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* Dugónké* András. 
(1740—1818.) 

Vitézek életével és viselt dolgaival foglalkozik ma a világ. 
Mi is egy bajnok tiszteletreméltó képét hozzuk ismét a jele

sek érdem-csarnokába. — Itt van 
Dugonics András! Épen most 
mult el halálának évnapja. Illó, 
hogy megünnepeljük emlékeze
tünkben. # 

Csatár volt ö is, az érdem 
csillaga ragyog fényes nevén. 

A magyar nyelv és nemzeti
ség volt a szentelt zászló, mely-
lyért vivni szállott, mellyet vé
delmezett végső lehelletig. — S 
érdemjele? . . . minden igaz ma
gyar jóeralékezete. 

Az ország legmagyarabb 
megyéjében, Szegeden születve 
(1740. október 17.) tanulmányait 
is ott kezdé; s mind tudományos, 
mind erkölcsi tekintetben a leg
jobb nevelésben részesítve, esze 
és szive mivelödésével egy arány
ban fejlődött és szilárdult ha
zája iránti szerelme is. Tizenhat 
éves korában a piaristák közé 
lépett. 

A bölcsészetet N.-Károlyban, 
a hittant Nyitrán végezve, a ta
nulóból tanár lön. — Erdélyben 
költészetet és ékesszólást, Nyit
rán philosophiát tanított a nö
vendék-papságnak. 

Eközben történt, hogy a 
franciskánus Ganganelliböl pá
pává lett XIV. Kelemen, 1773. 
július 21. aláirta ama nevezetes 
„Dominus ac redemtor noster" 
bullát, melylyel a jezsuiták eltö
röltettek. Még azon év aug. 16-án 
Olaszországon és sept. 14-kén 
Magyarországon is végrehajtatott a rend feloszlatása; s ezzel, 
egyebek közt a nagyszombati egyetem is tanárok nélkül maradt. 
A királyné nem ajánlás utján akarta betölteni a megürült kathe-
drákat, hanem mérték alá állította a képességeket, a mint illik, s 

nuooNics A N D R A S . 

\ Dugonics, a mathesiB tanszékére, a királyi vizsgáló-bizottmány 
által, legméltóbbnak Ítéltetett. — 1774-ben már ott látjuk öt, 

mint királyi oktatót, a legna
gyobb szorgalommal és buzgó
sággal működni a haza reményei, 
az ifjúság nevelésében. 

, Harmincznégy éven keresz
tül ült e szép polezon, a midőn 
egészsége hanyatlásával, (1808.) 
visszavonult sziüőfóldére, hol, ki
zárólag irodalmi foglalkozással 
töltött tiz év után, 78 éves korá
ban, pihenni szállt a sirba. (1818. 
július 25-én.) 

Dugonics, mint ember és ta
nító, egyike volt a legszeretetre-
méltóbb egyéniségeknek. A be-
szédességre hajló ajkak nyájas-
sága, a jóságot tükröző szemek 
vidor tekintete, s az a derült 
homlok, mellynek márványára 
sem a gond, sem az idő, barázdát 
vésni nem tudott : a jó szív és 
tiszta léleknek, a becsületes és 
szilárd jellemnek voltak világos 
hizonyságui. 

Dugonics irodalmi munkás-
sága, olly szoros összefüggésben 
áll a korral, mellyben élt, hogy 
ennek ismerete nélkül, nem va
gyunk képesek eléggé méltá
nyolni amazt. 

Mit érne például, egysze
rűen azt tudnunk, hogy ö mathe-
sist irt ? 

De ha tudjuk, hogy első 
volt, ki magyar mennyiségtant 
adott ki, és pedig akkor adott, mi
dőn a latin nyelvet iskolák és ta
nácstermekből egyaránt kiküszö
bölni akaró ama lángeszű fejede

lem kérdésére, a m. udvari kanczellária akként nyilatkozott, hogy 
„a magyar nyelv még sokkal fejletlenebb, s az országban nem olly 
közönséges, hogy az a közügyvitel és oktatás nyelvévé téteth" 
sék" : — akkor inkább képesek leszünk e bátor föllépés h o J 



jét s rendkivüliségét megítélni, s inkább megfogható lesz előttünk 
a derék szepjsi kanonok és apát, Molnár János elragadtatása, ki a 
magyar mathesis megjelenésén ez üdvözlő versekre fakadt : 

Mtglrlt a mit regen variam. 
A tudomány fénye 
Szinte i. i.- ni., oló r.i.-lv ii 
Ilirsnségre lépe stb 

A ..Tut! tikosság IV. könyrérel-' megdönthetlen czálölatot irt a 
királyi oktató, a helyt, kormányszéknek 1784. mujus 18-án a me
gyékhez indított azon körlevelére, mellyben az állíttatott, hogy „a 
latin nyelv használatával eléggé bizonyítja a nemzet, hogy vagy 
nincs saját nyelve, vagy azon írni olvasni a polgárok nem tudnak, 
s gondolataikat irásba foglalni csak a latin nyelvben jártas tudó
sok képesek." Kézzel fogható példát akart adni az ellenkezőre, s 
meggvözni, hogy ha; azon tudományt, raellyrölázon időben még igen 
kevesen gondolkoztak, lehet magyar köntösbe öltöztetni : mennyi-1 Ezért bántotta, amazért gúnyolta. 

átadná. Hasonló tárgyú munkánk ugy sincs még.S tán akadna egy 
történetbuvár, ki a félben hagyott utat folytatni erőt érezne és 
kedvet kapna. Más hazának minden omladéka megtalálta a maga 
történetíróját : nálunk csak néhánynak akadt egy dalnoka. 

Szintén jártában-keltében szedte a nép ajkáról a „Példabeszé
dek és jeles mondások' gyűjteményét, melly szorgalmának, igaz 
hogy majd negyven évig érlelt, de valóban drága gyümölcse. A 
két vastag kötetben a magyar nyelv és népisme megbecsülhetlen 
kincseinek gazdag tárháza nyílik meg előttünk. Sajtó alá már szer
zőjük halála után kerültek, s aláírás utján, mit ö maga soha nem 
vett igénybe, büszkébb levén, semhogy akár a közönséghez kérés
sel, akár a nagyokhoz pártfogásért fordult volna. 

Saját lábán járt mindig; mint ember és író egyaránt önálló 
volt. 

Irányát s a nyelvújítás körüli eljárását a kritika nem helyeslé. 

vei inkább lehetséges, a közönségesebb és könyebbeket is magya
rul kiadni és tanítani. 

Azonban, a föllegek mind sűrűbben tornyosultak a magyar 
fölött. Könnyen megtörténhetett volna akkor, hogy nyelve az élők 
sorából kitöröltetik. 

Dugonics lelke öss/.ereszketett. A lángba borult Veszta tem
ploma s Metellus emléke támadt föl lelkében, és elhatárzá.— hogy 
a nemzet palládiumát megmentendi. 

A vállalat merészségét be kell látnunk, mihelyt ama kor vi
szonyai fölött széttekintünk. A hatalmasok vélekedését és akaratát 
az imént láttuk. Főurainkra támaszkodni mitsem lehete; — a tör
ténetírónál van rólok följegyezve, miszerint az előbb nemzeti nyel
vében, szokásaiban és népességében olly büszke, s ezeket olly fél
tékenyen őrzött aristokratia, sajátságos jelleméből mindinkább 
kivetkezett, s nemzetiségével erkölcsi erejét is elvesztegette. - A 
nemzet dereka, — és igy legerősebb része, — a nép, nem volt még 
elsatnyulva, az igaz, s erre ébresztöleg hatni, ezt zászló aló gyűj
teni, lehetett csak az egyetlen mód, nyelvünk megmentésére. 
Ámde n ;n volt, a ki hozzá leereszkedjék. Azon idők írói még nem 
tartották érdemesnek, szóba állani a néppel. FöHengös utakon, 
idegen példányok után jártak. 

Du'jonics volt itt is a legelső! A töretlen uton a nép közé 
/épe/1. 

A költészet addigi formáit és tárgyait, e téren természetesen 
nem használhatta. Uj mód szerint, uj anyagból uj alakokat kellé 
teremtenie czéljához. 

Dugonics nem rettent vissza a nehézségektől. Lelkének ereje 
mint a pálma, nemhogy megtört volna, de még nőtt a terhek alatt. 

El is érte, a mire törekedett. 
Megvetvén a népies költészet alapját, uj irányt s nagyobb ki

terjedést adott az irodalomnak egyfelől, másfelől pedig, — a mi 
föczélja volt, — a nép nagy tömegében a hazafiúi érzést, a nemzeti 
büszke öntudatot, a legi/drösb sikerrel élesztette és táplálta. 

A rendkívüli hatást, mellyet munkáival előidézett, megítélhet
jük onnan, hogy „Etelka," „Arany pereczek," „Jolánka" és „Cserei" 
czimü regnyei olly kedvességgel fogadtattak (ugyanazon polgárok 
által, kikről föntebb mondva volt, hogy „magyarul írni, olvasni 
nem tudnak"), hogy némellyikböl három kiadás is elfogyott. 
, . Nem ís csoda, hogy igy volt. 

Dugonics, munkái mindegyikében a magyar név dicsőitését 
tűzte maga elé irányul, s e czélra a legszerencsésebb tapintattal, a 
leghathatósabb forrást, a hazai történeleket használta; s hogy eze
ket minél inkább terjeszthesse, ismertetésükre annyira minden mó
dot és alkalmat felhasznált, hogy még az „Argonaulák"-ról irt 
könyvében is tudott rést találni Almos viselt dolgainak elöhordá-
sára. Nem elégedett pedig még azzal sem, hogy a magyar történe
tet csak könyvekben népszerűsítse. Fölkereste e végből a színpadot 
is. „Toldi Miklós." „Etelka Karjelben," ,,Bátori Mária" és „Kun 
László" drámáit 1790-94-ben adta ki. 

Fáradni nem tudó munkássága nem lelt határt a dolgozó
szoba falai közt. Esztendönkint egy-egy utat tett az országban. 
Száz meg száz szirtet és tetőt mászott meg, hogy az azokat koro
názó romokkal színről színre megismerkedjék. Igy irogatá„v4 ma
gyarországi várak történetéi", mellyen egész életében dolgozott; 
de a betűsorban rendezett munka összeállítását 5. betűnél mer/sza
kasztotta a halál. — A páratlan kézirat birtokosa nemzeti kincset 
tenne a haza oltárára, ha azt Akadémiánk- vagy Muzeumunknak 

Egyik sem tántorította rreg. Következetes maradt mindvégig, 
S a helyett, hogy magát mentegette volna : az időre hivatkozott, 
mint legigazabb bíróra, melly eltörli a roszat, s meghagyja, a 
mi jó. 

És igaza volt. A későbbi kor megadta neki a méltó babért. 
Olly szépen, mint igazán, mondja róla Toldy Ferencz : 23 

kötet munkáival nem csak mulattató és tanulságos olvasmányt 
nyújtott, a hathatósan képviselt erkölcsi és nemzeti érzület által 
nemcsak gyakorlati hatással volt az életre : de a kÖzép-nemesBég-
nél és népnél legtisztábban fenmaradt magyar gondolkozás, érzés 
és kifejezésmód behozatalával az irodalomba, ezt nemcsak haszno
san megtermékenyítette, hanem soha nem hallgató intést adott 
irólársainak, miszerint azon pólus, melly felé az irodalom hajóját 
kormányozni kell, nem más, mint a nemzeti valóság. 

Legyen áldásban köztünk emlékezete!*) V. SzalhmáriKároly. 

É g e t i r á l ő . 

Néma és hallgatag a falu, mint egy sir, 
A nép csakúgy lassan beszélget most benne. 
Csöndcsen rakosgat a puszta udvaron 
11i-a'initt egy ember, 
Es a munka közben 
Sűrűen felsóhajt s feltekint az égre. 
Feltekint, oda néz, olly hosszan, olly mélyen . . 
Pedig mit ott keres — nem látja szemével. 

Nem igy volt itt egykor, sürgött forgott e nép, 
Égett a munka a fürge kezek között; 
Vidámon enyelgett, játszott az ifjúság, — 
Dal kélt az ajkakon, 
Rózsa nyilt az arezon, 
Mellyet a bőség dus harmattal öntözött. 
Dal kihalt, a rózsa hulavány és sárgit 
A keserű inség bus fuvalatnrn. 

A dalos madár is kerüli e helyet, 
Nem száll a lombtalan, üszkös, csonka fákra. 
Jámbor gólyapárok repkednek csuk néhol, 
S szintén látszik rajtok — 
Nagy nz aggodalmok : 
Nem találnak többé elhagyott fiókra. 
Ali ugyan a kémény, mellyen volt a fészek, — 
A fészket nem hagyta helyén az enyészet. 

Mindenütt a földig összeégett házak . . .! 
Itt-ott áll egy kormos, félig roskadott fal 
Széna, szalmn-féle alacsony tetővel; 
Az is csak ugy hányva 
Van még most reája. 
Hogy daczoljon ha bir, esővel, viharral. 
Kapu, kerités nincs, egész falu — utcza, 
Égett gerenda-fák szélyelszórva rajta. 

Nem is igen jár most erre semmi utas, 
A korcsma is üres, ott gyászol magában. 
Akad azért ollykor egy egy kicsiny bitű. 

* ) Dugonicsról már a V. U. 1855. 22. számában emlékeztünk, s ugyanott kdzlöUük 
a szegedi temetőben álló tirtmltkének rajzát is. Az emléket Dugonics derék rendtartásai,* 
kegyesrendiek,emeltetek 1846-ban vörösmárványból gülaalakban.s miThannFerencz mér
nök ur hú rajza után ismertettük lapunkban. — A szegedi városházi tanácsteremben függ* 
arczképe mintegy 2S évvel ezelőtt készült a „Magyar példabeszédek" elején közlött rér-
metszet után, melly ;L mi képünktől annyiban eltérő, hogy amaz idősb korában ábrázolja * 
nagy hazafit. >';<•> * 
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A ki azzal véli 
A bajon segitni, — 
Ha egy sugárt iszik szivének bujában. 
Pedig hej! gazduram, az nem is szükséges, 
Csak az ennivaló volnn elégséges ?! . . 

Az évi munkabér : hamu, szén és p.rje, 
Nem nagyon sok fordul abból a konyhára; 
Azért ne csüggedj el, vessd szived reményét. 
Lelked bizodalmát 
Abba, a ki gondját 
Fordítja l i l jomra és égi madárra. 
,Iól lesz az veled is, mert ö legjobb atya. 
Próbál és a hivet dúsan jutalmazza. 

Kössd össze szorgalmad Isten kegyelmével, 
S el-fog tűnni e gyász omlott falaidról; 
Arczodon egészség e öröm fog ragyogni 
Nem bu és fájdalom, 
A miként most vagyon. 
Biztosítsd, a minek veszedelem ártbat. 
Ép lesz a vetésed, ép marad a hazad ! Feje* litván. 

Ismét néhány szú nemzeti hagyományaink és a 
tájftzógyüjtés ügyében. 

(Viie .l 

Napjainkban, különösen fiatalabb irodalmáraink közt nem cse
kély azok száma,kik egész erejükkel iparkodnak a nép iróivá lenni 
s írnak is müveket, meggyőződésük szerint népiesehet, de mellyek 
nagyobb része a józan kritikától nehezen fogja e szép nevezetét 
megérdemlem; mert — hiszem, nem egyéni nézetem — nem azon 
mű viseli magán a népszerűség jellegét, mellyben minden, még az 
utolsó pór által érthetlen kitétel is hiányzik; pedig sokan ebben 
helyezik népiességöket, mit sokszor igenis pórias kifejezéseik iga
zolni látszanak : hanem a népszerű műnek a nép nyelvén irtnak 
ugyan, de egyszersmind a népszellemet visszaadónak kell lennie; 
mit hogy valaki elérhessen, mindenekelőtt a nép szellemébe, gon
dolkodása, egész kebelvilága, szokásaiba s egyéb eredetiségeibe 
mintegy belenőnie; szóval a népirónak magának mintegy nép em
berévé kell válnia. Mi, hogy sokra nézve, egyedül a népszellem 
tolmácsolta hagyományok tanulmányozása által érhető el, igen vi
lágos. Különösen tehát, fiatal irodalmáraink, kik népirókká óhajta
nak válni : a népet, mellyben a nemzeti lélek eredetileg tanyáz, 
tanulmányozzák, kisérjék szokásait; hallgassák ki kedvelt re
géit, mondáit; söt egyes kifejezései-, hasonlatai-, talányaitól se 
kíméljék figyelmöket, szóval,lessék ki lelke minden mozzanatait; s 
az illy nyomon létrejött müveik leendenek a nép szellemének tük
rei. — Apáink a magyar életrevalóságát megmutatták a világnak 
annyiszor, a hányszor keletet, uyugotot agyon nyomással fenyegette. 
Mutassuk meg mi is most, hogy apáink lelke nem hagyott cl ben
nünket, most, midőn többé nem egyedül a physikai erő s ügyes
ség; hanem, és pedig kiválólag a szellemi élet nyilatkozatai szol
gálnak mérvül a népek életrevalóságának megítélésében. 

Gyűjtsünk vállvetve, s ha az igy minden oldalról egybegyü-
lendett, minden nemzeti mozzanatot visszatükröző adatok nyomán 
sikerülend,nemzeti szellemünket igazi mivoltában föltüntetni: csak 
akkor remélhetjük s várhatjuk is jogosan a tudományos külföld 
általi méltánylást; csak akkor fogjuk holmi boldogtalanok ellené
ben megmutathatni, hogy mi még sem vagyunk olly minden fen-
söbb érzetből kivetkőzött vad nép, millyennek ök minket örömest 
szeretnének tartani: süt nemcsak mi nem vagyunk ollyanok, de 
apáink sem voltak, hanem szellemi emelkedettségükben épen nem 
álltak alantabb azon hánykolódók őseinél. Ha mi nekik hagvomá-
nyaink utján be tudjuk bizonyítani, hogy jóllehet nekik korábbi 
irodalmi emlékeik vannak, a mieink a hazánkat ért ezer és ezer 
viszontagság közt elenyészvén; de azért apáik a mi elődeinket mü 
veltség tekintetében épen nem haladták fölül, söt általunk nem 
egy részben túlszárnyaltalak : akkor talán kényszerülni fognak 
nemzetünk rágalmazásától tartózkodni és ha hála telik tőlük, kö-
szönetet fognak szavazni a magyarnak, ki nem egyszer védbástyául 
szolgált, hogy ők maguk emlékestül nevestül el ne tűnjenek a föld 
hátáról. 

Ne kíméljünk e tekintetben semmi fáradságot; még most van 
idő; de évek múlva — megtörténhetik — legjobb akarat mellett 
sem gyűjthetünk. Mert a fiatal sarjadék, az ősöknek előtte már ne-

' vetségeseknek látszó mondái, regéi, szokásai, szóval : hagyományai 
iránt naponként kevesebb érdekkel kezd viseltetni; az öregek pe
dig, nem levén kinek elbeszélni kedvelt regéiket, vagy figyelmök 
az ujabb viszonyok következtében ezerféle anyagi érdek által ma
gúvá tereltetvén, s az úgynevezett polgárisodásnak mindig jobban 
és jobban engedvén, azokat lassanként feledik és ősi szokásaiktól 
eltérnek; s ha ezek följegyzés nélkül maradnak, ki fog arról ke
zeskedni, hogy némelly elleneink által még inkább meg nem szi-
lárdittatik azon balvélemény, mintha mi holt nemzet volnánk, olly 
nemzet, melly szellemi múlttal s életrevalósággal legkevésbé sem 
dicsekedhetik. 

Vagy ahhoz mit szolunk, hu tétlenségünkben az idegenek fog
ják hagyományos szellemi kincstárunkat, mint sajátjukat, minden
esetre a mi rovásunkra,kizsákmányolni?! Nem hiányzanak példák. 

Még valamit röviden a tájszógyüjtésröL 
Ki az irodalmi nyelvet némi figyelemmel kiséri, gyakran na

gyon is helytelenül gyártott szókat olvashat, s ollyanokat hallhat, 
hogy magyar hanghoz szokott füle rázkődásba jő hallatukra. Ta-
gadhatlan, hogy némelly szófaragók tulságig visszaélnek s köny-
nyelmüen játékoskodnak édes nyelvünkkel, rá akarván nemzetünkre 

i erőszakolni csodaszülötteiket. Ne igy, uvuim, ne igy! hanem les-
sük meg népünk száját, és sok esetben a szándékolt jelentésnek 
mingyártmányainknál sokkal megfelelőbb, erőteljes eredeti elne
vezésével találkozandunk e vagy ama táji nép szójárásában; s ha 
ezt tcszszük, milly tömérdek idétlen gyártmánytól lesz megment
hető irodalmunk?! 

A felhozott okon kivül még más haszna is van a tájszógyüj-
tésuek. Sokszor egy szócska nem álmodott fényt deríthet. Régibb 
oklevelekben olvashatunk szókat, mellyek előttünk ismeretlenek s 
népünk nagy része közt is már elavultak; de lehet táj, hol azok 
még életnek örvendenek, s napfényre hozatva közhasznú szolgá
latot tehetnek. 

A hely-, csatád-, személyneveket, ide számitvári a nép által 
használni szeretett gúnyneveket is. följegyzeni szükséges. Ezek üsz-

1 szógyűjtése pedig jelenleg annyival halasztliatlauabb, minthogy a 
mindenfelé életbeléptetett tagosítás, vasúti hálózatok stb. a szán
tóföldek, dűlök fekvését megváltoztatván, ezek régi elnevezéseiktől 

'nagyánt megfosztatnak. „Pedig, — mint a „Buzgó óhajtás" szerzője 
írja - ez igénytelen nevekben is egyegv emUíkköve rejlik elenyé
szett multunknak; némellvik egy hajdan létezett, s okiratainkban 
emlegetett helységnek vagy jelentékeny esemény színhelyének ne-

(vét tartá fönn, s így ollykor nagybecsű okleveleink críeményének 
szolgál kulcsául." 

Végre szükséges a meslerscgi műszavak, játékszerek, épület- és 
hjijórészek neveinek följegyzése is, és pedig minélelöbb; mert ez 
ügy — mint a „Buzgó óhajtásban" mondatik - annyival sürgetőbb 
jelenben, minthogy a nagyszótári munkalatok bevégzése közeledik 
és az összehasonlító nyelvészet fölöttébb hasznos munkássága 
nyelvtudományunk javára folyton gyarnpodóhaii levén,csak nyelv
birtokunk minél teljesebb összeállítása nyomán rendelkezhetik 

|annak anyagával sikeresen, az ejfltte lebegő nagy kérdések meg-
1 oldására." 

Különösen hasznos szolgálatot tehetnek e téren a népnevelés 
'emberei, kiknek folytonos alkalmuk van, környezetük mindennemű 
szellemi mozzanatait megfigyelni, s igy azokat pontos följegyzés 
nyomán kellő helyen köztudomásra juttatni. De, hogy ezt czélsze-
rüen tehessék, a már meglevő gyűjteményekkel kellene közelebbről 
megismerkedniük; minők a példabeszédek, közmondások, népda
lok, mondák, mesék-gyűjteménye, Ballagi Mór, Érdél) i János, (íaál 
Györgytől, ez utóbbi kiadva Toldy Ferencz és Kazinczy Gábor 
által. A tájszavak gyűjteménye I. kötet 1838-ban a magyar Aka-
adeinia által kiadva; főleg pedig a nemzeti hagyományok k ivá ló 
kincstára a „Magyar Mythologia" Ipolyi Arnoldtól, mellyet vajha 
többen ismernének. 

S íme ezennel jóformán meg is uevezvék azon munkás férfiak, 
kikhez az efféle gyűjtemények beküldhetők, de fő l eg a magyar tu
dományos Akadémiában volna mind ennek legczélszerübb besze
dési helye, hol a nemzet szellemi munkásságának mintegy köz
pontját óhajtjuk lelhetni. Ha pedig valaki akár szomszédság vagy 
különös bizalom vagy épen kézufban esö alkalommal akár Hévész 
Imre vagy Lugossy József urakhoz Debreczenbe, akár Csaplár Be
nedek gymn. tanárhoz Szegedre, v a g y Ssabó Karoly g v m n . tanárhoz 

c vaffv alulirthoz Tisza Ör s r e (Tisza-Füred mel le t t ) Nagy-Körösre vagy 



nyújtaná be gyűjteményét,épen nem fogná a czélt eltéveszteni. Fő 
dolog a buzgógyüjtés s mindenkép sürögésez ügy körül - Vajha 
az ez iránti buzgalom minél többek lelkében meghonosuljon! 

Debrecaeni János. 

A regénye* Vágvolgy. 
f S . l f U l M . ) 

S z k a 1 k a. 

Már itt a fokozatosan szépülő tájkép, a szépség legmagasabb 
fákat éri el. A bérezek egymásra tornyosuló erdőségekkel födött 
tömegei korlátozzák két oldalról a kilátást. A jobbparton, hol a 
hajdani apátság romjai feküsznek, a hegyláncz egészen a Vág part
jához közeledik. Balparton sikság terül el, mellyen itt-ott kimaga-
Buló faluk tornyai ötlenek szemeinkbe. Távol a háttérben óriási 
hegy lánczolatok emelkednek egymás fölé, mig végre a messze tá
volban csak a hegylánczolatok azon homályos körvonalait birjuk 
kivenni, hol a mennybolt azúr kéksége a hegyek határozatlan ké-
kességével mintegy összeolvad. Alant a Vág ezüst szinü hullámai 
hömpölyögnek, egész tájképeket vagy csak a parton szomorkodni 
látszó egyes füzbokrokat tükrözvén vissza, mi az egész tájnak bizo
nyos elevenséget kölcsönöz. 

Egy hosszú mere
dek uton érünk fel az 
apátság elhagyatott s 
megrongált nagyszerű 
mogorva épületeihez, 
ennek közelében egy 
keskeny nyílású bar
langot vehetünk észre, 
mellyben a keresztyén 
vallás behozatalakor, 
ennek egyik buzgó 
terjesztője, Benedek 
nevű remete, lakott. E 
barlangról, egy monda 
kering a nép ajkán, 
érdekesnek vélem 
megemlíteni: Egyszer 
ugyanis az emiitett 
remetét rablók tárna-
dák meg azon biztos 
hiszemben, hogy nála, 
miután temérdek 
ajándékot kapott , 
nagy mennyiségű kin
cseket fognak találni. 
A remete csak akkor 
vette észre a készü
lőben levő, reá nézve 
nagyon is komoly tréfát, 
rejteke felé közeledének; 

A r e g é n y e s V á g v o l g y : Szkalka. 

rablók már a barlang belső 
a csodák csodája: a remete 

midőn a 
de most jő 

kívánságára a barlang egyik oldalfala hirtelen kinyílt, s azon a re 
mete nyakra főre kisurrant. A rablók e nem várt véletlen eseményt 
valami túlvilági szellem titkosan működő segély hatalmának tulaj
donitvan, . . . megfutamodtak. . . . A rablók néhány nap eltöltével 
mélyebb megfontolás után ismét arra határozták magukat: hogy 
a sok kincs miatt mégis érdemes lesz a túlvilági szellemmel czim-
boráskodó remetébe még egyszer belekapczáskodni. S ugy lőn, 
. . . a remetét épen a Vágra kikonyöklö egyik sziklaormon gondo
latokba mélyedten találták . . . a rablók nem sokat teketóriáztak, 
nyakon csípték s aztán a szikla ormáról a mélységbe lódították 
vala. 

A rabbik nagy kíváncsisággal utána bátnnlának, s csak akkor 
sajnálták meg a kincses garmadák remetebirtokosát, midőn a se
gélyre sietönek hitt égi szellem kimaradását látták s a remete víz
be fult. A nép kifogta hulláját, s eltemette. Később Zoezard, a Zo-
borhegyi apátság alapitójának csontjaival, ki a remetének tanítója 
8 barátja volt, ezüst koporsóba rakták s a nyitrai székesegyházba 
helyezték. 

Az Árpádok kihaltával bekövetkezett zivataros időszakban 
Csák Máté hadai az ezüst koporsót zsákmányul elfoglalván, & por
ladozó csontokat szétszórták. Később a szentek közé iktattatott. 

Az utókornak a szentek iránti kegyelete, emlékére a nedves bar
langban köszobrot állított. 

A remete lábnyomai s a kősziklában több kisebb nagyobb 
üregek ma is láthatók; a köznép hiedelme csodatevő erőt tulajdo
nit ezeknek. 

A fönemlitett kolostort Jakab nyitrai püspök épitette 1222-
ben és pedig sz. Benedek tiszteletére, tehát a Benedek szerzet 
számára. Később a jezsuiták kezére került, melly rendet, midőn IX 
József az élők sorából kitörölte, az iskolai alapítványok birtoka 
lön, most az épületek elhagyatva állanak, az enyészet romboló szel
leme vette pártfogása alá. 

A kolostorhoz közel eső azon sziklafokra, mellyröl sz. Benede
ket a haramiák a mélységbe dobták, a gazdag Thurzó György 
1520-ban templomot építtetett. Most már ez is a kolostor szomorú 
sorsában osztozik, az idő feneketlen gyomra több étvágyat tanúsí
tott ez iránt, a mennyiben örlö fogainak sokkal kegyetlenebb nyo
mai látszanak meg rajta. Igy van ez „az ég alatt a föld szinén." . . . 
Hol hajdan fény és hatalom csillogott, jólét, kényelem s lakmáro
zás elegité ki néhányaknak az élet iránt táplált igényeit, ott most 
mindenütt elhagyottság s pusztulás nyomai látszanak, a mulandó
ság láthatlan szellemfegyvere dúlja szét az egykori emberi hatalmat 
és erőt visszatükröző müveket. — De hagyjuk el a sírokat . . . s 

térjünk át az élők a 
természet gyönyöreit 
élvezők ösvényére : 

A minta Vág túl
partjára érünk, nem 
messze egy regényes 
oldalvölgyben élőnk
be tűnik Teplicz. 

Verona. 
E sokat emlegetett 

hatalmas és csaknem be-
vebetlen erősség az Ets 
(Adige) mindkét partján 
fekszik, melly itt néhány 
erős kanyorodást tesz. A 
két városrészt négy hid 
kötí össze, mellyekhez 
még délről a vaspályahid 
járul. A város mintegy 
60,000 lakost számlál. A 
helyőrség bekc idején 
15,000 főből áll. 

V e r o n a erőssége 
egy régi körfalból s több 
elkülönített erődből áll. 
A z előbbit az Ets j o b b 
partján nyolez bástya ké
pezi. A folyónak a va,-

rosba lépésénél van a St. Proculo erőd, kifolyásánál pedig a Hesz erőd. E két 
pont közt a váracsok egész sorozata nyúlik el. — A váraceok ferdényalakban 
épitvék, leghosszabb oldalukkal a város felé fordulva. Egymástóli távolsá
guk mintegy 1800 láb. 

Ezek mindegyike igen erős, s bombákkal daezoló kaszárnyák Kai van 
eUátva. 

A táborhely az erődök mögött 9000 láb hosszn és 6000 láb széles. E 
táborban 60—80 ezer ember kényelmesen megfér. 

A főföldsancz nagy számú kapukkal van ellátva, ugy hogy félóra alatt 
legalább 25,000 ember képes azokon kirohanni, vagy visszavonulni. 

A balparti erősítések nem olly nagyszerűek ugyan, mint a jobb partiak; 
mindamellett kitűnő figyelmet érdemelnek. A földsancz haaonlag bástyázva 
van. A bejárást a régi San Felice var védi, melly egy meredek sziklán áll, a 
mellynek közelében még különféle sánezok és tornyok vannak. (Ennek s a 
San Pietro kaszárnya rajzát közöltük a V . TJ. 1858. 39. számában.) 

Bizonyos tekintetben Verona védelmi területéhez számitandók még a 
rivoű-i fönn síkon és a velenczei remetelaknál épült erődítési müvek is. E pon
tok felette nagy fontosságúak. A rivoli-i fónnsikon (plateau) három váracs 
(Rivoli, Wratislav és Molinári) és több Maximilian-torony van. 

A z Ets folyó szélessége Verona és Legnano közt 260—320 láb. E té
ren sekély seholsem található. Veronánál a víz folyása mély, meglehetős se
bes, miért nagyobb csapattestek nem egy könnyen juthatnának a túlpartra. 

Mindezen erősitvények csak a legújabb időben jöttek létre, különösen 
az 1848 —184í)-iki események alatt tett tapasztalatok következtében, 1848-ig 
mintegy 18 millió frt fordíttatott ez erősségre: 1854-ig pedig 25 millióra 
rúgtak a ráfordított költségek. 



V e r o n * . 



Valószínű ld»-i>r«léták. 
Átalánosan el van terjedve azon tévedésen nyugvó szokás, hogy 

a következő évszak minőségét annak kezdetén tapasztalt egyes tü
neményekből, minők péld. korai eper, egyes fecskék korai megjele
nése sat. próbálgatják előre megjósolni. E tünemények csalékonyak, 
s többnyire csak enyhe télnek, vagy a megelőző ősz szép időjárásá
nak kövi'tkczméuyei. Esy fecske bizonyára meg nem jelent nyarat; 
de több o-ondosan észlelt légtüneményböl átalában meglehetősen 
biztos következtetést vonhatunk a legközelebb beállandó évszak 
minőségére. Nedves ősz után, ha rá enyhe tél következett, közön
ségesen száraz és hideg tavaszt várhatunk Ha a nyár rendkívül 
nedves, a legközelebbi tél zordon lesz, mert a föld melegsége a 
szokatlan kigözölgés által elvész. Esős nyár után a vadrózsabokrok 
a rendesnél nagyobb mennyiségű gyümölcsöt teremnek; ezen bok
rok szokatlan Termékenysége rendszerint igen hideg tél előjeléül 
szokott tekintetni. 

Nagv viharok, esőzések vagy más heves rázkódásai a felhők
nek, a válság egy nemét idézik elö a légkörben, ugy hogy rend
szerint hónapokig tartó jó, vagy rosz idő lesz azok eredménye. Ter
méketlen esztendőre többnyire esős tél következik, valamint a 
liideg barátságtalan ősz zordon tél előjele. Nagyon hideg hónapok, 
vagy évszakokra rendszerint sok eső és hideg nyár következik. 

" De lássuk egyenkint azon jeleket, mellyekböl időváltozást le
het jósolnunk, még pedig l) a nörények, 2) az állatok országából, 
végre pedig egyéb légköri észleletek szerint. 

1. \(jvélljCk. Lehetlen, hogy némelly növények rendkivüli ér
zékenysége magára ne vonja figyelmünket. Azon növények közt, 
mellyek éghajlatunk alatt átalában el vannak terjedve, igen sokan 
csalhatlan jelekkel bírnak, mellyek esőt vagy más légköri válto
zást megjósolnak. Némelly virágok kinyilta és bezáródása nem 
annyira a világosság Íratásának, mint inkább a légkör sajátságának 
tulajdonítandó, s kinyiltuk vagy összevonódásuk annak közel meg
változását jelentik. 

A csirizét madárkur (stellaria média) természeti légmérönek 
tekinthető; mert ha apró fehér virágai bezáródnak, bizonyos, hogy 
nemsokára esőzés áll be, mig száraz időben e virágocskák rendsze
rint reggel 9 órától délig teljesen kinyilva maradnak. Eső után le
csüggnek, dc néhány nap mulvn ismét visszanyerik természetes 
egyenes állásukat. 

A tzegfá csak. napsugárra nyilik meg, s este felé vagy eső 
előtt becsukódik. 

A piros tikszem (anugallis arvensis) joggal neveztetik „szegény 
ember légméröjének." E kisded növény egész nyáron át virágzik 
taridföldeinken és kérteinkben. Ha szép apró vörös virágai reggel 
egészen kinyiinak, rendszerint szép napot várhatunk; de ha gyen
géd szirmai zárva maradnak, bizton esőre számithatunk. 

A bakszakái (tragopogon pratensis) ködös időben nem nyilik 
meg. Az a különös sajátsága van, hogy délben összevonja szirmait, 
miért is némelly vidéken a parusztgyerköczök ebből szokták a de
let meghatározni. 

Keiths növénytanában határozottan állitja, hogy ha a szibé
riai dudra-csorbóka (Saudistel) éjjel zárva vau, a következő nap 
szép lesz, s ha kinyilik, köd és cső fog bekövetkezni. 

Ha az afrikai f/yürürirág (calendula pluvialis) még 7 órakor 
reggel, vagy este zárva marad, esőre számithatunk. Ha a lökére le
veleit összehúzza, égiháborut és záporesőt várhatunk. A kornisfű 
felnyitja kék szemeit, a déli napot üdvözlendő, de eső előtt becsu
kódik. A dicsófü (szigoráll, veronica chamaedris), a tüskebokrok 
közönséges kedvencze, szirmait eső előtt bevonja, de ha megszűnt 
esni, újra kiderül. 

A madársóska (oxalis acetosella), ha az éj közeledik, hármas 
leveleit összevonja, mert fölötte gyenge alkotásuak, s virágait a 
földre ereszti, illy módon oltalmazván leggyengédebb részeit; mi
helyt azonban a hajnal felpirul, újra kifejti szépségét. 

A hölgyömül (Habiehtskraut) legtöbb faja szinten hajnalban 
nyilik, s délután összehúzódik. A katáng (eyehorium intybus) szép 
virágai megjelentik a hajnal kezdetét. A növényvilág egy más faja 
t. i. az ökörszem aranyrirág (bellis perennis), szintén méltó a meg
említésre, melly napkeltével megnyílik, alkonyatkor pedig össze-
vonódik. 

A nagy fehér száztsortzép (chrysantheam leucantheurn) előre 
megjóso l j a a zivatart, előtte bezárván virágait. 

A dérdararirág (draba alpina), az ezerjófü, a télizöld, éjjelre 
mind leboesátják virágukat, mindha aludnának, nehogy az esőtől 
még nedves lég virágporukat megkárosítsa. 

A fehér rizililion; (nymphaca alba) és többen a kétfal kasokhoz 
tartozó növényekből a csendes tiszta vízben leveleiket nappal ki
terjesztik, éjjelre pedig összevonják. • V r j r b6vr lkr i jk . I 

D r . Hntz Ferencz linszunkcrteszcti tanintézete. 

Az intézet főczélja n gazdasági kertészet s főleg a gyümölcs és szőlő
termesztésnek terjesztése honunkban. A tanfolyam 3 évig tart. Ez évi tan
folyam jövő september elején nyilik ineg. Az előadás magyar éí német 
nyelven történik, sokan elégségesnek látnák egyedül magátja magyar nyelvet, 
mivel igy kétszer annyit lehetne előadni, az úgyis rövid idő alatt. A Tői-
veendő e nyelvek egyikén olvasni s irni is tudjon s illető lelkésze által erköl
cséről bizonyítványt hozzon: évenkint 8 ki - és ugyanannyi belép az intézetbe, 
kik 14 évesnél fiatalabbak ne legyenek. A tanfolyam végével a tanítvány 
nyilvános próbatétet tesz a Magyar Gazdasági egyesület által kiküldött 
két tekintélyes egyén előtt, kiktől aztán bizonyítványt kap. Az intézetben 
levők napkeltével munkába állnak, 7 órától 8-ig reggeliznek, 12-től l-ig 
ebédelnek, fél öttől ötig ozsonnúznak s ezután napnyugotig ismét dolgoznak. 
A nyugalomra és dologra harang ad jelt. A munka ugy van felosztva, hogy 
a tanítvány a tanfolyam alatt minden munkában gyakoroltassék. A 3 téli 
hónap elméleti képezésre szolgál, de ez idő alatt is tartozik naponkint 5 — 6 
óráig künn a kertben avagy kosár-, gyékény-, méhkas-kötéssel stb. benn a 
teremben foglalkozni. Ünnep- és vasárnapon az illető isteni szolgálatra 
menni és az el nem kerülhető kertészi teendőket teljesitni tartozik, millyen 
az őrködés, a melegágyak kinyitása, betakarása, öntözés. A tanítvány köteles 
nyáron 10, télen 9-órakor szállásán lenni. Minden tanitványnyal közvetlenül 
dr. Entz rendelkezik, mint az intézet igazgatója. Az elméleti tanitás tárgya: 
növénytan, ásványtan, állattan, természettan elemei, vegytan, kertművészet 
elemei. A gyakorlati tanításhoz tartozik a gyümölcs eltartás módja fris vagy 
szárított avagy akár az eltartásra alkalmas állapotban; illyen az aszalás, befő
zés; eczet, bor, pezsgő és méz készítése, gyümölcsből stb.; útmutatás a fák
nak messze küldésére szükséges nyalábolásban. Tisztán gyakorlati foglal
kozások : 1) Konyhakerti növények növelése. 2) Gyümölcsfutenyésztés. 3) 
Szőlőmivelé8. 4) Gyógynövények mivelése. 5) Kisérletkép mivelése minden 
uj kereskedelmi- s ipar-növénynek, hogy azoknak haszna s valódi mivelési 
módja mielőbb köztudomásra jusson. (5) Kerti és gazdasági vetemény mag
vak mivelése. 7) Növénymivelés melegágyban. 8) Kövényszaporitás és neme
sítés stb. — Ez intézet eddig is a legszebb eredménynyel működött - a ker
tészetnek már több apostola került ki onnét. Egyesek s községek részesiték 
pártfogásukban, s saját költségükön küldtek be oda növendékeket s kétséget 
nem szenved, hogy e példát évenkint több és töbh község követi, ugy hogy 
az intézet nemsokára nagyszerűvé növi ki magát. 

Fátyol K á r o l y bandája . 

Hazánk majd minden előbbkelő vidékén vannak nevezetes czigányban-
dáink, mellyek a magyar nótát velük született sajátságom ösztönnél és hiva
tásnál fogva jelesül húzzuk. 

De mégis van egy zenész Magyarországon, kihez, a magyar nóta elő
adását illetőleg, nem hasonlíthatunk senkit, ki művészetében páratlan, kitől 
megvárjuk, hogy a magyar zeneművészet eszméjét óvja és megtartsa azon 
reátámadó tisztátalan irány ellen, mellynek az ujabb nemzedékből alig bir 
egy-két emberünk ellenállni. 

E zenész nem más, mint Fátyol Károly, a bűbájos magyar gordonkás, 
ki ha sovány markába fogja hangszerét, nála a zenei gondolat jobban kezd 
ki hangzani, mint másnál; mintha megérczesednék; s rnidőn már vege a dal
lamnak, annak hatása utánhangzik a kedélyben azon tul is, mint az elhúzott 
harang, s folytatja magát, mint illat a rózsa életét. 

Fátyol született N.-Károlyban 1830-ik évben, s mint kis bőgős, 8 évig 
volt Bunkó Antal bandájában. Itt akadt, mint porszem közt gyémántra, egy 
szatmármtgyei birtokos mübarát Fátyolra, itt ismerte fel az egyszerű kis 
bőgősben azon ritka tehetséget, melly később — mint a következés már ed
dig is mutatja -- annyira meglepte a magyar zene barátait. Ö vette ki a ban
dából és pártfogolása által jóformán oldala mellett képződött a genialis ma
gyar gordonkás azzá, a mi. E művészetpártoló férfiú, Ujfalussy György ur, 
egyik derék tagja azon Ujfalussy családnak, melly a magyar zene iránti sze
retetben régibb idő óta annyira kitűnt, ö mutatta be Fátyolt egy-két év 
előtt néhány pesti műértő körben, minek következése az lön, hogy a nem
zeti szinpad is megnyílt előtte, hol igen nagy tetszéssel lépett föl néhányszor 
a mult télen. S méltán. 

Mert Fátyol Károly, ki korunk legeredetibb magyar zenészei egyiké
nek mondható, és technikai tekintetben is versenyezhetne bármellyik virtuóz
zal, nem abban keresi művészetének fényoldalát, hogy mesterkélt és előadási 
nehézségekkel egybekötött darabokkal haseon, de használja n legkerekebb 
formát, az igazi magyar j e llemhezillö tiszta, átlátszó előadást, mellyben nyu
godni látszik a belevetett zenei eszme, a magára hagyott költői szépség, mint 
kristályvíz fenekén a fényes tárgy. Elvárja az alkalmat, más szóval a kedély 
hangulatát, midőn osztán fokozott tűzzel játszik, s minél többször hallja az 
ember, annál jobban tetszik játéka, annál inkább megkedveljük modorát. Van 
játékában valami ünnepélyesség, melly kizár minden dagályt, minden ára-



dozást; játéka tiszta érzést fanusit és szívhez szól. Föllépése szerény és 
megnyerő. 

Ezek Fátyolnak főismertetö jegyei. Ez hatja meg a magyar embert is 
legjobban, ki, mint folyvást tapasztaljuk, olly igen szereti Fátyol játékát 
hallgatni, és mellette lelkesülni vagy elmerengeni. 

Mióta Csermák, Lavotta, Bihari letűntek, nem volt olly gyakorlati ze
nészünk, mint Fátyol Károly, ki ugy meg tudja teremteni a legegyszerűbb 
magyar nótát, olly életet leheljen a különben rideg népdnlba is. 

Igen nemes és hálás feladat volna, Fátyol j ó tulajdonait fiatalabb zené
szeinkbe oltani. E végett indult mult tavaszszal a lelkes Simonffy Kálmán 
e<ry nagyobb körútra vele, n jeles Pecsenyánszkv Jánossal együtt; egyesül
tek, hogy terjeszszék a valódi magyar zenét. Eddig bejárták az ország nagy 
részét s a mint vidéki tudósításokból tudjuk, mindenütt szives fogadtatásra. 

elismerésre találtak. Simontry Kálmán meg van győződve, hogy ő ott, hol 
Fátyol megjelent s még meg fog jelenni, s midőn géniusza j ó kedvében vnn, 
és teljes erejében nyilatkozik : irányudálag, fejlesztőleg fog hatni nz itju mű
vészi jelöltekre. Az emberek érzékeit a magyar zene felfogásúra idomítani, 
nemesíteni fogja; söt csinálni fog érzéket ott, a hol uincs. És igy műértelmi-
séget terjesztvén : fogékonyakká képezi a lelkeket olly gyönyörökre, mely-
lyek, mert szellemiek : lcgméltóbbak az emberke*. ' 

Társai Arany Pista (brácsos), Dula Jóska (kontrás), annyira értik Fá
tyolnak változatos játékát, és ugy tudják kisérni szubitil röptű magyaros 
phantasiáját, hogy vele mintegy összeolvadva látszanak lenni, ugy hogy ha 
hármukat halljuk, a leginagyarosnbh zene mellett, egyszersmind n legtisz-
túbbnt is élvezzük. 

Legközelebb, mint halljuk, Erdélybe szándékoznak. 

T Á R H Á Z . 
Fürdői élet. 

A l - V á c a a (Zaránd). Korosbánya, július végén. A z utas, ha Magyaror
szágról j ö Halmágyon keresztül, áthatolva a hegyeken, egy nyilt térre jut. 
Ott jobbra fekszik a falutól elnevezett váczat fürdő. 

Árnyas nyár- és hárssorok vezetnek egész a fürdőig, hol jobb felől pa
rasztházak fejérlenek a domboldalon, tovább a fürdői étterem a bérlő laká
val, melly felett az urasági lak áll. 

A fürdői lakok körül tisztára sepert utak kanyarodnak, mellyek fölé 
hársfák vetnek sötét árnyékot. A séta után homályos bokor-erdő mellett 
nyugpadok kínálkoznak a pihenni vágyóknak, mig a tér közepén füszőnyeg 
terül, itt-ott mosolygó virág-ágyakkal. 

A bozóttól nem messze a Körös vize csörg kavicsos medrében, melly 
nyáron át fenékig engedi láttatni tiszta, haldus belsejét. — Közelről erdők 
látszanak kopasz szirtek fölött, mellyek csúcsán nyáját legeltetve, hangoz
tatja a pásztor andalító furulyáját. 

Távol sötétlenek a havasok kékes ormaikkal, hova a felbök nyugodni 
szállnak, honnan a vihar ébred, s hová ha a villám leüt, mély dördületet 
kelt a viszhangzó begyekben. . . . 

Kis téren, a begy alatt vándor szél rezgeti a nyárleveleket a fürdő fe
lett. . . . 

A forradalom előtt kedv lakott a nyári évszak alatt Váczán; messze 
földről jöttek szórakozást és gyógyeröt keresni, s mind a kettőt meglelek. 

Gyakran annyi vendég gyűlt itt össze,hogy a fürdői lakszobák nem lé
vén elégségesek, a falu lakosaitól vették ki házaikat bérbe, s folyt a zene, a 
táncz és j ó kedv villanyozta fel az ott levőket. 

Hová lett az öröm? a kedv halt-e ki a szívből, vagy pedig azon kor 
emberei? . . 

1851-ben újra feléledt a vigság, de a következő években ismét kihalt, 
s ámbár ollykor még sokan gyűltek össze a közeli újról ide mulatni, de nem 
volt többé a régi vigság. 

A jelen évben ismét többen jőnek, a fürdő gyógyerejét használni távol
ról , s mulatni a megyéből. Jelenleg vannak itten N.-Szeben, Abrudbánya, 
Déva, Hoitza és Körösbányáról, s reméljük, hogy többen is gyülendnek még 
össze. — 

A fürdőben két forrás van, az egyik meleg, a másik langyosabb. Az or
vosok gyakran ajánlják a betegeknek, s való: sokan köszönik egészségük 
helyreállítását a váczai fürdőnek. Nemes Albert. 

Vár l i e sy i fü rdő . Múrmarosban. ( E g y utazó jegyzeteiből.) Július kö
zepén Szigetről visszamenet, Técsőn felül a viski kompon áthatolva, kirán
dulást tevék a viski, úgynevezett Várhegyi fürdőbe, melly a Tisza halpnrrján 
egy magas kúpalakú hegy oldalán fekszik s távolról kis gyarmathoz hasonlít. 
Visk azon öt korona város egyike, mellyek Mármarosban fekszenek (neveik 

ezenkívül: Huszt, Técső, Hosszuraező és Sziget). 
A fürdőnek magas fekvése, mindenfelül körülözönlő tölgyes erdői, pom

pás és kényelmes sétái s azon kilátás, melly felülről az alatta folyó Lipa két 
partján fekvő termékeny völgyre, szép vidékre s a messze távolban eltüne
dező hegyek és kékes havasokra esik, nemkülönben a folyvást üde, enyhült 
levegő, a fürdőnek nagy előnyére szolgál. Van benne jelenben négy sava-
nyuvizforrás; azok izükre nézve némileg eltérnek ugyan, dc mint haliam, 
alkatrészeik többnyire vas, szénsavany, oldozó savak, .- kevés könlaj; csupán 
az egyik kut vizében van több kőolaj kénnel, kéngyulával vegyest; a viz áta
lában kellemes italu.s használ leginkább hystericus és asthmatictis bajokban, 
vak aranyérben, gyengültségben, gyomor gyengeségben, csúzos és Köszvé
nyes szenvedésekben, időszaki bőrkiütésekben. A fürdő hatását nevelik izzá
sig melegített s igy savanyuvizzel megtöltött kádba hányt vaskövek által, 
mellyek a fürdő udvarában készen állanak, hol a melegítés is este .- reggel 
történik. 

E fürdő a kincstár birtokához tartozik, és áll több egyszerű, falusi ala
kú faépületből, mellyekben egyes szobák és konyhák vannak a vendégek 
számára. Nagyobbszerü épületet nem láték, s igy természetesen a koronkénti 
mulatságok is csak szük termekben történhetnek. A zenét a huszti, — vagy 
szatmári czigány-szenészek adják. — Ali pedig a fürdő 3 2 lakszobából és 2 4 
fürdőkádból. Egy lakszoba ára naponként 5 2 ' / , uj krajezár, a fürdőé pedig 
88 kr.; konyháját dicsérik, - ára nem nagy, mert egy öt ételből álló közebéd 
ára 6 3 , szobába hordatva pedig 7 6 kr. Jelenleg a fürdőben 38 család időz; 

kik közt több valóban beteges, dc eleven nrezot is lúttnm. Mint értesültem, 
a fürdőt jövő évre újonnan fogják épittetni s czélszcrübbeu elrendezni, mire 

i valóban szükség is van. mert a viski, más hasunjÓ6Úgu fürdőkhez, képest 
i kissé hátul maradt, s illő, hogy a természet illyetéu nugy áldását kellően 
becsülni tudván, azt mások élvezetére alkalmatossá tegyük; nehogy kényte-

: lenitlessünk, úrvult állapota miatt, mellőzni azt, a mit honn is találhatnánk, 
más távolabb eső fürdőket felkeresni s a pénzt sokszor ok nélkül kül tarto
mányokban elpazarolni. 

A fürdő feletti magas, kúpalakú bérczen egykor vár létezett, romjai 
maiglan i* láthatók, de eredetét, mint számos másét, a feledékenység sötét 

! köde födi. L. T. 
I r o d a l o m es i i i f t v r s z e t . 

— i Növendéke lánykáim ak szánt könyr.) Ha a közönség részvéte lehetsé-
|gessé teendi, egy igen hasznos könyvecske fog nemsokáru napvilágot látni. 
Erre vonatkozóing olvassuk a „Tanodái Lapokban". Alkalmunk volt, részle
teket olvasni és hallani olly kéziratból, melly hamarább érdemelné meg, hogy 
világot lásson, hogy kiadóra találjon, mint sok modern regény vagy beszély-

| füzér vagy épen versgyűjtemény. Leányokat életrevalóságra, gyakorlati 
életre képző és biztosan rávezető, kellemes modorban megtanító olvasmányok 

j ezek, Vörös Eszter tollából (ki már máskor is nyert pályaművei vei dicséretet.) 
! Közép és törendő osztályainknál a divatossá lett leánynevelés egyik legferdébb 
] oldala—irják a nevezett lapok— bogy a kisasszonyka még csak reggelit sem 
i tud főzni, a legízokottabb s elkerühetlen házi munkákhoz, sem a tűvel, sem 
a fözökaiiállnl végzendőkhöz, nem ért; kenyérdagasztasról, melly pedig olly 
kitünö testgyakorlat, s a legszebb kisasszonykának is igen jól nll, szó sincs a 
mai leánynevelés szerint. Hát még a többi ferdeségek az ész-, lélek- és szivmi-
velés körül! Ezek pedig nem maradhatnak igy; meg kell ragadnunk minden 
eszközt, minden módot, hogy leánykáinkból ismét anyáink-, nagyanyáink- s 
ősanyáinkhoz teljesen méltó, vagyis azokhoz hasonló, nem csak mélyen val
lásos, hanem egyszersmind igazi régi j ó magyar gazdasszonyok, tűzrőlpattant, 
muukaértő és szerető, az egész házkört mindenben bölcs tapintattal és bol-
dogitóan rendező s vezető nők képeztessenek. Erre a szép czélra hathatós 
közvetítő eszközül s útmutatóul fog szolgálni azon dolgozat, mellyről e so
raink elején emlékezénk; vajha mielébb kiadást érjen s minden család lánykái 
által olvastassék!" — A „Tanodái Lapok" ez óhajtásához hozzá adjuk a mi
enket is 8 a nem legkedvezőbb viszonyok között élő szerzőnő nemes igyeke
zetét részünkről is az olvasó-közönség figyelmébe ajánljuk. 

+ Következő munkák jelentek meg legközelebb : „Történeti beszé-
lyek." Irta Abrai Károly. '2 köt. Pfeiffer bizománya. — „Mionet te ." Regény. 
Francziául irta Müller Jenő; magyarra fordította F. H. L . Kolozsvárott. Ara 
1 uj ft. — „Korda lok / ' Irta Zajzoni. második kiadás. Bécs. Ára 1 uj ft. — 
„Nemzetgazdászati észleletek, különös tekintettel Szeged jövőjére.*' Irta 
Bodnár István. Szeged. Ara 30 kr. 

•+- („Arany hullámok a történelem tengeréből'-) czimü munka Snrkady 
Istvántól megjelent. A mű hg. Odescalchi Gyuláné, szül. gróf Degenfeld 
Anna ö magasságának van ajánlva. A fűzet tartalma : Alcnhi de Henares, 
vagy : az elátkozott vár. Ruslan Perzsia hőse. Szerelem és csalódás. Zarina, 
Milutin, a szerb fejedelem. Végül közölve van nz előfizetők névsora. A fü
zet 1 ft. 20 krért kapható a szerzőnél, mint kiadó-tulajdonosnál (kerepesi-
ut, ti. sz.) 

-+- (Jókai ..Hun regéit-) német fordításban közli egy li|>csei német lap. 
-f- (Kmetty István Szegedről) előfizetést hirdet „Lethecseppek" czimü 

müvére 1 ftjáva! ujp.. melly összeg augusztus végéig Herz J. pesti nyom
dászhoz küldendő. 

-f- (Rákosi László „Pacsirtája") a napokban megjelenik, s az előfizetők 
azonnal megkapják illető példányaikat. Meglátják tehát rövid nap alatt, 
millyen szépen tud énekelni az az „alföldi pacsirta." 

(Bus Vitéznek) „ E g y szép asszony betege" czimü igyfnlftlÉáfOl 
vígjátékát a drámabiráló választmány elfogadta. Hiszszük, hogy u „be teg" 
nem hal meg, hanem bus szerzőjének vigasztalására meggyógyul, s vitéz 
társa lesz repertoirbeli kollégáinak. 

© (Koszorúzott pályairatok.) Gauzer János pécsi egyházmegyei aldozár 
és gymnasiumi tanár, 5 db. aranyat küldött n „Tanodái Lapok" szerkesztő
ségének pályadíjul a következő kérdés megfejtésére. „Mil ly alapos panaszok 
emelhetők a gymnasiumokból kilépő ifjúság valláserkölcsi viselete ellen és 



milly eszközöket kell a gymnasiumoknak alkaJmazniok, hogy a panaszok in
dokai elnyésztessenek?" — A három beérkezett pályamű közöl a mübirák, 
Vagács Caesar rendi áldozár és tanár müvének Ítélték oda a jutalmat. A z 
értekezést a ,,Tan. Lap*' fogja közzétenni. 

© (A bajai nyomdatulajdonos) egy magyar és egy német lap kiadha-
tásáért folyamodott. Szaporodnak a lapok — hát az olvasó közönség? 

— (Uj magyar hettiap.) Mult héten jelent meg a „Képes Újság" l-ső 
száma, kiadja Werfer Károly, szerkeszti Vas Gereben. Ezen első szám eléggé 
esiiiosan van kiállítva, de nem akarunk e kezdetből Ítéletet vonni a jövőre. 
E lap, mint neve is mutatja, fősúlyt látszik helyezni a képekre s az illustrált 
lapok igényeivel lép fel. Kívánunk sok kitartást s előfizetőt. Tapasztalásból 
tudjuk, hogy nz illy vállalat munkába és — pénzbe kerül. Megjelenik min
den héten egyszer másfél iven : ára egy évre 10 ft. 50 kr. — Fiát a „ K é t -
garasos Újság," a mit tulajdonosa ugy nevezett, hogy „ V a s Gereben lapja"? 
Ez. ugy látszik, kilencz havi pályája után megszűnt. Katonadolog; megtör
ténhetik akárkivel, habár nem olly gyakran. De hát ha valakinek eszébe jut 
az a néhai nagy igényű programm, és azon szerény vágyak, hogy a lap gaz
dája abból „esze után akart megélni?" Jobban is szeretik talán, ha nem 
,.firtatjuk azt a süldőt," — mint a vén Csikós mondja. 

©(Liszt Ferencz munkája.) Egv érdekes mü jelent meg ujabban a könyv
kereskedésekben; czime: „ D e s Bohémiens et de leurs musique en Hongrie" 
azaz ,.n czígányokról 
ós zenéjükről Magyar
országban ; " az irat 
353 lapra terjed, fran
czia nyelven van írva 
és Liszt Ferencz tollá
ból veszi eredetét.' 

— Remcinji Ede, 
hegedüvirtuóz hazánk
fiának több izben emlí
tett zenemüve„Ere-<*Vr 
magyar és egy nemzet' 
tánczdal" czim alatt e 
napokban jelent meg. 
ajánlva „ G r ó f Wass 
Emma kisasszonynak 
windsori emlékül." ki
adva testvérétől. Re
ményi Károlytól. A 
derék szerző, kit kül
földön tart az erős 
karu sors, ez uton adja 
jelét hazája s honfitár
sai iránti ki nem alvó 
szerelmének. Az igen 
diszes kiállitásu mü 
kapható Rózsavölgyi
nél vagy a kiadónál 
(Pes t , Lipót-utcza 20. 
szám) 1 ft. 30 kr. ujp. 

-+- (Következő" uj 
zenrmurek) jelentek 
meg közelebb Rózsa
völgyinél : I ) „Honi 
üdvözlet." eredeti ma
gvar; zongorára szerzé 
Székely Imre. Aru (55 
ujkr. 2) „Magyar czi-
gánydal;" zongorára 
szerzé Huber Károly. 
Ara 65 ujkr. 3 ) „ L a 
gracieuse," polkamazur, Kéler Bélától. Ara 42 ujkr. 4) Un doux moment;" 
^alondarab; zongorára szerzé Uanisch .1. X . Ara 80 ujkr. 

© Most van sajtó alatt „Zugligeti emlék" czimü zenemű, szerzé - gróf 
Tolnai Festetics Leo urnák ajánlá Horváth Gyula. Mint szerzőtől tudjuk, em
iitett müvének nyilvánosságra hozatala után azonnal sajtó alá bocsát „Har 
matgyöngyök" czim alatt egy magyar rhapsodiát. 

-+• (Mizsei Mari k. a.,) az énekművészeiben külföldön szerzett előme
netelének próbáját nemzeti színpadunkon augusztus elején fogja bemutatni, 
s a müsorozat szerint először ..Kigoletto"-ban mint Gilda, másodszor pedig 
,.Fiorina"-ban lépend föl. 

+ (A londoni murészeti akadémia) közelebb megnyitotta idei műkiálli-
tasát. összesen 1382 mű van kiállítva 850 művész által. Különösen tetszik 
Millái- egy fest vénye, melly két apáczát ábrázol, kik a zárda elhagyott, 
cziprusfáktól beárnyazott sírkertjében egyik elhalt testvérük sirját ássák. 

-|- (A párisi mukiállitásim a 1000 frank értékű nayy dijat) a mult ta
vaszon elhunyt Bénouville egy oltárképe nyeré el. A mükiállitást ez idén ' 
összesen 3 millió egyén látogatta.. 

+ (A franczia császár által kitűzött 30,000 franknyi dijra,) melly az 
Institut által a legjelesb tudományos műnek lesz odaítélendő, annyi pályamű 
érkezett b e , hogy a bíráló választmány kénytelen volt ítélete kimondását 
loöO. évi augusztus 15-re halasztani. 

F á t y o l K á r o l v z i rneban i l á jn . 

Ipar . g a z d a s á g , kereskedés . 

A (Gép-pályázat.) A szolnokmegyei gazdasági egylet 100 pft. dijt tű
zött ki egy kisebbszerü 1 lóerejü vetőgépre, mellynek ára azonban 200 ftnál 
ne legyen magasabb. A határidő oct. 2-ika, vagyis az egylet kiállításának 
napja. A gépészek azonban a pályázó gépeket három nappal a kiállítás előtt 
küldjék Török-Szent-Miklósra, hogy azokkal a kísérletet előre meg lehes
sen tenni s a bíráló választmány az eredményt okt. 2-án reggel már közzé 
tehesse. A z ezen határidő után érkező gépeket fölveszik ugyan a kiállításra, 
de pályázásra nem bocsátják. 

© (A barmok a forró napok alatt) igen ki vannak téve a legyek bán-
talmának. A legyek távoltartására tök-, diófalevéllel dörzsölést s füstölést 
ajánlanak, de ez nem visz czélhoz; az ajánlott avas-zsír, halzsir és babérolaj 
meg felette drága szer. Egy gazda Barsból saját kisérlete folytán ajánlja, a 
„ M a g y . Gazdában," hogy a szarvasmarhára is könnyű szövetből készült olly-
féle hüvelyt kellene húzni, mint szokás a lovakra. Továbbá a melly marhá
nak rövid farka van, j ó lesz azt vastag zsineggel kitoldania, hogy a barom 
ez által is jobban védhesse magát. 

© (Az auszt. birodalom kereskedelmi forgalma) az idei első négy hónap 
alatt. E hónapokra még a háború akadályai nem terjedtek ki, azért e négy 
hó alatt a fogyasztási czikkek be- és kivitele egyaránt növekedett és csökke

nés csak némi tár
gyakra nézve állt be. 
A liszt és örlött ter
mékek, sertés, sör és 
szeszes folyadékok, s a 
lókiviteli tilalom miatt 
ló kevesebb ment ki, 
mint a mult év megfe
lelő hónapjaiban; el
lenben a gabonane
mek , marha, nyers
bőr, toll, viasz, sajt s 
mindenféle zsir, külö
nösen pedig, bor jóval 
több ment ki az idén, 
mint tavaly. A beho
zatalban a gyári nyers 
anyag felette magasra 
emelkedett, mi abban 
leli magyarázatának 
kulcsát, hogy az ipa
rosok a j övő válság 
előérzetében siettek a 
b e v á s á r l á s o k k a l ; e 
czikkekben ugyanez 
okból a kivitel is fe-
lettekép szaporodott, 
kivált a g y a p j ú b ó l 
most 65,010 mázsát 
vittek ki, mig tavaly 
csak 26,104 mázsát. A 
félgyártmányok, kivá-
lólag pedig a vaspá-
lyasinek, vert- és hen
gerelt vas, vasöntvé
nyek nyers és edzett 
aczcl b e v i t e l e csök
kent, ellenben kivitele 
emelkedett, mi a vas
ipar e m e l k e d é s é n e k 
örvendetes jele, melly 

az utóbbi időben beállt magas ezüst agióban hatalmas védvámot talált kül-
tennelékek versenyzése ellen. Gép szintén kevesebb jött be, de több belké-
szitmény ment ki. A gyártmányokat illetőleg, átalán véve a behozatal ki
sebb, de a kivitel nagyobb mint tavaly. A vámbevételek csak 7869 fttal ke-
vesbedtek a tavalyi négy hónapihoz képest. 

+ (Fóldmivelés gőzerővel.) A z angolok (kik is lehetnének mások?) 
nagy buzgalommal foglalkoznak a gőzerőnek a töldmivelésnéli alkalmazásá
val.Belátták, hogy csak mély és gyakori szántás következtében termi meg a föld 
azon mennyiséget, mellyet megteremni Bajátlag képes. Most rendszerint leg-
fölebb 6—8 hüvelyknyi mélyen szántanak, holott főleg az őszi szántásnak 
14—16 hüvelyk mélynek kellene lenni. Ezt vonómarhával kivinni nagyon 
költséges volna, de gőzerő alkalmazásával nagyon könnyen eszközölhető. 
Ujabb időben az ekének és magának a szántás módjának megváltoztatását 
is inditványba hozták. Ugyanis a földnek vizirányos felhasogatáea nem olly 
czélszerű, mint a függélyes, péld. az ásásnál. Clarké szerint az eke ugy v o l 
na készítendő, hogy a földet kapa módjára hasogatná fel. 

© (A magyar borok Egyiptomban) szép jövőre számithatnak, mert a 
tapasztalás szerint a sulyosb fajta bor a forróságban jobban eláll, mint a 
könnyű franczia bor. Kairóban egy magyar kereskedőház raktárt állított s 
borának j ó keleté van. 

+ (A kártya és koczka-adó Angolországban) az évi kimutatás szerint 
szerint 150,463 pftot jövedelmezett a kormánynak. 



f\ (Olly bS termét) Szászországban, rég nem volt, mint millyen ez idei. 
A rozs 8—9 láb magas, s szemekben gazdag; a rozs hasonlóan szép, sem 
rozsda sem az üszög nem fogta meg. A széna ára 2 tallérról tallérra 
szállt le. 

© (Napszám.) Barsból irják a „ M a g y . Gazdának," hogy ott egy pengő 
forint napibérért sem kapni napszámost. Gépeket szerezzünk mindenek előtt! 
Szerintünk nem annyira a kézhiány, hanem a géphiány a mi bajunk; Anglia 
igen népes, de ha a gazda Ott is, mint nálunk, olly kevés géppel birna, akkor 
ott is csak kézhiányról fognának panaszkodni. Az ember legiigyesb, de egy-
tzertmind legdrágább etzköze a munkának, — ezt már mindenütt elismerték. 
Gépekre törekedjünk e szük világban, s azonnal nem fogjuk érezni először a 
pénzhiányt, másodszor a napszám drágaságát. 

0 (Lombardia oda engedéte áltat) az ausztriai birodalom nem egy csor
bát szenvedett államgazditsági tekintetben. Gazdasági tekintetben Lombardia 
állt legelői a birodalom tartományai közt. A fóldmivelés, marhatenyésztés 8 a 
gazdasági segédjparágak virágzanak e szép tartományban; gyáripara csaknem 
egészen a selyemgubők feldolgozásában áll. A z auszt. birodalom előbb a selyem-
termesztő államok közt a harmadik helyet foglalta el, fél millió selycmgubót 
állit ván k i évenkint; e tekintetben csak China és Elő- s Hátsó India által hagy
ván magát megelőztetni. E gubók felerészét Lombardia adta; dc az itteni se
lyemfonódák még többet dolgoztak fel, mint e tartomány termesztett. Eu
rópában a selyem gazdaságban csak Francziaország közelité meg Ausztriát. 
Francziaország 1856-ban 108 millió, Ausztria pedig 122 millió frnnknyi 
selymet termelt s e mennyiség felét Lombardia állitá ki. Piemont s az olasz 
Sveicz összesen csak 45 millió franknyi selymet termel, miből magára Pie 
montra 32 millió franknyi esik, ebhez véve a mintegy 60 milliónyi szard 
termelést. Szárdinia jövőben Európában Francziaország után az első selyem
termelő tartomány lesz. 

Közintéze tek , egyletek. 
."\ (A magyar tudományos Akadémia) jul. 18-án tartott math. és term. 

oszt. ülésén Peczval Ottó, rendes tag, székfoglaló beszédet tartott, mellynek 
tárgya : „ A gőzgépek fontosságáról, felfedezési történetéről, szerkezetéről 
és megítéléséről." A z értekező e tárgyban a szakember szabatosságával rövi
den igen sokat mondott el, s kifejtett tudományossága igazolni látszott az 
Akadémia azon eljárását, hogy őt előbb nem is levelező, hanem azonnal 
rendes-taggá választotta volt meg, melly megtiszteltetésben kívüle eddig 
csakArany és Jedlik részesült. 

Pávai Elektől a titoknok érdekes értekezést olvasott fel Erdély 
növényzetéről, mellyben az iró mindenekelőtt Erdély viránya eredetéről 
szólt s majd a növények vándorlását, aztán kettős életét emlité s közölök 
egy párt ajánla is gazdasági szempontból. Erdély talaját egykor tenger 
borította, mig ez a mostani Olt és Maros kifolyásánál utat törve, az Olah-
és Magyarország téréit fedő tengerbe csapolódott, visszamaradt meden-
czéje az azt gyűrűző Kárpátokból népesedett meg növényekkel, de több 
Ős növény ÍB van itt, mellyek a szomszéd tartományokba is Erdélyből vándo
roltak. Történnek ma is növényvándorlások, s másfelől több kiindulási, 
vagyis növényzeti központok is léteznek. A növények költözése kétfélekép 
történik, t. i. szárazon vagy vizén. Szárazon a lég, az állatok s az ember 
mozdítja elő a terjedést. Magasan fekvő várromokon találni a bodzát, kösz
métét. A tatár és török duló csapatok hozták be a talár-torjánt (cambre) és 
az erődít vényeken tenyésző szir-ormányt (Enclidium syriacum) stb., a sáto
ros czigányok által meg a maszlagos redő-szirom (Datura stramonium) jöt t 
be Indiából Európába, mellynek összetört magja adta a czigányok varázs 
kenőcsének a kábító erőt; a szerb tövist, a tövises csimpajt (Xanthium spt-
nosum), mint tudjuk, a szerb fajú sertések hozták be. A krumpli, gabnafélék 
történetét ma már majd mindenki tudja. A növények vándorlásának azon
ban a ví/.i-ut még kedvezőbb. A hullámár évenkint több növénymagvat hoz 
Amerikából Európába; ez uton a tengerből kiemelkedő szigetek is csakha
mar megnépesülnek növényekkel. M é g inkább terjesztik a növényt a folyók 
és patakok; ezek viszik le a havasok növénymagvait a lapályokon. Némelly 
növények hirteleu, tömegesen tűnnek fel, s nemsokára ismét eltűnnek, nem 
tudhatván, honnan jöttek, hová lettek. A nagyszerű égés helyeket az iri»-
5iom6or(Sysimbrium-iris)s a kiszáradt nagy lecsapolt tavak fenekét a pálka-
sás (Carex cyperoides) szokta azonnal ellepni; azonban e növények itt csak 
tünékeny életet élnek. Van példa, hogy tűlevelű erdők helyén lombos ren
getegek állnak elő; mint a borszéki mésztuffalsó rétegeiben mind cser-, tölgy
es bükkfa-levél halmazait találhatni megkövülten, mellyek fölött ma fenyő 
virul s a kiélt fenyvesek helyébe most kivétel nélkül ismét lomberdők sar-
jadzanak, ugy hogy Borszék toboztermő viránya nemsokára megint elenyé
szik. Tehát a természet háztartásában is valóságos természetes váltógazda
ság uralkodik, mi azonban nem történik olly rövid időszakokban, hogy egy 
emberi élet ideje alatt észre lehetne venni. Mihelyt a most tengő növények 
a neki szükséges alkatrészeket a talajból kimerítették, akkor ezek elenyész
nek, s az előbb elnyomottak sarjadzanak fel; mert a talaj magában tartal
mazza már azok sarjait, mellyek caak akkor fejlődhetnek ki, ha a környeze
tükből az akadályok elháritvák. — Némelly növények ugyanis földalatti 
rügyekkel birnak, mellyekből kedvező körülmények közt önálló növényekké 
fejlődhetnek s e fold alatti sarjak élete századokon (?) át tarthat, s alkalom-
szerüleg bármikor is képesek lehetnek a föld szin fölötti tcngéletrc mind
addig, mig a beállt kedvezőtlen viszonyok azokat viszont régi rejtek he
lyűkre sülyesztikü A pázsitféléknél a növények gyökszálat azon tulajdonnal 
birnak, hogy több éven át képesek a talajban rejleni, honnét aztán a nekik 
kedvező időben kihajtanak; de a cserjéknél és fáknál a gyökerek nem birnak 

századig tartó földalatti élettel, hanem csupán azon apró rügyekben, mellyek 
némelly gyökérszálaik elágazásai közt találtatnak, rejlik e szívós, hosszan
tartó élet, holott a tulajdonképi gyökerek végkép elkorhadnak. Szerzőnek ez 
elmélete azonban még nincs a gyakorlat által bebizonyítva. — Ez értekezés 
felolvusása után a gyűlésen be lett mutatva Neudtrich Károlynak értekezése, 
Magyarország több kőszénfajának vegybontásáról és dr. Tormoy Károly, 
pestvárosi főorvostól, Pest város egészségügyi statistikája 1858-ban. Ezek 
fölolvasására azonban már nem volt idő s csak be lettek mutatva az „Ér te 
sítő" be felvétel végett. 

C0 (A nemzeti Muzeum gyűjteménye) két érdekes darabbal szaporodott. 
Ugyanis egy özönvízelötli kétes ismeretü ezarvasfej- és szarvcsontvázat kül
dött be Dévaványai Halassy Béla ur Kőtelekről. A z érdekes régiséget a tiszai 
átmetszések ásásakor találták. Úgyszintén Pély Antal, bessenyszögi jegyző, 
századok előtti, egy ujforintos nagyságú ezüst érmet küldött be. 

A (Az evang. árvaápolda választmánya Pesten) árvák atyjává Feisch-
ner Gottlieb urat választá. Gondoskodva lesz, hogy a gyermekek oktatást 
is nyerjenek. Több budapesti hölgy készittet már az árvák számára fehérne-
müeket s egyéb ruhadarabokat s ajánlkoztak, hogy a választmánynak a fel
ruházásban segélyére leendnek. A z idén 10 gyermeket fognak fölvenni; 8 
már ezek közöl ki van jelölve s 2 föl is véve. Feischner ur kis árváival 
Pesten a nagymező-utezában, 2. sz. a., fog lakni. Mihelyt a gyermekek na
gyobb számmal lesznek együtt, az intézetet ünnepélyesen megnyitják. 

® (A Természettudományi társulat közgyűlése) július 18-án. A z évi j e 
lentés a társulat tagjairól, valamint nz évkönyvnek 4-ik kötete is még ez év 
folyamán megjelenik. A választmány indítványát elfogadta a közgyűlés, 
melly szerint ez évkönyv helyett valami folyóiratot ad ki jövőben a társulat, 
mellynek tárgyát főleg a szakgyülések képeznék, de foglalhat magában 
egyéb természettudományi ismertetéseket i s , a tagok ingyen, a nem tugok 
előfizetés utján kapnák. E folyóirat által a társulat a tagokkal, főleg n vi
dékiekkel, szaporábban érintkeznék. E lap egyszersmind a magyarhoni Föld
tani társi0at közlönye is lesz, mi által a költségek fedezése is könnyebb lesz s 
1860-851^lesz megindítandó. Csenyery Antal ur a növénytani választ, tag-
sátirólIoiiMrldván, helyébe Brassói Samut választók meg. Szabó József első 
titkár ^JJintus amerikai levelét s küldeményét ismertette. E küldemény egy, 
KaKfoptiiájhan szerzett madárgyüjteményböl áll, ennek bővebb ismertetését 
Frivaldszk*/ tfr vállalta magára. E gyűjteményt a társulat a múzeumnak 
adja, valamint minden természettudományi tárgyait is, mellyeket szerezni 
alkalma lesz. Xántus János urat a társulat párt fogó tagjának választá meg. 
A tagok szama 10 uj rendes taggal szaporodott. 

— (Felhívás, a magyar Kertészeti társulat t.cz. tagjaihoz.) Társulatunk 
Összes működését, annálfogva kiadásait is az ezernyolezszázig szaporodott 
tagok aláírásai kötelezettségére alapit ván, nagyon természetes, hogy annak si
keres gyarapodása egyedül a részvénydijak pontos befizetésétől fóltételez-
tetik; minthogy pedig számos részvényes ez évi kötelezettségének még eleget 
nem tett; fel sem tehetvén az igazgató-választmány az t : hogy az önkényt 
aláirt tagok közöl bár egy is a 3 pft. eddigi le nem fizetése által a társulatot 
kitűzött közhasznú czéljai irányában hátráltatni kivánná, — minthogy több 
eset adá elő magát, mellyből kitűnt : hogy több részvényes tag illetőségét 
állítólag lefizette, anélkül, hogy a pénz illető felvevőjéről e helyt biztos tu
domás szereztethetvén, neve a fizetők sorában előfordulna. A z igazgató-vá
lasztmány a társulat és az egyes részvényesek érdekében elhatározá : hogy 
mind azon t. cz. társulati tagok neveit, kik e folyó év Sz. Mihály napjáig 
első évi kötelezettségüknek eleget nem teendnek, hírlapok utján az okból köz-
lendi, hogy az illetőknek alkalom szolgáltassák a társulat titkárát egy pár 
sorral a felől értesitni : hogy hol és kinek fizette le tartozását. Pesten 185Í*.. 
július 11-kén. A z igazgató-választmány rendeletéből. Lukácsy Sándor, tár
sulati titkár. 

— (A pestbudai Hangászegyleti zenede) nyilvános vizsgalatai jul. 28-tól 
aug. 3-ig tartatnak a magyar nemzeti muzeum épületében, mindenkor dél
utáni 3 órakor. Július 28-án a zeneszerzés, general-bassus, zongora, nagy 
gordon és gordonka-tanszaké. Jul. 29-én a hegedü-tanszaki 1. és 2-ik osz
tályé. Jul. 30-án a hegedü-tanszaki 3. és t-ik osztályé. Augusztus 1-én a 
fuvola- és énektanszaki ifjak és leányok felső kimivelési osztályáé. A u g . 2-án 
az énektanszaki ifjak és leányok 1. és 2-ik osztályáé. Aug . 3-án az énektan -
szaki ifjak és leányok 3. és 1 -ik osztályáé. 

M I u j >i a x ? 

A (Gyászmisék.) Július 22-én ment végbe Tolnán az ünnepélyes en
gesztelő halotti gyászmise, tolnai gr. Festetics László úrért, Civalart nevet 
viselő dsidás ezredbeli cs. kir. századosért, ki a Solferino és Volta közti csa
tában egy, szivén átfúródott golyó által találva elesett. — Hasonlóul lön be
mutatva a sárközujlaki r. kath. lelkész által az engesztelő áldozat a 23 eves 
báró Vécsey Antalért, ki június 22-én a Minciónál történt előőrsi csatában, 
mint az I-sŐ sz. Császár-huszár ezredben százados, karddal kezében egy el
lenséges golyó által találva, rögtöni halállal mult ki. Gyász ravatala virá
gokkal volt díszitve, s rajta nyugvó keresztbe tett kardját középen boros-
tyánkoszoru övedzé. 

© (Halálozás) A magyar Akadémia egyik levelező tagja, Kiss Ferencz 
kitünö régiségbuvár, jul . 25-én hirtelen halállal kimúlt. Hasznos munkálko
dásának egy nagybecsű archaeologiai szótár s több régiségi értekezés gyü
mölcse. Béke hamvaira. 

A (Tűzvész Pesten), juhus 22.—23-ki éjjelén a józsef-külvárosj és 
tavaszmező-és ősz-utezai sarokházban, ismeretlen ok miatt tűz támadván, két 
ház hamvadt el. A tűzvész színhelyén eleök voltak a józsefvárosi lelkész 

T u . OJ». 31 u 



urak, kik az oltás körül nagy emberbaráti szolgálatot tettek; a Rókus-kór-
házi segédlelkész a fecskendőket kormányozta. Egy rendőr, oltásközbcn az 
égő gerenda lehullása által annyira megsérült, hogy kórházba kellett vinni. 
Szerencsére nem volt szél s igy a romboló elemnek elejét lehetett venni. 

— {Borzasztó vihar.) Kecskemétről, július 25-ről, irják a „ B . P . II."-
nak : Délutáni, vagy inkább, mivel akkor sötét volt, mondhatni : esti fél
hatkor irtózatos égi-háboru keletkezek szélvészszel. Pár perez múlva az 
eső kis dió-nagyságu jéggel vegyitve hullott. A szél bömbölt, az eső szakadt 
a jéggel együtt , melly az ablakokat nyugatról észak- és délfelé mind be
verte. A vihar nyugatról jött . A z eső vize az utczákon folyamkint hömpöly
gött végig. A fákat a vihar letördelte, ledöntötte, a cserépfödelü háztetőket 
megrongálta, ugy hogy az eső a szobákba folyt. A vihar borzasztó voltát mu
tatja az, hogy a helvét hit vallásúak templomának gyönyörű tornya a templom
nak kelet felé eső ajtaja előtt a piaezon s az utczán romokban fekszik, az orkán 
levetette. Szerencse, hogy azon l-ső számú házra nem esett, mellyben a kis 
lotteriahivatal van. A templom tornya most ugy néz ki, mintha leégett 
volna. A kath. parochialis templom tornyának keresztjét pedig a tövénél 
letörte, s az most fenn a torony keleti részén fekszik. A levetett torony nem 
ütött agyon senkit; hisz abban az időben, midőn a vihar kezdődött,mindenki 
hazafntott a vihar elől, vagy pedig födél alá menekült. A folyó évi Jakab 
napja emlékezetes lesz városunk évkönyvében. 

— (Elemi csapások.) A mult vasárnapi jeges zápor Pest-Buda környé
kén nem csekély pusztitást okozott. A pesti Kőbányában a szőlőtőkék tete
mesen szenvedtek a jégtől s a gazdag szürctrei kilátás alkalmasint dugába 
dőlt. Még jobban pusztított e vihar a budai oldalon; mint értesülünk, a bu 
dafoki (promontor) s tétényi szőlők tökéletesen tönkre tétettek, ugy hogy több 
helyen nem lesz mit szüretelni. 

-4* (Hallatlan nagyságú jégdarabok) hullottak július 2-án London mel
letti Birmingthonban. A jégdarabok különféle alakúak s nagyságúak voltak. 
E g y szemtanú állítása szerint átmérőjük 3 hüvelyknél nagyobb -mit; né
mellyek czitromnagyságuak voltak ; különben a többiek is mcgUttöttck a 
tyúktojás nagyságot. A z egész térség illy roppant nagyságú jégdarabokkal 
volt borítva, mellyek minden északnyugatra néző ablakot összezufitflty jnér-
föld-hosszaságra nem volt látható egy ház is, melly épségben maradt volna. 

+ (Farkas Józéfa), a nemzeti szinház volt tagja, vígjátéki saerCploseit 
tragoediával fejezte bc . Mult héten temettük. Isten nyugtassa me£!" 

_A i . | pesti vakok-intézetének fólsegélésére) f. é. april 1-tŐI június 30-ig 
jótékonyadakozásokból 2031 ft. 33 kr. folyt be. 

© (Az országos tébolyda építéséhez Budán) a Lipótmezőn nemsokára 
tényleg is hozzá fognak. Már több mütani hivatalnok érkezett le a szükséges 
segédszemélyzettel, kik már méregetik az épület helyiségét. 

A , (Az uj izraelita imaház) nagy diszszel készített frigyládával, drága
kövekkel ékített oltárruhákkal, s gazdag aranyvarrásu mennyezet ernyővel 
bir. A szószék és légszesz karg. ertyatartó is már fel van állítva. A z ima-
csarnokot sept. 2-án szentelik fel. 

+ (A régi török mecsetet Budán), mint lóriik, buzgó muzulmánok ada
kozási segélyével nemsokára ki fogják ujitani s kicsinositani. Közelebb is
mét három török dervis zarándokolt Palestinából Gülbabának ezen mecset 
alatt levő szent sírjához. 

— (Esztergomból egy emberbaráti szép tettről) értesülünk : Ugyanis a 
mult hó vége felé Esztergomból távozott Kocsisovszky színtársulatának egyik 
tagja Sz . . . . L . huzamos!) idő óta itt betegeskedvén, egyesek indítványo
zására, hogy a sok nélkülözéssel küzdő betegnek sorsa némileg cnyhittcssék, 
aláírás utján segély-gyűjtés vétetett eszközlésbe, mellynek ncnány nap alatt 
eredménye az egyik aláírási iven 28 ft. 65 kr. o. é. volt, — a másik iven 
szintén gyűlt be bizonyos összeg, miről azonban eddig nincs tudomásunk. 
Vannak ezenfelül családok, kik a betegeskedőt naponkint kisebb és nagyobb 
segélyezésben részesiték. — Megérdemlik, s kötelességünk is ugy hozza ma
gával, hogy a segélyzett nevében ezennel nyilvános köszönetet mondjunk az 
illető ncmesszivü adakozóknak. 

— Vándorszínészek Kis Mária-Czelben, f. c. július hó kezdetén egy 
társaság települt itt meg, Futó igazgató vezérlete alatt, mintegy 20 személy
zetből álló. T iz év óta nem tűnvén tel e vidéken illy vendégek, már csak cz 
okból is a legőrvendetcsebb részvéttel találkoznak. A közel falukból, kocsin, 
gyalog seregesen gyűl be a minden osztályú nép e ritkaság élvezetére. De 
talán a Kemenesalji magyar nép elértette a Vasárnapi Újság ama czikket 
is : V) a színészet? — kérdi ottani tudósítónk. 

A (Leányok számára kereskedelmi iskolát) fognak Grátzben legköze
lebb létesíteni, a berlini és stuttgarti hasonló intézetek példájára. Berlinben 
már szép eredménye látszik c tanodának, mert van a városban olly kereske
dés is már, mellyben az egész segédszemélyzet nőkből áll, az első könyv
vezetőtől a legcsekélyebb szolgáig. 

+ (Krinolm a négereknél.) Mississipibcn közelebb egy kereskedőt a 
hatóság 100 dollár birságra itélt, mert egy négernőnek egy krinolint mert 
eladni. Krínolinviselhetést szabadalommal tul a tengeren csak afehér szépek 
bírnak. 

-f- (Sörészeti lapok) is vannak a világon. Illy portéka tudtunkkal eddig 
nem igen vol t , de most Lipcsében találkozott e g y tudós, ki sörészeti lap 
megindítására szánta magát tudományának az ő nagy voltában. E lap a 
sőrfőzőket arra oktatja, hogy kell ízletes, de mindemellett olcsó sört előállí
tani. — Iszeo j ó volna az a sör, de mindazonáltal egy csepp igaza lehet an
nak a furfangos poétának, ki a sört megénekelni-akarván, iUyenfonna hang
ból kezdte fújni : „A sör, a sor, a sor. 

Hogy vigye el az ör . . .'* 

•+- (Egy rendkívüli csudáról suttognak az emberek), irja a „ S z . H. 
melly a szegedi határban történt volna. Ugyanis egy szegedi pór f. hó 17-én 
vasárnap, a helyett, hogy mint más jóérzésű keresztyén ember, templomba 
ment volna, nekiállt buzakazalának, beágyazott éa elkezdett nyomtatni. Al ig 
hogy megkezdé munkaját, a szérű melletti asztag egyszerre lángba borul és 
összeég. Ez eddig igen természetes dolog, hanem csak most jő még a java. 
A z asztag helyén nem hamu, hanem összeforrt kőhalmaz találtatott. Többen, 
kik illy követ láttak, folytatja a nevezett lap, állítják, hogy az olvadás éa 
égés jelei igen szembetűnők rajta. — A „ S z . H . " újdondásza küldhetné föl 
egy darabot abból a csudakőből a n. múzeum számára; bár attól lehetne tar
tani, hogy útközben fölkerekednék és elrepülne, mint a — kacsa. 

+ (Morcában a vadászat eredményé) 1858. január 15-től 1859. január 
15-ig, hivatalos kimutatás szerint következő: lövetett egy év alatt 386 közön
séges szarvas, 882 dámvad, 309 vaddisznó, 24 fajdtyuk, 17,353 fáczán, 4,530 
őz , 259,018 nyul, 142,189 fogoly, 24,743 egyéb szárnyas, 32,459 négylábú 
ragadozó állat és 09,604 ragadozó madár. E kimutatásból látható, hogy Mor
vában van mit vadászni, csak elegendő puska legyen hozzá. 

•— Legyek pusztítására szobákban, igen ajánlandó szer az u. n. hosszú 
bors, megtörve, rosz tejben megforralva, és siker edénykékben ezerterakva. 
Fiiszere.s-Imi tokban kapható és elég olcsó, — nem is méreg. Czukorral meg
hintve, a legyek még mohóbban lepik. 

/\ (Ritka égi tünemény) volt szemlélhető jul. 20-án reggeli 4—5 óra 
közt. Ez időben két csillagkép t. i. a rák és ikrek érintkezési vonalánál Venus 
bolygó csillag látszólagosan olly közel ment el Jupiter bolygó csillag mellett, 
hogy a fegyvertelen szem előtt e két csillag egynek tetszhetett • igy volt 
látható pár napig. Kivált a csillagászat kedvelői előtt volt érdekes e tü
nemény. 

+ (A Vezúv csak nem akar nyugodni.) Belsejében az iszonyú forrongás 
folyvást tart. Egy széles lávafolyam utat tört magának a hegykup északnyu
gati oldalán, a tüzes hullámai már temérdek szőlőt borítottak el. Ü g y látszik, 
a sors a nyugtalan olasz szellemből a Vezúvnak is juttatott. 

-+• (Felszólítás a vidéki színigazgatókhoz.) Raum János, székesfehérvári 
vendéglős, felhívja a vidéki színigazgató urakat, hogy a kinek óhajtása lenne 
j ó társaságával a jövő téli-évszakot Székesfehérvárott tölteni, az a szinház 
termének átadása, s az illető feltételek végett vagy levélben, vagy személyes 
megbizottja által szíveskedjék vele érintkezésbe lépni, ki a szinházi épület 
jelenlegi haszonbérlője, s e vállalatban biztos gyámolitást ia ígér. 

+ (Európában jelenleg 22 obeliszk van), mellyek Egyiptomból hozattak 
át. Rómában van 12, Parisban egy, Arlesban egy, Florenczben kettő, s ugyan
ennyi Konstantinápolyban. Angolország, különböző helyein négy obeliszket 
mutathat fel. 

+ (A Hündel-Unnepen) Londonban jelen volt több mint 81 ezer főből 
álló közönség, fölemésztett ösBzesen 19,200 sandwichit, 14,000 tortát, 3,000 
huspástétomot, 20,160 font hideg sültet, 480 sonkát, 3500 tyúkot, 485 rőf 
hosszú ökörnyelvet, 460 bárányezombot, 3825 tengeri rákot. 6.000 adag sa
látát, 40,000 ostyát, 32,249 adag jeget s at, ehhez járultak a különféle italok 
megfelelő mennyiségben. Nemcsak a fűlnek jutott tehát ott ki az élvekből, 
hanem a szájnak is. 

+ (Milly sebcsen repülnek a fecskék ?) Zelében (Belgium) egy galamb
kedvelő egy fészek apró fecskét nevelt föl és szeliditett meg. Egy galamb-
verseny alkalmával, melly Chateauroux-ban rendeztetett, — 120 órányira Z e -
létől — galambjaival három fecskét is fölröpített reggeli 6 órakor, és d. e. 
10 óra után az első fecske már otthon volt fészkében, nemsokára megérke
zett a másik kettő is, a nélkül, hogy legkevésbé el lettek volna fáradva. A z 
első galamb csak d. u. 3 óra 45 perczkor érkezett haza. A fecskék eszerint a 
120 óra járásnyi légi utat 4 óra alatt tették meg. 

+ (Milanóban a typhus)rettenetesen gazdálkodik. Mint egy, f. hó 10-én 
kelt levélből olvastuk, 10,000-en feküsznek e betegségben. Ugyanazon tudó
sító irja, hogy Lombardia lakói sokat szenvednek a legyektől is. „Tudják-e 
önök, mi egy lombardiai légy július közepén? irja egyebek közt a tudósító. 
Ez egy kis rbinoceros, egy vampyr, mcllyhcz képest az oláh légy csak cse
kélység. Ezen legyek ellenében nincs óvszer, itt nem használ sem a zseb
kendő, sem a légycsapó, sem szétszórt ezukormorzsa semmit. Ezen légy 
valóságos kint és gyötrelmet okoz, fulánkja megsebesít." 

- j - (Olaszországról és a háborúról) 800-nál több röpirat jelent ineg 
négy hónap alatt. 

+ (Az olaszországi csaták szinhelyeit),(6\eg a francziák, minden módon 
iparkodnak megörökiteni. Igy Algírban két várost fognak épiteni, s ezek 
egyike Magenta, másika Solferino nevet kapja. — Gentben egy gyáros 
újonnan feltalált szövetét, Magenta-kelmének nevezte el, s Parisban már vi
selik a Magenta-köpenykéket. — Turinban két főutezát újra kereszteltek, 
az egyik montebellói, a másik palestrói elnevezést nyervén. — M é g a nö
vénytan is köszönhet a közelebb megazünt olaszországi háborúnak egy elne
vezést. A dolog igy történt : A franczia császárné közelebb meglátogatta a 
nagyszerű virágkiállítást a párisi iparpalotában. Itt egy egészen uj fajta ró
zsát mutattak neki elő, mellynek még nem volt neve. A császárné azt indít
ványozta, hogy neveztessék el „Rose-Montebello"-nak. A z inditvány termé
szetesen nagy lelkesedéssel el lőn fogadva. 

Levelezés . 
D e b r e c i e n i b i rek . Július24. Városunk volt polgármestere ngosCsorba 

J. urnák a pozsonyi úrbéri törvényszéki elnökségre lett kinevcztetésével 
üresedésbe jöt t a helybeli ref. egyházi fő és főiskolai helybeli gondnoksága 
is; a polgármesteri teendőkkel első városi tanácsnok Szőllősy János ur biza-



tott meg, az egyházi főgondnokságra pedig a július 24-én tartott egyházi 
ülésben titkos szavazat utján 29 közöl 28 szavazattal királyi tanácsos Zsom-
bory Imre ur választatott el. — A ki egyházunknak a superintendentia s 
tractus irányábani sajátságos állását, különösen annak a főiskola ügyeire vo
natkozó jogait s kötelességeit ismeri, csak örülni fog, hogy e választás olly 
érdemes úrban öszpontosult, ki egyrészről városunk s ennek lakosaihoz test
véri ragaszkodással viseltetvén, másrészről nemcsak ezeknek, de az egész 
egyházkerületnek méltó becsülését birván, ismert egyenességénéi, ugy a val
lás- és iskolai ügyekben bő avatottságánál fogva az emiitett viszonyoknak 
legczélosabb alkalmazását B a vallás- és iskolaügy sarkalatos kérdéseinek 
megoldását közvetlen befolyásával elősegitheti. — Hiszszük, reméljük s nem 
kételkedünk, hogy az egyhangúlag nyilvánult bizodalomnak ő méltósága is 
meghozandja maga részéről az áldozatot! 

A z egyházkerületi gyűlés augusztus 10-én veendi kezdetét. 
A helybeli tanuló-ifjúságnak mult tudósításomban közlött egyletérc 

vonatkozólag szükségesnek látom azótai értesülés folytán megjegyezni, hogy 
az a helybeli tanácskar által azért nem találtatott megengedhetőnek, mivel 
az a fennálló egyleti törvények alá esvén, — e mellett olly szoros föltétele
ket tartalmazott volna,minőkre tanuló-ifjak magukat s utódaikat érvényesen 
nem kötelezhetik. 

A helybeli vaspályánál emiitettem alkalmatlanságokra nézve az igaz
ság érdekében tartozom nyilvánítani, hogy a debreczen-nagyvaradi nagy 
országútnak elzárása a vonat megérkezte után most már három óra negyed
ről egy negyedre devalváltatott; mit is azon czélszerü intézkedés eszközlött, 
hogy a kocsik az indóház másik végén eleve rendeztetvén, csak az utolsó 
kocsik hozzátoldása szüksége s az országút felől; — Őszintén óhajtanok, ba 
ezen óranegyedből is el lehetne még valamit engedni. 

Megfoghatlan, hogy városunk disze, a faburkolat, ez évben még nem 
•haladt tovább! még inkább megfoghatlan,hogy e burkolatra szánt gömbölyű 
fák az erdő vágás helyén szanaszét hevernek föl dolgozatlan állapotban, még 
pedig kellő felügyelet nélkül; — ha az iIlyeneket látja a debreczeni polgár : 
kétszeresen kell a fájdalmat érezni, hogy faizási minden jogából kirekeszte
tett. D e remélni kell, hogy városunk uj élénállója ezen rcászállott hiányt 
hovaelőbb rendbe hozatni fogja. 

A hőség tikkasztó, a virágok elasztak, a mező kisült, a hires Hortobágy 
nem ad a gulyáknak semmi tápot, a gulyakutakból kiapadt a viz; a ménest, 
ökörgulyát már is el kellett onnan hajtani; szarvasmarha, kivált sertés, hul
lani kezd, s ez igy van a Hortobágy ármentesitése óta majd minden évben! 
— Óhajtva várja a jótékony esőt ember, barom, növény! 

A színvilágból is pár stót. Sziiiésztársulatunk, ugy látszik, meghason
lott, legalább annak kell tulajdonítanunk, hogy Szilágyinét, a közönség leg
kedveltebbjét, régóta nem látók a színpadon; bel viszonyaiba a társulatnak 
nem avatkozunk, de a következés mutatja, hogy a nézők száma egyik ked
vencéének fol vagy föl nem léptétől föltételeztetik. — Sajnáljuk, hogy László 
József veterán szinész Nagyváradról hozzánk néhány előadásra át nem rán
dult. — Hegedüsné lejöttévei is csak a hírlapok kecsegtetnek. A napokban 
Kilányi és neje ügyes tánczaikban gyönyörködtünk. — Társulatunk vig és 
társalgási darabokban meglehetős, de már tegnap megdöbbenve olvasók a 
lapot : „Itt még nem adatott e világhírű R ó m a i hős történeti klassikus nagy 
Tragoediája Shakespearenak, C o r i o l a n . " Közönség kevés számmal, melly
nek egy része a darab közepén eltávozott; — vagy nem vagyunk még mi deb-
reczeniek oda megérve, hogy illy klassikus műben élvezetet találjunk, vagy 
azon poétának van igaza, ki ezen előadást igy szedte versbe : 

V . K. Alfonzánk, Korcsek Poldin, Mari Kertász, 
Iv. Karolin, Szigeti, Mátrai, Dózsa, Szabó, 

Santa, Cicfalvi, Lakácsi, Kovács József, Bari, Mustó, 
Gyarmati . B.-Vi lmos, Gyarmatiné, Szálai, 

Vincze, Kovács Elemér, Nagy , Várnoki, több darabonttal 
Srk.-.-ur classiknsát, Ciriotmnt temetek. £ 

Egyve l eg . 

0 i / / . Napóleon hulláját) egy III. Napóleon császárnak tett engedmény 
folytán Bécsből Parisba fogják vinni. I L Napóleon, ki Reichstadti herczeg 
czimen ismeretes, született 1811-diki mártius 20-kán és meghalt 1832-ki 
július 22-én. 

A (A Bonaparte család) eredetileg Trevisoból származik, később Pár
mában volt birtokos több tagja. A bolognai anyakönyvben is lehet nevüket 
olvasni. Firenzében a Gibellinekkel, vagyis a császárral tartottak és élénk 
pártvezérek voltak. Midőn a Gibellinek száműzettek, Empoli és Piza közt 
Miniottóban telepedtek ke. Itt tartózkodtak a 1 7-ik század elejéig, melly 
időtájban a K őrsi ka szigetén levő Ajaccioba költözködtek, honnét I. Napóleon 
származik. 

A (A nemes fogoly.) L a Bochefoucauld herczeg, százados az afrikai 
vadászezredben, midőn Guidozzolónál az osztrákokat merészen megtámadva 
igen előre nyomult, megsebesült, s egy Prohaszka-ezredbeli századostól el
fogatott. Midőn látta, hogy sebei kötözésére későn kerül a sor, el fogóját 
kérte, eresztené át a francziákhoz sebeit bekötöztetni e pénzt venni magá
hoz. Elfogója elég nagylelkű volt engedni kérelmének. A herczeg elment, s 
miután sebeit bekötözteté s pénzt vett magához, visszatért ismét. 

0 (Klotildé herczegnő Napóleon herczeg neje) az atyai háznál kisebb 
testvérei feletti felügyelettel volt megbízva, melly tisztét ő nagy gonddal 
viselte. Midőn egyszer a palota kertjében ült s lábai előtt legkisebb buga 
játszadozott a fűben, alázattal egy főtisztviselő közeledett hozzá, értesítvén 
őt , hogy atyja a király, tanuk nélkül óhajtana vele beszélni. A herczegnő 

felkapta kis bugát s kebléhez szorítva azt, kínos sejtelemmel monda : „ N e m 
sokára el kell tőletek válnom." Kevés idő múlva visszatért kisirt szemekkel 
s kérdezősködő húgának kitérő feleleteket adott; most testvére, a 15 évei 
Hubert herczeg jött s kérte, hogy ne sirjon, Klotildé herczegnő, megigéré, 
hogy mosolyogni fog, ha fogadást tesz, miszerint őt mindig szeretni fogja. 
Hubert herczeg bement atyjához, megtudni Klotildé bánatát, de a gyerme
keihez mindig szigorú király kiküldte őt. A sírás oka csak néhány napig ma
radt titok. Napóleon herczeg megérkezett s Klotildé herczegnőt eljegyezte. 
Midőn egy délután Napóleon herczeg menyasszonyával s Hubert herczeggel 
a nép ujjongatása közt kikocsizott, Hubert igy szólt jövendő sógorához : 
„Herczeg, jobban mint e népet, szeretem nővéremet, tegye őt boldoggá, ak
kor ő a világon a legjobb feleség lesz, mint mi benne a legjobb testvért 
vesztjük e l ." Klotildé,könyezett e szavak után, Napóleon herczeg pedig 
illy feleletet ado t t : „ É n szivem szerint Bzoktam cselekedni. A berezegné 
elég szerencsés lesz, ha a franczia trónhoz közel álland." 

4 (Az erzerumi földrengésről) most már biztosabb és részletesebb ada
tokat bírunk. Egy konstantinápolyi levél szerint a szerencsétlenség által súj
tott egyének száma összesen 1054, ebből 375 meghalt, 616 megsebesült, a 
63 hiányzik. 2000 híz , 6 mecset, 17khan, 5 furdő-intézet s 3 nyilvános épü
let dűlt össze, ezenkívül 1450 ház többé-kevésbé sérülést szenvedett. 

+ (Mit rejt a hálófejkötő?) Berlinben egy vagyonos aggnő haldokló 
állapotában azon kívánságát fejezte ki , hogy holta után hálófejkötője fején 
hagyatva, vele együtt eltemettessék. A nő néhány óra múlva csakugyan meg
halt. A rokonok nagyon kíváncsiak voltak arra. miért akart a meghalt,fejkö-
töjével együtt cltemetkezni; levették tehát fejépŐI a gyanús jószágot, s kuta
tás után bámulva vették észre, hogy nagy^#szszeg papírpénz van benne el
rejtve. A j ó öreg néni tán olvasott valamit a görög hitregéből, s azt hitte, 
hogy ni- ist is kell fizetni Charonnak, az alvilági hajósnak, a miért csónakján 
a Styx folyón átviszi a lelkeket m túlvilágba. A rokonok híven teljesítették a 
haldokló utolsó kivonatát: a fejkötőt is eltemették vele, természetesen, miután 
a pénzt, a mint illik, kivették belőle. Pedig kétségkívül ez volt a dolog veleje. 

-f- (A menyasszonyok Oroszországban.) A z oroszoknál némelly vidé
ken az a szokás uralkodik, hogy a menyasszony |az egybekelés napján, a 
férjének engedelmesség és alárendeltségé jeléül annak .csizmáját este 
lehúzni köteles. A z is szokásban van, hogy az újdonsült férj egyik csizmá
jába pénzt, a másikba pedig egy kis korbácsot rejt el. Ha aztán a menyasz-
ezony azon csizmát húzza le először, mellyben a pénz van, ugy ez az övé 
lesz; de ha történetesen a korbácsot rejtő csizmához nyúl előbb, ugy a vőle
gény menyasszonyát kétszer háromszor gyengéden megüti a korbácscsal. 

+ (Mit mindent ki nem goldolnak az emberek ?) Glasgowban él egy fű
szerárus, ki minden erejével oda törekszik, hogy kereskedését minél nagyobb 
hirbe hozhassa. E czélra talált ki egy különös módot, s annak tervrajzát 
közzé is tette. A z elején leírja házát s mindent a mi hozzá tartozik, azután 
igy szól : „Ez t nyeri el egyike azoknak, kik nálam vásárolnak, de csak ak
kor, ha már 150,000 vásárlás (a kávé és ezukor kivételével) történt nálam 
egyenkint 5 shillingjével. Mindenki, a ki nálam 5 shilling árut vásárol, egy 
erre rendelt könyvbe beiratik, s ha a vásárlások száma 150,000-re megy, 
ugyanannyi sorsjegyet készitek, és kinek száma kihuzatik, megkapja háza
mat e mindent, a mi hozzá tartozik, teher nélkül. Ha pedig a készpénzt j o b 
ban szereti, e helyett ezer font sterlinget kap minden levonás nélkül. 

-f- (Keresztyénből zsidó lett.) Berlinben Gehrmann üvegesmester máj. 
29-én engedelmet kapván az evang. egyház elöljáróságától vallása elhagyá
sára, zsidó vallásra tért át, a magát a szokásos szertartásnak is aláveté. 
Gehrmannt ezen tettre, mint mondják, a szerelem 8 kincsszomj vezette. 
Ugyanis özvegy Blum izraelita nőbe szerelmes lett, kivel hogy házassági 
frigyre léphessen, minthogy a nö a keresztyén hitre térni nem akart, ö tért 
át a nő hitérc. A z egybekelés jun. 10-én csakugyan végbe ment. A férj ez al
kalommal Ábrahám nevet kapott. 

4- (Török szokások a házassági elválás körül.) Török törvények szerint 
helye van ugyan bizonyos körülmények "közt az elválásnak, de a közvéle
mény egyátalán ellene van ezen intézménynek, 8 valóban lehetőleg ritkán ia 
nyer az alkalmazást. A házasságtörő nőre a válás büntetése van szabva, 
csakhogy e mellett a törvény: tekintetbe nem véve e határzatot, kötelessé
gévé teszi a férjnek, hogy vétkes nejének, ba vétkét bevallja, s kétségtelen 
tanúságot ad törödclméröl, megbocsásson. Ha a férj egy tanúval sem tudja 
neje elleni vádját igazolni, s ez magái ártatlannak vallja, a férj háromszor 
köteles megesküdni arra, hogy vádja alapos; de ha ellenében a nő négyszer 
esküszik meg ártatlanságára, ez teljesen bebizonyitottnak tekintetik, s a férj 
ismét behelyezni tartozik nejét minden előbbi jogaiba. — Ha török nő ide
gen vallású férfival követ el házasságtörést, halál a büntetés. Ettől csak 
ugy szabadul meg, ha kedvese a mohamedán vallásra tér át, s öt nőül veszi. 
Ellenkező esetben mindketten a halálnak vannak eljegyezve. A ! ' 

+ (Köpülőgép.) Lyméhen, Amerika Connecticut államában, Schmidt 
Jusztin köpülőgépet talált fel, melly a vajas-edényt és a vajjali bánásmód 
minden eszközét egyesiti magában, a igy a vajkészités különböző ágait 
könnyű szerével egyesiti. 

4- (Bogy lehet a leszakított virágot hosszabb ideig frisen tartani?) Ha 
a leszakított (virágok, 24 órai vizbenállás után hervadni kezdenek, száraik 
harmadrészét mártsuk forróvizbe. Mihelyt a viz kihűlt, a virágok egészen 
felfrisülnek; ekkor aztán a virágszálak forró vízben volt részeit levágjuk, éa 
ismét fris vízbe teszszük. 

A . (Humboldt sírirata) magyar fordításban igy hangzik : 

A mi a napfényben mozog, cl , itt aiad fotolelvéa, 
Moit fürkészni tovább, a rideg éjbe leszállt. (B. B.) 



A (A vérforrás.) Francziaországban Auvergne hegyes, sziklás és re
gényes vidékének egy kies sziklavölgyében uj forrás fakadt fel, melly isza
pos vérveres nedvet bugyogtat fel. A környék természettudósai ezt azon 
körülménynek tulajdonítják, hogy a forrás vastag vörösföldrétegen j ő át a 
föld alatt. A z Anvergne-nek kiválóan babonás népe azonban más magyará
zatot ad e jelenetnek. Szerinte az idegen földön csatákban elhullt francziák 
vére bugyog ott fel, hogy ne az idegen ország, de a haza földét temékenyitse. 

— (Cziterás katona.) Kemenesi-Ságról egy ujoncz, Olaszhonba vitet
vén, Veronából hazairt levelében kéri Övéit, hogy kedves cziteráját,— mely-
lyen ügyesen tudja kiverni a magyar huszár-dalokat, küldjék el neki. És 
özvegy anyja s huga nem röstek, a cziterát tüstént szekér-postára adva, s 
bérmentesítve a szerelmes katonának valósággal el is küldték. Talán azt hitte, 
h o g y ez varázs-szer lesz a golyók ellen, mint Napóleonnak az arany gyürü. 

+ (Nagyszerű utazás léghajón.) A lapok nem rég kürtölték azt a hirt, 
hogy Wise léghajós Amerikából Európába léghajón szándékozik átutazni. 
Nemsokára aztán azt is írták a lapok, hogy ezen utazás St. Louisból Missuri 
államból július 1-én már kezdetét ia vette. Ujabb tudósítások szerint a dolog 

igy áll: Wise két más léghajós és egy újságíró társaságában csakugyen útra 
kelt a nevezett napon St. Louisból, de csak New-Yorkba s nem Európába, 
(ez utóbbi terve kivitelét későbbre halasztván,) Esti 6 és 7 óra közt emelke
dett föl a 60 láb széles és 150 láb magas léggolyó a levegőbe. Alján 4 l á b 
széles és 19 láb hosszú csónak függött. A z utazás tiszta időben történt. Á t 
repültek az Illinois, Indiánia és Ohio államokon, e tiz órai utazás után az 
Erie-tó fölött olly csekély magasságban repültek, hogy a földről világosan 
lehetett olvasni a léggolyó nevét: „At lant ic ." Két óra múlva Fairportnál 
volt a golyó , s olly alant repült, hogy csaknem megérinté a vizet; azután 
Nyugat-Pennsylvanián sBuffalón keresztül aNew-yorki államba érve, déltáj
ban épen a Niagara zuhatagja fölött lebegett; innen átszállt Canadán, s az 
Ontario-tavon visszarepülve Oswego közelében forgószél által megragadta
tott, s folyvást lefelé szorítva, miután tüskén-bokron keresztül hurczoltatott, 
végre délután két órakor Adamsnál leszállt. E szerint 19 óra alatt 250 né
met mérföldet hagyott hátra. Ennél hosszabb légutazás még nem fordult 
elő a léghajósok történetében. Wise léghajója kijavítása után azonnal hozzá
fog Európába átkeléséhez. 

Színházi nap ló . 

Péntek, július 22. „Szeleburdi" Vigjáték 3 felv. írták Bayard és Laja; 
ford. Egressy Béni. A czimszerepben Szerdahelyi. 

Szombat, július 23. Fioretti Heléna k. a. hatodik föllépteül, először : 
„Fiorina.." Regényes vig opera 2 felv. Zenéjét szerzetté Pedrotti. A z uj 
opera bizonyára nem lesz kedvencz darabja szinházi közönségünknek. Egyes 
szebb részletei mellett is meg kell vallanunk, hogy a „Fiorina" csak ollyan, 
mint az ujabb olasz operatermékek nagy része, mellyek néhányszor ugyan 
kiállják a trombita- és dobsz'ót, de végre is, bár még elég ifjú erőben, kény 
telén a csatasorból kiállni a rokkantak közé. Fioretti k. a. igen szépen éne
kelt, a nagyszámú közönség pedig szépen otthon maradt. Mondhatni, hogy 
csak képviselők által jelent meg. 

Vasárnap, július 24. „Buszárcsiny." Eredeti vigjáték dalokkal 3 sza
kaszban. Irta Vahot Imre. Hegedüsné igen kedves markotányosné. 

Hétfő, július 25. „Othello." Szomorújáték 5 felv. Irta Shakespeare, ford. 
Vajda Péter. Komáromy-Othello, Tóth Józzef-Jago, Priell Kornélia-1 k-s -

demona. 
Kedd, július 2ú.Fioretti Heléna k. a. hetedik föllépteül, másodszor : 

„Fiorina." Regényes vig opera 2 felv. Zenéje Pedrotli-től. 
Szerda, július 27. „XII. Károly Rügen szigetén." Vigjáték 4 felvonás

ban. A n g o l b ó l fordítva, A czimszerepben Rónai. 
Csütörtök, július 28. Fioretti Heléna kisasszony nyolezadik s utolsóelőtti 

föllépteül : ,.Puritánok." Opera 3 felvonásban. 

Szerkesztő i mondan iva ló . 
4598. Békés. Sz. K. A z nj kép elkészítése késleltette volna az ismertetést, melly 

épen most időszerű. Egyelőre vigasztalódjunk. A többit utasítás szerint. 
4539. Feketehegy. L . P. Mihelyt a czikk megjelent s mi tájékozhatjuk magunkat. 
4600. Munkács. L. T . Rajzokat óhajtanánk a leíráshoz. 
4fi01. V-DoroK. M. G. A balladát talán igen. 
4602. Bíevem napján. Világ és e m b e r stb. stb. Ki nem forrott dolgok. Egy kis 

tűzokádó, mellynek lávája még nem termékenyít. 
4603. Szent T a m á s . Népdal. Prózában elmondva, rímek nélkül, szebb volna az 

első. De még az utóbbi is. 
4604. V-Domfllk. Igazság : De verbis non dispis. — A reelaraált könyv kiadója 

vissza fogja küldeni az előfizetési pénzt. 
4605. E g y érzékeny anya, magzatja sirhalnián. Vallásos tartalma gyűjte

ményben igen szép helvét foglalhatna. 
4606. Levente Zoltán ! 1 
4607. Pankotai kört. Módot fogunk találni a versezet kiadására, bár az tárgyánál 

fogva a rendes sorba nem tartozhatik. 

4608. Kinek nincsen szeretője. Vigasztalódjék meg, s keressen kárpótlást foly
tonos munkálkodásban, melly, ugylátszik, nem lesz gyümölcstelen. 

4609. B é c s . K. L. A P. U. 28-ik számában bővebben volt róla szd. 
4610. Sz. P. Az ígért beszélyt közbejött akadályok miatt nem kezdhettük meg. 
4611. Kint és bent. Eszein azt a . . . . stb. — Azt kérdi ön : „Vol t -e valaha olly 

ember, ki egyszerre nagyban kezdte volna?" Nehéz kénlés, de azért lehetett ollyan ember. 
4612. K.-nak Ivou. A rajzok igen szépek. Kár, hogy már elmúlt dolgok. Kíván

csian várjuk amaz „átalánoi érdeküeket." Ez utóbbi körülményt ajánljuk szives figyel
mébe, s találkozásunk, Teméljük, gyakoribb lesz. 

4613. Kolozsvár. Gy. P. Még eddig semmi eredmény, átalános pangás. A többit 
más uton. Nagyon meleg van. 
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Holdnegyed : J) Első negyed 5-én délután 4 óra 38 perczkor. 

T A R T A L O M . 
Dugonics András (arczkép). V. Siathmári Károly. — Égett falu. Fejes István. — 

Ismét néhány szó nemzeti hagyományaink és a tájszógyüjtés Ügyében (vége) . Debrecteni 
Jánot. — A regényes Vágvölgy (folyt.) Szkalka (képpel). Luppa Péter. — Verona (kép
pel). — Valószinü idópróféták. — Dr. Entz haszonkertészeti tanintézete. — Fátyol Ka
roly bandája (képpel). — Tárház : Fürdói élet : Al-Vácza, Várhegy. Irodalom és művé
szet. Ipar, gazdaság, kereskedés. Közintézetek, egyletek. Mi újság? Levelezés : Dcbre-
czeni hírek. Egyveleg. Szinházi napló. Szerkesztői mondanivaló. Heti naptár. 

A Politikai ljdnnsagok 30. számának főt ártalma : A villafrancai békeelőzmény. 
— Miért kötött Napóleon olly rögtön békét? — Még nem oszoltak cl a fellegek egészen. 
— A németországi viszály. — Heti krónika. — Tárrza : Egy sveiezi nemzeti ünnep. — 
III . Napóleon császár. — Vidéki közlemények : M.-Vásárhely, Polgár, Szolnok, Kornádi 
stb. Rendes rovatok. 

Felelős szerkesztő : P á k h Albe r t (lak. uri-utcza 12. sz.) 

Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok 
1859. évi másodfélévi folyamára. 

Előfizetési feliételek, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva : 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt 6 hónapra (jul. —dec.) 5 ft., 3 hónapra (jul.-sept.) 2 ft. 50 kr. ujp. 
A Vasárnapi Újság k ü l ö n 6 hónapra (jul. —dec.) 3 _ •' n 

A Politikai Újdonságok külön 6 hónapra (jul. — dec.) „ 50 „ „ 
8 3 " Tiz előfizetett példányra egy tisztelet-példány. — A pénzek bérmentes küldése kéretik. 

A Vasárnapi Ujsag és Magyar Sajtó együtt 6 hónapra (jul. - dec.) 10 ft. ujp., 3 hónapra ( j u t sept.) 5 ft. ujp. 

A Vasárnapi üjság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala, 
, i Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám. . 

Kiadó-talajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomtatja LanaVrer és Heckenast. egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten. 




