mely nagyon hasonlit a fogfájós ember földagadt
képéhez. Az ajtókilincsek jelleme nem mondható
szilárdnak, miután mindig a maguk tengelye kö-
rül forognak, anélkül, hogy legcsekélyebb benyo-
mást gyakorolnának is a zárra, s az ajtót azon
szokásából, melynélfogva mindannyiszor kinyilik,
a hányszor becsapod, csak ugy veheted ki, ha be-
lől székekkel torlaszolod eí. — Kapukulcsot —
„the latchkey" — mely az örökösen bezárt londoni
házaknál kikerülhetlen bútor — nem is kapsz,
bár azt, mint meg volt igérve, már első nap kel-
lett volna átvenned; s a szerencsétlen bérben lakó
kénytelen, órahosszat állani künn a hideg éjben
vagy esőben, hasztalan erőlködve az első álom
ólomkarjai között horkoló szolgálót fölcsenge-
tyüzni. Hogy másnap reggel a nap, s az ennek
sugaraiban tánezoló rovarok által idejekorán föl
ne keltessél, kénytelen vagy a függonytelen ablak
ele sláfrokkot, üngöt vagy plaidet akasztani, mely
drapperia ha nem emeli is a szoba tetszősségét,
de mindenesetre csökkenti annak világosságát.

Ezek oly calamitások, melyek nem specialiter

tengerentúli jellemmel birnak. Peccatur intra
muros et extra. Hiúmnak falain kivül és belül
akad baj, és rósz szállás mindenütt van a világon.
Most azonban beállít maga a vén Angolország,
„old England" az ő kedves „szekatúráival." A
földszinti társalgó szobában — „parlour" —
melyben maga a háziasszony lakik, oly arezokat
veszünk észre,melylyékkel addig nem találkozánk.
A hangos beszéd azonnal halk suttogássá csökken,
ha a szállás-bérlő halad el arra. Különös sejtel-
mek fogják el őt. Egy este, midőn haza tér s »
„csilárnak" ágait föl akarja gyújtani, légsze»z
nem jő és sötétben kell fölkeresni ágyát. Másnap
reggel, hogy mosdó-szekrényéhez lép s a csapot föl-
csavarja, viz nem jő s az üvegben felejtett tegnapi
maradékkal kell beérnie. A leány, ki rendesen kiszol-
gálja őt, dúlt vonásokkal tér szobájába és kérdé-
seire nem akar felelni. Végre egy fél koronával ki-
nyitod száját és rémület fog el, midőn megtudod,
hogy a lady —• megszűnteié fizetését! A gáz-
társaság megtagadá a légszeszt; a vizvezető-tár-
saság a vizet. — Itt a hátrálás ideje! Egy nappal
tovább időzni e házban veszélyes, mert holnap
beállítanak a hitelezők és elveszik a te ingeidet, a
te kabátodat, a te órádat és a te pénzedet. Mert a
bérben-lakó old Englandban minden ingóságával
kezeskedik a háziurért. Fölséges, utánzásra méltó
törvény, különösen pedig a kéjutazóra nézve, ki leg-

kényelmesb
módon szaba-

. ~ dul meg ter-
hes podgyá-

~ "; ;-~
: - " szától e s z e -

retetreméltó
szokás által!

J.; Tehát ki
kell hurczol-
kodni, mindea
áron s mentői
előbb! Igen,
de hová? Ugy
le vagyunk fe-
szülve, s ugy
el vagyunk
készülve min-
denféle bal-
esetekre, hogy
r á n k néz-
ve mindegy
akár hova me-
gyünk, ha csak
e borzasztó
házból kisza-
badulunk. —
Szemközt van
egy csendes
utcza. Nem
igen látszik
ugyan valami
előkelőnek,
de nyugalom
után epedünk.
Ott látunk egy
kis h á z i k ó t
ezen ismeretes

• fölirattal : —
„appartements

furnished." — Kopogtatsz, kérdezősködöl, körülné-
zesz, megalkuszol a bevonulsz, boldogan afölött,
ha mögötted becsapódik a kulcstalan szomszédliáz
kapuja. — „Mit cselekedtél!?.." kiált föl barátod,
kinek megmondod uj szállásodat. „Hisz ez Lon-
donnak leghirhedtebb utczája! Jó neveddel játszol,
hiteledet koczkáztatod, ha abban az utczában la-
kol!" — Elhatározod, hogy minden hozzád czime-
zett levél, küldemény, meghívás, látogatási-jegy
barátodhoz intéztetik, s mindezt — mig megfele-
lőbb lakásra akadtál — azon ürügy alatt, hogy rö-
vid időre falura mentél. És midőn néhány nappal
később első keserű tapasztalásodnak háza mellett
elhaladsz, édes elégtételedre, azon az ajtón, mely
annyiszor boszantott, nagy, nyomtatott hirdetést
pillantasz meg s a következőt olvasod le róla :

„Mr. Marsh szerencsés tudatni a t. ez. közönséggel,
miszerint a közkedvességü és keresett családi residentia
egészen uj és fényes bútorzatával együtt, adósságok
miatt szabad kézből eladandó. — Tüzetes utasítások iránt
méltóztassanak Mr. Marsh intézetéhez, 2. Charlotte-Row,
Mansion-House, fordnlni."

Ha Mr. Marsh szerencsés, a korábbi lakó
még szerencsésebb, midőn órájához és tárczájához
nyúlva, arról győződik meg, hogy ott vannak zse-
bében és fölötte bánatos pillantást vetve a „közked-
vességü családi residentiára," teremtőjének hálát
ad, hogy az eladandó „fényes" bútorok sorába
nem tartoznak ékszerei és ruhái. Dr. Tőkés.

A hatvani réf. népiskola.
(Somogyban.)

Korunk elutasithatlan kivánata a népne-
velés. Hajdanta — söt még nem régiben is
— a népmüvelödés ezen éltető gyökere
parlagon hevert. Most sok helyen melegen
karolják fel ezen ügyet, bár teremne e szép
igyekezet óhajtott gyümölcsöket!
Puszták voltak, vagy épen hiány-
zottak az iskola-épületek, s ezért
pangtak az iskolák szellemileg is.
De minő képtelenség is kivánni,
hogy egy nyomorult, roskadozott,
s gyakran ajtó s ablaknélküli, füs-
tös, mocskos zugban tanítsa jó
kedvvel, kedvetlenül és kénysze-
rítve megjelenő tanítványait a fa-
lusi tanitó, s buzdítsa a rendre,
jóra, szépre, nemesre, ha körülte
mindenütt rendetlenséget, szeny-
nyet, nyomort lát és tapasztal.
B.-Somogy kisebb egyházai sokáig
nem voltak kivétel ezen rovás alól.
Ma is van még itt néhány egy-
házközség, melyek iskolája olyan,
hogy belőle csak hanyagság és in-
ség néz ki; a legutolsó penészes
vagy poros kalyibák ezek,melyekbe
a gyermek csak ugy igyekezik, mint
az elitélt a siralomházba. A leg-
nagyobb rendetlenséghez szokott
gyermek is szivesen siet oda, hol
gyönyörködtetheti szemeit ; jó
kedvvel keresi fel az iskolát, ha
annak ugy külsején, mint beljében
az előtte ujságszerü rendet, csint,
és izlést tapasztalja, mig irtózva
fordul vissza azon ijesztő zugtól,
melyről azt hiszi, csak azért van a ^
világon, hogy az az ö testi, s lelki
tömlöcze legyen.

Néhol már szépen látjuk fel-
karolva a népnevelés szent ügyét.
Somogyban is ittott csinos iskola-
épületeket látunk emelkedni az
eddigi rozzantak helyett. Kezdi
belátni a nép, hogy az iskola csak-
ugyan az első nélkülözhetetlen in-
tézet, melyben anyagi s szellemi
boldogsága gyökerezik. Alig épült
fel a darányi népes ref. egyház
csinos és czélszerű iskolája; (en-
nek rajzát és ismertetését is a
Vas. Újság m. évi folyamában lát-
tuk) rögtön követte annak példá-
ját a hatvani egyház is.

Hatvan Szigetvárhoz egy órá-
nyira, kis térségen fekvő helység,
480 lelket számláló egyház. Né-
hány év óta a lelkészi hivatal
mellett segédtanitó is működött.
De érezve a nép a rendes tanitó
szükségét, minden erejét megfe-
szítve oda működött, hogy miután
fundusa nem volt, melyre iskoláját
építse, a lelkészi belsőségből ha-
sittatott ki egy e czélnak megfe-
lelő helyiséget, s arra a képünkön
látható s a nép csekély számához
és erejéhez mért csinos iskola-épü- —
letet emelte, s abba rendes tanítót
alkalmazott.

Az iskolaépületben van 2 igen
csinos szoba a tanitó számára, konyha, igen
czélszerű és tágas tanterem, kellőleg rendez-
ve, világos nagy ablakokkal; azután kamra,
és ezentúl nagypincze,s gazdasági épületek.
Maga az iskola-épület, a nép által önként
teljesített segéd-munkákon, fuvarokon, nap-
számokon stb kivül, 1370 forintba került.
Ezen összeghez — áthatva a nevelésügy iránti
lelkesültségtől, _ herczeg Bathyány" Fülöp,
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mint a helységbeli legnagyobb birtokos, 100
forinttal, és 8000 faltéglával járult.

Az iskola felépülvén, a buzgó gyülekezet
még többre tör; érzi maga a fogyatkozást,
s nem hagyja magát serkentetni, minden
erejét felhasználva azon iparkodik, hogy
egyháza és nemzetisége iránti kötelességeit
mihamarább, és tökéletesen teljesíthesse.

szobájával, melyben a család számos tagja
kuncsorog, mely szobába két tenyérnyi
nagyságú, fól nem nyitható ablak ad némi
fél-világosságot. — A viskó másik végéről
nyekereg szétnyiladozott ajtaja az iskolá-
nak, melyből kimagyarázhatatlan nyomoru
ság néz ki. AH ez épület a faluvégen, mint
holmi czigány-kunyhó. Kertje egy talpalat-

nyi sincs, sem gazdasági épülete.
Udvara Fiúméig terjed, mert a
küszöbön kivül a széles országút
fehérlik. Különben az épületet az
összeomlás ellen néhány erős czö-
löp védelmezi.

Bár ébredne már minden egy-
ház azon tudatra, hogy iskoláját
vegye kellő pártfogolás alá, s isko-
la-tanitójának kellőleg tudná mél-
tányolni jutalmazhatlan fáradsá-
gát, és segítene sanyarú helyzetén.

Hassunk, a mint lehet! áldva
áld a nép is, látván hasznát an-
nak, a mi lelki, testi jólétét elő-
mozdítja. *) B. V.

Sz. Imre szobra Zirezcn.

Mint látjuk, nem valami roppant épület
ez magában véve; de teljes elismerésre méltó
más, népesebb egyházak iskoláihoz képest is.
Ismerek itt még nem egy iskola-épületet,
melynek állapotát igy lehetne lerajzolni :
egy vesszőből font, és sárral bemázolt viskó,
melynek egyik végén a konyhaajtó — ké-
ményt pótlólag — fújja a füstöt oda, hol a
tanitó lakosztálya nyílik egy alacsony kis

Imre herczeg szobra Zirczen.
Hazánk egyik nevezetessége a

Bakony, melynek, mint annyi sok
egyébnek honunkban, szintén ro-
szabb hirét költötték, semmint
megérdemelné. A 42 négyszög
mérföldnyire szétágazó Bakony-
hoz hajdan Somogy és Zala erdei
is tartoztak, de a szorosan vett Ba-
kony Veszprémmegyében terjed
el. Nem csak külföldön, hanem so-
kan még itthonn is csak ugy is-
merik, mind vad rengeteget, uton-
álló haramiák rejtekhelyét, leg-
fölebb mint nagyszerű sertés-ta-
nyát. A ki azonban keresztül-
utazza, láthatja, hogy a Bakony,
hazánk egyik még ki nem bányá-
szott, gazdag terménytára, hol a
különféle alakú szép hegyeken nem
ritkán rendszeresen kezelt, bükk-
és körös-, cser- és tölgyerdök gyö-
nyörködtetik a szemet, — mig
irtványos kies völgyeiben csinos
falukat s városokat találunk, ipa-
ros telepeket, apátságokat s vár-
omladékokat, s mindenütt szor-
galmas földmivelöket szemlélünk.

A ki Veszprém város felöl ve-
szi erre útját, először is Kádárta
helységbe ér, mely a veszprémi
káptalan birtokaihoz tartozik ; la-
kosai többnyire reformátusok. Ez-
után következik a sok élezre tár-
gyul szolgáló Rátót, herczeg Esz-
terházy birtoka; legnagyobb ne-
vezetessége az, hogy itt a kath. és
ref. hívek szép egyetértésben egy
fedél alatt imádják az Istent, mi-
után templomaik közös tető alatt
csak egy válaszfal által vannak el-
különítve. Ez is mutatja, hogy a rá-
tótiak is okosabb emberek, mint a
hir mondja rólok. — Ezután hegy,
völgy, zordonabb s szelídebb tájak
váltogatják egymást, mig Eplény
pusztán elhaladva, nemsokára sze-

münkbe tűnik a zirczi apátság messziről fe-
hérlö két tornya. Majd bejutunk Zircz mező-
város csinos házakkal beépült széles utczá-

*) Legörvendetesebb mindenesetre az, hogy népünk
sok helyen saját ösztönéből, önként felajánlott munkájá-
val és áldozatkészségével állítja fel iskoláit, s ezáltal mű-
velődési hajlamának adja szép bizonyságait, s becsületet
vall az egész világ előtt. Ily elismerésreméltó szellemnek
már többször mutattuk be élő példáit, s ez lösz a Vas. Újság-
nak ezentúl is egyik legkedvesebb kötelessége. Szwk.
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jába, melynek végén terebélyes hársfák ár-
nyai alatt az apátságnak csak a múlt évti-
zedekben befejezett gyönyörű épülete áll,
melynek belsejében valódi fényt és oly
finom izlést találhatunk, a milyent a vad
Bakonyban csakugyan nem keresne senki.

A zirczi apátság hu rajzát már a Vas.
Újság 1856. évi 20-ik számában közöltük s
itt most inkább némi történelmi adatokra
hivjuk fel olvasóink figyelmét.

Zircz, Imre király birtoka volt, ki a cis-
tercita rend számára, mely hazánkban már
1134 óta ismeretes volt, itt apátságot s tem-
plomot emelt. 1198-ban zárdát építtetett s
azt dus javadalmakkal megajándékozá. Ezen
alapítás emlékét fenntartá egy, az idők viha-
rai után a romok között talált s most a tem-
plom ajtajához közel a falba illesztett k<">-
tábla, ily felirattal :

IN. NOIE. PATS. ET. FILII. ET. SPS. STI. HOC.
ALTARE. FVNDATV E. F. AlMERIC. REGE.

W. GARINO.

(a mi igy olvasandó : In nomine patris et
filii et spiritus sancti hoc altare fundatum
est fundatore Aimerico (Emerico) rege Un-
garino).

Az évek emlékét pedig fenntartja egy, a
hajdani pompás templomból származó góth
faragványu oszlopmaradvány, melyre az
ujabb kor Sz. Imre herczeg (Sz. István fia)
szobrát helyezé (mint azt mellékelt képünk
mutatja.) Ez os/.lop tetejét négy angyal
környezi, s mindenik külön vértben egyegy
föliratot tart, melyek, fájdalom, már alig
olvashatók. Az egyiken ez áll: 1198 fundata;
a másikon : 1526 exeernta; a harmadikon :
CanDIDA re DeCorata Laetor (1751). E né-
hány szó és szám elmondja az apátság tör-
ténetének föbb pontjait. Ugyanis 1198-ban
alapittatott; 1526-ban, a mohácsi vész vitán
elpusztult, s tagjai elszéledni kényszerül-
tek. Sok viszontagság után , mialatt az
apátság és birtokai mindenféle kezeken men-
tek keresztül, ismét jobb idők jöttek s mos-
tani temploma 1751-ben szenteltetett fel.
1810 óta ismét önálló apátság s ezen időtől
fogva évről évre emelkedett fénye és virág-
zása, ugy hogy ezen apátság jelenleg mind
anyagi mind szellemi tekintetben hazánkban
valódi példány-intézetnek tekinthető.

Mérges növényeinkről.
Bolonditó csalmatok.

(Hyosciamus niger. Népies nevei : belénd-fü, bölóndek,
bolonditó, disznóba!)).

Ha figyelemmel kisérjük a napi eseményeket,
fájdalommal kell bevallanunk, hogy alig van köz-
ség vagy puszta hazánkban, melynek területén
évről évre ne fordulna elő eset, hogy nem egy
ember élete oltatik el vagy forog veszélyben, egy
vagy más mérges növénynek, tudatlanságból, oly-
kor véletlenségből történt megevése által. Azért
nem tartjuk czéltévesztőnek, ha ezen, a nép kö-
zött szélesen elterjedt lapban, mérges növényeink
ismertetésének időről időre helyet enged s a fe-
nyegetett élet s egészség körül szükséges rögtöni
eljárást közli, hogy magát az illető környezete
addig is tájékozhassa, mig orvos érkezhetik. Több
haszon háramlanék szerintem ezáltal a közegész-
ségre, mint ha nem orvosok számára — rögtön
támadt betegségek elhárítására irt hasonszenvi
utasítások ezer meg ezer példányban keringenek
népünk közt.

Jelenleg mérges növényeink egyik, mond-
hatni legelterjedtebbikének, a bolonditó csalma-
toknak ismertetését, s a bevevése által támadt
mérgezési tünetek — valamint némi rögtöni se-
gély nyújtás — magyarázatát adjuk a követke-
zőben :

Ezen növényt bóditó hatása után nevezték el
bolonditónak, csalmatoknak pedig azon hasonló-
ságból, mely apró magvait magában záró tokja és
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a csalnia*) között van. — Tartozik ezen növény
Linné szerint az 5. himes 1. anyások közé. A ter-
mészetirendszer pedig a csúcsor-félék, (solanaceae)
első alrendéhez, a dohány-félékhez (nicotianeae)
sorozza.

Június — septemberig, olykor tovább is vi-
rágzik. Bokrétája tölcséres, öt metszésü, melyek
közöl egy szélesebb; szine a virágnak szennyes-
sárga , barna-piros csikókkal hálózva, a bokréta
torka setét-veres. Tokja kupakos, egy rekeszü,
magvai aprók, mint a mák, azonban vesédedek. —
Az egész növény 1 — 3 láb magas, szára fűnemü,
felálló ágas, gyapjas, gyökérlevelei szárnyasán
hasgatott öblösök, szárlevelei ülők, hosszudadok,
ezek hónalján ülnek a virágok féloldali fü-
zérben.

Nálunk országszerte vadon tenyész árkokban,
útfélen, szántóföldeken, kertben, udvaron, szemét-
dombon, házak, s lakások körül, épen ezért törté-
nik általa oly gyakran szerencsétlenség. — Mérges
ugyan a növénynek minden része, de leginkább
magva és gyökere az, mi mérgezést okoz, mert
levelein, szárán és virágán az undorító, bóditó szag
jobban feltűnvén, — figyelmessé tétetik s önkén-
telenül elfordul tőle az ember. — Magva már nem
oly átható szagu, de meg. kivált gyermekek köny-
nyen összetévesztik a mákkal s mák gyanánt
nyeldesik el.

Gyökereit avatatlanok petrezselyem-gyökér
helyett nem egyszer használván, — magukat ve-
szélybe döntötték.

De nemcsak vigyázatlanok vagy avatatla-
nok járják meg a böléndekkel, hanem a könnyen
hivők is, mikor a kuruzsuló vénasszonyok kezé-
ből , mint csoda-irt vagy csoda-fürdőt elfo-
gadják.

Leggyakrabban fájó fogak füstölésére fordit-
tatik, mi ugy megy véghez, hogy magvaiból izzó
szénre vagy parázsra hintenek, s füstjére tartja a
fogfájós beteg száját tátva, feje pedig nagy ken-
dővel takartatik le, inkább igy hatván a füst, a rom-
lott fogakból biztosabban kipotyognak szerintök a
kukaczok.

Apró férgeknek ismerik el ugyanis az izzó
parázson felpattogott böléndek-magvakat, me-
lyeknek széke a magburoktól megszabadulván,
mint apró fehér testek úszkálnak a parázstartó
edénybe a később töltött viz felszínén, mit a vén
asszonyok corpus delicti gyanánt mutatnak fel,
azaz : arra hárítják a fogfájást s vigasztalják köny-
nyenhivő betegeiket, hogy kihullván fogaikkal az
apró férgecskék, nem fognak többé fogaikra szen-
vedni, de csakhamar a bódultságból kijózanodva,
kénytelenek észrevenni elámittatásukat; észrevé-
teti velők azt az újból jelentkező kinos fogfájás.
Használják leveleit is hasonló bajban, dohánynyal
keverten felpipázva, zöld leveleit pedig fájdalmas
daganatok borogatására.

Megjárta a kuruzsolás, a csodakenőcsök bű-
vös mindenható erejének elhivése, a szegedi bo-
szorkányok korában, de sajnos, hogy a XlX-ik
század 2-ik felében a művelt Európa lakói közt
még mindig nagy tere van az ily bűbájossá-
goknak.

Nem mulaszthatom el az oroszok ide vonatkozó
szokását megemlíteni. Minden nemzetnek meg-
vannak szokásaik, egyik egy, másik másféleké-
pen igyekszik vendégszeretetének jelét adni. Mig
a magyar ember kiszedi kedves vendége kerekeit,
hogy az tovább ne mehessen egyhamar : addi^ a
hideg Szibéria lakói összeszedik a böléndek leve-
leit, gyökerét, virágit s a vendégszoba kemen-
ezéibe vetik, igy narcoticus füstje eltöltvén a le-
vegőt, a vendégek annyira megbódulnak, 24 órát
is elalusznak, s órákig félrebeszélnek. Hasonló
ezen állapot a hajdani setét korban a vénasszonyek
által az úgynevezett boszorkány-lében fürdetés, s
a csodakenőcs bekenése után támadt mély álom-
hoz, s a mély álom alatti rángásokhoz.

Lássuk továbbá, meJyck jelei a böléndek által
történt mérgezésnek :

Mint minden bóditó méreg, ugy a böléndek
Í3 kezdetben szédc'gést, lankadtságot, majd ál-
mosságot idéz elő. Ez az oka, hogy a beteg kör-
nyezete rémülve beszéli a baj rögtöni, alvás közben
lett keletkezését. Igaz, az első tünet után álomból
sikolt fel az egyén, s már akkor — mint a víz-
iszonynál,— sötétveres, dúlt arczcznl, előre düledt
véres zeniekkel, kitágult látával (pupilla) találjuk
őt, nyugtalanul jártaivá végtagjait; minden pil-
lanatban szaladni akarna, ha lankadt lábai bírnák,

•) Csalnia, hosszúkás kerek süveg, mit őseink hord-
tak. Ha jól emlékszem, lg-f/i-ben hasonlót viselt gr. K;í-
rolyi huszárezrede is. T. J.

vagy a falat karmolja kezeivel, innen azon köz-
mondás „oly roszat tett ez, vagy amaz, majd falra
másztam tőle." — Később szemei elhomályosul-
nak, fülei zúgnak, vagy hallása megtompul; torkán
izgatottságot érez a szerencsétlen, nemkülönben
hányási erőltetést, öklöndözést, hányást veszünk
észre.

Az most a kérdés, mit tegyünk az ily sze-
rencsétlennel, addig is, mig orvosi segély érkez-
hetik ?

Legczélszerübb, tiszta üde levegőre tenni, fe-
jét hideg vizbe mártott ruhával borogatni, arczát
hideg vizzel, eczettel locsolni, lábaira reszelt tor-
mát rakni, sóval készült kristélyeket adni, a tor-
kot tollal izgatni, hogy hányás által a mérges
anyag mielőbb kivettessék gyomrából; jó — hs
kéznél van — fekete kávét beléje öntögetni.

: Dr. Técsy József.

Egyveleg.
A vakond az ember szolgálatában. Ritkán ta-

lálkozik állat, melynek az emberek között oly
sok védelmezője és ellensége lett volna, mint a va-
kondnak. Már Hebelben pártolójukra találtak ezen
állatok a század elején, ki népszerű modorában
igyekvék kimutatni, hogy a vakond, szája alkotá-
sánál fogva, nem a növény- hanem a húsevők közé
tartozik; és ha ezen állatokat szorgalmasan ül-
dözzük és pusztitjuk, akkor magunknak teszszüka
legnagyobb kárt, és az áskáknak vagy lótetűnek
a legnagyobb szolgálatot, melyek aztán háborítat-
lanul gyarapodhatnak és szaporodhatnak, s rét-
jeinket és szántóföldjeinket akadálytalanul pusz-
tithatják.

Hogy Hebelnek érintett nézete helyes, s hogy
•A vakondokok aránytalanul több hasznot hajtanak
az embernek mint kárt okoznak, arra nézve egy
német kertészeti irat (Verhandlungen des Vereing
zur Bcfórderung des Gartenbaues in den k. Preuss.
Staaten) két tapasztalt férfiútól hoz bizonyítékot.
Ezek közöl az egyik Müller L. írja, hogy a
vakond haszna a gyümölcsösökben aránytalanul
nagyobb, mint az általa okozott kár. ,,Az én fais-
kolámban — úgymond — azáskák majdnem éven-
kint tettemes pusztitásokat vittek véghez; amióta
azonban minden tavaszon 6—8 vakandót vásárlók s
azokat faiskolámban eleresztem, a kártékony áskák
azóta majdnem egészen és nyomtalanul eltűntek.
Csak azt az egyet kell sajnálnom, hogy vakond
vendégeim nem maradnak meg a könnyű homokos
földben, hanem nemsokára a tömöttebb földü rétet
is felkeresik." Ez egyébiránt onnan magyarázható,
hogy a vakond is oly szállást keres, melyben nem
kell folytonosan attól tartania, hogy összeomlik, ég
lakóját odatemeti. Dr. B. L.

A föld legmagasb hegyei. Mióta a munkálatok
India kikutatására vonatkozólag megindultak, a
mily mértékben az angolok szép munkájokkal,
tudniillik India triangulátiójával vagy három-
szögek általi felvételével előre haladnak: olymér-
tékben kezdenek Himalaya hegyei, melyek eddig
a föld legmagasbjainak tartattak, tekintélyökből
veszteni, és rangjokat más magasabb hegyeknek
átengedni. 1856-ban kénytelen lön a Kunchinjinga,
mely eddig a föld legmagasb hegyének tartatott,
a Népaul határa mellett fekvő Gaurisankárnak
vagy a Waiigh által Everestnek nevezett hegynek
a dicsőséget átengedni. Legújabban a Karakorum
vagy Kouculum hegylánczolatban, Kasmír völgy-
től északkeletre, a Karakorumi szorostól keleti
irányban mintegy 15 mérföldnyi távolságra, egy
második hegy találtatott, melyet Thuillier ma-
jor megmérvén a Kunchinjingánál hasonlóképen
magasabbnak talált. És igy a Kunchinjinga, mely
néhány év előtt a föld legmagasabb hegyének tar-
tatott, a harmadranguságra szállott le. Mily nevet
adtak, vagy fognak a Tibetek e másodmagas he-
gyének adni, még nem lehet tudni. Thuillier azt
egyelőre 2-ik számú Karakorumnak nevezte, és
térképébe is igy irta be. Ha a chinaiaknak hinni
lehet, a Kouculum hegylánczolatban az emiitettek-
nél még sokkal magasabb hegyek is vannak.—E
szerint földünk legmagasabb hegyei, addig, mig
ujabb felfedezések nem történnek, következő rang-
fokozatban állanak.

1. Everest v. Gaurisankár 29,002 angol láb magas
2. Karakorum 2 sz. alatt 28,278 „ „
3. Kunchinjinga . . . 28,156 „ „ „
4. D a w a l a g h i r i . . . . 26,826 ,, „ „

Dr. B. L.

Egyház és iskola.
** (Gyászmisék a legnagyobb magyarért.) Pest

fiat templomában, u. m. az egyetemi templomban,
az angol kisasszonyoknál, a belvárosi plébánián,
a sz. Ferenczieknél, a Lipótvárosban és a szervi-
táknál, e hó 8-ikán gr. Széchenyi Istvánért gyász-
miséket tartottak.

** (Az egyetem küldöttsége Esztergomban,)
Húsvét első 'napján délben, nagy ünepélylyel
nyújtotta át a bibornok-primásnak azon disz-ok-
levelet, melyről már többször emlékeztünk. A
küldöttséget, —- mely az egyetem négy dékánjá-
ból s a tanári kar számos tagjából állott, — dr.
Sauer Ignácz, a „rector magnificus" vezette. A
hittudori diplomát dr. Pollák János, a theologiai
kar dékánja nyújtotta át, ékes latin beszéd mellett.
Utána a jogi kar dékánja, dr. Kőnek Sándor, ma-
gyar nyelven tartott beszéd mellett, Pray, „Se-
ries Palatinorum" czimü kiadatlan dolgozatának,
ez alkalomra nyomatott díszpéldányát nyújtotta
át. A koszoruzott főpap mindkét beszédre hasonló
nyelven felelt. — A nagyszerű tisztelgést hazafias
áldomásokkal fűszerezett diszebéd fejezte be.

** (A szatmdrmegyei mikolai ref. egyház)
templomának újra épitése körül, — mint értesü-
iünk, — némi viszály forog fenn. Az egyházgyülés
Ugyanis a már régebben elfogadott épitési tervet
mással cserélte föl, melyet id. Mándy Péter ur, —
ki az építkezésre jelentékeny összeget ajánlott
meg, — veszélyesnek találván, ünnepélyesen ki-
nyilatkoztatja, hogy adományát csak azon esetben
szolgáltatja ki, ha az épités körül buzgón és hí-
ren, de a már régebben elfogadott s^ebb és jobb
terv szerint fognak eljárni.

Közintézetek, egyletek.
** (Az országos gazdasági egyesületa-nek) e

hó 8-án tartott választmányi ülésében az orsz.
gazdasági tanintézetek ügye tárgyaltatott. A négy
intézet közöl az egyik Debreczenben határoztatott
felállittatni.A dunántúli intézet elhelyezésére Keszt-
hely ismertetett el legalkalmasabb helynek, és erre
nézve határoztatott, hogy gr. Festetics Tasziló
íábornok ur fel fog kéretni a volt Georgicon épü-
letének és egy alkalmas major örökároni átenge-
désére. A felvidéki tanintézetet illetőleg Rima-
xzombat nyújtott be igen szép ajánlatot azon esetre,
ha az intézet ott fog felállitatni; ezenkívül egyéb
Tnegfelelő helyek is emiittettek fel, mint Selmecz,
Losoncz, a Szepesség. Végleges határzat még nem
hozatott, hanem a viszonyok megvizsgálására bi-
zottmány küldetett ki.

** (A pesti izr. kórházban) e hó 8-án nagy
közönség jelenlétében három arczképet lepleztek
le. Ezek, a nagy alapitványt tevő Kaniczot, — az
évek hosszú során át működött intézeti főorvost,
tlr.Jakobovicsot,— és dr. Balassát ábrázolják. Ez
alkalommal dr. Kózsay, ékes beszédben emelte ki
PZ intézet körül szerzett érdemeiket, s különösen
azt, hogy az intézet fólvirágzása, — mely most
Paris és Brüsszel hasonnemü intézeteivel vetélke-
dik, — csak nekik köszönhető.

** (Az ungmegyei gazdasági egyesületre) a
fesőbb engedély megérkezvén, az egyesület meg-
alakulása és szervezése végett Ungvárit, e hó 16-
íkán, közgyűlést fognak tartani.

** (A komáromi takarékpénztár) múlt évi
forgalma 1,751,031 ftot tett. Abetéteíek, a betéti
visszafizetéseket 63,045 fttal meghaladták. Az in-
tézet összes vagyoni állása 697,725 ft. A tiszta
jövedelem 9900 ft volt.

Közlekedés.
/ (Tengeralatti távirda.) Olasz- és Török-

ország közt a három év óta megakadt tenger-
alatti távirdai összeköttetést legközelebb ismét
íielyre fogják állítani. Az illető állomásokra a
hivatalnokokat már kinevezték, s ezek, rendelte-
sésök helyére már el is utaztak.

•/ (A pénzes levelek pecsételésénél) némely
postahivatalnál a szükséges pecsétviaszt a levél-
Soltevőktől követelték vagy érette pénzt vettek :
azért a pénzügyminisztérium nyilt rendeletben
figyelmezteti a közönséget, hogy a pecsétviaszra
a posták az állampénztárból kapnak költséget, s
így érette, magáuosaktól dijat nem kívánhatnak.

x* (A tihzavidéki vasút igazgatósága) Bécs-
ben, e hó 30-án d. e. 10 órakor a társulat termé-
ben gyűlést tart, melyre a részvényesek hivata-
losak
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üli njság?

** (A Megyeri-emlék ügyében) múlt hó 16-án
gyűlést tartottak, Iladnótfay S. elnöklete alatt.
Abban állapodtak meg, hogy öt tagú albizott-
mány választassák, melynek teendői lesznek : a
pénzállás biztos kitudása, az adakozók neveinek
közzététele, s végül az emlék fölállítása. Milyen
lesz az emlék : mellszobor-e vagy álló? márvány-e
vagy érez? az összeg ereje szerint fogják elhatá-
rozni. A mű kivitelével Izsó Miklós lesz megbízva.
Az albizottmány tagjai lettek, az igazgatón kivül
Egressy, Szigligeti, Tóth és Feleki. Az emlékre
17 évvel ezelőtt 436 ft. gyűlt össze. Ez összeg,
azóta folyvást járó kamataival körülbelől 1000
ftra szaporodott.

** (Patti-düh Bécsben.) Húsvét első napján
a bécsiek, Patti kisasszonyt, a hódolat nagyon kü-
lönös nemével lepték meg. Ekkor ugyanis Patti,
az augusztinusok templomában, a 11 órai misénél
a karban közreműködött. A közönség már kora
reggel tódult a templomba s oly zsúfolásig meg-
töltötte, hogy többeket ájulva vittek ki. Isteni-
tisztelet alatt azonban az augusztinusok templo-
mát már tenger-nép fogta körül, várva a pillana-
tot, melyben a művésznő a templomot elhagyja,
hogy közel levő kocsijára üljön. Alig lépett ki, a
zajongó tömeg már is a tisztelet és csodálat oly
alkalmatlan jeleivel tolongta körül, hogy a meg-
ijedt leányka, félájultan 8 esdő ábrázattal, alig
tudott a néptömeg közöl kimenekedni. Kiséretét
a népár elsodorta mellőle, s igy legtanácsosabb- j
nak vélte, a legközelebb eső — hg. Pálffy-féle —
házba menekülni. Szerencsére, a palotában lakó
Zichy grófnő komornája, ki a jelenetet az I
ablakon nézte, leszaladt a megrohant művésznő
elé, kinyitotta a folyosó ajtaját, s Pattit bebo-
csátva, újra bezárta azt. Patti most már a grófnő
ótalmában volt, de a lelkesültségében rettentő tö-
meg nyomon követte, föltódult a lépcsőkön 8 kö-
zel voít ahhoz, hogy a zárt rostélyajtót feltörje.
Az udvariatlan csoportot csak Pálffy-herczegnő
megjelenése és rétidre intő szavai téríthették visz-
sza. Pattit e közben, a váratlan viharos hódolat-
nyilvánitás után csak a grófi család gyöngéd
figyelme hozhatta annyira magához, hogy ezalatt
megérkezett hozzátartozóival kocsijára szállhas-
son ; de az izgatottság annyira kimerítette, hogy
ünnep másodnapján színpadra lépni nem volt ké-
pes, azért, az akkorra hirdetett „Alvajáró" elő-
adása elmaradt.

** (Hollósy Kornélia) a kedvelt magyar csa-
logány, hazájába visszatérve, először is Makóra
ment, hol a húsvéti ünnepeket családja körében
töltötte. E napokban érkezik Pestre, s itt négy
jótékony cztilra két nagy hangversenyt adand.

'**{Azonjegeczesndett aranyból) melyeta felső-
berkesi bányákban találtak, a nemzeti, s az erdélyi
múzeum egy-egy negyed fontnyi, körülbelől 100
aranyat érő darabot fog kapni. A legszebb fél-
fontnyi — darabot a bécsi ásványgyüjtemónynek
küldöttek fel.

** (A méhcsipés mint gyógyszer.) Példák iga-
zolják, hogy a méhszurás a rheumatismus ellen
sikeres orvosság. Az arnstadti polgármester oly
erős rheumában szenvedett, hogy kezét fejéig sem
birta emelni: mindamellett méhkasai körül foglal-
kozván, beteg karjának hüvelykét egy méh meg-
csipte. A daganat gyorsan terjedt, s a karra is át
csapott, de a mily mértékben terjedt a daganat, a
csúzos fájdalom' annálinkább gyengült, s fél óra
múlva mindkettő elenyészett, — Öt hónap múlva,
átázás következtében, ugyanazon karján ismét
csúzos fájdalmakat érzett: ekkor keze fejét már
készakarva csipetté meg, s az eredmény ugyanaz
lett : a gyors daganattal rövid idő alatt a csúzos
fájdalom is megszűnt.

** (Veszélyes betegség.) Aranyosszéken a
„Csuma" nevű betegség, — a.mint azon a vidé-
ken bizonyos makacs fajú torokbajt neveznek. —
borzasztó dulásokat visz véghez. E betegség 24
óra alatt öl. Múlt hó 21-én három egymáshoz kö-
zel eső faluban 20-nál több halott volt. Ugyané
napon oly eset is fordult elő, hogy egy udvarból
egyszerre három koporsót vittek ki.

** (A re.mény szine, a zöld,) gyakran vesze-
delmes. Közelebb Hannoverában egy tánczmulat-
ság alkalmával egy fiatal leány hirtelen roszul
lett, mert zöld tárlatán ruhájában sok mireny volt,
mit annak festésére alkalmaztak. A hamburgi
színpadon pedig, egy előadás alkalmával, hasonló
okból az egész női tánczkar roszul lett.

; * (A nemzeti színház közlönye,) a „Színházi
látcső" megjelent. E közlöny, a szinlapok révén
Pestnek elzártabb német helyeire is könnyű szer-
rel bejutván, úttörő lehet, melynek nyomán a
magyar irodalom a német polgárok közé idővel
bejuthasson, s igy ügyes szerkesztés mellett, fon-
tos szerep jutott neki fővárosunk magyarosítá-
sára. Mi e szempontból örülünk neki legkinkább,
s óhajtjuk, hogy ne legyen egy kereskedés, ne le-
gyen egy nyilvános hely sem Pesten, honnét e lap
hiányzanék.

** („Szerelem") czim alatt,Dalmady Győzőtől
egy kötet költemény jelent meg. Ifjú költőnket,
lapunkban megjelent művei után is, sokkal ked-
vesebben ismeri a közönség, semhogy szükség
volna elmondanunk, hogy ő az ujabb irodalom
egyik kiváló, leghatározottabb tehetsége. Ez ujabb
műve, tartalmát czimén viseli. Csak azt említjük
meg, hogy a benne foglalt költeményeket tiszta,
mély, 8 átható érzés jellemzi s teszi oly kedve-
sekké, hogy bennök mindaz, ki valaha szeretett
vagy szeret, egyaránt gyönyört talál. Kiállitása is
igen diszes, s a kiadó Heckenast Gusztáv nyom-
dájának dicséretére válik. A munka ára 1 ft. 60 kr.

** (Föllobbant lö'portorony.) Pont du Louis-
ban egy uj lőportoronyban 600 mázsa puskapor
lobbant föl, s a rengés, mit e szerencsétlenség
okozott, a házak falait 30 kilométernyi távolban
is összerepesztette, s ablakait bezúzta. Hat mun-
kás életét veszté; többen megsebesültek.

** (Névmagy aritások.) Felsőbb engedély foly-
tán Csikkanek József, nyitramegyei gazdatiszt
„Havasi"-ra, — Weixelgartner Ferencz, arad-
megyei ménesi lakos ,,Medgyesií'-re, — Szik
Jakab, egri megyei áldozár és főkáptalani karse-
géd „Sziklai1'-ra., — Czeizlinger Lajos, aradme-
gyei törvényszéki kiadó és tiszteletbeli aljegyző
,,Laddnyí"-ra, •— Hain János zalaegerszegi posta-
kiadó „Ligethiei-re változtatták vezetékneveiket.

** (Várady Gusztávtól egy kötet költemény)
jelent meg diszes kiállításban. Tájékozásul meg-
említjük, hogy e költemények közöl néhányat la-
punk hasábjairól is ismer az olvasó. A mű a szerző
sajátja. Ára 1 ft. 20 kr. Nyomatott Sárospatakon,
a ref. főiskola betűivel.

i ** (A magyar vendégszeretettel) nem egyszer
í éltek vissza. Most ismét egy ujabb példát közöl
I erre a „Gy. K." Ugyanis m. hó 28-án egy sopron-
! megyei dőri ember, saját kocsiján magánosán uta-
; zott haza felé Győrből. Az utón egy vándorló
i legény-féle, ki egy jól elfódött nővei ballagott,
! kocsijára fölkérezkedett. Beszédbe elegyedtek,
í mig egyszer a legény itallal kináltameg. Alomital
| volt. Mire a pór fölébredt, az árokszélén találta
i magát; a két jó madár pedig a kocsival, lóval nyom-
| talán eltűri i.
; ** (Temetkezési egylet, alakulóban.) Hód-
| Mező-Vásárhelyen temetkezési egyletet szándé-
I koznak állítani Az egylet 500 tagból állna. Egyik
i tagtársuk halála esetére minden tag ."50 krt fizetne
\ be, melyből az elhunytnak családja 100 ft. temet-
j kezesi költségben részesülne. A fennmaradó pénz-
j tári maradvány az öt vagy tiz éves tagok részére
j nyugdijalappá nőné ki magát.

** (A gyógyszerészek segély-egylete jnoára)
Kozárváry Károly albumot szándékozik kiadni
„Emlékvirágok" czim alatt, szaktartalommal. Elő-
fizetési ára 1 ft. 50 kr. Az album Tha.n Károly
arczképével lesz díszítve.

** (Halálozás.) Hartleben Konrád Adolf, az
osztrák könyvárusok legidősbike, élte 86-ik évé-
ben e hó 5-én meghalt. Könyvkereskedését Bécs-
ben 1800-ban, Pesten pedig 1802-ben nyitotta
meg. Holttestét Bécsből, saját kívánsága szerint
Pestre szállították, s e hó 9-én a kerepesi teme-
tőben tették Örök nyugalomra. Benne a magyar
könyvkereskedés egyik legtevékenyebb, s az iro-
dalmat áldozattal is pártoló tagját vesztette el.

** (Az amerikai háború) nagyban pusztitja az
embereket. A legújabb összeszámítások szerint az
unionisták részéről elesett 43,874, — megsebesült
97,029, — fogságba esett 65,218; sebesülés s
egyéb betegség következtében meghalt 250,000.
A confoederáltak részéről elesett 20,893, — sebe-
sült 59,615; fogságba esett 22.168; — betegség-
ben elhalt 120,000.

/• {Szathrnármegyei haszonbérleti egy'"t) ala-
pítását indítványozza a „T —ó"-bnn B. Vécsey
József. -- Szerinte a birtokosok nyomasztó hely-
zetének oka a személyes hitel hiányában s a nem
elég okszerű gazdálkodásban rejlik. E két baj
orvoslását az emiitett egylet alapítása által reméli.
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** („Medicus csárdás") czim alatt Scholcz
Károly orvosnövendék egy zeneszerzeményt ad
ki. Müvére 50 krral hirdet előfizetést, mely összeg
e hó 30-ig városháztér 6 sz. 1. emeletre küldendő.
Tiszta jövedelme az orvoshallgatók segélyegylete
javára lesz szentelve.

Nemzeti színház.
Hétfő, apr. 6. „Szigetvári vértanuk" eredeti

szomorujáték 4 felvonásban, irta Jókai Mór. —
Ez volt az első előadás, melynél a lapok szabad-
jegyei többé nem voltak érvényesek; ennélfogva
nem lévén alkalmunk színházban mindennap meg-
jelenni, erre vonatkozó hireink valódiságáról ez-
után épen jót nem állhatunk. Némelyek azt

.állítják, hogy a színház mindjárt ez első estén is,
egész a kongásig üres volt: de mi épen ellenkezőleg
ugy hallottuk, hogy az, minden zugában zsúfolá-
sig megtelt, s igy a meggazdálkodott szép összeg
mindjárt nagyot lendített az intézeten. Azt is be-
szélik, hogy a színészek egytől egyig a legfelsé-
gesebben játszottak.

Kedd, apr. 7. „A troubadour." Simon Gusz-
táv szerződött tag és BarrachEde temesvári ven-
dégművész fölléptével. Ugy hírlik, hogy mindket-
ten igen ügyesen tánczoltak. A többi szereplő is
mind kitűnően működött közre.

Szerda, apr. 8. „Gizella." — C'ouqui Clau-
dina kisasszony, mint vendég, először lépett föl.
Amint értesültünk, bájos éneke, különösen a pia-
nóbb helyeken, egészen elragadta a közönséget.

Csütörtök, apr. 9. „Gritti." Szomorujáték
6 felv. Szigligetitől.

Budai népszínház.
Apr. 6. „Dunanan apó és fia utazása.'1 Ope-

retté 3 felv. Offenbachtól. Tömött színház.
Apr. 7. „Bánk bán1' Eredeti tragédia 5 felv.

Katonától. Melinda szerepében B. Apraxin Júlia
lépett föl.

Apr. 8. „A nevelő." Franczia vígjáték 2 felv.
Utána a kaucsuk-ember mutatta be bámulandó
hajlékonyságát.

Apr. 9. ,.Pünkösdi királyné." népszínmű 3
felvonásban.
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Szerkesztői mondanivaló.
6535. M.-Vásárhely. E.K. Az ujonc/.ozás körül elö

fordult állítólagos visszaélések orvoslására az illető ható
ságok megkeresését kell ajánlanunk. Hirlapi utón e tekin-
tetben nem tehetünk semmit.

6536. Makó. Halász M. urnák. Meg kell vallanunk
hogy a levelet nem értjük. Ha netalán keserűség és raeg-
bántódás akar lenni, ugy az ellen a magunk s a kérdéses
vers irója nevében ünnepélyesen óvást teszünk, s el nem
fogadhatjuk. A lapunk múlt számában megjelent versezet
nem volt gúny, hanem — mint azt mindenki beláthatja —
igazi becsülés nyilatkozata hazafias szellemű, derék csiz-
madia-iparosaink irányában. Ezt bizonyitgatnunk sem kell.
Azért a t. czéh nevében irt levélben komolyabb hangot és
a derék költő irányában több méltánylatot keresnénk. El-
várjuk.

6537. Gjör. T. K. A kívánt számot annak idejében
elküldtük, most újra küldjük. A további közléseket kérjük.

6588. G.-Halasz. B. J . Az elmekórosnö elhelyezése
tárgyában nem marad egyéb hátra, mint a megyei hatóság
közbenjárásához folyamodni. Országos intézetünk, fájdalom,
még nincs, hova az ily szerencsétleneket utasítani lehetne,
de hatósági utón talán lehetséges, a bécsi efféle intézetbe
juttatni a szenvedőt.

6539. Egy olvasó. Mi is ugy hiszszük, hogy tollhiba,
a mit a figyelmes olvasó könnyen kiigazíthat. Várjuk a
szerzó nyilatkozatát.

6540. Debree/.en. R. I. Legszivesb köszönetünket.
Az ily elismerés és részvét legszebb húsvéti piros tojás volt
nekünk. A szóban levő tárgyban más oldalról nem kaptunk
közleményt. A kép még nem készülhetett el, de hiszen
nints is időhöz kötve.

6541. Tokaj. W. J . Ily átalános panaszokkal csak az
egész osztályt bántanók méltatlanul. Készleteket s esemé-
nyeket kérünk.

6542. Belicza. 1. A. Ürömest teljesítenék kívánságát,
de a közlött tárgy most a lehetetlenek sorába tartozik.

6543. Békés. G. L. A megbizás szerint jártunk el.
Üdvözöljük előretörekvö, derék tagtársainkat!

6544. Veszprém J. E. Az uj küldeményt vettük.
Erre már mulhatlanul bővebben kell válaszolnunk. Nagy
bajt okoz a terjedelem. Mint látja ön, addig is használunk
belőle, a mit lehet. Néhány nap múlva bővebben magán-
úton.

6545. Barabás. P. K. Okvetlen útnak indul e héten.
6546. Szőny. M. G. Miért az a harag egy „Gáspár"

miatt, ha úgyis oda talál a lap? De azért megreparáltattuk.
Különben szívesen mennénk, ha — mehetnénk.

— A Vasárnapi Újság régibb példányai ügyében:
Kerestetnek a következő egyes számok :
1854. év 19. és 24. számok. — 1855. év 27., 28., 51. sz.

- 1Í56. év 17., 18., 24., 51. — 1857, év 8., 14., 25., 47.,

48., 49., 50., 5í., 62. sz. - 1861. év 21., 25., 26. és 27. szi-
mok. Minden egyes számért 15 kr. ajánltatik. Küldendők
postai utóvét mellett Szál Antal czim alatt Kétegyhására.

SAKKJÁTÉK.
172-ik ez. feladvány. — Engel Imrétől (Pesten).

SOtét.

KfTvi

4 b c d e f g

Világos.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 167-dik számú feladvány megfejtése.
(Bankos Károlytól K.-Sz.-Miklóson.)

Világos. Sötét.
1) H h 6 - f 6 : K d 5 - e 4 : f A)
2 ) H f 5 - d 4 f K e 4 - d 5
3) e 2 - e 4 £

A)
1)H B d 6 - d 7
2 ) B e 4 — d 4 f K d ő — e 6 :
3 ) H f 5 — g 7 ;£

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp Jőzsef.
— Váczon : Niczky Pál. — Kun-Szent-Miklóson: Bankos K.
Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly. — Gyepesen : Kun Sán-
dor.— Debreczenben : Sperber F. — Zagyva Imre.— Fehti-
Penezen : Endrődy Géza.

•J és

12
13
14
15
16
17
18

Hó-
hetinap

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csötört.
Péntek
Szomb.

Tize

Katholikns és

(2J& HETI KAPTÁI
Protestáns

naptár
Április

D 1 Qnasimod.
Justin, Hermen
Tiborcz, Valér.
Anasztasia
Turibius, Ger.
Rudolf vért.
Eduárd püsp.

D Quasim.
Justin
Tiborcz
Neszte
Turibius
Rezső
Eleuther
Holdnegyed

dik évfolyam! j

Görög-orosz
naptár

Mártius (ó)
31F.Husv.vas.

1 Aprii H. h.
2 Titus
3 Nicetas
4 József G.
5 Theodul
6 Eutich

Izraeliták
naptára
Nisz.

23
24
25 1. Perek
26 Böjt. Jos.
27 [halála
28
293O.Sabb.
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5
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5
5
5
5
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TARTALOM.
Dr. Wenzel Gusztáv (arczkép). H. P. — Ki az árva?

Dalmady Gyözö. — Adatok Rév-Komárom halászatához
(vége). Szinnyey Józtef. — Kiadó szállások Londonban.
Dr. Tőkés. — A hatvani ref. népiskola (képpel). B. V. —
Imre herczeg szobra. — Mérges növényeinkről. Dr. Técsy
József. — Egyveleg. B. L. — Tárház : Egyház és iskola.
— Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Mi újság? —
Nemzeti színházi napló. — Budai népszínház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

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

Szerkesztői jutalom-év.

Vasárnapi Újság*Politikai Újdonságok
1863-ik évi folyamára.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok folyó évi első évnegyedi, valamint az 1862—63. évi október—mártiusi
félévi folyama e hó végével letelvén, — kérjük tisztelt előfizetőinket, hogy előfizetéseiket = a lapok folytatólagos megküld-
hetése végett = mielőbb megujitani szíveskedjenek.

& ^ Előfizetési föltételek: ̂ 3 B
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokra együttvéve : évnegyedre, azaz : április—júniusra 2 ft. 50 kr., — fél évre, azaz : április—
septemberre 5 ft., — háromnegyed évre, azaz : április—decemberre 7 ft. 50 kr. — A Vasárnapi Újság magában véve : fél évre 3 ft.,

egy negyed évre 1 ft. 50 kr., — A Politikai Újdonságok magában véve : fél évre 3 ft., — egynegyed évre 1 ft. 50 kr.
A Vasárnapi Újság ezévi január—mártiusi folyamából teljes számú példánynyal még folyvást szolgálhatunk. — Tiz előfizetett
példány után 1 tisztelet-példány jár. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. .

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatalaPest, martinéban 1863.

(Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám).

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4-ik szám alatt Pestea 1868.

Tizedik évi folyam.

Pest, április 19-én 1863.

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

Egész évre (január—december) 10 ft.
Csupán Vasárnapi Újság :

Egész évre (január — december)
Fél évre (január-június)

6 ft.
3 ft.

Fél évre (január-június) F, j- t

Csupán Politikai Újdonságok :
Egész évre (január—december) g ft

Fél évre (január—június) • ;-j ft

Hogy az ujabb korban csak ritkán van
alkalmunk, e „harczias nemzet" fiai sorából
katonai nevezetességeket felmutatni, az eléggé
feltűnő tény, de az idők és viszonyok alaku-
lásából származó kényszerűség, melynek
elhárítása nem áll egyes jóakarat hatalmá-
ban. Mig a korábbi századokból alig emiit-
hetünk a közpályán szereplett férfiakat, kik-
nek neve egyúttal hadi eseményekkel is ne
volna szoros összefüggésben : ad-
dig az ujabb időkben, (rendes és
nem rendkívüli időket értünk,
melyekről szólani nem akarunk)
csak elvétve akadunk egy-egy
magyar névre, mely a hadviselés
és hadtudomány terén lett emlé-
kezetessé. Ne vizsgáljuk ennek
szülő okait, az intézményeket és
viszonyokat, melyek e téreni tö-
rekvéseinknek útját állják : de
jegyezzük fel azon kisebb neve-
zetességek emlékét is, kik e kö-
rülmények között is működéseik
némi sikerét mutatták be s leg-
alább a jó szándék miatt elisme-
résünkre tarthatnak számot.

Ily férfiúról emlékeznek a je-
len sorok is, kire leginkább csak
halála után lettünk figyelmesek,
s ki, bár korán hunyt el, nemes
törekvéseinek oly nyomait hagyta
hátra, melyek megérdemlik, hogy
rajok mutassunk.

Sztrokay Elek, kiről szólunk,
a múlt évtizedben elhunyt érdem-
dús m. akadémiai rendes tagnak,
JSÍemescsói Sztrokay Antalnak volt
fia. 1818. aug. 12-én Pesten szü-
letett s első neveltetését szülői
házánál nyerte, különösen lelkes
és szerető anyjának hü gondja ,
alatt. Mind testi, mind szellemi
fejlődése valódi örömére szolgált
szüléinek. Iskoláit az akkori pesti evang.
gymnáziumban kitünöleg végezte.

Felsőbb tanpályára nem lépett, mert
ellenállhatlan vágyat érezvén a katonai élet-
hez, már 15 éves korában bucsut vett az
iskolától és szülei háztól, 1833-ban mint
kadét a tüzérek közé vétette fel magát Pes-
ten. Magaviselete és szorgalma által itt is

S z t r o k a y E l e k .
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kitűnvén, 1836-ban Bécsbe a bombászkarhoz
tétetett át; de már 1837-ben mint különben
is magyar nemes ifjú — az akkor fennállott
fényes magyar királyi testőrseregbe lé-
pett, azon történelmileg is emlékezetes testü-
letbe, melynek egykor, a magyar nyelvmü-
velés első szakaiban, Bessenyei, Báróczy,
Naláczy, Kisfaludy Sándor stb. is derék tag-
jai valának.

SZTROKAY ELEK.

S kérdjük, mik voltak Sztrokay Elek ér-
demei ?

A fiatal katona nem csatákban tűnt ki,
mire akkor alkalom nem is vala, de szellemi
utón kivánt hatni, még pedig a hadtudomá-
nyi tekintetben teljesen parlagon heverő
magyar irodalmi téren, a mi az akkori idő-
ben sokkal több nehézséggel volt egybekötve

még nyelv dolgában is, mint volna napjaink-
ban, de épen azért kettős elismerésre > is
méltó. Az ő kedvencz tudománya a mathe-
matika volt, melyet valódi élvezettel és szen-
vedélylyel ápolt, s ennek folytán különösen
a tábori erődítés tudományának szentelé
magát, melyben az egyes tárgyak, a sánezok,
mellvédek, vizi és szárazi erődítések felállí-
tása körül, a támadások és védelmek kiszá-

mításánál, mathematikai ismere-
teinek igen nagy hasznát veheté.

Sztrokay Elek az eröditési
tudomány rendszeres kidolgozá-
sához még 1842-ben kezdett, mi-
dőn a kir. testőrseregtől, eddigi
tehetsége és szorgalma dijául, a
Szardíniái király nevét viselt 5-ik
számú huszárezredhez nevezte-
tett ki főhadnagynak. Több ma-
thematikai feladvány szerencsés
megoldása már addig is ismere-
tessé tévé nevét a bécsi tudomá-
nyos körökben, s e tárgyú sikeres
működése egy bécsi hírlapban
(Zuschauer 1841. febr. 19.) nyil-
vánosan is meg lön dicsérve. —
Azon időben történt ez, midőn
Bécsben a kir. testörség könyv-
tárának is felügyelője volt s a
franczia, olasz, angol nyelvekben
már nagy jártasságot szerzett.

Hosszabb t a n u l m á n y a i n a k
eredményét végre önálló munká-
ban adta ki, s ez „Az erődítés tu-
dománya" czimü dolgozat, mely
e nemben első munkának nevez-
hető a magyar irodalomban.

E mű a legszebb reményeket
ébresztette az ép oly hazafias
lelkű, mint a haditudományokat
lelkesen és szakavatottan tanul-
mányozó fiatal katona iránt, de
a sors nem akarta, hogy e remé-

nyek teljesedjenek, mert szülei és barátjai
mély fájdalmára, s egy nálunk egészen par-
lag tudományi szak nagy veszteségére a de-
rék huszár főhadnagy már 1847 sept. 23-án
Olaszországban elhunyt. Tetemei a veronai
sírkertben nyugosznak.

Néhány évvel ezelőtt egy hazai lapban
megjelent „Uti képek" rajzai között olvastuk

16-ik szám.


