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Kuza (I. Sándor János), Moldva-Oláhország rlso választott fejedelme. 

Kuza Sándor uj tünemény a napjainkban olly változatos politikai 
láthatáron. Olly hirtelen váratlan és előrelátatlanul tünt Ö fel, 
hogy a diplomatiában 
megőszült nevezetes
ségek meglepetve kér
dezték, hogy ki o, mi 
ö, honnét jő, mit akar 
és hova megy ? — E 
meglepetés által az eu
rópai napisajtó elárul
ta, miszerint azon tar
tományoknak , mely-
lyekröl annyit ir, 
belviszonyait távolról 
sem ismeri; mert Kuza 
Sándor odahaza ko
rántsem olly ismeret
len, mint a nagy vi
lágban, söt épen az 
egyesült fejedelem
ségre megválasztatása 
mutatja, hogy nagy 
népszerűséggel kell 
birnia. 

ö jelenleg mint
egy 36 éves, Kuza Já
nosnak, egy néhány 
évvel ezelőtt Galacz-
ban elhunyt bojárnak 
fia. 14 éves koráig 
Jászvásárban (Jasszy-
ban) nevelőintézetben 
volt. További kiképzés 
végett atyja Athénbe 
az egyetemre 8 később 
Parisba küldte. Visz-
szatérve, csakhamar 
államszolgálatba lé
pett; 1845-ben nőül 
vette Rosetti J. bojár, 
Hona leányát, kinek 
anyja St.urdza Deme
ter leánya volt. — E 
házasság által Kuza 
Sándor az ország leg
első családaival atyafi
ságba jutott. 

Ezután a belügyminisztérium igazgatója, és Galatz kormány
zója stb. lett. E magas hivatalaiban erélye, igazságossága, önzet

lensége éa értelmes-
sége által elöljárói, 
polgártársai szerete
tét és az idegenek tisz
teletét szerezte meg. 

Midőn 1848-ban 
Moldvában, Sturdza 
Mihály, akkori fejede
lem e l l en , igazság
talan rendeletek és 
zsarlások miatt, az 
elégületlenség külje-
lekben is mutatkozni 
kezdett, Kuza Sándor 
egyike volt azoknak, 
kik a kormányt eljá
rása törvénytelensé
gére s ennélfogva rosz 
következéseire figyel
meztették. — De nem 
hallgattak rá, sőt a 
többi hasonlóan gon
dolkozókat , elfogták, 
Galaczra s onnét to
vább vitték, hogy va
lamelly török erősség
be zárva bűnhődjenek. 

De nem ugy lett. 
Midiin Brailába kisér
ték őket, egy kedvező 
pillán átüt szökésre 
használtak s részint 
az angol konzulhoz, 
részint a kikötőben 
levő idegen hajókra 
menekültek. Igy me
nekült ki szerencsésen 
Kuza Sándor is egy 
osztrák gőzösön Bécs
be. Innét Konstanti-
nápolyba ment. Itt 
gyűltek össze a töb' 
menekültek is és * 
rök kormány előtt 
talmas okokkal I. S Á N D O R J Á N O S , M o l d v a - O l á h o r s z á g e l s ő v á l a s z t o t t f e j e d e l m e . 



tatták, hogy Sturdza Mihály kormánya Moldvában meg nem áll
hat. — Midőn 1849-ben Ghika György lett fejedelemmé kinevezve B 
az a szultáni megerősítő oklevélért, szokás szerint, Konstantiná-
polyba ment, az itt levő menekültek összesereglettek körüle, kiket 
száműzetésükből haza is vitt magával. 

Midőn u keleti háború alkalmával az oroszok visszahúzódtak, 
Kuza Sándor katonai szolgálatba lépett s később Vogorides Miklós 
kaimakám hadsegéde lett 8 ekkor a dsidás csapathoz lépett át, 
mint őrnagy. — 1857-ben tagja volt az ad hoc divánnak és a 
Moldva s Oláhország egyesítését követelő párthoz tartozott. 1858-
iki okt. hóban Ghika tábornok mellé rendelték helyettesnek. Midőn 
pedig Vogorides, a szultáni fermán szerint, a moldvai kaimakám-
ságot letette s minden miniszter leköszönt, Kuza Sándor ezredes a 
hadügyminiszter helyetteséül lön kinevezve. E hivatalát ugy vi
selte, hogy mind a kormány elismerését, mind a tisztikar és kato
naság szeretetét kiérdemelte s népszerűsége annyira növekedett, 
hogy 1859-iki január 17-én Jasszyban Moldvaország herczegének 
választották s miután az alkotmányra megesküdött, a nép és ha
tóságok hódoltak neki. Január 24-én pedig Oláhország is fejedel
mének választotta és most már a Dunafejedelemségek egysége, 
ámbár ezt a párisi konferenczia elvetette, tényleg létrejött s szük
ségessé tette egy második konferenczia egybehivását, melly e tárgy 
felett végleg határozzon. 

E kettős választás kieszközlésében kétségkívül nagy része volt 
az orosz és franczia befolyásnak, az azonban mégis Kuza Sándor 
érdeme marad, hogy ő volt azon férfiú, kit a két nagyhatalmas
ság eléggé népszerűnek vélt és talált arra, miszerint megválaszta
tása mind Moldva-, mind Oláhországban lelkesedéssel menjen végbe. 
A két ország pedig örül uj fejedelmének, annál inkább, mert ez elég 
önzetlen volt előre kinyilatkoztatni, hogy ha a nagyhatalmasságok 
jónak látnák, később a két egyesitett fejedelemség Bzékébe külföldi 
herczeget ültetni, ez esetben ö nem fogja akadályozni Moldva és 
Oláhország szerencséjét, és méltóságáról kész lemondani. 

A feiroldon. 
Itt sírtam, daloltam először e tájon, 
Nem is csoda, hogyha közelébe vágyom. 
Egyszerre 6Írni és dalolni akarok, 
Mint e felém futó tévelygő patakok. 
Egy-egy virágot hoz üdvözletül habjok, 
A z ég tiszta könye most is ott ég rajtok . . . 
Magas fa lombja közt, meredek útszélen 
Bugó gerliczepár köszönt engem szépen. 

Sűrű bokor közöl vig madárdal hangzik, 
A szellö-zugástól alig-alig hallik. 
Kicsinké kis bokron, a még kisebb fészek 
Magában rejtve a dallal élő népet . . . 
Lábainál virág, fejénél fák lombja 
Viharkor rá hajlik suttogóan mondva : 
„ N e félj kis madárkám, ne félj, mig én élek, 
Vésc tő l , zivatartél, mindentől megvédlek!" 

Oh ezek a hegyek ó r i á s s í r h a l m o k , 
Népek dicső múltja rég nyugszik alattok, 
Oszlop gyanánt rajtok számtalan vár állott, 
Most a rom mint halott ravatalján áll ot t ; 
Elpusztult az emlék, alig van már romja, 
Kopott iratát csak a nép-mese mondja . . . 
Tárogató helyett bagoly huhogása. 
Piros zászló helyett felhő borul rája! . . . 

Itt van gyermekkorom virágos szép kerté, 
Csak kórok — emiékim — vannak most már benne; 
A magas hegyeket örömestebb másztam. 
Nem pihentem, a mig ormukon nem álltam; 
Lábamnál az irigy felhőt villám tépte 
Bomhölt . . . sirt mérgében, hogy nyomom sem érte . . . 
Felhőket bontottam . . . fürtjeikét téptem, 
D e én fölebb vágytam : csillag kellett nékem! 

Nem mehettem fölebb, hát az aljba néztem, 
Alattam volt minden, s ez gyönyör volt nékem . . . 
Alant volt a falu felnyúló tornyával, 
Hangzott lenn a harang és a vig madárdal. 
A kis patak partján vászon-vég fehérlett, 
Láttam tiz határban munkálkodó népet . . . 
Köve t hengerítek s megolvasám szépen : 

M K J I Hány fa és bokor dölt ki ellenségképen 1 . . . 

. . . Itt állok a romon ismét könyes arczczal. 
A viharos eső épen szembe vagdal . . . 
Szétszakadt a felhő s mint megvert vitézek. 
Futnak darabjai előtte a szélnek. 
Kisütött már a nap . . . tüzesebb sugara, 
Mit megtakargatott most azt te kitárja . . . 
Óriás zászló az égnek szivárványa 
Ráborul csendesen a romok ormára! . . . 

Kormos Béla. 

Az ország titka. 
T ö r t é n e t i beszély, P . S Z A T H M Á B I K Á R O L Y T Ó L . 

(FolTMUi.) 

A vándor-gyűrű. 

Alig pár héttel az előbbi jelenet után fényes kísérettel és 
készülettel jött Küküllőre a kormányzó Bánffy György. 

Megkérte Katát és eljegyezte — Klárát. 
— Kata fiatal még — mond a kiadó Elek ur, majd ezt egy 

kissé fölebb tartjuk. 
Bánffy György nem értette ezt akkor s a vásárba beegyezett, 

de visszautjában lehangolt volt; hü titkára Szentgyörgyi alig 
tudá felvidítani. 

— Nagyságos uram — kérdi végre — mikor jövünk el az uj 
menyecskéért? 

— Eljöhetünk a mikor tetszik; de jobban szerettem volna, ha 
a kisebbet kaphatjuk vala meg. Ezt azonban még fiatalnak tartják. 

— Mondja nagyságod, hogy nagyobb szerencsére várnak vele. 
— Nagyobb szerencsére? — kérdi Bánffy kevély bámulattal 

és lenézöleg. 
— Az ifju fejedelemre. 
— Apaffy Mihályra — akará mondani kegyelmed. De hiszen, 

vagy Apaffy nem lesz fejedelem, vagy Kata nem Apaffyé . . . 
— Hogy-hogy, nagyságos uram ? 
— Ne kérdezősködjék kegyelmed. Nem lehet mindent ki

beszélni. Ez az ország titka . . . S mit hallott Katáról és Apaffyról 
kegyelmed? 

— Hogy a herczeg mindennapos a háznál, s hogy ide s tova 
jegyet váltanak. Már ki is van tűzve a napja. 

— No hisz megállj, úrfi, mert megtréfállak — mondja magá
ban Bánffy. 

Mihelyt haza ért, levelet irt Bethlen Miklósnak, hogy beszéljen 
Apaffyval s a házasságot, ha lehet, gátolja meg. 0 tudja már azt 
az országos titkot, a miért annak nem szabad megtörténni! 

— Te mersz elém vágni?! Téged mondanak Bánffy György
nél nagyobb szerencsének ? . . . Azért is megmutatom, hogy sem 
trón sem feleség, sem pénz sem posztó. Koppanni fog a Bethlenek 
álla." 

# 

* * 
Megvolt a gyürüváltás; együtt ült az atyafiság harmadíziglen. 

A szép aranyozott ezüst kupák, oldalukon a Bethlenek koronás 
kígyójával sorba jártak s az ősi karika-gyürü, mellyet Toroczkay 
Katalin ajándékozott leányának,ott csillogott az ifju Apaffy Mihály 
ujján. 

Senki sem volt vigabb Elek urnái. Épen fölfogta kupáját, 
hogy felköszöntse a leendő erdélyi fejedelmet, midőn egy tetőtől 
talpig portól borított huszár belép s levelet nyújt át ifju Apaffy 
Mihálynak. 

Meglepetve áll fel Apaffy Mihály, de a mint a sorokon átfut, 
még nagyobb lesz meglepetése; elsápad és parancot ad, hogy nyer
geljenek. 

A levél Bethlen Miklóstól, az ország korlátnokától jött 8 igy 
hangzik : 

„Nagyságos uram! Ugy jött értésemre, hogy nagyságod je
gyet akar váltani Bethlen Gergely ur leányával. Ezt ne tegye 
nagyságod, ha hazaárulóvá válni nem akar. Miért mondom ezt, 
mint országos titkot föl nem fedezhetem, de van még egy ember, a 
ki tudja, s ennek talán jogában áll kimondani. Ez a gubernátor. 
Egyébiránt stb." 

— Én megyek Bonczidára — mond Apaffy megrendült han
gon — e levél ollyasmit tartalmaz, melly boldogságom felett határoz, 
de mellyröl még most nem beszélhetek. A végzet sorsomba vágott, 
kedves Katám — folytatja Katalinhoz fordulva, — azért e gyürüt 



vedd vissza; érzem, eperczben nincs jogomban,hogy sorsodat maga
méhoz köBsem. Isten veled I Isten kegyelmetekkel is; reuiélemjobb 
hírrel fogok visszatérni. Addig Isten velünk! 

Elek urnák torkán akadt a szó; s kiüritetlen tette le poharát. 
A vigalomból szomorú némaság lett; még Gergely ur is egészen 
kijött türelméből. 

— Ez a Miklós müve! — kiált az asztalra ütve. De ne félj 
leányom; azért is megmutatom, Apaffyné lesz belőled! 

Katalin szive pedig a váratlan jelenet óta jobban-jobban szo
rult; a vér eltűnt arczából s egyszerre csak eszméletlenül rogyott 
Klára karjaiba. 

* 
# * 

Ifju Apaffy Mihály alatt három ló is kidőlt, míg Bonczidára 
ért. A titok, melly legédesebb álmaiból olly kíméletlenül serkenté 
fel, folyvást háta megett ült s perezfg sem hagyta pihenni. 

Bánffy jóval idősebb volt Apuffynál; nagy barátság soha sem 
volt közöttük; azért a két férfiú találkozása most is csupán a fő-
dologra szorítkozott. 

Apaffv átnyujtá a levelet s felvilágosítást kért. 
— Bethlen Miklós nagyítja a dolgot — mond Bánffy szárazon, 

mint ki igen is őszinte akar lenni. Én csupán nagyságod iránti 
különös jóakaratból titok pecsétje alatt megmondom, miben áll itt 
á dolog. 

Apaffy feszülten és szó nélkül várta a magyarázatot. 
— A z itt a kérdés, mit, választ nagyságod a kettő közöl : ha 

boldog férj akar lenni: meglehet, n e m lesz fejedelme ez országnak; 
ha nem akar boldog férj lenni : nem lehellen, hogy fejedelemsége 
talán meg fog erősittetni. A dolog egyedül nagyságod személyét 
illeti. Ennyit tudok az egészről. 

— Ugy könnyű a választás — mond Apaffy, csalmáját véve. 
Istennek ajánlom gubernátor uramat! . . . S azzal lovára pattanva, 
repült vissza Küküllő felé. 

— Oda fenn talán még szeretik, ha illy ürügy van a megerő
sítés megtagadására; most még csak mát oldalról kell m a g a m a t 
biztositanom Az úrfi már & jegyváltással eljátszotta szerencséjét; 
a lakodalomnak nincs miért megtörténnie . . . Ha minden ugy 
megy, mint én akarom, még menyasszonyt is cserélhetünk. 

Ezzel leült s körülbelől i l ly tartalmú levelet irt Bethlen 
Gergelynek. 

„Nagyságos Generális uram!" 
„Hallom, leányát az ifju Apaffy Mihálylyal eljegyezte. Jól 

meggondolja kegyelmed, mit cselekszik, — ne vegye magára azon 
megtörténhető csapásért a felelősséget, melly az országot e miatt 
érheti. Én többet nem mondhatok, caak hogy Apaffy, fejedelemsé
gével játszik . . . A többit értse utána nagyságod. Dixi et salvavi 
an imam meam. (Elmondám s megmentem lelkemet.) Egyéb
iránt stb." 

Aztán a nagy pecsétet is reányomta és jókedvüleg dörzsölé 
finom fehér kezeit. 

— Pár napig még heverhet! mond aztán jó kedvűén, a leve
let asztala szögletébe dobva 

» 
* » 

Ezalatt a Toroczkaiak antik gyűrűje visszavándorolt Apaffy 
Mihály ujjára s a boldog vőlegény örömmel sietett vissza Ebes
falvára, hogy háza ügyeit elrendezze. 

A dolog természete hozá magával, hogy a Bonczidán történ
tekből semmit el nem mondhatott; magát Katát is csak azzal nyug-
tatá meg, hogy majd elmondja az esküvő után. 

De alig ér haza, midőn leendő apósától levelet kap s alig hihet 
szemeinek, midőn abból visszaküldött jegygyűrűje hull ki. 

A levél tartalma következő. : 
„Nagyságodnak Istentől minden jókat kívánok. Fájdalommal 

teszem ugyan, de nagyságod jegygyűrűjét vissza kell küldenem. 
Nagyságod még nem teljeskoru s mostani tetteit gyámjainak ró
nák fel. Én azon szerencsétlenségért, melly vagy nagyságodat, 
vagy az országot érhetné, a felelősséget magamra nem vehetem. 

„Egyébiránt állandó hívei maradunk nagyságodnak s ha az 
idő eljött s nagyságod akarata állandó, a mi nyúlik nem múlik. 
Kata leányom az ideig hajadon marad s ugy hiszem, ez igaz hajlan
dóságának elég erős bizonysága. Jegygyűrűjét sem kivánja vissza, | 

aöt kéri nagyságodat, tartsa meg azt mindenesetre a multaknak 
emlékéül." 

Apaffy a mennyből hullott alá a legnyomorultabb földi hely
zetbe. A lovagiasság azt kívánta, hogy Katalin jegygyűrűjét 
visszaküldje. Nem kötelezhetett a nélkül, hogy maga kötve ne 
legyen; bár teljeskoruságáig csak néhány hó vala hátra. 

E szerint a gyűrű ismét megkezdé vándorlását s a két sziv 
egyidőre külsőleg tovatávozott egymástól, de csak, hogy érzetben 
annyival jobban közeledjék. 

Mit érezhetett a kétszeresen csalódott ifju pár, csak az képzel
heti, ki már bepillantott a mennyország kapuján s épen az ajtóból 
utasittaték vissza. 

De a remény élt s Apaffynál e remény nem is remény volt, 
hanem meggyőződés. 

Hite szerint a gyérük vándorlása még nem volt befejezve s ö 
szerelme teljes hevével várta azt a boldog perczet, midőn Katalint 
újra és örökre sajátjának mondhatja. c"(. kt.ta.ua.) 

A színek, mint Jelképek. 

Semmi kétség, hogy a régiek a színek megválasztásánál kü
lönböző elvekből indultak ki, 8 hogy azoknak különböző jelentése
ket tulajdonítottak, 3 habár a régi festmények egészbem hiánya 
mellett, nehéz is e tekintetben tisztába jöni, mindazáltal egyes 
színek jelentésére vonatkozó adatok maradtak fel az ó korból, mely-
lyekre támaszkodhatunk. 

1. A fehér szín a tisztaságnak, ártatlanságnak, fénynek és sze
rencsének jelképe. A görögök- és rómaiaknál Jupiter neve egy-
jelentésű volt a nappal, s Rómában az újonnan föllépő konzul 
január l-jén fehér lovon és fehér ruhában ment a Kapitoliumba, 
melly templom Jupiternek volt szentelve a fehér lóval együtt. 
Ugyancsak Jupiter tiszteletére áldoztak fehér bikát, s ha az vala
hol setétebb szinü volt, fehérre festetett. Apolló, mint a fény is
tene, ezüstivet hordott. A jeruzsálemi papok annak színét viselek, 
kinek ruhája fény, Zsolt. 104. 2. A fehér s/in a különböző vallá
soknál az istenséget jelzi, ahonnan a papok gyakorta fehér ruhát 
hordanak. Feltámadása után á Megváltó is fehér köntösban jelent 
meg, Márk. 16. 5, s János Jelenésének 3. 5. szerint, az újjászülettek 
és kiválasztottak is iehér ruhába fognak öltözködni. Ezért hord a 
pápa még ma is ilyen szinü öltönyt. 

Hogy a fehér szin az ártatlanságot és szerencsét is jelzetté, 
bizonyítja az, hogy a rómaiak a hűség istennőjét fehér ruhában 
ábrázolták, s hogy némelly régi népek a szerencsétlen napokat 
fekete kövei vagy vonással, a szerencséseket fehérrel jelelték. 

Említettük fölebb, hogy a fehér szin uj életnek is volt jelképe, 
a épen ezért halottaikat ezen színnel tisztelték meg a régiek, 
gyászt jelentett az. De hát mi is nem fehér kelmékbe burkoljuk-e 
halottainkat? s nern azt tette-e József a keresztről levett Megvál
tóval? Chinában és Sziámban még most is a halhatlanság és tiszta
ság képe az, hol a halottakat is fehérben gyászolják, melly szint a 
régi franczia királynék is használták e czélra. 

Végül elhallgassam-e, hogy a fehér szin a béke hírnöke. A régi 
czimbereknél a fehérre festett paizs, ha a harczban fölemeltetett, 
békekérésre mutatott; de jelenleg is, avagy nem fehér zászlót vagy 
kendőt szokás e lobogtatni, ha az összeütközést kikerülni vagy a 
barátságos viszonyt fentartani óhajtják? 

2. A fekete a fehérnek van ellenéhe téve; tévedést, álnoksá
got, setétséget, átalában roszat jelent az. A teremtés történetében 
is említtetik a világosságnak küzdelme a setétséggel. A persák azt 
tartják, hogy az első emberpár, vétkezése után, feketébe öltözött, 
melly szin hát a megbánást jelentette. Homér is feketében sze-
pelteti a bánkódókat, s ezen szokás egész Görögországban fen ma
radt, s onnan a rómaiakhoz is átment. Az Üdvezitö némely közép
kori festményeken fekete köntösben jelenik meg, ha a sátánnal 
küzd, sőt sokszor a szent szűz is fekete arczczal van adva, mi a sö
tétség szellemeivel küzdését jelenti. És magát a setétség. szellemét 
is nem fekete szinben szoktuk-e előállítani? 

3. A fehér és fekete szin egyesüléséből származik a szürke, s 
jelente.se is a kettőéből van összetéve. A keresztyén Európában a 
gyász szünésének jele az, a a kigyászolásra képez átmenetet Ha 
mély gyászba öltözködünk, fekete szint használunk, erre követke
zik a félgyász, szürke színnel, mellyet a kisyászoláa j e l e , a fehér 
szin vált fel. 
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4. A sárga szin, az arany éa a nap az isteni bölcseséget és 
szeretetet jelképezi. A régi egyiptomiaknál a vallásos rejtelmekbe 
való beavatást jelentette az s a szobrok, mellyek az emberi tudást 
személyesiték, mint a Hermeszé a görögöknél, Merkúré a rómaiak
nál, megaranyoztattak. A középkori műrészek, ha a hitet akarák 
jelzeni, sárga szint vettek föl; ez okból öltöztették szent Pétert 
sárga köntösbe, s adtak aranykulcsot kezébe. A régiek egyébként 
mindent, mi szép és jó volt, szintén mint a most élők is, aranyszín 
ben festettek, s a régi és szerintük jobb időket: aranyidőnek mond
ták. Még a sárga szinü ételek is, mint a méz, bölcseséget és szere
tetet jelentettek náluk, s épen ezért szerepelt az utóbbi az áldoza
toknál. — Azonban nem volt midig ezen jelentése a sárga szinnek. 
A kénről névszerint — melly pedig saját sárga szinnel bir — tud
juk, hogy a bűnt, s az abbóli megtisztulást jelzetté. Ez okból vi
seltek az egyiptomiak sárga gyászruhát. Az Éris almája is nem 
egyezséget és szeretetet, hanem ellenkezőt jelentett. A zsidó ha
gyomány szerint a paradicsom azon fája, mellynek gyümölcsétől 
az első emberpár eltiltatott, czitromfa volt. Ezen nézet későbben a 
keresztyéneknél is lábra kapott. A középkori festészek ugyanis Jú
dást sárga ruhában ábrázolták, mivel Krisztust elárulta, söt né
melly államokban a zsidóknak is ollyan szinü ruhát kellé viselni, 
hasonló okból. 

5. A teres szint a régieknél a tűz képviselte, melly megszen-
teltetést és újjászületést jelentett. Ezen okból égették meg a régiek 
halottaikat, s ugranak az 
indusnők még ma is a mág
lyára, hol elhunyt férjük 
teste hamvad el, hogy lel
kük megtisztulva juthasson 
a mennybe. — A királyok, 
mint Istennek helytartói a 
földön, az ó korban bibor 
ruhát viseltek a papokkal 
együtt, s ezen szint, leg
alább részben, a főpapok 
máig is megtartották. Az 
indus hitregetanban Yisnu 
skarlátruhában ábrázoltatik, 
mint ez a görög Zeuszszal 
és Jupiterrel is történik, 
mellyek szobrai egykor a 
többi istenekéivel együtt 
ünnepnapjaikon veresre fes
tettek, s arczaik czinóberrel 
bemázolt attak. De a veres 
szin vért is jelent, miért is 
ez a szin Marsnak volt szen
telve. Tudjuk, hogy hábo-
ruviselések alkalmával a 
veres zászló és véres kard minő szerepre van hivatva. Néhol a tör
vény végrehajtója — a bakó — is ezen szint tartozik viselni. A 
spártaiak halottaikat veres lepelbe burkolva temették el. 

6. Az azúrkék szin majdnem minden vallásformáknál az isteni 
bölcseségnek jelképe, melly a világot teremtette. Ahonnan az in
dus istenek, az egyiptomi világteremtö, néba Jupiter, s a dunai
aknál a menny, a legfensöbb isten, mind kék szinben állíttat
nak elő. A kék szin még most is ártatlanságnak és hűségnek jel
képe, s a régi egyiptomiaknál is jelentette az az utóbbit Legalább 
a skarabéak ide mutatnak, mellyek kéken színezve az egyiptomi 
régiségek gyűjteményeiben jelenleg is föllelhetök és minden bi 
zonynyal egyiptomi harczosok gyűrűiből erednek. De gyász jeléül 
is tekintik a kék szint, 8 innen van, hogy a római szentegyház 
papjai nagyböjtben kék misemoudóruhát szoktak fölvenni. 

7. A görög és egyiptomi hitregetanban a told szin a víznek 
volt jelképe, s a vizek istenei, zöld hajjal festettek. Ezen szin Vé-
nusnak volt szentelve, ki állítólag a tenger habjából vette erede
tét. Jelentette továbbá a növényzést, mellynek a nedvesség fő té
nyezője, éa mivel érettség előtt a gyümölcsnek zöld szine van, a 
keresztyén világ ezen szint a reményre vitte át. Némileg ebből 
magyarázhatni ki, hogy János evangélista zöld köntösben festetik, 
mint a ki az emberiséget az isteni kijelentés titkaiba beavatta. 
Hasonló jelentéssel bír azon festvény is, melly Mohamedet ugy 
ábrázolja, mint a ki tusájában zöld turbános angyaloktól se°*it-
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tetik. — Egyébiránt a zöld szin minden időben és mindenhol jó 
jelentésű. 

8. A piros szin a veres és fejér összetétele által származik. Az 
egyiptomiaknál az újjászületésnek volt az jelképe. Ide vonatkozik 
azon rege is, miszerint a rózsa Vénusnak tövis által okozott láb-
vérzéséböl vette származását. Láthatni egyszersmind innen azt is, 
miért volt a rózsa a halál sajátja, s miért hintettek a halottak sír
jára rózsákat, s miért adtak az elhunytak szellemeinek rózsákból 
készített eledeleket, s miért környezte a rómaiak halál-istennőjének 
halántékát rózsafüzér. A virító korukban elhalt szüzek nálunk is 
fejér rózsakoszorukkal tétetnek sírjukba, s az apáczák czimerében, 
kik a világra nézve meghaltak, fejér rózsakoszorú díszlik. Hogy 
végre a rózsa a szerelmet is tolmácsolja, onnan megfogható, mert 
Vénus, kinek az szentelve volt, a szerelem istennőjét is ábrázolta. 

9. A jáczint-, bibor-, és skárlátszin a veresnek és kéknek ve
gyülete, ugy, hogy a skarlátban a veres, a jáczintban a kék az elő
kelő. Az utóbbi színről nevezett drágakőnek a régiek igen neveze
tet sajátságokat tulajdonítottak, névszerint, hogy az a tűzben meg 
nem ég, sőt hogy azt eloltani is képes. A hasonnevű virág a leve
gőt és nedvességet jelzi, de a szentírásban ezen szin a rosznak, hi
bának és álnokságnak ábrázolója. 

10. A molaszinről már fölebb mondtuk, hogy néha a gyász 
jelképéül alkalmaztatott. Mint illyet hordták azt a régi franczia ki
rályok, s viselik most is a chinaiak. A boldogságos szűz sokszor illy 

köntösben adatik a festmé
nyeken. A keleti ametisztet, 
melly violaszinü ásvány, a 
régiek csodálatos erővel ru
házták fel, s azt hitték fe
lőle, hogy a ki azt magánál 
hordja, meg nem ittasodik, 
holott pedig ezen példázat 
az ásvány és az érett fekete 
szőlőszemek közti hasonla
ton alapul. Hogy az ibolya 
a növények közt a szerény
séget képviseli, ez nem an
nyira a színtől, mint inkább 
onnan van, hogy alacsony 
növése miatt illatos virágá
val a többi fűből ki nem 
emelk ed hetik. 

11. A barna szin min
dig rosz jelentésű volt. — 
Hihetőleg ezen szint kell 
érteni, midőn a jelenések 
könyvében sárkányok- és 
lovakról van szó. Az egyip
tomiak pokolistene is ezen 

kinek egykor veres ökröket, 
embereket áldoztak. A nép 

szinnel képzeltetett és ábrázoltatott, 
kutyákat, szamarakat és veres hajú 
hiedelme szerint a veres haj még ma is roszat jelent, álnokságra, 
ravaszságra, és árulkodásra mutat az, s azt mondják, hogy Júdás
nak is veres haja volt. Az indusok hitregetanában, s a középkori 
festményeken a barna és barnaveres szin a pokoli isteneknek volt 
sajátja, b az araboknál minden, mi rosz, barna szinü. A szerzete
sek barna szinü kámzsái is azt jelentik, hogy ök a világról lemond
tak, s hogy a pokol ellen kell küzdeniök. Dr. S. J. 

A mechitaristák temploma Erzsébetvároson. 
(Erdélyben.) 

A V . U. mult számában adtuk e derék erdélyi város rövid ismertetését 
s mondtuk hogy e csupán 2000 lakossal biró hely, különösen templomainak 
nagy száma és szépsége által tűnik fel. Ugyanott közöltük a plébánia tem
plom rajzát; mai számunkban veszik olvasóink a mechitaristák templomáét, 
melly első tekintetre igen nevezetes építménynek mutatkozik s ékszereinek 
és ruháinak gazdagságán, oltárképein kívül, benne a ez. Ilonát ábrázoló kép 
valódi remekműnek mondatik. 

Álljon itt még néhány szó e szerzet ismertetéséül. Mechitaristáknak 
neveztetnek azon örmény szerzet tagjai, melly a fiatalság nevelését S tudo
mányos búvárkodást ttizte ki czéljául, s e végett küldi tagjait a távol 
keleti tartományokba. Alapitója Mechitar vagy Mkhitar (azaz : Vigasztaló) 
•o l t , ki 1676-ban született Kis-örményországban. 20 éves korában pappá 
lett, s régi szándékát valóaitva egy társulatot alakitott olly czélból, hogy 
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nemzete hanyatlásának ellene dolgozhasson. — 1700. körül kilencz barátja 
csatlakozott hozzá Konstantinápolyban, kiket bizonyos egyházi szabályok 
által fűzött magához. Üldözni kezdték s ő Moreába menekült, hol a velenczei 
kormány megengedte neki, hogy kolostort és templomot építhessen. 1712-
ben I X . Kelemen pápa megerősité a szerzetet. Midőn a törökök Moreába 
nyomultak, Velenczébe vonult, hol Sz. Lázár szigetét adták át neki, hogy 
ott templomot s zárdát épitsen. 
Ezeket szerencsésen bevégzé s 
meghalt 1749-ben. — E szerzet 
tagjai tudományosságuk által 
tűntek ki mindig, számos és ne
vezetes munkákat bocsátottak 
ki az irodalom minden ágában. 
E kolostor mintegy középpontja 
az örmény irodalmi mozgalmak
nak s egy hirlap is jelenik meg 
itt, mellyet keleten igen sokan 
olvasnak. — 1801. óta Bécsben 
is létezik egy mechitarista-társu-
lat, melly irodalmi munkálato
kon kivül a neveléssel éa köz
hasznú munkák kiadásával fog
lalkozik; illyen van Münchenben 
is, 8 ezekkel áll összeköttetésben 
az erzsébetvárosi mechitarista-
collegium is. 

Szilágysági oláhok. 
(Népi amertetée.) 

A Szilágyság *) tetemes 
darabját oláhok lakják. A 
mennyiben ezek erdélyi test
véreiktől szokásaik — vise-
letök — és életmódjuk által 
valamennyire különböznek, 
jónak láttuk őket e lap ha
sábjain pár vonásban felmu
tatni. — A szilágyi oláh nép szép, erős testalkatú. A férfiak gyakran 
hat lábnyi magasságúak; a nők izmosak j ó kinézésüek. D e ö k is 
osztoznak nemzetök közös hibájában, a tunyaságban, s ritkán tud
nak a mindennapi kenyérnél többet szerezni, a mié r t átalánosan 
nyomorult anyagi é s sze l l emi állapotban tengenek , s a polgáriso
dásnak m a j d s e m m i előnyé
vel sem ismeretesek. 

Életmódjuk leginkább 
foldmivelés. De ez nagyobb 
átalánosságban csak málé
termesztésre szoritkozik, s 
kevés taluban lehet terje
delmesebb buza-földekre is 
akadni. Ebből telik ki élel-
mök n a g y része; — sovány 
málékenyér és néhány fok
hagymával hetekig eleinek; 
hus-nemüt, főtt-ételt, kivált 
saját házuknál, ritkán esz
nek , d e napszámban, v a g y 
mint cselédek annál válo
gatóbbak. Gyümölcsfát gyé
ren tenyésztenek, s daczára 
a föld alkalmas voltának 
kérteikben szilvafán, s silány 
vajalmán kivül egyebet nem 
igen találhatni. Oltoványuk 
nincsen. Szántóvető oláhok 
két, jobbmóduak négy ökröt 
is tartanak. Szekerök rosz 
fakó-szekér, melly egészen 
ön-kéazitményök levén, ben
ne egyetlen vasszeg sem ta
láltatik, — s vas hiányában 
a kerekek is, rövid használat után, szabálytalan s o k - s z ö g g é kopnak. 
— Mindkét nembeliek napszámra és szolgálni is járnak, s mint
hogy nem követelők, kevéssel megelégesznek, 8 hanyagságukat 

• ) A S z i l a g y s á g o t , vagy Szilágyot K r a i s o a , K ö z é p s z o l n o k és K ó v á r v i -
d é k e alkotja. 

leszámítva, felügyelet mellett elég jól dolgoznak, s meglehetős 
kezefogásuk van, sok magyar cselédnél használhatóbbak. Belölök 
állanak ki a .molnárok, kondások, csordások, csaknem kivétel 
nélkül, — falun éa városon. 

S kivált régebben az udvarbiróságot szinte minden uradalom
ban ök viselték, s e tisztben 
sok ügyességet és hűséget 
tanúsítottak. Sokan marhá
val kereskednek és méhte-
nyésztéssel foglalkoznak. 

Nőik a családi szükségre 
megkivántató vászon-nemür 
mind maguk készítik — s 
gyakran igen szép hímzése
ket látni fehér-ruháikon; — 
azonkívül tartós jó házivász
nat nagyon jutányosán vá
sárolhatni tölök. 

Viseletök. — A legény 
veres, főleg kék fej tővel 
gazdagon kivarrott vászon-
inget és gatyát visel; (ter
mészetes, hogy a szeretője 
varrja.) Derekán széles, nagy 
réz-gombokkal, s elöl csattal 
rakott tüszöt hord; lábán 
szíjjal körültekert bocskort. 
Nagy, lecsüngő haját fehér 
báránybőr sapka fedi. Tél
ben, s rosz időben, elől 
gombbal sürün kivarrt, leg
inkább kék posztó mellényt 
vesznek fel, — s nagy zsíros 
kalapot; a nyalkábbak bod

ros fekete tollat; — némelly ik csizmát is huz, de ebben csak a szol
gálat-tevőknek van módjok; fényűzés jelének tartják, s nem-igen 
kedvező ítélet, ha valakiről azt mondják : „csizmát vitel." — Az 
ollyat kevélynek hiszik. Fehér harisnya-posztó nadrágot is visel
nek. — Ezenkívül mindegyiknek van pitykés, sallangos, nyakban 

függő tarisznyája, mellyet 
dologra vagy erdöre-menet 
rendesen magával viszen, 
ugyszinte kurta, durva BZÖ-

> vésü barna, vagy fehér szőr 
darócza. Az öregek a czifrá-
zatokat leszámítva, ugyan-
illy öltözetben járnak. — A 
kondások széles kalapot, lo
bogós inget, rövid, alig tér
dig érő gatyát, gombos ta
risznyát, tülköt, rosz időben 
kurta-gubát, és bocskort 
hordanak. Nadráguk nin
csen, s leghidegebb időben 
sem kell nekik semmi egyéb 
ruha. 

A nők öltözete : varrot
tas ing, csikós vagy kék 
•zoknya; setét szederjes, pi
ros vagy sárga csiku kötő
vel , mellyet katrinczdnak 
neveznek. Nyakukban két-
három sor, csigával elegy 
régi pénz függ, millyenek 
Erdélyben majd mindenütt 
nagy számmal találtatnak. 
Többnyire piros csizmájok 
van, azonban ezt csak inncp-

és vasárnapra, vagy vásárkor húzzák fel, s ekkor is a város v é g é i g 
kezükben viszik. Hajókat kétfelé választják. A czifrább leányok 
fejét csillogó gyöngyék díszíti. Az öreg asszonyok ruházata ezek
kel nagy részt megegyezik, hanem egyszerüebben öltöznek. A 
férjes nők — nem mint a hajadonok csak elől — de hátul ia kat-
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rinczát kötnek. — Miceltség tekintetében nagyon alant állanak, 8 
a tudatlansággal rendszerint karöltve járó babona köztök nagy el
terjedésnek örvend. 

Hiszik a lelkeknek sirból feljárását és a lidérezet, melly lá
togatásával a legvirágzóbb ifjút és lányt is el szokta hervasz
tani. Azt mondják, ezt némelly bűvös fogásokkal elö lehet idézni; 
a miben főleg a molnárokat és kondásokat tartják mestereknek. — 
Illyenkor vasvillát ütnek a földbe, mi által a megjelenésre kény
szeritett lidércz meg van kötve, — s hiában könyörög, addig el nem 
eresztik, mig fel nem fogadja, hogy a kitűzött egyénnek, (ki az idé
zőt vagy látót e műtéteire megbizta) üldözésével fel nem hagy. — 
Akár hány oláhtól hallani ekkint hangzó lidércz-történeteket 
mellyek valósága felől veres-hagyma módra esküszik. — 

Az üres házat meggyújtják, hogy as ördögnek helye ne legyen 
benne. 

A jégesőtől nagyon félnek. Illyenkor minden háznál fejszét 
vágnak a földbe, seprűt, pemetét raknak rája keresztbe; a falu tor
nyában pedig az egyházfí rettentő harangozással igyekszik elker
getni a zivatart. (Természetes, hogy a lég ez által okozott rezgése 
gyakran odacsalja a villámot; s illy módon nem egy harangozó 
lett a boldogtalan bal-bit áldozatává ) 

Házuktól eltávozván, seprűt fektetnek az ajtón keresztül; igy 
minden veszélyes látogatástól óva vélvén magukat. 

A tartós betegségb m sinlődök valami .jegyet," leginkább 
szalag-darabot, gombot, gyümölcsöt (kilencz szem szilvát) stb. lök
nek az útfélre, azon meggyőződésben, hogy a ki felveszi, nyava
lyája arra száll át. 

Mások pornánában („Isten fizesse"-re) vizzel telt korsót, s so
kan egy darab kenyeret is tesznek az útfélre, ház elé, innepkor 
pedig a tehetősebbek egész zsák turós-lepényt osztanak ki a sze
gények között. Azonkivül az egyháznak is tesznek kegyes ajándo-
kot. — 

Mulatságaikban sok vadság és állatiasság észlelhető. Szokás
ban van lakodalomkor megnedvesített kőre nagy darab izzó-szenet 
tenni, s a baltafokkal jót ütni reája, a mi ollyat szól mint az ágyu. 
Ezen időtöltésnek nem egyszer voltak szomorú következései; töb
bek közt, alig pár évtizede, csaknem egész falu lett miatta lángok 
martalékává. — Fő gyönyörűségük a vásárra járás. Ekkor a ficso-
rok uj kalapot tfsznek, s hajókat zsírral vastagon megkenik; a 
lányok legszebb kivarrott-ingöket veszik fel; felhúzzák piros csiz-
májokat, — s arczukat pirositóval erősen bemázolják. Az oláh 
délelőtt a piaczot járja, délután beül a korcsmába, — késü alkonya
tig elpitizál kancsója mellett, s szürkületkor hazaindul. — Addig 
megy, „a meddig az Isten eissi" s sokszor az országúton hál. 

Tánczuk illyenforma : Legelébb fiuk és leányok, egymással 
szemközt sort formálva sétálnak; aztán ki-ki a vele átellenben 
állóval összefogózik, s párosával forognak, el-elválva szabálytalanul 
ugrálnak, végre az egész koszorúvá alakul, s jobbra balra lejt. 

Zenéjük a furulya, mellyen nagyon szépen tudnak játszani, 
és a nyögő hangú csimpolya. Azonkivül hegedüjök is van. 

Népdalaikban, mellyek kedélyüket, nemzeti életüket és törté 
n e t ü k e t egészen visszatükrözik, sok szépség és igaz érzés található, 
s idevéve azon tűnődő, örökké szomorú melódiát, mellynek lágy 
zengésében egy ezred története szól — ezeknél valami megraga-
dóbbat gondolni nem igen lehet. Álljon itt ismertetésül egypár 
dal, szószerinti fordításban. 

Levél megfordult a tőn, 
Ibin.' van elég bénatomi 

Ha nem ismertelek volna. 
Dolgom sokkul jobban folyna 
Nagy bubánatnak özöne ' 
Tudom, i-t-aiii nem ömlene. — 
Süket voltam, nem hallottam. 
Látni sem igen akartam; 
Kedvedet hogy teljesitsem, 
Mindent békével eltörtem. 
De igy is csak azt esküszöm, 
Hogy szeretni meg szűnöm. 
Még a halál bus érája 
Szemeimet be nem zárja. 

V I . 

Anyám engem katonának visznek! 
Te itthonn moss fehér-ruhát nékem ! 
Kis kaszám a fogason maradjon — 
S a szeretöm : mint virág a réten. . 
Anyám, mikor visszatérek, 
Kis kaszám összerozsdázik, 
A szeretőm elvirágzik. . . . 
N e ! an\ám, a keszkenőmet 
Tedd a láda fenekére, 
S nézd meg harmadik c-tére. 
Ha a keszkenő fejér lesz : 
Akkor bánat nélkül élhetsz; 
Ha pedig rothadtra válik, 
Meghasad szived halálig : — 
Hol a zászlő meghajolva. 
Ott leszek én is elhullva 1 . . . 

Engedd Istenem, feküdjem 
A r a A mákos kert füvébe; 
Engedd Istenem, haljak meg 
E virágos kert megébe'l . . 
Nőjetek virágok, de ne ne virágzzatok 
Mert nem kell már nekem a ti virágotok . 
Mint a sövényletó akkorát nőjelek : 
Hadd borithassam be a rést veletek! * ) 

II . 

Anyám, engem katonának visznek! 
T e itthon moss fehér ruhát nékem. 
Mosdd meg könyeiinnek özönével, — 
Szárítójuk bú-bánatom légyen; 
Küldd el apró csillagoktól, — 
Elhozza egy halaványul. 
8 küldd eV a holdtól hoizám, 
A félholdnak sugarán: 
Ez elhozza igazán. 

S küldd el a naptól nekem, 
Mert a nap sut fényesen — 
És elhozza sziveaea . . 

I II . 

Keresd meg j ó l , — megtalálod, 
Nyáron a földet kapálva;1 

Keresd meg jól , — megtalálod, 
Nyáron a füvet kaszálva — — 

IV. 

Szegény kis ösvényem, 
Már fü fog felnőni rajta! . . . 
Hadd nőjön, majd lekaszálják : 
Caak te maradj enyém, lyánka! 
Hosszú útra megyek én el, 
Kisérj emlékezeteddel! 
— — Széles fu lebeg a tón, — 
Éltem én is boldogan 

• ) A szerelmesek résen i t beszélnek egymással. 

Legyen elég ez mutatványul. — Az oláh költészetet népisme
reti tekintetből, és saját irodalmunk érdekében mentől nagyobb 
figyelemre méltatnunk, szükséges. 

Lássuk még röviden nevezetesebb szertartásaikat. 
Házasságukat illetőleg, különös, miszerint szülőfalujukból rit

kán vesznek feleséget, mentől messzebbről kerül az asszony, an
nál nagyobb dicsőség. Mindenütt van egy házasság-szerző^ ki a 
párokat egymáshoz kommendálja. Először evvel látogatja meg a 
legény jövendőbeli hitvesét. — Illyenkor a leány legelébb is étke
zésre hívja fel látogatóit. Mentől élesebb a legény kése, annál sze
rencsésebb jós jelnek veszik. Ha tetszik a leány, csakhamar meg
történik a házasság. Négy vagy hat ökrös szekerén czifra nász-nép 
kíséretében viszik át a menyasszonyt,vőlegénye falujába. Az ökrök 
szarvai puszpáng ággal ugyan csak ki vannak bokrétázva, a szekér 
elején pedig a csimpolyás hallatja szivreható melódiáit, kihez sok
szor hegedűs, vagy furulyás is csatlakozik. Esketés előtt a pap a 
jegyeseket szalaggal egymáshoz kapcsolja; aztán mindkettőjüknek 
egy-egy darab mézes-kenyeret nyújt, s midőn ezt megették, fel
oldja a szalagot. Egész nap, késő estig foly a dinom dánom; a vő
legény ujong, — a menyasszony sir-ri. Ekkor a vőlegény anyja fris 
szénára vet ágyat az uj párnak. 

Temetés. A halott számára siratókat fogadnak. E tisztet rend
szerint öregasszonyok teljesitik, k ik hangos jajgatásaikkal a siral
masokat is túlhaladják. — Azonkivül nyelve alá kis ezüst pénzt 
tesznek, melylyel a másvilágot határló folyam révészét, ki a 
földi életből kiköltözöt átszállítja, kifizetni képes legyen. A férfiak 
gyásza abban áll, hogy félesztendeig kalap nélkül fedetlen fővel 
járnak; az asszonyok setét szinü ruhát viselnek, — De férje, halála 
után hat hónapra akárhány asszony férjhez megy. — Zilahy K. 

A budai niagán-tébolyda. 
Ezen gyógyintézet igazgatója, dr. Schicartser Ferencz, miután a bécsi 

közkórház elmekórosok osztályában, mint másod orvos több évig fáradatlan 
szorgalommal működött, s az orvostan e fontos ága körül ennek fejlődésével 
párhuzamosan mind elméleti, mind gyakorlati ismereteket szerzett; nemes 
ihlettói áthatva s vissza nem rettenve az előítélet s rágalom hulánkitól — 
ezen olly nagy munkával, szorgalommal gyűjtött ismereteit, tapasztalását,sze
rencsétlen honfitársai javára fordítani elhatároeá, melly czélból ehibb Váczon, 
később Budán 1852 évi január 1-én tulajdon költségén egy csinosan s szak
értői tapintattal berendezett magántébolydát nyitott, mellyet évről évre 
javítva, hiányait pótolgatva — mainapig fen tart. 

E mindkét nembeli elmebetegek gyógyintézete Budának igen egészséges 
és szép táján a Krisztinavárosi kék golyó-utczában áll, s mintegy 50 beteg 
befogadására van elrendezve, kik nemök Bzerint tökéletesen elkülönitvék. 

A férfi betegek osztálya egy csinos, — keletről nyngotnak nyúló két 
mellék szárnynyal ellátott épület, mellynek bejáratát szépen festett csarnok 
képezi, mellyből balra az igazgató lakásába, jobbra az elég tágas és világos 
folyosóba s innét a szellős és díszesen festett betegszobákba juthatni, mellyek
nek ablakai fehérre festett könnyű vasrácsozattal ellátvák; a szobák nagysá
gához képest mindenikben egy vagy két beteg lakik. — Sétahelyül a kertté 
alakított s virágokkal dúsan ékesített téres udvar szolgál, mellynek nagy ' 
gonddal ápolt árnyas fái alatt kényelmes padokon a beteg tetszése szerint 
nyugodhatik, vagy naponként tisztára sepert s kőmorzsával behintett utain 
sétálhat. 

A nőbetegek osztálya, hol egyszersmind a segédorvos is lakik, egy 
keskeny uteza által elválasztott szomszéd épületben van, mellynek csinosan 
bebutorzott kényelmes szobái, árnyas lúgosokkal és szép virágokkal gazda
gon diszitett eétakertje, — valamint a lehető legnagyobb tisztaságban tar
tott s egy dus lombozatú diófa által csaknem egészen beárnyazott udvara a 
beteg kedélyére kellemes befolyást g akorol. 

A beteg fölvétele az intézetbe a szülők, gyám és a hivatali vagy köz
ségi lőljaróság ajánlatára történik, melly esetben az intézet igazgatójához 



intézett ajánlat mellé csatolandó mindenkor az illető hatóság vagy orvosnak, 
ki a beteget akkor vagy előbb ápolta, — a felőli bizonyítványa, hogy a 
kérdésben Forgó egyén valóban elmebetegségben szenved és vagy meg
gyógyítása, vagy ártalmatlanná tétele végett szükséges felvétetnie az inté
zetbe, melly ajánlatban egyúttal szorosan kijelölendő azon egyén, a kitől 
megnyugtató biztossággal várható a beteg orvoslási és ápolási költségének 
fedezése. 

A kényelem és élelmezés minőségéhez mérve, a betegek három osztályra 
osztatnak : egy első osztályú 80, — második oszt. 60—, harmadik 40 és ki
vételesen az állam költségén 25 pengő forintot fizet havonként s azért tiszta 
lakás, egészséges élelmezés, szolgálat, mosás és minden szükséges orvosi ke
zelés és gyógyszerben részesül. Agyró l , elegendő felső és alsó ruhaneműről 
a beteg rokonfelei tartoznak gondoskodni. — 

A rend fentarthatása tekintetéből — minden beteg, a gyöngélkedőket 
kviéve, tartozik a kapus altul meghúzott harangszóra reggel bizonyos meg
batározott időben fölkelni, este lefekünni, vagy pedig sétára a kertbe menni, 
valamint evés idejekor szobájába vonulni. Á betegek fölügyeletére ápolok 
és ápolónők vannak alkalmazva, kik a beteg minden mozdulatát figyelemmel 
kisérvén, a szobákban ugy mint a folyosókon és kertben éjjel nappal őr
ködnek, s ha egyik vagy másik betegen zavar vagy más felötlő változás mu
tatkoznék, a segédorvosnál vagy igazgatónál azonnal be kell jelenteniök; 
ezenkivül az ápedási rendszabály szerint foglalkozásaikban a betegek körül 
megfontolással, zajtalanul, minden lehető szelídség és kímélettel tartoznak el
járni, a rajok bízott betegeken még csak szóval elkövetett méltatlankodásért 
is szigorúan büntettetnek; a betegek kívánatára leveleket, üzenetet kihor
dani, vagy bárminemű bevásárlásokat tenni az orvos engedelme nélkül, szo
rosan tiltva van. 

A mi a betegekkeli bánásmódot illeti, ez nem egyes mesterfogásokban, 
a kedély és képzelet erőszakos megrázkódtatásában, vagy azon veszélyes és 
mellőzendő szokásban, hogy az őrült eszméi más illyesmikkel űzessenek e l ; 
hanem az igazság varázs erejében, az egésznek értelmes rendjeben, mellynek 
mindenki engedelmeskedni tartozik, s mellynek befolyása alól senki sem 
vonhatja ki magát, de mellynélfogva mindenki mégis azon bánásmódban 
részesül, mellyet sajátságos lelki állapota megkíván; a beteg egész szellemi 
személyességének felfogásában ; a kedély lecsillapításában, mellynek úllapot-
jától e megismerés világossága olly végtelenül függni látszik; az állandó, 
keresetlen komoly és szeretetteljes cmlékeztetésben saját értelmére; a valódi 
erkölcsi szabadság és önraérséklés fölköltésében, melly a testi zavaroknak a 
lélekre tett megtámadását mind hathatósabban visszautasítja; mind még az 
egészséges napokban gyökeret vert vagy C9ak a betegség alatt keletkezett 
szenvedélyektől, a lélek zavarodásától és lehangoltságától mentes értelmi 
tevékenységhez szoktatásban és annak ismét megszokásában áll. A z elmebe
tegek kezelésénél az értelmi tevékenység a leghathatósabb és legátaláno-
sabb szer. 

A betegek nagyobb része foglalkodik : kedvező időjártával leginkább 
kerti munkával, a műveltebbek történelein — továbbá szépirodalmi lapok, 
újságok olvasása, fóldleirat tanulmányozása és kisebb vagy nagyobb fölada
tok kidolgozásával. A kártya, sakkjáték, ostábla, labdazás, karikajáték 

cs dominó, többeknek mulatságul szolgál. Munkaválasztási szabadságot en
gedve, még az előkelőbbeknél is előbbi viszonyokhoz mért minden szüksé
ges megkülönböztetéssel a háziasságot, megelégedést előidézni — f«-ntar
t a n i és őket azon körnek visszaadni törekszünk. Nőknél a varrást, gombolyi-
tást, kötést — szobák- és bútorok tisztogatását ajánljuk, saját tetszésükszerinti 
választást engedvén. — minden kényszerítést mellőzve. Még a legingerül-
tebbeknél is kerülve van minden, a mi fájdalmat vagy félelmet gerjesztene; 
azért minden ezelőtt átalánosan ha°znált kinzó eszköz száműzve van,egyedül 
a kényszerköntös (Zwangjacke) használtatik, mellynek alkalmazása meglepő 
csillapultságot idéz a betegek nagyobb részénél elő. 

A betegek gyógykezelésénél vezérlő alapelvek mindig a betegség szár
mazásának, jelen állapotának vizsgálata s ha lehetséges, az utolsó kórala
koknak az eredeti elsőre visszavezetése a legszelídebb, legegyszerűbb és 
legtermészetesebb uton történik; melly czél kivitelére a tömérdek g y ó g y 
szerből csak csekély számú választatik, azonban egyoldalú, ez vagy amaz 
gyógyszerhez ragaszkodás mellőzve van. A magángyakorlatban olly sokszor 
— a viszonyok minden különös tekintetbevétele nélkül alkalmazott véreresz-
tések és zuhanyok itt a legnagyobb elővigyázattal alkalmaztatnak,különösen 
az eső-zuhany, üdvös hatása miatt, leggyakrabban használtatik. 

A gyógyintézet eddigi működésének eredménye, nz elősorolt eszközök 
és vezérlő orvosi alapelvek nyomán a következő rovat áttekintéséből legin
kább meg ítélhető. 

1852-ki január 1-től 1858 évi augusztus végéig : 
férfi nő összesen 

Felvétetett . . . n . . . 97 74 171. 

E z e k b ő l k i l é p e t t 
Felgyógyulva 40 31 71. 
Javniva 7 10 17. 
Gyógy itlanul 5 7 12. 
Más intézetbe vitetett . . . 4 6 10. 
Betegség nyoma nélkül . . . 1 — 1. 
Meghalt 18 4 22. 

összesen 75 58 133. 

A fölvettek száma volt 171. 
A kilépőké 133. 

Maradt tehát : 1858 évi augusztus végével további ápolás végett az intézet
ben, férfi 20, nő 18, összesen 38. — H o g y az intézeti bánásmódnak előnyei 
vannak a magán eljárás fölött, mindenki belátja, a ki meggondolja, hogy a 
lelki betegség gyógymódjának lényeges ré?ze a betegnek a bnj okát eléidéző 
viszonyok körébőli eltávolításában keresendő. 

Fájdalommal kell fölemlítenünk, hogy hnzánkban még máig is számos 
család létezik, melly szerencsétlen elmebeteg tagját a helyett, hogy szakértő 
férfiak által e czélra készült intézetben orvosoltatná — a világtól mintegy 
elrejtve gyógyitlsnul hagyja, szégyenelvén szánandó tagja szerencsétlen ese
tét, holott ép olly kevéssé becstelen itö elmebetegnek lenni, mint egyéb 
bajban szenvedni, _ Dr. Bolya Károly. 

T Á R 
K a k a s Márton a sz inházban. 

X C V I I . Levél. „Féltékenység vígjátéka." Murphy után angolból magya
rosítva. — „Ház becsülete." 

Egy öreg ur félti a feleségét egy ifju gavallértól, ugyanazon ifju gaval
lér félti a menyasszonyát attól az öreg úrtól, a ki ő tőle félti a feleségét; 
ugyanannak az öreg urnák a felesége, a kit a férje félt a fiatal gavallértól, félti 
a férjét annak a fiatal gavallérnak a menyasszonyától. Ennyiből áll a vesze
delem. A darab végén kisül, a mit a publikum ugy is tud már, hogy minden 
ember ártatlan. Nem tudom : az a hét láb magas óriás Murphy irta-e ezt a 
darabot? akkor világos volna előttem, hogy miért ollyan óriási unalmas? 

A történet színhelye a budai városmajor, a háttérben a Cziblesi havasok 
látszanak. Kár, hogy a nemzeti szinház tagjai közöl senkisem jár a Sváb
hegyre, hogy legalább tudnának felöle annyit, hogy mi módon néz ki nyáron? 

Közönség nem jelent meg annyi számmal, a mennyi egy Murphy da
rabján óriásinak volna nevezhető; annál jobban megtöltötte azonban a szín
házat az utána következett „Ház becsületében", melly László jutalomjátéka 
éa bucsu-előadása volt. Persze, hogy teljes diadal közepett vált meg e derék 
színészünk azon színpadtól, mellynek ollyan sokáig képviselte napfényesebb 
felét. Bár ő se vált volna meg tőle. De hiába : végzet van fölöttünk. Ki van 
mondva, hogy más faj álljon az elmúló helyébe. Idők, halálozások, dicsvágy, 
ellenszenvek megirtották a régi erdőt, s a közönség semmit sem tud ollyan 
jól , mint elfeledni a tegnapot. Kakas Márton. 

A m a g y a r Kertészet i társulat második tárlata 

a pesti n. múzeumban jövő május hó 6—7 és 8-ik napján fog tartatni. Tár
gya a tárlatnak : a) a virágok, dísznövények és kerti uiszitmények. b) a 
gyümölcs, fris üzdészeti, eltartott és feldolgozva értékesített, c ) konyhanövé
nyek, az üzdészet művészete által előállitva, és feldolgozás által eltart hatón 
értékesítve, d) kerti eszköszök, anyagok és egyéb a kertészeti ipar tökéletesí
tésére szolgáló tárgyak. 

H Á Z . 
A kiállítandó tárgyak f. évi április 30-ik napjáig a társulat csarnoká

ban, vagy a társulati titkárhoz intézett levélben előleg bejelentendők, meg
nevezvén a tárgyat és annak mennyiségét, a beküldő nevét, lakását és a 
kinlllitmány termesztés helyét : a megtörtént bejelentés után pedig a 
virágfélék május 6-kén, a nem virágfélék legfölebb 4-keig : „A magyar 
kertészeti társulat kertipar-tárlatát rendező bizottmányának" czimezve be
küldendők. 

A kiállított tárgy a beküldő tulajdona marad, fültévén hogy arról 
másként nem rendelkezik : kiállitmányaikról a tárlat bezárása után harmad
napra nem rendelkezők tárgyai a társulat tulajdonának tekintetvén. 

A kiállítási tárgyak bírálatára közgyülésileg biráló bizottmány válasz
tatik, melly az előre kijelelt jutalmak kiosztására az igazgató választmányt 
utasítja; önként értetvén, hogy dicsérő-okleveleket a nem hazai kiállítók is 
nyerhetnek. A társulat által kitűzött éremdijakon kivül dicsérő-oklevelek is 
fognak a biráló bizottmány által oda ítéltetni; azon fölül magándijak is ki-
tüzhetők, mellyek ép azon tekintet alá.jőnek, mint a társulati dijak, és az 
igazgató választmány által dicsérő-oklevél kíséretében osztatnak ki. 

A tárlattal virág, dísznövény és egyéb becses tárgyak kísorsolása leend 
összekötve, annálfogva a belépti jegyekkel együtt, sőt azok nélkül is sorsjegyek 
adatnak ki, mellyek után bejövendő pénzen a tárlat folyama alatt kisorsolasi 
nyeremények fognak vétetni. 

A magyar kertészeti társulat rendes tagjai minden díjfizetés nélkül 
szabadon látogatják a tárlatot, nemtagokra nézve pedig a belépti dij 50 uj 
kra h a t á r o z tátik. mellyben egyszersmind a sorsjegy ára is benfoglaltatik; 
különsorejegyek ára 20 uj krban állapíttatván. 

A sorshúzás a tárlat utolsó napján délután roenend végbe; a nyeremé
nyek pedig harmadnap alatt elviendők, különben azok a társulati csarnok 
javára esnek. 

A jutalomdijak kit űzetnek : 3 
L Virágokra. — n . Gyümölcsökre. — III . Kerti termékekre. - TV. 

Kerti eszközökre és diszitményekre. 



M a g y a r csa ládi cz imerek. 

I I . 

Ki t a hazai történet érdekel, az sok beceea adatot fog találni az egyes 
családok történetében is, melly utóbbinak — mint többször érintők — sok 
gonddal szerkesztett gyűjteményét fogja birni irodalmunk Nagy Ivánnak ed
dig 4 kötetre szaporodott művében, melly „ M a g y a r o r s z á g c s a l á d a i 
c z i m e r e k k e l s l e s z á r m a z á s i t á b l á k k a l " czim alatt Ráth Mór kiadá
sában jelenik meg. — Minap két előkelő magyar család czimerét közlöttük 
e munka legújabb füzete után; az Eszterházy berezegi s a Festetich grófi csa
ládét. Adjunk hozzá bővebb ismertetésül még egy párt. 

A soborsini gróf (azelőtt báró) 
Forray-család. Ez a X V I I . század 
közepén tűnik fel, a midőn Forray 
János, Rákóczy György erdélyi feje
delem alatt szolgált mint hadnagy és 
1658-ban Arad vára alatt esett el. A 
férfiág néhány évvel ezelőtt halt ki a 
sokat utazott, nagyra törekvő gróf 
Forray Ivánban, ki 1852-ben; 33 
éves korában, családja férfiágát sírba 
vivé. 

A család czimere, mint rajzunk 
mutatja, a paizs vörös mezejében zöld 
téren hátulsó lábaikon két szemközt 
álló griff, első lábaikkal arany buzo
gányt tartva. A paizs fölött három 
koronás sisak van, a középsőből két 
kiterjesztett sas-szárny hegyével föl
felé egy kivont kard áll, a másik két 
sisakból egy-egy griff emelkedik ki, Gróf Forray csalid czimere. 

első lábaikkal a sas-szárnyakat érintve. A paizst telamonok gyanánt két 
ágaskodó ló veszi közbe. 

Vegliai és modrusi gróf Frangepán család. A z elenyészett Frangepán 
OSalád azon kortól ( V I I . század), midőn magát a dalmatiai szigeteken meg

fészkeld, egészen sirba szálltáig (a 
X V I I . század második feléig) foly
tonos és legtöbbnyire dicső szerepet 
vitt a magyar nemzet történetében. 
A 1 egá talán os b vélemény szerint 
eredetét Rómából egy régi nemes 
nemzetségből vette. Állítólag egyik 
őse nagy ínség idején Rómában ké
ny ér oszt ássál enyhité a szűkölködők 
nyomorát, és e nemes tett emlékéül 
nyerte volna a frangendo pane (ke
nyér-töréstől) a Frangepán család 
nevet. — I V . Béla királyunk idejé
ben négy Frangepán testvér élt a 
magyar koronához tartozott Veglia-
ezigeten. Ezeknek I V . Béla 1242-
ben előbbi adomány leveleiket átírva 
megérő sí té azon hűséges szolgála
tokért, mellyeket a tatárpusztitás 
után a tenger mellékén bujdokló ki
rálynak tettek. A tengeren hajókkal, 
a szárazon pedig fogy veres ékkel se
gítek és oltalmazták I V . Bélát és 
neki 20,000 márka ezüstnél többet 

Grdf Frangepán csa'ád ciimere. 

I 

ajándékoztak. A tatárok elmenetele után pedig haza kísérték a királyt az 
országba. És midőn I V . Béla Fridrik ausztriai herczeg ellen hadakozott, egyik 
Frangepántól kapta e herczeg a halálos csapást. Ezt s egyéb érdemeit dúsan 
meghálálta a király; ekkor kapta a család czimerét is. Erről Pethő Gergely 
„ M a g y a r krónikájában" ezt olvassuk : » I V . Béla király a Frangepán uraknak 
az egész tengermelléket adá, és egy czipó kenyeret vévén a király, megszegé 
azt, és megesküvék nekik, hogy valameddig egy czipó kenyere leszen, soha 
el nem hagyja őket, sőt azt is akarja velők közleni. Ennek bizonyságára ada 
nekik czimerül két oroszlánt, kik első lábokban két kenyeret tartanak, kik
nek mind e napiglan ez a czimerök." I g y irt Pethő Gergely. S a család 
czimere csakugyan, mint rajzunk is mutatja, két szemközt álló oroszlán volt, 
első j o b b lábaival mindegyik egy eztpót tartva. 

E g y Öreg a g a r á s z hexametere i . 

Mielőtt elolvasnád őket, nyájas olvasó, hallgasd meg, mikép jutottunk 
hozzájok. Sokan kedvesen fognak viaszaemlékezni a V . U . mult félévi s ez 
Írjei folyamában két ízben közlött magyaros zamatu versezetre, mellyben az 
álnevű Mindszenti az ,,Agarászélet" örömeit, e testedző és lélekvidámító 
férfias időtöltést megénekelte. Több helyről értesültünk e mű szives fogadta
tásáról. E versekben van említve több helyen az agarászok egyik veteránja 
„ a kedélyes Öreg Langius," „ e telivér öreg," azon férfiak egyike, kik „ m á r 
majd csak hagyományban élnek," ama derék „példány az apák szebb korá
b ó l " stb. Ezen kedélyes öreg Langius. a Debreczenben lakó hetvenes, szintén 
olvasta ama veraeket s magyar ember létére, meg nem állhatta, hogy a tizs-

tességet ne viszonozza. S e czélból küldé hozzánk az alább következő s a 
mai korban már kétszeresen nevezetes hexametereket, elmondván a kisérő 
levélben : „Hosszas megfontolás ntán tűrhetőbbnek tartván, hogy nem ér
demlett dicséret elfogadása pirítsa orczáimat, mint a háladatlanság rut bélye
gét üsse Langius ránezos homlokomra e szavakban, hogy : Ingrato homine 
nihil terra pejus alít." Igy születtek ez ódon formájú, de azért ép magyar 
szellemet lehelő versek, mellyeknek az öreg kedélyes Langius, miután azt 
is megmagyarázta szerényen, hogy miért hívják őt Langiusnak, saját igazi 
becsületes nevét is alá irja. A z Isten tartea meg soká erőben , egészeégben, 
az elpuhuló korszak példány képéül! Most pedig halljuk a hexametereket, 
mellyeket ugy közlünk a mint ki van kötve : „mind vagy semmit!" 

Egy ezer és nyolezszáz ötvennyolcz évfolyamában 
A negyvennegyedik számába' Vasárnapi lapnak 
S c i k s z a y Dániel az , ki magát „Mindszenti"-nek irja, 
S Recsky, Nadányi nevét az Aranykönyvben kiemelte; 
Gázsi, Csanády, mi több, Tonnát sem hagyta ki a nagy 
Vera iró agarász, hálát kell mondani néki. 
Kómáink hitték költőbe 1 az isteni szikrát, 
I g y hát Szikszayhoz méltán zeng Langvius * ) ekkép : 
„Namque erit ille mihi semper Dens, illiua aram 
Saepe tener nostris ab ovilibus imbuet agnus." 
Érdemel ám bálát Pákh Albert a kiadó ia, 
Szellemi nagysághoz lovagit képezni akarván, 
Jónak látta nevünk követésre kitűzni hazánkban. 
Nagy Sándor, ki világhódító lett Macedónban 
Vad Bucephal hátán ada jelt a bajnok erőről. 
„ A d d el csak lovadat — kinek igy szólt római censor -
Megszűnt lenni nemes, rabszolgává alakú la." 
Nagy Hanyadynk mikoron Belgrádot menteni készült 
Tízezer embert kért : nemesek legyenek, azt kikiáltva. 
Hogy szabad embernek legszentebb tiszte : királyát 
Véd ni hazájával s elszántan ontani vérét. 
A rabok és a zsoldosok hátforditva szaladnak, 
Hogy ha ki lánczoldást vagy duplán zsoldokat iger. 
Mind lovagok szerzek verőkkel drága hazánkat, 
Árpád főkapitányaival s a régi nemesség. 
I g y telhet be Vörösmartynk kivánata később 
„ M e l l y bús útra juték! Komoly elme, ne menj .tova, hadd el 
A gyászunkra jelent nagy idők haladásait és a 
Régi dicsőségnek bátran térj vissza nyomára." 
Holtig Kisfaludyt • * ) követem, mint nagy magyar embert, 
A kire jóslani mér az öreg Langvius ígyen : 
,,Dum juga tnontifl aper, rluvios dum piíces amabnnt, 
Semper honos, nomenque tuum. laudesque manebunt." 
Elvileg ugy állok, mint hajdan Ujlaky Miklós. ***) 
Egy fiamat ha csatára kiáltani fogja királyom, 
Megjelenek magam is köszvényroncsolta tagokkal, 
Véremet, életemet késs ontani drága hazámért. 
Vénséget húség pótland, mint PálfTy vezérben, f ) 
Nemzetem is szeretem; teszem, a mit van joga kérni, 
S bár haladásainak nagy részét vesztire kezdte, 
Mindenkor siratom, mig meglesz bennem az élet. 
Nemzetiségünket, Magyarország drága határit 
Megtartják hiszem azt az utódok, bízva királyban, 
őseiket követik húségben, s mind lovagokká 
Válnak azok, kiket a méróláncz s technika foglalt, 
A bródatudiumot ha magyar kicseréli lovaggal . 
Mérnöki póznák helyit kardját köszörüli az ifju. 
Ugy jön el a vas helytt az a r a n y k o r , mellyet Ovid ir : 
„Ne Tec hamum longo metiebit limité fossori" 

Debreczen, mártius 16-án 1859. 

Iroda lom és művészet . 

N A D Á N Y I I M R E . 

+ (A „Magyar nyelvészei") IV-dik évi folyamának 3-ik füzete megje
lent, következő tartalommal: „ A kolozsvári latin iskolai szótár" Rudenz 
Józseftől; „ E g y göcseji mysterium" Torkos Sándortól; „ M a g y a r külszen-
vedő igealak" Lauchsz Lörincztől; „Osztják nyelv" Hvnfalry Páltól; könyv
ismertetések. 

+ (Uj franczia forditmányok) kerülnek nemsokára előadásra nemzeti 
színpadunkon. Barrier Tódor „Cendrillon" czimü drámáját Feleki már lefor
dította. Feuillet Octáv „Egy szegény ifju története," és Seribe „ L e j trois 
Maupin"-je szintén le lesz fordítva. Feuillet müvét Feleki választotta juta
lom játékául. 

4- (Gönczy Pálnak „ Vezérkönyv a növénytan tanítása és tanulására") 
czimű munkája 2-ik kiadásban is megjelent Ráth Mórnál. A 475 lapr<t ter
jedő munka ára 1 ft. 50 kr. uj p . 

0 (Lenhossek József, a kolozsvári tanintézet bonrzianára) egy pálya-
müvével a franczia tudományos akadémiától második jutalmat nyert. 

*) Langiut vagy Langvius igen kedves melléknevemet a korábbi Bihar vármegyei 
közgyűléseken nyertem, azért, mert mind ast, a mi kedves előttem, (t. i. királyom jogait , 
parancsait, nemzetem törvényes szabadságait, az ősöket) világszerte elismert nagy embe
rek jeles mondásaival védelmeztem. írónak mindig Langviust állítottam azért, mert en
nek deák könyvecskéjéből tanultam legelébb a jeles mondásokat. Parányi állású ember 
levén, engem Langvius nélkül tem megyei, sem hazai testvéreim nem ismerhettek volna. 
Le akarom hát adósságom csekély részét róvni azzal, hogy hattyúi gyenge hál&dalomat 
régi szokásom szerint Langviusokkal vegyítve bocsátom testvéreim e lé ; követésre több 
nagy ember, jó hazafi elveit tűzöm ki, tulajdon szavaikkal. — tl. I. 

**) Kisfaludy mondja : Ha királya fiat kivan, menjen el az apja is — s védje a tör
vényeket. — JV. /. 

* * * ) Ujlaky Miklós, bár elvileg Mátyás királyijai ellenkezett, mégis az idegenek ellen 
mellette híven harczolt Lörincz fiával. Mátyás fia János mellett is az ezt üldöző uj nemes 
Kinizsy fekete serege ellen bátran harczolt a két régi főnemes. — IV. / . 

t ) Lásd Csokonai költeményét a Mária Terézia idejében élt ősz Pálfly vezérről. 



— I Változások hírlapjaink körül.) A „Magyar Sajtó," melly az utóbbi 
évben hetenként csak háromszor jelent meg, jövő apriltól kezdve ismét az 
lesz, a mi azelőtt volt , t. i. napilap. Az érdekben naponként növekedő világ 
mozgalmak birták a kiadót e változásra, mit a közönség annyival inkább 
szivesen fog fogadni, mivel a lap ára e változás daczára is igen csekély összeg 
gel lesz nagyobb s a „Magyar Sajtó" lesz ezentúl a legolcsóbb politikai napi
lap, melly Hajnik Károly szerkesztése mellett igen derék szellemi erőket 
egyesit maga körül. A P. U . hirdetései között bővebben olvashatók a föltéte
lek. — A z „Aradi Híradó," melly gyakorlati tapintatával, ugy látszik, már is 
szükséget pótol vidékén s mindinkább meggyökerezni iparkodik, jelenti, 
hogy uj szerkesztőt nyerend, tapasztalt férfiút az irodalmi téren, kit azonban 
még nem nevez meg. A z eddigi szerkesztő, a dicséretes törekvésű Grünwald 
Manó, kiadója marad a lapnak ezentúl is. — A „Győri Közlönyt," melly e 
vidék kereskedési érdekein kivül a dunántúli magyarság derültebb, vidorabb 
szellemét látszik képviselni, egy pár hét óta Magyar-Ovárott nyomják. Mi 
okból? nem mondják. Annyi igaz, hogy szebben és tisztábban, mint Győrött 
történt. — Pesten a „Nefelejcs" (nem Nefelejts, mert az egyebet jelent) czimü 
szépirodalmi hetilapot april elején indítja meg Bulyovszky Gyula. 

A Megjelent : „A gyors számító, kész rubrikákkal, mellyekben min
den mennyiség, az áruk és termények különbsége nélkül, a megkívánt áron 
hibátlanul kiszámítva feltaláltatik. Kiadja Swoboda Károly. Első füzet." A z 
egész mű 11 füzetben jelenik meg. Egy füzet ára 30 ujkr.; ki előfizet 5 fü
zetre, az egy füzetért 25 krt ad; ki pedig az egész műre egyszerre fizet elő, 
az csak 10 füzetért fizet, a 11-iket ingyen kapja. — E kis könyvecske meg
érdemli czimét, mert a számítást felette gyorsitja, s igy szükséges kézikönyv 
ez, mindenki kezében. 

+ (Mindszenti Gedeon) előfizetést nyit költeményeire, mellyek egy 20 
ivet meghaladó, s igen díszesen kiállítandó kötetben fognak megjelenni. E 
költemények talnyomólag vallásos szelleműek, s a lapokból dicséretesen 
ismeretesek. A kiadási költségeket nagymélt. Bartakovics Béla egri érsek ur 
fedezendi. A z előfizetési pénzek (példányonkínt 2 ft. 10 krjával ujp.) május 
15-ig szerzőhöz Egerbe küldendők. — Kuthen is előfizetést hirdet költemé
nyeire, mellyek tiz ivnyi füzetben május végéig fognak megjelenni. E gyűj
temény előfizetési ára 1 ft. p . p. Beküldési határidő april 15-ike. A z előfize
tési összegek szerzőhöz Dorozsmára (utolsó posta Szeged) küldendők. 

A Megjelent : a „Sárospataki füzetek" második évfolyamának K///-ik 
füzete. Tartalma következő. Adalék a magyar puritánok történetéhez , Ré
vész Imrétől; A magyar ref. ének vezérekről, Ivánka Sámueltől: Iskola és 
külélet, Zsindely Istvántól; Unitaria egyházak emlékezete Mármarosban, 
Szilágyi Istvántól; A z 1619 évi május havában Gyula-Fehérváron tartott er
délyi országgyűlésnek a közerkölcsiségre vonatkozó törvényezikkei, Kiss 
Árontól ; Szabolcs- és Szatmár megyék régi végzései a Bzitkozódók, ünnep
rontók és fajtalanok ellen, Kiss Áron; Nánási emlék, Varga Lajostól; Szá
mi tó Socrates; Szenthagyomány, Gondától; A vallás a munkáséletben Csirá
tól; Egyházi könyvtár, Révésztől; Protestáns ellenőr, Szeberényitől; Szives 
kérelem lelkész társainkhoz Szász Károlytól ; Népnevelés, Arvai Józseftől; 
Vegyes. Gyászhír. — A z egész évi folyam ára 6 pft. 

© (Humboldt Sándor) franczia nyelven egy levelet irt a magyar Akadé
mia elnökéhez, melly őt külföldi levelező tagjául nevezte ki. A levél értelme 
magyar nyelven a következő : G r ó f ur! Méltóságod január 20-án 1859. kelt 
levele által méltóztatott tudtomra adni, hogy a tiszteletreméltó magyar tu
dományos Akadémia engemet levelező tagi czimmel felruházni kegyeskedett. 
Bátor vagyok méltóságodat felkérni, méltóztassék önök hírneves társaságá
nak eleven hálám hódolatát benyújtani. Boldogít az arróli értesülés, hogy 
egy aggastyánnak, az utazók Iegözönvizelőttibbjének munkái magukra von 
haták figyelmét ezen intézetnek a nemes Magyarországban, melly mindig 
olly kedvező volt a gondolatok szabad folyamának s a tudományok mivelé 
sének. Vagyok a legmélyebb tisztelettel Elnök urnák alázatos és engedelmes 
szolgája, báró Humboldt Sándor. — Humboldt Sándor jelenleg Poroszország
ban Berlinben lakik, szerzője az olly mély tudományossággal irt „Cosmos" 
nak, melly az egész világ tudósainak bámulását vonta magára, ugy hogy 
szerzőjét a tudósok fejedelmének szokták elnevezni. Arczképét adtuk a Va
sárnapi Ujság m. é. 22. számában. 

A (As erdélyi gazd. egylet) által kitűzött 30 db. arany pályadíjra be
érkezett munkák közöl, a koszorút Sz.-Udvarhelyt lakó Mártonffy Zsigmond 
ur müve nyerte, egy másik dicsérettel lőn megemlitve. Egy harmadik rövi
debb útmutatást váltó gazdaságra 20 holdnyi birtok számára, melly b.Bánffy 
János tollából folyt — a választmány kinyomatandván, ingyen fog az or
szágban szétosztatni. 

— (Gróf Fáy István „Régi magyar zene-gyönyyeinek") IH-ik füzete 
épen most jelent meg Bécsben Glöggl és fia mükereskedésében. E füzet is a 
szakértő gróf ízléséről a szerkesztői ügyességéről tesz tanúságot; s épen olly 
tartalomdus, mint maradandó becsű. Á régibb magyar zene példányait jeles 
ujabbkori magyar zenedarabok váltják fel. A „bevezetés" gróf Fáytól igen 
szép zenei belértékkel bir. Ezután jő egy „lassú" Csermáktól 1812 évbőlj; 
azután szintén e szerzőtől egy ismeretes szép „Fr iss ." Ezt követi egy „friss" 
Doppler Ferencztől és gróf Fáytól, mellyet Doppler egyik operájában is al
kalmazott. A fűzet többi részei : Biharinak egy ismeretes egykor igen ked
ves „ U g r ó s a , " Csermák egy friss magyarjával. E g y „lassú" Ferka Ferencz
től. (Ferka Ferencz 1809-ben mint magyar nemes fölkelő (innsurgens) Győr
nél a francziák elleni ütközetben esett el; rendkívüli zenei talentum volt; 
többi között igen jeles „változatokat" irt, mellyeket a nagy Bethoven nem 
győzött eléggé magasztalni. E művek példányai, fájdalom, elfogytak.) K ö 
vetkezik egy derék „friss" Iferi János sopronmegyei ker. jegyzőtől. Ismét 
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Csermáknak egy remek „lassúja," a hozzá tartozó frissel együtt és egy ver
bunkossal. Csermák e müveit 1. Sándor orosz czár előtt is játszotta Péter-
várott. A füzetet gróf Fáy István urnák egy kedélyes „frisse" fejezi be. — 
Csak e jegyzékből is látható, hogy gróf Fáynak e gyűjteménye a legnagyobb 
figyelmet érdemli s megbecsülhetlen kincs mindenkire nézve, a ki a magyar 
zenéhez ért s az iránt rokonszenvvel viseltetik. Zene-irodalmunkban pedig 
valóságos hézagot tölt be. 

4- (Suck Róza k. a. hangversenye) a múzeum-teremben f. hó 20-án 
igen fényes sikerrel ment végbe. A fiatal művésznő ezúttal is teljesen igazolta 
a maga iránt költött reményeket. Egy év óta, mialatt visszavonulva élt, 
igen szép előmenetelt tett. Szabályszerű, érzelemteljes játékával nagy hatást 
csinált, sok tapsot aratott. Bignio két szép dalt énekelt Zimaytól, a nagy
számú közönség teljes megelégedésére. Ellingerné és Huber Ida szintén jele
sen feleltek meg föladatuknak. A többi közreműködő művésznők is elisme
rést érdemelnek. Különösen meg kell említenünk Munkácsi-Felekinét, ki 
Petőfinek „ A z utolsó alamizsna" czimű örökszép költeményét olly szépen, 
annyi érzéssel és művészettel szavalta el , hogy mindenki elragadva hall-
gatá őt. 

-f- i .1 nemzeti színházban) a rendezőséget jövőre Szigligeti mint műve
zető , egymaga fogja gyakorolni. Ez uj intézkedésnek, reméljük, üdvös 
eredménye lesz. 

I p a r . g a s d a s á g , kereskedés. 

A ( Mezei rendőrségünk.) A Magyar Gazd. Egyesület közgazdasági, 
erdőtzeti, állattenyésztési és kertészeti szakosztálya, febr. 24-ki ülésében, a 
mindenütt, s igy hazánkban is olly fontos mezei rendőrség ügyét tárgyalta. 
— 1848 előtti törvényhozásunk a mezei rendőrségben ollykép intézkedett, 
hogy a helybeli elöljáróság 12 ftnyi, a földesúr 60 ft. a szolgabíró pedig ha
tártalan értékű károk felett Ítélhetett, ez utóbbi is azonban a 200 tton tul 
terjedő károknál a folebbvitelt birtokon belől megengedni tartozott. T o 
vábbá a helység bírája 3 , a földesúr 8, a szolgabíró 15 nap alatt tartozott 
igazságot szolgáltatni stb. — Illy intézkedések mellet a mezei kihágások 
száma meglepőleg kevesebb volt mint ma, midőn e téren a kihágás, szán
dékos kártétel igen erőszakos jellemben lép fel mindenfelé — mivel most 
nincsenek orgánumok, mellyek a régi megszűnt bíróságok annyira üdvös, 
gyors és szigorú eljárását pótolhatnák. Á földesúri bíráskodás 1848-ben 
megszűnt, a községelőljáróságok még mainapig sincsenek rendezve s kellő 
hatalommal felruházva. És igy minden a szolgabírói hivatalra nehezül, melly 
elhalmozva levén mindenféle egyéb dolgokkal, továbbá a formasági nehézsé
gek miatt is csak hónapok múlva tűzhet ki tárgyalási napot — s így halasz
tani kénytelen az igazságszolgáltatást, mellynek pedig legfőbb ereje épen a 
rögtöniségben rejlik. „Ezeknél fogva a M. Gazd. Egyesület a létező bajnak 
felmutatása mellett, egyszersmind azon óhajtását is kifejezi : hogy az 1840. 
9-dik rendőrségi törvény, ha az ujabb rendeletek által csakugyan megszün
tetett volna, időszerinti módosításokkal ismét életbe 1 éptettessék; a mennyi
ben pedig megszüntetve nincsen, annak végrehajtásával czélszerü helybeli 
bíróságok bízassanak meg, mindenesetre ollyanok, kik az ezen törvényben 
megrendelt rögtöni és sommás eljárást teljesíthessék, de a mellett a panasz
kodó feleknek is az igazság tökéletes kiszolgáltatása iránt, elegendő biztosí
tást nyújtsanak." 

0 (Chinai növénymagvak.) A cs. k. belügyminisztérium a temesvári 
gazdasági egyesületnek némelly chinai haszonnövény magvát küldte be, 
hogy kísérletek történjenek az ottani éghajlat alatt való tenyésztésére. A 
magvakat Montigny franczia shangai és ningjoi főconsul küldte Ausztriába. 
Az emiitett egylet legújabban állandó telket nyert (12 holdat) a vasúti 
pálya-udvar közelében és most egy kas gyakorlati gazdaságot is kezdhetend. D . 

— (Lovak és marhák pvffadtsága ellen) a Hirmondó 9-ik számában 
ajánltatik bizonyos csalhatatlan szer, melly Kecskeméten a „szent lélekhez" 
czimzett gyógyszertárban kapható. Mivel Kecskemét, környéket kivéve, 
Magyarország többi megyéjétől távol esik, ugy hiszem, kedves kötelességet 
teszek, ha a t. olvasóközönséggel tudatom, hogy a puffadtság ellen van olly 
szer, melly mindenütt és minden perezben találtató, a mindenesetre a kecs
keméti ezerrel cealhatatlanságára nézve a versenyt nemcsak hogy ki állja, 
hanem tán felül is múlja. A z általam közlendő gyógyszer nem egyéb tiszta 
meszes víznél, mellyből a puifadtságnak nagyságához képest 1 — 2 itezényi 
adag a felpufíádt marhának torkába öntetik, és mentve van az által. — Egy 
gazdatiszt. 

— (A mézromlásnok egyéb okai. Egy pár jó tanács.) Vadkert (Pest-
Solt). A Vasárnapi Ujság 8. számában Balassa-Gyarmat vidékéről mézrom
lásról irnak. Vidékünkről ugyan nem lehetne azt állítni, hogy a tavali méz 
romlásnak indult volna, de más főtulajdona hiányzik, t. i. édessége igen cse
kély. Hogy Balassa-Gyarmat vidékén a tavali méz fekete, annak oka részint 
az anyag, mellyből a méz készíttetett, részint a rövid idő, melly alatt a méh 
azt készítette. — Észrevettem, hogy a méh a tavali szárazság után, midőn 
az esők beérkeztek és a természet ismét felújult, fáradhatlan volt, korán 
reggeltől késő estig el levén foglalva, hogy azt, a mit tikkasztó meleg és 
száraz idő alatt elmulasztott, legelője nem levén, helyre pótolhassa. Hlyen 
szorgalmat fejt ki a méh kiváltképen akkor, midőn mézes-ragya szokott 
lenni, melly szintén a tavali nyári nagy szárazság következtében hiányzott, 
annál inkább kapott rajta a beérkezett esők után, de ideje nem levén, hogy 
a méz a vegytani processuson átmenjen, a tél rögtön beérkezvén, természetéé 
vala, hogy szinére és édességére nézve a méz vesztett. Ez ^e^P^f0 v^e" 
menyem; lehetnek azonban még más helyi (localis) okai. — * , , " w * é " 
hesgazda vagyok, de mondhatom, hogy illyen, a mébekre é* méntenyéex-



tésre mostoha éveket, millyenek a két utolsók voltak, még nem tapasztaltam. 
— A mi pedig tudósító ur másik állítását illeti, hogy t. i. a legelő szűke 
miatt sem Dzirdzon-féle, Bem fiókos köpüket nem tarthat, hanem egyszerű, 
kifüstölési öldöklésre szorítkozó, méhgazdászati módját követi, meg fogja 
engedni, ha kezet vele nem foghatok. Mert a fiókos köpük egyik előnye 
épen abban áll , hogy szegényebb tájakban leginkább alkalmazhatók. A z 
évek nem egyenlők, az időjárás különböző, vannak jobb , középszerű és mos
toha évek, közép és jobb evekben pedig igen is hasznos, a méhtenyésztésre 
éa szaporításra nagy befolyással bir a fiókos méhgazdászat; a sovány évek
ben, akárhogy okoskodik is a méhesgazda, ha épen élettárából kész mézzel 
nem akarja méheit tartani, in ultima analyai a gyengéket füst által ki kell 
pusztitni, mert másképen télen át sokkal borzasztóbb éhhalált halnak. Közép 
években, ha annyit sem szedhetett a méh, hogy gazdagnak mondani lehessen, 
kevéssel kell beelégedni a méhgazdának, lehet fél fiókot is elvenni, a másik 
felet pedig a méhnek visszaadni; igy a farkas is jól lakik, a bárány is meg
marad. — Átalában a méhesgazda annál inkább boldogul, ha azon törekszik, 
hogy méhei táplálás tekintetében szükölködést ne szenvedjenek, annál ko
rábban rajzanak, a kora raj pedig, főleg soványabb tájakban nagy nvereség. 
Csak öldösésről vagy a kifüstölés módjáról mondjunk le. — Schnell K. 

© (Borkereskedés.) Schwarzer Alajos, bécsi bornagykereskedő, jelenti, 
hogy „Bécs-pesti központi borkereskedési társaság" czégü részvénytársulat 
alapítására az engedélyt megkapta. A társulat székhelye Bécs és Pest; az 
igazgatótannács üléseit minden évben hatszor Bécsben és hatszor Pesten 
tartja s a társulat minden Írásbeli fogalmazványa, bélyegzése- és árjegye 
magyar és német szerkezetű leend. A társulat 1000 ujft. értékű részvényeket 
bocsát ki 2 millió njft. értékig, szükség esetében azonban a tőke 3 millió ftig 
nagyobbítható. A birodalmi összes, különösen a magyar aristokratia részt
venni már ajánlkozott, úgyszintén a kormányférfiak, egyházfőnökök és a 
bankárok nagyobb része az áláirásban jelentékeny résztvenni ígérkezett s az 
alapitó választmány még e hó folytán összeülend. A társaság pénzügyeinek 
kezelését a Sina Simon Gy.-bankárház veendi át. E vállalat t'.itényezője a 
magyar bor a igy a társulat által czélba vett eredmény is legkivált a magyar 
földbirtok javára fog szolgálni, óhajtjuk, hogy a társulat minél gyorsabban 
és minél nagyobb mérvben felvirágozhassék. A társulat czélja a borral, 
kivált pedig a magyar borral az egész világban kereskedést űzni, s igy végre 
remélhető, hagy a magyar bor eljutand azon kelendőségre, mellyet jeles mi
nőségénél fogva, más országok terményei felett olly nagy mértékben megér
demel. 

Közintéxetek, egyletek. 

© (A magyar Akadémia) márt. 19-ki ülése. A Teleki féle jutalomra 
pályázott 8 szinmü közöl, az illet • i bírálók egyet sem tartottak átalános becs
csel bírónak, az az érdemesnek a jutalomra. Á 100 arany dij azonban minden
esetre kiadatni határoztatott, a legjobbnak e nyolez gyenge mű közöl. Ekkor 
a választmány két művet jelölt ki, mellyre nézve nem tudott szavazat
többséggel megegyezni, hogy mellyik roszabb a másiknál, s azért azt véle-
ményezé, hogy ezek közt egyenlően osztassék meg a jutalom. E müvek a 
4-ik számú „ E g y királyné" éa az 5-ik számú „ A t t i l a " czimü. Erre az Aka
démia uj bizottságot nevezett ki (Lukács Móricz, Arany János, Jókai M ó r ) , 
melly meghatározandja, hogy e két mű közöl mellyik kevésbé jobb a má
siknál, hogy aztán a 100 arany jutalmat a kevésbé rosznak adhassa. 

— (Ismét egy lépés előre! Szavalati tanszék Pesten.) örömmel teszszük 
közzé a következő jelentést, mellyre régóta várakozunk s felhívjuk rá a kö
zelebb érdeklettek figyelmét: Pályázat: , , A pestbudai hangászegyleti zenede 
olly magyar szinszavalati tanszék felállításával szaporitá eddig létező tan
székeit, mellyben a szavaló- és dal-szinpályára készüld mindkét nembeli 
ifjúság a magyar szabályos kiejtésű szinszavalatban és az ezekben gyakran 
előfordulni szokott idegen nevezetek éa szavak helyes kiejtésében tanmód-
szerü oktatást nyerjen. Ennek folytán csőd hirdettetik e tanszék tanári állo
mására, melly 268 t't. évi díjjal, és minden héten adandó 6 órai tanítással (3 
óra az ifjak, és 3 a leányok számára), állapittatott meg, és mellyben az elő
adások f. évi május 2-ik napján lesznek megkezdendők. — E tanári állomást 
megnyerni kívánók ezennel felhivatnak a szavalat-tanítási valamint az ide
gen nyelvű szavak helyes kiejtési képességükről szóló bizonyítványokkal 
ellátandó folyamodványaiknak f. évi április 15-ig az egyleti elnökhöz i bál -
vány-uteza, 11. sz.) beküldésére; megjegyeztetik egyébiránt, miszerint azok, 
kik az oktatási magyar nyelven kivül több idegen n y e l v b e n szerzett jártas
ságukat mutatják ki, elŐnyi figyelemre tarthatnak számot. — Közli Ritler 
Sándor, egyleti titkár. 

© (A Csaplovict-féle könyvtári tudományos részvénytársulaluak nagy
gyűlése), melly Alsó-Knbinban jan. 26-án ment végbe. Kubinyi ÁgOBton mú
zeumi igazg., e társulat könyvtárának 19 darab könyvet küldött. Szontagh 
Dániel elnök magyar nyelven értekezést tartott, Árvamegye felső vidékén 
fekvő nagyobbszerü zsombékokról vagyis tőzeglápokról. — Abaffy Arisztid 
alelnök szintén magyar nyelven az általa kitűzött gazdasági elveknek Árvára 
való alkalmazásáról értekezett. — Abaffy Augnszt, továbbá Schubert Lajos 
beszédének tárgya szintén a gazdaság volt. — Kubinyi Mihály latin nyelven 
az Árvamegyében eddig találtatott régi pénzekről szólt. Szónokló pénzgyüj-
teményének minden kettős példányát a társulat könyvtárának ajánlá fel. — 
Várzély János Árvamegye községeinek régi pecsétéiről tartott felolvasást 
magyar nyelven. — Csaplovirs Elek Árvamegye helyeinek u. m. városai-, 
falvai-, hegyei-, folyóinak s határai egyéb részeinek elnevezését s nyelvészeti 
eredetét fejtegette. — Ezután a társulat vagyoni állapotáról s a könyvtár 
miben létéről volt szó. Végül mivel az elnök Szontagh Dániel, hivatala miatt 

ezután Trencsinben fog lakni, kérelmére a társulat elhatározta, hogy az eddig 
nála volt levéltár az alelnökhöz tétessék át. — E rövid kivonatos közlésből 
is látható, mi hasznos credménynyel működik e társulat, minek látása Önként 
azon óhajtást ébreszti fel, vajha minél több illy társulatot tudnánk elő
számlálni. 

-f- ' (ir. Festetics Leo), a nemzeti színháznak gr. Ráday előtti inten
dánsa, a „ P . Naplóba" egy czikket irt, mellyben előadja, minő volt a nem
zeti szinház anyagi állapota akkor, midőn ő az igazgatóságot átvette, s minő 
volt akkor, midőn attól visszalépett. Errenézve következő adatokat olvassuk 
a mondott czikkben: Átvételkor üres pénztár, leléptekor Simoncsics ő nga. 
közlése szerint közel 16,000 ft. a pénztárban. Átvételkor gage-restantia és 
tökeadósság 11,000 ft; leléptekor semmi illyen adósság. Átvételkor öaszeron-
gyolt ruhatár és kellékek hiánya; leléptekor 36,000 ft. értékű ruhatár és 
nagyobbszerü kellékek beszerzése. Átvételkor a legszükségesebb mellék
helyiségek hiánya; leléptekor ezek a lehetőségig fölépítve. Átvételkor semmi 
ujabb jövedelmi forrás; leléptekor az újonnan épült erkély, melly 8000 ft. uj 
jövedelmet hoz be, s melly az átadási jegyzőkönyv szerint 50,000 ft. adóssági 
töke fedezésére átvétetett. — Kíváncsian várjuk azon szinházi számadást, 
mit az igazgatóság az utóbbi évekről közzé tenni igért. Inen tán ki fog tűnni 
az is, hogy mifélék azok a „ g r . Ráday igazgatása előtt keletkezett terhek", 
mellyeket a mostani igazgatóságnak törlesztenie kell ? 

A (A nemzeti testgyakorló tanodát,) jövő april. 2-án megnyitni szán
dékoznak. Az oktatási órák fiuk számára kedden, csütörtökön és szombaton, 
a leányok részére hétfőn, szerdán és pénteken 5-től fél-hét óráig lesznek. 
Ajánljuk a szülék s nevelők figyelmébe. 

m n j s á g ? 
A ö z v e g y Császárné Karolina Auguszta O Felsége megengedni mél

tóztatott, hogy a Kolozsvárit fenálló szegények intézete ezután „Auguste-
um" nevet viseljen, ö Felsége egyszersmind, az intézet évi költségei fede
zésére s épületei javítására 1745 ujftot adni méltóztatott. 

+ (A magyar hölgyvilág) nem egyszer adta már jelét irodalom szerete
tének, s ez egy idő óta, örömmel mondjuk, a szokottnál élénkebben kezd 
nyilatkozni. Szép lelkű hölgyeink ez érdekeltséget irodalmunk iránt, legkö
zelebb azzal bizonyíték, hogy az Akadémia által megtartandó Kazinczy-
ünnepély díszének emeléséhez egy művészi emlékkel kivannak járulni. 
Ugyanis egy képet festetnek ez alkalomra, melly Kazinczy életéből azon 
magasztos jelenetet ábrázolja, midőn Szemere Pálnál egy ozsonna felett, 
Vörösmarty, Bajza és Toldy Ferencz közbenjárására kibékül a Kisfaludyak-
kal, kikkel irodalmi tollharcz miatt meghasonlott. E nagyszerű festvényen, 
mintegy tizenkét iró hű arczképe lesz látható. A kép elkészítésével Orlai 
Petrics Soma fiatal művészünk van megbizva. 

4- (A sümegi casinó,) ha igaz, a mit egy ottani levelező i r , nagyon 
szánandó helyzetben van. Nem is casinó az tulajdon képen, hanem pipató
rium és kártyatorium, hol néhány rendes tag naponkint összegyűl, pipázik 
és üti a — makkhetest. A magyar lapok közöl csupán a „ P . Naplónak" és 
„ V a s . Újságnak" (társlapja nélkül) van szabad bejárása e casinóba. 

- j - ( Varró-gép.) Egy angol szabó, névszerint Fait, varró-gőzgépet talált 
fel, melly közelebb Londonban fog felállittatni. E találmány fontosságát 
kétségkívül emelik a mostani politikai viszonyok bonyodalmak, mellyekből 
sokan háborút jósolnak. Ez esetben pedig az uj találmányú varró-gép 
valószínűleg fontosságra emelkedhetik, mert ennek segedelmével egy hét 
alatt 10,000 katonát lehet fölruházni. E hir a szabóknak bizonyára nem nagy 
örömet fog szerezni. 

+ (Carré lovarda-igazgató) ft. hó 15-én a soroksári tüzkárvallottak 
segélyezésére előadást rendezett, melly a szerencsétleneknek 167 ft. 82 krt. 
jövedelmezett. 

© (Az építészeti hivatal), felsőbb bocsétvány következtében Pest kir. 
város tanácsánál, következő rendszeres állomásokkal alakul m e g : egy fő
mérnök, egy első-osztályu, egy másod-osztályu mérnök, egy mérnökséged, 
egy irnok és egy építészeti ügyelő. 

© (A pesti német színháznál), mellyet, mint tudva van, a város egészen 
magához váltott, artisticai igazgatóul, nemrég a szakértő Sachse nr lőn ki
nevezve, ki azonban hivatalát már is letette, mivel őt ez intézet művészi vi
szonyai egy átalában nem elégitik ki. 

© (A redout-épület vagyis az alsó dunasoron álló régi német színházépü
leté) felett is kezd tavaszodni. A pestvárosi tanács ez épületnek a Duna-felé 
néző részét, mellyben a nagy termek is vannak, ki fogja épittetni, később 
pedig, ha az idő teljesülni engedi leghőbb óhajtását, kiépítteti a másik részt 
is, mellyben a német szinház volt. A Dunára eső rész építése, melly a költ
ségvetés szerint 273,000 ujftba j ő , ajánlat utján a legkevesebbet igénylőnek 
lesz átengedve. A vállalkozók ajánlataikat jövő april 27-ig kell hogy bead
ják. Ez épités által az alduna6or sokat nyer szépségben, kivált miután ez 
épülettel szemközt fog állni az állandó kertészeti csarnok is. 

+ íHoyy farsangoltak Kolozsvárott.) Ha a bálok számából következ
tetni lehet, ugy a felelet az, hogy : jó l . Ugyanis a városban egy statistikai 
kimutatás szerint az idei farsangon nem kevesebb, mint 93 nyilvános és 104 
m^g*n tánczvigalmat rendeztek. E vigalmak után az ottani rendőrség 204 
ft. 75 krt. szedett be, mint a helybeli szegények számára járó illetéket, melly 
a városi tanácsnak mar átszolgáltatott. 

0 (Erdélyben a tordai sóaknai alagutat) márt. 14-én fúrták át. A nyí
lás a hegy két oldaláról olly ügyesen volt egymás felé vezetve, hogy csak 
egy hüvelyk különbség volt az áttöréskor. Ez alagút nem olly tágas, de 
hosszabb, mint a budai. 



A Amerikából Uj-Orleans-bő\ irják; hogy ott egy „Princess" nevü 
gőzös gőz-gépezete ezétrugván magát, a többek közt 200 utast röpített a 
levegőbe. 

— S.-A.-Ujhelyröl márt. 12-ről irják : Ma kisértük örök nyugalomra 
az alig egy heti betegség után f. hó 10-én élte 33-ik évében elhunyt Zubriczky 
Szilárd, cs. kir. megyetörvényszéki tanácsost. Kora kimúlta súlyos veszte
ség nemcsak hátrahagyott özvegyére, árváira s többi hozzátartozandóira, de 
a közönségre is, melly benne egy közkedvességü derék hivatalnokot tisztelt, 
s a törvénykezési karra, melly az elhunytban egy alapos tudományosságu, 
mély belátásu, szakavatott birót s jeles jogtudóst vesztett. — Társadalmi 
egyforma életünk az elmúlt farsangon két társasági, s egy polgári jótékony 
czélra rendezett nyilvános tánczmulatság által kissé felélesztetett; e mint 
sok más helyütt, ugy nálunk is az igen csekély havazással párosult többnyire 
száraz rideg tél bennünket a szánuti mulatságtól ez idén egészben megfosz
tott, s jelenleg már pár hét óta többnyire tavaszi szellő lengedez. Különben 
a majdnem minden érdek nélküli társas viszonyainkra némi élénkséget |a 
természet tavaszán kivül a művészet is fog majd árasztani. Betényi József 
szinésztársulata ugyanis e napokban hozzánk érkezend s előadásait f. hó 27-én 
„ A falusiak" czimü eredeti vígjátékkal fogja megkezdeni. Ámbár itt a 
színészetnek biztos kilátása nincsen, de a meglevő művészetpártolóé rendesen 
az illető társulnt életrevalóságával s buzgalmával szokott párhuzamban járni, 
azért is csak jóakarat s kitartás egyrészről, áldozatkészség másrészről, s pa
naszunk tetemesen csökkenni fog. — Rövid értesítésemet azzal zárom be, 
miszerint a mult évben több lelkes által saját erejükből létesített, e lapok
ban már megemlített evang. hitv. leánynöcelde f. hó 5-én tartotta nyilvános 
félévi próbatételét, s tanúságot teve nemcsak a tanitásmód alapossága s czél-
szerüségéről, hanem a többi községeknek már is követésre méltó például 
szolgál, s mindinkább megérleli az eszmét, hogy a mit sokszor lehetlennek 
hiszünk, azt az erők egyesítése által utoljára is létrehozhatjuk, csak egy 
kis vállalkozó szellem s áldozatkészség kell hozzá! /'. J. 

Levelezés. 

Bécs i levé l . márt. 15-én. (Magyar dolgok külföldön. Farsang helyébe 
tavasz.) Azon súrlódások, meghasonlások s viszályok, mellyek a magyar 
szinház körül és miatt napirenden vannak, nagy nyugtalansággal töltik el 
szivünket, annál is inkább, miután e forrongások eredménye az, hogy a hazai 
színészet templomának papjai és papnői ez intézet falain kivül keresik a 
babért. 

Mig ez nz ország határain belől történik, hagyján! . . BŐt a mestereken 
lelkesülő vidéki szinészet, a nagy müvészekkeli közvetlen érintkezés által, 
kebeléből tán még Egressyket s Szigetiket foghat a világ elé bocsátani, de 
ne teljék-e el szívünk szomorúsággal, midőn egyike jeleseinknek a szülőföld
től elszakadva, idegen nyelven akarja a külföldet arról meggyőzni, hogy szí
nészetünk „európaképes" ponton áll, mig itthon, erőkben megfogyva, rész
ben másodrendű tehetségek fogják hirdetni édes nyelvünket ama deszkákról, 
mellyek nálunk nemcsak a világot, de a hazát ÍB jelentik. 

Egy bécsi hirlap berlini hires tárczairója igy ir Bidyocszkynéről: 
„ A z itteni közönség nchány nap múlva a lapok által gyakran és dicsé-

rőleg említett magyar művésznőt, Bulyovszkyné asszonyt fogja megismerni. 
— A tehetségdus nő háromnegyed éve, hogy Berlinben tartózkodik a német 
nyelv tanulmányozása .- néhány szerep betanulása végett. Gyakran volt al
kalmunk csudálni magyar nyelven előadott (Lecouvreur Adrienne és Júlia) 
szerepekben nyilatkozó művészetét és tűzét szavalásának, s azt hiszszük, hogy 
ha sikerül neki anyanyelvünkön is illy hatást szülni a német színésznők kö
zött, rövid időn kitűnő helyet fogialand el. — A főintendantnra három sze
repre terjedő vendégjátékkal kinálá meg őt ; Bulyovszkyné asszony azonban 
a góthai udvari színházban lépend fel négyszer, mire ő fensége a müszerctŐ 
Szász-Koburg-Gothai herczeg által szóllittatott fel." 

Annyit pro-záltak és contráz-tak már e tárgyra vonatkozólag, hogy én 
részemről minden kommentártól tartózkodom; szabadjon azonban kifejezést 
adni abbeli meggyőződésemnek, hogy olly időben, hol a nagy erőknek váll
vetve kellene az ingadozó dráma ügyét, mint tisztán és közvetlenül nemzeti 
érdeket lábrasegiteni, százszoros veszteség egy olly színésznő távolléte, ki 
egyike hazai színészetünk hatalmas oszlopainak. A z őt méltán illető magasz
talások távol attól, hogy vigaszunkra szolgálnának, e perezben csak búsítani 
tudnak. (Ki kell nyilatkoztatnunk, hogy elismerjük ugyan a veszteséget, de 
a pesti közönség meg fog vigasztalódni. Csak egyéb bajunk ne volna. Szerk.) 

Hát a párisi előkelő körök „enfant galée"-ja1 elkényeztetett gyermeke, 
az a sokat emlegetett Sarolta? . . . »,Egy pacsirta szavú, szép szemű, rózsa 
arczu magyar kis leány tartja szivünket fogva kellemei éa ama mélabús, ke
délygazdag dalok által, miket az alföld pusztáin lesett el s olly elragadó 
bájjal tud előadni! . . . s tb." Igy irnak a párisi feuilletonisták. Tán bizony 
Á c s Sarolta lesz? . . . (MR 

Bogya Róza pláne akademiká-vá lőn, Dória-Lászlóné udvari énekes
nővé . . . azt hiszem, elég dicsőség a mi kis hazánkra. — Nemzeti dicsősé
günkért még született bécsi kezek is dolgoznak ez órában. A magyar puszták 
és erdők még eddig kötetlen hősét kötött beszédben örökiti egy idevaló költő 
s Haffner urnák már annyiszor előre, hirdetett „Rózsa Sándor" czimü cha-
rakter- (! Igemáldejét bizonytalan időre ép azon okból kellett föl függesztenie, 
mivel az illetékes szerephordó maga még nincs — fölfüggesztve. 

A magyar szin- és énekművészet, a betyarismus sublimior alföldien-
sis-en kivül, a hazának szép tájékai is Örökittetnek tul a határokon, a kép
kiadó Gyulai ur által. Hátszeg vidéke, Vucsin, Görgeteg, Eger stb. által 

meglepetnék ön, mint meglepettem én, ki magyar- és erdélyországi tájakat 
szebben rajzolva nem láttam még; a hűség, mondhatnám kézzel fogható e 
képekben, mellyeknek eredetijét Nagy M. ur rajzolta — de „nem emlékezet
ből ." (Láttuk a képeket; azok valóban szépek. Csak az előfizetők lennének 
már kielégítve s nem küldenének ránk miattuk annyi kérdő levelet. Szerk.) 

Csakhogy egyszer elutazott már ez a farsang. — Nem tudom, milly 
törvényszék előtt vonatik felelősségre az, ki a hozzákapcsolt várakozásokat 
izetlenség által játszsza ki.de hogy az idén tanusitott kelletlen mulatságaiért 
naptárbólittassék s behamvaztassék, megérdemli, az unalmas, a hálátlan, ki 
elé annyi faczér és kaczér sziv dobogott, s annyi eladó kéz tapsolt anticzipált 
örömben. 

Csakhogy elutazott! . . . . B ha esztendőre is illy antícentralisatoricus 
elvekkel állit közénk, méltó büntetésül — a böjtben fogunk tánczolni. — Tán 
ennél még keményebb büntetést mértem volna ki csörgdsipkás fejére, ha a 
szivemen átvonuló kikelet sejtelme engesztelőbbé nem hangolna. 

A tavasz, ez aranyhajú, ibolyaszemű, pacsirtahangu dalos fejedelmi 
gyermek elé hódoló örömmel özönlik kellemeinek leghűbb vasallusa, a nagy
városi nép. Bőkezüleg osztott illatos érdemjelei az ibolyák, mellyeknek színét 
dörmögő papája fagyasztó Ízléstelenséggel az orroknak osztotta ki, még a 
legszegényebb s legszerényebb ember gomblyukát és diszitik; kozéjök tarto
zom én is. 

Tehát boldogok vagyunk. Hasonlóképen kívánom. K. T. 
GráCcnberg, mártius 15. 1859. I. — A ki Pestről egy végtében Gra-

fenbergbe akar menni, nem az olmüczi vonatot kell hogy válaszsza, mert az 
csak másnap délelőtt tiz órakor ér Hohenstadtra, a Freywaldanhoz legköze
lebb eső vasúti állomásra, honnan pedig a posta Freywaldauba hétkor indul: 
hanem a brünnit, melly már hat órakor megérkezvén, rögtön póstaszekérre 
ülhetni róla. En is igy tettem, s hogy elkéstem és csak harmadnap estére 
juthattam ide, akként történt, mert jegyet Pesten nem egész Hohenhstadtig, 
csak Brünnig kapván, mikor Brünnben a megállásra kiszabott 3 perez vé
gén nagy bajjal bőröndömhöz jutottam, *) a vonat tova robogott, s kénytelen 
voltam Morvaország fővárosában megszállni, a hol épen nagy-vásár lévén, a 
város végén álló két nagy fogadó egyikében csak a kalnuzkodó vasúti szolga 
pártfogása mellett vergődhettem egy ágy birtokára. Másnap déli indulásig 
elég időm volt a Kolozsvárhoz hasonló, csakhogy dombon épült, érdekes 
középkori külsejű városban, mellynek széles kőfalai mindenfelől szép kilátást 
nynjtó csinos sétánynyá vannak alakítva, — a a vásárban körültekinteni. A 
falakról egészen belátszó külváros, sűrű szilvások s veteményeskertek között 
fekszik. A nyírt képű, pofaszakálas, sapkás parasztok s a kék- cs leginkább 
veres harisnyás fehérnépség sajátságosan illik a nagy négyszög ablakos, 
ódonszerü házakhoz — mellyek csaknem mindenikének homlokzatán egy-egy 
családi czimer vagy üveg alá tett védszent-kép látható. A vásárban fel s alá 
hullámzó hölgysereg közt — tán mert mi pestiek e tekintetben kissé el va
gyunk kényeztetve — az igazat megvallva, egyetlen feltűnőbb szépséget 
sem leltem. — A brünni nők krinolint nem hordanak, — a mi a brünni nők 
jámborságáról tesz tanúbizonyságot; s a jámborság nőknél mindig dicsé
retreméltó, — feltéve persze, hogy az izlés rovására nem történik. 

Brünnön tul már egész Hohenstadtig a vaspálya fehér nyírfáktól csak 
itt-ott tarkított sötét fenyőhegyek közt — e tömérdek alagúton vonul ke
resztül. — Hobenstadtban a postánál, kiejtésemről egyszeriben maat/ar-nak 
ismertek, s ezt a nevet megillető becsülettel láttak. A vendégfogadóban épen a 
másnap (vasárnap) este tartandó uribálra nagyban készülődtek, mellyre, 
mint a logadós mondta, a környékből s Bőhmisch-Trübauból és OlmüczbŐl 
is számos vendéget vártak. — Hohenstadtól Goldcnstcinig az oda való biró 
csinos fiatal neje — s egészen Freywaldauig egy grafenbergi törzsvendég 
társaságában, ki néhány napi távollét után ide viszszajött : igen kellemes 
utunk lett volna, ha mindjárt Hohenetadton innen ócska kötéldarabokkal 
roszul felcsatolt ládáinkat hátulról le nem hullatva, felszedegetésükkel, — 
Goldensteinban pedig a megeredt eső miatti várakozással egylrakás időt nem 
kellett volna vesztenünk. A GoldenBteintólLindewieseig **) fekvő vadregényes 
fenyvesek sűrűn omló havasi patakjai közt, a postasip kedélyes hangja mellett 
szánkán haladtunk át és szürkületkor érkeztünk Freywaldauba. A szép négy
szegletű píaczczal s ennek közepén a bádogtornyu városház előtt szökőkúttal 
diszlő csinos várostól Gráfenberg (a hegy) gyalog még j ó félórányira esik. 

Grafenbergben vagy tiz magyart találtam, a kik többnyire az egész 
telet itt töltötték; ezek a legbarátságosabban fogadtak s az otthoni dolgok 
felől nagy érdekeltséggel kérdezősködtek. Vannak még főleg Porosz aztán 
Orosz-, Lengyel-, Francziaorezágból s Cuba szigetéről is, — összesen mint
egy 150-en, kiknek fele a városban lakik s csak fele fönn a hegyen az Isten, 
háta megett, — remélvén, hogy a ki mindenüvé ellát, itt is — és épen itt 
fog rajok pillantani. A folyvást szaporodó vendégsereg naphosszat többnyire 
a kúrával lévén elfoglalva, este az étterembe — hol zongora is van felállítva 
— s a billiárd- és olvasó-szobába gyűl össze, hova számos német lapon és 
folyóiraton kivül jár egy franczia (az „Independance") és három magyar (a 
„ P . Napló"; Vas. Ujság" éa , .P. Újdonságok.") Ezenkivül 30 pkr. havidíj 
mellett jeles könyvtár áll a vendégek használatára. Hamvazó-szerdán egy 
kis tánczmulatság is volt. — Néha a freywaldaui zenészek is megvigasztalnak 
bennünket egy-egy jámbor landarissal. 

• ) Efféle hátramaradások kikerülhetése végett j<5 volna a jegy adást »z egészJbiro-
dalom területére kiterjeszteni; mindenesetre pedig az állomásoknál a tov*bb utazókra a 
szükséges tekintettel lenni s a podgyászok kiadását a vonat elmenetele eM*» mAn*Mn>-
Ez csakugyan igazságos követelés. z 

* * ) Hol Schrott korral ft .tára* utmlévd gyógyít, - s némelly btjokbtn nem .iker 
nélkül. A * • 
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K ü l ö n b e n : Lisznyaiként „gyémánt-tiszta levegő van," hanem az idő
járás olly mértéktelenül szeszélyes és változékony, hogy mig egy felől a 
felkelő nap a környező havasokat violaszinre festi, másfelől már — mint 
épen e perezben is — zúdul a fergeteg, rohan — visit az éles hegyi szél, 
és az és, fú a fú, futnak a czigányok, verekednek a koldusok, zörög a 
mankójok . . . 

Ekkép jelentkezik a tavasz GrSfenbergben. 
A gyógyintézet kül- és belszervezetét illetőleg, mint már e lapban is 

érintve volt, tetemes újítások vannak czélba véve; a telep közepén két ter
jedelmes, egy és két emeletü épület a befejezéshez közel áll; a svéd testgya
korlat mestere már megérkezett, — a kizárólagos növény-táp kieérletül többe
ken alkalmazásban van stb. De ezekről következő levelembén. Z . K. 

Szinházi napló. 
Péntek, márt. 18. Készben nj szereposztással: „Egy kis ármány." Ere

deti vigjáték 3 felv. Irta Keleti. Csinos kis vigjáték; kétségkívül rég megér
demelte volna, hogy előrántassék évek ótai nyugalmából. Ká r , hogy az 
előadás, valószinüleg próbák elégtelensége miatt, nem ment ugy, mint kel
lett volna. 

Szombat, márt. 19. Tóth József javára, először : ...1 féltékenység vígjá
téka." Vigjáték 3 felv. Irta Murphy Arthur. ford. Tóth Jóssef. Igénytelen 
darab. Csudálkozunk, hogy Tóth József jobb színmüvet nem talált jutalom
játékára. A fordítás ollyan a millyen. A jutalmazott jeles színészt a nem 
nagy számú közönség megjelentékor s előadás alatt többször szívélyesen 
megtapsolta. 

Vasárnap, márt. 20. „Parlagi Jancsi." Népszínmű 3 felv. Újonnan 
kidolgozta Szentpétery Zsigmond. Különösen kiemelendő. Füredy és Hege-
dűsné. A z utóbbi mindig növekedő mértékben nyeri meg a közönség rokon
szenvét, még pedig igen méltán, mert szorgalom, tehetség és komoly igye
kezet mindig szebb eredményeket mutatnak fel nála. Még attól a csúnya 
palócz kiejtéstől is iparkodik megszabadulni — a mi bizony nagy do log , de 
szükséges. 

Hétfő, mart. 21. László József javóra és utolsó föllépteül: „A ház becsü
lete." Dráma 5 felv. Battu Leontól. Lászlót tehát nem látandjuk többé szín
padunkon! Valóban, ha ifjúi tűzzel párosult játékát látjuk, kételkedve kér
dezzük magunkban : vájjon cz-e az a László, ki nyugdíjazva van? Ifju 
lelkű veteránunkat a nagyszámú közönség koszorúval és zajos tapsviharral 
fogadta, s azon óhajtással bncsuzott el tőle, hogy vajha még többször is 
gyönyörködhetnék művészi játékában. 

Kedd, mart. 22. Reichel ut felléptéül: „Rigoletlo." Opera 4 felv. Verditől. 
Csudáljuk, hogy Reichel ur még mindig próbálgatja szerencséjét. Ha magya
rul tudna, a kritika elől már eddig aligha meg nem szökött volna. 

Szerda, márt. 23. Dubez ur, hárfamüvéaz hangversenye. Ezt megelőzte, 
„Angolosan." Vigjáték 2 felv. 

Csütörtök, márt. 24. Huber Ida k. a. és Reichel ur föllépteül : „Teli Vil
mos." Opera 3 felv. Rossinitól. 

Szerkesztői mondaniva ló . 
•Hint. Erdőd. Kizárólag helyi érdekű dolgok bö tárgyalását adni nem győzzük, 

különösen ha már elmondottak ismételtetnek. Rövid, velős előadás és — tények I ez a jel
szó; mindenkor szivesen látjuk. 

4401. T o r d n . M. M. A czikk hetek óta készen és elszántan várja a sor nyilasát. Ugy 
tessék ezt érteni: A V . U. egy nagy bástya, mellyet apróbb, nagyobb csikkek, mint meg
annyi katonasereg, szünet nélkül ostromolnak, hogy tetejére érjenek s onnan mondják el 
a mondandókat 9 tegyék meg a teendőket. De a kötélhágesókon, ostromeszközökön sort 
kell tartani; egymás hátán oda jutni nem lehet. Van ollyan, a ki rést törni iparkodik, a mi 
néha sikerül, de sokszor csak annál erősebben zuhan le az árokba. Ön katonája, mint-
mondtuk, nyugtalanul lesi, nem a vezényszót, mert az már ki van neki adva, hanem a helyet, 
hogy elférjen. 

4402. K i s - V a r d a . N. A fentebbi „mondanivalót" egy részt azért is zengtük el olly 
korszerű, mondhatnók hadtani ékesszólással, hogy az illető részt ön is értse ki belőle. 
Boldog parancsnok, a kinek illy nyughatatlan katonái vannak — de azért a rend és di-
sciplina sem megvetendő. A panasznak tehát semmi alapja. 

4403. Pa rd l e s . Nagyidóczi Ferencz árnak és. 
4404. Sz . Fehérvár . Schaude Mihály urnák — Az 1705 és 1706-ból származó 

Rákóczy-fele kétpénzdarabot vettük s át fogjuk adni aMuzeumnak. Különben ez érmek 
nem tartoznak a ritkaságok kózé s minden hazai gyűjteményben feles számmal találhatók. 
Mindenesetre köszönjük a megemlékezést. 

4405. San Fram-i-r o. Xántus J. urnák. Köszönettel vettük mart. 20-án a febr. 4-én 
útnak indított „The Miners' o v o book" czimü becses füzetet. Lapunk terjedelméhez képest 
elég bőven és rajzokkal kísérve ismertettük már a kaliforniai aranybányászatot ( V . U . 
1858. 8. sz.) . Igen örvendünk most, hogy akkor közlött leírásunk, sót rajzaink is az ön 
szi vosségéból nyert s a helyszínén megjelent munkával teljesen megegyeznek. Óhajtjuk az 
alkalmat, hogy ön szives figyelmét viszonozhassuk. 

4406. Virágos kert. Csak miveljc ön gondosan; tán még jutalmat is nyerhet vele 
a — virágkiállításon. 

4407. Hala ihoz . Szóba sem állunk vele. Ráérünk még. 
4408. Kenyérmező. Tehetség jele. Kár, hogy a formával olly keveset törődik ön. 
4409. Izabella. Hadd maradjon még egy kicsit a „zárdában." 
4410. Hozza. Egyenest „hozzá" kellett volna küldeni. A mivel pedig ön fenyege

tőzik, abból úgyis „hét bő esztendőnk" van; azért csak — ne szaggassa a csizmát. 
4 4 1 1 . H a z á m ifjasaga stb. Epea egy arasznyival nem üti meg a mértéket. 
4412 . A t y á m sír jára. Folyékony verselés. 
4413. N. Orange. Cs. I Kaptak a becses küldeményt, s fel fogjuk használni. Köszö

net érte. 
4414. Balh . S. Gy. A küldeményt minden j ó akaratunk mellett sem közölhetjük. A 

czikk következni fog. A tersek folytatását ajánljuk. 
4415. S z a m o s vers és e g y é b csikk íróit egy kis türelemre kérjük. 

E g y v e l e g . 

-4- (Ama történeti nevezetességű hegyi rétet Svajczban), hol Fürst, 
Melehthal és Wener 1307-évi okt. 17-én a hon megszabadítására összees
küdtek, nehogy e szent emlékű föld kalmári üzérkedésnek tárgya legyen, a 
Sveiczi köztársaság közelebb 55,000 frankon megvásárolta. 

+ (///• Napóleon emléksorai.) A mostani franczia császár, midőn 1833-
ban az arenenbergi kastélyban lakott, gyakran meglátogatta Konstanczot. 
Kiváló előszeretettel viseltetvén a tanulók iránt, Len der lyceumi igazgató 
által gyakran küldött nekik ajándékokat és könyveket. Egy illy könyvben 
Napóleonnak e sajátkezűleg följegyzett szavai olvashatók : „ N e vivam, sí 
aliter sentio ac seribo: Libertás et Patria! Louis Napóleon." 
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Holdnegyed : ft Újhold 3~án 11 óra 34 pereskor délelőtt. 

T A R T A L O M . 
Kuza (1. Sándor János) arczkép. — A felföldön. K o r m o s B é l a . — Az ország titka 

(folyt.) P. S z á t h m á r i K á r o l y . — A szinek, mint jelképek. Dr. S. J. — A mechita
risták temploma Erzsébetvároson (képpel). — Szilágysági oláhok (két képpel). Z i l a h y 
K á r o l y . — A budai magán tébolyda. Dr . B o l y ó K á r o l y . — Tárház : Kakas Márton 
a szinházban. — A magyar Kertészeti társulat második tárlata. — Magyar családi czime-
rek. — Egy öreg agarász hexameterei. — Irodalom és művészet. Ipar, gazdaság, keres
kedés. Közintézetek, egyletek. Mi ujság? Levelezés : Bécs, Gráfenberg. Egyveleg. — 
Szinházi napló. Szerkesztői mondanivaló. Heti naptár. 

— A Politikai Ú jdonságok 12-ik számának fótartalma : Az elhatározó pillanat 
meg késik. — Heti krónika. — A tiszai védgátak Beregben. H a i g l J ó z s e f . — Vidéki 
közlemények : Debreczen, Péteri, S.-Kazincz, Vadkert, Brád, Török-Szent-Miklós stb. 
helyekről. Rendes rovatok. 

Előfizetési felhivás 

VASÁRNAPI ÜJSÁG 
POLITIKAI IMDOHSÁGOK 

jövő évnegyedi, azaz : április— jún ius i , vagy három évnegyedi, azaz : 

áp r i l i s—december i folyamára. 

Van szerencsénk jelenteni, hogy a lapjaink iránt folyvást nyilatkozó élénk részvét 
által felhiva, a jövő aprilban kezdendő é v n e g y e d r e » h á r o m é v n e g y e d r e uj előfizetést 
nyitunk. El van ismerve, hogy testvérlapjaink a Vasárnapi Ujsag és Politikai Ujdon-
»»«ok együtt ve ve, nemcsak legteljesebb tükrét állitják elő a hazai mozgalmaknak, hanem az 
emberi ismeretek és tudnivalók minden ágából a legkülönnemübb közleményeket nyújtják, 
a mellyeket minden mivelt magyar ember haszonnal és érdekkel olvashat. A szerkesztőség 
bebizonyult hazafiúi szelleme és ízlése kezeskedik, hogy a két testvérlap ezután is az elis
meréssel talált eddigi irányban fog haladni, a mi remélni engedi, hogy ez aránylag leg
bővebb tartalmú a legolcsóbb lap olvasói a beálló uj évnegyedben ismét jelentékeny 
számmal fognak szaporodni. 

A megrendeléseket korán kérjük megtétetni, hogy a nyomatandó példányok 
száma Iránt tájékozhassak magnókat. —Első évnegyedi példányaink elfogytak. 

Előfizetési feltételek: 
(Vasárnapi Ujság a Politikai Újdonságokkal együtt) 

Április—júniusra 2 ft. 10 kr. — Április—decemberre 6 ft. 3 0 kr. u j p . 

Külön előfizetés a Politikai Újdonságokra: 
Évnegyedre (ápri l is-júniusra) 1 forint 10 Lra jeaár n jpén i . 

tor^Jf^ Minden tiz előfizetett példányra egy tisztelet-példány. — A pénzes-levelek 
^ t * — b é r m e n t e s küldése kéretik. 

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala . 
(Egyetem-utcza 4-ik szám alatt.) 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert (lak. uri-utcza 12. az.) 

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




