** (Olvasókör lesz Sellyén.) A mint bennünket tudósítanak, e somogyi kis városban egy kézmüves nagyobbszerü házat építtetvén, egy kis olvasókört szándékozik saját hajlékában létrehozni.
— Óhajtjuk, hogy szép szándéka teljesedésbe
menjen.
** (Magyar szini előadás Zsolnán.) A mint
bennünket tudósitanak, Trencsénmegye feleővidékén, Zsolna városában, Magyarország ezen
legvégsőbb, Lengyelhon, Morvaország és Silézia
határszélei közé ékelt helyen is megzendült a magyar 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, filléreivel tevékeny en hozzájárult, megmutatandó, hogy
elszigeteltsége daczára, hazafiságban és jótékonyságban 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 tekintély< s összeg a pesti kenyérosztó bizottság
rendelkezése alá bocsáttatott. Az előadásban
résztvettek : Udranszky Péterné, Izerva Sándorné asszonyságok, Brantsik Róza k. a., Ordódi
István, Kenedich János, Bittsánszky István, Praicsik Alajos, Kvassay László és Attila, Skármos,
Bachó Gábor, Szegőfi, Halászy. A diszitményeket Hofmann mérnök és ifj. Brantsik Károly orvosnövendék festették minden dij nélkül. Súgóul
Sztarek Lajos segédlelkész működött. Üdvözöljük
a lelkes műkedvelőket hazánk felső szélén, s reméljük, 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 vágóhidi 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 fáradozásuk hasztalan volt. Utoljára is a városnál tettek 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 meghunyászkodni az egyszerü puffogatásra. Ez alatt
több mint ezer ember gyült össze az utczán; sokan a kerítésre mászva bámulták a küzdelmet,
mig egyik lövés a bikát szemén találta. Épen
azon pillanatban a nagy teher alatt a deszkakerítés lezuhant, s a bőszült állát a résnek iramodva,
szétugrasztotta a bámulókat, mig végre az utczán
egy másik golyó lábát serte meg, mire aztán öszszerogyott, s több baltavágás után kiadta páráját.
Az egész történetben szerencse volt, hogy embersérülés nem történt.
** (Elöfizetési fölhívás.) Zádori János „A társadalom alapelvei" czimü munkájára hirdet előfizetést, melyben a társadalom égető kérdéseit
szándékozik tárgyalni. Tartalmát a következő fejezetek teendik : A társadalom átalán. A társadalom meghatározása és czélja. A hatalom átalán.
A hatalom eredete : isteni jog vagy népfölség. A
hatalmat közvetlenül a társadalom adja. Legitimitás és bevégzett tények. Szabadság. Felelős
kormány. Önkormányzat. Türelem. Sajtószabadság. 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 kommunismus. — A munka két hónap alatt jelenik meg, s
elöfizetési ára, 1 ft. 50 kr., akár szerzőhöz Balassa-Gyarmatra, akár Pfeifer Nándor könyvkereskedőhöz Pestre küldendő.
— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez mult héten beküldetett :
Az alföldi szükölködök számára :
Eberhard Károly olasz ezredes 100 frankot.
Pozsonyból az ottani ev. lyceum tanuló-ifjusága 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., Trajtler 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 kenyérosztó 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.

24
25
26
27
28
29
30

Katholikus és Protestáns
naptár

Április

Vasár B 4 György v.
Hétfő Márk evángy.
Kedd Kilit pápa
Szerda Peregrin hitv.
Csőt. Vitál,Valeria v.
Pént. Antalka szüz
Szomb Szien. Katal. sz.

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 Némethy Gy.
Csütörtök, ápr. 21. „Borgia Lucretia," opera
3 felv.
Ápr. l l —12. A szinház zárva volt.
Ápr. 13—20. „Cancán a törvényszék elött."
Bohózat 3 felvonásban. Szövege Rajkaitól. Zenéjét 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.

SAKKJÁTÉK.
226-ik számu feladvány. — Tóth P á l t ó l
(Kun-Szent-Miklóson).
setét.

Görög-orosz
naptár
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Világos.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 221-dik számu feladvány megfejtése.

(Zagyva Imrétől Debreczenben.)
Világos.
Sötét.
2138. Hatvan. B. V. A talált régi római pénzek kel.H f 6 — e4
Fg2 —f 3:
zünkhöz érkeztek. Kedvező választ azonban még most sem
adhatunk A nemzeti muzeum, mely ilynemü érmeket nagy
2. F a 5 — c 3 t
Kd4 —e4:
számmal bir, s költeni való pénze kevés van, mint vevó itt
3. B g 5 — e 5 + mat.
fel nem léphet. Magángyüjtők pedig csak egyes ritkább
Helyesen fejtették m e g : Veszprémben : Fülöp József.
példányok megvételére ajánlkoznak; az egész gyüjtemény Pécsett: Rittkay János. — Mooron '• Radványi Vilmos. —
átvételére még nem kaptunk ajánlatot, annálinkább, mert Budán : Medgyesi Ödön. — Bajmakon : Weisz Fülöp. —
az érmek nagy többsége nem tartozik a ritkaságuk közé, Nagy- Váradon : Pál Rezső. — Eperjesen : Róth Kálmán.
s maga az ezüstérték igen csekély. Meglehet, hogy ez ügy- — Pesten: Cselkó György. — Verböczön: NagyidaiFerencz.
ben tett lépéseink még némi sikerre vezetnek. Addig is — Nagy-Emökén : F. P. J.

TARTALOM.

c

N M >H 9 1 (1 Izraeliták
naptára hossza kél nyüg hossza kél nyüg.

Április (ó) Nisan R.

Hold változásai :

A szalmakalapról.
„A te
„
._ fejed
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_iy, mint a sisak, mely tégedet
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ékit, —
A kalapod szalma, — hát a fejed mi ugyan

Budai népszinház.

fok vl. ó P- ó. P- fok
34 30 4 56 7 1 243
35 28 4 54 7 3 257
36 27 4 53 7 4 275
14 Martius
20
15 Aristar
21 Hus. 7. íi. 87 25 4 51 7 6 284
16 N. Csütört. 22 Husv. v. 38 23 4 50 7 7 298
17 N. Péntek
23
89 21 4 48 7 8 812
18 N. Szombat. 24Sab.l.P. 40 20 4 47 7 9 827
$" Utolsó negyed pénteken 29-őn 5 óra 50 perczkor reggel.

B 4 Cantatc 12 D 6 Terent. 18 Márk
18 Artemin
Márk
19 Mózes

Ervin
Anastáz
Váli
Antalka
Eutrtíp.

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 kezünkhöz. 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 fogadtuk 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 félbeszakaszthatlan, 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 lelkesedést. A vers kiadása a lehetetlenségek közé tartozik.
2142. ly.-Zerind. Kincses Pál s. leik. urnak. Kivánatára biztosítjuk önt, hogy a V. U. 15. számának „szerk,
mondanivalói" között a„N. Zerindre K. P."-nek szoló üzenet 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 napokban kaphattuk kézhez. A kimeritő választ alkalmasint már
csak a várt vendég fogja megvinni.
2146. Az éj csillaga, stb. ö n nem tudja mire vélni,
hogy mult levelére semmi megjegyzést nem tettünk. Uram,
igen sok dolgunk volna, ha minden beküldött vers ily igényekkel lépne fel irányunkban. A mostani küldeményt sem
látjuk még ily figyelemre megérettnek. Ime, ítéljen ön
maga. Ide írjuk a beküldött epigrammok egyik sántáját:

Nemzeti szinház.

:
HETI NA PTÁF1.

llóea hetinap

Tizenegyedik évfolyam.

18-ik szám.
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vl.
31
0
41
32
34
45
1

ó.
9
10
ll
*
0
1
1

P- ó. P57 6 l l
55 7 0
45 7 57
* 9 3
28 10 13
6 l l 27
89 0 42

Lángh Ignácz (arczkép). — Eerdőben. Tolnay Lajos.
— A Tisza bölcsője (két képpel). P. Szathmáry Károly.—
A nevelés ügye Poroszországban. Csattáry Ottó. — Elefánt-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 szinház. — 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.

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 számára hirdetményeket elfogad, Hamburg ét AltonAban : Haasenstein é* Vogler. — M. Frankfurtban : Otto MoIIien is Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — ét Pesten : a krrtész-gaz4aszati ügynökség is, Józieftér, 14. az. a. Bélyeg-dij, külín minden igtatas után 30 ujkr.

Shakspeare.
(1564—1616.)

.

meghóditott tulajdona, hogy ezen ember, kiről meg van irva, hogy „Isten után legtöbbet teremtett," nem
állott mindig az elismerés mai magas polczán, s hogy az utókor neki is csak későn
szolgáltatott teljes
igazságot.
örökké sajnálandó, hogy e nagy szellem fejlődési folyamáról nincsenek részletes, hiteles adataink.
Mily érdekes volna tudni azon fokonkinti küzdelmet,
melynek árán Shakspeare, a gyámoltalan kezdő és kevéssé
mivelt ifju szinész,
nehány év lefolyása
alatt hazája legünnepeltebb drámaköltőjévé emelkedett!
Bizonyosnak látszik,
hogy Shakspeare nem
volt ugynevezett „tudós" költő, de az kétségbevonhatlan, hogy
kiterjedt olvasottsággal birt, mely izzó
képzelőerejének táplálója volt; hogy oly
világ-, ember- és szivismerettelbirt,milyen
csak hivatott szellemeknek jut osztályrészül, s hogy végül
oly irói, költöi külső
ügyességre tett szert,
melyről föl kell tennünk, hogy azt a legszorgalmasabb gyakorlat és tanulmány
előzte meg. S ámbár élete eseményeiről szerfelett hiányos
adataink vannak, müvei olvasása után fel
kell tennünk, hogy taRohn.)
pasztalatait csak igen

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 háromszázados ünnepét
!
:! 1
;
ülték meg, mely ez
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évi ápr. 23-ára esett.
— örömmel láttuk,
hogy e részben a magyar közönség, a magyar irodalom és müvészet sem képezett
kivételt s az emlékü n n e p e k lezajlása
után, a Vasárnapi Ujság is helyet kér,hogy
tiszteletének szerény
adóját leróhassa.
A világ ezen legnagyobb költőjének
nevét, (melyről, reméljük, már minden
olvasni szerető ember tudja nálunk is,
hogy azt igy kell kiejteni : Sekszpír) e nevet nem lehet kimondani a nélkül, hogy a
csodálat és tisztelet
érzetével el ne teljünk. E századok óta
ra
gy°g ó "év hangosan hirdeti, hogy a
szellem, s nem az
anyag van hivatva,
uralkodni a világon.
A költő hazája,
Anglia, büszkébb az
ö nevére, mint ama
na
gy királyné, Erzsébet emlékére, kinek uralkodása alatt
Shakspeare élt. — S
mégis, ha a költő életének lefolyását s hírnevének történetét olvassuk, azt találjuk,
hogy Shakspeare, az
emberi sziv e legmélyebb búvára, kinek
müvei századról századra csak növekedő
fényben tündöklenek,
kinek hire, dicsősége
/
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Shakspeare Vilmos. (Geiger nagy olajfestménye utín
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eseménydús, mozgalmas, tarka életben szerezhette meg.
Shakspeare színmüveiről egész könyvtárakat irtak tele, s mai nap is még mindig
irják azokat. És mégis minő keveset tudunk
félöle! Kortársai nehány év mulva már
csaknem egészen elfelejtették, miután a
8
zinpadról lelépett; s midőn mintegy 50
®vvel halála után ujra szóba hozták nevét,
a
kkor már csaknem egészen kiapadtak azon
források, mclj'ekböl életének adatait lehetett volna meríteni. Azért egy nagy embernek sincs oly valószinütlenségekkel, ellenmondásokkal és adomákkal teljes életrajza,
mint Shakspearenek; s miután okiratok,
hiteles tudósitások életéről nem találtattak,
végre színmüveinek egyes részeiből kísérlettek meg, életirási adatokat kiböngészni.
Hogy a költő csodálatosan sokoldalú ismereteit kimagyarázhassák, elkezdték bizonyitgatni, hány mindenféle foglalkozással
próbálkozott meg, mielött szinészszé lett
volna s már csaknem ráfogták azt is, hogy
Erzsébet királyné minisztere volt, mivel
máskép alig tudták volna azt a mély politikai bölcseséget kimagyarázni, mely egyes
darabjaiban nyilatkozik. Mivelhogy fenmaradt kézirataiból kisült, hogy szép irása
volt, ráfogták, hogy ügyvédsegédnek kellett
lennie; a klasszikai irodalomban való jártassága pedig azon állításra vitte életiróit,
hogy valahol iskolatanitó volt. Volt Stratfordban a sok Shakspeare nevü ember között egy mészáros is; mindjárt ráfogták,
hogy ennek volt a fia a mi Vilmosunk, s
hogy fiatal korában itt inaskodott s vágta
a borjukat és birkákat, a mikor a vérben
fuldokló, haldokló állat vonaglásaiból meritett azután költöi tárgyat, ihlettséget, tragikai stylt! stb. Ennél oktalanabbat már alig
mondhattak volna.
Mind ez nem egyéb puszta hozzávetésnél és önkényes okoskodásnál, mely a kritika itélőszéke elött nem áll meg. Hiszen
még a költő születésnapját sem tudhatni
egész bizonyossággal, s csak annyit lehet
bebizonyitani hitelesen, hogy Stratford városban bizonyos Shakspeare János fiát
1564 ápril 26-án Vilmosnak keresztelték s
innen következtették, hogy Shakspeare
Vilmosnak, a költőnek, születésnapja azon
évi ápril 23-ára eshetett. S ezen napot ünnepelte ma is ország világ.
Shakspeare atyja, János (John), jómódu
ember volt, s háza és földje volt. Arden
Marival kötött házasságából 8 gyermeke
született, 4 leány s 4 fiu, kik között Vilmos
a harmadik volt. Ez utóbbinak életéből 18
éves koráig semmi biztos adat nincs. Ekkor
vette nőül a nálánál 7—8 évvel idősebb
Hathaway Annát, egy jószágbérlö leányát
Stratfofd közelében. Az esküvő 1582. nov.
28-án ment végbe. Négy vagy öt évvel késöbb Londonba ment. Némelyek azt mondják, hogy vad-orzás miatt kellett ide menekülnie; mások azt állitják, hogy felesége elöl
szökött meg, kivel nem élt békességben.
Hanem az egyik állitás épen ugy nincs bebizonyitva, mint a másik; söt igen valószinü,
hogy a szinpad iránti vonzódása vezette
Londonba, hol az akkori Globe-szinházban
több stratfordi földije volt alkalmazva, kik,
mint ő is hihetőleg, a néha Stratfordba is
elvetödött vándor szinész-csapatok által
nyertek kedvet a színészi pályához.
Minden arra mutat, hogy Shakspeare
gondos nevelésben részesült, 8 nem mint
szökevény naplopó, hanem mint jómódu
ember, önszántából ment Londonba. E s^erint mesebeszéd lesz az is, a mit némely
életirói mondogatnak, hogy az akkori szokás szerint az előadások alatt a színházba
járók lovait tartogatta, azután szerep be

mondó és statista lett stb. Hiszen Londonba
érkezése után nehány évvel már egyik társtulajdonosa volt a Globe-szinháznak.
Színészi szerepléséről is igen hiányosak
az adatok. Rendesen azt tartják, hogy csak
alárendelt szerepeket játszott; mint ilyet
emiitik többi között „Hamlet szellemét" a
hasonczimü drámában. Azonban nem valószinü, hogy az, a ki oly jeles tanításokat ad
Hamlet szájába a szinmüvészetröl, csak másod-, harmadrendű szerepekre lett volna alkalmas.
A mi Shakspeare világhirü szinmüveinek
keletkezési történetét illeti, erre nézve is eltérők a vélemények. Leginkább el van fogadva a következö időrend :
1591-ben (tehát 27 éves korában) készült
„VI. Henrik" első, második és harmadik része s a „Két veronai nemes."
1592-ben a „Tévedések vigjátéka,"„Titus
Andronicus," „Perikies." (E kettő kétes).
1593-ban „II. Richard" és „III. Richard.'
1594-ben a „Füstbe ment szerelem," a
„Velenczei kalmár,1' „Szent-iván-éji álom."
1596-ban a„Makranczos hölgy," „Romeo
és Julia," „János király."
1597-ben „IV. Henrik" elsö rész.
1599-ben „IV Henrik" második rész, „A
mint tetszik," „V. Henrik."
1600-ban „Sok zaj semmiért" és „Hamlet."
1601-ben „A windsori vig nök."
1602-ben „Troilus és Cressida."
1603-ban „Szeget szeggel," „VIII. Henrik."
160i-ben „Othello."
1605-ben „Lear király."
1606-ban „Vége jó, minden jó" és „Macbeth."
1607-ben „Julius Caesar" és „A mint
akarjátok."
1608 ban „Antonius és Cleopatra."
1609-ben „Cymbeline."
1610-ben „Coriolan," „Athéni Timon."
1611-ben „Téli rege,* „A vihar."
Shakspeare kutforrásai, melyekből drámáinak tárgyait merítette, csaknem mind
ki vannak mutatva; ;a hol nem ragaszkodott a történeti hagyományokhoz, ott régi
drámákat vett fel alapul vagy népkönyveket s olasz novellákat használt, mint p. o.
Othello, Velenczei kalmár, Romeo és Julia,
A makranczos hölgy, Szeget szeggel, stb.
müveiben.
1597-ben Shakspeare egy házat vett
Stratford szülővárosában. E ház mögötti téren, melyet „ujtér"-nek (new place) neveztek, mint mondják, sajátkezüleg ültetett egy
szederfát, az elsőt ezen a vidéken. E fának is
megvan a maga históriája. Amaz „ujtér" a
mult században egy Gastrell nevű lelkész
birtokába jutott, a ki a költő tisztelőinek
sürü látogatásaiba végre nagyon beleunt.
Kapta magát s egy szép reggel a szép fát
tövestöl kivágatta, söt nehány év mulva magát az épületet is lerontatta. Ezen kegyelet
nélküli eljárás miatt annyira megboszankodtak a stratfordiak, hogy addig nem nyugodtak, mig ama lelkész városukat el nem
hagyta. A szederfa egyes részeiből pedig
szelenczéket, diszmüveket stb. faragtak, s
ereklyékül adogatták el.
Halála előtt nehány évvel egészen Stratfordba vonult Shakspeare. A nem teljesen
hiteles adatok szerint 1616 ápril 23 an érte
el a halál. Holtteste a stratfordi sz. háromság-kápolnában van eltemetve; mellette
nyugszik neje, kedves Zsuzsanna leánya és
veje.
Egyetlen fia már jóval előtte halt meg.
1670 körül már leánya utódai közöl sem élt
többé senki.

Hi'ó

Sirversét még életében maga készité s
ez igy hangzik :
Jó barátom, a Jézueér'
E hamvadó porhoz ne érj,
Áldott, ki e kőhöz nem nyul,
Átkozott, ki csontom közt dul.

A Shakspeare-irodalom rendkivüli kiterjedésü nemcsak Angliában, hanem különösen Németországban, hol e nagy szellem
mintegy második hazára talált s müveinek
terjesztése s magyarázata majdnem nagyobb
buzgalmat hivott létre, mint Angliában.
— Shakspearenek számos német fordítója
akadt, melyek között a legrégiebbek Wieland és Eschenburg ; a legjobbak Schlegel
és Tieck. Német magyarázói között legtöbb
érdemmel birnak : Schlegel, Goethe, Lessing,
Tieck és Gervinus. E nevek sokak előtt ismeretesek lesznek nálunk is, mert a kiknek
nem állott hatalmukban, az eredeti angol
nyelven olvashatni a nagy költőt, azok a
legujabb időkig ezen csatornákon keresztül
voltak kénytelenek vele megismerkedni.
Említésre méltó, komolyabb lendület
Shakspeare meghonosítására nálunk csak a
pesti nemzeti szinház fennállása óta történt.
S ámbár most már háromszázados emlékét
ünnepeltük a költők e királyának, régibb
irodalmunkban még csak neve megemlítésére is alig akadunk. Kazinczy Ferencz
ugyan már 1777-ben adta ki „Hamlet"-et
magyar fordításban, azonban egy eltorzított
német kiadás után dolgozta azt ki. Késöbb
Döbrentei Gábor közölte 1824 körül „Macbeth" fordítását, azonban kificzamodott, különcz nyelve élvezhetlenné tette e müvet.
Az „Athenaeum" czimü hetilap Bajza szerkesztése alatt volt az elsö magyar lap, mely
e szellemóriásnak nagyobb figyelmet kezdé
szentelni. Egressy Gábor a nemzeti szinpadra akarván hozni kitünöbb darabjait,
ama lap hasábjain közölte e tárgyu tanulmányait s mintegy előkészité a szokatlan
élvezetre a magyar közönséget. Majd Henszlmann Imre müitészünk fogta fel e tárgyat
egész komolysággal s az 1840-es évtized
elején az akkori irók és müvészek körében
tartott felolvasásokat Shakspeare egyes müvei fölött A szinpadon Egressy Gábor és id.
Lendvay Márton lettek a költő alakjainak
leghívebb képviselői s előadói. 1850 után pedig Székely József közölte a német Gervinus
Shakspeare-magyarázatának egy nagy részét.
Összes müveinek magyar kiadása a legujabb időkig a jámbor óhajtások közé tartozott. Akadt ugyan 1845-ben egy franczia
származásu lelkes magyar hölgy, Lemouton
Emilia, (jelenleg Adorján Boldizsárné Gömörmegyében), a ki Shakspeare összes szinmüveinek kiadását 5 darab lefordításával
meg is kezdé, de e szép vállalkozást merészsége miatt csodálták inkább, mint sikerénél
fogva. Az eredetihez méltó nyelven irt forditások a legujabb időkig csak „Julius Caesar" és Coriolan" voltak, az első Vörösmarty,
az utóbbi Petőfi tollából. A Shakspeari szinmüvek fordításainak legnagyobb része mindeddig csak a szinpadi szükség és igények
számára készült s az olvasóközönség számára nem is léteztek. Nemzeti színpadunkon eddigelé Shakspeare következö 12 darabja adatik elő : „Hamlet, Lear, III. Richard, Macbeth, Romeo és Julia, Othello,
Coriolan, Velenczei Kalmár, V. Henrik, A
makranczos hölgy, Tévedések vigjátéka s az
e napokban szinrekerült Szentiván-éji álom.
Shakspearet a magyar irodalom számára
csak most kezdjük igazán meghódítani azon
kedvező viszonyok között megindult teljes
kiadással, melyet Tomori Anasztáz nemes
vállalkozása mellett a Kisfaludy-társaság
rendez, s melyből az I. kötet most, épen

Shakspeare háromszázados ünnepélyén jelent meg, s melynek tartalmát „Othello"
Szász Károly, és a „Szentiván-éji álom"
Arany János remek fordítása teszi. Nincs
egyéb óhajtásunk, mint hogy a többi forditások szintoly hivatott tollakra találjanak,
hogy a Kisfaludy-társaság minél gyorsabban
adja ki azokat, a közönség pedig minél tömegesebb pártolásával segítse elö e jeles
vállalatot.
Itt a legfőbb ideje, hogy az idők mulasztásait e tekintetben végre kipótoljuk s hogy
a költőkirály iránti tiszteletünk kijelentésével, müveinek olvasása s élvezése által is
bebizonyítsuk a világnak, hogy a polgárisult
nemzetek sorában megillető helyünket mi is
elfoglaltuk.
"
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A Tisza bölcsője.
I r t a P. SZATHMÁRY

KÁROLY.

Második rész.
(Folytatás.)

Ötödik kirándulás.
Kamara. Veresmart Bocskó Máramaros gyümölcsöse. A
gyémánt hazája. Fehérpatak. Vasbányák és gyárak. Rabó.
Borkút. Körösmező. A ruthének. Lengyelhatár.

A Szigethez pár száz lépésnyire esö Kamara" épen egyik élő példa arra, miként
született egynémelyik helység Máramarosban. A kincstár jónak látta, ide egy csatornát vonni s pár rakhelyet állitani; e körül
szükségessé lett nehány tiszti lak épitése s
előállott Kamara. Még csak nehány kézműves-lak, nehány zsellér kunyhó s kész lesz a
falu.
A jó karban tartott országut sima földön halad a Tisza mentében, gyönyörü kilátással előre a Kárpátokra, s visszafelé az elhagyott Szigetre.
Egyszerre némi kis emelkedést nyer az
ut, s szemben a túlparton regényes fekvéssel
dicsekvö Fehéregyházával, hol a keresztyén
telepek egyik elseje keresendő, az egykori
Tiszaparton Veresmart egyszerü kunyhói
tünnek M, füstös fedeleikkel két csinosabb
uri laknak hódolva : a Szaplonczay okéinak,
kik Máramaros ujabb történetében szép és
hazafias szerepet játszottak. Ilyen volt a nem
rég közrészvéttel sirjába kisért Zsigmond,
Máramarosnak 48 —49-ki derék alispánja, s
a még életben levö József, 61-kielsö alispán
és követ, kinek csinos és vendégszerető laka tárt karokkal vár a honfiérzésü utazóra.
E hely tulajdonképen Pogány-birtok volt, s
a felsőbb uri lak körüli sánczolat mintha
egykori kastélyárkolatra mutatna.
Veresmartot elhaladva, mindinkább közeledünk a hegyekhez, ugy hogy a szintén
kincstári lerakó helyül szolgáló Kis- és
Nagy-Bocskó mondhatni elő fokot (promontoriumot) képez. És ez a hely Máramaros
gyümölcsös kertje. Különösen igen sok és jó
szilva, dió terem itt, mely ritka év, hogy a
gazdát megcsalja.
Mert Máramaros havasaljai fekvéséből
nehogy azt következtesse valaki, mintha itt
csakis havasi gyümölcs teremne. Igaz, hogy
a málna és szamócza, ha az idő kedvező,
képzelhetetlen mennyiségben hozza meg kellemes gyümölcseit : de ezeken kivül a cseresnye, alma, szilva, sőt a köszméte is VÍ don
terem; mióta pedig az ujabb kor, különösen
a szigeti „kertészegylet" alakulásával a
gyümölcs-nemesitést is felkarolta, Máramarosban a legkitünőbb faju almákat kaphatni; a körtefélékröl már kevesebbet mondhatunk; a baraczk pedig nem igen állja a telet; kertekben még szőlőre is akadni; de ez
is ritkán érik meg.
A sürgős raktári mozgalom, a csinos
fákkal árnyalt utczák, a tutajosok zaja s az

itt már kristálytiszta Tiszafolyó eleven, vidám tekintetet ad e helységnek, melyet nyáron a mosolygó természet s a hegyi lég
még többszöröz.
A Tiszán csinos fáhid vezet keresztül,
melytől felvett kirándulásunk czélja szerint
jobb kézre, a gácsországi nagy országutra
térünk le
Utunk apró halmok és a locsogó Tisza
habjai között vezet. A halmok harmad képleti conglomerátok, melyeket valami özönviz a szürkesziklák és kovaghegyek lábához
csapott. A völgy egyre jobban keskenyedik;
végre kedves sötétü fenyves alján, a tul parton barátságosan egyszerü falvacska tünik
fel : Ilonka.
Lonka két termékről nevezetes. Egyik,
hajói értesültünk, az „Idök Tanujának" érdekes szerkesztője, Lonkai Antal lovag, a
másik a máramarosi gyémánt, melynek
Lonka az egyik leihelye.
Az elsőt bizonyosan ismerik az olvasók;
azért csak az utóbbira térek.
A máramarosi gyémánt a legtisztább
vizű kovag, a mit a föld felmutathat; rendesen kettős, egymásnak forditott gúlákban,
(piramis) vagy összetett, (eombinált) dülényekben (rhombus) szokott jegedni, s kivált
apróbb változatában oly szép és játszó, hogy
még tapasztaltabb szemet is megcsalhatna.
E fattyu-, vagy vadgyémántot rendszerint
esős idők után a vízmosásokban találják, s a
gyermekek itcze-számra szedik és árulják.
Tehát áradmányban terem, mint a Minas
Geraesi igazi gyémánt.
Különben volt szerencsém akár mennyit
magában a termo, vagy anyaköben is találni, azért azok kedvéért, kik a természetnek barátai, legyen ide jegyezve, hogy előjövetele leggyakrabban a szürke-képlet (Grauwacke) csillámgazdag palái hasadékában
finom dülényekben jegedett mészpat kristályok között történik, melyek között a kisebbek felségesen csillognak. A nagyobb jegeezek kevésbbé tökélyesek, s mintha valami
anyagtól (folysavvagy viztől) megtámadva,
vagy még teljesen elkészülve sem lennének.
Ez utóbbi hihetőbb, mert valahol olvastam,
hogy ilyen jegeczeket még teljesen meg nem
szilárdult alakban is találtak.
Néha kis jegecz-oduban fordul elő, melynek falai meg vannak feketedve, s ekkor valódi brilliántként ragyog szemeinkbe a kis
rejtett kincs.
Azon szép regéről, mely e kedves kavicsokat az ember-szeretőben csalódott tündér
könyeiből származtatja, bizonyosan hallott
a nyájas olvasó; még csak annyit említek
meg, hogy a kovag e gyönyörü előjö vétele,
mint beszélik, régebben egy pár búvárt
arra buzdított, hogy Máramaros hegyeiben
gyémántot keressenek; minő eredménynyel,
arról nem szól a krónika; de hihetőleg csalódtak, különben nem mérnék a máramarosi
gyémánt itezéjét máig is tiz krajczárért.
Lonkán felül a Tisza völgye egyszerre
szük hegytorokká szorul, s a/, itt legfelségesebben föltünő kovagszirtek Máramaros
egyik legszebb, legfestöibb képét nyujtják.
Legnagyszerűbben tünik ez fel a tuloldalon, midőn az utas a szorulatot elhagyva,
az égfelé merevö hófehér sziklapontra, az
„Apostolokra'1 visszatekint.
Az itt közölt rajz (lásd a tulsó lapon)
ennek csak gyarló képét nyujthatja. Én a
leáldozó nap bucsusugárainál vettem gyarló
irónom hegyére. Balra a háttért sötét fenyves boritja el, s ez elött kiálló gerinczén
emelkednek ki ezüst nyirek lombjai közöl a
magános kvarczsziklák, melyeknek a nép
képzelete a „12 apostol" számát és alakját
adá. Holdfénynél is láttam, és ekkor oly
gyenge szivü magános utazóra, ki elöször

jő e vidékre, valóban megdöbbentö lehet.
Emlékeztet azon fehér lepedőbe burkolt
alakokra, milyenekkel kisértet név alatt a
gyermek képzeletét szokás zaklatni; vagy
Goethe „Halottak tánczára," csakhogy ezek
annyival rémletesebbek, mert mereven-ijesztők, mozdulatlanok.
Az utkörben kanyarodik fel s jobb kézre
az ut mellett egy hasonló fehérségü szirtóriás mered száz lábnyi magasra. Nagy
küzdelmébe kerülhetett Tiszánknak, mig e
kemény gátot áttörte; de még most is
zúgva, tombolva küzd az ifju erejü folyam
lenn az ut alatti mélyben, takarva gazdag
lomboktól; csak moraja és Iriss köde száll
fel a völgyből hozzánk.
Csodálatos, hogy e felséges tájnak festője
mind ez ideig nem akadt.
A nép az apostolok eszméjén kivül még
egy másikat is köt ide.
A monda 12 zsiványt bujtat el az erdők
sürüjébe, kik a szorosnál várják a jámbor,
gazdag utast, hogy meggyilkolják, kirabolják.
Az utas hallja a reá leselkedők suttogását, s letérdelve könyörög segélyért a
csodák Urához.
És ime azon pillanatban, midőn a zsiványok előre akarnak törni, lábaikat földbe
gyökerezni, szivük verését megakadni érzik,
az élet elszáll kebleikből.
Másnap bámulva látja a nép a tizenkét
czinkostársai, kiket kőszobrokká változtatott az Ur keze.
(Folytatása kivetkezik.)

A porosz oktatásügy s gazdasági
tanintézetek.
(Folytatás.)

A középosztály oktatására van Poroszor-szágban 123 gymiinsium, 40 progymnasium
(a gymnasiumba előkészitő iskola), 52 reál-,
34felsőbb polgári és21 vidéki iparos-iskola;
50-nél több : felső-, közép- és alsó-gazdasági
tanoda, földmives, kertész, juhászati, kőmives stb. iskola.
Ezeken felül vannak a mindenféle tudományos, müvészeti és iparos felsőbb tanodák
kitünő jó tanítókkal és korszerüleg gyarapodó dus taneszközökkel.
Az eddig előszámlált közköltségen tartott tanintézetek mellett szintén megszámlálhatlan mennyiségü mindenféle magántanintézetek müködnek s virágoznak szerteszét az egész országban.
Ha elgondolja a magyar utazó, hogy
Poroszország terjedelme csak 5103 D mfid,
18 millió lakossal, valóban bámulnia kell,
hogy honnan és miből kerítik elő Poroszországban azon sok tanoda és nevelő-intézet
fenntartására szükségelt évenkinti költségeket; bámulja, hogy az államkormány a
kenyérkereseti tudományok és ismeretek
mindenki által megszerezhetésére, oly nagy
terjedelemben a legapróbb részletekig, s az
állam minden zugába kiterjeszti gondoskodását ; holott mi a mindennapi kenyér megkereshetéséhez annyira szükségelt, kezdetleges elemi földmives, gazdasági és iparos
iskolákra sem tudunk szert tenni, és pedig
néha csodálatos okok miatt.
Hazánk államgazdászati viszonyai tekintetéből ösztönözve valék, hogy utazásom
alatt a gazdasági iskolákra kiváló gondot
fordítsak, annálinkább, minthogy már 1859.
év óta szorgalmazom, hogy a debreczeni
főiskolánál, ennek egy külön önálló osztályaként, gazdasági tanintézet állittassék fel;
ez okon időszerünek vélem, főleg a porosz és
szász gazdasági iskolák viszonyait részletesen elősorolni.
A német gazdasági iskolák károm fokoza-
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ban különbözik a hasonló körü porosz intétuak; u. m. földmives iskolák, s közép- és állított berlini egyetemen gazdasági tudo- zetektől, hogy a schönfeldi iskolában a
mányok tanárává neveztetett; 1811-ben állifelsögazdasági tanodák.
totta fel a möglini hires juhászatot; 1818- növendékek gyakorlati működtetése sem haA földmives -iskolák száma a porosz tarto- ban a berlini tanárságot letette, s egészen a nyagoltatik el, de egyszersmind azok elmémányokban 2 5-re mehet; nevezetesen ilyen is- möglini intézetnek élt. Meghalt 1828 ban, leti és szaktudományos kiképzésére is nagy
kolák vannak : Posenben Kolnon, Branden- oktober 26-án. Emléket állitottak neki há- gond fordittatik, hogy igy az egyszerü gazburgban Gliechowon és Hasenfelden, a szász rom helyen is : szülő városában Lipcsében, dasági munkásoknál alaposabb szakképzettföldön Alachon, Reiffensteinon és Baders- és Berlinben az épitésztanoda előtti térre. — séggel bírjanak. Kiváló figyelemre érdemes
Ze6en6eM,Westphaliábani?iesewrocííon,Rajna Möglin csak magánintézet, de államsegé- az országos árvaház Groszhennersdorfban.
vidékén Deutsch-Merchingenben stb. A po-lyezést huzott folytonosan, és most alapitó- Itt az árvagyermekek 8-tól 14 éves korukig
rosz földmives-iskolák rendszere azon sar- jának fia : Thaer A. P. gazdasági tanácsos az elemi és gazdasági ismeretekben nyernek
(Vig* kSvetkeilk.)
kallik, hogy a növendékeket inkább a gya- vezeti. Az intézet családi szerkezetű, növen- oktatást.
korlat, mint az elmélet terén oktatják. Ezen dékei száma 20-ig terjed. Ezek az intézetben
iskolák gazdászatánál idegen munkások épen laknak, élelmeztetnek, s folytonosan az igaz- Shakspeare drámáinak főbb alakjai.
nem, vagy minél csekélyebb számmal hasz- gató körében élnek, s munkálkodnak. Az
(Képünkhöz)
náltatnak , hanem minden munkálatot a intézet feladata : nagyobb gazdasági üzletanítványok végeznek s ezek oktatása ugy tek vezetésére alkalmas egyéneket képezni.
Shakspeare költői géniusa és müvészete legvan rendezve, hogy a gazdászati ismereteket,
nagyobb
fokra hág s leghatalmaeabban nyilatkoKözép gazdasági tanodák vannak még
főleg a gyakorlati munkatétel, a gazdálko- Reisenbenés Ragniton; ez utóbbi 1846-ban zik világhirü öt tragédiájában, melyek : Othello,
dás tettleges kezelése által tanulják meg; állíttatott fel, s kiválólag a gazdasági ipar- Romeo és Julia, Hamlet, Macbeth és Lear király.
az elméleti oktatás leginkább az irás, olva- ágak tanitását tüzte feladatául. Mindkettő Ezek szépségei el nem mulnak soha, s a ki komoly
tanulmányozási szándékkai méljed beléjök, az
sás, számolás és könnyen felfogható gazda- magánintézet, de állam-segélyezést huz.
mindig uj meg uj élvet s gyönyört fedez fel bensági kézikönyv magyarázatára terjed. —
nök. Ezért akadt e müveknek legtöbb tanulmáFelső
gazdasági
iskolák
vannak
:
RegenA helyviszonyok szerinti fontos gyakorlati
nyozója, itészi magyarázója, de legtöbb csodálója
waldeben;
ez
is
magánintézet
állam-segéhatásu alsó szaktanintézetek még 7 lenis, s az egész
mivelt v i l á g
termelésre, 1
színpadain
lenfonásra, 2
ezek b i r n a k
rétmivelésre,
^
legnagyobb
1 juhászaira
népszerűségstb. oktató
gel, örömmel
mondjuk, hogy
iskolák; —
e tragédiák két
ez utóbbi a
évtized
óta nábrandenburlunk is megtagi Frankenlálták képvisefelden, a lenlőiket s közöntermelésre és
aégöket. S a
fonásra taniki Shakspeare
főbb m ü v e i t
tó iskolák peolvasta vagy
dig Sziléziászinpadi előban vannak.
adásaikat látA közép
ta, első pillagazdasági tanatra fel fogja
nodák sorát
ismerni a mellékelt képünMöglin nyitja
kön látható mümeg. — A
vészi csoportogazdasági tuzat e gyes alakdományt már
jait, melyek
a mult számegtestesült
zadban elárnyakként
emelkednek
kezdették néS hakspeare
mely egyeteeszményi alakmeken, neveja körül. — Itt
zetesen a halvan Shylock (a
lei egyetemVelenczei kalben tanítani,
márból), Hamlet, háttérben
de azt önálló
Opheliával ea
tudományy
Az apostolok Lonkánál. - (Lásd „A Tisza bölcsője" czimü czikket)
apja szelleményá Thaer
vel, Prospero (A^viharból), Macbeth és neje, az
állitotta öszlyezéssel. 1847-ben Proskauban állíttatott öreg Lear király leányával, a tündéri Oberon
ssze
ze é
m e l t e f fel;
e ; azért ö mondható az királyi felsőbb gazdasági iskola; 1848-ban gnómjaival, Othello Desdemonával,Falstaff Jankó
éss eemelte
okszerű gazdászat s a rendszeres gazdasági pedig Bonnban az egyetemmel Összekötve álkancBÓjával, I I I . Eichard, s a halálban egyesült
tudomány megalapítójának, s a váltógaz- líttatott hasonló felső gazdasági tanintézet, Romeo és Julia. Csak e nehány alak is az emberi
dászat elsö javaslójának. Tudománya rend- helyiségéül a városhoz alig negyedórányira szenvedélyek és indulatok egy egész világát tárja
szerét és részleteit : „Grundsátze der ra- fekvő gyönyörü Poppelsdorf nevü nagyszerü élőnkbe.
tionellen Landwirthschaft" czimü munkájá- kastély és földje adatván át. Ezen három
ban irta meg, s adta ki4 kötetben 1809ben; tanoda feladata is az : hogy kisebb s naVérboszu a Sahara pusztában.
s hogy tanait annálinkább megíogamztassa gyobb gazdálkodások vezetésére alkalmas
Északi Saharának egyik legtávolibb szögleés elterjeszsze, — Küstrin közelében Mög- egyéneket képezzenek.
tében, a pusztaság közepette él száritott bőrökből
linben már 1806-ban gazdasági iskolát álliLegfelsőbb iskola : a királyi állarn-^ skészült gurbis vagy sátrak alatt a Sukmarem
tott fel. Thaer Albert a hannoveri Celle vánép, sokféle fajnak vegyülékéből álló népcsalád,
rosban 1752-ki január 14-én született; Göt- mezb'qazdászati akadémia EldenaubanGreiís-s ugyanazért ezen égöv lakói előtt csekély tekintingában orvosi tudományt tanult; mint waldíioz fél mérföldnyire. Ezt 1835-ben télylyel birva. — Öltözetük sasiah-kecskebőrből
gyakorló orvos szülővárosában telepedett Schultze szervezte; és benne a gazdasági tu- készült nyomoru ruhából, gazdaságuk nehány
meg, s atyja halálával, ennek helyébe, ud- dományok elméleti s gyakorlati oktatáson teve, szamár és kecskéből áll; de a vadászathoz,
szenvedélylyel üznek, nagyon jól értenek,
vari orvossá lett. Szenvedélyes kertész levén, kivül, a jogi és kameralisti tudományok is melyet
s sokszor egész hónapokat töltenek a hegyek közt
taníttatnak
szakképzetségü
államhivatalnoazáltal lassankint kedvet kapott a mezögazvadkecske-, Begőhr-el-Wahs- és Leruy-vadádászathoz is, s ezt különféle kísérletek téte- kok nyerése végett.
szat kedveért, mely állatoknak husa, nyersen és
Az elősorolt gazdasági tanintézetben a szárítva, ugy házi állataik teje, valami kevés
lével egy Celle közelében eső kis birtokon
gabona és datolya képezi minden táplálékukat.
folytatta. A francziák Hannovert elfoglal- tanfolyam leginkább két évre terjed.
A datolyát Tidiköltből hozzák magukkal, midőn
Szászország
gazdasági
tanintézetei
közt
ván, 1804-ben Poroszországba költözött; itt
vadászatuk
eredményét strucztollakban és bőrökaz
elsőség,
a
hires
tharandi
akadémiát
illeti.
előbb Oberbruchen-, azután Möglinben folyben oda eladni viszik. Mint a Saharának minden
tatta a gazdálkodást. Itt alapitotta hires Ez 1829-ben királyi gazdasági akadémiává lakói, közbe-közbe rablás végett is ki-kirándulgazdasági tanintézetét, s irta legjelesebb emeltetett. — Földmíves-iskola van Schön- nak, a ilyenkor uraik, a Hoggar hegyen lakó népgazdászati munkáit. 1810-ben az akkor fel- \felden Drezda mellett. Ennek szervezete ab-
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törzs szolgáltat nekik mahari- vagy tevéket, me- ép oly erőeen felkarolt, minta másik elvetette, —
Élet és levegő.
lyeken az utonállásra kiindulhatnak, melyekért az ellenséges főnököt egy perczre határoza'lanná
Közli B E R R Y G U S Z T Á V .
azonban ragadományuknak nagyobb részét jutal- tette, de végre felkiáltott :
—
Az
Ait-Dezdegue-k
elég
erősek,
hogy
a
mul kell adniok.
A halandóság csiráját hordja méhében az
Daumas tábornok ,,a nagy pusztáról" irt Sukmarem ellenségtől ne féljenek ! — s egy lö- élet, •— mert légzés az élet főfeltétele . . . .
véssel
seik
Baddát
leterité.
munkájában ezen néptörzsről a következőket beLevegőt vesz fel s ad ki felváltva folyvást
A szerencsétlen seiket barátai hiába keresek
széli el :
minden,
mi e földön él : ember, állat, növény.
Alig hogy felütöttük sátrainkat, azonnal ne- és kiabálák azon és a következő napon; s midőn
S épen ezért kell elhalnia.
haza
tértek,
annak
agara
már
rég
otthon
volt,
hány asszony e nyomorult népből, a férfiakhoz
Életre és halálra egyszerre lőn teremtve
hasonló öltözetben, meztelen lábakkal, fésületlen mely körülmény a seik sorsa felől erős aggodal- minden szervezet; — halhatatlanság e földön
hajjal tolakodott hozzánk dohányt és datolyát makat gerjesztett. — Az utolsó reménysugár az nincs : csak a holt anyag marad változatlanul
kunyorálva, mit i«, hogy megszabadulhassunk volt, hogy tán a kutya elveszte urát és ez elté- örökké ugyanaz . . . .
tőlük, tüstént meg is adtuk nekik. Alig hogy ezt vedett.
Az élet nem egyéb, lassu égési folyamnál. Ez
A népnek egész fiatalsága fegyvert ragadt
férjeik észrevették, kik előlünk elrejtőzködtek,
igazság
kiderítését az ujabb vegytannak köszönbőkezűségünk által felbátorítva, szintén hozzunk most, s a visszajött vadászok vezérlete alatt kiin- hetjük. Mi pedig az égés? — nem más, mint vegytolakodtak, s csak hasonló alamizsna által rázha- dult a síkság kikutatása végett. A seiknek teste tani egyesülése az élenynek (oxygen), mely a
végre azon helyen a hol kivégeztetett, megtaláltok le őket nyakunkról.
körlég egy ötödrészét teszi, — a minden égő
E néptörzsnek főnökei, bár a Dsebel Hoggari tatott. Hyenák és sakálok ugyan már félig meg- testnek alkatrészét képező szénenynyel. — Az.
seiknek vannak alávetve, mindamellett távolról emésztek , de mégis filitmtrték nagy fehér állati, s igy tehát emberi testnek is egyik lényesem oly nyomorultak, mint alattvalóik. Néhány- szakáláról, mert a berberek a holtak fejét nem ges alkatré-ze a széneny. Az általunk beszivott
nak közülök nyájaik is vannak, s a Tidiköltben szokják lemetszeni. — A lovak nyomai és iránya légnek élenye vegyileg egyesülvén testünk ezétartott vásárok, vagy az időnkint átvonuló Ka- nyugat felé bizonyossá tették őket a seik gyilko- nenyével, vele szénsavat alkot, mely kileheltetik.
ravánokkal eszközölt cserekereskedésük sokkal sainak kilétök iránt. Azonnal tudakozódások in- E szerint az emberi test minden lehelettel bizokényelmesebb életet szereznek számukra, mint a dittattak a seik halála körülményei iránt, és egy nyos mennyiségü szénenyt vészit, — és pedig 24
hónapDal később a seik fia kémei által mindent
minővel a népnek tömege bir.
órai lélekzés folytán 20 la'ot. — Ennek terméA Sukmarem népfaj örököa viszályban él a körülményesen megtudott, valamint annak nevét szetes következménye, hogy a kellő mennyiségü
nyugati hegyek közt lakó Ait-Dezdegue *) vagy s, ki atyját meggyilkolta.
szenet fel kell vennünk testünkbe, hogy lélekz„Te — irá neki — a sikon egy fehér szakálu
berberekkel. Ha vadászaton, vagy itatásközben
hessünk. Ez az eledelek által történik, melyek —
egy kutnál találkoznak, rendesen összeverekesz- seikkel találkozál, a ki csupán vadászatra gondolt, mint állati s növényi anyagok — mindig tartalharczhoz nem is volt kellőn fölfegyverkezve,
nek, s ilyenkor a mult harczokban vett bántalmamaznak több-kevesebb mennyiségü szenet. Az
miért ölted meg őt? Nálunk az olyan aem gyilkolkat s sérelmeket boszulják meg egymáson.
ember által naponkint megemésztett eledelek egy
Azon főnök, kinél megszállánk, beszélte el a tatik meg, a ki fegyvfrtelen! Mindamellett hogy igen tekintélyes része egyedül a lélekzés folytokövetkező esetet, mikép öletett meg atyja, seik te atyáink szokásait elfeledted, én nagylelkübb nos fenntartására szolgál. Minden lehelettel elBadda, egy az Ait-Dezdegue-kel történt találko- akarok lenni, mint te vagy, és ezennel tudtodra veszti a test súlyának bizonyos határozott részét,
adom, hogy ha én téged élve megkaphatlak, hazás alkalmával.
— s e veszteséget mihamarább ki kell pótolni,
Seik Badda és hét—nyolcz barátja legjobb sadat — bármily nagy legyen is az *) — kővel hogy a test szükséget ne szenvedjen. Az éhentevéiken, kutyáikkal kimentek vadászatra. — fogom megtölteni. Erre megesküdtem!"
halót leginkább az emészti fel, hogy folytonosan
A követ, ki ezen levelet a berberek főnöké- lélekzenie kell. Ha képesek volnánk, hetek,
Tulajdonkópen csak fedsertől moghrebig, azaz,
napkeltétől napnyugtáig akartak künn maradni, nek megvitte, visszatértében a legalaposabban hónapok hosszáig légzés nélkül élni, az egész idő
azonban vadász-szerencséjök továbbra csábitá szemügyre vehette a berberek táborhelyét. Badda alatt nem lenne szükségünk enni, s minden eleőket, s igy hat napig kalandoztak a bokrok és seiknek fia 30 vitézzel berber-asszonyi ruhába delt nélkülözhetnénk. Vannak is állatok, mint
síkságok közt, mely idő alatt elejtett vadaik hú- öltözve az ellenség állomására ment; ehhez közel például a kigyók, békák, melyek több héten át
séval táplálkoztak, s szomjukat a közös kutaknál érvén tevéiket egy kis csalitban leheverteték, ma- alig lélekzenek észrevehetőleg. Tudva levő dolog,
guk pedig egy kis területen elszéledve, lehajla- hogy ezen állatok azon egész idő alatt, sőt még
oltották.
Egy reggel mintegy tizenkét—tizenöt vad- doztak a földre, mint asszonyok kik füvet tépnek hosszasabban is, nélkülözhetik az eledelt. A télen
kecaKe ugrott fel előttök; mindenki választott vagy fát szedegetnek, s igy közeledtek lassankint megmeredő állatoknál ez idő alatt a lélekzés egéegyet magának, s kutyáikat utána uszítván, ma- a gyilkosnak különálló sátrához. Az átöltözködés szen megszünik, s azalatt semmi táplálékot maguk ia nyargaltak az állatok után. A vadak egy annyira sikerült, hogy az több izben rájok kiál- gukhoz nem vesznek.
pillanat alatt széjjelfutottak, s a vadászok okta- tott : „asszonyok, ne metéljétek le a füvet oly
Éltünk lángja kialudnék azon perczben, melyan módon hasonlókép elszéledtek, s ---—•-'-•< — közel tevéim mellett!"
ben testünk égő készlete, a széneny, felemészteegymástól tökéletesen eltávoztak.
Lassankint kőrülkeriték az ál-asszonyok a tett. De miután légfelvétel nélkül, mely testünk
A berberek kőzül 20 lovas szintén vadásza- gyilkost, és egy adott jelre mindnyájan reá rohan- emésztő tüze, egy perczig sem élhetünk, kitetszik,
ton volt a Dsebel (hegy) Muydir kinyúló ágai tak. Az időpont a legjobban volt választva, a ber- mily hatalmas szerepet játszik életünkben a leközt, és seik Baddát rosz csillaga ép ezen irányba berek mindnyájan a maguk dolgával voltak el- vegő. Ura ez életnek és halálnak! . .
vezette. Egy pillanat alatt körül volt fogva.
foglalva, s mielőtt a harczkiáltás összegyüjthette
Azonban koránsem Közönyös dolog életünk— Hol vannak nyájaid? — kérdé tőle a ber- volna őket, főnökük már meg volt kötözve s egy és egészségünkre nézve, hogy miféle levegővel
mahari-ra (tevat helyezve elszállittatott a Dsebel \ élünk; . . . . bár erre nézve is, mint a bennünket
berek főnöke.
— Az én nyájaim ott vannak a sátraknál, Muydir ir inyában.
j naponkint környező, s reánk a legközvetlenebb beAz éj beálltával nehány órai pihenést tettek, folyással biró egyéb természettüneményekre nézve,
két napi járásra innen a hegyek közt.
s a hold feljöttével utjokat tovább folytaták azon hiányos népnevelési rendszerünknél fogva, nálunk
— Hát tar-aid?
helyig, hol seik Badda eltemetve feküdt. Itt a fo- a legtöbb ember káros tudatlanságban él. Hogy
— Én csak magam vagyok !
goíy
feloldoztatott, háttal a fó!dre fektetett, lábai ! a ,,fris" levegő jobb a,,rosz" levegőnél, mindenki
— Hazudsz, kutya! kiáltanak a berberek,
a bot majd meg fogja nyitni nyelvedet. Szállj le s kezei négy czövekhez köttettek. Ez megtörtén- j tudja ugyan, — de mert az egyes légnemek tervén szájába oly vizet töltöttek, melyben ópium i meszeiéről, azok tulajdonságáról s egymássali
tüstént tevédről!
— Nem szokásom hazudni, én csak magam volt főzve, s ettől oly mély álomba merült, vegyarányáról a legtöbb embernek fogalma nincs;
vagyok! — erősité a nemeslelkü seik, nem akar- hogy hasát fölmetszették s ezt kavicscsal megtöl- kelleténél sokkal csekélyebb fontosságot is tulajván barátait is veszélybe sodorni; s anélkül, hogy ték~ s ujra bevarrtak, anélkül, hogy fölébredt j donitanak ama roppant különbségnek, mit egészvonásai legkevésbbé is elárulták volna azon vihart volna.
j ségünkre, életünk tartamára, a jó vagy rosz leveA fájdalom utóbb mégis fölébreszté a bol- I gővel élés gyakorol.
mely bensejében tombolt, letérdelteié tevéjét t
dogtalant, s ugy feszelgett a homokban, mint egy
leszállt.
|
Hogy a körlég, mely földünket hüvely
— Ismersz-e engem? — kérdé végre a ber- kigyó, melynek teste szétzuzatott.
| gyanánt mintegy két mérföldnyi magasságban
berek főnökétől.
Legelőször seik Badda fia szólt hozzá :
! körülveszi, nem egynemű, hanem több különféle
— Te Su!<marem kutya vagy és a mi ellen— Megtöltöttem hasadat, amint igértem; tulajdonságú légnem vegyületéből áll, — olvaeégünk, többet nem akarok, s nincs szükségem most miattam elmehetsz a hova tetszik. Bajtársak, i sóim nagyobb része elött ismeretes; valamint az
tudni.
oldozzátok fel!
is, hogy e különféle légnemek közt leginkább az
— De te mint látom, azt sem tudod, hogy
A szerencsétlennek még volt annyi ereje, éleny az, melynek lélekzésre alkalmas levegőből
nem vagyok azok közül való, kiket botütésekkel hogy innen elmehetett, de másnap már egy csalit- I sohasem szabad hiányzani, s mely, mint láttuk,
1
szoktak traktálni. Hallottad-e seik Badda hirét? ban halva találták.
s mint neve is mutatja, életünk első s legnélkúöld meg, mert hatalmadban van, de ne bánj vele
Amint véres késérő], és kezeiről valamint be- 1 lözhetlenebb feltétele. A körlég főtömegét képező
ugy mint egy rabszolgával!
leiről is gyanitani lehetett, megkisérlé a vékony ! légeny, mely ugyanis a levegő négy ötödét teszi
— Hah, te vagy átkozott, ki a mult nyáron szijat, melylyel hasa összevarrva volt — fölmet- i s lélekzésre alkalmatlan, szükség, hogy folyvást a
a mieink közül 5-töt megöltél az arib**)-ek kutjá- szeni.
! kellő mennyiségü élenynyel legyen keverve (nonál ? Az ő vérök szálljon a te fejedre!
Ezen vonás elég ismertető jel azon vad szo- | vezetésen 77 sulyrész legényre essék 23 sulyrész
— Csendesen, uram, várj egy pillanatig! — kások és erkölcsökről, melyekkel a Sukmarem, éleny); továbbá a légzőszervekre méregkint ható
szólt egy lovag, s a főnök elé állott, ki cső vét valamint a Tuareg törzs többi népfajai is birnak, szénsav sohase haladja meg az általunk beszimár a seik mellének irányzá,— nem volna e oko- s melyekről még sokat lehetne elbeszélni. E nép- vandó lég egy százalékát. Minden máa arányban
sabb, ha ezen embert magunkkal vinnők s nagy i ség, mely vadsága és kegyetlensége által a pusz- vegyült levegő károsan hat a szervezetre. Dus
váltságdíjért eleresztenők a helyett, hogy halála ' tát annyira félelmessé tette, mélyen benyulik növényzettel megáldott tájakon, hegyes, magasan
által az egé?z nép boszuját magunk ellen inge- Sudanba; s könnyü elképzelni ezek után, mily ér- fekvő vidékeken, tenger felett és körül folyvást
zelmek, titkos borzadály és aggodalmaktól hábor- megtartja a körlég az egészséges vegyarányát.
reljük !
Ez inditvány, melyet a berberek egy része gatva forgolódtunk e néptörzsek között!
Ellenben nagy városokban, fátlan, kopár, pusztaKözli Kiss Elek.
ságon, mélyen fekvő, mocsáros vidékeken, vala*) AU, a berberek nyelvén annyit tesz mintfiu,mint
mint népes és elzárt falak közt, mint például
*) A pusztában az a példabeszéd divatozik a tolvajok*led és beni az arab nyelvben.
j
korcsmákban,
kávéházakban, laktanyákon, isko^
ról, hogy igen nagy ha8ok van; a telhetetlenség jeléül.
1
•*) Az an bek a marokkói puszta déli részén laknak. A
Iák és templomokban, szinházak- és tánezter-.
kérdéses kut a vidék keleti r.szen van.
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mekben, fogházak- és koródákban stb., — való- gőben is, mert hozzá szoktak . . . De minő áron
ságos lassu,sőt rögtönölő méregként hat azéleny- szoktak hozzá? . . . Életük árán! . . . A hiányos kissé erősebb fűtést igényelnének, — az egészséezegény, talnyomó szénsavtartalmu levegő. — légzés következtébeu megromlik a vér, — lassan- ges lég — nyujtotta előnyök oly ropoant fontosságúak, hogy ama nehány hasáb fa mennyivel
Álljon itt nehány példa.
kint, de biztosan tönkre jut az átalános táplálko- tán többet kellene a kandallóra rakni,
számba
1848. dec. 2-án, egy Anglia és Irland közt zás, — megzavartatik az emésztés és elválasztás
vitorlázó hajón hirtelen beállt vihar miatt, 200 életműködés 3. Az elnyomott életműködés mellett se jöhet.
Csalhatlan számokkal lehet kimutatni a szelutas egy szük hajószobában volt kénytelen meg- pedig kevesebb éleny használtathatik fel a tüdőklőztetés
áldásos befolyását egészségünkre. Lásvonulni, hova bezárattak. Kovid idő mulva fel- ben, miért is könnyebben nélkülözzük azt a beemésztetvén az éleny, s helyette a kilehelt szén- szivandó levegőben. A romlott légkör, melyben sunk csak egy példát :
A külföld egyik legjelesebb kórházának szüsav megfertőztetvén a szoba levegőjét, 72 közü- élünk, épen elégséges egy félig elhamvadt életlészeti
osztályában, mielőtt a szellőztetés behozalök meghalt; — sokan megőrültek, a többiek tevékenység fenntartására. Ha az áldott terméelgyengülve, s a fris légért küzdelem folytán szet szabad ege alól egy ily emberekkel tultelt s tott volna, 4 év alatt körülbelől 7650 gyermek
összekarmolva, szemeik-, füleik- és orrukból vé- áitaluk megfertőztetett légkörű büzhajlékba lé- halt el rendesen élte első két hetében. A mint perezve találtattak. Csak a szoba ajtajának erősza- pünk, — eleinte nehézséggel és undorral lélek- dig jó szellőztetési-készlettel láttatott el az egész
kos feltörése menthette meg ezeket is a haláltól. zünk ugyan, mert éltünk lámpája még vigan e kóroda, a következő 4 év lefolyása alatt csak
1756-ban Bengaliában az indusok visszafog- fényesen lobog : de a mérgezett lég legottan 280-ra ment a meghalt kisdedek száma. Innen
következik, hogy körülbelől 7370 gyermeket csulalván Kalkuttát az angoloktól, többi közt 146 lejebb kezdi csavarni a lámpát. A láng mindin- pán csak a rosz lég ölt meg!
angol foglyot zártak be egy a nevezett város kább lohadni kezd, s mind kevesebb élenyre van
Beláthatná már ezekből is mindenki a szelkörnyékén levő sötét és szük barlangba. Egyetlen szükség annak fenntartására. Igy szokunk hozzá
éj lefolyása alatt 29 kivételével mind ott veszett. lassankint a romlott légkörhöz, melyben ellomhul, lőztetésnek, azaz a lakhelyek oly készletteli elláÉs ez természetes. Mert folyvást ugyanazon szük elsatnyul minden életműködés. Kevesebb szénsava tásának szükségét, melynélfogva azokba a fris lég
légkörben lélekzvén, lassankint megmérgezzük fogyasztatik el ugy:n testünknek, következéskép folytonosan be-, a romlott pedig kihúzódhatnék.
azt szénsavnak szüntelen kileheléae által, elte- kevesebb élenyre is van szükségünk, — de ke- De daczára a fentemlitett ijesztő példáknak, csak
kintve attól, hogy azalatt az élenyt is egyre vésbbé élünk^ is . . . csak is az életmécs ezen lecsa- nagy n ehezen okulnak az előítéletekben megrögzött
fogyasztjuk. Megszünik tehát az ilykép megrom- varása folytán szokjuk meg a rosz levegőt; külön- emberek. A müvelt nyugaton ugyan a természetlott levegőben a különbség testünk és légkörünk ben, megtartva teljes életerőnket, csakhamar el tudósok és orvosok szünni nem akaró intő szózatára a szántszándékos, tudatlanságból eredő
szénsavtartalma közt, és igy nem is fosztathatik kellene vesznünk.
öngyilkosság ellen, kezdik már székében alkalmeg többé vérünk szénsavtartalmától (mi egyik
De következik-e ebből, hogy ismerve termé- mazni a szellőztetést; — de hogyan állunk mi e
főczélja a légzésnek); nem történhetik az annyira
szükséges élenyüléie a vérnek, azaz nem válhatik szetünk eme tulajdonát, melynélfogva ugyanis az tekintetben is idehaza? . . . Fájdalom, csak olyan
át a sötét, kátrányszerü, szénsavval tulterhelt élettelj rovására hozzá képes szokni az a rosz elmaradva bizony, mint sok egyéb szépben és
folyadék üteres piros vérré, éltető nedvvé. Beáll levegőhöz is, — ezzel visszaéljünk? — Ua önma jóban. Irtózunk minden legcsekélyebb újítástól,
tehát a halál azon neme, melyet közönségesen gunk javát akarjuk, bizonyára nem. Mert mit je- bármi üdvös, — ragaszkodunk a régihez, bármi
megfulásnak nevezünk. — Habár az ekként meg- lent, rosz légkörhöz hozzá szokni? Nem mást, elavult és káros legyen is az.
Hogy a magyar nem tartozik a „szapora faromlott lég tartalmazna is még csekély mennyi- mint megrontani vérünket, tönkre tenni táplálkoségü élenyt, — ez már nem fogna segíthetni a zásunkat, csökkenteni munkaképességünket, s — jok" közé, — sajnos, hogy bizonyitgatnom fölösbajon, mert a szénsavval tulterhelt vér ugy sem mivel test és lélek egy egészet képez — eltompi- leges. Ugyde „nemes fajnak ez a tulajdonsága"
képes már éleny felvételére. Az ily légbeii mag tani lelki tehetségeinket. Szóval : éveken át foly — vigasztalják magukat a mindenben szépet és
kell fulnia minden élőnek, szintugy, mintha épen tátott lassu ötgyilkosság következtében megmér jót látni törekvők. Ám tegyék. De vajjon a hergezni életünket! . . .
vatagság, az időelőtti elhalás is nemes fajok szosemmi lélekzetet nem vehetne.
Minden egyes embernek, ha egészséges leve- moru kiváltsága legyen-e? . . . . Mit mondanak
Claude Bernard, franczia tudós, hogy a rom- gőben akar élni, óránkint m. e- 200 köbláb fris
lott lég életromboló hatását szembetűnővé tegye, légre van szüksége. Mert az emberi tüdő, a lég- önök ahhoz, hogy a legutóbbi pontosan tett egészszerencsétlen verebeken tett idevágó kísérleteket. zés szerve, mely számtalan kis üregecskék halma- ségtani észleletek nyomán, a birodalom minden
Egy légmentesen elzárt, de azért jó levegővel zából áll, mint valami finom szivacs, ha egy lapban népfajai közt a magyar az, mely aránylag a legtelt közönséges madárkalitka nagyságu üvegha- téríttetnék ki, nem kevesebb mint 3000 négyzet- tetemesb illetékkel járul a temetők népeaitésérang alá tette a verebet. A tökéletesen egészséges lábnyi tért foglalna el. E 3000 négyzet-lábnyi hez ? . . . . Mert mig az osztrák birodalom többi
és vidor állat csak három óráig birt alatta élni. térrel kell a körlégnek folyvást érintkezni s éleny- népeinél átlagosan számitva 39 egyén éri el rendesen 100 kőzül az ötvenedik évet : addig a maMár a második óra letelte után szomoru és bá- tartalmát neki átszolgáltatni.
gyarnál csak 20; — mig a többi nemzetek gyergyadt volt; — ha ekkor kieresztetett, csakhamar
Világos ezekből, hogy folyvást nagy mennyi- mekei közül 100 közt csak 49 hal meg 5. éve
feléledett és visszanyerte eredeti verébvidámságát. De ha most ujra visszahelyeztetett a már ségü fris levegőre levén szükségünk, ennek meg- előtt; addig nálunk 51. . !
romlott legü üvegharang alá, — rögtön elhalt. szerzésére főgondunk, kell, hogy irányozva legyen.
Tekintve a magyarnak a többi birodalmi
Más állatokon is tétettek ehhez hasonló kisér- Minthogy pedig nem mindegyikünk tölti élte leg- eépek feletti testi előnyeit, — lehetetlen, hogy a
letek, s egyaránt bizonyitják a romlott levegő nagyobb részét pásztorok módjára az Isten szabad kedvezőtlen halálozási arány az egésségtani szaege alatt, — legczélszerübben lakásunk kellő bályokkal össze nem férő életmódban ne lelje
öldöklő tulajdonát.
szellőztetése által láthatjuk ei maguukat a szüksé- okát.
Embereken természetesen nem lehet ily kí- ges fris levegővel, és pedig télen ugy mint nyáron.
És valóban, — hogy egyebeket mellőzzünk 8
sérleteket véghezvinni, de hogy rájuk nézve sem
„Micsoda ?!" — kiált fel egyik-másik olva- tárgyunktól el ne térjünk, — a szellőztetés náütnének ki azok másként, bizonyos. Egyébiránt sóm — „szellőztetni télben, a nagy hidegben?!
lunk még eddig nemcsak hogy meg nem birt holátjuk ezt ott, hol részint tuda lanságból, részint
azért veszem a drága fát; azért fűttetera a nosulni, de a műveletlen tömeg iszonyodik töle.
öngyilkossági szándékból teszik ki magukat az kályhát, hogy szobámból a jó meleg levegőt ki,
emberek a szénsav hatásának. Két fiatal divat- — a külsö hideget pedig szépen beereszszem? . . Nézzük csak közhelyeinket ; — az iskolákat, hol
árusnő együtt lakott egy szük, alacsony szobában. s azonfelül még ki is tegyem magamat a meghű- már gyenge gyerkeknek kezdik megmérgezni
Az erős téli hideg ellen gondosan bedugdostak lés veszedelmének, hurutnak, náthának, csúznak ifju vérét, túlzsúfolt, többnyire piszkos és alaminden kis rést ajtón és ablakon. A belülről fűlő és köszvénynek? Légvonalt készitsek magamnak csony termek fülledt légkörében órákig kényszekandallón pedig vigan pattogott a kőszén. A leá- szántszandékosan, s koczkára tegyem egészsége- ritvén azokat ülni. Nézzük varosaink.legtöbb kávéházait és korcsmáit : félnapokat eltölt bennök
nyok egyike hagymázban feküdt(typhus), a másik met, élotemet egy kis fris levegő kedvéért? .
tökéletesen egészséges volt. Nehány óra eltelte Köszönöm alássan a jó tanácsot, de nem élek veiéi a törzsvendég szénsav, gőz és a különféle rosz
után egyszerre csak eszméletlenül rogy le ülő he- — dicsértessék a jó meleg szoba, légmentesen dohány füstjéből összetett büzös keveréket sziváa
be lég gyanánt. De a magánlakok legnagyobblyéből ez utóbbi, mig a beteg segitségért kiáltott. záró ablakai és ajtaival 1"
része is nem akként van-e (kivált falun s faluEz magérkezvén, mindketten kivitettek a szénDe nem igy áll a dolog. Ssmmi légvonal, forma ,,városaink"-ban) már épitve, hogy bennük
savval terhelt levegőből, 8 rövid idő mulva ma- semmi hideg, semmi betegség
édes olvasóm ! Sőt jó levegő élvezhetéséről szó sein lehet? . . . Az
gukhoz tértek, de az egészséges leány még hat épen ellenkezőleg.
ázsiai nomád-ízlésben épült sárfészkek araszhónapig gyengélkedett utána, mig a beteg tökéBármennyire
zárva
tartsad
is
szobád
ablakait
nyi
ablakain nincsenek-e befalazva az üvegdaraletesen felgyógyult.
s ajtaját; bármennyire befűtötted kályhádat : bok, hogy azokat soha kinyitni se lehessen ? . . ha
Azon különös tünemény, miszerint gyenge, nemde, ha kihült a kemencze, ismót oly hideg lesz pedig van is rendes ablak, nem tömik-e be a nyibeteges emberek (és állatok) könnyebben türik a szobád levegője, mintha meg sem melegitetted
romlott levegőt, mint az egészségesek, — könnyen volna azt? Fűteni ujra kell mindig, bármi lég- lasokat mohával, rongygyal; nem rakják-e meg
az ablakközt fürészporral, homokkal stb. . ., csakmegmagyarázható s vele együtt egyszersmind mentesen zárt szobában; _
e r t a szoba levegője
hogy az istenért egy kia egészséges levegő valaazon átalános fogyatkozás is, mit életünk és folyvást érintkezvén a hidegmfalak
és ablaktáblák- hogy be no férjen a penészes szobába? . . . . Veegészségünkben szenvedünk, ha romlott levegő kal, lassankint kihűl ismét.
gyük ehhez, hogy ily hajlékban ellakik néha háben lélekzünk.
Két, egymással átellenbe helyezett lyuk a ' rom család is éjjel-nappal; a nagy kemencze pedig
Egy városi kávéháznak, csapszéknek, vagy falakban (vagy ablakon és ajtón) — ; az egyik a ezétrepedésig be van tüzelve — s képzelhetjük
egyéb tulnépes szobának mérgezett légkörében alól, másik fölül: ebböl áll az egész szellőztetési migunknak a levegő minémüségét. Bizonyára
azok, kik benne mulatnak, minden érezhető baj készlet. A nyílásnak szobába szolgáló szája elé nagy volna ennek következtében faluhelyen a havagy kellemetlenség nélkül lélekzenek. Szaglási télben czélszerü, mintegy % hüvelyknyi távolság- landóság, ha szerencsére a földmiveléssel foglalérzékük is, — mely a jó léghez szokottnál leg- ban tőle, egy a nyilasnak megfelelő fa vagy fémelőször legkellemetlenebbül támadtatik mig a lemezt alkalmazni, hogy kívülről betóduló fris kozó lakosság az évnek, lehet mondani % részét
a
szabad ég alatt nem töltené
romlott levegő által, _ ezen embereket semmire lég mindjárt bejövetele helyén
sugárjzerüleg szétA véletlenrs azonban nem kellene az ily ko
nem figyelmezteti; 8 őt miután az ujonan belépők
is csakhamar hozzászoknak e keverékhez, a leg- oszolva terjedjen el a szobában, s igy a meleg moly, életbevágó dolgokat hagyni. Népünk legtöbben azt hiszik, hogy tökéletes egészséges leve- benső léggel egyaránt vegyülhessen. Igy folyvást nagyobb része (s nemcsak az u. n. köznép) tugőt élveznek s még ki j s nevetik az ajtóküszö- fris levegőt élvezhetünk anélkül, hogy légvonal datlanságában sok egyébben is önmaga ellen tőr
béről iszonyodva visszafordulót.S épen ezen köny- vagy hidegnek tennők ki magunkat. A szellőzte- anyagi és szellemi tekintetben. S mind ennek a r°sz
nyen megszokhatóságban rejlik a főveszedelem. tés épen nem hűti meg inkább szobánk levegőjét, nevelési rendszer, a hiányos tanitás az oka. Mikor
Igaz, hogy nagyon jól érzik magukat az illetők mint ezt a folyvást hideg ablakok üvegtáblái vagy fogunk már egyszer népiskoláinkban egy kis tért en< legfojtóbb, a legbüzhödtebb, méreggel telt leve- falak, szellőztető nyilasok nélkül is teszik. De még gedni az oly fontos természetismének? • • • • -^ ben
azon esetben is, ha az ekként szellőzött lakszobák nünket naponkint környező természet tüneményei-
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nek t tárgyainak, és (a mi hozzánk legközelebb áll)
önmagunknak ismerete és tanulmányozása : legalább is ízintoly érdekes, de minden bizonnyal
hasznosabb, mint például tanulmányozása és tudása annak, hogyan, mikép verte agyon Sámson a
•zamárcsonttal a philisteusokat, vagy hány kis
dedet öletett meg Herodes ?

A nevetésről.*)

i

hühtihü hangokon való nevetés is valamely sürűdött vagy ritkult, vagy más ide vonható vérmérsékletüeknek tulajdonittathatnék. Weber a nevetést igy osztályozza : a teljes, hangos nevetés, —
ugymond — A. betűben, a gunyos vigyorgó
nevetés az E. betűhöz közelítőleg, — a nyihogó s
elfojtott nevetés az ifjaknál s nőknél / betüformán, a meglepő öröm miatti vig nevetés 0, az U
betűben pedig a sírás zokogás, avagy a csaknem
megfulasztó tulságos nevetés tör ki. Rendesen a
férfiak A és 0, a nők E és I hangon, de mindig
egy megelőző H betüvel (ha, hö, he, hi,) teszik a
nevetést.
A nevetést, sirást és ásítást nagyon hamar
elkívánja s utánozza az ember. Már Pál apostol
mondá (Rom. X I I . 13) „örüljetek az örülőkkel, és
sírjatok a sírokkal." A latin pedig azt mondja :
„Oscitante uno, oscitat et altér" (ha egyik ásít,
ásít a másik is). — A nevetés és sírás irányábani
sympáthiái Horátz is kiemeli. (De arte poetica, v.
101 etc.)

mot, Palemon pedig egy szamarat látván fügeenni, azon való nevettükben meghaltak. Igy Polikrato, a rhoduBi Diagoras és Philistus nevetés
közben haltak meg. Igy Aretino az ő nőtestvérének csintalankodásán halálra nevette magát Velenczében. — Azonban nemcsak ily ártatlan ok
— hanem gyilkos szándok által is idéztettek elö
halálra nevettetések. Bizonyos zsarnok ugyanis
— mint a monda tartja — zsákba köttette a kitüzött áldozatot, s addig csiklandoztatta talpát »
minden részét, mig a nagy nevetésben elhalt. Épen
ilyet irnak XIV. Lajosról, hogy több embert, fanatismusból, padra köttetve, addig csiklandoztatott, mig nevettükben meghaltak. Ezeknek mindegyike ugy járt — hogy a Torquato Tasso utolsó
énekének ezen szavaival fejezzük ki :

Sirni, Örülni, busulni, nevetni tulajdonképen
csak az ember tud. Látjuk ugyan a nemesb érzelmü elefántot, lovat stb. sirni, — a hű háziebet
örömnyilvánitó nyöszörgéssel körülöttünk futkározni, — a macskát örömében hizelgőleg dörömbölni, — a kedvében ugráló madárkát csevegve
— Talche (strano spettacolo ed orrendo!)
szárnyaival csapkodni, — az elkeseredett oroszBidea sforzato e si moria ridendo,
lánt fájdalmas hangon orditani, s könyezve buazaz : mint ki (csodálatos és rettenetes látvány!)
sulni, — az emberi hangot követni tudó papaerőltetve nevetett, s nevettében meghalt.
gájt, s fogával a majmot nevetni; de nem szelAzonban — Seneca szerint, mi a lelket fellemileg egy magasb öntudat, hanem anyagilag
Ut
ridentibus
adrident,
ita
üentibus
adflent
eleveníti,
a testnek is használ : „Quidquid anicsak a természeti ösztön gépszerü hatásánál
Humani vultus. Si me vis flere, dolendum e»t,
mum erexit, etiam corpori prodest" a nem tulsáfogva. Az ember kedvében és örömében szintugy
l'rimum ipsi tibi, tunc tua me iafortunia laedent.
gos, sőt jóizü nevetésnek néha gyógyerejeis van:
mint kétségbeeséskor és a keserü gúnynál szokott
nevetni, néha sirni, sőt sirva nevetni és nevetve Avagy Édes Gergely fordítása szerint („Horátz és sokszor annak, ki magát jól kineveti, még egészsirni. Már Statius (Thebaidos Libri IX. v. 820) Munkáji" hasonló nemü vérsekkel Pesten, 1819. ségére válik. Ahonnan a mást jól megnevettetők,
valódi orvosok. Különösen a fekete vérü búskoemliti, hogy Latonia sírással vegyítve nevetett: 23.1.) :
mórok irányában, a megnevettetés — a nevetsé„mixto risit Latonia fletu." Laudianus is (de
Mint nevet a nevetőre az emberi orcza, de bus, ha
ges dolgok jó módjávali előidézése — valoságos
bello Gildonico) azt mondja „Dánt gaudia flegyógyszer. Tissot sok nyavalyát gyógyított ily
Búst lát : ugy ha akarsz sirásra fakasztani, sirjál
módon : sőt gyermekednél angolbetegségben, a
Elsőben magad; és panaszod szivemre hat Osztán.
A nevetés leginkább valamely meglepő öröm
csiklandozás által eszközlött nevettetést, sokszor
A kis gyermek, a mint megszületik, legelsőáltal rázkódtatólag felizgatott érzelem hangzatos
sikerrel használta. Erasmus olvasván a középszákitörése : a sírás pedig, ha szomorúságból ered, ben is rendesen sirásra nyitja fel száját : ea pedig
zadi rosz latinsággal irt leveleket (Epiatolas
egy leverő érzet kinos facsarodásának könycsep- némely túlbuzgók szerint, az Ádám és Éva eseobscurorum virorum), a torkában kelt veszedelpekbeni kicsordulása s görgedezése. Rendesen a tére vonatkozólag a fiu A, a leány E betüt kiáltva:
mes daganatot, mely már csaknemmegfulasztotta,.
sirás fájdalomnak, — a nevetés pedig örömnek a
a reá jött nagy nevetés fakasztotta fel. A betegen
Clamabunt A et E, quot-quot nascuntur ab Ev».
jele. Akkor tehát inkább nevessünk! — De miért
fekvő Salviani bibornok, mikor már szinte halOmnis
mascului
A,
nascens
E
femina
plorat.
nevessünk? Ha nevetünk, okának is kell lenni, a
dokolt, látván hogy a házi majom, a bibornoki
miért nevetünk. A ki oknélkül nevet, bolond az. A sirásnak is, miként a nevetésnek, ugymond
kalapot fejébe téve, a tükörben nézegeté magát,
A szép fogú nő nem oknélkül nevet, mert hiúsága bölcs Salamon (Pred. I I I . 4) van ideje. A módreá jött a nevetés, és épen ezáltal szabadult meg
ösztönzi; a fogatlan nő ritkábban s másképen, — nélküli árt; mert az ember magát, valamint agyon
ekkor a haláltól. Igy is valósul azért a franczia,
avagy épen semmiképen sem nevet, és szintén sirhatja, ugy agyon is nevetheti. Van a betegségközmondat: jól nevet, ki utolján nevet „Rira.
nem oknélkül, mert önzése tiltja. — ,,Ein Weib nek oly neme — mint például, mely némely irók
bien, qui rira le dernier."
Sebestyén Gábor*
— ugymond Weber, (Demokritos erster Bánd, szerint, a Tarantula csípése, avagy bizonyos
Stuttgard, 1857. S. 78.) — derén Zahne wie die mérges — s leginkább Szardiniában termő — füSchafe des Hohenliedes sind, lacht ganz verschie- vek által idéztetik elő, — és mely, az idegek inEgyveleg.
den von der, die schlechte Zahne, oder gar keine gerültségének a tagok izmaira való rendetlen és
hat." - Az okos oknélkül nem nevet; mert van megrohanó hatása miatt., bizonyos őrülési, az ugy— (Rabizolgákereskedés) A szerecsenekkel
esze : a bolond mindig nevet, mert nincs esze. nevezett Vidatánczot okozva, halálra ugráltatja s
való kereskedés 1440-ben engedélyeztetett; IV.
„Per risum multum poteris cognoscere stultum" nevetteti a beteget: vagy legalább ha a betegség
Jenö pápa volt az, ki a portugáloknak a mondott éva mint ezt a régi leonimus vers tartja. Martial enyhébb természetü, akaratelleni nevetésre kényben egy bulla következtében a fekete emberekkeli
mondja (Pelignus után) „Nevess, ha van eszed" szeriti néha-néha az embert, mint Augustusi,
kereskedést megengedte; miként aztföljegyzé Paf.
„Ride, si sapis" (Libri II. Epigr. 41). Bölcs XII. Károlyt, és I. Napóleont.
Az első embervásár Ulysippoban 1510-ben tarSalamon pedig azt tanitja (Pred. I I I . 4.) „Ideje
Plinius és Aelianus emiitik, hogy nehány gö- tatott, s minden évben 10—15,000 szerencsétlen
1
van a nevetésnek.' Sőt a nevetésről azt is mondja, rög és római ember sohasem nevettek, mint Phobocsáttatott áruba; a vásárlás darabszámra ment
(Pred. II. 3.) hogy bolondhoz illik az. — Igaz is, cion, Anaxagoras, Heraklit, Diogenes, Pyrrho és
vagy páronkint mint marháknál; a becs és ár kor
mert akkor nevetni, mikor nincs ideje, csakugyan Cato; Cicero irja (de Fin. V. 30), Lucilius Crasés erőhöz méretett; egy-egy darabért rendesen ily
bolondhoz illik. Cicero is időhöz szabja a nevetést, sus egyszer nevetett életében, ki ezért Agelastusösszeg adatott: 10, 12, 20, 30—50 arany. Az elaa honnan épen az akkori időt, mikor (ad Famili- nak (nem nevető) neveztetett. Ellenben Democridandó rabszolgák száma annál inkább emelkedett:
ares Libri. II. Cap. 4) Curiohoz intézett levelét tus — ez az abderitai bölcs — az emberi életnek
minél többre vala szüksége a spanyolnak vagy
irja, nem gondolja olyannak, melyben valaki ne- hiábavalóságait mindig nevette. Ezért > mondja
portugálnak; azok évenkint 8, ezek 15—20,000
vethetne. „Non puto esse — ugymond— qui tem- Juvenál is :
vásároltak össze. Lehet képzelni a pusztitást, meporibus his ridere pöreit." Igy hát csak a maga
lyet üldözött embertársaink közt akkorban a nyerPerpetuo risu pulmonem agitare solebat
idejébeni illemes nevetés helyeselhető. Azonban
Democritus.
és pénzvágy előidézett!
mosolyogni, nevetni, kaczagni, ihogni-vihogni,
— (A bécsi régiségkiállitásból). A bécsi mavigyorogni, hahotázni, röhögni, különböző tények. De mi magunk is sokszor nevetjük, hol a mi magyar
úrnők által a magyarországi szükölködők
A honnan, némelyek szerint, a nevetésnek van gunk s mások, hol egymás — hol a világ bolondjavára
rendezett ékszer-kiállításban, a sok törtémestersége, vannak szabályai. Sarasa Antal, ant- ságait. Ezt tarja ez a régi népdal is :
nelmi becsüek sorában, nem annyira belértékük
werpi jezsuita irt ily czim alatt „Ars semper
Hej pajtás! be nevetem
miatt, mint főuraink három század előtti sociális
gaudendi etc." (Jenae 1740 IL) Nicolai Emészt
E világ bolondságát,
élete felderítésének tekintetéből, különös figyelHenrik, jénai professor és orvos irt „AbhandlunNem adnám érette
met érdemelnek a Csömöri gróf, Zay család által,
gen vom Lachen, Halle, 1746." Majoragius (MarPersim majorságát.
az illető bizottmány válogatása szerint beküldött
cus Antonius) milanoi ékesszólási tanár, a XVI.
Egj karély kenyeremet,
régi
ékszerek. Ezek közül némelyek ajándékok,
században irt a többbk közt „Traité medico
S egy darab szalonnámat
mik Chemeri báró Zay Ferencz Felsőmagyarorphilosophique sur le rire, Paris 1810." A neveUa megeszem, fére
szág főkapitányának (szülét. 1498. f 1570) és
téshez tartozó ritka könyv „Adrovisii GelatoscoVágom s kucsmámat, stb.
Gara Borbálának, a hires Gara család utolsó ivapia'- seu Divinatio ex Risu. Napol, 1611. 4."
Régenten is mondtak, s tettek olyanokat, honnan déka leányának : báró Zay Annának báró Chák
Kulcsár István már 1827-ben (a IL félévi
nevetések, s jóizü kaczajok származtak : „Unde Pállal 1563. Sólymoson történt egybekelése al„Hasznos Mulatságok 383 lapján) előadá, mikép
oriebantur risus, dulcesque cachinni," a mint Lu- kalmával hozattak. Ezen ünnepélyre, báró Zay
egy olasz orvos állitá, hogy az ember nevetéséből
cretius mondja (Liber V. 1402), Zoroaster korán Ferencz menyekzői örömeiben, az illető eredeti
könnyen kitalálhatni a temperamentumát. Szerinte
elkezdte a nevetést; mert Plinius szerint (Hist. okmány szavaival élvén, részvétre meghivá és felugyanis a vérmes hihi, a cholericus hehe, a phlegNat. Libri VIL Cap. 16), azon a napon, melyen kéré : „Szentséges Császár O Felségét (I. Ferdimaticus haha, a melancholicus pedig hoho hangoszületett, már nevetett. Az ujdonszülött kisded nandot) — Szentséges Király ö Felségét (IL
kon nevet. Damasceni apát szerint pedig a
nevetése — a mi inkább a leggyöngédebb mosoly Miksát)— Fenséges Ferdinand, Fenséges Károly
oholericusnak van hahaha, — a phlegmaticusnak
— már a régi rómaiaknál jó és szerencsés jelnek Főherczegeket;" azután a főpapokat, az ország
hehehe, a melancholikusnak hihihi, és a sangvitartatott. Ezért mondá Virgil (Bucolicorum Ec- zászlósait, nagyait, nemeseit, tizenkét vármegyét,
nicusnak hohoho nevetése. Erre Weber Julius azt
cloga IV. v. 60) „Incipe parve puer risu cogno- tiz várost stb. stb. Ezek az akkori szokás szerint
az észrevételt teszi, (Demokritos, Erster Bánd. S.
scere matrem." „Kezdd ismerni te kis gyermek megtalálták a menyasszonyt igen nagybecsü aján71) hogy ha a temperamentumok 4-es száma
mosolyogva anyádat." A nevetés fokozata azon- dékokkal, melyek, jóllehet a fenemiitett Csáky-ág
megengedné, a hipochondríacus és hysterikuban felnőtteknél különböző : a mérsékleti, hasz- kihalt, még mind el nem enyésztek, hanem még
soknak huhuhu nevetést adhatott volna. Ha ezen
nos : a tulzott, veszélyes. Zeuxis régi képiró, mi- maigis némelyek a gróf Zay-család birtokában
észrevételt szabad folytatni, talán a höhöhö és
dőn egy igen rut vén asszonyt, jól találva, festett, vannak. Ezek közül pedig egynehány a fentebbi
azt mindaddig nevette, mignem nevettében meg- kiállításra beküldetett. — K. G.
*) Közelebb elhunyt tudós hazánkfiának a Vas. Ujság
halt. Philemon, syracusai szinjátékiró, egy majtzámára hátrahagyott utolsó műre.
Szerk.

A Vasárnapi Ujság 18-ik számához 1864.
Első nap az iskolában.
(Népiskolai életkép.)
Valóban eseménydús nap a mai! Ide jertek,
kik a tanitói élet holt egyhangúságáról beszéltek!
Hol az ember körül, mellett és előtt naponkint
50—60 gyermek van, ott mindig uj meg uj változások, mindig más jelenetek tünnek fel. Itt nincs
nap, mely a másikhoz hasonlitna. Minden reggel
más és más lelki állapotban jönnek a gyermekek
iskolába.
Ma, mint mondani szokták, „beiratás napja"
volt, azaz bevezetése az iskola-kötelezett gyermekeknek a tanodába. E napon az iskolaépület a
legváltozatosb jelenetek színhelye. A tanitónak
ezen első találkozása a kis zabolátlan sereggel,
mindannyi uj alkalmat nyujt uj vizsgálatokra és
tapasztalásokra. — A tanitóhoz 50 kezdőt hoztak;
20 fiut ea 30 leányt. Ime itt jőnek vezetőikkel,
kis palatábláikkal és ujdon uj könyveikkel.
Mily különbözők és változatosak ez alakok
és arczok! Ép oly változatosak és különbözők
lehetnek az érzelmek, melyekkel e kis ujonczok
azon szent templom küszöbét átlépik, hol első
szellemi képzésüket nyerik. Jőjetek és nézzétek.
Emitt nehány vig arczu, eleven kis kópé, vidám
tekintettel; ő kelmék nem sokat gondolnak vezető
anyjuk, vagy nagyanyjukkal; merészen odaállanak a tantarem elejére, fesztelenül forgolódván
majd erre, majd arra. Legkisebb tartózkodás nélkül lépnek a tanitóhoz, bátran kezet csókolnak
neki, hangosan mondják : „Jó napot, tanitó úr!"
és ugy tesznek, mintha gondolatban már előre
mérnék a tanterem hosszát-szélét; kedélyesen tekintik meg a jó hosszu padokat, melyek közt oly
felségesen lehet majd „macskát és egeret" játszani. — Mögöttük egy csoport félénk leányka
foglal helyet. Titkosan dugdossák össze kiváncsi
fejecskéiket, csendesen suttogva és vigyorogva, a
tanítóra csak néha-néha vetve egy-egy oldalpillantást, de csakhamar lesütik szemeiket, ha annak
tekintete esetleg rájuk esik. Bizalmasan anyjukhoz simulva, csak félénken nyujtják kis kezeiket
azon embernek, — kit később atyaként szeretnek
meg, — és itt-ott még köny is lopózik a szembe.
Amott oldalt nehány fiu áll, sötét, tartózkodó
arczvonásokkal, torzonborz hajjal és mosdatlan
arczczal, együgyü tekintetet vetvén maguk elé.
Oh mily örömest szaladnának el ő kelmék, de
egy titkos „valami" tartja őket vissza és mintno
g y a többiek sem távoznak, kellemetlen érzéssel ugyan, de mégis megmaradnak. — Hát azok ott
a háttérben ? J a j ! hogy remegnek, mint a nyárfalevél, ezek az anyás fiucskát és elkényeztetett
leánykák! Mily szorosan tartják a jó mama kezet, hogy peregnek a könyecskék borus szemeikből le a piros arczokon! Hiába mondogatja a kedves mama : „No no kis fiam, ne sirj már; hiszen
látod, nemcsak te vagy itt, nézd csak, a többiek
mily szépen csókolnak kezet a tanitó urnak; menj
te is, angyalom, add neki kacsódat, viseld magad
szépen és tanulj szorgalmatosán."
De hát csak most kezdődik aztán a jajveszéklés és panasz, mintha a kis világpolgárok
örökre válnának meg az édes apától meg a mamától. Mert az óra mulik, megjött a pillanat, hol
válniok kell. Lassan és gyakran vissza-vissza
tekintve távoznak a szülék. „Iluskám, szépen viseld magad!" susogja még a távozó anyák utolsója, maga is könytelt szemekkel, vigasztalhatlan
leánykájának. — Az ajtó becsukódik, a léptek
lassan elhangzanak, és most végre egyedül van a
tanitó a fiukkal és leánykákkal.
Egyedül a tanítóval! Nem az apai ház boldog
A i • ' n e r a a z édesanya ölén, nem az atyus
térdei közt és megszeretett, vidám játékaival. —
jgyedül a tanítóval! Borzasztó szó a kis gyermekekre nézve. Nagykövetkezményü pillanat állt
be. Ott ülnek a padokon félelem és remegés közt.
Egy hang sem hallatszik az előbb oly zajos teremben. Meg a lehelletet is visszatartva, vetik
félelmetes tekintetüket a tanítóra, ki most sorsuk
felett határoz. Bánat ül szivükben. Mintha e
titkos szó ülne a néma nyelven : „Mi lesz mindebből ?"
Most kell a tanitónak nyájas tekintetet mutatni, szeretettel, valamint finom tapintattal megszólalni, és oly szemekkel, melyek sziveket hóditanak, '
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körülnézni. Most kell szivrehatólag és kedélyesen
beszélnie, barátságosan intenie, bátorító szavakkal a gyengék bátorságát emelni, a vigasztalhatlanok reményét föleleveniteni; a félénkek bizalmát megerősíteni, és a gyermeki bizalom isteni
szikráját a gyermeki félénkség megindult kedélyéből kicsalni. Hány édes szót kell adni, mig a
félelmetes sereg megérti és belátja, hogy az iskola
még sem tigris-barlang és a tanító nem emberfaló. Hány szives szot kell a félelmes és tartózkodó kis sereghez intézni, mielőtt a gyermekek
szemeiket, telve ragyogó fénynyel, a tanítóra függesztik, a néma ajkakat érthető beszédre nyitják,
az engedelmességet szeretettel és készséggel
tanusítják.
De lám! a tanitó egy találó tréfával egyszerre megnyeri magának a gyermekek rokonszenvét, és oh mennyire átváltozik egyszerre a
a tanítványok egész osztálya! Mily jól esik a
a vidám gyermekek füleinek a vig hahota hangja,
mint érinti oly üdvösen élesztve, oly mélyen behatólag a gyermeki szivet! Hogy az iskolában
nincs eltiltva a nevetés és vigadás, a tréfa és játék, most tapasztalta és látta a gyermek; most
már otthonosan érzik magukat a kis tanítványok,
s a vidám sereg mily örömittas szivvel tér haza
felé és kiált: „Oh mily szép volt az iskolában!"
Most örömest emelik már, ha a tanitó kivánja, a
gömbölyü karocskákat fel és le a vidám parancsszóra; most örömest számlálják a gombokat a
tanitó mellényén; most már örömest mutogatják
játszva ujjaikkal, mint bújik ki a férgecske a földből, mint sétál a kis csiga-biga, vagy mint mozog
a hal a vizben!
Igen, most megnyilik bizalmasan egyik sziv a
másik után, a bizalom nőttön-nő és nemsokára szeretettel simul a gyermeki kedély a tanitóhoz. A tanitó már meghóditá a kis sziveket bűvös vesszőjével a szeretetnek, örömnek és tréfának. Örömsugár fénylik szemeiből, mert biztosan tudja :
„Most enyimek a gyermekek!" Most kétségkivül
elérte czélját, hogy a gyermekek sziveit ugy
vezetheti majd, a mint kivánja. Nyitva találandja
már a szivek kapuit és ajtait, ugy, hogy felkiálthat : „Ime kitárom előttetek szellememet és tudtotokra adom szavaimat."
R. H.

Két interpellatio egy ujságban.

A Drágffyakkal fájdalom nem vagyok semmi
utódi összeköttetésben s a czimerökön ejtett csorbáért lándsát nem török.
Nevezetesebb ennél a sugatagi czáfolat,mely
az odavaló érdemes bányanagy ur részéről vádat intéz ellenem, hogy mertem az oda való szépnemet, kissé tulságosan kedvcsapongónak festeni,
holott az érdemes bányanagy ur 18 évi tapasztalása után ellenkező meggyőződésre jutott.
Részemről a czáfolatnak csak örvendek. A
ferdítés bűne essék vissza adataim szives közlőjére. Azonban ha csakugyan lenne valami igaz a
dologban, miről egy Szigeten létem alatti törvényszéki esettel tudnék tanuskodni, elsimítás által a különben derék munkásoknak nem sok hasznot teszünk; annyival is inkább, mivel erre a
népdal igen jó tanácsot ad : „a ki nevi a, nevegye
magára."
Ugyanezeket mondhatom a „bigottaágot"
illetőleg is. Azt, hogy a derék sugatagiak azért más
hittelekezetüek iránt türelmetlenek lennének, nem
állítottam; de e mellett a bigottság — melyet én
a vallás elveinek némi elfogultsággal és népi babonákkal való szövetkezésének értelmezek —
megállhat.
Annál jobb, ha ez sincs meg, mit oly közönségtől, melynek már kaszinója a mükedvelő
társulata van, méltán várhatni. E szerint aemmi
baj. Kérem t. szerkesztő ur. népismertető czikkem ezen Sugatagról származott sajtóhibáinak
kijavítását.
P. Szathmáry Károly.

Régi magyar diszkard.
A „Győri tört. és régészeti füzetek" közelebb megjelent 10-ik füzetében olvassuk :
Ezelőtt vagy 40—50 évvel Dalmátországban,
a zárai kerület Knin prefecturája területén, a
földben találtatott egy régies kardvas, melynek
két lapján kettős sorban 134 mellkép-medaillon
látszik, mindannyi névfelirattal, köztük valamenynyi magyar király, egész Hunyady Mátyásig. E
király utolsó levén rajta, ez a XV-dik századra
mutat, mint készítési időre. Ezen kard több év
előtt Bécsbe vitetett egy fegyverkovácshoz, tisztogatás és felszerelés végett, hol a boltban megforduló tárgy-ismerőknél átalános bámulatot gerjesztett. Érdemes ősz tulajdonosa azonban semmi
áron nem akart, s nem akar megválni családi
ereklyeként őrzött kincsétől; minthogy azonban a
dolog szokatlan sajátsága s hazánkra való vonatkozása által különös nagy érdekűnek látszik, a tulajdonost, kivel e nyáron fürdőben találkoztam,
igen kértem s rábírtam azon Ígéretre, hogy ha időszerint szülőföldjére visszatér — mely Lesina, a
hasonnevü dalmát sziget kis fővárosa, — hol e
kard ősi birtokocskáján gondosan elzárva nyugszik: annak leirását, rajzát, vagy gypslenyomatát
szives leend a honi régészet érdekében megküldeni.
Báró Mednyánszky Dénes.

Tisztelt szerkesztő ur! Miután közelebbi
(16-ik sz.) becses lapja hasábjain egyszerre két
oldalról támadnak meg, egy kis helyet kérek, hol
védő fegyveremet forgathassam.
Nagy Iván ur rosz néven látszik venni, hogy
az általa szerkesztett „Magyarország családaiban"
hibásan megjelent Drágffyczimert kiigazítani merészkedtem. Elismeri, hogy a dolog lényegére
nézve igazam van, de vagy három kemény pontot
állit fel ellenem.
Az első azt mondja, hogy az én czimerem
nem azért hiteles, mert az erdődi vár faláról vettem, hanem mert a Wagner által 1802-ben közlötthb'z hasonlit. De hátha Wagner épen ugy mint
Nagy Iván ur esetleg hibásan közlötte volna?
Irodalmi ujdonságot.
Nagy baj természetesen, midőn az embernek né— Megjelent uj könyvek :
mely tárgyról szerfelett röviden kell irnia, mint
** „Í7; teljes magyar és német szótár." Irta
nekem e czimerről, egy népismertető czikkben,
hol hasábokat vele nem töltheték : különben ott dr. Ballagi Mór, kiadta Heckenast Gusztáv. Maállott volna, a Drágffyczimer hitelességének leg- gyar német rész ; második bővített szép kiadás ;
kétségtelenebb oka : t. i., hogy a czimernek a bir- 723 lap; ára 4 ft. E szótáraz egyes szók kiejtétokos neve melléje van irva. És ekkor helye jutott sére, azoknak hajlitására s valamint a szók küvolna a czimer hosszadalmas leírásának is, mely lönböző értelmeinek magyarázatára, ugy a ternem épen gyakorlott másolómnak kifordított sár- mészettudományok, törvényhozás és kereskedekánylábait is kiigazíthatja vala; a sisak és sas- lem stb. műszavaira is különös figyelmet fordit
szárny azonban ekkor is elmaradtak volna, miután s igy eddig ismert szótáraink közt legteljesebbezek az emlitett czimer felett nincsenek meg. Ez nek mondható.
ugy hiszem, kielégitő felelet a 2-ik és 3-ik pontra
** „Magyar polgári magánjog" és törvénynézve is.
kezési eljárás, a legujabb törvények és legfelsőbb
Különben a telamonokban ejtett hiba s a szí- rendeletek nyomán jogtanulók használatára irta
nezés kihagyása könnyenkimenthető; először, mert Ökröss Bálint, kiadta Heckenast Gusztáv. Ara
a telamonok ugyis másodrangu szerepet visznek 2ft,
a czimertanban; sokszor a festő képzelő tehetsége
** „Három fontos vélemény" Renan „Jézus
szerint idomulnak (mint itt is), s néha ki is ma- élete" fölött. Különféle theologiai szentpontolrradnak, melyre elég. példát tudok; másodszor, ból fejtegetve Eltester H. pocsdami lelkész, Van
mert nekem nem volt más szándékom, mini; a czi- Osterzee S. J . utrechti hittudor és tanór> s ifj.
mer hibás részeinek kiigazittása s ime ezt el is Coquerel Athanas párisi lelkész által. Magyarra
értem.
forditotta Torkos István. Kiadta Heckenast GuszKülönben az egészből nem lesz élethalálharcz. táv. Ára 80 kr.
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•* „Áhítat órái" Zschokke Henrik után kiválogatva és fordítva Szász Károly által, két kötetben. Kiadta Heckenast Gusztáv. Az egésznek ára
2 ft. 50 kr.
** „Boldogságtan az ember testi életére nézve."

I

Hartmann elhunyt bécsi tanárnak Schreber által
átdolgozott munkája után forditotta Szabó Antal.
Bár nem szorosan életrendi (diaetheticus) munka,
de a természet által tanítván az életet szabályozni,
igen tanulságos, mondhatnók nélkülözhetlen kézikönyv szülők és nevelők számára. Kár, hogy épen
legtanulságosabb része, menthetetlen álszemérem
miatt, némelyeknek hozzáférhetetlen. A forditás,
bár elég értelmes, de nyelvtanilag hibátlanabb is
lehetne. A munka ára 1 ft. 50 kr.
** „Györi történelmi és régészeti füzetek" IIIdik kötet, 2-dik füzete. E tudományos vállalat,
mely Ráth Károly és Rómer Flóris által szerkesztve oly sok hazai történelmi és régészeti emléket hozott már napfényre, a jelen füzetben is
több érdekes közlést hoz báró Mednyánszky Dénes,
Szabó József, Rómer Flóris, Jécsai A. Lajos,
Csery József, Csukási Károly, Ráth Károly, Frankéi Vilmos, Botka Tivadar, Milecz János, Lehoczky Tivadar és Szaszinek Mór tollából. Mednyánszky közleménye „Gróf Zrinyi Péter ingóságai" 8 Cseryé „A kassai 1606-diki országgyülés
naplója" szép helyet foglalnak el az érdekes közlemények sorában, melyek a történelem és régészet kedvelőinek élvezetes olvasmányt nyujtanak.
** „Borászati káté," azaz népszerü utasitás
az okszerű szőlőmívelésről, szüretelésről és a bor
tisztántartásáról. Irta Jagocsi Péterffy József,
ára 30 kr., s a belőle befolyó jövedelem Szolnok
városa szegényei számára van fölajánlva. A 44
lapnyi füzethez egy külön lapon több magyarázó
fametszvény van mellékelve.
** „Cicero összes levelei." V I I kötetben. For-
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mely a fővárosi körök és múbarátok figyelmét
egyaránt magára vonta. E kép, — mely után lapunk e számbeli elsö képe is készült, — Geiger
műve, s az eredeti olajfestmény Heckenast Gusztáv tulajdona. Ujra figyelmeztetjük reá a nagy
költő tisztelőit, mint olyanra, melynél szebb, díszesebb emlékben a költők királyát alig birhatják.
A kőnyomatu arczkép ára 8 ft., de bármely szalonnak méltó disze lehet.
** (Egy nagy magyar történeti festményen)
dolgozik jelenleg Than Mór, gróf Batthyány
Géza számára. A kép az ónodi országgyülés véres jelenetét ábrázolja, Rákóczy, Beresényi, Károlyi Sándor, Eszterházy Antal s az Ilosvayak
alakjaival.
** (Rómában élö szobrász hazánkfiánál), Engel Józsefnél, gróf Pejachevich Pál egy szép
Éva-szobrot rendelt meg, melyet a müvész, carrarai márványból elkészítve, már utnak is inditott.
Alkalmunk volt látni — irja a „M. Képzőművész"
— a szép szobor fényképét s csak szépet mondhatunk róla; óhajtanók, hogy e szép szobrot Pestre
érkezte után tulajdonosa.a nemes gróf kiállíttatni
engedje a képzőmüvészeti társulat helyiségeiben,
hogy annak látásában műszerető közönségünk
élvezetet nyerhessen.
** (Attila életéből egy jelenetet ábrázoló képen) dolgozik most Orlai ismert festőnk. A kép
Theodosius követét Vigilt ábrázolja, midőn császárjától 100 font arany nagy kincscsel s azon
utasítással érkezik a hun király udvarába, hogy őt
bármi uton kiirtassa az élők sorából. A hatalmas
hun király erről értesülve, kérdőre vonatja Vigilt,
s miután ez haboz, hogy vallon, fiát halál fenyegeti. Vigil, fiát meztelen kardok közt látva, eszméletét vesztette, s karjait könyörgőleg terjesztve
majd a bakók, majd Attila felé, szivszaggató hangon kiáltotta : „Ne öljétek meg fiamat, fiam mit
sem tud az egészről, ő ártatlan, egyedül én vagyok a bűnös." A szép tárgy, mint hiszszük, méltó
kidolgozást talál a müvész ecsetében.

ditotta 8 magyarázó jegyzetekkel ellátta Fábián
Gábor. A levelek időrendes sorozatban vannak
összeállitva, s az utolsó kötethez tárgymutató is
van csatolva, mely a rövidítéseket, s a történeti
és fölirati neveket magyarázza. A munka a KisKözintézetek, egyletek.
faludy-társaság pártfogása mellett jelent meg, 8
irodalmunkra az ókori klasszikusok terjesztése te** (A magyar tudományos akadémia) bölkintetéből nyereség; gyakorlati használatul azon- cseleti, törvénytudományi és történelmi osztályaiban főkép a tanároknak s az érettebb tanuló ifju- nak e hó 25-én tartott ülésében Greguss Ágost r.
ságnak ajánlható. Az egész mű ára összesen 14 ft. tag a haladás elvéről értekezett. Alkalmat ezen
** „Eredeti és forditott beszély ek." Irta, Szabó értekezésre Renan levele szolgáltatott, melyet a
Richard, kiadta Emich Gusztáv. A 313 lapnyi „Jézus élete" hires irója nehány hónappal ezelőtt
kötetnek ára 1 ft. 40 kr.
egy tudós barátjához, Berthelot vegyészhez inté** (Album a magyarországi sziikölködök ja- zett, s melyben a természeti tudományok viszovára.) Két szinigazgató Bukurestben, Dimitriadis nyát a törtéDeti tudományokhoz fejtegetve, a
az oláh, és Weber a német szintársulat vezére, természettudományok jövőjéről, s ezzel kapcsoalbumot szándékoznak kiadni oláh, német és ma- latban az emberi nem s az összes mindenség halagyar nyelven a magyarországi szükölködők javára. dásáról adja elő nézeteit. Greguss, mielőtt Renan
Az illetők tervüket Koós Ferencz bukuresti lel- nézeteinek tárgyalásába bocsátkoznék, több más
kész urral, mint az ottani segélyző-bizottság el- tudós, nevezetesen Condorcet, Hegel, Schelling,
nökével közölvén, közreműködését kérték, hogy Darwin elveit a haladásról, ismerteti és bírálja,
a tervezett albumban magyar dolgozatok is jelen- különösen azon okból, mivel Renan ezen haladási
hessenek meg, mit az nemcsak szives készséggel elveit olvasztja egy rendszerré. Utána Henszlman
fogadott, de nehány magyar iró részvéte fólkéré- Imre a konstantinápolyi szerályi könyvtárból aCorsére is ajánlkozott. Novellairásra Jókai Mór van vina maradványainak eddig tudomásra jutott kötefölkérve, kinek arczképe is diszesitné az albumot, tei jegyzékét terjesztette elő, mig Toldy F. az arha erre beleegyezését adja. A magyar novellán chaeologiai bizottságnak ugyanerre vonatkozó
kivül félivre terjedő két magyar költeményre is nyilatkozatát olvasta föl. — E szerint Mátyás
számolnak.
könyvtárának épen legbecsesebb része, a Hunga** („Lavater és Gall") czim alatt Szokoly rikák, még a szerályi könyvtár titkoltabb osztáViktor egy arcz és koponyatani munkát irt, mely lyában lenne, hová még egy európai tudósnak
Hartleben kiadásában a napokban elhagyja a saj- sem sikerült a bejuthatás, azért a bizottság a
tót. Kapós könyv lesz azok előtt, a kik hisznek a most kedvező alkalom megragadását ajánlja azoknagy genfi tudor tanában, s az arczok után a szi- nak fölkutatására. — Nagy Iván bemutatta Szontágh Dániel ajándokát az akadémia könyvtára
vek mélyéből szeretnének olvasni.
számára. Ez egy érdekes munka kéziratából áll,
mely 16 trencséni vágvölgyi várnak történetét
Müvészeti hirek.
foglalja magában, kidolgozva az Illésházy gró** (Müvészeti szaklap.) Egy uj életrevaló fok dubniczai levéltárának eddig nagyobb részt
szaklappal gazdagodott közelebbről a hírlapiro- ismeretlen okmányai nyomán. — Egyuttal az
dalom; ugyanis több ismert magyar művész köz- emlitett levéltárnak megszerzésére történtek lépéremüködése mellett, Maszák Hugó „Magyar sek. — Végül a jövő közgyülés alkalmára KaKépzőművész" czim alatt lapot inditott meg, zinczy Gábor elhunyt 1. tag emlékének megünnepmely kizárólag a szépművészetek, de kiváltké- lése ment határozatba.
pen a festészet körében mozog, s e nálunk eddig rangjához illően be nem töltött téren már
Közlekedés.
érezhetővé vált hiányt pótol, és élénk tartalmánál
fogva, nem kizárólag e pályának élő műbarátokat
f (A dunai gözhajózásra keletkező uj társuis kedvesen érdekel. Óhajtjuk, hogy a szép iránt lat) „Középdunai gőzhajó-társaság" nevet fog
érdekkel viseltető közönség előtt érdeméhez illő viselni, s mint az alakuló társaság bizottmányi
részvétre találjon.
jegyzője, Szathmáry Károly az érdeklettekkel
** (Kávémé- Komlóssy Ida asszony) a nem- tudatja, az aláirási ivek és programm csak akkor
zeti szinház volt tagja, közelebb vendég gya- leszneü szétküldhetők, ha az e végett megkivánnánt fog ott föllépni, nevezetesebb szerepeiben, tató felsőbb engedély, melynek kinyerésére az
illető helyen már lépések tétettek, ki fog adatni.
mint Medea, Donna Dianna, Stuart Maria stb.
x" (A balatoni gözhnjózás) május 15-én nyi** (A pesti mükereskedések kirakatainak disze) jelenleg azon gyönyörü kőnyomatu Shaks- lik meg. A Kisfaludy-gőzös junius l-ig naponkint
peare-kép, melyről közelebbről emlékeztünk, s egyszer, azután pedig naponkint kétszer fog Sió-
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fok és Balaton Füred közt közlekedni. Indulás étf
kiszállás a vasuti vonatoknak megfelelőleg történik.
/> (A Dráva-szabályozásra vonatkozólag) a
gráczi kereskedelmi kamra utolsó ülésében azon
határozatot hozta, miszerint az országgyüléshez
fog folyamodást intézni a Drávának országos
költségen leendő szabályozása tárgyában. Ezen
javaslat okául azon fontosságot hozza fel, melylyel ezen folyó Stiria kereskedése és közlekedésére nézve bir, melyeknek élénkülése rendkívül
kedvezően pótolná az állam részéről reá forditandó költségeket.
•# (Uj postahivatal.) Szürthe helységben a
jövő május hónapban, uj, rendszeresített postahivatal nyilik meg.

Balesetek, elemi csapások.
** (Tüzvész és tüzhalál.) Érsekújváron e hó
16- és 17-ike között éjjel, midőn már az egész
város az álom karjai közt nyugodott, az izraelita
sütőház kigyulladt, s a legnagyobb szélcsend
mellett is 12 ház a hozzátartozó épületekkel
együtt a romboló elem martaléka lett; továbbá
számos szarvasmarha, ló, sertés és szárnyas háziállaton kivül, fájdalom, több emberélet is esett
áldozatul. Ezek közöl hármat már eltemettek, s
kettőnek megmaradásához semmi remény. — Az
oltásnál különösen kitünt az ottani lelkész, ki
nemcsak az elsők között j elent meg a tűznél, de
midőn értesült, hogy egy, már égő szobában ember van, s látta, hogy többek felhívására bemenni
senki sein merészelt: a vizipuskáról, melyet irányzott, leugorván, mint „jó pásztor, ki önéletét adja
juhaiért" ismételve, a lángok közé rohant s onnét
a legnagyobb erőfeszítéssel egy nőt kiragadnia
csakugyan sikerült.
** (Orgyilkosság.) A mult hó elején, LádBessenyön, hozzánk érkezett tudósitás szerint,
szivtelen merényletet követtek el Deme József
ottani ^ügyvéd ellen; ugyanis este 10 óra után,
midőn az még íróasztala mellett munkálkodott, az
ablakon keresztül seréttöltéssel főbe lőtték. A
háznál még csak neje volt ébren, s férje mellett
épen a munka befejezését várta, midőn a lövés
eldördült, s a férfi összeroskadt; neje szerencsére
sértetlen maradt. Mire a cselédeket álmaikból a
nő fölverte, a vakmerő tettes fölfedezetlenül eltünt, s az erélyes nyomozás daczára, a gyanujelek
elágazása és nem elegendő alapja miatt a bűn
mindeddig ki nem derült. A sebesült arczába s
agyába hat szem serét mélyen behatván, megmaradásához kevés remény van.

Mi ujság?
** (Ritka természeti tünemény.) A fata morgana, melynek délibábszerü játéka a földön levő
tárgyakat a levegőben visszatükröződve mutatja,
Spanyolországban a Gibraltár táján megszokott
látvány, de nálunk rendkivül ritkán fordul elő. E
hó 19-ikén délután azonban, mint a „K—k"-nak
irják, Erdélyben, Szerdahely és Fejérvár között
ilyen tünemény volt látható. Vagy harmincz darab kisebb nagyobb szántóföld, jobb oldalukon
egy felforditott toronynyal, melyben a szász-sebesi nagy templom tornya volt fölismerhető, arany
színben uszott a felhőkben, oly világosan, hogy
rajtuk a legkisebb barázda is kivehető volt. A
felszántott földek bibor, — a fel nem szántottak
arany színben tündöklének. Ritka szépségűvé tévé
az egészet, hogy mig a földek tetejét a legegyene.b vonal határozd, aljokban tisztán látszék az
alvinczi és szász-sebesi utnak Alsó-Váradgya fölötti elválása. Később a felhő állásának változtával a látvány megnagyobbodott, s balra a zsibóti
erdő, alján a Maros és két beléje siető patak
ugyanazon elragadó aranyszinben mutatkoztak,
még pedig, hogy minden csalódásnak eleje vétessék, — ugy hogy maga az erdő felett, látszék
fönn annak aranyszinnel ecsetelt eszményi mása.
S ez elragadó szépségű látvány, e kettős délibáb,
csak a nap lementével oszlott szét.
** (Megczáfolt hir.) Lapunkkal együtt majdnem az összes lapirodalomban meg fordult azon
hir, hogy Szepes.Váralján egy 78 éves öreg ur
végrendeletében 10,000 szivart hagyott azoknak,
kik temetésén megjelennek, és ezenkivül rendelkezett, hogy barátai addig ne oszoljanak szét a
halottas háztól, mig minden borát ki nem iszszák.
Azonban a mint bennünket Szepes-Váraljáról tudositanak, e hir egészen alaptalan. A jó öregKrauss
Ezékiel, kiben egy közszeretetben és átalános
tiszteletben álló valódi emberbarát veszett el, végrendeletet nem is hagyott maga után.

*• (Hálás megemlékezés.) A kőszegi zeneNemzeti szinház.
egylet, 22 évvel ezelőtt elhunyt megalapítójának,
Szilvinyi Bélának sírjára, emlékszobrot állítPéntek, ápr. 22. A Shakspeare-ünnep előkétatott.
születei miatt a szinház zárva volt.
*• (Elveszett ember.) A budai város-kapitánySzombat, ápr. 23. „Szent-iván-éji álom."
ság felhívja mindazokat, a kik egy budai gyógy- Vigj. 4 felv. Irta Shakspeare Vilm03, forditotta
intézetből mult hó közepén eltünt Kunsch Vil- Arany János. Ez este a nemzeti szinházban a kölmos posztó-kereskedő tartózkodási helyéről vala- tészet ült ünnepet legnagyobb bajnoka, Shakesmit tudnak, vagy a rokonokat az eltünt iránt peare, három százados emlékezetére. A nagy
némileg nyomra vezethetik, ez iránti szives tudo- költő egyik kiválóbb müvét, eddig minden müve
másukat mielébb közölni sziveskedjenek. K. Vil- közt legsikerültebb fordításban, diszes kiállításmos közép termetü, 50 éves, gyönge alkotásu, sal, 8 gondos előadással hozták szinre. Midőn az
világos szőke haja van, kék szeme és távozásakor egész müvelt világ sietett lerakni a szellem oltára
€
gy gyapot kapátot viselt, fekete mellényt, fehér előtt áldozatát, a mi színházunk sem maradt hátra,
vászon-inget W.K. jegygyel, és barna bő nadrágot. s a maga részéről meghozta méltó elismerését a
•* (A magyarok és székelyek eloláhosodásáról költők óriása emlékezetének. Az ünnep legszebb
Erdélyben) épen oly gyakran fordulnak elő szo- részét azon műgondban találtuk, melyet a nagy
moru tudósitások a lapok hasábjain, mint a mily költő műve előadására fordítottak, s mely a ropgyakoriak reá a példák az életben. Közelebbről a pant számmal összegyűlt közönség részéről nem
, „K. K." egyik levelezője fél milliora teszi azon, is maradt elismerés nélkül. Az estét egy nagy
magukat oláhoknak valló s jóhiszemüleg azoknak képlet zárta be, hol a nagy költő körül műveinek
ismerő tiszta székely és ős magyar rokonaink szá- főbb személyei voltak ábrázolva.
mát, kik eredetre nézve nem oláhok, hanem a
Vasárnap, ápr. 24. Az ünnep folytatása gyavallás, és más, a régibb rendszerben rejlett okok nánt az előadást ismételték.
miatt, nyelvöket, nemzetiségöket elhagyva, elfeHétfő, ápr. 25. Ugyanazt hozták szinre.
ledve tőlünk elszakadtak, s ma már csak vezeKedd, ápr. 26. „Bánk bán" opera 4 felv. Zetéknevökről ismerünk reájok, hogy velünk egy néje Erkeltől.
vérből származott testvérek. Hunyadmegye legSzerda, ápr. 27. „Egyik sir másik nevet."
nagyobb része oláhul beszélő magyar jkból áll, s Franczia vigjáték 4 felv. Forditotta Radnotfáy. E
Torda, Kolozs, Doboka és Belső-Szolnok me- darabban egy jól választott művel lett gazdagabb
gyékben temérdek család van, mely tiszta magyar a szinpad és szinirodalom.
hangzásu neve daczára oláhnak vallja magát. Igy
Csütörtök, ápr. 28. Mányik Ernesztina k. a.
az összeirásokban: Ardányi, Borodi, Bors, Baróti,
első föllépteül : a „Troubadour," opera 4 felv.
Osalány, Dorgó, Dipsay, Darabant, Faragó, Fogarasi, Fejszés, Gernyeszegi, Hatházi, Haragos,
Budai népszinház.
Huszár, Kendi, Kormos, Kurucz, Kabos, Katona,
Lédári, Markos, Mégyai, Orbonás, Puky, RákóÁpr. 22. Shakspeare ünnepére a nagy költő
czi, Rákos, Rajta, Ramonczai, Székely, Zúgó művéből „III. Richard" első felvonása, s nehány,
Zoltán stb. nevek után Akszintye, Gligoru, Sofro- az ünnepély méltóságához alig illő táncz-egyveleg.
nie, Györgye keresztneveket illesztve találunk. — Dicséretet érdemel az igazgató azon szép el** (A brüsszeli kertészeti kongresszuson) járása, hogy ez alkalomra a helyárakat tetemesen
mely épen jelenleg foly, az országos magyar gaz- bszállitá.
dasági egyesület is képviselve van, dr. Encz
Ápr. 23. „Cancan a törvényszék előtt."
Ferencz által, kinek ily czélu kiutazására a szük- Bohózatos operette 3 felv. Zenéje Jakobitól.
séges öaszeg az egyesület tagjai közt aláirás
Ápr. 24 és 25. „Az ördög pilulát." Nagy boutján gyült össze.
hóság 3 szakaszban.
Ápr. 26. „Cancan a törvényszék elött." Bohózatos operette 3 felv.
— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szerÁpr. 27 és 28. „Az ördög pilulái." Nagy
kesztőségéhez mult héten beküldetett :
bohóság 3 szakaszban.
Az alföldi szükölködők számára :
Molnáriból Felnagy Gábor 5 ft.
Szerkesztői mondanivaló.
Eperjesről az ottani takarékpénztár öt hiva2147. Bécs. S. Elek. A kivánt rajzzal többé nem szoltalnoka Polt Ferencz főkönyv vivő által 17 ft.
gálhatunk ; ama számnak egy példánya csak magán uton
Pozsonyból S. V. 10 ft.
volna megszerezhető; kiadó-hivatalunkban többé nem kapA sz. István társulat igazgatósága által egy ható. Egyébiránt kissé csodálkozunk e vágy felett. Annak
névtelen (a tiszaszőllősiek számára, Vári Szabó idejében magunk kijelentettük, hogy e rajz hiányait szenagyobb tökélyüvel pótolni. S e reményünkről ma
József jegyzőnek a V. U. ban tett felszólítása retnők
sem mondtunk le.
következtében) 10 ft.
2148. Sárospatak. A. Gy. A vers rosz ugyan, de azért
Kassáról többen Csorba Irén és Török Emi- a kép sem használható.
2149. M.-Sziget. Sz. B. A küldeményt köszönettel
lia által (P. Sz. László község számára, a P. U.
lá számában tett felszólítás következtében) 33 ft. vettük. A kép arczképcsarnokunkban méltó helyet fog
A

U óbbi

un i/ í-r n ble r

né

adak

°záshoz járultak: Neuwirth Mária

10 t ' o
. asszonyság 20 kr., Koleszarnő asszonyság
János'' f z m r e k í>v«ky
1 ft-,
Csáky Rudolf 1 ft., Madarász
He edü
2
Alexamt; ' 1 « »«ré
«-. Török
Melka 2 ft., Soós
C
ÍM
D á n i e l
l ft
ÖOkí Sch» i L Ít á n y Ö Z V e
-' krD a r v Öa zs v Gedeonné
e 5 0
Maria \ f f ' T ^ B« Taé 4 0 k r > S>'
-<
" Németh
P n t n o k v n6 t trT C $*
' R u s z e n k o Zsigmond 1 ft.,
rba
B o w 7 ? {t ff V -L f
Károly és Irén 2 ft, Samué
S
L\
Gcrhardt Anna 1 ft., Csorba József 1 ft,
Fro heh Károly 2 ft, Zuan Rezső 1 ft, Zovvalkowich Emié h

2

f t

M ü n s t e r

M i i l 'i ft r
* o %ula 1 ft, Tschida
Mihály 1 ft Gregorovits 2 ft, Haydu Dániel 1 ft, Meskó
Sándor 1 lt Spielmann Emilia 2 ft. - összesen 33 ft.
ö0 krajczár.)

Az eddigi közlésekkel együtt begyült e czélra
a Vasárnapi Ujság szerkesztőségénél összesen
*4áO ft. 10 kr., 250 frank és 65 darab császári
arany.

elfoglalni s általa egyik régi óhajtásunk teljesül.
2150. Pest. Cs. G. Csodálkozva és sajnálattal olvastuk
a sorokat.Utasitásunk teljesítése véletlenségen akadt meg.
Most már az uj czim alatt küldetik el a lap, az előbbi számokkal együtt.
2151. Benczencz. gr. L. K. A felszólítás kezünkhöz
érkezte előtt nehány nappal már elindult innen azon levél,
mely az illetőtől a kivánt választ tartalmazza.
2152. Miskolcz. S. N. J. Az ajánlott közlemények
érdekessége kétségbe nem vonható, s nem hiába fejeztük
ki a közzététel iránti óhajtásunkat. Azonban a „hol és miként"-re nézve e perczben még nem adhatunk tanácsot.
Annyi bizonyosnak látszik, hogy nekünk a terjedelem
okozhatna zavarokat. Hadd nézzünk kissé körül a piaczon,
s akkor majd talán határozottabb válaszszal szolgálhatunk.
2153. Szent-Liszló. T. V. Az uj küldeménynyel majd
még közelebb fogunk megismerkedni. Hanem annyit már
most is kimondhatunk, hogy kéziratokat nem küldhetünk
vissza. A használhatlanok elpusztítása rögtön be szokott
következni. Ezt több izben kijelentettük

IIÓ-

Katholikus és Protestáns
naptár

Május

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Április (ó) Nisan R.

0 Nap.
hossza I kél

fok vl. ó. p. ó.p.
41 18 4 45 7 ll
Neftali
43
Böjt, Joz. 42 16
41
Böjt,Neh. 43 14
44 12
40
39
Nathaniel 45 10
46 8
37
Roschod.
35
Ijár H. S. 47
Hold változásai : • Ujhold pénteken 6-án 1 óra 50 perczkor reggel; Európában láthatlan
Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
CJsöt.
Pént.
Szomb

B 5 Fülöp é s j . B 5 K o S a t e
) Keresztjáró Zsigmond
Kereszt felt.
l
napok
Flóri, Amália
Áldozó csőt.
Áldozó csőt
János olajba főz. Aldot
Szaniszló püsp. iGizela kirn.

19 D Husvétv. 25
20 Husvétliétf- 26
21 Husvétkedd 27
22 Paraclitus |28
33 György
29
24 Zách
30
25 Márk. ev.
1

SAKKJÁTÉK.
226-ik számu feladvány. — Tóth P á l t d l
(Kun-Szent-Miklóson).
(E feladvány, a mult számunkban tévedésből hibásan
adott fölállítás szerint, többféle első lépéssel s rövidebb
uton levén megfejthető : sietünk azt hibátlan alakjában
ujra közölni; s egyuttal mint a sakk terén kiválóbb hazai
termékre, fölhívjuk reá a sakk-kedvelők figyelmét.)
SOtét.

i

b

c

d

e

Világos.

f

g

Világos indul, s 3-ik lépésre niatot mond.

227. sz. f. — Vész J. A. tanártól (Budán)
Sötét

a

b

c

d
e
f
g
Világos.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 222-dik számu feladvány

megfejtése.

(Szalay Sándortól Körös-Ladányon.)
Világos.
Sötét.
1.
f5 —f 6
K d4 — e 5
2. H d 5 — c 7
K eö — d 6:
3. H e 3 — c 4 f mat.
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
Pécsett: Rittkay János. — Mooron '• Radványi Vilmos. —
Budán : Medgyesi Ödön. — Bajmakon : Weisz Fülöp. —
Nagy - Váradon : Pál Rezső. — Eperjesen : Brósz Károly.
— Pesten: Cselkó György. — Verbó'czön: Nagyidai Ferencz.
— Nagy-Emőkén: F. P. J. — Miskolczon : Bizony Ákos (az
előbbit is). — Debreczenben : Zagyva Imre.

TARTALOM.

NAPTÁR.^)
és hetinap

2154. Pest. H—1 B. A müvet kiadásra elfogadtuk.
2165. N.-Oroszi. S. E. A. Nagyon szivesen közöljük
ezt is, az előbbieket is, mihelyt idő és tér megengedi.
2156. Egy házasság törtenete. Várja a megjelenést.
Ha önben is van egy kis várakozási türelem, akkor czélt
érünk mindnyájan.

Holdhossza | kél | nyüg
fok vl. ó. p. ó. p.
341 31 2 10 1 58
355 40 2 37 3 13
9 56 2 57 4 28
24 3 3 37 5 43
37 59 4 9 6 55
51 39 4 47 8 4
65 0 5 29 9 2
napfogyatkozással.

Shakspeare (arczkép). P. A. — A Tisza bölcsője
(képpel). P. Szathmáry Károly. — A porosz oktatásügy
és gazdasági tanintézeteik (folyt.). — Shakspeare drámáinak főbb alakjai (képpel).—Vérboszu a Zahara pusztában.
K. E. — Élet és levegő Berhy Gusztáv. — A nevetésről
Sebestyén Gábor. — Egyveleg. — Tárház : Első nap az
iskolában. — Két interpellatio egy ujságban. P. Sz. K- —
Irodalmi újdonságok. — Müvészeti hirek. — Közintézetek,
rgyletek. — Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások- —
Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Budai népszinház. —
Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő P á k h Albert (lakása : m&gyar-uteza 1. szám alatt).

19-ik szám.
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Tizenegyedik évfolyam.

ÁRJEGYZÉKE
»zon

LEGUJABB MAGYAR KÖNYVEKNEK
melyek

Heckenast Gusztav kiadó-hivatalában Pesten,
egyetem-utcza 4-ik sz. a. megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók:

Három fontos vélemény Renan „Jézus élete" felett. A
Kulömféle theologiai szempontokból fejtegetve. Eltester H. potsdami lelkész,
Van Osterzee S. 3. utrechti hittudor és tanár, és ifj. CJoqnerel Athanas párisi
lelkész által. Magyarra forditotta Torkos István. 8-rét. (168 lap.) Boritékba
füzve ára
80 kr.

m a f f V i i r P m h p r k Ö n V V t á r a t P A k h A""^, a Vasárnapi Ujság snerH l d g y d l e i H W ü l A.VH Y Y Uti cl, kesztője felügyelete alatt .Négy kötet
2 ft. Postán bérmentesen küldve
2 ft. 50 kr.
e I m é í e < l

korában. Nagy 8-rét. (431 lap.) Borítékba füzve

a B 18<
f a i n c í*m\áhiratai
*8-ki *» I84*-kl magyarországi
LiHJUb CIIllClillMlal hadjáratból. Második kiadtó. Két kötet.

2 ft. 80 kr.

Zschokke Henrik .*. Áhítat órái.

^

tag által. Két kötet. 8-rét. (348, 441 lap.) Borítékba fűzve

8-rét. (I. 288, II. 160 lap.) Boritékba íűzve ára

rései éa élczes mondatai. 8-rét. (XVIII. 304 lap.) Boritékba füzve ára

Jancsovics István. Kirándulás Istambolba az

kiadás. 8-rét. (586 lap.) Ára füzve 2 ft. 50 kr. Vászonba kötve

Dr. Ballagi Móricz, tanár. Uj teljes magyar és német

I r o d a l m i k i n C S t á r . IX-X. kötet. Szerelem dalnokai. Fűzve egy-egy
WT. i l

1 ft.

„^„,„™l„w.i. í %««lr- Petőfitől máig. (Petőfi S. arczképével.) K.8-r.

Ujabb m a g y a r l a n t o s o k .

(320

u P ) Füzve 2 ft. Diszkötésben

3«.

Gr. Majláth J. Magyar regék, mondák és népregék.

Forditotta Kazinczy Ferencz. Kiadta Kazinczy Gábor. 8-rét. (VI. 861 lap.)
Borítékba füzve
*
2 ft. 50 kr.

Asbóth L. A hadvezér és a hadtudomány alapelvei.
Az újabbkori hadjáratok történetével felvilágosítva. Két kötet. 8-rét. (320, 349 1.)
Füzve
5 ft-

Frankenburg Ad. Az öreg Bolond Miska kalandjai,
szárazon és vizen, mennyben és pokolban. 8-rét. (287 lap.) Fűzve

2 ft.

Zilahy Károly. Magyar koszorúsok albuma, irói *iet

jellemrajzok. Mutatványokkal és tizennégy aczélraetszettel. Nagy-8-rét (120 lap).
5
Diszkötésben
ft-

Bajza összegyűjtött munkái. KSS

b

e
SS
á S l S2Í

pével. Hat kötet. 8-r.(207,221, 206,235,215,256 lap.) Nyom. papiron füzve 4 ft.
Veli n ~P a P' r o n i diszkötésben
8 ft.

Virág Benedek. Magyar századai és poetai munkái.
Harmadik kiadás Toldy Ferencz által. A szerzö arczképével. Hat kötet. 8-rét.
(252, 218, 193, 191, 224, 239 lap.) Nyom. papiron fűzve
4 ft.
Velin-papiron, diszkötésben
8 ft.

Sft.

Ökröss Bálint. Magyar polgári magánjog e

zeni eljárás a legujabb törvények és legfelsőbb rendeletek nyomán, jogtanotok
használatára. 8 rét. (372 lap.) Boritékba füzve ára
2 ft.

Függelék az ideiglenes törvénykezési szabályokhoz.
Az uj törvénykezési rendszer behozatala óta kibocsátott szabályrendeleteknek
felhívás és hiteles adatok nyomán összeállitott teljes gyűjteményei. Nagy 8-rét.
Első folvam.
Első füzet 80 kr. Második füzet 60 kr. Harmadik füzet 50 kr.

A kereskedelmi czégek iránti legujabb rendeletek
és régiebb hazai törvények. K. 8-rét. (38 lap.) Boritékba fűzve

40 kr.

T r á l v t í i n K u l ö n ö s tekintettel a müegyetemi, keres. H d l Y l d l l . kedelmi s reáltanodái ifjuság szükségleteire
a legtekintélyesebb bel- s külföldi munkák nyomán. I-ső füzet. 8-rét. (208 lap.)
Fűzve
"
60 kr.

Kautz Gyula, jogtudor. Politika vagy országászattan,
tekintettel a két művelt világrész államintézményeire
szeres kézikönyvül. Nagy-8-rét. Két kötet, fűzve

Kautz Gyula. NemzetgazdaságRendszeres tan- és kézikönyvül. Füzve két kötet

és törvényhozására rend'
4 ft.

és pénzügytan.
4ft.

Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb
tudományok és müvészet köréből lehetőleg minél több érdekes tárgyat és egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet. Tiz kötet: A—Zwingli.
Ára egy kötetnek 1 ft ö t kötetben vászonba kötve
12 ft.

Ollendoríf H.G. eredeti angol nyelvtani uj tanrendé,

melyet követve, nehány hónap alatt lehet olvasni, irni és beszélni tanulni.
A magyar tanulók használatára átdolgozta Egán James. Fűzve
1 ft. 50 kr.

Okrucky Justinián. Magyar-olasz nyelvtan, oktatás ,
olasz nyelvet tanitó segitségével, vagy anélkül is megtanulni. Füzve

1 ft.

Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan. (364 uP, 8-rét)
Füzve

'

1 ft. 50 kr.

Gróf Széchenyi István politikai iskolája, saját müveiből Czelder M. Mindennapi és alkalmi imádságok.
összeállitva. Két kötet. N.-8-rét (884, 456 lap). Ára füzve

Jósika Julia. Pályavezető.
ritékba fűzve 2 ft. Diszkötésben

5ft.

ba
fiatal leányok
számára. Kis nyofczadre't. (432 lap.) Bo2 ft. 80 kr.

J ó tanácsok v i l

^

Katholikus imakönyv.
Tizenhatodrét. Nyomtató papiron két képpel vászonba kötve
1 ft.
Velinpapiron öt ke'ppel bőrbe kötve, aranyvágással 2 ft.öO kr, Diszkötésben 5 ft.

Tarkanyi Béla. Hajadonok őrangyala.

plomi és családi használatra. 8-rét. (197 lap ) Boritékba fűzve ára
Angol vászonba, aranyvágással kötve

80 kr.
1 ft. 40 kr.

Tarkanyi Béla. Ártatlanok öröme. Katholikus imakonyve<»ke
kis gyermekek számára Sok képpel. 16-rét, (63 lap.) Keményen kötve

20 kr.

Á

Különös tekintettel az ásványok gyakorlati meghatározására. Második átdolgozott
kiadás. 8-rét. (398 lap.) Boritékba füzve ára
2 ft.

Figyelmeztetés a t. cz. vidéki közönség számára, különösen oly helyekre nézve, a hol könyvkereskedés nincsen. —
_^
Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen a fennevezett kiadó-hivatalhoz intézhetők, a mely a szétküldést
_
pontosan posta-uton eszközlendi, és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 ftot tesz, bérnientesen. Az illető összeg
vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.
w w

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala.

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

ber 1
három:
mára hirdetményeket elfogad, Hainburg éi Altonában : Hansenstrin ét Vogler. — IM. Frankfsrí
ban : Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Opprlilc Alajos, — és PÍMIOII : a krt
trax-gnzdtHiznti ilftyiiSkurg is. Józ«eftér, 14. ez. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatáí után 30 ojkr.

Németh Ferencz, néptanitó.

2 ft.

Horváth Mihály. A magyarok története

év
április havában. Tizenhét aezélmetszetü képpel, és Velencze városának és vidékének térképével. Nagy 8-rét (121 lap.) Diszkötésben
5 ft.

szótár, tekintettel az egyes szók helyes kiejtésére, rokonságára, valamint azoknak
hajlitása, füzete s különböző értelmeinek köriilirás által meghatározott szabatos
előadására, különös figyelemmel levén a természettudományokban, az uj törvénykozásban, a kereskedelemben stb. szokásos szak- és műszavakra. Magyar-német
rése. Második bővített kiadás. 8-rét. (723 lap.) Borítékba fűzve
4 ff.

3 ft.

Elöfizetési föltételek 1864-dik évre ;
* Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 16 ft. Fél ívre 6 ft.
Ctnpan Vanáraapl Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai
Újdonságok : Egész évre 6 ít. Fél évre 3 ft

Lauka Gusztáv. Szellemi szikrák. 2S2&TX2 *£*

2 ft. 50 kr.

kötet 70 kr. Diszkötésben egy-egy kötet

éa

A vpra_<27flvalíía
syokorlatt kezikönyve.
. J\ VeiS-SZ«Vdld» 8-rét. (816 lap) füzve
1 ft.

Salamon Ferencz. Magyarország a török hóditás

Pest, május 8-án 1864.

Egy küzdelemteljes, de közhasznu és
szép pálya érdemekben megöszült bajnokának igénytelen arczképét veszi ezuttal az
olvasó közönség. A fiatal nemzedék oly
örömest néz végig egy ilyen tapasztalat- s
érdemdus hosszu életkoron, — én meg némi
tartózkodással bár, de mindamellett is
örömteljes lélekkel kisértem meg, összeszedni a hosszu élet szerény érdemvirágait,
hogy azokat egy csomóba füzve, mások
épülésére, fiatal pályatársai buzdítására, 83
éves szellemi napszámosunk [ redős homlokára illeszszem.
Németh Ferencz, a b.-somogyi
ref. néptanitók nesztora, született Csöglén, Veszprémmegyében,
1781. nov. 6-án, közrendü nemes
szüléktől. Anyja nem sok idő
mulva elhalván, a mostohát nyert
4 éves fiut atyja testvére, az időben füzes-gyarmati esperes-lelkész, vévé apai gondjai alá, kinél
elemi iskoláit végezvén, a nagybátya hason-koru gyermekével
együtt a sárospataki főiskolában
kezdé meg gymnazialis tanulmányait, honnan négy év mulva
Debreczenbe ment, itt azonban
unokafivére épen a philosophiai
tanfolyam bevégzése felé már
.
ekkor harmadszor állván be katonának, a hü atya szivét annyira
megsebzé,hogy e percztől kezdve
az iskoláit kitünő sikerrel folytatott, példás erkölcsű gyámfiu is
el lőn általa hanyagolva. Részben
tehát ennek, s más részről azon
körülménynek, hogy az ifju ép
ekkor a pályaválasztás küszöbénél állott, tulajdonitható, hogy a
Lőcsén a német s tót nyelv elsajátítása végett eltöltött sanyaru
e
gy év után édes atyjánál zörgetett, s örökösödési illetékébe beszámítandó 300 ftot kért, hogy
Testen a j o g i pályát megkezdhesse, de a mi t ö l e a mostoha
még mostohább tanácsa folytán megtagadLÍiXOtX.

Ez időre esik — a mi ismét szép
tehetségről tanuskodik _ nagybátyjának
ajánlására, a Bécsben Décsy Sámuel által szerkesztett „Magyar Kurir" irodájába
való meghivatása is, de a mely állomástól

egy kis betegségszülte késedelem miatt
elüttetett.. Ekkor találkozott a megye székhelyén, hova szintén alkalmazásért folyamodni ment, egy hajdani tanulótársa és
barátjával, fiával egy ép akkor b.-somogyi
nagytekintélyű esperesnek (Szentgyörgyi
István), mely találkozás aztán egész jövőjére befolyással lön. A világi pályáról álmadozott ifjut nem sok idö mulva, 1805. márczius 5-én már Belsö-Somogy ban találjuk,
s reá négy nap mulva mint már bekeblezett
tanitót a belegi anyaegyházban, hol 3 évet
töltött; innen a nagy-korpádi egyházba vi-

NÉMETH FERENCZ.

tetett, hol két évet töltvén, ekkor Zádor,
hét év mulva pedig ennek fiók-egyháza
Szörény hivta meg praeoransnak, s itt foly.
tatja a mi jó öregünk 6 tizedes tanítói pályáját, még most is segédet nélkülözhető
testi és lelki éberséggel, és oly hüséggel és
sikerrel, hogy az 1860-ban egy tanügybarát

által a legjobb tanitó számára kitüzött 3
darab arany jutalmat, az egész tanitó-testület egyező akaratával, neki itélte oda a körlelkészi értekezlet.
Azonban ennél is fényesebb tanúbizonysága nevelői tapintatának azon az egész megyében mindenki által tudott tény, hogy
községéből, mely az ő odamenetele idejéből
ma már csak 3 férfiut s négy nőt tud fölmutatni, emberemlékezet óta egyetlen bennszülött sem ült a megyei börtönben; azonban
a nehány évvel ezelött divatba jött ki- s
beházasodás ma már itt is más irányt kezd
adni a nép erkölcsi életének, de a
mire a mi jó öregünk, Isten s lelkiismerete előttmegállhatván, igy
szokott fbisóhajtani : ,,ezeknek a
lelkét nem én tőlem fogják kikérni!"
A gyönyörü kis imaház, harangok, s a csak 3 évvel ezelött
fölépült, és sok fényes anyaegyháznak is díszére válható iskola,
nemkülönben a szépen rendezett
melléképületek megint csak az ő
közremunkáló buzdításának köszönik lételüket.
Neje, egy általa még 1808 ban
Belegben nőül vett szép lelkü árva, — kitöl 1853-ban fosztatott
meg — 3 leány-, s ugyanennyi
fiúgyermekkel örvendezteté meg,
s mig az elsőket tisztességesen kiházasitá, ez utóbbiakat terhes
hivatala mellett is még a latin iskola első pár évi tantárgyaira is
maga oktatván, szerény életmód
mellett lelkészekké taníttatta, kik
közöl azonban, nem csekély fájdalmára, ma már csupán Ferencz
nevü fia, jelenleg k.-dombói lelkész, e. m. tanácsbiró, s a prot.
közönség kezén forgó „Keresztyén imakönyv" szerzője, van
életben.
Szintén ö vévé le az anyai
emlőről s neveié egész 10 éves
koráig szeretett unokáját, a korához képest
ritka készültségű, s fájdalom, hogy ma már
csak boldog emlékezetű, pesti papnöveldéi
r. tanár, Peti Józsefet is.
Mint ember, szelid és békeszerető, és sem
gyülekezetében, sem azon kivül senkivel soha
összeütközésbe nem jővén, e szép természete

