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.11 álra y G á b o r . 
É p e n m a e g y h e t e v a l á n k t a n ú i e g y p r ó b a t é t n e k , m e l y e t 

egyik legvirágzóbb hazai intézetünk, a hangászegylet! zenede, a 
magyar konservatorium, a művészet e nemzeti növényiskolájának 
növendékei, a nemzeti Múzeum csarnokaiban adának. Az eredmény
ről alább szólunk, az illető rovatban. Itt csupán azon átalános meg
jegyzést nyilvánítjuk, hogy a nagyszámú közönség most is teljes 
méltánylattal és újra fölélesztett reményekkel vált meg a derék 
szaktanárokkal ellátott intézettől, melynek működését ép oly dicsé
rettel emlité, mint az intézet 2 0 év ótai igazgatóját, MátrayGábort. 

De Mátray Gábor nem csak a központi zenede sok érdemű 
igazgatója. Több mint 30 éve, 
hogy az ö nevét a fővárosi 
tudományos és művészeti in
tézetekkel csaknem elválhat-
lan kapcsolatban látjuk. — 
Pályája nem tartozik a fénye
sek, zajosak, de a hasznosak 
közé, s a hol a gyakorlat ta
pasztalása és szervező, ren
dező kézre van szükség, ott 
oly emberek működésére van 
szükség, minőnek MátrayGá
bort ismerjük. És ne felejt
sük egy nagy érdemét : ö 
mintegy apja a mostani hir-
lapszerkesztöknek. Egy ma
gyar szépirodalmi és művé
szeti lapot szerkesztett ő csak
nem egy évtizedig azon idő
ben, midőn az még hazánkban 
valódi feláldozással járt, mi
dőn még közönség és iró 
egyaránt volt ritka madár, s 
a kettő nem lelkesülhetett 
egymás kölcsönös meleg rész
vétén. Ha valaki, bizonyosan 
ö szólhatna sokat egy szer
kesztő küzdelmeiről — s mi 
talán ámulattal néznénk út
törőink, őseink pályájára. De 
tartsunk rendet az előadásban. 

Mátray Gábor, kinek fő-
hivatala most az, hogy a nem
zeti Múzeumban a Széchenyi
féle országos könyvtár öre, 
1797. nov. 23-kán született M Á T R A Y G Á B O R . 

Nagy-Kátán, Pestmegye egyik mezővárosában, hol atyja tanitó 
volt 8 1804-ben szintén tanitói hivatalt nyervén Pesten, családjá
val együtt itt telepedett meg. 1817-ben végezte Mátray Gábor a 
jogtani pályát. 1816—1830-ig nevelő volt részint báró Prónay 
Simon, részint gróf Széchenyi Lajos házánál, s ez idő alatt több
nyire Bécsben lakott. 1830-ban Pestre jővén vissza, két év múlva 
ügyvéddé lőn. Ugyanez évben engedélyt nyert egy magyar szép
művészeti lap kiadására, mely 1833. elején „Regélő és Honművész" 
ikerlap alakjában meg is indult. E lap úttörője mai divatlap
jainknak, sokáig egyedül állott, minden versenytárs nélkül s mű

vészeti érdekeink fejlesztése 
körül, az akkori mostoha vi
szonyok között, sok érdem
mel birt. Mult viszonyaink' 
ismeretére tanulságos olvas
mány az most is és senkinek 
nem kellene napjainkban a 
szerkesztői feladat megoldá
sához fogni, a ki journalisti-
kánk ez előzményeit, a pon
tot, melyből kiindultunk, nem 
ismeri. Mátray a lap kiadá
sát minden anyagi haszon 
nélkül, sö t korábbi saját szer
zeményének némi feláldoztá-
val is, 1840. június végéig 
folytatta — a midőn a nyelv 
és izlés tisztulván, s az ol
vasásvágy fólébredtével az 
igények is növekedvén, ujabb 
nemzedék állott a szépiroda
lom terére. Mátray, mint szer
kesztő tetemes pénzösszege
ket gyűjtött össze közhasznú 
s jótékony czélokra, különö
sen az akkor épülő nemzeti 
színházra, s azonkivül a nem
zeti színészetnek a haza fővá
rosában létesítése körül föér-
deme van. 

A magyar tud. Akadémia 
részéről már 1833-ban válasz
tatott levelező taggá. Midőn 
1837-ben á pesti magyar szin 
ház megnyílt, Pestvárm 
szinházi bizottmánya ~ 



Gábort választá a szinház zeneigazgatójává, mely hivatalt azonban 
nem sokáig viselheté. — Miután a fóherczeg József nádor megbí
zásából az alakuló nemzeti Múzeum egyes gyűjteményeinek össze
írásával s rendezésével volt időnként megbízva, sőt a múzeumi 
igazgatóság titoknoka s könyvtári segéd is volt: végre 1846-ban 
a nádor fóherczeg által a Múzeum rendes könyvtárnokává lőn ki
nevezve s c díszes hivatalt viseli mai napig. Ugyanez évben adá 
ki a nádor megbízásából a Múzeumban létező Pyrker-féle képtár 
leirását. Ez volt az első rendszeres munka, mely a Múzeum gyűj
teményei ügyében megjelent, — azóta már több is követte, bőví
tett kiadásokban. Az ö felügyelete alatt szállíttatott aLudoviceum 
épületében ideiglenesen felállított országos Széchenyi-könyvtár a 
Múzeumnak e czélra rendelt termeibe; és segédforrások hiánya 
miatt egyedül, egy szolga segítségével, ö állitá fel itt és rendezé a 
gazdag kéziratgyüjteményt, a Széchenyi;könyvtár, Kéler, Vuche-
tieh, Gallovich, Bacsányi, Bory s egyéb hazafiak könyvadományait, 
vagy szerzeményeket, mint szintén a Jankovich, Hlésházy s Hor
vát-féle gazdag könyvtárakat, melyek azonban csak akkor állanda-
nak teljesen a község használatára, ha a kellő bútorok és segédke
zek megszerzésére az illető költség engedélyezve lesz — mi hogy 
minél elébb megtörténjék, valóban közohajtás I 

Mindamellett Mátray Gábor érdemeinek legfőbb része a ma 
gyar zene, zeneirodalom és zeneképzés körüli fáradozásaiban kere
sendő. A zene iránti előszeretetét és e részbeli tehetségét már kora 
ifjúságába') tai.usitá. Idő folytán számos világi és egyházi nótát 
szerze. Már 1827 — 30. években Bécsben „Pannónia, Hunnia és 
Flóra" czimü 10 füzetben adott ki magyar nóták gyűjteményét 
zongorára s egy füzet magyar dalt „Magyar dallos1' czim alatt. 
Hasonnemü müveket bocsáta közre, mig a Regélő szerkesztője volt. 
1852-ben kezdé kiadni a „Magyar népdalok egyetemes gyűjtemé
nyét4' zongorakísérettel. Ily népdalok nagyszámú gyűjteményével 
•bir Mátray, s ama dal-repertorium kiadásával, melyből eddigelé 
már több fűzet jelent meg, a nemzeti legszebb dallamokat az enyé
szettől kívánta megmenteni, s e szándéka bel- és külföldön a zene
értők körében teljes méltánylással is találkozott. Midőn 1836-ban 
az akkor csekély alapokon meginduló „Pestbudai hangászegylet" 
titoknokává választatott, addig sürgeté az énekiskola felállítását, 
mig az 1840. elején mégis nyittatotts most már évenként 2—300 
növendéket képző, rendszeres zenedévé (konservatoriummá) alakult, 
melynek minden szakban kitűnő tanárai vannak, s mefynek 1840. 
óta folytonos igazgatója Mátray Gábor. A mult években történt, 
hogy e zenede egy uj és szükséges osztálylyal, a szavalatival, sza
porodott, 8 ez osztálynak tanára is Mátray. A növendékek ez idén 
adták először e téren is haladásuk bizonyságait egy színdarab elö-
dásával, mely e czélra irva, mult vasárnap lön bemutatva a pesti 
közönségnek. Remélhető, hogy ezen osztály is épen oly virágzás
nak fog indulni, mint a zenede többi ágai, s nem sokára drámai 
művészetünk is épen annyi s oly jeles csemetét fog innen nyerni, 
mint nyert már a zenészeti és énekosztályokból azon hazánkfiai és 
leányai által, kik részint itthon, részint a külfodön hirdetik mű
vészi" tökk'-l, hogy a pesti zenedének levén növendékei, a magyar 
nemzet fiai mindazon képességekkel birnak, melyeket a mai vi
lág egy polgárisult nemzet tagjaitól megkíván. Adjon az ég bö 
sikert a nemes fáradozásoknak 1 

I V . B é l a . 

— Tör téne t i ballada. — 

Sötét az éjfél fekete árnya, 
Sötétebb Bejtés szállt a királyra; 
Nem brr aludni, virraszt az éjben, 
A lámpa fénye 6 ő van csak ébren. 
Fejdelmi szivét a haza sorsa, — 
Jelen- s jövője tépve kinozza : 
P á r t o s v i s z á l y b e n t , s o t t k ü n n az e l l e n 
Kebléből hosszú sóhajtás lebben — 
Hazám, hazám! 

Kákos mezőjén gyűlnek a rendek, 
Haj! de a zászlók porban hevernek 
Sehol ac látni egy lelkes arezot, 
Tárogatóhang sehol se harsog; 
Helyette zsongó zsibongás éled . . . 

Itt csak a test van, de hol a lélek? 
S m á r a h a t á r h o z k ö z é i g az e l l e n . . . 
Béla szivéből sóhajtás lebben — 
Hazám, hazám! 

Aranyos kardját a szögre tette, 
Köszörült szablyát kötött helyette; 
Szólna a néphez, szólni akarna, 
De nyelvét a k í n lekötve tartja, 
És a nép most sem tud lelkesedni : 
£ szent fájdalmat nem érti senki . . . 
A király arcza lesz csak sötétebb, 
Ki fog megvédni, mi ment meg téged — 
Hazám, hazám?! 

Trombita harsan, megjött a n á d o r 
Sebbel rakottan a véghatárról, 
Könyű pereg le véres arczára, 
B e t ö r t a t a t á r m a g y a r h a z á n k b a . . . 
Kigyúl a király halovány arcza. 
Fényes aczélját tartja magasra, 
S ezer kivont kard csöngése ébred : 
Vagy megvédünk, vagy elhalunk érted -
Hazám, hazám! 

Sajó vizének szőke hulláma, 
Mért öltözködtél piros ruhába? 
— Haj! j ó magyar vér feste pirosra, 
Itt hulltak el mind a hősök sorra, 
A magyar otthon idegenné let t , 
A halálnál is szörnyűbb ez é le t . . . 
Vérkönyűt sirva nyögöd a jármot, 
Hontalan, árván bolyong királyod — 
Hazám, hazám! 

A vihar, a vész megszűnt dühöngni, 
Utána a nap félve sütött ki; 
Félve sütött ki : piros sugara 
Nem a dús honra, — s í r k e r t r e szállá . . . 
Leéget t falvak hibáit vidéken, 
Fehér csonthalmok kopár térségen, 
A király látja, oly égő búja . . . 
Halottaidból kikelsz-e újra — 
Hazám, hazám! 

És a királynak kipirul arcza, 
Megtört ércz-keblén a k é t s é g harcza . . . 
S föltámadt a holt siri álmából, 
Homlokán dicsfény sugara lángol, 
S vele föltámadt a nagyság újra, 
Fonva borostyánt zöld koszorúba. 
Fölzeng a király s honfi imája : 
Legyen jövendőd Istentől áldva — 
Hazám, hazám! - Kuliffay Ede. 

. . ü t i k I i n é p r é d l k á c z l o l . " 
(V<í«. I 

I X . PRÉDIKÁCZIÖ. 

Kukl i uram a „zö ld sapkához " kocsizott kapor i iva iva l . 
„Nos, nos, édes Kukli uram, remélem, jól mulatta magát a 

„zöld sapkánál." 
„Honnan tudom, hogy a „zöld Aupkánál" voltál! Igen is, jól tu

dom, édes ur; többet is tudok, mint uraságod képzelné. Mindjárt 
sejtettem, hogy valamin töröd a fejedet; mikor ma elmentél hazulról, 
tudtam már az egész dolgot; a szemedből kinéztem, ha mindjárt 
egy szót sem szólottam róla. Lelkemre 1 hát te becsületes házas em
bernek, gyermekes apának tartod magad s nem átallod elmenni fé
nyes nappal tivornyázni? Azonban feleségünket soha sem vinnők 
el, az afféle meg sem fordul az eszünkben; feleségemaszszony hadd 
maradjon otthon, mintavaskanál. Te bezzeg elmégysz, Isten tudja, 
kikkel, elmégysz, Isten tudja, hová, s mulatod magad, Isten látja, 
hogy; még pedig egész délutánokat oda tekeregsz. Na, aztán mondja 
nekem valaki: milyen áldott jó férj, becsületes ház-tüz tartó ember 
ez a Kukli! Igen bizony, azt én tudom legjobban. Bezzeg ha látnák, 
miként viseled magad itthon, másképen beszélnének rólad. Hanem 
mind is ilyen valamennyi férfi : mikor kimegy a háztól, felveszi 
vasárnapi kedvét, de mihelyt haza megy, leveti s felveszi a hétköz
napit, dörmög, mormog, mint egy medve. Isten bizony, szeretném 
tudni, ki állana be jószántából asszonynak! 



„Nem, Kukli, nekem nincs rosz kedvem, nem is mérgelődöm; 
nem, a világért sem. Tudom hogy bolond voltam ifjú aszszonyko-
romban; mindig halálra búsultam, mérgelődtem magamat, vala
hányszor elmentél hazulról; de már abból kinőttem. Most mára 
világ legderekabb férfiáért sem csinálnék magamnak egy mákszem
nyi rosz kedvet is. Bizony volna is miért? Mi a köszönet érette? 
semmi! épen semmi. Legjobban az olyan aszszonynak van dolga, a 
ki számba sem veszi a házát; bárcsak én is olyan tudnék lenni. 

„S miért nem mondhattad, mint egy becsületes férfiúhoz illik, 
mikor elmentél hazulról, hogy szekerezni mégysz a „zöld sapká"-
hoz? Nekem affélét ne beszéljen, édes Kukli uram, hogy akkor esze 
ágában sem volt, hogy nem tudta; azzal ne is fáraszsza magát! 
Hiszen te, Kukli te, rég kicsinált dolog volt az, régen főzitek azt a 
te, lelki-testi jó barátoddal, azzal a derék mákvirág Kapornyaival. 
Mert hiszen, csak a szemem elébe kerülne ökeme, tudom, hogy kiál-
litnám a vászontáblára; holta napjáig megemlegetné, mit kapott 
azért, hogy egy feleséges, sok gyermekes apát a „zöld sapká"-hoz 
csalt tivornyázni. Volt is időtöltés, tudom, szerettem volna hátad 
mögöl nézni az egészet. Ugyan, te Kukli, nem nőtt-e még be a fejed 
lágya? Ilyen idős korodban effélékre vetemedni nem szégyeled? 

„Nekem, persze, sehová sem illik mennem; nekem itthon kell 
maradnom házőrzőnek. Te feleségedet, gyermekeidet a világért 
nem vinnéd magaddal, minr más becsületes ember, a kinek a mu
latság sem esik jól, ha nincs az övéivel. Te nem afféle fából vagy 
faragva; kell is neked feleség, gyermek! akkor vagy boldog, ha 
egyiket sem látod. Ugyan te, Kukli te, látott-e valaki valaha velem 
együtt? Utoljára még azt sem tudják, hogy házas vagy. Hogy is 
tudhatnák? hisz te sehová sem viszed a feleségedet. Nem, nem, sem 
feleségedet, sem gyermekedet! 

„Zöld sapka," hogyisne! Persze, hogy szánnal voltatok; ilyen 
jó szánutban, boldog, boldogtalan mind szánkázik, csak én nem ér
demlem meg tőled, hogy megszánkáztass. Hanem bizonyosan más 
valaki részesült ez úttal is a Kukli uram grácziájában. He? Nekem 
affélét ne beszélj, hogy senki sem volt veletek. Azt hiszed, elfelej
tettem azt a rózsaszin kalapost; azt hiszed? Nem, nem fogom be a 
számat, nem is vagyok balgatag aszszony. Az, édes ur, semmit sem 
tesz a dologra, ha a rózsaszin kalapos mindjárt ötven esztendős his
tória is — az a dolgon semmit sem változtat. Szégyelned kellene 
magadat! Igen bizony, ha szégyelni tudnál. Te, Kukli te, jusson 
csak eszedbe, micsoda derék feleséged voltam én neked. Ha mind
járt vasbocskort kötnél, sem találnád páromat. Nem biz olyan bo
londot, mint én voltam! Mert bolond voltam, hogy annyit jártam 
utánad; számba sem kellett volna vennem ökemét, akkor tudom, 
hogy megbecsülne. Oh lefolyt ifjúságom napjai, ha még egyszer 
viszszahozhatnálak titeket! Akkor akkor, nekem is lenne 
eszein ám! 

„No, hát édes Kukli uram, a „zöld sapká"-nál voltunk hát! 
Persze nem férhetünk a bőrünkbe; a helyett, hogy dolgunk után 
látnánk, szánkázunk, szekerezünk, hegyen völgyön lakodalom. Ugy 
tesz bizony mindig, a ki vesztét érzi; mert nem is lesz jó vége ennek 
a sok dinom-dánomnak. Szellőzteti a pénzét, a kinek nem fér a zse
bébe Na, nekem affélét ne beszélj, hogy hét esztendőben 
egyszer történt. S hamindjárt ugy is volna, ki áll jót. arról, hogy 
ezután nem teszed gyakrabban, minden héten, minden nap, mig a 
sok szánkázásnak, a sok szekerezésnek az lesz a vége, hogy boltod, 
hogy házad, hogy mindened zörögve elszekerezik a dobon, maga
dat pedig szépen beszánkáztatnak az adóátorouyba. Akkor aztán 
majd elmehetek a gyermekekkel koldulni. Szép volna, ugy-e? Kukli 
uram megegye az egrest s az én fogam vássék bele! De biz azt be 
nem várom, hanem szépen öszszeszedem mindenemet, gyermekeimet 
s itt hagyunk a faképnél, la! 

„Zöld sapka!" Hm! szeretném tudni, hány forintocskát vágtunk 
ma a sárba? A bérkocsi jövetmenet; hát még ott? Tudom, patak
kal folyt a bor, meg a purtcs, volt dáridó! Csoda bizony, hogy 
lábadon haza tudtál jőni és saroglyára nem kerültél, mint a derék 
Kollancsosi. Épen tegnap sirva panaszolta a felesége, hogy egy este 
csak kopogtatnak az ablakon, s kiáltják : ifjaszszony lelkem, nyit
tassa ki a kaput, mert egy kövér disznót hoztunk, nem birja a lába 
s szánra tettük.'" A szegény aszszony örömében mnga szalad, hirte
lenében azt sem tudja, hogy nyissa a kaput; de végre megvan az 
is, behúznak egy gyalog szánat az udvarra; az aszszony kiált : „hoz
zatok gyertyát!" A gyertya megérkezik, s a boldogtalan mit lát? 
Tulajdon férje hever a szánon, részegen, mint egy No hiszen 

te, Kukli te, azt próbálnád meg, hogy te hozasd magadat haaa ilyen 
szánon, majd megnyitnám és is neked a kaput. Tőlem bizony <>tr 
megfagyhatnál az utczán! De hiszen, már csakis ez van hátra! 

„Zöld sapka! Hm! tudom még muzsikáltattátok is magatokat! 
S a muzsikusoknak repült a húszas, repült a tallér. Bizony, meg
érem még, hogy nótád is van már s majd Jónás napján csak beál-
lanak vele a muzsikusok, mint kegyes jó pátronusokhoz. Na hiszen, 
csak azt próbálják meg, majd én is húzok nekik egy nótát, tudom, 
hogy megcsendül bele a fülök. 

„Zöld sapka! Ugy van bíz a, férjem uram méltóztatott magá
nak egy jó napot csinálni. Volt evés-ivás, vendégeskedés, de hát 
rólam hites feleségedről, de hát a te tulajdon édes gyerrm-keidröl 
megemlékeztél e? Hoztál-e nekünk vagy egy kiflit, vagy egy árva 
sós pereczet? Dehogy hoztál, kisebb gondod is nagyobb volt an
nál. Kell is neked feleség, kell is neked gyermek? Igen bizony, 
korhely pajtások, meg eszem-iszom, dínomdánom! Ez a te világod, 
ennek élsz te. 

„Zöld sapka!" — 
* * 

„Ezt a variatiót — ugy mond Kukli urain — szerencséseii el
aludtam; hanem azt álmodátn, hogy künn a mezőn borzasztó zá
por lepett meg s eső helyett reám mindenfelől csak „zöld sapka" 
omlott." 

X V I I . PRfiDIKÁCZIÓ. 

Kukli uram az ellen merészeit szül emelni, hogy a szoba földét 
nem kéne oly gyakran soroltatni. 

„Na, ugyan derék keresztyén vagy te Kükül Tudod, hogy a 
szentírás azt parancsolja : „a nap ne menjen le a te haragodban", 
te mégis olyan duzzogva fekszel le, mint egy vén medve. Szép do
log! az ember napestig alig lát s mikor estére haza kerülsz, akkor 
is ugy fúlsz, pöfögsz, mintha megdühödtél volna. Hanem mindig 
ez is a bére az én hivségeranek, szorgalmatosságomnak, jó gazdasz-
szonyságomnak; te dúlsz-fúlsz, mint egy eszeveszett! Pedig, ki sze
reti inkább a csinos házat, mint te? Ki prétendálja meg, hogy min
den szoba olyan legyen, mint a tükör? Ki firkálja be az asztalt az 
ujjával, mihelyt csak legkisebb por is van rajta? Ki más, mint 
Kukli uram! Épen az a Kukli uram, a ki majd kiugrik a bőréből, 
ha aztán hébekorban vagy egyszer súroltatok. Mit mondasz? Igen 
bizony, minden héten $ Te, Kukli te, ugyan nem szégyenled akkorát 
füllenteni?Ugyan te,tedd a szivedre kezedet s mondd meg igazán : 
hát minden héten szoktam-e súroltatni? Hát nem eltelik némely
kor két hét is, hogy egyszer sem súroltatok? S ha minden héten 
súroltatnék is, kiért tenném azt, te háládatlan? Nem éretted, hogy 
neked csinos házad legyen. De te tán azt szeretnéd, hogy soha se 
súroltassak, hogy nyakig belehalj a piszokba, hogy házad olyan 
legyen, mint egy disznópajta, hogy gyermekeid utoljára uialaczokká 
váljanak! Olyan feleség kéne neked, a ki soha se súroltasson, hadd 
legyen olyan a házad, mint egy tömlöcz, mint egy korcsm Igen 
bizony, mint egy korcsma, akkor tán te is többit ülnél itthon s 
nem vágynál mindegyre a korcsmába. Mentire is kéne hagynom 
mindent, hadd legyen ugy, a mint Kukli uram akarja, hadd lenne ő 
itt a maga szurtosságában. Nem is tudom, miért eszem az életemet, 
egészségemet azzal, hogy magamat mindnyájatok rabszolgálójává 
teszem. Oh beh bolond voltam, mikor igv kezdettem! Bolond biz' 
én. De ne volnának csak gyermekeim, tudnám én, mitevö legyek! 

„Nem, édes Kukli uram, én nem árasztom el a házat vízzel, 
mintha a Nóé bárkája volna! Neked pedig szégyelned kéne maga
dat, hogy a Nóé bárkáját ily félvállról emlegeted. Nem is fúdom, 
hol volt az eszem, mikor ilyen vallástalan emberhez mentem. Ott 
kellett volna hagynom őkelmét a faképnél; hanem akkor bezzeg 
másképen beszéltél, tetted nekem a szépet, hogy a szemed meredt 
belé. Nem, nem, édes Kukli uram, én az egész házat nem töltöm el 
gőzzel, mint egy gőzfürdőt; s ha tenném is, akárki más szót otnel-
hetne ellene, csak te nem. Elhiheted nekem, hogy a ház-surlást én 
sem szeretem inkább, mint te. Mit mondasí? Inkább szeretem? Te, 
te, Kukli te, 8 még sértegetsz is. Mintha bizony nekem abban tel
nék kedvem, ha másnak alkalmatlanságot csinálhatok; mintha bi
zony a ház-surlást azért szeretném, hogy akkor az egész ház fene
kestül felfordul. Hisz nem vagyok én béka, hogy mindig vízien 
kuruttyoljak. Békít?! hogy is ne! Hát még mi leszek, ha mind igy? 



Ugyan csak illik, a te feleségedet lebékáznod. Aztán még, miféle det fejet hajtson neked, te meg lábbal tapodj mindenkit? Szeret-
békának gondolnál? Tán csak nem varasbékának? Na, hiszen ezt néd? — ha lehetne! Igen, de nem lehet, mert én nem hagyom ma-
próbálnád meg csak, én is megmutatnám, ki vagyok! Hanem, agamat. 
mint mondottam is már, nem tarthat sokáig s csakis ez minden „Na, ha te olyan rettenetesen ordítozol, mindjárt fölkelek s itt 
vigasztalásom. Mit beszélsz? Lelkedből Örülsz rajtat Ugyan te, 
Kukli te, hát efféléket kell neked mondanod? Te, hiszen te nem 

hagyom az ágyat. Az még sem mehet, hogy én egy árva szót se 
szólhassak hozzád, a nélkül, hogy te fenekestöl fel ne forgasd a 

vagy ember, hanem orditó fenevad! Nekem affélét ne beszélj, hogy jházat. Te nem ordítottál? Na aztán én sem tudom, mi az ordítás, 
te a ház-surlást értetted; jól tudom én, mit értettél. Ugyan szép ha ez nem a volt. Isten bizony, még a harmadik szomszédban is 
szavak, megilletnek engem; engem, a ki olyan derék feleséged vol 
tam neked! Hanem, tudom, megbánod, csakhogy akkor bánod 
meg, mikor már késő lesz. Halálom után a világ minden kincseért 
sem lennék a te bőrödben, hogy a te lélekismereted rettenetes fur-
dalásait szenvedjem; nem én! 

„S mikor csak két hétben suraltatok egyszer! Jaj te, Kukli te, 
bárcsak lenne neked olyan feleséged, a milyet én gondolok, a ki 
minden istenadta héten súroltatna egyszer. Vagy, ha az én kétheti 
s ú r o l tat ás<>m nem tetszik uraságának, miért nem párketiroztatja 
ki a szobákat. 8kkor aztán nem súroltatnék, hanem vikszoltatnék. 
Nem az én hibám, hogy súroltatnom kell. Mit beszélsz? Az én két 
héti suroltatásom eltart három napig? Nem, nem biz' a soha sem, 
vagy is nagyon ritkán, a mi egyre 
megy ki. Tehetek én róla, ha né
melykor ugy összepiszkoljátok a _ 
drága szép pádimentomomat, hogy 
három-négy léből is fel kell mo
satnom. — Hozd el mindennap a 
drága Kapornyaidat az ö sáros 
csizmájával, akkor aztán majd meg
látod, hány nap fog tartani a su-
roltatás! Hanem te Kukli, te nem 
is tudsz egyebet, mint az ember 
életét keseríted, hogy százszoro
san meghalna inkább, mint sem 
itt szekiroztassa magát általad. 

„S ugyan szép példával mégy 
gyermekeid előtt! Minthogy ma a 
nagy takarítás, surlás miatt nem 
érkeztünk ebédet főzni, hanem az 
egészet vizlevesből, meg sonkából 
a Ilit u t tam ki, utczu Kukli uram 
mint a puskapor, egyszerre fel-
duzta az orrát s káromkodni, szit
kozódni kezdett. Ugyan te Kukli, 
ugy becsülöd meg az Isten áldá
sát? Hisz annál különb sonkát 
még soha sem ettél, piros volt, 
mint a rózsa, vőlegénykorodban is 
megehetted volna; a bizony nem 
érdemelte meg azt az égbekiáltó 
káromkodást! Mi a? Te nem ká
romkodtál ? 

„Mondhatod biz' azt, hogy 
nem káromkodtál; persze hozy 
egy szót sem szólottál, de ha szólottál volna, tudom hogy ká
romkodtál volna. Ismerlek én tégedet. Miért ránczoltad hát ösz-
sze a homlokodat? miért rúgtad ki olyau dühösen magad alól a 
székedet? miért rohantál el? miért csaptad ugy be magad után az 
ajtót? miért mentél korcsmába ebédelni? He? Ugyan derék egy 
asszonynak tarthattak engem azok, a kik látták, hogy házasember 
létedre korcsmában ebédelsz! Tudom, kaczagtak rajtad; tudom, 
sugdosták egymásnak : „ezt is elűzte hazulról a feleségei" Mintha 
bizony azért, hogy korcsmába nem szaladok, nem elég keserű fa-
latot kellene miattad nyelnem; miattad, a ki megkeseríted reggelimet, 
ebédemet, ozsonnámat, vacsorámat, megkeseríted még az éjszakai 
álmomat is. Tudná csak a világ, a mit én tudok? De lesz gondom 

hogy megtudja; lesz ám! Mit dünnyögsz? Valahányszor súrol
tatok ezután, mindig vendéglőbe mégy ebédre f Jól van, édes Kukli 
uram, nagyon jól van. Majd meglássuk, melyikünk fárad hamarább 
belé : én-e a súrol t a t á s b a , vagy te a korcsmai ebédekbe; mert 
ezután^minden istenadta nap súroltatok; rendre veszem a szobá
kat, mikor az egyiket elvégzik, kezdünk a másiknak; hadd legyen 
igazán özönvíz inkább, mintsem mindenben a te akaratod álljon. 
Szeretnéd biz azt, ugy-e, szeretnéd, ugy-e Kukli, hogy minden tér-

A l i basa mecsete Belgrádon 

meghallották. Nem, engem bizony ne is édesgess; hiába, nem va
gyok többé olyan bolond, mint mikor hozzád mentem — jobban 
ismerlek már, tudom, ki fia vagy. Egész nap kutyába sem veszel, s 
mégis este, ha én egy pár szót akarok szólani, mindjárt aludni sze
retnél. Ugyan te, Kukli te, bogy lehetsz olyan alacsony lelkű?! 

„Mi az! Miért nem hivathatok surló asszonyt, akkor legalább 
megkészithetnÖk az ebédet? Ezt már kérdezted tőlem vagy százezer-
szer; de mind hiában, mert nem akarom s nem lesz belőle semmi. 
Mit mondasz? Kapornyainé azt mondja, hogy nem sokba kerül? 
Mit, hajtok is én valamit Kapornyainéra? Remélem, édes Kukli 
uram, én magam házi dolgaimat a Kapornyainé asszonyság bölcs 
tanácsa nélkül is el tudom igazítani. Kapornyainé, hogy is ne! 

Hozná csak ide az orrát, mert 
majd oda darabolnék én neki. Ka
pornyainé! Vagy tán jobb volna, 
ha egészen ide költöznék s átvenné 
tőlem a ház gondját! Oh igen! 
Persze hogy neked inkább tetsze
nék, nagyon de nagyon tetszenék. 
Nem, Kukli, nem fogom be a szá
mat. Remélem, asszony vagyok a 
házamban, akkor és ugy súrolta
tok, a mikor nekem tetszik; elég 
illetlenség tőled, ugy bánni velem 
feleségeddel, a mint bánsz. 

„Nekem a surló asszonyt töb
bet elé ne hozd, én tudom, hogy 
mibe kerülne; az ételén kivül kel
lene fizetni neki legalább egy 
ezüst húszast napjára. Mit mon
dasz? Hát aztán? Hát aztán, édes 
Kukli uram! Mintha bizony tied 
volna a Dárius kincse, olyan ki
csibe vészsz egy ezüst húszast 
Adja az Isten, hogy te soha se szo
rulj egy ezüst húszasra. De te 
Kukli te, a ki a krajezárt meg nem 
becsüli, annak forintja sem lesz 
soha. Na, nekem affélét ne beszélj, 
hogy én a te kényelmedet sem
mibe sem veszem; én a te kényel
medért egy húszast is sajnálok 
hetenként. Nem az itta kérdés; ki 
beszélt itt a te kényelmedről? Ha
nem te mindig is igy tészsz : egé

szen másfelé facsarod a beszédet; valamennyi férfi mind is ilyen! 
Arról beszéltünk, édes Kukli uram, hogy egy ezüst húszas heten
ként ötvenkét ezüst húszasra megy egy esztendő alatt; e pedig 17 
forint husz krajezár és pedig pengő pénzben. Hát már harmincz 
esztendő alatt mennyire megyén ez? Egy egész kapitális! S nem 
tudom, micsoda nagy uri ember vagy, hogy csupán caak surló asz-
Bzonyra egy egész kapitálist költenél. Ugyan te, Kukli te, ne nyögj 
olyan rettenetesen — bizony nem fog sokáig tartani, maholnap más 
valakiről kell gondoskodnod, a ki számodra súroltasson — 9 ha 
gyermekeim nem volnának, nem bánnám, ha mindjárt holnapután 
temetnének is el. Most már tudod, mihez tartsd magadat — s evvel 
jóéjszakát édes Kukli uram!" 

„A szélcsendet használva — irja Kukli — én is fogtam ma
gam s elaludtam, azonban csakhamar feldöfött a feleségem s meg-
jegyzé : „ugy tudd meg, hogy mig a sonkában tart, addig egyebet 
nem kapsz ebédre. Azt se feledd, hogy mivel ma csak egy léből mo
sattam fel a szobákat, holnapután újból súroltatni fogok." 
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Élőpatak! I Í Í I N I Ő . 

Magában véve Erdély sem nagy s a Székelyföld annak csak 
egyik része, és mégis mennyi természeti csoda ragadja meg itt az 
utazók figyelmét! A gyönyörű Székelyföldnek első helye okvetle
nül „Háromszék". Hol van szebb vidék, mint ez, s bámulatra mél
tóbb tünemény, mint a Sz.-Anna tava? találjuk-e párját a torjai 
kénköves barlangnak ? kell-e hatásosabb gyógyforrás, mint Élőpa
tak, Kovászna, Vajnqfalva ? s mindezen helyek a kis Há
romszéken vannak. 

Élőpatak Brassótól mintegy 3 mérföldnyire fekszik. — Gyö
nyörű, regényes völgyet foglal el. Jelessé savanyuviz-forrásai tet
ték, melyek valamint ivásra, ugy fürdésre is használtatnak. Az 
előpataki savanyúvíz oly erővel bir, hogy a forrásnál szinte meg
részegíti az ivókat. 

Élőpatak Erdély egyik leglátogatottabb fürdője. Oláh- és 
Moldvaországból is számosan jönek ide, mert e fürdőhely mind a 
két tartományhoz közel fekszik. A nyaranként itt megforduló ven
dégek száma megközelíti s olykor meg is haladja a nyolczszázat. 
Azonban, mint Magyarország és Erdély fürdőiben általában véve, 

ják. Ezek egyike, mely leginkább használtatik, deszkakerítés kö
zött tágasán földbe vájva, Pokolsár néven ismeretes, s néhány vet
kező-szobával bir. 

Vannak Kovásznán helj'ek, hol gödröket ásva a szénsavgáz 
oly nagy mennyiségben fordul elő, hogy kutakat, söt pinczéket sem 
lehet ásni. Az ily helyeken ásott gödröket gözfürdökül használják; 
a testet igen csípi, de jótékony hatással bírónak mondatik. 

Kovásznához közel van egy váromladék. — Vas is terem, de 
nem mivel ik. 

A Kovásznával majd csaknem összeforrt Vájna/alván annyi a 
savanyúvíz, hogy ivóvizet is alig lehet kapni. Van itt egy kisszerű 
fürdőház, s ezen kivül a székelyek házainál is tartanak fürdő-ká
dakat, a melyekben a vizet belevetett forrókövekkel melegítik, s 
ha az ily fürdőt deli székelynők kínálják, nemde, lehetlen azt el 
nem fogadni?! — — 

És most térjünk vissza Elopatak-T&, s elegyedjünk a vig tár
saságokba azon öntudattal, miszerint ha netalán itt nem mulat
nánk is jól, a természet szépségeinek szemléletén eleget élvezénk 
— mára. 

Az ily helyekből, minő Élőpatak, külföldön paradicsomot va-

E l ő p & t a k i f ü r d A.fcfj, 

itt sincs eléggé gondoskodva az ide tóduló sok beteg kényelméről. 
Vannak ugyan e czélra szánt épületei, de ezek nem eléggé tága
sak, ugy hogy a vendégek nagy része a parasztok kényelmetlen 
lakaiban kénytelen szállásolni. A képünkön létható fűrdőháznak 
e jeles^és bö vizű forrásokhoz mérve, sokkal nagyobbnak kellene 
lenni.) 

Élőpatak igen sok bajban hathatós, de gyógyhatása bel- s ki-
váltlgyomor-bajokban kitűnő. 

$Az itteni vendégekre nagy hatással van a tiszta egészséges 
levegő, a zöld erdőség, s gyönyörű tájak, melyek itt keresetlen 
is kínálkoznak, s üditöleg hatnak a betegekre. Aztán a közelben 
fekvő már emiitett jelességek szemlélése, s a ki a fáradságos utat 
a Sz.-Anna tavához egyszer megteszi s a torjai barlang gőzében 
megfördik s ezek mellett Élőpatak vizét használja, annak ha még 
meghalva nincs, fel kell üdülnie. Ezekben egyesül mind a testnek, 
mind a léleknek nagyszerű gyógyintézete. 

Nézzünk mi is szét legalább Kovásznán s Vajnafalván. Ezek 
alig pár órányi távolságra feküsznek Élőpataktól, a háromszéki 
síkságon, a székely havasok alatt. 

Kovászna székely falu, bö savanyuviz-forrásokkal, melyek 
azonban, semmi ápolásban nem részesülvén, idegenek nem látogat-

rázsolnának, s birtokosaik aranybányákat bírnának bennök; — 
nálunk pedig egy pár órányi távolban azt is alig tudják róluk, 
hogy — vannak! Luppa Péter. 

Ali basa mecsete Belgrádon. 
Belgrád, Nándorfehérvár! Oh mily emlékek kötik ezen várat 

a magyar nemzethez! Mily diadalokat láttak ezen barnított várfa
lak! Más napokat élt még akkor Nándorfehérvár. Nem piszkos és 
rongyos török katonák ültek a laktanyák szemétdombjain, hanem 
deli leventék őrizték azokat. Nem volt az akkor oly elhagyatott; 
még kapusarkai is oly fényesek voltak, hogy az ellenség meglát
hatta benne semmiségét a falon álló leventékhez képest. A vár, 
góth ízlésben épült három templomának keresztje a nap fényében 
ragyogott, míg buzgó ima emelkedett az istenházakból az ég felé, 
most török rendetlenség űzi távolra a szemlélőt! Máskép van most 
minden Nándorfehérváron! 

Maga a város két részre oszlik,szerb és török városra. Az első 
nagyobb, európaias kinézésű, csinos épületekkel, szerbfejedelmi 
palotával: mig a török rész keleties kinézésével a másiktól egészen 
elüt; a Bazár számos czifra boltjainak sorai, kávéházaikkal, külö-



nös hatást gyakorolnak az ezt meg nem szokott szemlélőre, hát 
még az itt sürgő-forgó, bizarr öltözetű nép, s azon sajátságos török 
lak házak és utczák, melyekben csak magas keritésfalakat láthatni. 
A mecsetek, — minaretteikkel, a török városoknak némi meglepő 
festöiséget adnak. Ilyen a belgrádi török városban is van tizenhá
rom, s ezeken kivül két zárda. 

Lépjünk be az előttünk álló Ali basa-mecsetbe 8 nézzük meg 
részletesen. 

A mecsetet Ali basa tiszteletére mintegy 2 0 0 évvel ezelőtt 
emelték. Az épület elég magas, bizanczi modorban rakva. Mellette 
van a pap s a muezzin (egyházú) laka. A főépület mellett emelke
dik a karcsú minaret, melynek felső részén köröskörül kőfolyosó 
van. Errűl adja a muezzin napjában ötször a jelt, hogy : imád
kozni kell! 

A mecset körül van a temetühely is az előkelőbbek számára; 
a kiért nem fizetnek, azt a városon kiviili temetőbe viszik; a török 
temetők igen szépek a távolból fehér köveikkel, melyek sokszor 
turbánnal vannak ékitve; a rendetlenség, a nagy gaz csak növelik 
a festöiséget. 

Lépjünk be a mecsetbe. Legelső dolgunk itt a lábbeli lehú
zása, mint ezt minden muzulmán megteszi. 

A padló szőnyegekkel van beterítve, a mi a mecset gazdagsá
gát mutatja; mert minél fényesebbek e szőnyegek, annál nagyobb 
a birtok, ugy hogy a legdrágább persa szőnyegektől a gyékényig 
látható az minden fokozatban. Ezeken ülnek test alá vetett lábak
kal a hivek. A hátulsó részen emelet-forma széles folyosó van, a 
hová az alsó részbeu nem férők mennek. Ezen folyosó egy része 
sürü rácsozattal van elkülönítve, nök számára. Az előtérben egy 
szószék van, hol a pap végzi imáját; e szószék oldalánál egy ülő
hely van előtte asztallal. Ezen tanitják a próféta utódai a népet a 
Koránra. Az egész mecset tisztán tartatik. Különös hallani és látni, 
midőn a guggoló hivek, fejeiket mozgatva után mormogják a pap 
sajátságos hanglejtésü imáját. 

Az idegen vallásut megtűrik a mecsetekben, de a ki nevetsé
gesnek talál valamit, azt kegyelem nélkül elverik. 

A mecset előtt egy nyilvános kut van, két csurgóval, melynek 
vizét ivásra s ima előtti mosdásra használják a hívek. 

L. P. 

l,u*zlo K á r o l y l e v e l e i A m e r i k á b ó l . 

(A Vasárnapi Újság számára,) 

X I I . *) 

M i n a t i t l a n , ídexico. Apr. 9. 1860. 
Kileucz hónapjánál több már, midőn ezen országot elhagytam, azt 

hive, hogy ide soha többé vissza nem térek. Azóta nagy dolgok történtek, 
melyeket nem vártunk; oly dolgok nem történtek, melyeket óhajtottunk; nagy 
remények hiúsultak meg, s én íme ismét itt vagyok, e miveletlen országba 
száműzve magamat, vagy inkább száműzetve a sors vagy gondviselés által, 
m e l y — ugy látszik — e helyet tűzte ki arra, hogy „verejtékkel keressem 
kenveremet". — Ha ezelőtt innen irt leveleimet önök némi érdekkel olvasták, 
természetesen azt várják tőlem, hogy ezután ismét írni fogok az itteni <lr>'-
gokról. Igen szívesen. De mielőtt azt tenném, talán nem ellenzik önök, ha 
New-Yorkból idejövetelem alatt tett utazási jegyzeteimből némely töredéket 
fogok közölni. Azt nem Ígérem, hogy levelem épületes, azt sem, hogy mu
lattató* lesz. Ennek Írására csak az indít, hogy, mig ezt írom, azon édes kép-
zelődésben vagyok, hogy önökkel személyesen beszélgetek, és azon édes 
tudat, bogy honnlevű rokonaim s barátaim ebből látják, hogy a czethal még 
nem nyelt el. Ez ugyan mind az önök türelme rovására történik, melyért 
bocsánatukat kérem s reményiem. 

Febr. 28-án, kevéssel 3 óra előtt d. u., a „Star o f the South" (a Dél 
csillaga) nevü csavargőzösön voltam New-York kikötőjében. 3 órakor a 
«őzi>s haranirja, kongásn n parton levő utasokat bejövésre s a hajón búcsúzó 
ruk mokat s barátokat a partramenésre intette, s nemsokára a gőzös mozgott 
s a hajó-tömegböl kivergődött; az elválók bucsu-intéseket váltogattak, 
s a meltóciágofl i ludson-folyó torkán az öbölbe s onnan a tengerbe úsz
tunk. A z idó szép, Kellemes, csendes volt, s a Staten Island s a Long 
Island között haladva a fedezeten gyönyörködtünk még a téli gyászban is 
szép partokban, az egymást sebesen vá'tó gyönyörű tájképekben. Kevéssel 
naplemente előtt a tengerre kijutottunk, a partok n távolban s az esthomá
ly;. \w.\ eltűntek s :i társalgó-terembe levonultunk, s a meleg kemencze körüli 
kényelmes karszékekbe s kérőietekre vetve magunkat, magunkkal hozott 
röpiratokot » hírlapokat olvastuk. Mindnyájan j ó l voltunk, jó l vacsoráltunk 
s jó l aludtunk, l>e éjjel erös szél t-.íniadt, hajónk dühöngött s reggel az uta-
soku-ak c-tak tele kelt fal s jött az asztalhoz. A kereveteken, melyeken a mult 

*' U s d ; l y * ' á * n t & Ujsíg m <wi 1., 6. , 9 . , 2 2 . , 25., 29., 80., 8 1 , 35.' számait, és 
f évi fl-ik számát, a I U. 8 . sz. 

este alig tudtunk ülőhelyet fclipni, most elnyttjtózva heverhettünk. Hölgy, 
útitársainkat három napig nem láttuk. Savannahba, Cieorgia-állam kikötő
jébe, mely New-Yorktól 720 angol (158 német) mérföldnyire van, CBak 84 
óra alatt értünk, holott ezen utat a gőzös rendesen 60 óra alatt szokta meg
tenni. Ennek oka az volt, hogy vitorláinkat nem használhattuk, mert mindig 
ellenszelünk volt. — Savannahtól Montgomery-ig 378 angol (83 német) 
mérföldet vasúton mentem. Ezen vonul nagyobb része Georgia-államon fut 
keresztül és egy negyede Alabama-államon. Az utazás ezen vonalon csak
nem oly untató,mint a tengeren; mert az utas nem lát egyebet,mint a lapos 
vidéket boritó végetlen szurkosfenyü erdőket, melyből a lakosok szurkot, 
kátránt, gyantát éa terpentin-olajat csinálnak. Csak imitt-amott lát az utas 
egyes foltokat, melyeken tengerit és gyapotot termesztenek. A föld kivétel 
nélkül vagy sovány homok, vagy ingoványos, mivelésre alkalmatlan lapály. 
Innen van az, hogy ezen államnak — mely kiterjedésére nézve csaknem 
felényi mint Magyarhon — lakosai száma csak 906,185 volt az 1850-ki ösz-
szeirás szerint, a ezen szám azóta nem sokkal szaporodott. A faluk igen rit
kán vannak, s azok is szegény kinézéaüek. Ezen állam — mint több más 
rabszolgatartó állam — kinézésc roppantul ellenkezik az északi szabad álla
mokkal, hol a gyárak egymást érik, hol minden szorgalomra, iparra s gaz
dagságra mutat. 

Savanuahból 22 óra alatt Montgomerybe értünk, mely Alabama állam
nak székvárosa. Ez nagyszámú lakossal bíró nagy kiterjedésű város. A z 
állam házán kivül, melyben a gyűlések szoktak tartatni, vannak benne sok 
szilárd, csinos nagy épületek; de nincs benne az az ipar, élénk mozgalom, 
gazdaságnak jele, a mit a szabad államok ennél sokkal kisebb városai
ban az ember rendesen nagy mértékben láthat. A z emiitettem vasúton ren
desen 6 német mérföldet futnak egy óm alatt, s két helyen cserélnek kocsikat. 
Midőn este egy helyen megállott a vonat, s a konduktor kiáltotta : „tel óra 
evésre!" a többi éhesekkel én is fölkeltem, s a kocsiból kimenve, szememmel 
kerestem a vendéglőt, mely az északi államokban a rendes lakházak közöl ki 
szokott tűnni, de azok a láthatáron ilyet nem t.hálhattak. E g y deszka-épü
letet láttam, mely a fenyőfák közöl szemérmesen kukucsált a vonatra, mintha 
piszkosságát, óeskaságát, vagy szegénységét szégyenlené. Utcza-ajtaja előtt 
egy szerecsen fiu erősen rázott, csóvált kezében egy nagy csengetyüt, mely 
Észak- Araerika-szerte annak a jele a vendéglők előtt, hogy a reggeli, ebéd, 
vagy vacsora készen van; ezenkívül láttam, hogy az utasok vonala is azon 
ház felé húzódik; tehát én is caatlakoztam s csalatkoztam. Csalatkoztam, 
mert csinosan teritett, j ó étkekkel terhelt asztal helyett egy rongyos, piszkos 
abroszszal teritett s étkekkel szűkön rakott asztalhoz ültettek. Kapott az 
ember theát, vagy rosz kávét, hideg tejet hozzá ; füstszagú félsült rostélyost, 
erősen sós, süit sonkaszeletet, avas iróavajat, s valami szegény lepényt s vizet. 
Mindezeknek látása emlékeztetett a szabadállamokhuni állomásoknál levő 
számos, egymással versenyző vendéglök csinosságára s jó l tartására, de még 
inkább emlékeztetett azokra az, hogy a vacsoráért — mert ök azon szelet 
sonkát és kenyeret,melyet ettem, annak nevezték — fél dollárt vettek. S kérdi 
talán az olvasó, hogy miért vesznek oly sokat? Talán azért, mert itt a vendé
geket egy rabszolga az asztal fölött s hosszant lóggó léczre szegezett vászon
legyező lógázásával védi az esengő s ostromló legyektől és szúnyogoktól? 
Nem azért, hanem mert az asztalra rakott élelmi szerek nagyobb része az 
északi államokból jő ide éa igy itt drágább. Ilyenek ezek : sonka, irósvaj, 
(mely az északi államokban a nyári hónapokban bodouokba gyuratik s ugy 
szállíttatik szét uz Egyesült-állumokbu és a tengerre), .- ilyen főkép a liszt. 
Mind ezek s számtalan egyéb dolgok az északi államokból jőnek , mert a 
déli államokban búzát nem termesztenek, s többekben legelők nem lévén, 
disznót és szarvasmarhát nagy számban nem tenyészthetnek. 

Montgomerynél a már akkor ránk váró „ P . Dulmau" nevü gőzösre 
mentünk s nemsokára indultunk lefelé Mobile-be, mely Alabama államnak 
tengerparti kereskedő városa. A z Alabama folyam, melyen úsztunk lefelé, 
igen nagyoii kanyargó s mind e tekintetben, mind nagyságára és vize szinére 
nézve hasonló a Tiszához; szélessége 3—400 láb, mélysége a víz állásához 
képest különböző. A z őszi hónapokban oly csekély, hogy akkor az 5—8 
lábra merülő gőzösök nem járhatnak s csak 3 lábra merülő kisebb gőzösök 
tartják fenn a közlekedést, melyek uz akkori keskeny vízen annyival inkább 
mehetnek, mert nincsenekoldalthnjtó kerekei, hanem"hátul a farukon van egy 
oly széles kerék, mint a müyen széles n hajó, s a mely kerék épen ugy néz 
ki, mint a dunai malmok kereke. Nedves tél és tavaszon meg a folyam anvi-
nyira dagad, hogy a mederből kiont, melyben akkor a viz 25—30 láb mély. 
— A mostani tél igen Száraz volt s a viz csak 10 - 15 láb mély volt. mikor 
én jöttem le. 

Mjnt mondám, uz Alabama folyam több tekintetben hasonlít a Tiszá
hoz : azért igen czélszerün lehetne a Tiszán is olyan hajókat használni mint 
az Alabamán járók. Fogalom; szerzés végett leirom a, ,P. Dalmau-'-t, melyen 
én utaztam. Hossza 220 láb. A tulajdonképeni hajó, vagy a hajónak az a 
része, mely a vizbe merül, 36 láb széles, de a fölötte, a viz szine fölött csak 
1—3 lábbal épitett lapos, erös fedezet 66 láb széles. Ezen van a katlan és 
gép, mely kettő van s egyik a másiktól függetlenül dolgozik, mindegyik kü
lön gépész felügyelete s igazgatása alatt. A két gépnek ezek a hasznai t a 
sebes kanyarodásoknál a hajó hamar s könnyen fordul a nélkül, hogy part
hoz csapódnék; és hogy egy helyben, meg tud fordulni, mi az oly keskeny 
folyamon, melyen a hajó a viznek » 3 szélességét fogja el , midőn keresztben 
áll, elmulhatlanul szükséges; továbbá, mert a hajó valahányszor teher beve-
vés vagy kirakás végett parthoz áll, a vízzel szemközt fordul, midőn lefelé j ó , 
és igy mindannyiszor meg kell fordulnia, mit egy géppel nem vagy igen ne
hezen tehetne, holott a két gép azt könnyen viszi végbe, mert itt az egyik 



kerék állhat, mig a másik forog, söt az egyiket előre a a másikat visszafor
gathatni. S még egy előny a kút gépben az, hogy a gép nem kiizépen hanem 
oldalt levén s a tengely a hajón keresztül nem menvén, a két kerék között 
több és kényelmesebb helye van a szállítmánynak. A z útközben kirakandó 
szállitmány rendesen ezen fedélzetre tétetik, mint szintén az is, mely a hajó 
alsó részébe nem fér. Ezt a részét a hajónak nevezem l-ső emeletnek. A 2-ik 
emelet elől 3'> lábbal rövidebb. Ezen van a hivatal- és ivószoba s 32 vendég
szoba két-két ágygyal, melyek a középen végig nyúló 8 ebédlő- és társalgó-
teremül szolgáló 16 láb széles nagy szobából nyilnak, de mindegyiknek van 
egy-egy ágya a körül levő 6 láb széles folyosóra is. Ezen emeletnek elejébü 
36 láb hosszú tér podgyász-rakhelyül és ülőtérül van hagyva, fedél alatt, 
de oldalt nyitva. A terein elejéből 114 láb hosszú tér evőteremül mint szin
tén ülőhelyül használtatik; a hátuljából pedig 40 láb társalgó-teremül szol
gál. — A konyha, éléskamra, mosdó-szoba, s más nem nevezhető hely a ke
rekek szomszédságában van elől és hátul. Egy-egy szoba nagysága 6 X 6 % 
láb. Szobával elláthatnak 64 személyt, de szükség esetében még annyinak 
állithatnak fel nyoszolyát vacsora után az evőteremben. A másod rendű uta
sok az l-ő emeleten a szállitmány között és tetején tanyáznak. A 3-ik eme
let már sokkal rövidebb mint a 2-ik és csak 16 láb szóles. Ez a tisztek szo
báját foglalja magában. Ennek a tetején van a kormányszoba, — A z ilyen 
hajó lehet mintegy 500 tonnás. Üresen merül 5 lábra s terhelve 8 lábra. 
Gyapotból fel tud rakni 1600 köteget, (egy köteg hossza 4 l / 4 , szélessége 
2 ' / , mélysége 3 láb) s rendesen nyom 550 fontot. A „Dahnau" fut viz ellen 
9—10 s vizmentében 12—13 angol mföldet (mintegy 4'/., aug. mf. tesz egy 
német m. földet). Egy ilyen hajó, bútorozva s szerelve kerül 35—40 ezer 
dollárba, s tart 30—40 évig. — Ezen hajóknak a szerkezete olyan, hogy a 

terhet kitenni vagy bevenni igen könnyű, mert az első emelet csak kevés
sel van a viz szine fölött s oldalai nyitvák. 

AzAlabama folyamoni utazás szintén igen untató, mert a folyam menté
ben telepitvények igen ritkán vannak, mi — azt hiszem — leginkább annak 
tulaj donitható, mert a folyam mentében a vidék a magas viz állás fölött ri'ka 
helyen emelkedik s az olyan helyekre is nem mindenütt tanácsos a település 
a vizáradás által történhető bekerítés miatt. Órákig fut az ember a vizén 
inig a parton néhány házra bukkan. Irtványokat, melyeken gyapotot és ten
gerit termesztenek, gyakrabban láthat az ember rendetlen foltokban,de azo
kon is házakat ritkán láthatni, vagy azok a parttól távol emelkedettebb he
lyen vannak. — A föld Alabamában valamivel j o b b mint Georgiában, de 
még nagyon távol van a magyar középszerű földtől ia. 

Útközben Selma nevü kis városnál kirakodás végett megálltunk. Itt 
komp jár a vizén keresztül. A komp csak két kocsit vihet egyszerre de egy 
ember át birja hajtani, eképen : A vizen keresztül van húzva egy láncz, ugy 
hogy az a viz fenekére merülhet, s igy a hajók járását nem gátolja; annak 
két vége e parton egy-egy nagy élőfa derekához kötve. A komp végén ol
dalt, egy oszlop tetején, élivel felfelé, áll egy csigaalaku vaskerék, melynek 
vágánya ugy van rovátékolva, hogy abba a lánczszemek beleillenek. Midőn 
a komp menni akar, a lánczot a kerék vágányába teszik s a kereket a for-
gantyujánál fogva egy ember forgatja s az a lánczon a másik parthoz át ka
paszkodik. Ezen komp két embernek a tulajdona, kik egy négylovas kocsi 
átszállításáért egy dollárt vesznek. Ez roppant sok, ha az ember tekinti azt, 
hogy New-York és Williamsburg között a gözöskompok egy olyan kocsit 
husz annyi távolságra visznek kevesebb mint felényi vámért; de nem sok, ha 
az átjárók igen csekély számát tekinti. , v . « , wn*M 

T A R H A Z. 
..Zenészeti Lapok." 

Végre a sokszor emiitett zenelapról, mely a V . U.-bau lőn minap 
megpendítve, a jámbor óhajtásnál többet mondhatunk. E perczekben vettük 
ez uj vállalatnak első vagy próbaszámát, s az ehhez mellékelt előfizetési 
ivből értesülünk, hogy az uj lap október kezdetével fog megindulni; felelős 
szerkesztője Ábrányi Kornél, főmunkatársak : Bartalus István, Mosonyi Mi
hály és Rózsavölgyi. — E négy név közöl olvasónk a három elsőt már ismeri 
több helyütt megjelent czikkeiről, úgyszintén a zeneszerzés terén is. Rózsa
völgyit illetőleg megjegyezzük : hogy nemcsak mint műárus igyekezett 
nagyobb és sok áldozattal járó vállalataival zenénket emelni, hanem egy
szersmind a külföldi irodalmi téren folytonos működése által szép jeleit adta 
irói képességének. — Egyébiránt erről az olvasó úgyis meggyőződhetik, ha 
a zenészeti próbalapban átolvassa azon zene történelméhez irt bevezetést, 
mely alatt a Rózsavölgyi neve áll. 

Tehát a szerkesztő és munkatársak részéről méltán j ó eredményre szá
molhatunk ; annyivalinkább, ha a próbalapot átolvastuk, s annak szellemé
vel, irányával megismerkedtünk. 

Ábrányi velős bevezetésében elmondja : hogy a művészetek nagy befo
lyással vannak a nemzetek életére, hogy ezek biztos hévmérői a uemzeti 
nagyságnak; hogy eljött az idő hazánkban is, megtörni az utat. mely által 
zenészetüuknek tágas tér nyittassuk; hogy, mig egyfelől más tudományok 
terén nemzetünk szép előhaladást tesz, a művészetben se maradjon hátra. 

Helyes nézet. Ha meggondoljuk, hogy magyar zenénk idővel minő 
magas állást foglalhat el, midőn az természetes formáiban is oly szép; ha 
meggondoljuk, hogy nemzetünk minő gazdag és szép költészeti érrel bir; 
ugy nem kétkedünk, hogy jelen vállalat mindenki részvétét búja ; mert 
nem szenved kétséget, hogy csak ez uton l^het elérni, hogy ifjnink több 

kedvet kapjanak a zene alapos tanulmányozására; csak igy — született ma
gyar ajkúak közreműködése által — fog zenénk minélelébb virágzásnak 
indulni. 

Mosonyi Mihály „Tájékozása" zenészetünk állásával akar röviden meg
ismertetni. Paulinához kezdett levelében n zenét annyira meg akarja kedvel-
tetni, egykori tanítványát oly meleg szavakkal akarja odaemelni, hounan a 
zene szép világába beláthasson, miszerint, csakhogy eme czélját elérhesse — 
Paulinájának még a szépet is teszi. — Első leveléből következtethetjük, 
hogy annak folytatása(ha nem is házasság)bizonyosan kedélyes és tanulságos 
társalgás lesz. — Mi az„összhangzat-tanról" adandó munkáját illeti, ezt épen 
a legszükségesebbnek véljük; ugyanis ebből, a kik tanulni akarnak, s eddig 
kézikönyv hiánya miatt azt nem tehették, ezen útmutatás szerint önmagukat 
képezhetik. 

Szóval, a „Zenészeti Lapok" kitűnő két melléklete az összhangzat-tan 
és átalánoB zene történelme fog lenni; mindkettő a legnagyobb hiányt póto-
landja. 

Ugyané próbalapban Bartalus birálatában még egy kedves veterá
nunkkal, Svastits Jánossal, találkozunk, ki a közelebb mult időkben egyik 
oszlopa volt zenénknek, és a ki most zenemüvei kiadásával gazdagította 
irodalmunkat. — Ez alkalommal Bartalus indítványt tesz, melynek ismét
lését mi sem tartjuk fölöslegéének, t. i. a történelem szempontjából szük
séges volna, hogy minden zeneszerző, akár kiadó-raüárus, egy-egy pél
dányt ajándékozzon a n. Múzeumnak, hol a zeneirodalom termékeit a jövő 
kor számára megőrizzék. 

Arról is gondoskodtak a vállalkozók, hogy a „Zenészeti Lapok"uak 

mulattató rovata is legyen. E szerint részükről a tehetség és jóakarat nem 
hiányozván (azt sem hallgathatjuk cl, hogy próbalapjuk telve van nemzeti 
érzelemmel), most a közönségtől függ e szép vállalat pártfogása által, mara
dandóvá és gyümölcsözővé tenni. Részünkről, épen mivel e sorokat a leg
j o b b süker óhajtása mellett irtuk, idemellékeljük az előfizetésre szükséges 
tudnivalókat. Előfizetési dij egész évre helyben 10, félévre 5 és negyedévre 
2 ft. 50 kr.; vidékre : egész évre 10 ft. 50 kr., félévre 5 ft. 25 kr., negyed
évre 2 ft- 70 kr. Előfizethetni a szerkesztőségnél, magyar-uteza 8-ik szám és 
Rózsavölgyi mükereBkedésében. 

Kalászát a honi irodalom tarlóján. 
I. (A magyar nyelv használata Mária Terézia királynő udvarában.) 

Gondolom, kedves dolgot teszek az olvasó-közönségnek, midőn egy, tán már 
mai nap kevesebbé forgatott munkából idézem azon helyeket, melyek bizo
nyítják, miszerint a fennevezett királynő környezetében honunk édes nyelve 
egészen ismeretlen nem vala. A z eredeti Van Swieten Gellért báró császári 
főorvos tollából folyt, és tudós hazánkfia Weszprémi István, Debreczen vá
rosi orvoshoz irt levelek, ennek sok készülettel éa roppant tudománynyal irt 
munkája negyedik kötetében 438. és következő lapokou latinul olvashatók; 
de minthogy ezen nyelv mindinkább kimegy a divatból, fordításukat ide 
melleklém : 

„Szivesen vallom, miszerint a magyar nyelvet, melyet mégis szeretek, 
nem oly jó l értem, hogy minden tétova nélkül mindent érthessek. Mégia reá 
szántam magam, ha mindjárt fáradságba került, és értekezésedet „ a gyerme
kek születéaöktől harmadik évökig való neveléséről" olvastam. Ezen kísérlet 
megedz mások olvasására, és a munkácska hasznos volta megérdemli, hogy 
nvilvénittassék. Igaz, könnyebben kiragadhatnád Herkules bunkóját, mint az 
asszonykák előítéleteit. Azonban nagy reményem vau, hogy legalább az oko
sabbak magukba térjenek, és a családapák tekintélyükkel tanulják védeni 
azt, a mi hasznos. Isten veled és engem szeress. — Bécs, 175S). April 24-én." 

* * 

Ezen munkácska és a reávonatkozó levél akkor Írattak, midőn a gyer
mekét szoptató anya Bécsben a guny és nevetség tárgyává tétetett. 
Us'.i^l »lvÜ« ü u ' »>» ' ^Hl iH,'nTlitTÍi" fMÍ(riffli1iir*~' " ifástv, «Wl«.,íi'l J 

A második levél kezdete igy hangzik : Magyar nyelven irt értekezésedet 
mindjárt olvastam. 

A harmadikat igy kezdi : Szivesen megengedem, bogy hozzád intézett 
levelemet, ha jónak gondolod, a gyermekek neveléséről irt értekezésed elé 
tűzhessed. Olvastam szintén Tholdi grófhoz irt ajánlásodat is. 

Negyedik l evé l : A gyermekek neveléséről irt igen hasznos munkádnak 
mind a két példányát megkaptam, az egyikét saját könyvtáramba tettem el, 
a másikát nevedben ajánlottam Ferdinánd királyi herczeg <"> fenségének, ki 
nyolezadik évben levén, a magyar nyelvet serényen tanulja igen nagy kedv-
töltéssel. A z örökös herczeg, József, a caeh nyelvet tanulja és a •magyaroknál 
a latint — melyet igen jó l tud — használja. — Bécs, 1761. Június 5-én. 

Hatodik levélből : . . . A hires Crantztól tanulók számára a bábaságról 
irt könyvecskéje fordítását magyar nyelvre megkaptam, és mind a két Fel
ségnek egy példányt bemutattam nevedben, kik kegyes leereszkedéssel azt 
nemcsak elfogndák, hanem iparkodásodat meg is dicsérték. Kaptam szá
modra egy megtiszteltető emléket, mely a világnak be fogja bizonyítani, mi-



szerint mind a gyermekek neveléséről irt könyvecskéd, mind a leghasznosabb 
értekezés magyar nyelvre való fordítása kitűnően tetszettek Császárné O 
Felségének, ki parancsolá, hogy körös-körül gyémántokba foglalt, és legszebb 
művészetü gyémántos koronával díszített arczképét mutató arany érdemér
mét neked elküldjem. Minthogy ezen, értéke és művészete által, kitűnő aján
dék igen becses, csak hü kezednek adhatom által. — Bécs, 1767. April 20-én. 

* 
A z itt emiitett érdempénzt a szerző maga több ezer forintra becsülte, 

ée rajzát munkájának, meli et a magyar- és erdélyhoni orvosok életéről irt 
— I V kötete végén ki is adta. 

* 
II . (Kazinczy Ferenczröl 30 év előtt.) Azon nem magyar lapokat, me

lyek legújabban oly színlett együgyűséggel kérdezek, ki az a Kazinczy, 
kivel a magyarok oly nagy zajt ütnek, és ki az a Jungmann, kinek a csehek 
emléket akarnak állitani? — az elsőre nézve utasitjuk Hormayr és Med-
nyánszky által 1829-ben kiadott Taschenbuch für vaterliindische Geschichte 
X . kötetére, melyben az 1828-ban Pesten összegyűlt magyar akadémiai 
tagok rövid életrajzai közt, dicsőültünk mellképét találván, olvashatják 
érthető tiszta német nyelven a következőket : 

Ns. Kazinczy Ferencz ur, birtokos, lakik Széphalmon, Zemplén megyé
ben. Minden időbeli magyarirók közt észtehetsége által legkitűnőbb, kinek 
lelki emelkedése és iránya sem kellőleg fel nem fogatván, még kevesebbé mél-
tányoltatván, legtöbb ellenséget szerzett. Ö vala az elsők közt, ki 1782. óta 
mint magyar és főleg mint lyrni költő föllépett. Valódi görög és római 
remekmüvek, valamint a német, franczia és brit irodalmak által müveit ízlése 
és helyes nyelvtani tapintata kimondhatlanul jótékonyabban hatott volna a 
magyar nyelv kiművelésére, ha meg nem felejtkezvén nyelvünk keleti jelle
géről , nem szándékozott volna nyugati francziás vagy legalább ujabbszerü 
bélyeget reásütni. Dicsőségét alapiták csodálandó kitartással többnyire 
újra átöntött Klopstock Messiása, Wieland Diogenese és Geszner pásztor
dalai fordítási, valamint magasztos lelke több hasonló szüleményei. Sallust, 
Catiüna és Jugurtha elleni háborúival jelenleg foglalkozik; ő a magyarnak 
az, mi Göthe Némethonnak! — Kazinczy kiadá Baróczy és Dajka költemé
nyeit. „ M a g y a r régiségei" szerfelett fontosak. Minden irodalmi lapokban és 
társadalmi mozgalmakban, melyek 40 év óta a honi nyelv kiművelésére fel
tűntek, minden munkás, lelkes, és barátságos részvéttel volt, és a honi műve
lődés j o b b irányára inkább vezetőleg, mint öntermelőleg ható nemtőjét csak 
az utókor fogja igazán köszönve megismerni. 

Látjuk, miszerint ezen honi irodalmunk egyik fővezére érdemeit ihle
tett tollal méltányló sorok jövendölése legfényesebben beteljesedett már 30 
év múlva; most csak azt kívánjuk, hogy a szónoklatok, költemények, ünne
pek által tolmácsolt nemzeti érzelmeket az egész nemzet saját és ünnepelt
jének nagyságához illő műemlék is nevét az utókor előtt mielőbb örökítse. 

I I I . ( Vas-tárogató.) Cimeliotheca Musaei Nationalis Hu ugariéi Budae 
1825-ben kijött munka 90. lapján 16. szára alatt ezek olvashatók : Egy más 
régi csákány (Cambuca) vasból, ugyanazon érczből való hosszúkás fogantyú
val vagy inkább csövei, mely belül üres és síp idomú; ezt a magyarok táro-
gató-sipnak (tibia) híják. — Vörös bársonynyal — mely a X V I I I . századot 
jellegzi — be van húzva. 

Ezen a Rákóczy-féle mozgalmakbóli ritka maradvány Meszetics Mihály 
ajándéka. 

I V . (Xyir-Bátori templom faragványai.) Veszprémi, már idézett 
munkája I V . kötete 76-ik és köv. lapjain oly műemlékekről emlékezik a fen
nevezett templom leírásában, miszerint érdemesnek tartjuk a vidék régiség
kedvelőit, főkép a rajzban jártasokat, azok külön leírására és tüzetes meg-
birálására felszólitni. Főkép érdekes lenne hü rajza azon remek faragású 
karszékeknek, melyek 14 papnak helyet adhattak, és n melyek felírásai ol
vasása Veszpréminél, ugylátszik, nem egészen szabatos, — ha pedig hiven 
birnók, tán a mfiitészeknek kedves adományul szolgálhatnának. Mily szépek 
lehettek e székek még a mult század vége felé, ítéljük latinból fordított le
írásuk után : A templom keleti részén, mely szentély gyanánt félivkörüleg 
(tehát román) építtetett déli és északi oldalán sértetlenül áll két szék (szék
sor, stallumok), melyen leginkább a faragás csodálandó, s a legszebb hím
zést felülhaladó müveivel diszlik. E székek tölgy és más fanemekből állván, 
különféle virág-, madár- és állatfajokat, angyalok fejeit és más efléle farag-
ványműveket mutatnak, és felülről függő körökkel végződnek. Meglehet, 
hogy ezek hazánk legrégibb fafaragványai, a újra kérjük a rajzoló műbaráto-
kat ezen székek megismertetésére. 

V . (Maqyar irományok egy horvát parasztnál.) Varasdtól első posta 
Újmajor — Novimárhof — ettől jobbra mintegy félórányira fekszik Magya-
rova falucska, melynek lelkésze a zágrábi fötanodában hajdan megtanulván 
hazai nyelvünket, a magyarnak nem ellensége. Nem messze a hegyek között 
fekszenek Grebengrád nagy kiterjedésű romjai. Itt székelt valaha történel
münkben hires Gereben család. Bzen családnak kulcsárai valának az emii
tett parasztnak ősei s máinap is Klukoric a család neve. A lelkész úrtól hal-
Iám, hogy birtokában egy nyaláb magyar iromány van, de csak magam 
menvén hozzá, gyanús szemmel fogadott és a legdrágább kincs gyanánt őrzött 
irományokat nem akará mutatni. — M é g vau Varasdon magyar ember, de 
tán a sok topliczi magyar fürdővendégek közt fog talán valaki találtatni, ki, 
hogy nyom nélkül el ne veszszenek, ezen irományok legalább hű másolatát 
fogja Történelmi Tárunk számára megszerezni. A lelkész ur bizonyosan leg
szívesebben segédkezet nyujtand e vállalatra. Átalán érdekes lenne egész 

átországot e tekintetben beutazni, mer 

azon valófii testvéri egyetértésnél fogva, mely e két nemzet közt százado
kon át létezett, nincsen kétség, hogy történelmünkre nézve a legérdekesb 
kincseket föl lehetne fedezni, hacsak például aDraskovics grófok (az özvegy 
grófné Batthyány ivadék) levéltárát kutathatnék, mita zágrábi országúton 
fekvő ős Biszági várban székelő grófné ő méltósága, mint igen művelt, nyel
vünkön beszélő és vendégszerető úrhölgy bizonyosan megengedne. R. F. 

Irodalom és művészet. 
+ („Országos nagy képes naptár.") Heckenast Gusztáv ily czim alatt 

egy uj naptár-vállalatot indit meg, Girókuti P. Ferencz szerkesztése mellett. 
Tartalmát a P . U . mellett szétküldött bő programm hirdeti. Girókuti a nap-
társzerkesztés körül sok szerencsével fáradozik több év óta; szolgalmus gyűj
tési hajlamától várni lehet, hogy hasznos és érdekes könyv lesz az uj nagy 
naptár. — Megjelenik ez uj vállalat első, 1861. évi folyama f. évi október 
hóban. A z előfizetések ( 1 ft) f. évi september 15-ig Magyarországból He-
ckenasthoz Pestre. Erdélyből pedig Stein János könyvkereskedőhöz Kolozs
várra küldendők. Bolti ára 1 ft 50 kr. leend. 

-tj- (Dugonics András) válogatott müveinek négy kötetére nyit elő6ze-
tést Kempelen Győző. Minden kötet 5, tiz negyedrét ives füzetből álland. Az 
első füzethez Dugonics aczélmetszetü arczképe lesz mellékelve. Előfizetési 
ár a husz füzetből álló 4 kötetre 10 ft.; egy-egy kötetre külön 2 ft. 50 kr. — 
Minden előfizető kötelezi magát, hogy vagy minden kötet átvételével, a kö
vetkező kötet árét 2 ft. 50 krral előre leteszi, vagy minden füzetet havon-
kint 60 krral előre kifizet. A gyűjtők a példányokat minden hónap elején 
bérmentve kapják. A z előfizetések október végéig a „Szegedi Hiradó" szer
kesztőségéhez küldendők. A z első füzet september végén jelenik meg. Az 
egész tiszta jövedelem Dugonics Andrásnak Szegeden állítandó szobrára fog 
fordíttatni. 

•4- Emich Gusztávnál csinosan kiállítva megjelent : „A lángész." Te 
leki-dijat nyert vigjáték, irta Greguss Ágos t . Ára borítékban 70 kr., bekötve 
1 ft. A mü előadásához és lefordításához a szerző beleegyezése kívántatik. 

•4- („Magyarország nem volt, hanem lesz.") Ily nagyhangú czime van 
azon politikai és humoristikus poémáknak, melyre Ttíz Lörincz (quis homi-
num?), mint szerző 1 ftjával, diszkötésben 1 ft 50 ki j a v u l előfizetést hirdet. 
A pénzek september 15-ig Pestre, Herz János nyomdájába küldendők. 

-f- (Hartleben „Olvasó-tárából") ismét két füzet jelent meg, t. i. a 37. 
és 38-ik, hozván a „Napóleon fénykora és hanyatlása" czimü regényes kor
rajz hatodik részét. Ezzel a munka első kötete be van fejezve. 

-+- Pápáról ily czimü füzetke küldetett be hozzánk : „Egyházi beszéd, 
melyet üdvözölt gróf Széchenyi István tiszteletére a pápai evang-egyházban 
1860-évi május 6-án rendezett gyászünnep alkalmával tartott Karsay Sán
dor téti evang. lelkész, és a győri evang. egyházmegye esperese. 

-f- (Paulikovics Lajos) előfizetést hirdet „Sarkadi vésznapok" czimü, 
12—14 ivre terjedő regényére. E munka a romb«dőlt Sarkad várának János 
király országlása alatt történt viharos eseményeit tárgyalja. Előfizetési ára 
1 ft., mely október végéig szerző neve alatt, Sarkadra (Délbihar) küldendő. 

•4- Megjelent a „Sárospataki Füzetek" czimü protestáns és tudomá
nyos folyóirat negyedik évfolyamának II . füzete, szokott jelességü tarta
lommal. 

Széchenyi-gyáeztinnept-lyek. 
— Kudsir (Erdély). Negyven magyar ajkú tagot számító községünk

ben is volt gyász-istenitisztelet nagy halottunkért. Szászvárosi zárda-
főnök Szlovatsek Károly ur május 21-én mutatta be a gyászmise áldozatot, 
Nagy Ignácz r. kath. és Bertsián György g.-egyesült lelkész urak segédlete 
mellett. Ezután a miséző áldozár német, N. J. és B. G. urak pedig magyar 
és román nyelven tartottak gyászbeszédet. — Sándor József. 

— Keresztes (Bihar) május 27-én ült emlékünnepet, a nagy magyar 
emlékéhez méltó honfiúi gyászszal. E nap nálunk valóságos ünnepnap volt, 
csendes, zajtalan. A községtanács közadakozás fillérein állitá föl a tanács
teremben a nagy honfi aranykeretü arczképét; s ezenkivül az Akadémia pa
lotájára - Széchenyi országos szobrára történtek adakozások. Hol ily tények 
beszélnek, felesleges ott czifra szavakkal irni honfiúi kötelességünknek mi
kénti teljesítését; de különben„csak azt cselekedtük, a mit tennünk kellett." 
— Parrag Ferencz. 

— Tiszatarján (Borsod). A közös fájdalomban némi vigasztalást nyújt, 
hogy országszerte viszhangszik a gyász egész nagyságában. Teljesült rajtunk 
a költő mondata : „ E világon ugy sincs másban gyönyörűség, hanem ha az, 
hogy közös a keserűség " E vigasztalás nevelésére fogok tollat az espereai 
hivatal megbízásából, köztudomássá teendő, hogy a Széchenyi-gyászünne
pély a hatvanezer tiszta magyar lelket számláló alsó-borsodi reform, egyház
megyének mind a 45 egyházában kisebb-nagyobb ünnepi pompával, de min
denütt igaz hazafiúi gyászszal megtartatott. MÍBkolczon a kath. templomban 
minden hit felekezetből alakult énekkar, — a g.-n.-egyesültek pompás bazili
kájában pedig a ref. iskolai kar zengett ez alkalomra készült szép énekeket. 
— Édes Vincze. 

— Domahida (Szatmár). Nem dicsekszünk, csak számot adunk, midőn 
elmondjuk, hogy jun. 3-án mi is emlékünnepet szenteltünk hazánk nagy fiá
nak emlékére. Helybeli ref. lelkész Szoboszlay Pál ur tartott tanúságos em
lékbeszédet, s zengett a szivemelő Szózat, melyre az énekkart egyházunk 
itju ffigondnoka tanitá meg. — Legyen nekem megengedve, — ki egykor a 
nagy honfinak legelső e legdiceteljesebb feltünténél 1825- ben az éljenzésben 
különben is talán épen első voltam, — ha most temetési ünnepélye hirdeté-
ében talán épen utolsó vag 
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III 1 ii J s á g ? 
+ (A budai József-ipartanoda derék növendékei) a „ P . H . " szerkesz

tőségénél az Akadémiának átadandó 253 ft 60 kr. gyűjtött összeget tettek 
le, oly föltétellel, hogy abból 100 ft egy jeles mérnöki munka írására kitű
zendő jutalomnak alaptökéjéhez csatoltassék, a többi pedig az Akadémia pa
lotájának épitésére fordíttassák. 

( A pestbudai zenede vizsgálati hangversenye) a nemzeti Múzeum 
csarnokában f. aug. ő-én d. u. félőt órakor tartatott meg. A hangverseny két 
szakaszból állt; az első szakasz tárgyai : 1. Zene verseny hegedűre. Szerzé 
Kohne Ridley; előadák a 3. s 4-ik hegedüosztály összes növendékei : — 2. 
Erii nt elégiája, gordonkára zongorakísérettel l'»iit,t A. által átirva: előadta 
Grünwald Adolf. — 3. Magyar népdalok : a) „Tisza partján van egy hajó 
kikötve," b) „Kitették a holttestet az udvarra," éneklé Löwy Rozália. — 4. 
Ábránd, Tinódy Sebestyén X V I - i k századbeli dallamai fölött; zongorára 
szerzé Thern Károly; előadta Mutschenbacher Viktor. — 5. Magándal Meyer
beer „Hugonották'- czimű operájából; magyar szöveggel éneklé Knapp A n 
tónia. — A második szakaszt színi előadás képezé: „ A rózsaünnep." Népjel-
jemrajz, egy felvonásban. Szerzé a karénekek dallamaival együtt Jakab 
István. Mind a szinmű előadói, mind a Mutschenbacher Viktor karnagysága 
alatt működött zenekari tagok (a kürtösök kivételével) a zenede növendékei 
voltak. A hangversenyt, melyben a növendékek egy évi fáradozásaik ered
ményét mutatták be a közönségnek, átalában meg kell dicsérnünk. A buzdító 
tapsok egy darab után sem maradtak el. Legtöbb elismerést vívott ki magán
dalával, a mennyiben ismételve előtapsoltatott, Knapp Antónia. A szindarab 
előadása is jó l folyt, bár egy pár szereplőn némi iskolai modorosság volt ész
revehető; a nőszereplők közt különösen Sztojka E. ügyes és tüzes játékával 
többször zajos tapsott idézett elő. A z összes hangversenyzö tagok magyaro
san voltak öltözve. Közönség nagyszámmal volt, s azért a zenede pénzalapja 
szép összeggel gyarapodott, miután a hangverseny egész jövedelme e czélra 
volt szánva. 

-f- (Lauffer és Stolp könyvkereskedése), az osztrák birodalombeli könyv
árusok egylete elnökségétől felszólittatván aziránt, hogy a Magyar- és 
Erdélyországban megjelenendő mindennemű irodalmi termékek teljes név
jegyzéke Iétesitését eszközölje; — azon szives fölkérést intézi a kiadó és 
nyomdász urakhoz, valamint mindazon t. egyénekhez, kik bármily nemtl iro
dalmi czikkek előállitásával s terjesztésével foglalkoznak, hogy ezentúl saját 
költségük vagy bizományban megjelenendő, bánni nyelvű irodalmi vagy 
művészeti termékekből egy-egy példányt a bolti ár kitételével e czélra hozzá 
beküldeni sziveskedjenek. Ezen 1860. újévtől kezdve megjelenendő irodalmi 
czikkeket tartalmazó névjegyzéken kivül még egy más ilynemű vállalat léte
sítése is czéloztatik, a mely t. i. minden 1860-ig megjelent munkákat föl
vegye. Erre nézve is fölkéretnek az illetők, hogy minden eddig náluk meg
jelent munkáról szóló nyomott vagy irott névjegyzéket is velük közleni 
sziveskedjenek. 

+ (A nemzeti színháznál) legközelebb megkezdik a franczia és angol 
nyelv tanitását. 

+ (Zsidó tanitó-képezde Pesten.) A „ P . Hirnökben" olvassuk, hogy 
Pesten egy zsidó tanitó-képezde fog felállíttatni. A közoktatási miniszté
riumnak, a budapesti helytartósághoz küldött leirata, ez intézet fölállítását 
a pesti izraelita példány-iskolával kapcsolatban, rendeli meg. A z intézet 
költségei a magyar iskola-alapból fognak fedeztetni; a szükségelt készletek 
beszerzésére már is 300 ftot utalványozott a nevezett minisztérium. Ilyen 
zsidó tanitó-képezde eddigelé csak két német államban van. 

-f- (Reményi Edv) Kolozsvárott rendezett harmadik hangversenye 
egész jövedelmét (620 ft.) az ottani nemzeti szinház tőkéjére ajánlotta fel. A 
derék művész Kolozsvárról aug. 1-én Tordára utazott, hol — valamint Er
dély több magyar városaiban is — hangversenyeket rendezend, melyek után 
Temesvárra megy át, miután fölléptére az engedélyt — mit előbb tőle há
romszor tagadtak meg — a jelenlegi kormányzótól sikerült kieszközölnie. 
Vele utazik Beale, angol zongoraművész is. 

+ (A bukaresti magyar operát illetőleg) a „ K . K . " Bukarestből jö t t 
utasoktól sok ezomoru dologról értesül. Egyebek közt, hogy ott a társaság 
részére adakozások gyűjtettek a czégérül fölhasznált magyar nemzeti becsü
let nevében; s hogyKuza herczeg magához hivatta volna Jekelfalusit, s tud
tára adta volna, hogy minél őszintébb tisztelettel viseltetik a magyar nemzet 
iránt, a mely őt menekült korában vendégszeretetéről meggyőzte : annál-
kevésbbé fogja tűrni, hogy a magyar dalszinmütársulat kompromittáljon egy 
oly zászlót, a melynek lobogtatásával jutott a bukaresti színházba. Hollósy 
Kornélia már a harmadik előadásnál nem kapta ki föllépési diját, de azt 
monda, hogy ingyen is énekelni, honleányi kötelességének ismeri. Távirat is 
érkezett Kolozsvárra, melyben a bukaresti konzulság értesiti a szinházi vá
lasztmányt, hogy a szinház könyv- és ruhatára veszélyeztetve van. 

A (Egressy Gábor arczképét) Grimm Rudolf fiatal festesz elkészítvén, 
azt keretestől a nemzeti Múzeumnak adta. 

© (Pesten e nyár folytán) nyolez három emeletes ház építését kezdték 
meg; hanem ez még mind kevés, a házbér ára azért folyvást emelkedik. 

+ (Tüzjáték.) M é g e hó folytán alkalmasint tűzjátékot is fogunk lát
hatni, mintán Ulrich, kolozsvári jeles tűzmüvész, mint halljuk, a napokban 
Pestre érkezik, itt pár tűzjátékot rendezendő. 

Vto, uj». 33. a. — :«••• 

0 (Dr. Siklósi budai vizgyógyintézele) oly részvétnek örvend, hogy ez 
éy folytán 14 uj szobával kellett megnagyobbítani, mi által lehetségessé 
vált az eddigi, kissé magas árszabást a középsorsuak igényéhez mérsékelni. 

b . — (A jul. 18-án történt napfogyatkozást) Spanyolországban a za-
morai biró falragaszokban következőn tudatta a néppe l : „ A biró ur paran
csára holnap napfogyatkozás leend; a mi alakosoknak tudtára adatik, ne
hogy valakit elrémítsen a tünemény, mely Európa valamennyi polgárisnlt 
államában végbemenend." Szintén Spanyolországban az alcadei biro követ
kezőn kezdődő falragaszt bocsátott k i : „ A kormányzó tudatja velem, hogy 
e hó 18-án, ha tiszta idö lesz, napfogyatkozást fognak látni stb." 

-f- (A „Pécsi lapok" egyik közelebbi száma) nekiront a pécsi ifjúság
nak, illetőleg az ifjúság egy részének, s azt illemsértő, rakonczátlan magavi
seleteért kemény szavakkal megrója. Hogy tulajdonképen mi történt, a czikk-
iró nem emliti: de abból, hogy hirlapilag kellett megróni, gyanitjuk, hogy 
rosz fát tett a tűzre. H o g y az ifjúság magáról életjelt adjon, ez igen he
lyén van; de ez életjelnek sohasem szabad rakonczátlansággá fajulnia. A 
magyar ifjúság mindig kitűnt példás önviseletével, azért nagyon sajnálnék, 
ha egyesek e jóvéleményt szerénytelen önviseletökkel csökkentenék. 

+ Ugyancsak a „ P . Lapok" irják, hogy Reszler társaságának Zágráb
ban a további szini előadások megtiltattak volna. 

-f- (Debreczen város tanácsa elhatározta), hogy Széchenyi országos 
szobra alaptőkéjéhez 1000 fttal járul, s hogy az eddigi németuteza Széche-
nyi-utezának neveztessék el. 

+ (A debreczeni h. h. főtanodai könyvtár) fentartása-s gyarapítására 
évenkint 600 ft fordittatik. 

b .— (A nagy-körösi helv. hitv. gymnasiumban) a vizsgálatok bevég
ződtek s az 5 aranyból álló jutalmat, melyet Tomori Anasztáz, a magyar 
irodalomban legjártasabb ifjúnak évenkint [ad, ez évben Grosch József 8-ik 
osztálybeli tanuló nyerte el. 

+ (A tiszai evang. egyházkerület közgyűlése Miskolczon.) A „ M Saj
tónak" c tárgyról hozott tudósításából röviden átveszszük a következőket: 
Ez egyházkerületi közgyűlés aug. 1 és 2-ik napján tartatott meg, melyre az 
evag. egyháznak szokatlanul nagy számmal egybegyűlt hivein kivül, más 
vallásfelekezetüek is számosan jelentek meg. A gyűlést megelőző napon esti 
10 órakor roppant néptömeg kiséretében nagy fáklyásmenet indult ki az 
evang. egyház udvarából, s legelőször is az újonnan választott kerületi felü
gyelőt, Zsedényi Eduárdot, majd a szintén most választott szuperintendenst 
Mdday Károlyt, s végre a szuperintendens felavatására megjelent Székács 
Józsefet tiszteié meg látogatásával. A z üdvözlő és viszontüdvözlő beszéde
ket higgadtság, honszerelem jellemzé. Másnap, aug. lén az ünnepélyes fela
vatások mentek véghez, számos szónoklat s ének zengedezése mellett. A z 
után a közebéd következett, mely mintegy 200 személyre volt rendezve. E 
közebéd egész halmazát szolgáltatta a különböző értékű, terjedelmű és hangú 
nyilatkozatoknak. A lelkes, felköszöntések számtalanak voltak; szónokoltak 
egyebek k ö z t : gr. Károlyi Ede, b . Podmaniczky Frigyes, Palóczy László s 
mások számtalanan. K-t<\ valamint a következő nap estéjén, szini előadás, 
zene- cs énekverseny tartatok a szinházban, műkedvelők által. A jövedelem 
fele az evang. iskola javára, feln a szinház részére vnla szánva. A közönség 
fényes s roppant számú, az előadások meglepő sikerüek voltak. A z első este 
a zene- és énekmutatványok mellett, „ Ö nem féltékeny" czimű vigjáték ada
tott elő, melyben közörömre az öreg Telepi is föllépett. A kerületi gyűlés 
további folyamából kiemelendő, hogy az oly régóta felszinen forgó ominosus 
nyíregyházi ügyben ünnepélyesen jelent meg a vádlott lelkipásztor Jeszenszky 
ur, s miután pro és contra, mindkét részről sokat elmondottak volna, egy 
ujabb küldöttség neveztetett ki ezen zavaros ugy közelebbi megvizsgálására. 

— (Degré Alajos), egy minap több lapban közlött hirre vonatkozólag, 
a P . N.-ban kijelenti, hogy Váczon lapot kiadni vagy szerkeszteni, eszeágá
ban sincs. 

+ (Abonyi Lajos és Turposzt ói Lászbj), kik eddig kiadatlan népdalok 
gyűjtésével foglalkoznak, fölkérnek mindeu hazafit, hogy vagy közvetlenül, 
vagy közvetve (másokat felszólítva) azon vidéknek, hol lakik, népdalait ke
zükbe juttassa. A népdalok mellé oda kérik tétetni a helyeket, hol divatoz
nak. Óhajtják, hogy augusztus végéig megkaphassák a kért küldeményeket, 
de ha a gyűjtés valami oknál fogva több időt igényel, pár hóval később is 
szives köszönettel fogadják. A gyűjtemények Abonyba (Pestmegye) kül
dendők. 

-p (Csokonai-album) van tervezetben, melynek tiszta jövedelme egy, 
Csokonainak álütandó szoborra van szánva. 

— (Nönövelde.) ö z v . Seltenreich Károlyné asszony régóta j ó hírben 
fönálló pesti leánynövcldéjében a nőnevelés köréhez tartozó összes tárgyak
ból az idén is igen kedvező eredménynyel tartatott meg a vizsgálat. A tanév 
a nevezett intézetben jövő september elsején fog ismét megnyittatni. 

b.— (Francziaországban a Berry-vár bútorai) elárvereztetvén, azokért 
mesés nagyságú összeg folyt be ; igaz, hogy az azokon levő s a X V I . és 
X V I I . századból eredő szinmetszések a legpáratlanabb tökélyü műkincsek. 
Ez okból, a többek közt egy kis asztal, X I V . Lajos korából, 6000 frankért 
kelt e l ; egy kis terem bútorzatát a császárné számára 25,000 frankon vették 
meg; és egy dolgozószoba fabútoraiért, a császár számadására 17,000 fran
kot adtak. 



— Pápáról július 30-ról irják : Városunk ujabban ismét jelét adá éle
tének, midőn a kebelében előállott műkedvelő szini előadásokat buzgőan 
pártfogolá. — A mint, még a tavnsz folytán, egyik nestorunk, Eőri Szabó 
Gábor ur megkezdrtte a pápai ref. főiskola részére a „Széchenyi-alapit-
ványt" időnkint több oldalról jöttek hozzá az adakozások. Most ezen alapít
vány növelésére a tanuló ifjúság némely tagjai, szerencsések voltak néhány 
derék honleányt városunkból megnyerni egy-két műkedvelő színi előadásra, 
a mi eleinte nagy nehézséggel járt. Ezen műkedvelők, az elismerés élénk 
nyilatkozatai közt adták elő jul. 10-én Kisfaludy K. „ K é r ő k " , jul. 19-én 
Obernyik K . „Nőtlen férj" és jul . 24-én Csató P . „Megházasodtam" czimü 
vígjátékaikat, a termet mindig zsúfolásig elfoglalt közönségnek élénk figyelme 
éa meleg részvéte kíséretében. — A tiszta jövedelemből 200 a. é. ft adatott 
át a „Széchenyi-alapitvány"-nak. — Sz. 

— (Egy nőnevelö-intézet Kassán.) Három éve, hogy a leány-növeldéket 
éber figyelemmel követem, s ezek nevelési és tanmódját kiismerni iparko
dom. A z ok, mely erre késztetett, onnan jő , hogy leányom egy híres intézet
ben növekedett, s azt elhagyván, csak annyit tudott, mint azelőtt, és épen 
semmi előmenetelt sem nyert. 

Ezen három évi nyomozás után azt tapasztalam, hogy leány-növeldéink 
még igen-igen hátra vannak — s minden czél és irány nélkül működnek; a 
nevelők s nevelőnök nem magukat nézik eszköznek, hogy növendékeiknek 
j ó nevelést adjanak, s zsenge sziveikbe hasznos elveket csepegtessenek, ha
nem növendékeikben akarják az eszközt szükségeik s vágyaik kielégítésére 
föllelni; továbbá azon meggyőződést nyerem, hogy azon nevezetesb intéze
tek, hova a szülők távol megyékből küldik gyermekeiket, nem annyira híre
sek, mint inkább elhírhedtek. 

Azon kellene törekedni a nevelőknek, hogy a műveltség, á szükséges 
tudományokbani kellő ismerettel párosulva a mennyire lehet, egy uton ha
ladjon. 

U g y találtam, hogy az egyik intézetben a gyermekek épen semmit sem 
tanulnak, csak szavalni; a másikban ismét a tánezra s franczia nyelvre for
dítnak legtöbb figyelmet, a harmadikban meg a hiúság s g ő g gonosz magvát 
szórják a növendékek keblébe, oly annyira, hogy még a hat éves gyerme
keknek sem szabad egymást máskép szólítani, mint : „Fráulein." 

I ly körülményeknél fogva csodálkozhatunk-e, hogy nőinknél a pipere-
vágy oly nagy mértékben uralkodik, s csak mindig élveket hajhászva, a csa
ládi életet megmérgesitik? 

A mult télen egy uri barátomnál tevém látogatásomat, s többek közt 
a leány-növeldékről folyt a társalgási beszéd. A derék háziúr nézetemben 
osztozkodott, hogy bizony alig van j ó nevelőintézetünk; mire ifjú neje fel
pattant, s magasztalni kezdé az intézetet, melyben ő nevekedett; elősorolá, 
mi mindenfélét tanult ő ott. Vallás, természettan, természetrajz, földrajz, 
világtörténelem, anthropologia, technológia s tudja Isten, mi mindenféle volt 
a tanítás tárgya. Erre a j ó ur nem átallá megkérdezni nejétől, hogy hol van 
Sibéria? Mire az volt a rövid s okos válasz, hogy Afrikában! A szégyenpír 
futotta át arezomat. I ly tudatlanság egy, oly műveltnek elhíresztelt nőnél! 
M é g inkább megerősíttetem rosz hitemben leánynöveldéíuk felett. 

Azonban a véletlen nemsokára kellemesen czáfolt meg. Gyermekeim
mel Kassára jővén, egyike leányaimnak Orzovenszki, született Büttner asz-
szonyság intézetébe járt, és igy alkalmam nyilt e tisztelt nővel közelebbről 
megismerkednem, s szép lelkének gazdag tárházát kiismernem. E tisztelt 
nő legszentebb életfeladata : művelt, okos s j ó honleányokat nevelni; és e 
czéljának elérésére semmi fáradságot sem kiméi. Itt a gyermek a szépet a 
hasznossal, az unalmas, de szükséges, életbevágó tárgyakat kellemes, játszi 
módon, az édes anyanyelvet, a drága szent hazát s mindent a mi honi, imádni, 
szeretni, de e mellett a külföld nemes szokásait is becsülni tanulja. 

I ly intézet kell nekünk! I ly nemes gondolkozású, ily bölcs elvekkel 
felruházott nők kellenek nekünk! s akkor mindenesetre boldogabb lenne 
nemzetünk, boldogabb hazánk és családi életünk. — X . 

+ (A szegedi nőegylet által) a horvát szűkölködők javára rendezett 
sorsjáték, mintegy 2000 ftot jövedelmezett. 

© (A szegedi gőzmalom) naponkint 800 mázsányi lisztet őröl, s most 
mind Konstantinápolyba szállítja, a hova a szállítás, a gőzhajótársulattal 
kötött egy szerződésénél fogva, mázsánkint 1 ft. 70 krba kerül. 

© (A Bukaresti Magyar Közlöny), mint egy levél a „ T . Z."-nak írja, 
tűrhető pártolásban részesül, a mit Magyarországnak s Erdélynek köszön
het. Előfizetői száma 500 s ezekből csak egy Ötödrész Oláhországé. 

•+- (A szombathelyi fögymnasiumban) az érettségi vizsgákra 14-en 
jelentkeztek, kik közöl 3 visszavettetett, mert ezeket Greschner k. r. áldozár 
és iskolai tanácsos a német nyelvben gyengéknek találta. 

+ (A gőzösök járatai Vácz és Pest között), a Dunagőzhajó-társaság 
részéről közbejött akadályok miatt továbbig megszüntettek. 

— (Egy falusi asszony végrendeletéből.) Bóka Klára, Schillervein F e -
renezné, szatócsnő Pócsmegyeren f. é. jul . l-jén elhalálozván, végrendeleté
ben ott helyben a ref. egyháznak 5 ftot, a ref. iskolának 5 ftot, a szegények
nek 5 ftot, s a Kazinczy-alapitványra szintén 5 ftot hagyott, örököseinek 
egyebek közt mondja : oda törekedjenek, hogy belölök szeretett hazánknak 
hü fiai és hasznos polgárai váljanak. 

© (Egy iparlovag.) E g y ember, ki csak nemrég vándorolt be Olmütz-
ből Pestre, hozván magával, mint egyetlen podgyászát, napernyőjét, — itt 
azonnal talált j ó üzletre. Ugyanis az első magyar átalános biztosító-társaság 
életbiztositasi ágának nyomtatványait valahogy kezére kerítvén, mint e tár
sulat ügynöke, több életbiztosítást vett fel. Azonban hurokra került csak
hamar, s most a hűvösön várja, hogy mi lesz belőle. 

— (Nyilatkozat Duna-Földvárról.) Midőn a Vasárnapi Újság 32. szá
mában az itteni polgárság *) zsidók elleni türelmetlenségéről vádoltatik, és 
az olvasó közönségnek, mint a sötét századok felé visszatörekvö mutattatik 
be, erre itt mindenki az ismeretlen tudósitó nevét tudni kivánná, hogy attól, 
— ki a tények elferdítésével a mindinkább haladásra törekvő polgárságot 
ily gyalázassál illetni semminek tartotta, — méltó nehezteléssel s megvetés
sel fordulhasson el. 

Ha az itteni zsidóosztály a nemzethez simul, azt itt is mindenki nem 
csak helyesli, sőt hogy a simulásnak annál tágasabb tér nyittassek, a léteeü-
lendő kaszinó felterjesztett alapszabályaiban is, a részesülési kedvezmény 
azokra szintén határozottan benfoglaltatik. Hinni akarjuk, hogy a mit a ruha
viselet által külsőleg mutatnak, azt bensöleg is szintoly tisztán érzik, csak 
bár ugyanaz tényleg a tettek mezején is bővebben tapasztalható lenne, mert 
midőn ők a köz- és jótékony czélokrai adakozásokhoz anyagi állásukhoz 
mérve aránylag, kevés kivétellel, eddig igenis csekélylyel járultak, és mi
dőn az itteni 13 ezer lakosságnak a hetivásárokra vonatkozó joga száza
dos gyakorlási módja felett, túlszárnyalt elbizakodással, a lakosság határo
zott akarata ellenére változást nyerni törekedtek (és itt fekszik a súrlódás 
kezdete), — ugy midőn az ő pénzeikkel is a velők érintkező, hitelre szorult 
szegényebb iparos osztálybeliek lenézésére irányzott kifejezésekkel nagyobb-
részben igen fellengzőleg dicsekvők, mindez a simulás kézzel fogható jeleire 
alig leend magyarázható. A műveltségre magáról sokat tartani látszó tudó
sitó soraiban olvasható nyárspolgár elnevezésseli érintés is épen hasonló 
simulásra mutat. 

Ilyenekre, ha a lakosság idegenséget érezne, épen nem lenne csodál
ható. Es mégis nem a polgárság, hanem csak némely s talán nem is helybeli 
születésű legények és inasok lelték j ó kedvüket az úgynevezett zsidó nóta 
általi idegenkedés éreztetésében, a nélkül, hogy a polgárság arra legkisebb 
tényező hatást gyakorolt volna. **) A polgárok legnagyobb része csak is ak
kor tudta meg először, és lett kíváncsivá a zsidónóta tartalmára, midőn an
nak eldanolása a városháza előtt dobszó utján a városi hatóság által be
tiltatott. 

Ellenben bár a helybeli politikai hatóság a mutatkozott kihágás féke
zésére minden czélszerü intézkedést lehető legnagyobb erélyességgel meg
tett, mégis mintegy készakarva felhivólag a zsidóság szintén szert tett egy 
ellennótára, melyíyel bizonyos iparos osztály szintén nyilvánosan ingerelte
tett,— sőt oly eset is előfordult,hogy este a csendcs-s békességben hazamenő 
legény több zsidó által botütésekkel megtámadtatván, kezeikből csak az 
érkező segély által menekülhetett, megjegyezvén, hogy zsidó ellen ily szemé
lyes bántalmazási tetlegességtől eddig mindenki tartózkodott. 

E szerint maguk a tények beszélik, mikép a simulástól épen a zsidó-
oztály nagyobb része idegenkedik. ***) — Több dunafóldvciri polgár. 

b . — (Szivarverseny.) Londonban egy gentleman fogadott a másikkal, 
hogy a gőzhajón utazva 12 óra lefolyta alatt, 86 regalía szivart elszí. A fo
gadást megnyerte olykép, hogy a 86 szivart 9 óra alatt már elfogyasztotta s 
e mellett evett ivott , mint rendesen. El-e még? nem tudjuk. 

0 (Kutyaárverés.) Angliában Kopton városában jul . közepén nagy 
vizslaárverés volt, melyen 28 darab kelt el. A legdrágábbat 99 guineáért 
vették meg, melynek ősei a származási levélben a hatodik nagyapáig vannak 
elősorolva. 

^ (A Volga folyón) 1845-ben kezdett járni az első gőzös s ma már 
190-et számlálnak Nisnei-Novgorodban. 

-4- (A Londonban 1862-re tervezett egyetemes mükiállitásra) eddig már 
4 % millió ft van aláírva. Maga a királynő berezegi férje ehhez 100,000 fttal 
járult. 

b . — (Dunavizet!) Pesten Magyarország fővárosában, a dunavizhor-
dók, már ősi bevett szokásként, Donauwasser kiáltással jártak házról házra. 
Ez ősi szokást eddig soha senki meg nem szegte egész napjainkig, a midőn 
a Donauwasser helyett Dunavizet! kezdenek kiáltozni. „ A legerősebb, leg-
makassabb bástyák omladoznak!" 

— (Színészi fólszólitás.) Kivévén biztosított föltételek mellett a sz.-
fehérvári színházat, fölszólítom a vidéki színésznőket, színészeket, s mindkét 
nemű karénekeseket, s különösen egy j ó súgót, kik f. e. nov. l -ő l jövő évi 
virágvasárnapig tartó szini szakra hozzám szerződni óhajtanak — s ebbeli 
szándékukat tartalmazó levelüket f. e. sept. 2-ig elvárom Esztergomban. — 
Szigethi Imre, szinigazgató. 

— Németi Irma k. a., vidéki színésznőt, kéri Láng Boldizsár szinigaz
gató — Nagy-Károlyban — hogy őt hollétéről mielőbb szíveskedjék tu-
dósitni. 

-+- (Értesítés és kérelem.) Bizományosunk tévedéséből a „Szigeti Al
bum" példányai bérmentetlenül küldetvén szét, kéretnek a tisztelt gyűjtő 
urak, velünk az általuk fizetni kellett postai költséget rögtön tudatni, hogy 
azt legnagyobb gyorsasággal megküldhessük. M . Sziget, 1860. aug. 1. — 
Szilágyi István és P. Szathmáry Károly. 

*) A kérdéses levélben nem a „polgárságról," hanem csak egyes zavargókról volt 
szó. — Szerk. 

**) Igy értette ezt a duna-földvári panaszos levél is. — Szerk. 
***) Szívesen engedtünk helyet e higgadt, mérsékelt nyilatkozatnak, melynek 

engcsztelékeny hangja újra megerósit azon mult alkalommal kimondott meggyőződé
sünkben, hogy a „türelmetlenség" nem fekszik a magyar ember természetében. Ajánljuk 
e sorok elolvasását dunafüldvári zsidó polgártársaink figyelmébe, — s azon reményben 
élünk, hogy a két odalról történt kölcsönös nyilatkozatok után, győzni fog végre az igaz
ság, azaz : Dunaföldvár lakosait is meg fogja szállni a békesség és egyetértés szelleme, — 
a mire oly szükségünk van! — Sierk . 



Levelezés . 
Erdé ly i h i r a d ó , aug. 5. Ott kezdem, a hol az elmúlt eseinényes hét 

végződött, a fáklyás-zenén, melylyel a Kolozsvárt tartózkodó főrangú ifjúság 
gr. Teleki Domokost, m. hó 31-én az „ur i" kaszinóban Széchenyi fölött tar
tott emlékbeszédjeért megtisztelte. E több ezer ember részvételével b. Huszár 
Sándor vezetése mellett végbement ünnepélyről értesítve voltak ugyan önök 
a helybeli hirlap által, de mi sokkal figyelemreméltóbb dolognak tartjuk, 
mintsem külön is megemlitni ne kivánjuk, mert ez a tiz év óta előállott fő-
rendü nemzedék első nyilvános cselekvénye, — magában véve nem jelentős 
ugyan, de igy is több tekintetben megjegyzésre érdemes s egy sugár re
ménység a jövő számára, minővel eddig nagyon csekély mértékben táplál
kozhattunk. Mert — ha igazat kell szólni — ez ifjúság még, sem képesség 
sem buzgalom tekintetében nem sok kedvező kilátást tudott nyújtani a só
várgó hazafiúi kebelnek; minélfogva minden kis jelt örömmel kell üdvözöl
nünk, a mely arra mutat, hogy a valódi rangot — a kor parancsához képest 
— tettekben és hazafiúi lelkesedésben keresi. 

Némi szóváltásra adott okot nálunk az erdélyi gazdasági egylet rész
vényesi oklevele, melynek valamelyik karinthiai gazdasági egyletéről másolt 
körrajzolatában mindenféle kerekes-boronák, igás-szamarak, sás-boglyák és 
indiai tökök közepette két strümpüis, pofaszakálas paraszt — a milyet a 
brünni nagy vásárokon léthatni — őrzi Erdélyország néhai j ó czimerét. (Csak
hogy valaki őrzi!) A z egész oklevél fölösleges költség ilyen gyengén dotált 
intézetnél, de a mennyiben hosszabb ideig meg fog maradni : a flandrianus 
felfogású képet semmikép sem lehet jóváhagyni, sőt csodálkozni kell a ter
vezők gondatlanságán, — ámbár a „Divatcsarnok" balszándékra czélzó vád
jának sem adhat helyet az ember. — Mi ez eset által csak ujra igazolva 
látjuk azok nézetét, kik hazai intézeteink orgánumait mindenekfölött a nem
zet kebeléből óhajtják kiállítva látni, s ezt egy fokkal a szakértelemnél is 
előbbvalónak tartják, mert a velünk született nemzeties ösztön hiánya a leg
j o b b akarat mellett is elevenbe vághat. — A „Kolozsvári Köz löny" mai szá
mának ide vonatkozó tételére pedig ki kell jelentenünk, hogy ez oklevél ké
szíttetése épen nem a kezdő, hanem a „fogalomszaki" titkár dolga volt. J ó 
különböztetni. 

D e hagyjuk az akadékoskodást, mert eszünkbejutna megütközni rajta, 
hogy a „Magya r Sajtó," mely minden kis szerb miniszter-változást (jure) 
ciceróval szokott jelenteni, a román-magyar testvériség fontos eseményét 
pár sornyi újdonságba szorította; s hogy a „Pest i Hirnök," melytől minden 
majoresco bizton számíthat egy vaskos vezérczikk kettős — keresztjére : erről 
a nevezetes közéleti lendületről csak egy konkolyhintő balogsuta vidéki le
vélben emlékezett. * ) Jobban felfogta a helyzetet — tán mert közelebb van 
— a dézsi kaszinó, mely a „Gazeta di Transilvauia" czimü román lapot meg
rendelte s az ottani g. n. e. lelkészt tiszteleti tagjani választotta. E bölcs 
példát, ugy tudjuk, a környékbeli román lelkészekkel Erdély többi kaszinói 
is követni fogják. 

Most értesülünk, hogy Kolozsvár város közgyűlése a közelebbről ismét 
árviz által károsult szerencsétlen Nagy-Enyed segélyzésére 500 pfttal járult. 
Ugyancsak Kolozsvárnak a helybeli nemz. szinház alapjára tett 15,000 pft-
nyi adományára a felsőbb helybehagyás megérkezett. Z. 

A m a g y a r A k a d é m i a pa lo tá ja . 
— A z Akadémiánál ujabban következő adakozások jelentettek be : 

gr . Bethlen Józsefné a házra 200, a tőkéhez 300 , b . Révay Gizella a házra 
105, a tőkéhez 105 , a gróf Zay család (mely 2000 pftot már azelőtt alapí
tott vala) most ismét a házra 500, a tőkéhez szintén 500, Pauler Tivadar 
gyűjtött a házra 69, a tőkéhez 54, ifjabb Majláth György gyűjtött a pécsi 
kaszinó körében a házra 1616, a tőkéhez 585, (ez összeghez járultak a pécsi 
takarékpénztár 500 , a pécsi nemzeti kaszinó 500 , Jeszenszky Ferencz 300, 
Hegyesy Kálmán 120. Szcitovszky Péter 40, Jaeger János 50, Schappringcr 
Joakim 50, Radics Endre 40; Svastics Lajos 25, Viskovics Tamás 40 ftnl 
s tb . ) ; ifjabb Majláth G y ö r g y adott a házra 400, Fodor Pál felsőbaranyai 
esperes gyűjtött a házra 8 6 , a tőkéhez 86, Brogyáni Vincze Beznákfalván 
gyűjtött a házra 30, a tőkéhez 5, Ribiányszky József Pécsett gyűjtött a 
bázra 39, a tőkéhez 29, Czorda B ó d o g Szabadkán gyűjtött a házra 2044, a 
tőkéhez 3 9 5 , (ez összeghez járultak Vermes Lajos özvegye 100, Vermes 
Nándor 100, Vermes Gábor 200, Antunovics József 120 , Vojnics Antal 
1000, Vojnics Gábor 200, Mukics Aurél 100, a szabadkai kaszinó 200, 
Czorda B ó d o g 4 8 , Mukics Ernő 100, Jankovics 50, Vojnics Tivadar 300, 
Szárics Károly 40, Mukics Jenő 50, Kováchich Ágoston 50, Probojcsevics 
János 40, Markovics László 40, Vojnics Lukács 50, Vojnics Dénes 50 fttal 
s t b ) ; Mezőberény községe adott a házra 210 , a tökéhez szintén 210, Bony-
hai Benjámin Mezőberényben gyűjtött a házra 76, Ferenczy József kassai 
refom. lelkész gyűjtött a házra 187 ft s 6 húszast, a tőkéhez 105 ftot, Baja 
város közönságe adott a házra 200, a tőkéhez szintén 200, Gleviczky Sándor 
Kassán gyűjtött a házra 4 8 , a tőkéhez 46, Janka Károly Beregh-szászon 
gyűjtött a házra 64, a tőkéhez 1 0 , Sárközy Titus gyűjtött a házra 187 ft s 4 
db aranyat, a tőkéhez 10 ft, a Pesti Napló szerkesztőségénél ujolag gyűlt a 
házra 1667 ft, 9 arany, 1 ezüst tallér, 1 ezüst ft, a tőkéhez 151 ft, Bánffy 
József Makón gyűjtött a házra 15, a tőkéhez 21, az alapi közbirtokosság 
Fejérmegyében adott a házra 100, a tőkéhez szintén 100, Kőszeghi József 
esperes Pápán gyűjtött a házra 42, a tőkéhez 20, Springfeld Sándor berki 

j e g y z ő gyűjtött a házra 6 2 % , a tökéhez 1 2 % az eperjesi kaszinó adott a 

*) ügy emlékezünk, hogy mimiket lap bővebben is emlékesett a kolozsvári na
pákról. — Szerk. 

házra 50, a tőkéhez 100, Eperjesi Sándor szerdrói plebán gyűjtött a házra 
4 4 % , a tőkéhez 3 0 % ftot. 

— (Heti kimutatása) a Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez beküldött 
adakozásoknak : 

XXIX. közlés : Vásárhelyről (Zemplén) a kerület g. e. papjai Majoros 
András alesperes által 7 ft. — Gyurcsináról (Trencsén) Vitolay József a tő
kére : egy darab 100 pftos nemz. államkölcsön kötelezvényt 22 darab szel
vénynyel együtt (1860. jul. 1-től, 2 ft 30 krjéval); a házra : 20 ft. — Sza
káiból ( D . Bihar) többen Malolcsy Ferencz által 33 ft. — Nagy-Kanizsáról 
többen Fárnek Kálmán által 7 ft. — Fajkürthrol (Bars) az ottani közbirto
kosság Bende Péter által 100 ft. — Összesen : 167 ft és egy darab 100 pftos 
nemzeti kölcsön-kötelezvény, szelvényeivel együtt. 

Az eddigi I—XVIII. közlésekkel együtt: 12 ,197 ft 54 kr, 1 régi ró
mai arany, 1 huszfrankos arany, 105 cs. arany, 17 kétpftos tallér, 1 orosz 
tallér, 2 ezüst ujftos, 136 húszas, 2 negyedftos, 1 tizes; 1 darab 100 pftos 
és 10 darab 20 pftos nemzeti állam kölcsön-kötelezvény. 

— (Részletes kimutatás) a Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez bekül
dött adakozásokról, melyekhez többen járultak. 

A XXVin. közlésből ( V . U . 32 szám) : 
E.-Bihar megyei Bagamér községének % részben magyar ajkú refor

mátus, % részben g. kath. s kevés kivétellel szintén magyar ajkú lakosai, 
tehetségökhez képest let óni akarván szeretett hazájok iránti önkéntes hála-
adójokat;de leginkább a dicsőült gróf Széchenyi Istvánért tartott gyászünne
pély alkalmával tiszt. Doszpoly János lelkész ur által tartott megható al
kalmi beszéd által felbuzditva s néhány szomszédos községnek is j ó példát 
adni akarván, — összeadának készpénzben és terményekben, (melyek elárve-
reltettek) 50 ftot. Ez összeg felküldctett hozzánk s belőle 20 ft jutott az 
Akadémiának. (13 ft a Széchenyi emlékszobornak, a többi egyéb hazai czé
lokra). Kettős örömünkre szolgál, midőn egész községek ily hazafiúi áldo
zatkészségéről értesíthetjük olvasóinkat. 

Jászapátiban a Péter-Pál napot követő vasárnap a város tisztelt főbir-
tokosa Balajthy Péter nrnál jött össze névünnepi estélyre egy népes vidám 
társaság, még a vidékről is. Palotáéi barna zenészei villanyozták fel a kedé
lyeket. A sok kedélyes felköszöntés között megpendité valaki a „tudomány 
házát." M. Bella kisasszony azonnal ivet nyitott. E g y perez alatt együtt 
volt 120 ft; de a lelkes honleány még másnap is folytatá gyűjtését, s igy lőn, 
hogy Jászapátiból 158 ft küldetett be hozzánk. (Tudósítónk emliti, hogy 
még hátra van a város közbirtokosságának áldozata, s reméli, hogy da
czára a „nem pénzbőségű időnek", Jászapáti sem fog kimaradni az áldozatot 
hozott többi jász városok sorából). A fentebbi összeghez járultak : 

Antal Miklós 2 ft, Antal Sili 3 ft, Am.il Vincze 2 ft, Balajthy Péter 20ft, Balajthy 
Apollo 40 kr, Bánszky Apolló 40 kr, Becsey 3 ft. Beöthy Lijos 6 ft, Büchler 50 kr, 
Borbás István 1 ft, Cseroy 1 ft, Dely István 4 ft, Dorfner 3 ft, Dósa István 1 ft. Deucbts 
1 ft, egy valaki 2 ft, Farkas Ferencz 1 ít, Farkas Imre 4 ft, Fiezere 2 ft, Fehér György 
1 ft, Fuchsz János 1 ft, Goor György 2 ft, Goor József 10 kr, Gyartsits Joli 1 ft, Háczl 
Antal 1 tt, Héray 1 ft, Horváth Terézia 2 ft, Hubai Ferencz 1 ft, Imády Antal 1 ft, Joan-
novics 1 ft, Jeromos sz, Fer. r. atya 5 ft, Juhász András 2 ft, Kálmán Alajos 20 kr, Kalmár 
Mátyásné 10 kr, Kálmán Terézia 1 ft, D. Khindl 2 ft. Kinczl József 1 ft, Kinczl Imre 1 ft, 
Klein Márton 1 ft, Király Borbála 2 ft, Király Alajos 3 ft, Király Erzsébet 30 kr, Koller 
Rozália 2 ft. Ktlry Mór 10 ft, Lénáit János 20 kr, Lipovniczky Kálmán 2 ft, Makó Béla 
4 ft 70 kr, Makó Gergely 5 ft, Moravcsik Josepha .- lt, Morvái Jónás 1 ft, Müller 50 kr, 
Nagy Gábor 30 kr, Névtelen 2 ft, Nigrényi 2 ft, Pslusovszky 2 ft, Palotásy János 2 ft, 
Kusvai Bert. 1 ft, Simonyi Ferencz 2 ft, Szentiványi 1 fl , Stern Lipót 30 kr, Szóllósy Pál 
1 ft, Turcsánvi Mátyás 1 ft, Turcsányi-Szabó Franciska 2 ft, Ugrócxy Kálmán ő ft, Váczv 
Sándor 1 lt. Vágó János 2 ft, Vágó Gellért 3 ft, Vágó Antal 5 ft, Vágó László 6 ft, 
Veiszmann Mór 3 ft, Z. Nándor 1 ft. 

Nagy-Váradról a következő gymn. tanulók küldék be tiszta szívből 
fakadt adományukat, összesen 25 f to t : 

Borbola Kornél 1 Í140 kr, Boross Emil 50 kr. Fehér Elek 1 ft 50 kr, Frankó Endre 
1 ft, Göndöcs László 3 ft, Halkó Gotfrid 1 ft, Held Eduárd 1 ft, Keszlertty László 4 ft, 
Kornis Emil 1 ftöO kr.Kralovszky Mór 1 ft, Molnár Pál 1 ft,órlóssy F erencz I ft, Sántha 
István 1 ft, Sasfi Ferencz 60 kr, Soltz (Józa 1 ft, Suba György 1 ft, Szervánszky Károly 
1 ft, Sxmreesányi Antal 2 ft, Telek Andor 50 kr. 

Bécsből az ottani egyetem gyógyszerészet-hallgatói, kik mindössze is 
igen csekély számmal vannak hazánkból — 26 ftot küldtek be az Akadémi
ára, mint hazafiúi meleg érzelmök tanújelét. A z egyes adakozók : 

Enyeter Frigyes 1 ít. Kalina Ernő 1 ft. Székely József 1 ft, Fülöp Bertalan 1 ft, 
Friesz Nándor 1 ft, Burkárt Gyula 1 ft, Rácz Károly 2 ft, Máthé Domokos 1 ft, Zöldi 
József 1 ft, Szántay Albert 1 ft, Jörüs Ignácz 1 ft, Maldényi János 2 ft, Hankóczy Ede 
1 ft, Stanczel Henrik 2 ft, MeUícl Ferencz 1 lt, Kocsis József 2 ft, Sas János 1 ft, Czin-
gélly Sándor 1 i't. Csorba József 1 ft, Gerber üdön 2 ft. 

Nógrádmegyei Szügy községben szintén összeállóttak azok, kik a nem
zetiség és tudományosság virágzásaért lángolnak és 90 ftot küldenek fel az 
Akadémia számára a következők : 

Szabó Lajos mérnök 5 ft, fiai: Lajos 1 ft, Titusi 1 ft, Kálmán 1 ft, Gynla 1 ft, Béla 
1 ft, Paczolay Nárczis 2 tt. Paczolay Rázmán 1 ft, Paczolay Imre 1 ft, Paczolay Mária 1 ft, 
Hojtsv Miksa 1 ft, Halászy Ferencz 4 ft, Somogyi Gyula 4 ft, Lokácsy Mihály 2 ft. Kap
uik Pál 20 kr, Jez Sándor 2 ft, Jeszenszky József 2 ft, Folkusházy Mihály 1 ft, Fol-
kusházv Ferenci 2 ft. Paksy Ádám 1 ft, Nándory Soma 1 ft. Ritter Péter 5 ft. Veres 
István'2 ft, Arnó Jenó 1 ft, Divényi Kálmán 1 ft. Kr. tisxttartó 2 ft, Sándor Károly 1 ft, 
Plachy Zsigmond 1 ft, Fáy Albert 2 ft, Balázs Antal 2 ft, Hoffinan Ignácz 1 ft, Loér köt-
sége 5 ft, Bimócz községe 5 ft, Sipek községe 5 ft, Petófy János 2 ft. 

E g y v e l e g . 

L\ (A régi színészek.) Garrick idejében Londonban egy szinész legfö-
lebb 120 ftnyi havi dijt kapott, még maga Garrick is csak ennyiben része
sült. A színészek tehát, hogy élhessenek, egyéb foglalkozást, sőt mesterséget 

I is űztek. Igy Parker szijgyártó, Parsons festő, Bransky kalapos, Aikcn ha-
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rianyakötö, T o m Veston a királyi konyhán pecsenyeforgató volt. Ezer forint 
volt a legnagyobb bevétel a szinházakban s az igazgatók mégis meggazda
godtak s akkor éltek a legnagyobb szinészek. 

+ (Egy nő , ki kilenczszer volt menyasszony.) Spanyolország Burgos 
nevü városában nem rég egy nőt temettek el, ki arról nevezetes, hogy egy
másután 8 férje volt. 18 éves korában ment először férjhez s 35 éves korában 
már nyolczadik férjét temette el. Még kilenczedszeris kedve lett volna oltár
hoz lépni, s már jegyben is járt, midőn egyszercsak betoppant egy nem várt 
vőlegény — a halál. 

© (Oroszországban a testi fenyítés eltörlésével foglalkoznak.) Jelen
leg a testi büntetéseknél a vesszőt, kancsukát s a palkit használják. A kan
csuka egy több águ korbács; a palki pedig nem más, mint a végén hajától 
megfosztott füzpálcza. Ujabb rendelet szerint az egyhelyesek, kik többnyire 
tönkre ment nemesekből állanak, csak akkor részesülhetnek testi fenyítés
ben, ha azt a törvényszék itéli meg; hasonló jótéteményben részesülnek az 
előkelő polgárok i s ; tizenkét év mulvn azonban a paraszt, és egyéb lények 
is megszabadulnak az olvasatlan ütésektől, melyekkel uraik most nem igen 
fösvénykednek. 

S A K K J Á T É K . 
33- ik sz. fe ladvány. — W e i s z A. J. tanártól (Budán) . 
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Világos. 
Világos indát s 1-ik lépésre matot mond. 

A 2 7. számú fe ladvány megfej tése . 
(Romhy Bélától.) 

Sötét. 
a 6 — b 5 : 

K e 4 — d 5 : A ) 

Világos. A ) 

2) 
8) B d 5 — d 4 :p 

Sötét. 
H e 6 — ? 

Világos. 
1) B b 7 — b 5 
2) B d 6 — d ő 
3 ) F c 8 — b 7 4 » 

Helyesen fejteitek meg. Venprémben : Fiilop Józs. — Letten : B. Meszéna István. 
— Petién : Cselkó György. — T.-St.-Mikláton : Pankl A . — St.-Fekértárl : Michelin Gyula. 
— Jánosiban : Keszler István. — Győréit: Rózsa Elek. — Debrectenben : Molnár Ágoston, 
Saltzmann Ignácz, Horváth Pál. — Gyula-Fehértárt : Horváth Lajos. — Berkidán : K—y. 
— S*.-K.-Stabadján : Fürst Sándor. — B.-Vjtároton : K—cs L—s. — Kie-Kürtötön : 
Ci . K. — Sz.-Mihályon : Szálai Sándor. — Nánáton : Oláh Miklós. — Tina-Füreden : 
Nánáay Gyula. — Parabuiyban : Rotbfeld József. — Rima-Stombaton : Baksay István. 

Rövid ér tes í tések. Parabuty : R. J. Kettős feladványokat szívesen közölnénk ha 
lennének. Később nem csak 3, 4, hanem több lépéses feladványokat is fogunk adni. Az 
njabb feladványokat köszönettel vettük, s a 8-ik számút közlésreméltónak találtuk. — 
T. F.: N . Gy. Meglehetős, de még könnyű. — Debrecten : S. F. A küldeményt köszönet
tel vettük, s meg fogjuk vizsgálni. — Xándt: O. M. Kijavitva j ó lenne. Igy kétféle első 
lépés lehetséges. — Temettár : K. J. Helyes. — Lett: B. M. I. örülünk, b o g y önt leg
szorgalmasabb munkatársaink köze számithatjuk. Az ujabb küldeményt köszönettel vet
tük. A hiányzó számot küldjük. 

.Színházi napló* 
Péntek, aug. 3 . Prielle Kornélia első vendégjátékául: „Gauthier Mar

áit." Dráma 5 felv. Irta ifj. Dumas. A vendégmüvésznöt j ó oldalról ismeri 
közönségünk azon időből, a midőn színházunk rendes tagja volt. Azóta mű
vészetében mitsem vesztett. Gauthier Margit , e sajátságos szerep, Prielle 
Kornéliában igen szerencsés személyesitőt talált, ki természetes könnyűsége 
éa szeretetreméltóságával mindig meg szokta nyerni a közönség tetszését. A 
többi szereplők is átalában mind kisebb nagyobb szerencsével törekedtek 
arra, hogy az előadás érdekességét emeljék. 

Szombat, ang. 4. „Rigoletto." Opera 4 felv. Zenéjét szerzé Verdi, Gildát 
Hollósy K.-né, a bohóezot Füredi, a csapodár herczeget Ellinger, Magdalé
nát Hofbauer Zsófia éneklé. Egyes szép áriákért mindegyik szereplő tapso
kat nyert, melyek közöl a legzajosabbak kétségkívül Hollósyt illették. Ellin
ger kissé több lyrai lágyságot önthetne énekébe. 

Vasárnap, aug. 5. Prielle Kornélia második vendégjátékául: trBánk 
bán." Eredeti szomorújáték 5 felv. Irta Katona József. Nem tudjuk, kit illet 
meg e dicséret, az igazgatóságot-e, vagy a vendégmüvésznöt, vagy mind
kettőt, hogy ezen, csonkított voltában is kitűnő drámát vasárnap adták. Pri
elle Kornélia a női szendeség példányképét, Melindát adta sok szerencsével; 
Egressy Bánk bánt a szerephez méltó jelességgel személyesité. 

Hétfő, aug. 6. „Robi,t orvos." Vigjáték 1 felv. Ezt követte : „Apát ke
res." Vigjáték 2 felv. 

Kedd, aug. 7. „33,333franc és 33 centimé naponkint." Vigjáték 3 felv. 
írták Dumanoir és Clairville. 

Szerda, aug. 8. Prielle Kornélia harmadik vendégjátékául : „Kean." 
Színmű 5 felv. Dumástul. 

Csütörtök, aug. 9. „Észak csillaga." Opera 3 felv. Meyerbeertöl. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5231. Szügy. Cs. G. A kérdezett mü mibenállásáról nem tudhattunk meg semmi 

bizonyost. Legegyszerűbb útja, ha ön egyenesen az illető kiadó és nyomdatulajdonos 
úrhoz fordul, t ót kérdezi meg. Neve alatt, minden további czimezés nőikül, megtalálja az 
itteni posta. 

5232. Korpona. L. K. A leirás j ó , du a rajzok használhatatlanul gyöngék. Jobba
kat kérünk. 

5233. Isten alld meg a magyart! Óhajtjuk mindnyájan; de a verset, ugy a mint 
van, most nem közölhetjük. 

5234. Mezőtúr . M. M. A P. U. hirdetései között lesz. A nekünk szánt teendőt szí
vesen elvállaljuk, s önt minden kötelezettség alul föloldozzuk. Sok szerencsét! 

5235. N.-Enyed. I. J. Az arczképét jobbnak látjuk az illető naptárszerkesztónek 
átadni. Részünkről a mai utódot óhajtanok — önnek talán ez is hatalmában áll, s minket 
felette lekötelezne. 

6236. Ns.-Oroszi. B. I. A csomag itt vau, köszönettel vettük, a a mit lehet, hasz-
nálandunk belőle. A példány indul. 

5237. A r . . . I temetőben. Besoroztatott. 
5238. Szünnapok kezdetén.Félre azzal a búskomor kedélylyel! Jobb mulatságot. 

sötét ifjú! 
5239. Nem vágyom én s oh ' a dicsőségre. Azért bátran félre is tehetjük még e 

verset, társával együtt, mely igy kezdi : „ Z u g , bőg a széli" 
5240. Palermo. G. V. Köszönjük a szíves figyelmet, de a hirlapok mindig meg

előzik ön tudósításait. Leveleinek eddigelé még semmi más hasznát nem vehettük, mint 
hogy megtudtuk az egyikből, hogy „Garibaldi sokkal szebb ember, mint azon arczkép 
matatja, melyet a V. U. mult évi folyamában közöltünk." — Ezt hajlandók vagyunk 
elhinni. 

tér. • ) 
.Hagyni* t é rképek . A Vasárnapi Újság 31-ik számában egy felhivás 

tétetett közzé, melyben azon óhajtás fejeztetik ki : az iskolákban szükségelt 
tankönyveket és leltári darabokat oly jutányos árra szabni, hogy azok a sze
gényebb iskolák részéről ia megszerezhetők legyenek. 

Ezen felhiváa következtében alkalmat veszünk kinyilatkoztatni, hogy 
saját költségünkön megjelent és átalánosan czélszerünek elismert „Tbot-féle 
magyarországi stb. térképét iskolák számára," magyar és német nyelven 
3 ft. 15 kr. helyett, 2 ftra a. é. leszállítjuk. 

Reméljük, hogy ezáltal alkalmat nyújtunk, ezen, minden iskolában 
nélkülözhetíen térkép megszerezhetésére. Arad, aug. 2-án. 

Bettelheim testvérek, könyvárusok és kiadók. 

* ) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelős
iéget a S z e r k . 
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lloldnegyed Újhold 16-án 11 óra 35 perczkor éjjel. 

T A R T A L O M . 
Mátray Gábor (arczkép) .—IV. Béla. Kuliffay Ede. — Knkliné prédikácziói (vége) . 

— Klópataki fürdő (képpel). Luppa Péter. — Ali basa mecsete Belgrádon (képpel). L. P. 
— László Károly levelei Amerikából X I I . — Tarhaz : „Zenészeti Lapok." — Kalászát a 
honi irodalom tarlóján. — Irodalom és művészet. Széchenyi-gyászUnnepélyek. Mi újság? 
Levelezés. A magyar Akadémia palotája. Egyveleg. Sakkjáték. Színházi napló. Szerk. 
mondanivaló. Xyilt tér. Heti naptár. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert (lak. uri-uteza 12. sz.) 
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