
** (Halálitélet.) A gyilkos Soós Imre fölött
kimondott halálitéletet a hétszemélyes tábla is
helybenhagyta.

** (A jeles zenész Volkmann Róbert) február
21-én a nemzeti muzeumban hangversenyt ren-
dez , melynek érdekét különösen növeli, hogy
többnyire saját szerzeményei fognak előadatni.
A nemzeti szinház zenekarán kivül jelesebb mü-
vészeink közül is számosan közre fognak működni.

** (Figyelmeztetésül.) Jász - Felső- Szent-
györgyről a következő sorokat veszszük: Kisded,
alig 1500 lélekkel biró községünk nem régiben
kebelrázó eseménynek lőn tanuja. — Ugyanis, a
helybeli 16 főre menő csupa atyafisággal betöltött
községi tanács egyik tagja, Bata Jozsef, erősza-
kos kinos nyakkic-avarással vetett véget az egész
köség szánalmát biró példás életü nejének. A tet-
tes mult év ápril hó 14-én elfogatván, jelenleg a
jászberényi börtönben várja az illetékes birák által
reá szabott 15 évi nehéz fogságról szóló Ítéletről
a fölebbezést s igy a helybeli első biráskodásu ne-
mes tanács egyik tagját veszté az emlitett épen
oly vallástalan mint becstelen egyénben. Ama ne-
vezetes szenátor, a régibb időkről tanuskodó jegy-
zőkönyvek szerint már mint magán egyén többször
volt büntetve és megintve, most azonban végle-
gesen elérte a türelmet vesztett gondviselés keze.
E szomoru példa szolgáljon tanulságul, nehogy
az atyáskodó testületek ily megtestesült gono-
szokkal fertőztessék meg magukat, mint ez jelen-
leg történt. — Többen.

*" (Borzasztó gyilkosság) történt a közelebbi
napokbaD Szent-Mihályfalván Erdélyben. Egy nő
valami tűzi szer fölaprózásával foglalkozott, mi-
dőn férje reá kiáltott, hogy ujonan köszörült fej-
széjét miért rontja? Erre a nő oly indulatba jött,
hogy a fejsze élével férje fejét ketté hasította.
Ezután, — mint a , K. K."-nek irják, — csecse-
mőjét megszoptatván, önként följelenté magát az
ott székelő törvénybirónál, 8 most a börtönben
várja a méltó itéletet. Huszonöt évnél tovább vol-
tak egymással czivódó házastársak, mig a sok vi-
szályt végre is e borzasztó véres kiegyenlítés fe-
jezte be.

** (Halálozás.) Tolnai grófFestetits, született
Slavniczai Sándor Vilma grófnő, csillagkeresztes
palotahölgy, e hó 20-án éjjel Bécsben elhunyt. A
boldogult tetemeit a wahringi sírkertben e hó
23-án tették örök nyugalomra.

— (Hálanyilvánitás.) A napokban a nemzet
által szeretve tisztelt hazafi Almássy Pál ő nagy-
sága egy névtelenül maradni kivánó nagylelkü
egyéntől a Nagy-Kunság 6 községe részére ado-
mányozott 1000 ft. könyoradományt osztatott
szét, melyből 150 ft. Kunhegyesnek kézbesittet-
vén, sietünk az összes ínséggel küzdő nép nevében
ugy a nagylelkü névtelen pártfogó, mint a lelkes
kézbesítő ur iránti forró köszönetünket s örökhá-
lánkat a nyilvánosság u'ján a haza szine előtt be-
mutatni. — Kunhegyes 1864 jan. 24. — Kunhe-
gyes város inségi bizottmánya s ennek nevében
Csávás János, m. k. főbiró mint elnök.

— (Nyilt köszönet.) A legméltóbb háláérzet
és legérzékenyebb köszönet nyilványitása kisére-
tében tudatja a kunhegyes: inségi bizottmány,
hogy méltóságos báró Wodjaner Móricz és
Wodjaner Albert ő nagyságaik 50 munkatehető

de élelem nélkül levő lakosnak 500, a munka-
tehetetlen nyomorultak részére pedig 200 ausztr.
ftot kegyeskedtek Kunhegyesre az inségi bi-
zottmány rendelkezése alá küldeni. — E kegy-
adomány annál nagyobbszerü s annál meglepőbb
volt, mert egyrészről Kunhegyesnek még soha
szerencséje nem lehetett a nagylelkü jóltevők
irányában magát érdemesiteni, de másrészről tud-
ják azt, mikép ő nagyságaik kegyessége saját
uradalmaik szegényeitől igen sok oldalról vétetett

igénybe s ők ezen igényeiket megelőző nagylel-
kűséggel elégitek és elégítik ki szakadatlanul. —
Kelt Kunhegyesen, jan. 20. 1864. — Az inségi
bizottmány nevében Csávás János m. k. főbiró,
mint elnök.

— (Adakozás). A Vasárnapi Ujság szer-
kesztőségéhez mult héten beküldetett :

Az alföldi szükölködök számára : Késmárk-
ról az ottani ev. lyceum tanulói, egy általok ren-
dezett szini előadás jövedelmét 48 ftot. (Küldve
Palcsó István tanár ur által.)

Nemzeti szinház.
Péntek, jan. 22. „A tündér ujjak." Színmü 5

felv. Francziából ford. Feleki.
Szombat, jan. 23. „Az álarczos-bál." Opera

5 felv. Zenéje Verditől.
Vasárnap, jan. 24. ,,Szécsi Mária" vagy

„Murányvár ostroma." Színmü 3 felv. Irta Szigeti.
Hétfő, jan. 25. „Gritti." Szomorujáték 5 fel-

vonásban. Irta Szigligeti.
Kedd, jan. 26. „Az álarczos bál." Opera 5

felv. Zenéjét szerzette Verdi.
Szerda, jan. 27. „A czárnö." Dráma 5 felv.

Scribe után ford. Huszár T
Csütörtök, jan. 28. „Észak csillaga." Opera

3 felv. Zenéje Meyerbertől.

Budai népszinház.
Jan. 22 — 26. „Az ördög pillulái." Nagy bo-

hóság 15 képlettel 3 szakaszban,
Jan. 27. A szinház zárva volt.
Jan. 28. Ismét „Az ördög pillulái," ezuttal

45-ödször.

SAKKJÁTÉK.
214. sz. f.— Medgyesi Ödöntől (Budán).

Sötét.

a b c de f g b
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 209-dik számu feladvány megfejtése.
(Báro Meszéna Istvántól Nagyváradon.)

Világos. Sötét.
1. V e i — e 4 f f 5 — e 4 :
2. F h 3 — c 8 tetszés szer.
3 P c 8 — b 7 f inat.

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben : Fülöp József.
— Bucsányban : Tomka Kálmán. — Zobnatitzán: Markovics
Samu.— Valkányban : Szilrássy György. — Debreczenben:
Sperber F«<a 208. sz. is.) — Rimaszombaton: Róth Kálmán.
Pesten : Cselkó György. — Budán : Medgyesi Ödön. —
Bajmakol: Weisz Fülöp.

Szerkesztői mondanivaló.
7028. Debreczen, A A kisérö levél a sok jkéz közt

eltévedvén, most senki nem tudja a kivánt kötet és „ivek'1

számát. Pedig szivesen elküldenek. Adandó alkalommal
ezt a kis ismétlést kérjük.

7029. Nagybaráti. Sz.S. A becses küldeményt vettük
az eléfizetési pénzzel együtt. Egy szerény kis észrevé-
telünk van : Az efféle megrendelő levelek, a hely és idó
megnevezése n é l k ü l , valóságos balesetek. Az utojsó
posta ott volt ugyan kivül, de hát a megirni elfelejt ett
helység nevét csak a tavali előfizetési könyvek összevissza-
forgatása után találhattuk meg. S a lap csak azután indul-
hatott meg.

7030. Igló. A meglepetés tökéletes volt. Mihelyt lehet,
bövebben válaszolunk. Addig is éljen a vasműipar s az
aczél szilárdságú jellemek!

7031. Bécs. Dr. E—r. Sajnáljuk, hogy az ön által
kidolgozott tárgyról már lapunk mult őszi folyamában
jelent meg egy hasonló tartalmu czikk. Régibb Ígére-
tünk most végre teljesedésnek indulhat.

7032. Debreczen. Cs. O. Reméljük, hogy a becses
közleménynek mielőbb helyet nyithatunk. Csak ne tessék.
zúgolódni, ha kissé továbbra huzódik, mint magunk is
szeretnök. Különben az „akademiás" ajánlja hivatalbeli
szolgálatát.

7033. Nagyvárad. K P. AV.U.-ból, mint a melynek
czikkei nincsenek annyira időhöz kötve, mindig több
felesleges példányt nyomnak, s azért ennek teljes számu
idei példányaival még szolgálhat a kiadó-hivatal. A P. U.-
ból azonban az elsö 2—3 szám teljesen elfogyott, s csak
ezek hiával küldetnek meg az uj előfizetőknek a pél-
dányok. Az elkésés itt rendesen ezen kellemetlenséggel jár.

7034. Bécs. Cs. J . Elég az, sok is, olyan embertől,
a ki nem járt soha iskolába De azért mi azt tanácsoljuk,
hogy hagyja a versirási mesterséget azoknak, a kik többe,
tanultak, s több idejök és hivatásuk is van hozzá, önnek
van becsületes mestersége — legyen ön ügyes, szorgalmas,
iparos, és szeresse mindenkor az irodalmat. Maradjon
mindenki a maga szakában.

7G35. Hanva. Ama tárgy mind ekkoráig csak a „czi-
men'" akadt meg. Azóta ismételve került szóba. Az akarat
még mindig megvan. De majd levélb n bővebben.

7036. Miskolcz. U. K. Nagy dolgokat nem Ígérhe-
tünk; ama nagyobb kiküldés iránti óhajtás pedig épen
meghaladná erőnket. Hanem az egyes közleményeket
illetőleg az illető lakczim pontos kijelölését kérjük. A
levél egyes részei felett szomoruan csodálkoztunk.

7037. Dárda. Cs. Antonia. Vajjon az agg Farkas
Lászlónak volt-e valami csekély dijpénze? nem tudhattuk
meg. Hogy most, mint multkor irtuk, reá nézve idegen
szegény emberek gondos ápolása alatt él, arról magunk
is meggyőződtünk. Lakása : Lipót-utcza 35. szám. Az
ágyat többé el nem hagyhatja, s miután szeme világát is
elveszte, most már egészen tehetetlen.

7038. Kun-Sz -Miklós. K. G. A czikkek megérkez-
tek, s várják a sort s kedvezö alkalmat.

Folyvást előfizethetni

VASÁ1NÁFI UJSÁG
és

Politikai Újdonságok
1864-dik évi folyamára.

Elöfizetési foltételek:
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt postán

küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva:
Egész évre ( január—december). . . . 10 ft.
Fél évre (január—december) 5 ft.

Csupán Vasárnapi Ujság:
Egész évre (január—december) . . . . 6 ft.
Fél évre ( január- június) 3 ft.

Csupán Politikai Újdonságok:
Egész évre (január—december) . . . . < > ft.
Fél évre (január—junius) 3 ft.

CC?" Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
teletpéldánynyal szolgálunk. A pénzes levelek bérmentes
küldése kéretik.

A Vasáru. Ujság és Pólit. Újdonságok
kiadó-hivatala.

(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)
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TARTALOM.
Czinár Mór (arczkép). —m Szécsi Dezsö meny-

asszonya. Tors Kálmán. — A hittagadó (folytatás). Jókai
Mór. — Az érzékek kölcsönös helyettesitése (folyt.) —
Duna-Földvár (képpel). — A hamburgi állatkert (képpel).
Képek az állatéletból. A pók. Dr. Sz. — Egy bátor ember.
— Debreczeni levél. — Tárház : Egyház és iskola. — Köz-
intézetek, egyletek. — Mi ujság? — Nemzeti szinházi
napló. — Budai népszinház. — Sakkjáték. — Szerkesztői
mondanivaló. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak.magyar-utcza 1. sz.)

Pest, februárius 7-én 1864.

Előfizetési föltételek 1864-dik évre : j Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Ijdoiiaúgnkat illetőleg 1863 novem
• Vasárnapi Uja.* fe Pelitikai Újdonságok együtt: Egész évre 16 ft. Fél évre 5 ft. ! &£%£^:J§&$^£S ? b U ° L £ ö . - l u S e ' ^ v T í i t í ^ ^ :
C s u p á n V a s á r n a p i Ujsair : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — C s u p á n P o l i t i k a i mára hirdetményeket elfogad, Hamburg ea Altonábaii : Ha«s#nstein és Vogler — M Frankfurt

Ú j d o n s á g o k : Egész évre 6 ft. Pel é r r e S ft. |\"» : <>Ho Mollirii és J»«.*er könyvkereskedése; Héeaben O I i k A l j é
y g g és Vogler M Frankfurt

\"» : <>Ho Mollirii és J»«.*er könyvkereskedése; Héeaben : Opp.Iik Alajos. - és Pesté,, : a ker-
«-sz-gaz«lasza»i iieviuiUsií is, Jozseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, kfllőn minden igtatás után 30 ujkr.

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

A kitünö dohánytermelésről nevezetes
Csetnek mezővárosában (Gömörmegyében)
figyelemre méltó a góth modorban épült, az
evangelikusok által a reformatio kezdete óta
birtokolt templom, mely hazánk legrégibb
épületeinek egyike. Eredetét sokan IV. Béla
és illetőleg IV. László idejéből származtat-
ják, a mit faragott négyszegü kövekből al-
kotott falai és góthizlésü faragványai, ma-
gas keskeny boltozatai is igazolni látszanak.

A templom nyugatról keletre nyulik s
az itteni oltár közelében létezö szúette, por-
ladozó, régi faragásu magas támszéken, mely
a város tanácsa számára fenntartatott, e góth
betükkel vésett fölirat olvasható : „O reX
gLorlae, VenlCVMpaCe.
Amen." Mely mondat az
1272. évszámot jelöli. Az _^..
1786. évben eltávolított kö- .-"~
szekrényen is (Reposito-
rium), mely értékesebb tár-
gyak zárhelyeül szolgált s
katholikus templomokban
maiglan is divatozik, az ="=- ^
„1286" év volt bevésve.

Az épület a XV. szá-
zadban a husziták idejében
kijavíttatott s nagyobbitta-
tott, mint ezt az oltár fe-
letti fölirat mutatja, hol e
szavak olvashatók : „Hoc
opus continuatum est per
magistrum Simonéin, Eme-
rico sub Vitrico, anno re-
paratae salutis millesimo
CCCCLV." - A különféle
idejű festéseken kivül, ne-
vezetesek itt Csetneky Ist-
ván és Ferencz, Bakos Gá-
bor és neje Bornemisza
Maria stb. emlékkővel ellá-
tott sirjai. A toronyban
hajdan diszlett nagyszerü
harangot 1532. Bebek Fe-
rencz véteté le, pénzt ve-
retvén belőle . . . . A t e m .
plom körül egy hajdan létezett nagyszerü
épületnek vastag alapfalai l á t szanak^áS
lag pálosok zárdája állván itt egykor

A rég kiha t Csetneky-család itteii v i
rából meg egy-átidomitott, nehány szobából
álló szük lakház maradt fel, mely körül sán-
czoknak némi nyomai látszanak. Egyik kör
bástyájában egy kandallót láttam, mely fe-

A csetneki régi templom.
lett a falon egy, párolgó serbetet ivó és csi-
bukozó török ül lefestve, e körirattal :

„Ut cernis fumum, mittendo ex ore volantem,
Esto memor, quod sic transibit glória quaevis."
(A mint e füstöt szádból kirepülni tekinted,
Jusson eszedbe, hogy igy elenyészik bármi dicsőség.)

Lehoczky Tivadar.

A hit-tagadó.
T ö r t é n e t i e l b e s z é l é s , i r t a J Ó K A I MÓR.

(Folytatás.)

A meghiusult kisérlet utolsó erőfeszítése
volt Damaskusnak, Tamás vezér vert hadai-
val a balsors itélete tért vissza a kapukon.

A esetnek! ev. templom. - (Myskovszky rajza után.)

Hosszu védelemre kevés volt már az élelmi
szer, gyors diadalra a férfíerő.

Tamás vezér tudhatá, hogy elvesztegetni
való nap sincs hátra többé; az áruló Jónás,
ki testvéreit megtagadta, el is fogja adni
öket. O védte legerősebben a város falait, ö
tudja, hol leggyöngébbek azok ?

Következö éjjel száz, választott küldötte

a városnak, élén a papsággal, teljes orná-
tusban, lépett ki a kapun, s ment ünnepé-
lyes rendben, az urnapi lámpások világa
mellett a szaraczénok táboráig.

Midőn a szabad ég alatt voltak, a püs-
pök egy rövid imát mondott társai előtt;
utolsót, melyet keresztyén püspök e helyen
Istenhez emelt. E végima azért szólt, hogy
lágyítsa meg az ur a kegyetlen ellenség
szivét.

Az ur! A mindenható ur! A világszel-
lem, ki küld harczot és háborut a béke és
öröm országaira, és az ö bölcs lelke tudja
azt, hogy miért? Teheti-e, hogy saját kard-
ját, az „Isten kardját," Kaledet, kit maga

vert aezéllá, és tüzben
megedzett, és vérben meg-
festett, hajlékonynyá, olva-
dóvá tegye, kit könyörgés
meghajt, köny megol-
vaszt.

Az ur tehette azt.
Midőn a küldöttek meg-

jelentek az arab táborban,
Kaled, az Isten kardja, nem
volt sehol. Nem találták,
titokban ment el; senkinek
sem mondta hová? és vele
együtt eltünt Jónás, a re-
negát, Derár, a bőszült, és
Zaleika, a boszuálló öz-
vegy; mind azok, a kik a
damaskusi keresztyének
halálára esküdtek, a kiket
boszu, szerelemféltés, dics-
szomj, sötét gyász kérlel-
hetlenné tett, a kik vért
szomjaztak; mint egy le-
heletre el voltak tüntetve
az arab táborból, és hirt
sem tudott róluk mondani
senki.

Ott maradt pedig he-
lyökben a kegyes Abu
Obeidah, a második főve-
zér, ki csak azért járt Ka-

leddel, hogy a mi sebeket az Isten kardja üt,
azokat bekötözgesse.

Midőn az örök tudaták a püspökkel,
hogy Kaled nincs jelen, s helyette Abu
Obeidah, a vele egyrangu vezér sátorába
vezették öket, a püspök égre sóhajtá : „meg-
hallgattatánk."

És valóban meghallgattatának.

6-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.



„Mi kivánságtok van, keresztyének?"
Kérdé az ősz Abu Obeidáh a püspököt, és
az is olyan ősz ember volt, mint ő.

„Kívánságunk az, hogy Isten végzése
beteljesüljön rajtunk. Ö végezte, hogy Da-
maskus kezetekbe essék; mi nem tarthat-
juk fel sulyos ujjának intését. Legyen a
tiétek."

„Allah oltalmazza a meghódoltakat! Mit
kivántok tőlünk?"

„A mit adni akarsz."
„Itt a pergamen. Az irnok jegyezze fel.

Ha nem fog tetszeni, a mit mondok; ints fe-
jeddel tagadólag és mást iratok oda."

A püspök helybenhagyólag inte.
„Tehát — e percztől fogva Damaskus

népe és az ostromló sereg között minden
harcz megszünik."

A püspök helybenhagyta.
„A Kaisán kapu megnyittatik a szent

hadak elött, s annak örizetét muzulmán őr-
ség veszi át." — „A keresztyén lakosok, kik
Damaskusban laknak, hitüket megtartják,
és senki abban öket meg nem háborítja; min-
denkinek háza és földe az övé marad, és at-
tól a Kalifán kivül senkinek semmiféle adót,
sarczot, és harácsot nem fizet."

A püspök helyeslően inte.
„Hét templomukat szabadon használ-

hatják."
A püspök szemei megteltek könynyel.
'„A kik pedig nem akarnák magukat a

Kalifa hatalmának alávetni, s készebbek len-
nének elhagyni házaikat, hazájukat, s vá-
lasztani a bujdosást és tisztes szegénységet
inkább, hogysem a megaláztatást, és nem
tudnának élni a diadalmas ellenség arczája
elött, azoknak szabad elvonulás engedtetik."

A püspök zokogott. Hisz ö is egy volt
azok közöl.

„Fegyverükkel, lovaikkal, zászlójukkal
együtt."

Ez több volt, mint a mennyit reményleni
mertek.

„Vagyonukból pedig annyit vigyenek
magukkal, a mennyit elvinni birnak."

A küldötték kezeit csókolák az ösz el
lenségnek.

„Megvagytok-e feltételeimmel elégedve?'
„Kivánhattunk volna-e többet?'"
„Ugy erősítsük meg a szerződést, neveink

aláirásával és pecsétjeinkkel."
A meghódolási okmányt ott rögtön alá

irta mind a két fél; le is pecsétlék, egyik
példányt a görögök, másikat a szaraczénok
tették el.

„Es most váltsunk kezeseket a szerződés
biztositására, hogy egyikünk sem fogja azt
megtörni. — Ki marad itt közületek túszul?"

„Én magam leszek az" szólt az ösz püs-
pök.

„Ha te magad, ugy én is magam;" —
felelt rá Abu Obeidah, s mig a püspök három
paptársával a vezér sátorában maradt, ad-
dig Abu Obeidah három imám kiséretében a
damaszkusi küldöttekkel személyesen vonult
be a városba a béke olajágát vivén kezében.

(Folytatása következik.)
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Voit törpe cserje és kirúlyi czédrus,
Bitang sokaság győzött hős erőt;
Jól láttá mindezt, azért mondta a bölcs :
„Senki sem boldog halála előtt!"
Volt akkor is sok szép lélek, nagy elme,
Kúszó repkény és örökzöld babér . . .
Tárgyat keresett a sziv gerjedelme,
Forrt s megfagyott a szivekben a vér,
Magasban támadt sok alacsony eszme,
A völgy szülötte mászott bércz-tetőt,
Szúrt a tövis : jól tudta mindezt a bölcs :
,.Senki sem boldog halála előtt!"
Az emberek csak ugy születtek mint ma,
A gyermek játszott, sirt és nevetett.
A törvény hangzott parancsolva, tiltva,
Élt az irigység, élt a szeretet . . .
Virágot vitt az ifju kedvesének :
.,örökre" mondá : s cserbe' hagyta őt,
Derült, borult . . . mily jól mondotta a bölcs :
,,Senki sem boldog halála előtt!"
Vágy teljesült, s a megbukott reményen
Keserge a sziv, mely nem rég örült.
Talált a kis méh a virág kelyhében
Itt édességet, ottan keserűt;
Termékenyitett az árviz iszapja,
Farsang után következett a bojt . . .
Mind átalérzé, azért mondta a bölcs :
,Senki sem boldog halála előtt!"

Bejárhatjátok az egész világot,
Ma is csak ugy van mint régen vala :
A boldogságról szőve édes álmot
Gyakran elszakad vékony fonala . . . .
Hasztalan űzöd a felhőt az égről,
Ha futtában a nap elébe jött
Árnyékot vet rád : és ilyen az él9t :
„Senki sem boldog halála előtt!"
Mint koszoru a barna siri kőre, •
Borul lelkemre a sok gondolat;
Fülembe' cseng a bölcs mondása, 8 tőle
Ugy féltem én is boldogságomat . . .
Előttem áll a bölcs nagy homlokával,
Rajt' összevonva a komoly szemöld . . .
Beszél, beszél és mindig azzal végzi :
„Senki sem boldog halála előtt!"

Soós Miklós.

Senki sein buldog halála előtt!
Mint barna fátyol a tometkezőre
Borul lelkemre a sok gondolat;
Lehetnék bármely sirnak szobra, őre
Sötét eszméim soksága miatt!
Oh, miért nincsen ut ki a világból?
Mért nem léphetem át a temetőt? . . .
Hadd mennék . . . ah, de rég megmondta a bölcs
,,Senki sem boldog halála előtt!"
Igen, bölcs mondta, bölcsen is volt mondva;
Mert ma is ugy van, a mint akkoron :
Akkor is jártak biborba' és rongyba',
A hó fehér volt 8 barna a korom;

T ó p a r t o n .
Hajló füzek, akáczok ága
Hajlong a kis sziget tavába
S lombatlanul belemerül . . .
(Én nézem hosszan elmerengve
S ugy erezem, miként szivembe
A bú, a gond elszenderül.)
Zöld lombja nincs . . . elhulla régen,
És ott pihen a tó vizében . . .
— Rövidke lét . . . lassu halál . . •
De a tavasz meghozza ujra,
Virulni fog zöld koszoruja
S reá zengő madárka száll.
Piros virág bokor tövében
Virulni fog, rejtőzve szépen,
Hogy a vihar ne lelje meg.
Vihar helyett az enyhe szellő

Midőn a hold világra feljő -
Vonul át a sziget felett . . .
És visszatér a fecske, gólya
E szép vidék ismert lakója
És ujra fólzeng a berek . . .
A pásztortüz a rónatéren
Fel-fellobog a csendes éjben,
Mi°" végre el nem szendereg . , •
Megszólal a furulya távol
S elbüvölten bűvös dalától
Liget, mező, hallgat, figyel.
A fülmile mind ékesebben
Versenyt zeng a rózsás ligetben
A furulya keservivei . . .
A fényes tó habzó vizében
Elandalog a sajka szépen
Szép holdvilágos éjfelén.
A csolnakos remélve . . . várva
Hallgat . . . figyel a lomb zajára . • •
Mig°végre — kit vár — megjelen.
— Oh jöjj tavasz! viruljon ujra
Hajló füzek zöld koszoruja —
Zengjen a kis madár dala . . .
Oh jőjj tavasz . . . tán akkor én is
Megtanulok szeretni mégis. . .
— Szivem még oly rideg vala.

Komáromi

Hírlapirodalmunk a SO-ik században.
Második közlés. 1831—1^10 *)

Hazánk jóléte s műveltségének egyik főté-
nyezője: a közügyek iránti érdekeltségnek és azon
íszközöknek, melyek azt terjesztik, minél inkábbi
felkarolása. Kétséget nem szenved, hogy az idő-
szaki lapirodalom Magyarországon a mily lassu
léptekkel haladt elő e század három első évtize-
dében, oly óriási igyekezettel és kitartással tört
magának utat a negyedik tizedben, melyet egy-
szermind a tulajdonképi politikai, szépirodalmi és
szaklapok keletkezési időszakának tekinthetünk.
A külföld nagyobb mérvű lapirodalmával még
ugyan nem versenyezhetett ekkor a mi szük hatá-
rok közé szorult journaiistikánk, de igyekezett
legalább a czélnak, melyet maga elé tüzött, meg-
felelni : mindinkább kiszoritá és nélkülözhetővé
tette a honunkat elözönlő idegen lapokat. Miután
a korábbi idők hirlapirodalmi statistikáját e la-
pokban már közöltük : lássuk most hirlapi mozgal-
maink statistikai kimutatását ezen évtizedben is.

Politikai magyar lapok 1830 és 1840 között
következők jelentek meg :

„Magyar Kurir." 1787-ben keletkezett Bécs-
ben, és ott folytatta pályáját negyedrét iven,
Márton József szerkesztése alatt; hetenkint két-
szer, kedden és pénteken jelent meg „Sokféle"
Czimü melléklapjával együtt, ez utóbbi 1828-ban
keletkezve 8-adrétben fél iven, vegyes encyclo-
paedicus tartalommal; mindkettő 1834. végével
megszünt, miután a bécsi Magyar Kurir 48 évig
küldözte szét a két testvérhazába hirleveleit. A
két lap előfizetési ára postai szétküldéssel 10 ft.
24 kr. volt ezüstben. (Uj. látneretektára V. 338.
— Tud. Tár. 1834. IL 209., III . 205., 1835. VIL
211.)

,,Hazai s. külföldi tudósitások", alapitá Kul-
csár István 1806 júl. 2-án Pesten. Egész czime :
,,Nemzeti Ujság, mely Hazai s külföldi Tudósítá-
sokból a Magyar Nemzetnek közjavára készíttetett.
Tulajdonos kiadó néhai Kulcsár István özvegye
Pesten." Szerkeszté 1831-től 1837 végeig Gal-
vácsy László, ki meghalt 1838. mart. 31-én 34
éves korában; (Regélő : 1838. I. 214. lap.) 1838-
ban Aüostol József; alatta a lap haladást mutatott, *
(Jelenkor 1838. 54. sz.) 1839-ben Nagy Pál vette
át a lapot, mely 1840 ben „Nemzeti Ujság" fő-
czimét vette fel, eddigi 4-rét alakját pedig ivrétre
változtatá, 8 a conservativ párt organuma lett,
elvül tűzvén ki az izgatás nélküli haladást, val-
lással és törvénynyel egyesülten. (Ferenczy : Ma-
gyar irodalom története. Pest, 1854. 185.) Meg-
jelent e lap hetenkint kétszer egy iven, szerdán
és szombaton, „Hasznos mulatságok" czimü egy-
veleges melléklapjával együtt, ez utóbbi féliven
8-ad — 1839-től 4-rétben; a két lap előfizetési
ára 8 ft. p. p. volt egy évre, nyomatott Trattner-
Károlyi betűivel. — A „Hasznos Mulatságok"
1838. második felében —mond egy jeles tudósunk
— uj munkás kezek nyomait láttatják s dereka-
san iparkodnak fiatalabb társaik után. Azokat
a sok hasztalan mulatságokat, mik annyi évekig
meghazudtoltaták a czimet, közhasznu tudomá-
nyos, s átalán tartalmasb czikkelyek váltották
fel." (Figyelmező : 1839. I. 47.) Felvétettek a
H. M.-ba mindennemü tudós értekezések, a népne-
velési, alapítványi, müvészeti, mesterségi, litera-
túrai és más mulatva oktató czikkek. (Tud. Tár.
1834. I I . 209. III . 205. — 1836, XII. 231. —
1837. XVI. 480. — 1838. XX. 392. — 1839.
VI. 443. — 1840. Liter. rész. IV. 477. — 1841.
Liter. rész. V. 490. — Bibi. Értesítő. 1840. 4.)

Erdély egyetlen hírlapja, a Pethe Ferencz
által 1828-ban alapitott, és három éven át tetemes
áldozattal fenntartott „Erdélyi Hiradó" részvét-
hiány miatt (az előfizetők száma 200-ra sem emelke-
dett) a bukás szélén állott. Méhes Sámuel 1831-ben
átvevén, társlapjával a „Ni-.mzeti Társalkodó"-vál
együtt, kapós és olvasott lappá tette. Az „Erdé-
lyi Hiradó" a mérsékelt ellenzék közlönyévé
vált, s a legjelesb tehetségek gyültek körüle. Itt
kezdé publicistái pályáját b. Kemény Zsigmond,
Kovács Lajos, gr. Teleki Domokos, Vida Károly,
Dózsa Dániel stb. A Nemzeti Társalkodónál többi
közt közreműködtek Kriza János és Nagy-Ajtai
Kovács István, kinek jeles régészeti czikkei itt
láttak napvilágot. — Megjelent e lap Kolozsvá-
rott 4-rétben hétfőn és csütörtökön egy iv; a
„Nemzeti Társalkodó," egyveleges melléklap
8-rétben hetenkint egyszer csütörtökön. — Bras-
sai Sámuel Kolozsvárott társaságot alapitott, mely-
népies lapot és könyveket adjon ki. Igy született

1834. ápril 1-én a „Vasárnapi Ujs'<<] közhasznu
ismeretek terjesztésére," melynek ő szerkesztője
lőn. Megjelent e lap minden hétfőn egy iven
4-rétben és mint melléklap csatoltatott az Erdélyi
Híradóhoz. Évtizedeken át ez volt az egyetlen
népies lap a két hazában. Tárgyai főleg a házi és
mezei gazdaság, népek erkölcsei és szokásai, sta-
tistikai adatok, s a legujabb történetek kivonata.
A szűk vagyonu hazafira nézve czélirányosb és
olcsóbb lapunk nem volt. Helyét becsületesen be
is tölté és sokkal több pártolást érdemelt volna
különösen Magyarországon, hol alig ismerték.
Mellőzve e lap egyéb jeles oldalát, kiemelendő
azon jól eltalált tapintat, melylyel a politikai esz-
méket és újdonságokat magyarázta a népnek.
1838-ban a főlap alakját ivrótre a N. T. 4-rétre
változtatá. Az E. H. ára melléklapjaival együtt
5 ft. p. p. volt félévre, külön a N. Társalkodó
2 forint, — a „Vasárnapi Ujság" 1 forint 30
kr. p. p. nyomatott a kolozsvári evang, lyceum

' könyvnyomdájában. (Uj. Ismeretektára I. 650. V.
351. — Jelenkor. Encyclopaedia Pest, 1858. 32
1. — Figyelmező 1839. I. 168. 1840. 52. sz. 855.
— Tud. Tár. 1841. Liter. 489. Vas. Ujs. 1863.
46. gz. 405.)

Kisfaludy Károly kevés nappal holta előtt
nyervén meg az engedélyt a „Jelenkor" politikai
ea „Társalkodó" egyveleg melléklap kiadhatá-
sára, ezt végrendeletileg Helmeczy Mihályra ru-
házta át, ki e lapokat 1832. elején meg is indi-
totta. A Jelenkor megjelent Pesten, 4-rét féliven,
hetenkint kétszer, szerdán és szombaton ; előfize-
tési ára társlapjával együtt egy évre 8 ft. volt
p. p., nyomatott Trattner-Károlyinál. Ezen lap-
nál, mint segédszerkesztő működött Csató Pál,
1832-től 1833 végeig, a bevezető czikk az ő tol-
lából folyt. 1837-től 1841-ig Nagy Ignácz, ki a
külföldi czikkeket forditá és a „budapesti nap-
lót" irá. 1836. elejével gr. Széchenyi inditvá-
nyára a Jelenkor ivrétben jelent meg, s ez volt
az első lap, mely átalában ivrétben adatott ki ha-
zánkban. 1837-ben nyomatott belőle 4080 pél-
dány; 1840-ben is, a hazai lapok közül legtöbb
előfizetővel birt. — A „Társalkodó tudomá-
nyos, müvészeti s mesterség! tekintetben," 4-rétü
féliven szintén kétszer adatott ki hetenkint. 1832.
első felében Bajza József vett részt ezen lap szer-
kesztésénél; ugyanazon év júliusától 1840-ig pe-
dig Szenvey József — ki számos vegyes czikkei
gazdagitá — szerkeszté a lapot. — Politikai je-
lentőségre e lap ugyan egész folyama alatt nem
tehetett szert, s politikai átalakulásunk mozgal-
maiban, melyeken átment, csak annyiban te-
kinthető tényezőül, a mennyiben, különösen mig
minden pályatárs nélkül állott a hazai hírlapiro-
dalom terén, nagyszámu előfizetőkkel birva s a
lehető leggazdaságosabban kiállítva, központja
volt az ébredező érdekek egyesülésének, eszköze
nyelvünk sitnulásának, mely téren Helmeczy neo-
logisticus iránya szám:>8 csatát vala kénytelen
küzdeni, végre hogy alkalmul szolgált különösen
a „Társalkodó" által, számos tehetség kiképzé-
sére, eszméik előterjesztésére, nyilvános gyakor-
latokra s egy állandó olvasó-közönség össze-
gyülekezésére. A Jelenkor a későbbi lapok-
nak, a későbbi magyar journaiistikának meg-
egyengeté utját. — Gróf Széchenyi István e
lapot választotta orgánumául, s tartotta mind-
végig. Ez időtájra esnek a dunagőzhajózást saFe-
ketengerrel való összeköttetést tárgyazó számos
jeles hirlapi czikkelyei a Jelenkor és Társalkodó-
ban. Különösen gazdag e lap a hazai hírekben.
(Uj Ismeretektára. I. 399. II . 237. IV. 243. V.
450. VI. 270. 283. — Társalkodó 1835. I 7. lap.
Tud. Tár 1837. XVI. 478. XX. 392. 1841. Litfr.
rész. 489. — Magyar tud. társ. Névkönyve 1840.
188.1841 89. 1842. 61. 74.) f F o l y t a t ó a a M v r t k w,k.,

Az érzékek kölcsönös helyettesítése.
(Vége.)

K. •) Az elsö közlést lásd aV.U.1863. 8. stb. számaiban.

A m4r emlitett adatok után, melyek több-
nyire Clemens A. hasonló tartalmu előadá-
sából meritvék, még egy amerikai lány tör-
ténetét jegyezzük ide, melyet két év előtt az
akkori „Iskolai lap" (1861. 21 és 22 sz.)
terjedelmesebben közlött.

Brighman Laura 1829. dec. 21-kén Uj-
Hampshirében született. Élete két első évé-
ben életvidor és tökéletesen ép volt. Ekkor
nagy gyuladásban szenvedvén, elveszte lá-
tását és hallását. Két évig szenvedett e be-
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tegségben, s midőn felgyógyult, nemcsak
nem hallott és nem látott, de szagló szervei
is eltüntek; csaknem hasonló lön a fához,
mely él és növekszik anélkül, hogy erröl
öntudattal birna; olyan volt, mint a legal-
sóbb rendű féreg, a polip, mely épen csak
fogózni tud a földhöz, és tápműszerei van-
nak, hogy megélhessen. Midiin annyira ju-
tott , hogy járhasson, tapogatva kezdett
kémlelni a szobában, aztán azon kivül is a
ház körül, s igy lassankint némi tökéletlen
fogalmat szerzett az őt környező tárgyak-
ról. Anyjához ösztönszerüleg leginkább ra-
gaszkodván, rajta mindent, s annak minden
mozdulatát figyelte, és kezeit tapogatva,
kitalálta, mivel van elfoglalva. E mozdula-
tok utánzása által annyira jutott, hogy hat
éves korában már némileg megtanult varrni.
A szellemi fejlődésnek is észrevehetők valá-
nak rajta némi nyomai. Nyájas és ragasz-
kodó volt azok iránt, kik környezetében jó
bánásmódban részesiték, névszerint szülői,
testvérei és többi rokonai iránt. De mi
nagyszerü föladat volt vele csak némileg is
értekezni!

Hét éves korában szükségesnek látszott
valami értelmesb jelző módot föltalálni,
hogy szellemi képessege tovább fejlesztés-
sék, annál inkább, mivel némely rosz tulaj-
donok, névszerint a makacsság, máris kezd-
tek nála jelentkezni. Több felé intézett tu-
dokozódás után dr. Howe, a bostoni vakok
intézete igazgatójának jutott tudomásra ál-
lapota, ki azonnal sietett öt felkeresni.
Testileg épnek és jó vérmérsókünek lelvén
a gyermeket, fölkérte szülőit, hogy bizzák
rá, s ő a vak gyermekekkel felnöveli, és ök
ez ajánlatot örömmel elfogadták. Igy jutott
a lányka nyolcz éves korában Bostonba.

Ott léte elsö napjaiban, nem ismervén
az uj egyéneket, és tárgyakat, nagyon le-
vertnek látszott; de később uj barátnéi kö-
rében egészen felvidult. —• Növelőjének
első gondja volt oly nyelvet találni föl, me-
lyet növendéke képes megérteni, mi ritka
tapintattal sükerült is. Reggelire tejet ada-
tott neki, s azt előre megizlelteté vele; azu-
tán asztalra tevén a tányért, várta, mig
maga jelét adja annak, hogy kanalat kiván.
Ekkor fakanalat adott kezébe, melynek nye-
lére féldombor fémbetükkel a „spoon" (ka-
nál) volt öntve. E betüket egymás után
megtapogattatá ujjaival, hogy azokat felis-
merje. Azután fölszeldelt süteményt tevén
eléje, kezébe villát adott, melynek nyelén
hasonló módon öntött betükkel „fork" (villa)
volt. Egyakorlatokat több izben ismételte,
és pedig hogy megszoktassa, e tárgyakat
nemcsak alakjuk, hanem a rájok nyomott
jegyek után is megismerni, felváltva tapo-
gattatá vele majd az egyiket, majd a mási-
kat. Ekkép annyira vitte, hogy az ily fél-
dombor betük után minden tárgyat meg-
ismert, melyek a háznál közhasználatban
vannak. Midőn e czél el volt érve, arra
ügyekezett őt oktatni, hogy e névszók jegyeit
maga szerkeszsze össze. Kimondhatatlan
volt az öröm, midőn az asztalon elszórt be-
tükből maga rakta össze az elsö szót; erő-
sen tapsolt kezeivel, s oktatója kezét ajkai-
hoz emelve, azt szenvedélyesen megcsókolá.
Igy tanult meg, hogy ugy mondjuk, némi-
leg beszólni. Valahányszor péld. vizre vagy
kenyérre volt szüksége, elővette kis szek-
rényét, melynek megfelelő osztályaiba az
ABC betüi elvoltak helyezve, s összeállítván
az illető szót, kivánatát kifejezte.

E betük nyomán a süket-némák betűire
taníthatta, melyeket az ujjak különféle ala
kulása szerint fejeznek ki. Ez ismét, átme-
netül szolgált az irásra, melyet hasonló
módon tanult meg. Alig hogy megszokta
gondolatai kifejezésének e módját, ösztön-

szerüleg rendkivüli tud vágy jelentkezett
nála. Egész nap, néha éjjel is képzelmében
párbeszédeket folytatott ujjain. Képzelé,
hogy jobb keze tanitó, a bal pedig tanítvány.

Midőn ekkép félév mulva beszélni és
irni tudott, dr. Howe megengedte édes
anyjának, hogy őt meglátogassa. Laura szo-
bájába lépve, ezt önmagával játszadozva,
épen tánczoló örömben találta. Az anya
megállva szemlélte őt, mig a leányka vé-
letlenül beleütközött, s azonnal igyekezett
az utjában állót felismerni. Megtapogatta
ruháját, karjait, de nem volt képes megis-
merni; idegennek tartván tehát, elfordult
töle, mint olyantól, ki nem érdekli. Ekkor
az anya leoldá nyakáról azon koralisort,
melyet Laura otthonlétében szokott volt
viselni, s neki nyujtá Midőn ezt megtapintá,
örömmel körité nyakára, s elindult növelő-
jét keresni, hogy azt vele is megtapintat-
ván, vele is közölje örömét. Anyja egy fül-
bevalóját is levevén, szinte neki nyujtá.
Miután ezt egy ideig tapogatta volna, meg-
üt é homlokát, mintha önmagába mélyed ve,
valamely régi emléket kutatna lelkében.
Az anya melléje ült, és simogatni kezdé,
mire a leányka megindultnak látszék; utóbb
édes anyja egyik kezét fogván, fölgerjedt
tudvágygyal tapogatá. Majd hirtelen kipi-
rult, lélekzetet akadozva vett, érütése gyors
és rohamos lett. Ekkor anyja forró érzéssel
szoritá magához; ez pedig mintha uj életre
ébredne, megölelte öt, és csókjaival csaknem
megfojtá.

Teljesen fölismervén ekkép anyját, jelt
kivánt ennek kifejezhetésére, dr. Howe pe-
dig szive fölé rakta ki a már ismeretes be-
tükkel az „anya" szót. A lány örömmel ra-
gadván e szót, elhalmozá csókjaival, s azon-
nal szótszedvén a betüket, ismét maga rakta
össze, tapsolva örömében s meghatóan fe-
jezvén ki azon való csodálkozását, hogy az
ABC ily kevés betűjéből áll azon legszebb,
legkedvesebb szó, melyet csak érthetett s
érezhetett valaha.

Azonban nem fárasztjuk tovább az ol-
vasót Brighman Laura oktatása módszeré-
nek további előadásával. Megtanulta ezután
az előbbihez hasonló módon a tárgyak
tulajdonságait, vagyis a mellékneveket, a ha-
tározókat és igéket ismerni. Következett a
rendes irás, melyre nézve növelője a követ-
kezö eljárást követett. Ujabb ABC-ét adott
kezébe papírszeleteken átlyukasztott s külön
darabokat tevő betükkel, vagyis azoknak
papírból kimetszett alakjaival. Midőn tapin-
tás által ezeket is megismerte, papirt tett
eléje, melynek felületén féldombor-müvel
kinyomott vonalok voltak, s ekkor a vonal-
közi papirra felül téteté átlyukgatott betű-
alakjait oly rendben, mint a kiirandó szóhoz
szükségeltetett, s ekkor rajzónnal átvezette
kezét minden betüalaknak üregén az alul
helyezett papiron. Nehány hét alatt e gya-
korlatokban J,s annyira ment, hogy képes
volt minták nélkül irni és rövid időn sike-
rült ily irással, bár tökéletlen, de mégis
bámulandó fogalmazványokat összeállíta-
nia. Az első levelet, melyet ekkép megirt,
édes anyjához küldték. Képzelhetni az egész
család örömét és csodálkozását, midőn ezt
látták!

Számolni ugynevezett számtábla go-
lyócskákkal tanult; továbbá megismerte az
idő felosztását, moly végre magának kellett
egy sajátságos külön naptárt szerkesztenie.

Az egyetlen érzék, melylyel birt, a ta-
pintás, oly fokra tökélyesült nála, hogy
már a testek érintése nélkül, csupán moz-
gásaikról észlelhette azokat. A lég hullám-
zása elegendő volt arra, hogy megtudja,
milyen lény közeledik hozzá, vagy távozik
töle. A szoba legtulsó szegletében állva,
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észrevette, vajjon nyitva vagy zárva van-e
az ajtó. A kezek tapintásáról képes volt az
intézetnek ötven növendékét megismerni.

Emiéje gyakorlásával itélö tehetsége is
fejlődött, és mindig vágyott ujabb dolgokat
megismerni. Egy izben kérdé tanítójától :
mi az, mit ön szóhangnak nevez ? Ez igye-
kezett vele megértetni, hogy az a lég moz-
gása, mely testünk azon részében ütközik
meg, melyet szájnak nevezünk. Erre kissé
gondolkodott, azután pedig ezt irta : En
nem tudok szóhangot adni. Miért? kérdé
tanítója. Mert a lég számba nem ütközik
8 fülemben nem érzek légmozgást, volt a
felelet. Máskor tudni akarta, mi az a látás?
Miután megmagyarázták neki, ismét vála-
szolt : Én nem látok, én vak vagyok.

Ekkép értesülvén sajnálatraméltó hely-
zetéről, nem látszott ezen buslakodni, sőt
inkább azzal egészen kibékül t.

Növelője végre még a vallás eszméjét
kivánta benne fölébreszteni, fölhasználván
erre élénk tudvágyát. Miután t. i. a lányka
gyakran kérdezte : ki csinálta ezt vagy
amazt, mire
rendesen kie-
légitö választ
kapott : egy
izben azon
kérdésre jött:
ki csinálta a
virágot, vizet,
levegőt, föl,
det stb.? Ek-
kor dr. Howe
megtanitá a
minden ne-
vek legszen-
tebbikére, Is-
ten nevére, s
ennek betaní-
tása közben
tisztelet je-
léül mindany-
nyiszor fejét
meghajtani
szoktatá. Azt
is s i k e r ü l t
m e g é r t e t n i
vele, hogy Is-
ten nem te-
remtett lény,
kinek t e s t e
volna, hanem
lélek, még pe-
dig a legtöké-
letesebb. —
Ez előleges
magyarázat után Isten tulajdonságait is
igyekezett vele felfogatni. Erröl az emberi
lélekre s annak halhatatlanságára és az
örök életre ment át. De elöbb a halált kellett
vele megismertetni. Ezt elöbb sehogy sem
birta megérteni, határozottan kijelentvén,
hogy nem fog, nem akar meghalni. Egy le-
gyet vagy pillangót adott tehát kezébe, azt
röpködteté; ezután megölvén azt, tudtára
adta neki, hogy a rovar már él, meghalt,
bár most is ugyanazon alakkal bir, mint
azelött. Hosszan elmélyedő gondolkodás
után kezdett a lányka visszaemlékezni, hogy
még otthon gyermek korában fogta egykor
elhalt kis íitestvérének meghidegült kezét,
s e fájó emlékezésnél oly szomoruság fog-
lalta el, hogy azon tul több napig nem akart
hust enni, mivel azok megholt testek. Meg-
értvén ekkép a halált, azt is sietett vele
tanitója megértetni, hogy az, a mi bennünk
érez és gondolkodik, nem hal meg, azaz,
hogy lelkünk halhatatlan. Ekkor tudatta
vele azon viszonyt, melyben lelkünk Isten-
hez áll, mi innét alkalmat nyujtott az er-
kölcstani igazságok fejtegetésére.

Az erkölcsi kötelességek alkalmazásában
jó szolgálatot tett vele született természeti
jó indulata. A legnagyobb becsületbentar-
tást nyilvánitá minden vele élő lények és
azok sajátja iránt. Bárkit baj ért, az rész-
vétet gerjesztett benne. Saját kis vagyona
iránt kiváló figyelemmel viseltetett; ruhá-
zatát s magát rendes, tiszta állapotban tar-
totta. Senki sem látta öt rongyos, szakado-
zott öltözetben. Mozdulataik után fölismeré
a férfit vagy nőt, öreget és gyermeket, s
ehhez alkalmazta magaviseletét Társnőihez
előzékeny, bizalmas, idegenek iránt ovatos
és tartózkodó volt.

Csupán kétszer történt, hogy hazugsá-
gon érték, s ekkor megdorgáltatván, rend-
kivül bánatosnak mutatkozék, és nem esett
többé azon hibába. Ha valaki örömet szer-
zett neki, háláját azzal mutatta, hogy jobb-
ját szivére tévé. Ha társnői valamelyike
megbetegedett, a mennyi tőle telt, ápolá, vir-
rasztván ágya mellett, s a többé vagy ke-
vésbbé szabad lélekzésből ismeré föl a beteg-
ség fokát. Ha nagyobb mennyiségü gyümöl-

A virágos kert a Tátrán.

csöt kapott, azt sietett társnőivel megosz-
tani.

Ennyi jutott tudomásunkra Brighman
Lauráról.

Érdekes lesz még befejezésül megem-
liteni az érzékek kölcsönös helyettesité-
sét némely betegségi rohamokban. Itt gyak-
ran tapasztaljuk, hogy a szaglás látás he-
lyett, a fül a szem helyett, a szem a fül he
lyett, a tapintás a látás és hallás helyett,
söt izlés is hallás helyett müködik. Az ér-
zék-hely ettesités legmagasb foka azonban,
ha a belső érzék a külső helyett, az ösztön-
élet az észélet helyett, a szervezet tengélete
az állati helyett kezd müködni.

Szeberényi Lajos.

Yirágos kert a Tátrában.
A legregényesebb fekvésü magyar fürdő

egyik kedves kirándulási pontját mutatjuk be je-
len képünkkel az olvasónak.

Tátrafüred vidéke a központi Kárpátokkal
mind azon természeti szépségekkel kinálkozik,
melyeket Európának legfestőibb tartományában,

Helvécziában szokás keresni, sőt néhol azt nagy-
szerűségben felül is múlja.

A szép természet eme festői bájaiban elég
alkalmuk nyilik az itteni fürdővendégeknek gyö-
nyörködhetni. — A számtalan pont közül, hová
a vendégek karavánonkint rándulnak ki, jelenleg
arról szólunk, melyet mellékelt képünk ábrázol.

A fürdőből nyugotra nehány óra járásnyira
van az ugynevezett „fe.lkai völgy," gyönyörü he-
gyi tóval, melynek sötétzöld vize a völgyet bere-
kesztő meredek sziklafalon vizesést képezve csör-
dül lefelé. A völgy keleti és nyugati oldalát pedig
óriási gránitfalak s hegycsúcsok környezik.

A felkai völgybe a kirándulás lóháton szo-
kott történni, s erre egész társaságok alakulnak,
melyben a hölgyek is rendesen résztvesznek. Már
maga egy ily utazó karaván is igen érdekes lát-
ványt nyujt, a mint hölgyek és férfiak apró, biz-
tos járatú hegyi lovakon ülve, a rengeteg fenyves
erdőkön keresztül, sziklás és meredek ösvényeken
egyenkint sorakozva haladnak előre, vigan da-
lolva s fütyürészve.

Elég kényelmes ut visz oda, ugy hogy egész
a felkai tóig lóháton mehetni. Itt a társaság le-
száll lovairól, 8 a vezetők csakhamar tüzet raknak
a tó partján, s mig az urak és hölgyek a termé-
szet szépségeit s a kilátás nagyszerűségét élvezve

gyalog össze-
járják a szirte-
ket, addig a
társaság ön-
kéntes szaká-
csa a vígan lo-
bogó tűz mel-
lett finom bog-
rácsost, vagy
nyárson sü l t
szalonnás pe-
csenyét, az ugy-
nevezett „va-
dászsültet" ké-
aziti.

E tavat el-
hagyva, észak-
ra a felkai völ-
gyet bezáró
meredek szik-
lafalon egy ter-
mészetes lép-
cső alaku feljá-
ráson feljutunk
a magasabban
fekvő völgybe,
mely az alábbi-
nak mintegy
folytatását ké-
pezi. — Ez is
észak, kelet éi
nyugat felől
roppant szikla-
falakkal van
bekeritve, s kö-
zepén lát juk
k a n y a r o g n i
ama hegyi pa-
takot, melynek

kristálytiszta vize örök frissességben tartja a
völgy közepét ellepő, s buján tenyésző havasi nö-
vények és virágok tengernyi sokaságát.

Ez az ugynevezett „virágos kert."
Képünk e virágos kert északi részéről van

felvéve, a merre a bátrabb touristók — a sziklás
ut fáradalmaitól s nem ritkán veszélyeitől visz-
sza nem rettenve — folytatják utjokat fel felé az
ugynevezett lengyel nyereghez, honnan a kilátás
nemcsak Magyarország nagy részére, de Galli-
cziára és a Tátra hegység számtalan csúcsaira,
meghatóan nagyszerü. Azonban a kik csak idáig
jőnek is, bőven meg vannak jutalmazva a kilátás
szépsége által.

A roppant, egymásra halmozott szirtek kö-
zött egy szép kis sima völgyet látunk magunk
előtt, melynek közepét ketté szeli az apró szi-
geteket képző, átlátszó hegyi patak, s e siva-
tag, kopár és terméketlen gránit-hegyek közt oly
jól esik a szemnek ama buja növényzet, s az
ezerféle szint játszó havasi virágok tarka csopor-
tozata, mely e völgy közepét ellepi.

Túl a Tátra sziklacsucsain, Szepesmegye
dombos szántóföldei látszanak, nehány faluval, s
azon tul a szomszéd Gömörmegyének legnagyobb
hegysége, az 5000 lábat meghaladó „Királyhegy"
kéklik a távolban. Z. G.

Képek a hazai népéletből.
XXXVII. Bátyus zsidó.

.

— Bórach! Hallja-e kee Bórák! Jöjjön csak
egy szóra!

— Itt vagyok lelkem. Kózsapiros, pödrött
bajuszú jó reggelt! Hogy váljék aranyos egészsé-
gére az éjszakai nyugodalom. Milyen derék két
vászoncseléd!

— Be tudja, Bórach gazda. Pedig felénk sem
nézett.

— Tyaha! Édes ifjasszony, Juliska lányasz-
szony! Az ember mindig másfelé tekint, mint oda,
honnan a szerencse néz rá. Tessék vasalni vala-
mit; hisz tetszik tudni, hogy olcsó vagyok, csak
ugy vesztegetem a drága portékát.

Bórach levágja batyuját a földre, s kitárva
annak kincseit a két nő elött, váltig szórja a szó-

Még a kutya is megugatja. Ugy megszokta
már, hogy akkor is hadarász hátul görcsös botjá-
val, mikor nincsen eb a nyomában; pedig jobb
volna neki támaszkodni arra a botra, mert ugyan-
csak vén legény már a „csámpás Bórach." Hat-
van esztendeje mult, hogy fújja azt a sípot, s hogy
kiskaputól kiskapuig azt kiabálja, mi van eladó ?
De Isten nem vitte sokra a dolgát, csak gyerme-
kekben áldá meg. Négy falut is nyakába kell ven-
nie egy nap, hogy elcsititsa otthon a göndörhaju
éhezőket, s hogy a sábeszre valót megkeresse.
Szivesen fázik
és izzad, stűri a
csúfot, szivesen
el van egy hé-
tig száraz ke-
nyéren meg vö-
rös hagymán,
csakhogy aztán
pénteken este,
midőn családja
fölött a hét águ
lámpa kigyúl s
„Sabbath ki-
rálykisasszony"
aranyos derű-
vel hinti be sze-
gény hajlékát,
ott ülhessen az
asztal felső vé-
gén, melyen a ' <*X usfrs\
diós lében uszó ./-* ^ A > ^ *^=*„?-
ponty járja be -**' ^ x l i ^ -"-N

kellemes illatá-
val a szobát.
Jobbra, balra
fiai s leányai
ülnek, szemben
vele hűséges fe-
lesége , Czirl.
Olyankor még
a kirá ly lyal
sem cserél.

S egy napi
boldogság nem
jutalom-e egy
hét fáradalmai-
ért s keserűsé-
geiért ?

Csak ugy
görnyed a ba-
tyu alatt.

Van abban
„kadrevász, tű,
galand, gyűrű,
fekete laibira
való piros por-
téka , gyűszű,
szagos szappan,
tükör, kaláris,
bugyii-bicska,
cserép-pipa, ti-
langlé." Ócska
rongyért gyol-
csot ad, pisz-
kos „tollúért"
szép bokrétát,
ezüst virágszi-
rommal. Egyik
másik eladó-
nak, ha egy kis
tejjel, meg jó
szóval kedvez
neki, „meg is
szalasztja" a
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*Zlfle*e8 e™ber.' »*onkiyal meg olyan tré- virágot, magasztalja áruját, megragyogtatja élőt
tük a gyürüt, tetszetős redőkbe fodrozza a csip
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még a más vallásura se különben.
Ar P c S y e C 8 k e 8 l e a n 7 z ó ott állanak a ház előtt,
f J v » - i T t a n a k o d > k épen, vajjon most te-
gyen-e csipkét ingvállára, vagy a türi sokadal-
m.g halaszsza-e; akkor tán olctóbb lesz. A haja-
don Juhs természetesen hajbafonót emleget. Két
hétre esz még csak „szabadság," a két hétben
ped.g két vasárnap van m e g e g y menyegző,

y l n J Z 7 0 8 ^ f y n k l i é k
me-y g ,

T y l u , Z 7 ^ f n y n a k v a n eligérkezve.Jobb lesz tán errébb szólhtani a „csámpást."
Legvidámabb nótáját sípolja Bórach. Meg-

tánczol bele minden utczai gyerek.

gy edőkbe fodrozza a csip
két, igéző csokrokat hevenyész selyemszalagok-
ból, megpöngeti a kifeszitett selyemszálat, hogy
tartósságát szembeötlővé tegye, s batyujának
legfenekéről a tarkánál tarkább „keszkenőket" s
kelméket hozza napvilágra, s meglebegtetve a
csücsökre fogott szövetet, biztat, nógat, mosolyog
s udvarol. Az udvarlás még a parasztnőt is meg-
puhitja, ha vén zsidó részéről történik is az. S
most kezdődik az alku, mely alkalommal Bórach
kifejti minden ékésszólását; — s a ki ismeri a pa-
rasztasszonyok és leányok makacsságát az egy-
szer megajánlott árakban, teljesen méltányolni
fogja a mi csámpás szatócsunk erőlködéseit.

— Hát kis fejkötővel, szép búbos fejkötővel
mikor fogok szolgálni ifjabbik Kenderesné asszo-
nyomnak? — kérdi hamiskás misolylyal s jelen-
tős szemhunyorgatással Bórach, mialatt szines,
üveggyöngyös gyermek-főkötőt tánczoltat meg
az ifju nő előtt.

A menyecske mélyen elpirul, s kiüti a
„csámpás-' kezéből a kis főkötőt.

— Maradhasson kee! S*ebb beszéd is telnék
ki az ilyen vén embertől. Minek megpirítani ezt a
leányt itt?

Ha ugy akarja kigyelmed, a huszonkét ga-
rast megadom azért a csipkéért.

— Az ifj'asszonynak megteszem; de csakis
az ifj'asszonykának. Másnak, de még a magam

gyerme kének
sem adnám
huszonöt ga-
rason alól. —
Hanem egy cso-
mócska „liba-
szőr" jár még
vele.

— De hát
minek is kell
kigyelmednek
Bórák, az a
tenger toll meg
pihe? — kérdi
a lány.

— Minek?
Azt sem tudja
még az ilyen
•értelmes, szép-
séges 1 ányzó?
Háborus idők
j á r n a k most,
kell a sok pus-
kaporra. A kis
főkötőt, Ken-
deresné asszo-
nyom , m a j d
•csak később fo-
gom kínálni.

— Csak el
ne hallgasson
k e e ! . . . nevet
az „i f jabbik
Kenderesné."

Az alku
megvan, Bó-
rach ismét vál-
lára emeli ter-
hét , a kutya
ismét megugat-
ja, s balja ujra
megmozgatja
hátu l a nagy
botot, mig jobb
kezével ékesen
fujja ki ezt a
•dalt, hogy :

Ángyom asszony,
napám asszony,

Holnapután ko-
mámasszony ;

Esztendőre, vagy
kettőre

Szükségem lesz a
bölcsőre!

Bórach már
a második ha-
tárban jár. —
Nemsokára be-
estveledik s a
mozgó szatócs
f á r a d t a n tér
mög házába.
Homlokáról hű
felesége, Czirl,

kötényével törli le a verejtéket, gyermekei körül-
fogják, s ölébe veszi legkisebbik fiát, ki elhadarja
apjának az egyszeregyet, mint a „folyó patak,,,
mig a piczi Eüfkele nagy dicsekedéssel mutatja
elő irását.

hogyUgy veti már jobbról balra a betüt,
gyönyörüség nézni.

A „csámpás Bórach" még aztán egy kis
ideig elbeszélget a szom-zéd ,,same8z"-szal
(templom-szolgával) s nehány órai nyugalom
után, kora hajnalban ismét hátára emelve ba-
tyuját, házról házra, faluról falura eljár és sí-
polva kérdi : „mi van eladó?"



Képek az állat-életből.
A | | ó !>. lFolytatás.)

Midőn a pókfonalak különböző feldolgozá-
sát és használatát későbbre hagyjuk, a mikor a
pók műösztönéről és egyéb jelleméről szólandunk,
átmegyünk testi szervezetének további leirásához.
Hogy a hasnál maradjunk, itt a fonógépezeten
kivül még más, szintén igen fontos szerveket talá-
lunk, és ezek a légzőszervek, melyek a has mellső
két oldalán két vagy négy bélyeg utján közle-
kednek a kültermészettel. Ezen bélyegek hason-
lók azokhoz, melyeket a rovaroknál észlelünk, de
belső szerkezetük különböző, működésükre nézve
t. i. valóságos tüdőket ábrázolnak, alakra nézve
pedig kopoltyukhoz hasonlítanak, s azért iildö-
kopoltyuknak (pucumobranchia) neveztetnek. Ezen
tüdőkopoltyuk zacskót képeznek és belső falai
finom lemezkékkel vannak ellátva, mint valamely
könyvnek levelei, vagy mint a halak kopoltyui.—
Ezen tüdők körül a vér,különös tömlőkbe gyűlve,
a légnek behatása által élenyittetik és saját vez-
érek által folyik vissza a szivbe, mely, mint a
rovaroknál, egy hátedényt képez. A szivből ujra
valódi ütereken át a test külön részeiben kering
az éltető nedv, a vér, mely, mint átalában az al-
sóbb rendű állatoknál, fehér és hideg. — Az
emésztési szervek a póknál csaknem egyszerü bél-
csatornából állanak, mindazáltal két gyomor-
ral vannak ellátva, melyek elsője a második köze-
lében igen sajátságos vakbélfüggelékeket képez,
és ezek egész a lábakba kiterjednek. A máj elég
nagy és szemcsés epemirigy alakjában a hasnak
egy részét foglalja el.

A falámok ismét sajátságos szerkezetűek s a
rovarok hason szerveitől különbözők, mert a pók
prédáját nem falja fel, nem rágja össze, a pók
eledele t. i. apró állatkák nedveiből áll, melyet a
rajtok ejteit seb nyilasából, felső és alsó, puha aj-
kait a seb köré tapasztván, kiszí. A felső és alsó
állkapcsok tehát, nem szolgálván a préda össze-
darablására, szervezetük is a rovarokétól e'térő
A felső állkapcsok t.;i. a rovarok csápjait helyet-
tesitik inkább, mert tulajdonképeni csápja a pók-
nak nincsen. Az alsó állkapcsok pedig a ro\arok
tapintóihoz hasonlók, sokszor több tagból áll-
ván oly hosszúak, hogy lábakul vehetned, é
a pókot 10 lábúnak vélhetnéd. A felső állkap
csök végtagja szarukeménységü, több rovat
kai ellátott és oly szerkezetű, hogy bicsak-
formán az a'só taghoz behajtható, ezáltal a pré- I
dának megragadására ügyesen szolgál. De azon-
kivül hegyes vége alatt egy kis hasadékkal van
ellátva, melybe a pók méreg-mírioye nyilik, és
melyen át az a seb nyilasába szorittatik, miáltal
közönséges prédája rögtön meghal; nagyobb ál-
latokra mindazáltal és az emberre e méregnek
veszélyes behatása nincsen, ámbár magam tápasz- |
tálába után mondhatom, mit más hiteles tudósítók ]
is bizonyítanak, hogy apróbb póknak marása is
képes fájdalmat, daganatot és gyuladási előidézni.
Ezelőtt sokat regéltek a pók mérgének veszélyes
voltáról, különösen a keresztes pókra rárótták,
hogy a békának ellensége, és hogy emez annak
irányában nagy ellenszenvvel viseltetnék; több-
szöri kisérletek azonban mindenkor azt eredmé-
nyezték, hogy a béka a keresztes pókot megette,
mi é;en n m nagy ellenszenvet árul el. Egy más
figyelő azonban más tapasztalást közöl, t. i. egy
kicsi, zöld pókot észlelt, melyet gyakran a ribisz-
kén lehet látni, (talán Thomisus citreus ?) ez,
ha alatta béka jelent meg, egy fonálon rögtön
ráereszkedett s gyors marással mérgéből egy
cseppet a béka testébe eresztett, s erre a béka
úgymond, hanyatt fordult s elkábult, mire a
pók másodszor is megmarta és a béka megszünt
élni. — Ezen adomát csak azért közöltem,
hogy az olvasó kissé gondolkozzék, mire oda fog
jutni, hogy annak sok hitelt nem adand, mert
már az eddig mondottakból tudja, hogy a pók
apró rovarok nedveiből élvén, a békát, mely reá
nézve valódi óriás, nem támadhatja meg ok nél-
kül, sem nedveit a békának nem kivánhatja
kiszíni, minthogy ennek bőre sokkal durvább,
semhogy oly kis póknak falámja képes volna, azt
átszűrni.

Érdekes lesz, itt még egy más adomáról is
emlitést tenni, mely sok természettani könyv-
ben mint valóság adatik elő. Dél-Európában
ugyanis, különösen Olaszhonban, (Tarent) földi
lyukakban lakik egy pók, melynek neve Taran-
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tánczol, mig minden erejéből kifogyván öíszero-
gyik, erre nagy izzadság következik, s utána az
egészség helyreáll. Mind ez nem egyéb, csak
mese. Igaz ugyan, hogy a tarantula csipése gyu-
ladá--t és daganatot okoz a megsebzett tagon, de
közönséges szerekkel bizton gyógyitható. Egyéb-
iránt meg kell emliteni, hogy az olaszok közt van
egy kedvencz táneznem, melynek ne\eTarantella.
de a mely a nevezett pókkal nincsen összekötte-
tésben. — Atalánosan elismert tény az is, hogy fi
pók, melynek mérgea falámja a megsebzett kül-
bőrön gyuladási hozhat elő, a gyomorban épen
semmi bajt nem okoz, bizonyság erre egy nagy-
néne, kinek ravasz unokája, megmérgezni akarván
őt, naponkint egy keresztes pókot kevert ételébe,
anélkül, hogy ettől a nagynéne meghalt volna.
Még nagyobb bizonyság pedig az, hogy a pókot
a gyíkok, békák és a leg obb madarak, különösen
az éneklők, minden káros következés nélkül meg-
eszik, a fülemüle pedig épen kitünő éldeletnek
tartja, mit sokan oda magyaráznak, hogy a pókot
orvosság gyanánt, mint vértisztitót emészti fel.
Méreg és orvosság közel állnak egymáshoz; van
egy kis pók Amerikában, Clubiona medicinalis,
melynek hálóját bóditónak mondják, s mely, mint
hideglelés elleni szer használtatik,hasonlót mond
hatunk a mi házi pókunkról is, Tegenaria dome-
süca, melynek megtisztított hálója szintén képes
volna a váltólázat elűzni, de használata elavult s
csak vérzés-csillapitóul divatozik még.

Midőn igy a póknak mind belső, mind külsö
testrészeit leírtuk volna, ujra megemlítjük, hogy
egész testét puha, bársonyszerü külbőr ta-
karja. Ezen külmez sajátságos szerkezettel bir,
Chitinnek neveztetik, és természetére nézve ha-
sonló a rovarok kültakarójához; elemi alkat-
részei szénsavas és vilsavas mész. A Chitin a rot-
hadásnak sokáig ellentáll.s a felsőbbrendü állatok
szaru anyagjától azáltal különbözik, hogy a maró
hamagban föl nem olvad. A póknak külseje, nem
akarjuk dicsérni, mert ugy sem hinné senki,
megvalljuk, hogy inkább visszataszító, s a legtöbb
embernél (a nőket nemis emlitve), hacsak em-
littetik is, vagy véletlenül reá gondolnak, borza-
dályt okoz. Igy van ez sok másban is, hanem a
valódi érdem nem szorul ajánló-levélre, a mit a
természet valódi becsest teremt, ritkán szokta
ragyogó köntösbe öltöztetni, mert elébb-utóbb
csak megismerik az erényt, ha rongyokba volna
is burkolva, valamint megismerték a gyémánt
prti'Wét. melv mosatlan állapotban haszontalan

lyukakban lakik egy pók, melynek neve
tula, s melynek marása, ugy mondák, az eszelős-
Bégnek egy különös nemét idézi elő, melyből csak
ugy gyógyulhat a beteg, ha egy saját dal zené-
jének büvereje által, vagy örnön magától addig
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értékét, mely mosatlan állapotban haszonta an
göröngynek látszott. A természetbarát m.nden
fár-vnak meg tudja végtére találni szépségeit,
s habár az európai pókok közt kevés van mely-
nek külseje némi feltünő rajzokkal vagy kellemes
szinekkel ékeskednék, a meleg égöv alatt, mely
minden szülöttjére a kedvező éghajlat kedvezme-
nveit árasztja, a pókok közöl is találni olyat,
melyről kényt- lenek vagyunk elmondani, hogy a
ma«ra nemében szép és kitünő. Legyen szabad
csak kettőt itt fölemlíteni, melyeket a meleg tar-
tományokból legközelebb a „Novara" hajó magá-
val hozott, ezek: Tetragnata argenteaWalck.byá-
neiből és Argyopes argentatus, Kock-Kio-Janeiro
és Jávából, melyek, mint nevük is mutatja, paza-
rul kidiszesitvék, külbőrük ezüst fénynyel 8
biborszinü báreonyszegélylyel a legfinomabb raj-
zokban ékeskedvén.

Apók azonban más okoknál fogva érdemli ki
figyelmünket s részvétünket. Először kitünő mu-
ösztönénél fogva, másodszor mint gondos és toi-
°áMozó anya. Már feljebb láttuk, mily remek„er-
vezettél láttá el a természet fonáknak elokészi
tésére, a pókot. Most lássuk, mikép haszna.ja tel
azt hogy tulajdon életét és fajának megmaradá-
s t fönntarthassa, mert máshol •) láttuk mar,
hogy a természet főtörvénye az önfenntartás ösz-
tön,mely abból áll, hogy minden állát mindenek
felett a ma<ra és fajának fenntartásáról gondos-
kodik. Vannak ugyan némely pókfajták, melyek
hálót nem szőnek"; a mint alább a pókok soroza
tánál látni fogjuk.de a nagyobb rész ezen műszer ,
nélkül el nem élhet, mert prédáját csak ugy ejt- ,
heti el, ha az hálójában megakad, ezáltal t. i.
mintegy békóba vereúk, kezei megköttetnek s j
W védelmi eszközeitől megfosztva, prédául esik |
a póknak, mely gyakran kisebb és gY™g°h*>™* i
a hálóiába esett állat, és megis általa legyőzve, ,
neki martalékul esik. Sokszor látta már mindegy!- ;
künk, hogy a pókhálóban egy méh, darázs vagy
nao-yobb bogár megakadt, mely nagysága és testi
erejénél fogva a sokkal gyengébb alkotásu es pu- ,
habb testű pókot szabad párbajban legyőzte volna !

•) „Az ellenségek ellenségei" tód a Vas. Ujs. 1863.
évi 36 és 37. sz.

de a pókhálóból, mely némileg enyves, ragadós
természettel bir, minden erejét megfeszítve, sza-
badulni hiába igyekszik, mert a pók, prédáját
észrevévén, azonnal oda siet, de nem hogy nyilt
harczba szálljon vele, hanem, hogy ujabb szálak-
kal még inkább megkötözze. Nem is nyugszik
előbb, még annak minden lábait és szárnyát tö-
kéletesen be nem fonta, megbénította s igy a szó
teljes értelmében, harczképtelenné nem tette.
Csak most közeledik azután egészen hozzája,
hogy mérge-t falámjával sebet ejtsen rajta s ezzel
megölje, mire azután, ha éhes, azonnal kiszíja
nedvét, vagy ha jóllakva van, a hálóból ügyesen
kibontja s rejtekhelyére, mintegy tartalék-éléska-
marába, későbbi szükségre elteszi. Láthatjuk eb-
böl, hogy a fonópók, bár a ragadozó állatokhoz
tartozik, mert csak élő állatok szolgálnak eledeléül
s csak ezeket vadászsza, a többi ragadozóktól kü-
lönbözik, mert mig az oroszlán, tigris, farkas,vagy
ha az alsóbb rendű állatok sorából akarunk példát
keresni, a ragadozó rovarok közül a göröncsér,
hernyász, az ácsa, a futancz stb., nyilt sisakkal
támadják meg ellenségüket, kit prédául ejteni
akarnak, addig a fonó-pók, gyengesége önérzeté-
ben, meg nem mozdul rejtheiyéből. Órákig, na-
pokig sőt hetekig mozdulatlan al itt lesben, és
még akkor is, ha orra előtt lépdelne vagy dongva
röpkedne körülötte a légy, okosan számitva,
nem hagyja magát elragadtatni, hogy nyilt harcz-
ban megtámadja, bár éheznék is már régebb idő
óta, hanem példás türelemmel és óvatossággal vá-
rakozik, mig prédája a hálóba akad. Azon
próbára is tették már a pókot, hogy hányszor ké-
pes hálóját, ha azt elrontjuk, ujra elkészíteni, és
azon tapasztalatra jöttek, hogy háromszor egy-
másután lehet azt megkísérteni, a midőn a pók
hálóját gyorsan ujra elkésziti. Ha ettől most is
megfosztjuk, el van veszve, mert uj hálóhoz már
anyagja nincsen és enélkül, mint fölebb láttuk,
prédát ejteni képtelen. A pók tehát nemcsak ta-
kács, ki a kész fonalakból szövi vásznát, hanem
egyszersmind fonóka. Hasában rejlik gyapjának
anyaga, mely tulajdon testének, tulajdon lételé-
nek kiegészitő része. Nem veheti ő a külvilágból
a fonalat, melyből hálóját fonja, hanem azt tulaj-
don maga magából kell, hogy vegye A póknak
tehát hálójával is kell fukarkodnia és következő-
leg okoskodnia : ha holnap enni akarok, ma
dolgoznom kell, mert csak akkor ehetem, ha há-
lómba légy fogódik; de ezen hálómra is gon-
dot kell viselnem, mert ha ez elvész, anélkül,
hogy ettem volna, anélkül, hogy a fonóanyagot
uj táplálattal pótolhattam volna, végre kifogyok
belőle, s ha fegyverem nincsen, hiába várom, hogy
a sült galamb számba repüljön. És ugyis van,
mert a mily ügyes a fonópók prédája legyőzésé-
ben, ha ez hálójába akadt, ép oly tehetetlen azon
kivül, sőt félénk elannyira, bogy a légytől is hát-
rál, ha például, mindkettőjüket egy üvegharang

alá zárjuk.
Lássuk most ezen, a legtöbb pókfajtának

oly lényegesen szükséges hálónak különféle ezer-
kezetét, mely a pókot, mint valódi müvészt tün-
teti élőnkbe. Műösztönük legmagasabb fokát mu-
tatják a szonyegfonó pókok. (Mygalidae.) Ezekhez
tartoznak egyszersmind a legnagyobb pókfajták,
melyek csak a melegövi tartományokban tartóz-
kodnak, mint például a nagy madárpók, (Thera-
phosa Blondii) Surinain és Cayenneben, mely 3
hüvelyknyi hosszu és 1'/., h. széles, a lábak hosz-
szát ide sem számitva. Azonban Európában is ta-
láltatnak szőnyeges pókok, melyek ugyan kicsi-
nyek, de azért nem kevésbbé érdekesek. Ide
tartozik az aknász (Cteniza caementaria), mely
déli Franczia- és Spanyolországban lakik. Ez lej-
tős helyeken a földbe, néh i 2 lábnyi hosszu me-
netet készit magának, melynek falait előbb ritka,
de erősebb szálakkal, ezek felett pedig selyem
finomságu szőnyeggel vonja be. I t t lakik, mint
egy királyné, de ez még nem elég, nagyobb ér-
dekü az ajtó, melylyel lakásának bemenetelét el-
zárja. Ez valóságos csapó-ajtó és több rétegből
áll, váltogatva majd szövet, majd erre ügyesen
ráragasztott földlemezből, és a mi a legkülönö-
sebb, a hegy felé álló oldalán sark forgással van
ellátva s igy önnön sulya által, a lejtő felé, be-
csapódik, a pók által pedig belülről fölemelhető
s kinyilik. Ezen ajtó tökéletesen illik a nyilashoz,
melyet, ha bezáratik, teljesen befed. A pók, mely
ezen diszes és rablók ellen biztositott lakásnak
urnője, egész nap rejthelyében nyugszik és csak
éjjel búvik elő, a midőn a háza előtt font hálóiban
megakadt rovarokat összeszedi s bnrlangjába be-
hordja. Ellenségei is lehetnek, az ajtó világosan
oda mutat, mert a mint a legkisebb neszt hallja,
azonnal oda siet, hogy azt sajátságosan berete--
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szelje. Az ajtónak belső és alsó oldalán t. i. fél-
körben elhelyezett benyomásokat lehet találni,
melyekbe lábaival becsimpeszkedve iparkodik az
ajtót bezárva tartani. Ha végre mégis erőszako-
san kinyitottuk az ajtót, a pók, minden bátorsá-
got vesztve, elillan, s futással igyekszik megme-
nekülni. (Vége következik.)

A z á l o in r ó l .
(Élettani eszléletek.)

A mig az ember ébren van, addig minden
érzék szerve, ugy mint az agy is folytonos tevé-
kenységben tartatik, és azon izmok, melyek az
akaratnak engednek, részben és felváltva hozat-
nak mozgásba; különösen pedig az emésztési
szervek azok, melyek az éberlét alatt az ismételt
evés következtében leginkább foglalkodtatnak.
De mind e szervek épen tevékenységük folytán
lassan lassan fáradnak el és szorulnak pihenésre,
hogy uj erőket gyüjthessenek.

Ha valamely szines tárgyra hosszabb ideig
rátekintünk, utoljára nem is látjuk azt többé, és
szemünk reezés hártyáján csak határozatlan be-
nyomást erezünk, anélkül, hogy meg tudnók kü-
lönböztetni e behatás okát. Bizonyos idő mulva
pedig, ha szemünk kipihente magát, a látideg
ismét érzékenynyé válik, — mig ha ezen pihe-
nésre alkalom nem nyujtatik, a nevezett ideg
minden visszahatási képességét elveszti, — ugy
hogy a szem előtt minden sötét marad. Valamint
a látérzék- ugy a szellemnek szerve — az agyvelő
is követi ezen átalános törvényt, ugy hogy ennek
élettüneményei is anyagának változtatásával jő-
nek létre.

Minél tovább tart a lélek tevékenysége, an-
nál képtelenebbé lesz az agy e tevékenységet fen-
tartani, a lélek működése is ezáltal mindinkább
hanyatlik, mig végre az érzések maguk is meg-
Bzünnek, habár az inger tovább is tart.

Valamint a napra az éj következik, ugy
váltja föl az álom az éberlétet is bizonyos törvé-
nyes modor szerint; és ha e fölváltás szántszándék-
kal (p. hideg lábmosások, kávé, thea által) vagy
szenvedélyes fölizgatás, vagy beteges állapot foly-
tán (p. láz, gyuladás, yérhiány miatt) több időn
át nem történik meg, ott végra lelki háborodások
ki nem maradnak.

Azon jelenetekhez, miket ekkor — álmat-
lanságkövetkeztében — észrevehetni, sorzandó: a
természetes melegségben való hiány, — az ember
fázni kezd, emésztése és táplálkozása meg vannak
háborodva, sápadság, soványodás mutatkozik, és
minden testi működés tökéletlen lesz ; ezekhez
járul az idegrendszernek egy sajátságos állapota,
melyet idegességgel szoktak megjelölni, s a mely
fájdalom! oly gyakran felfokozott erőnek, a kép-
zelet és szellem szokatlan nyilvánulásának tarta-
tik, a helyett hogy veszélyesnek ismertetnék föl.
Erre következik a szemek érzékenysége, csalké-
pek látása, a hallérzék ámítása, szívdobogás és
átalános izgatottság; a szellemi képességek (a
költőit kivéve) mindinkább hanyatlanak, a figye-
lem elvész, ugy szinte az emlékező tehetség, —
az ember mélaságba és végre őrültségbe eshetik.

Az álmatlanság különböző okai azonban e
kórjelek néha lassúbb, néha gyorsabb bekövetke-
zését idézik elő. Ha például a háboritás külső
okokban rejlik, ezek annál ártalmasabban hatnak,
minél kimerítőbbek, és minél inkább fokozzák fel
az álom utáni vágyat. — A ki egész nyugodtan
ágyába feküdhetik ugyan, és szabad levegőben
tett nehéz munka által nincsen kifárasztva, de
csak azért nem alhatik, mert valami bőringer vagy
küteg mindig fölébreszti, az sokáig fogja kiáll-
hatni az álmatlanságot. Azon ember, ki nem ma-
radhat nyugton, mint például az anya, ki beteg
gyermekét ápolja, szintén sokáig nélkülözheti az
alvást, de nagyobb kimerülés és megsoványodás
kiséretében. De ha az ember szünet nélkül, nap-
pal éjjel dolgozik, jár, különösen szabadban, mint
a katona veszélyes visszavonulásnál, akkor nagyon
hamar halálos kimerültségbe esik. íly alkalommal
(mint 1812. évben Oroszországban) láthatni a
l e f^ 8 e b b férfiakat, mint vádorolnak gondolat
nélkül tovább, mig egyszer összerogynak és meg-
nának k ü l ' h o S7 l egk evésbbé is panaszked-

Chinában az alvás megtagadása halálos bün-
tetésm szolgai. fcgy angol tudományos lap közölt
egy ilyen esetet, mely szerint egy chinai keres-
kedő, ki nejét meggyilkolta vala, ilymódu halálra
ítéltetett el. A bünös bortönbe vitetvén, három őr
felügyelése alá helyeztetett, kik óráról órára föl-
váltva egymást azon czélból, hogy őt nappal s

éjjel az alvásban mjggátolják. A szerencsétlen-
nek halála a tizenkilenczedik napon következett
be, de már a nyolczadik napon is szenvedőbe oly
borzasztó volt, hogy akasztófán történendő kivé-
geztetéseért folyamodott.

De valamint az álmatlanság, ugy a tulságos
alvás is ártékonyon hat az emberre, mivel fejszé-
delgést, kedvtelenséget, restséget okoz, és több
ideig folytatva az agyvelő és az összes idegrend-
szernek elgyengülését idézi elő, a mi ama német
példabeszédben, hogy sok alvás ostobává tesz —
is ki van már fejezve. Ez onnét van, mert az alvás
közben a szellemi élet továbbfejlődése nem törté
nik meg ugyanazon erővel és gyorsasággal, mint
az éberlét alatt. Ha a sok alvás mellett még bete-
ges állapotok is állnak be; a melyeknél az érzék
szervek eltompultak, akkor az ember mindig ok-
talan és durva fog maradni, ha nem sikerül érzé-
kenységét erős ingerek által az egészséges mér-
tékre visszaállitani.

Az álom, közönségesen csak a fölébredésnek
természetszerű előhírnöke, néha valamely ideg-
csoport ingerelt állapotának jele is lehet. — A
rekeszizom (mily a mellüreget a hasüregtől elvá-
lasztja) idegeinek ingerlése az álomnak egy saját-
ságos nemét, az álomnyomasztást (lidérczet)
okozza. Az ember tudja, hogy ágyban fekszik,
látja hálószobáját és mindent, a mi benne van, de
e mellett igazi kisértetet vél maga előtt észre-
venni. Ezen kisértet a zárt ajtón keresztül nyomul
be; az ember látja, mint közeledik vontatva az
ágyhoz, mint mászik föl arra; egyszerre csak
mellére ül, nyomja őt és vigyorog a megrettent
álmadozóra. Ez szeretne kiáltani, de nem bir, —
föl akarná em-jini karját, hogy elhajtsa a szörnyet,
— de hiába ! Mozdulatlanul fekszik az ott. Bor-
zasztó ijedség fegja el az embert, egész erejével
iparkodik felsikoltani, végre sikerül ez, — föléb-
red, de már hire sincs a kisértetnek; az eszmélet-
lenség elmult, csak a félelem verejtéke csepeg le
arczán, és szive dobogása még sokáig tart.

Legnevezetesebb e dologban az, hogy min
den éghajlat alatt az emberek már kétezer év
óta (mert annyi ideje, hogy az irók ezen álom-
nyomasztásról emlitést tettek,) mindig ugyan-
azon egy kisértetet látták, a mely se tengeri
macska, sem uszkár, de mely mind a kettőhöz ha-
sonlit. Nevezetes továbbá az is, hogy egy sereg
franczia közkatona Palmiban, Nápoly mellett,
mind egyszerre ezen álomtól lepetett meg, mig
fennülő, gyertya világnál virrasztó tisztjeik semmit
sem láttak.

Természetesen az a kérdés merül föl mostan:
mikép lehetséges, hogy emberek, kik évszázadok
és világrészek által vannak egymástól elkülö-
nítve, egy és ugyanazon álmot álmodhassák ? Ha
ezen tény elszigetelve állana, akkor nem léteznék
semmi, mi ennél jobban táplál»á az emberek e
csodaezerühöz való hajlamát, —- és e miatt meg
is bocsátható a középkornak és a pórnépnek, ha°
hogy igazi kísértetekben, ördögben hisz.

De a tény itt nincsen elszigetelve. Minden
ragályos hagymázban szenvedő ember lát ma-
gán kivül, maga mellett egy fekete szörnyeteget,
a mely minden mozdulatot utánoz, mit ő maga
tesz; a beteg elborzad előtte, de a szörny csak
gunyt űz rettegésével; -- minden vörhenyes azt
véli, hogy elhurczolják; — mindenki, ki az ivók
őrültségébe esett, el akarja űzetni a patkányokat.
_ De nemcsak az ilyen betegek, hanem minden
egészséges ember is tudja, hogy meghatározott
körülmények közt mindig ugyanazon álma támad.

A feszítő izmok rángatása, mely villanyos
csapásként hat, álomban ugy tünik fel, mintha az
ember lépcsőről vagy toronyról esnék le; — ha
emésztő szerveink föl vannak ingerelve, akkor a
képzelet teritett asztalhoz vezet, a megelőző meg-
hivást s a többi előkészületeket sem felejtvén el;
_ ha valamely betegeskedésnél a közérzelem meg
van szorongatva, akkor az ember álomban egyik
vagy másik zavarba esik, s megtörténik, hogy az
illemre sokat tartó egyén kabát nélkül lép be egy
válogatott társaságba, — hogy a szinész a füg-
göny felgördültével szerepét felejtette el, — hogy
a tanárnak olyan tárgyról kell előadást tartania,
mely előtte egészen idegen.

Ha az ember keresztbe font karokkal alszik,
azt hiszi, hogy más személy tartja őt igy ; ha pe-
dig gyermek van karjaink közt, amely felébred
és mozog, azon véleményben szoktunk lenni, hogy
kutya simul hozzánk; — s mikor ezt el akarjuk
taszítani magunktól, a mi által a gyermek kar-
jainkról lecsúszik, akkor felébredünk és megis-
merjük a csalódást; — röviden! látjuk, hogy az
agyvelö a valóságnak nem épen megfelelő, de

ugyanazon viszonyok közt többnyire ugyanazon
érzéseket és képzeleteket (álomképeket) teremti.

Oly embert, ki alvás közt értelmesen s össze-
függően beszél, ki fölkel és különféle munkákat
visz végbe, de mikor fölébred, mind ezekre nem
bir már visszaemlékezni, — az ilyen embert al-
vajárónak nevezzük. Nem tartjuk érdektelennek,
az alvajárásnak egy példáját itt közölni, a mely,
egy franczia orvosnak sikerült észlelhetni.

Gaillard halász és halárus azt vette észre,
hogy egy sajkája közepében levő haltartó ládá-
ból a halak minden éjjel eltüntek, bár a ládán al-
kalmazott lakat a megsérülésnek semmi nyomát
nem mutatta. E szerint Gaillard azon vélemény-
ben volt, hogy a lopás csak hamis kulcsok hasz-
nálatával vitethetik végbe. Hogy tehát a tolvajt
rajta kapja, a tőr olyan nemét gondolta ki, mely
a ládához közeledőt fogva tartotta. Megtelve
örömmel ezen észszerü találmánya felett, a halász
lefeküdt. De lám, a mint fölébred, maga magát
találta azon tőrben, melyet a tolvaj számára föl-
állított volt. Tudta nélkül alvajáró levén, éjjelen-
kint fölkelt és megszabadította azon halakat, mi-
ket nappal összefogott.

Ezen alvajárás mindig az agyvelő ingerelt
állapotának következménye. A legalacsonyabb
foka oly gyermekeknél éazlelhető, kik az álomban
nyugtalankodnak, kiáltanak, jajgatnak, a vigasz-
talásra hallgatnak, a beszélőket értik és meg is
ismerik, de mind e mellett képtelenek önkénytes
mozdulatot végbevinni, vagy aggasztó álomké-
peiktől megmenekedni. A képzelő tehetség oly
nagy fokban működik, hogy a képzeletek soka-
sága nem hozathatik egyensúlyba. — Az olyan
emberek, kik ingerlékeny agyvelővel birnak, leg-
gyakrabban lesznek alvajárókká még későbbi
életkorukban is, — és sok esetben az alvajárás
uaai elmebetegségbe megy át. Dr. Egger.

Az eperjesi kollegium s az ausztráliai
kiállitás.

Eperjes, jan. 26.
Nem lehet érdektelen a V. U. tisztelt olvasó-

közönsége előtt azon mozgalom, melyet itt egy
számos tagból álló választmány az ev. kollegium
felépíttetése ügyében Mfejt; és viszont nem lehet
érdeklőbb ezen választmányra nézve bármely
rendű 8 rangu kegyes hazánkfiainak részvétét
megnyerni, mert épen ez adhatná meg kollégiu-
munknak mit a kollegium, nemzetiségünknek mit
a nemzetiség, és kereskedelmünknek mit a keres-
kedelem szempontja igényel, keilő mérvben ezen
sokoldalú vállalathoz.

Köztudomásu dolog ugyanis, ho«y az eperjesi
ev. kollegium, bár számos alapitó közreműködése
mellett, kik közt külföldi fejedelmek, XI. Ká-
roly svéd király is résztvett, 1666 ik évben csak
félben állittatott fel, az eredeti tervnek csak
feléig létesittetett. — Eperjes sajátszerű felvidéki
központi helyzeténél s azon szellemnél fogva, —
mely ezen kollégiumban kétszáz éven át uralko-
dott, mindig kicsinyek s szükek voltak a kolle-
gium termei az ide egybegyült ifjuság befogadá-
sára. Mostanában mindinkább több szakra oszla-
nak a tudományos ismeretek; több tanerőt, több
tantermet igényelnek, s nem kis bajjal rendezte-
tettbe a jogi tanpálya 2, a theologiai 3 évre. Több
mint 33,000 dbra szaporodott a Szirmay, Bánó s
több család adományai által a könyvtár, melynek
gyarapitására évenkint 250 ft. fordittatik. Majd-
nem 500 db. természet s vegytani készülékünk
van, s a felföld gazdag ásványrétegeiből és virá-
nyaiból Hazslinszky Frigyes jeles tanárunk m. e.
20,000 példányt gyüjtött egybe, melynek mind
rendes helyiség kellene, hogy : „közhaszonra
világolhasson."

Nagy örömmel vették tehát ezen kollegium
előjárói a mult év közepén dr. Rochlitz Kálmán,
Ausztráliában,Melbourneban lakó hazánkfia azon
tervét, miszerint ő.mint a kollegium hálás növen-
déke, ennek kiépittetése végett gondoskodván,
reményli, hogy ha a kollegium választmánya Ma-
gyarországból egy oly vegyes gyüjteményt küld-
het Melbournba, mely ugyan nálunk csekély
anyagi értékü, de mely nemzeti sajátságainkat,
iparágainkat, terményeinket, öltözékünket, szoká-
sainkat stb. képviseli, ő azt ott egy tekintélyes
egyházi és világi férfiakból, sőt jótékony hölgyek-
ből álló választmány által nyilt árverezésre bo-
csátva, könnyen beszerezhetné a kellő 25—30,000
ftnyi összeget.

Itt a választmány a kellő felsőbb engedélyt
megnyervén, még tavai megalakult; — elnökei
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Bánó József, Ujházi József és Kubinyi Albert
urak; pénztárnok Hazslinszky Frigyes ur, (kihez
a küldemények intézendők) és már szép gyüjte-
ményt mutathat elő, melynek részletesb kimuta-
tása a „Hon" 283, 5, 6., 19-ik számaiban látható.
Sok szép iparczikk, ruhadarab, kép, érem, üveg
dohányzó eszköz, ékszerdarab, bánya és gyárter-
mény, szövetdarab, gyermekruha, sokféle finom
bor, kövület, stb. gyültek már egybe, de „minél
több, annál jobb" és még sok érdekes czikk hiány-
zik : bőrkészítmények, bundák, t. i. házi s vadál-
lataink kikészített bundái, lószerszám-darabok,
eszterga-művek, hangszerek, vidéki népöltözékek
kisebb házi-eszközök, fazekas munkák, zsinórok,
gombok stb. melyek nemzeti viseletünket képvi-
selik, és melyek a magyar közönség legnagyobb
részével oly nagy mérvben találkoznának, hogy
ha nálunk ezen ügy méltó részvétre találna, ve-
gyes gyűjteményünk nem szégyenlhetué magát
Ausztrália angol népe előtt, mely ebböl fog kö-
vetkeztetést huzni nemzeti jellemünkre, életmó-
dunkra, iparágunkra, gazdászatunkra, sőt művelt-
ségünkre és jótékonyságunkra is.

A nevezett választmány ugyan szétküldött
vagy ezer felhivást, de sokkal több jótékony fiu
és leánya van e hazának, mintsem azok névsorát
birhatnók, bár igen szivesen szolgálandunk bő-
vebb felvilágosításokkal, p. o. több igen érdekes
levelekkel Ausztráliából, azoknak, kik eziránt tu
dakozódni fognak. — A beküldési határidő még
csak két hónap; ezért engedje meg a tisztelt olvasó-
közönség, hogy ezen ügyet a V. U. becses hasáb-
jain is bővebben megismertessem, — — annál
bővebben, minél több részvétet nyerünk ez uton
is sajátságos sokoldalú vállalatunk támogatása
iránt . . . melynél bárminő csekély értékü, de
népünket, iparunkat, gazdászatunkat stb. jellemző
tárgyak hálás köszönettel vétetnek ^e —
ha Ausztráliában tetszést nyernek, talán kereske-
delmi viszonyokra is szolgáltathatnak alkalmat,
minélfogva gazdáinknak s iparosainknak ezersze-
resen visszafizethetik egykor jelenlegi adomá-
nyukat. — A választmány megbizásából Kubinyi
Lajos.

Egy öreg órás s egy uj zongora.
Hallottam itt-ott beszélni, hogy van Eperje-

sen egy öreg órás, ki egészen uj szerkezetű zon-
gorát talált föl, 3 annak összeállításán már évek
óta fáradozik. Óhajtani látni a foltalálót, — hi-
szen ezek hazánkban oly kevesen voltak még ez
ideig.

Nem volt nagy föladat, ráakadni; ösmerve
nevét, boltját is megtaláltam s benyitottam hozzá.

Szerény kis boltocska : fiatal embernek, a ki
mozogni szeret, nem volna alkalmas; de az öreg
órás már nagyon is öreg; ném sokat mozog már,
a felnőtt legény fia, kivel együtt lakik, iránta való
tiszteletből szintén meghúzza magát, és igy ket-
tőjöknek is elég a hely.

Fia most nincs itthonn, de az öreg ott görnyed
kis asztala mellett. Tisztes kinézésü öreg ember;
8ok gondja lehetett életében, mert haja oly fehér,
mint a dérlepte fű, s abból is csak itt-ott akad
egynehány szál. Első pillanatra mindjárt mernék
fogadni, hogy az öreg órás nagyon becsületes
ember. Arcza olyan, mint elborult nyugodt enyhe
téli nap; sem vidámság, sem harag rajta észre
nem vehető.

Nem haragos, mert indulatai már lezajlottak;
nem is hideg, mert családapa s gyermekei meg-
enyhiték Öreg napjait. Vastag ösz szemöldökei
alatt mélyen fekvő szemei, a 69-ik évben szokott-
nál több életet tükrözvén mutatják, hogy még a
lélek megtörve nincs, hogy remél, vár még va-
lamit. Bajsza, szakálla is van az öreg urnak, egész
viselete tetőtől talpig magyaros.

Jó napot kívántam, belépve az ajtón.
Viszonozta az öreg ur, fóltekintve munkájá-

tól, mely nehezen volt finom óramű, mert nagyon
dolgozott rajta egy nagy ráspolylyal.

„Azt hallottam, hogy valami nagyszerű ta-
lálmánya van, óhajtottam látni, azért kerestem
föl."

Szavaimra arcza földerült, s nagyon örült
rajta, hogy találmánya iránt érdekkel viseltetem.

„Nagyon szivesen, épen az utolsó rugót ké-
szitem most bele, tessék! tessék!"

S ezzel egy négyszegletes fiókos asztalhoz
hasonló szerkezethez vezetett, örömmel és óvato-
san nyitotta föl az uj zongorát; hangot adott rajta
s kezdte magyarázgatni szerkezetét s előnyeit az
eddigi zongorák fölött.

Sajnálom, hogy nem vagyok zenész, sem me-

chanicus, de a mennyire természetes észszel és
füllel fől birom fogni, ugy találom, hogy ez uj ta-
lálmány régi zongoráink fölött valóban sok előny-
nyel bir.

Szerkezete röviden a következő :
Billentyűi épen ugy vannak rendezve, mint a

régi zongoráknál, csak hogy ezek belső vége
egy-egy 32 foggal biró nagyobb kereket érint, s
ezt a hozzá tartozó 8 foggal biró négy-négy ki-
sebb kerekkel együtt hozza mozgásba, melyek
ismét (a hurok helyett) négy-négy egyhangot adó
aczél-rugót penditnek meg, olyan hangot idézvén
elő, mint muzsikáló óráink, csakhogy sokkal erő-
sebbet. Egyik főelőnye hát e zongorának a szép^
tiszta hang, a máfeik, hogy nem kell hangolni
(stimmelni), a harmadik, hogy rajta a pedálok se-
gedelmével tetszés szerint, fokozatosan gyöngébb
és erősebb hang előidézhető. Különben pedig ép
ugy lehet rajta accordokat venni és trillereket
csinálni, mint a régi zongorákon. Az egész szer-
kezet csak puha fába van foglalva (mintaképen),
de igy is meglehetős hangot ad; hiszem azonban,
hogy hangja mind erőben, mind terjedelemben
kétszer-, sőt háromszorta fog növekedni, ha, —
különösen a rugók-foglalata — kemény fából ké-
szülhet el.

Midőn minden részletet apróra megtekin-
ténk, kérdeztem az öreg urtól, mikor jött e gon-
dolatra, s kértem, beszélje el találmányának egész
történetét. Talán nem lesz érdektelen, ha közlöm
röviden a hallottakat.

Már 1837-ben Bécsbe ment, s azon remény-
nyel kért szabadalmat (mit nekem is megmuta-
tott) uj találmányára, hogy azt pár év alatt, ha
máskép nem lehet, talán saját költségén is létesit-
hetni fogja; a szabadalom kihirdettetetr,s két an-
gol őt ennek folytán fölkeresvén, azon ajánlatot
tette neki, hogy az angol udvarnál életszükség-
leteiről élte fogytiglan gondoskodva lesz, ha az uj
zongorát Londonban fogja összeállítani. De ő
nem hajlott az ajánlatra, — nem akarta találmá-
nyát a külföldnek adni el, — 8 mert vagyona ez
időben mindössze csak 500 ftot tett, Bécsben
tovább, nagy költséggel, nem maradhatott :

| Pestre jött le, hogy találkozzék a nagy Széche-
| nyivel, remélvén, hogy ez uton legelőbb fog
czélt érni. De Széchenyivel nem találkozhatott,
mások pedig figyelemre se méltatván, leverten
tért vissza Eperjesre, reá várakozó nagy család-
jához.

„Sajnálni kezdtem, uram, hogy az angolok
ajánlatát nem fogadtam el; akkor legalább csa-
ládom is biztositva lett volna, igy pedig vagyo-
nomból is sokat elköltöttem hasztalanul."

Hét gyermekét tisztességesen akarta föl ne-
velni ; csekély vagyonából nem sok költséget for-
dithatott találmányára, s igy történt, hogy a zen-
gora, melyet két év alatt remélt összeállíthatni,
— 1837-től egész mostanáig, tehát 26 esztendeig
készült. Épen akkor csinálta az utolsó rugót,
mikor beléptem hozzá.

„Hosszu munka volt ez uram; megöregedtem
mellette, de vénségemre még is befejeztem; most
fölviszem Pestre, talán nagyobb részvétre fogok
találni, mint hajdan, hiszen már most meg is mu-
tathatom, hogy itt van ni, — ne kételkedjetek;
össze lehet állitani, és életrevaló."

Föl is vitte Pestre a zongorát; bizalommal
fordult ott a muzeum tisztelt igazgatójához, kiről
nagyon jól emlékezik, a ki által ismét más müvé-
szeti és iparkörökhöz utasittatván, itt mutatta föl
találmányát, s most dobogó szivvel várja a bírá-
latot Eperjesen. Minden reményét az eredménybe
veti. .

Visszatérte óta is beszélttm vele; nem hiszi,
hogy müve megbukhassék, s csak azt óhajtja,
hogy szembeállitsák valakivel, hogy megkérdez-
zék; — majd tud ő bizonyítani, majd földeriti ő
a kételyeket.

Adja a jószerencse, hogy találmánya életre-
valónak találtassék, hogy az öreg órás hosszas
fáradozásainak gyümölcsét élvezhesse s müve a
hazai iparnak becsületére válhassék!

Az öreg órás neve Zitkovszky Károly; zon-
gorája pedig Pesten, az uri utcza 2-dik számu
ház első udvarában, földszint, Huber aranymü-
vesnél megtekinthető. — Eperjesről közli : Péter
Pál.

Kalocsa 1602-beii.
A történelemből tudjuk, hogy szent István,

Magyarország első királya, püspökséget alapitott
Kalocsán, valamint a bold. szüz tiszteletére nagy-
szerü templomot is épittetett. — A templom hat

századon át, a tatár és török csordák dulásai kö-
zepett sértetlenül fennmaradt s a végzet ugy
akarta, hogy 1602-ben rakonczátlan hajdúk le-
gyenek Herostratusai! *)

A jelenlegi székesegyház a régiben mintegy
benne áll, és 32 öllel rövidebb, 13 öllel keske-
nyebb annál. Ha tekintjük, hogy a jelenlegi szé-
kesegyház mily tágas ea nagy épitmény : hát még
milyen lehetett az!!

1602-ben a magyar ea német seregek meg-
szállták Budát, de siker nélkül. Az ostrom tar-
tama alatt gondja volt Nádasdy vezérnek, hogy
a várból élelmi szerek szerzése végett koronként
kiszökdöső törökség megsemmÍ8Íttessék,s e czélra
a táborában levő hajdúkat használta, kik Földvár,
Paks, Tolna és Szegszárdon pusztitva, nagyobbára
leöldöstók a lakosság török részét, nem kímélve
a polgárok életét és vagyonát sem,

A monda szerint nehány hajdu a szegszárdi
hegyen északkeleti irányban, a nyugvó nap vég-
sugaraiban valamit fényleni látott, s midőn egy
szőlőmunkástól kérdeznék, hogy : „mi fénylik ott
az erdőkön s a Dunán tul?" Azt nyerték felele-
tül; hogy : ,,biz az a kalocsai öreg templom tor-
nyán a szinarany gomb . . . ott van csak a sok
kincs! — be jól tennék kelmétek, ha oda látogat-
nának!"

Másnap utban voltak a hajdúk Kalocsa felé.
Megérkezvén, a várost elfoglalták • belőle a török
őrséget és lakosokat kikergették. Azután beköték
lovaikat a nagy templomba és megkezdték város-
szerte a rablást.

Kalocsa lakosai azonban, kézművesek és pa-
rasztok fegyvert ragadtak, hegy megboszulják a
rajtok elkövetett méltatlanságot.

Az első összecsapásnál látták a hajdúk, hogy
azok a kalocsaiak ugyancsak kemény verekedők,
felszedték a rablott zsákmányt, s miután a székes-
templomot s a város nagy részét lángba boritották
volna, — a budai táborba visszatértek.

E tényről Istvánfy nyomán Katona is emlé-
kezik. **)

Ezen templom romjaiból megmentett farag-
ványok Kalocsán, az érseki kastélv ban őriztetnek.

A törökök elüzetésekor, 1686-ban Kalocsa is
felszabadult, azonban a viszontagságos idők miatt
a templom föl nem épült többé.

A mostaninak keresztszegi gróf Csáky Imra
kalocsai érsek tette le alapját a XVIII-ik század
harmadik tizedében, s utódai gróf Patachich Gá-
bor, gróf Csáky Miklós és gróf Klobusiezky Fe-
rencz alatt készült el.

Nevezetes e két tornyu székesegyház, gyö-
nyörü hangu, és 70 mázsányi nagy harangjáról,
— mely csendes időben két, harmadfél mérföldre
hallatja bús zugását. Telepi Gyula.

Egyveleg.
— (A kávé- és sörházakban tartózkodát ár-

talmassága.) Dr. Legrand du Saulé Párisban egy
értekezést tartott, melyből az tünik ki, hogy a
kávé- ea sörházakban huzamosabb tartózkodás
ártalmas befolyást gyakorol egészségünkre. A
többi között azt mondja, hogy a nevezett mulató-
helyek, mint azok jelenleg szerkesztve vannak, n
csekély ventilatio mellett, oly légkört tartalmaz-
nak, mely az azokban gyakorolt hoszasabb és na-
ponkint ismételt tartózkodásnál, az egészséget
érzékenyen megháboritja. Azon személyek nagy
számánál, kik rendesen látogatják ezen helyeket,
idő folytával, (mely idő azonban előre meg nem
határozható), bizonyos mérgezés vehető észre, mi-
nek következtében az egész test rendszerében
különös zavarok állanak be, melyek kiválólag az
agyvelő felé vonuló vértolulási hajlamban nyil-
vánulnak. Dr. Legrand ezen kávéházi betegséget
három egymástól különböző korszakra osztja fel,
melyek között a harmadik korszak kétségkivül a
legaggályosabb jelenetekben nyilvánul, melyek
mindnyájan odairányulnak, hogy agyvelőbetegsé-
gekben és szélhűdésben végződjenek. Az e tárgy-
ban teendő pathologiai tanulmányokat azon olva-
sóimra bizom, kik gyakori látogatói az emlitett-
féle mulatóhelyeknek. Szóljanak azután saját
tapasztalataikból. B. L.

•) A kalocsai schematismus : . . . „ut Istvánfy refert
per „liberos pedites, quos Hajdones quoque voeamus1' —
anno 1602. una cum civitate succensa et in bustum redacta
fuisset . . . " — T. Gy.

**) Katona : Hist. Metrop. Colocen. Eccl. IL kötet.

A Vasárnapi Ujság 6-ik számához 1864.

A magyar tud. akadémia uj jutalom-
tételei.

A magyar tudományos akadémia közelebbi
nagygyűlése alkalmával, a régibb, még függőben
levő pályázatokon kivül, a következő uj jutalom-
tételeket tüzte k i :

A nyelv- és széptudományi osztályból.
1. A gróf Teleki József-féle drámai jutalom-

ért 1864-ben szomoru]átékok pályáznak. Csak va-
lódi tragoediák fogadtatnak el, a középfajok ki-
zárásával. A verses forma előnyéül fog tekintetni
a műnek, hason- vagy közel hasonbec=ü társak
felett. — Jutalma 100 darab arany. — Határnap
1864. dec. 31. — A jutalom 1865. mártius 19-én
adatik ki. — A jutalmazott mű a nemzeti szinház
sajátjává lesz.

2. A gróf Karácsonyi-íéle drámai jutalomért
1864 - 5-ben vígjátékok pályáznak. — A verses
forma előnyéül fog tekintetni a műnek, hason- vagy
közel hasonbecsü társak felett. - Jutalma 200 db.
arany. — Határnap 1865. dec. 31-ike. — A juta-
lom 1866. márt. 31-én adatik ki, de csak ugy, ha
a legjobbnak Ítélendő mű drámai, szini és for-
mai tekintetben önálló becscsel is bir, s igy szin-
költészetünk haladására szolgál. — A jutalmat
nyerő mű a szerző tulajdona marad.

3. Kivántatik egy elbeszélő költemény, mely
a magyar történetből vagy mondából vett tárgyat
ugy kezeli, .hogy abban történeti vagy mondái
személyek cselekvénydús masében jelenjenek meg,
a mü forrástanulmányokra mutasson, s a korfes"-
tésre^ érdekes feltalálásra, correct compositióra,
költői tárgyalásra, választékos nyelvezetre, és a
versbeli technika szigoru, tiszta és szabályos meg-
alkotására nézve költészetünknek diszére szolgál-
jon. — Jutalma az ifj. gróf Nádasdi/ Ferencz ur
által néhai gróf Nádasdy Tamás nevére tett ala-
pítványból 100 darab arany. — Határnap 1865,
május utolsó vasárnapja. — A jutalmat nyerő mű
a szerző tulajdona marad, ki tartozik azt egy esz-
tendő alatt közrebocsátani.

A bölcsészeti osztályból.
MinŐ befolyást gyakorol a természettudomá-

nyok ujabb fejlődése az emberi lélek és akarat
szabadságát védő bölcseletre? a legujabb termé-
szettudományi irányok közül melyik az, mely e
bölcselettel összeütközik? a ezen bölcseletet kell-e
tökéletlenséggel vádolnunk, vagy pedig a vele
ellenkező természettudományi irányt, ? — Jutalma
a GWüe-alapitványból 30 darab arany. — Ha-
tárnap 1865. januarius 31. — A jutalmat nyerő
mű az Akadémia tulajdona.

A törvény tudományi osztályból.
Minő hatást gyakorol Magyarország anyagi

fejlődésére, névszerint mezei gazdaságára, iparára
és kereskedelmére a birodalom határain fennálló
birodalmi vámvonal? mily értelmök van hazánk
termelésével szemben az európai nevezetesb (an-
gol, franczia, német, orosz és török) vámterülete-
ken fennálló vámszabályzatoknak? s végül : mily
vámrendszer és szabályzat eszközölhetné legin-
kább Magyarország és a birodalom anyagi felvi-
rágozását? — Jutalom az első magyar átalános
biztositó-társulat alapítványából 1000 forint. —
Határnap 1865. julius 1. — A jutalmat nyerő pá-
lyamü, — melynek a kinyomtatásra érdemesnek
kell lennie, — a szerző tulajdona marad.

A természettudományi osztályból.
Irassék le Magyar- vagy Erdélyországnak

valamely ásványa, vagy kőzete, vagy kövülete,
j_aJat uj adatokra is támaszkodva, oly módon,

°ÍFf ^ a n a k eddig nem ismert viszonyai is tünje-
íeK tej. _ Jutalma a Vitóz-alapitványból 40 da-

arany. — Határnap 1865. januárius 31-dike.

irodalmi ujdouságok.
— Mepjelent vj könyvek •
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T.ARHAZ.
Gusztav könyvkiadó-hivatalában. A kötet ára 2 ft.
50 kr.

** „Alföldiek segélyalbuma." Szerkesztek
Reviczky Szevér és Zilahy Károly. E diszesen
kiállitott albán, tartalma gazdagságára nézve,
egyike a közelebbi években megjelent albumok
jobbjainak. Jól választott müvek ismert nevü irók-
tól, czélszerü berendezéssel váltják benne egy-
mást. Arany, Tompa, Eötvös, Jósika Miklós
nevein kivül nem kis érdeket kölcsönöznek a gyüj-
teménynek b. Wesselényi Miklós levelei is. A
könyv Deák Ferencz arczképét is hozza sikerült
kőnyomatban, s melléklet gyanánt Eeményi egy
zeneszerménye van hozzá csatolva, tiszta jöve-
delms pedig az alföldi szükölködó'knek jut. E jó-
tékony czélon kivül, a már belbecsénél fogva is
pártolásra méltó munka ára 3 ft.

** „íi'"~ii magyar vitézi é .ekek" elegyes da-
lok. A XVI. XVII. XVIII. századbeli eredeti
kéziratokból és régi szétszórt nyomtatványokból
egybegyüjté s jegyzetekkel ellátta Thaly Kálmán.
Toldalék: a bujdosó Balassa Bálintnak két eddig-
elé ismeretlen költeménye. Kiadja Lauffer Vil-
mos. A 60 ivnyi két kötet ára 4 forint. A munka
összesen ü()5 dalereklyét tartalmaz, melyek kö-
zül a legnagyobb rész, mind megannyi emlék
Magyarország egyik legsulyosabb de legnagyobb
nevü korszakából, azon korszakból, melynek min-
den ránk szállott emlékét honfiúi kegyelettel őrzi
mindeddig a magyar. A gyüjtemény mind iro-
dalmi, mind kortörténeti szempontból figyelmet
és méltányJatot érdemel.

** „Erdély történelme" IV. és V-dik kötet.
Irta Köváry László. A negyedik kötet Báthory
István, Báthory Kristóf, Báthory Zsigmond, Ma
ria Krisztina, Báthory Endre, Basta, Bocskay Ist
ván, Bethlen Gábor, Brandenburgi Katalin é.
Bethlen István, — az ötödik pedig I. Kákóczy
György, IL Rákóczy György, Rhédey Ferencz
Barcsay Ákos, Kemény János, I. Apaffy Mihály
Tököly Imre éá II. Apaffy Mihá.y uralmát tártai
mázza. Kapható e mű Pesten Ráth lAór, s Ko
lozavártt Stein János cs Demjén László bizomá
nyában.

** ,, Vörösmarty összes müveinek" IX. és X
| kötetei is megjelentek, s Ráth Mór könyvkeres
j kedése utján kaphatók. A IX-ik kötet tartalma
j képezik : „Julius Caesar," szomorujáték 5 felvo-
I násban. Shakespeare után angolból. „Lear király,"

szomorujáték 5 felv. Shakespeare után angolból
„Romeo és Julia," töredék Shakespeare utái
angolból. Továbbá a Gyulai Pál által irt jegyze-
tek.—A X-ik kötet tartalma : „A holdvilág os éj,'
„A kectkebőr," „Orlay* „A füredi szivhalászat/
„Csiga Márton viszontagságai/' „Szél urfi" é
Gyulai jegyzetei.

** „Határidő-naptár" 1864-dik évre. A nap-
tári részen kivül, minden napnak külön tiszta
lapja van jegyzetek számára. Ügyvédek, orvosok
üzérek és gazdáknak hasznos, sőt nélkülözhetet-
len zsebkönyv. E szép kiállitásu napló diszes ke-
mény kötésben 1 ft. 20 krért kapható Heckenast

I Gusztáv könyvkereskedésében.
j ** „Függelék az ideiglenes törvénykezési sza-

bályokhoz." Az uj törvénykezési rendszer behoza-
tala óta kibocsátott szabályrendeleteknek hivata-

I los felhívás és hiteles adatok nyomán összeállitott
teljes gyüjteménye. Elsö folyam, - második fü-
zet, mely a m. évi september végeig kibocsátott
kir. udv. rendeleteket tartalmazza. Megjelent
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában. Ára
60 kr.

** „Irálytan" Különös tekintettel a müegye-
temi, kereskedelmi s reáltanodái ifjuság szükség-
leteire, a legtekmtélyesb bel- 8 külföldi munkák
nyomán Machik József, a budai kir. József-mű-
egyetemnél a magyar nyelv s irodalom tanára. 1.
füzet, átalános s különös rész, több irály-szemel-
vénynyel. Kiadta Heckenaszt Gusztáv. A 13 ivre
terjedő munka ára 60 kr.

** „Szakács könyv" vagyis a valódi szakács-
művészet. Készitette flilppmann Antal, gr. Ká-
rolyi György volt belszakácsa. Harmadik teteme-
sen bővített kiadás. A 20 ivre terjedő kötet ara
1 ft. 50 kr. Megjelent Heckenast Gusztáv könyv
kiadó hivatalában.

•* „Latin nyelvtan," gymnasmmi tankönyvül
a legtekintélyesb német szakférfiak, különösen
Ellendt-Seyffert nyomán szerkesztek David Ist-

ván és Kolmár József, pozsonyi gymn. tanárok.
Első rész : Alaktan, l l iv. ára 50 kr. Ugyane
szerzőktől megjelent : , Gyakorlati példatár" a
latin nyelv alaktanához, kis kézi szótárral, l l iv,
ára 50 kr. Mindkettőt kiadta Heckenast Gusztáv.

** „A magyar váltó- és kereskedelmi tör-
vény." Egybeilleszté Szeniczey Gusztáv, királyi
váltófeltörvényszéki biró. Második bővitett kia-
dás, mely a magyar földhitelintézet ügyeiben ki-
bocsátott kir. rendeletet is tartalmazza. Kiadta
Heckenast Gusztáv. — A tizennégy ivnyi munka
ára 1 ft. 60 kr.

** „Justinianus császár institutióinak négy
könyve." — A Corpus juris civilisnek, Kriegel
testvérek által 1858-ban (nyolczadszor) kiadott
eredeti szövege szerint, tanitványai közremükö-
désével forditotta dr. Hoffman Pál, a kassai kir.
jogakademia r. tanára. Megjelent Heckenastnál,
Pesten. 18 iv, ára 1 ft. 20 kr.

** „A hazai fenyitő eljárásra vonatkozó sza-
bályrendeletek", hiteles adatok nyomán összeálli-
totta Résö Ensel Sándor, pestm. t. ügyész. A
munkáoika diszes zsebkiadás, 6'/2 iv. Ára 50 kr.

** „Tájékozás urléri ügyekben," különös te-
kintettel az 1?54. jún. 21-én Erdélyre nézve kia-
dott legf. csász, nyiltparancs 3., 16., 17. és 18-ik
§§-aira. Itta Dorgó Gábor. A harmadfél ivnyi
füzet megjelent Steinnál Kolozsvárott.

** „A jog lénye" bevezetés a jogtudományba.
E jeles értekezés, melyet Hoffmann Pál a kassai
jogakademia tanára, jogtudor és hitea ügyvéd, a
magyar tud. akadémia mult év okt. 12 iki ülésé-
ben székfoglaló beszédül tartott, most külön is
megjelent Éggenbergcr Férd. akadémiai könyv-
kereskedésében, s az 57 lapra terjedő füzet min-
den könyvkereskedés utján kapható.

** „Kalauz a földgömb használatában." Nép-
tanitók számára iri.i Fábián Mihály őszödi lel-
kész, s egyik ipkolwfelügyelő a külső somogyi ref.
egyházmegyében. Megjelent Pesten, Engel és
Mandellónál.

** „Ifjusági olvasmányok" Il-ik kötete. Szer-
keszti és kiadja Bunyitay Vincze.

** „Berta királyné." Történeti regény a XI-
dik századból, irta Bolanden Konrád, forditá Ga-
ray Alajos. Pest, 1863. nyomatott Emich Gusz-
távnál. Kiadta a Szent-István társulat.

'"' „A psychologia vázlata." Dr. Erdmann J.
Eduard alapján tanításaihoz vezérfonalul irta
Molnár Aladár, a pesti reform papnövelde r. ta-
nára." Kiadta Osterlam Károly Pesten.

> ** „A magyar hölgyek arczképcsarnoka" I.
IL füzete; kiadja Pataki József, szerkeszti Kern-
felen Győző. E két füzet a következő ismert nevü
honleányok jól .talált kőmetszetü arczképét tar-
talmazza : Andrássy Manóné, Batthyányi Lajos
özvegye, Bohus-Szögyényi Antonia, Damjanich
János özvegye, Hollán Ernőné, Jókainé, Károlyi
Edéné, Obrenovics Mihályné, Radák Istvánné,
Szegfi Mórné (Emilia), Vachott Sándorné és
Zichy Pálné. — A képek átalában sikerűiteknek
mondhatók, s Pataki műintézetének becsületére
válik.—Minden arczképhez külön életirati szöveg
van mellékelve Kempelentől. A „Magyar hölgyek
arczképcsarnoka" tiz füzetben jelenik meg, össze-
sen 60 képpel; előfizetési ára 15 ft. — J^gy-egy
füzet bolti ára 2 ft.

** „Magyar fényképész." Fényképészek és
műkedvelők számára irta Tömösváry László okle-
veles gyógyszerész. E munka, melynek ára 2 ft.,
három főrészre oszlik. A bevezetésben elő van
adva a fényképészet lényegén kivül annak törté-
nelmi vázlata s a fényképészet folyamata körüli
ljárás. Második főrésze magában foglalja a fény-

képész által megszerzendő készletek, eszközök
és szerek részletesebb ismertetését; a nemleges és
tevőleges fényképek mikénti előállítását s nehány
eljárási módszerét. A harmadik részben ismertetve
vannak a fényképészeti vegytanon kivül mind-
azon nevezetesebb eljárási módszerek, melyeket a
jelesebb fényképészek használni és alkalmazni
szoktak. Tartalmazza azonkivül a fényképészet-
ben előforduló ezerekés anyagok leírását, azoknak
természettani és vegytani sajátságait stb. Meg-
rzndelhető Demjén és Sebes könyvkereskedésében
Pesten.

** „Magyarország helynévtára" negyedik
uzete is megjelent s Orosi és Zwoncsin között
etüsorban eső helyneveket tartalmazza. E füzet-
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t>;l a vállalat be van fejezve. Minden magyaror-
szági helynévnél az illető megye vagy kerület, a
járás, a lélekszám, a divatozó nyelvek, a püspöki
megye, az egyházkerület, a hadfbgadó kerület, az
adó-hivatal, az utolsó posta, valamint a helynek
német és szláv nevezete is részletesen elő van so-
rolva, hivatalos kutforrások nyomán. Előfizetési
ára 4 frt., bolti ára 4 frt. 50 kr.

— A „Hajdusáyi naptár," mely<t Bocskai
Pap Lajos szerkeszt és kiad, a jelen 1864. évre is
megjelent, és sok helyi érdekü becses közleményt
tartalmaz. Ugy értesülünk, hogy a hajdúsági vi-
déknek e naptár évről évre kedvenczebb közlö-
nyévé válik. Ez olcsó kis naptár most már ezer
példányban kelt és forog a hajdu városok népe
kezén.

** (Elöfizetési fö'hivás.) Fekete Szabó Ida
leánynövelde-tulajdonos, fölserdült leányok és
átalában nők számára készült „Világtörténel-
mére" hirdet előfizetést, mely négy füzetben
mintegy 45 ivnyi tartalommal fog megjelenni. Az
első füzet e hó végeig megjelenik, a többi azt
nyomban követi. Az előfizetési összeg, 2 ft., e hó
végeig a tulajdono3 szerzőhöz (Pest, Kerepesi-ut
69. sz.) küldendő.

** („Buvár" czim alatt) K. Rácz Károly 5
hétben megjelenő képes folyóiratot akar kibocsá-
tani, a magyar orvosok és természetvizsgálók
közlönyéül. Előfizetés egész évre 5 frt., félévre
2 ft. 50 kr., mely összeg Demjén és Sebes egye-
temutezai könyvkereskedésébe küldendő.

Müvészeti hirek.
** (A budapesti zenede hangversenye.) A

budapesti konservatorium e hó 14-dikén a mu-
zeum disztermében érdekes hangversenyt ren-
dez, mely azon jótékonysággal is lesz összekötve,
hogy a tiszta jövedelem felét az alföldi szükölkö-
dők javára szentelik. A hangverseny müsorozata
a következő : 1. Hangverseny hegedükre, irta
Ridley-Kobne tanár, előadja 20 konservatoriumi
növendék. 2. „Mohácshoz,11 irta Sujánszky, kar-
énekre tette Engesser tanár. 3. Ducit a „Bravo"
czimü operából, éneklik Hönig Hermina és Nesz-
veda Anna kisasszonyok. 4. Ábránd zongorára,
karra és zenekarra, irta Beethoven, két zongo-
rára, nyolcz kézre és karra átírva, előadja : Ma-
riska Vilhelmina, Engesser, Galoncsar és Zsák.
5. „Szent az isten," kar, Schumanntól, előadják
:i növendékek és műkedvelők. 6. Ábránd hege-
dűre, azerzé Ridley-Kohne, előadja Trux Hugo.
7. „Magyar carneval," szerzette Liszt Ferencz,
előadja Mariska Vilhelmina. 8. Kar, énekli az
,,Unio" személyzete.

** (Három rendkiviili előadás.) Főrangu
urak és hölgyek, mint egykor a horvátországi
szükölködőknek, husvét-hetében, midőn minden
más szinház zárva van, három előadást szándékoz-
nak rendezni az alföldi szűkölködők javára. E há-
rom előadás egy nemzeti dráma, egy még nálunk
elő nem adatott, francziából forditandó vigjáték, s
különböző énekrészek és csoportozatokból fog ál-
lani. Semmi kétség, hogy dús jövedelme nagyot
enyhit azok szükségén, kik annyira rá vannak
szorulva.

** (Diszes albumlapok.) A magyar képzőmü-
vészeti társulat albumának IH-ik füzete megje-
lent és 3 becses képet tartalmaz. Az első Than
Mór festményét „Jelenet az ember tragoediájá-
ból" tünteti elő, sikerült kőnyomatban. Kőre
rajzolta Grimm Rudolf, nyomatott Pollák testvé-
reknél. A jelenet Madách költeményéből azon je-
lenetet ábrázolja, a mint a fold szelleme visszaszó-
lítja Ádámot, ki daczos önbizalommal Luciferrel a
megmérhetlen űrben ismeretlen czél felé repül.
— A második szintén sikerült kőnyomatban Lotz
festményét tünteti elő „Vihar a pusztán." —
Kőre rajzolta Marastoni J., nyomatott Pollák
testvéreknél. A harmadik lap a kassai sz. Mihály
kápolnát tünteti elő, rézmetszet, Doby Jenő ha-
zánkfia müve s már azon tekintetből is figyelmet
érdemel, mert az épitészeti rézmetszetnek ez az
első sikerült hazai terméke. Csak érdemére válik
a képzőmüvészeti társulatnak, hogy tagjait ily si-
került hazai műtermékekkel tudja meglepni és
megnyerni.

Egyház és iskola.
** (Szép alapitvány.) Rozsnyóról irják a „M.

S.-"rak, hogy a szomszéd Csúcsomban a tanitó,
hogy csekély fizetése mellett megélhessen, kény-
telen volt egyuttal bor- és spiritus-mérésre adni
magát. Igaz ugyan, hogy e mellékes foglalatos-
ságot az illető egyházi előjáróság csak azon föl-

tétel mellett engedte meg neki, hogy azt tulaj-
donkép neje kezelje; mindazáltal találkozott
nemeskeblü felebarát, ki a foglalkozásnak e nemét
a tanitó magasztos állásával megegyezőnek nem
találta, 8 hogy a tanitó helyzetén sagitsen; jöve-
delmének szaporítására a rozsnyói takarékpénz-
tárba 500 ftot tett le. E nemeskeblü emberbarát
Zsemberi Adolf tánezmester, ki e szép tetts után
a váróiból azonnal eltávozott. E szerénységgel
párosult szép eljárás méltó, hogy sok kitünőbb
állásúnak példányul szolgáljon.

** (A csorna-premontrei szerzetes kanonokok)
1864-dik évre szóló névtárából kitünik, hogy a
42 tagból álló rendből 18 az általa fentartott
szombathelyi nagy- és keszthelyi kisgymnasium-
ban összesen 660 növendék tanításával, 2 lelkész-
séggel, 2 jószágkormányzással, 2 házfőnökaéggel
foglalkozik, 9 a csornai anyakonventet képezi, 7
pedig még most a theologiai hallgatja.

** (P-'Sten rabbi-növeldét) szándékoznak ala-
pitani a boroszlói ilynemü intézet mintájára, s a
mint hihető, benne a tanítási nyelv a magyar
leend.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadrmia) phil,-törv. és

történettudományi osztályainak f. hó 1-én tartott
ülésében Greguss Ágoston r. tag Emerlezy Géza
fiatal tudósnak az akadémiához megbirálás végett
beküldött „Dialektikai módszer" czimü érteke-
zéséből a Hegel bölcseleti rend- és módszerét
fejtegető részletf-ket olvasta fel. Ismertető az ér-
tekezést bírálatra kiadatni ajánlja, mert előadása
világos, rendszere tudományos, bár nyelve nem egé-
szen szabatos. Birálókul Horváth Cyrill és Greguss
Ágoston, r. tagok választattak. — Ezután Nagy
Márton lev. tag készülő neveléstörténelmi mun-
kájából, a görög nevelésről szóló szakaszt olvasta
föl. — Végül a titoknok mutatott be nehány ér-
dekes küldeményt; nevezetesen Tuttkó József
Kassa városa első pecsétjét 1245-ből, gipsz má-
solatban beküldi az akadémiának, a hozzá való
okmánynyal ea ismertetéssel együtt. Mocsáry
Antal két okmányt küldött, melyek a Rákóczi-tör-
ténet földerítésére szolgálnak; — Balássy Ferencz
pedig hármat, melyek mind a Rákóczi-forrada-
lomra vonatkoznak. B. Prockesch-Osten, cs. iater-
nuntius Konstantinápolyban, és az akadémia
külső lev. tagja, beküldte azon l i kézirat jegy-
zékét, melyeket, mint Mátyás király könyvtára
maradványait, a ízerályi könyvtárban felfedeznie
sikerült. Valamennyien latin egyházi és világi
irók, és görögök latin fordításban.

** (A ko'ozsvári nemzeti szinház) részvénye-
sei jan. 29-én tartották nagy gyüléaöket. melynek
főtárgya volt az intézet jövedelmének folytatására
szükséges intézkedés. A hivatalos jelertés azon
sajnos tényt mutatta föl, hogy a részvényesek tíz-
ezer forinton felül l>vő összeggel vannak hátra-
lékban, mely hátrány minden más intézetnél is
jelentkezvén, Indítványba hozatott a részvény
rendszer végleges megszüntetése s a helyett ala-
pítványok s egyszer mindenkorra történő adako-
zások elfogadása. E mellett azonban, legalább
egyidőre, a részvényrendszert is meg fogják tar-
tani. Az egész kérdésre nézve a részvényesek ke-
beléből bizottság neveztetett ki, mely az országos
választmány mellett közreműködjék, ugy a hátra-
lékok felszedésének intézésére, mint az ujabb
adakozások, s a részvények megujitásának esz-
közlésére.

** (A nyíregyházi takarékpénztár) jan. 26-
ikán tartá közgyülését. Az uj elnök Kovács Ger-
gely megnyitó beszéde után, az intézeti titkár
felolvasta az üzleti kimutatást, mely szerint a
pénztár bevétele 351,687 ft. 41 kr. volt, az inté-
zet vagyona 90,763 ft. 79 krra rugott és a folyó
évi tiszta jövedelem 3197 ft. 94 kr., volt. A jelen-
volt részvényesek, tekintettel honunk idei rend-
kivüli állapotára, 140 frtot a helybeli szegények
számára szavaztak meg; 2 5 % a tőkéhez csatolta-
tott, S°/0-ban pedig a részvényesek fognak része-
sittetni. Ezután az intézet tisztviselőinek ered-
ményteljes fáradozásukért köszönet szavaztatván,
tiszteletdijaik fölemelése ment határzatba.

** ( A rév-komáromi dalegylet) m. hó 24 ikés
tartott alakuló gyülésén Ghyczy Kálmánt tiszte-
letbeli elnökévé választotta.

** (Az elsö magyar átalános biztositó-társa-
ság) életbiztosítási I I főosztályának 1864 január-
ról szóló havi kimutatás szerint 1864 januárban.
Kiállitatott 114 darab halálesetre fizetendő köt-
vénynyel316,550ft., és ezüstben 5000. 48 db. élet-
benfizetendő kötvénynyel 90,369 ft., 162 db. köt-
vénynyel összesen 411,919 ft.

JJIÍ UJSííg?
** (Bazár a fővárosban az alföldi szükölkö-

iök javára.) Gr. Batthyányi Lajos özvegye indit-
ványára, a naponkint borzasztóbb alakot öltő nyo-
mor enyhitésére, ea rőgtöni segélyforrás eszköz-
lésére, a magyar gazdasszonyok egylete utolsó
választmányi gyűlésében elhat írozta, hogy egy
eladási bazárt rendez, melyben előkelő úrnők föl-
emelt árakon fognak egyes apró czikkeket árulni.
A bazár e hó i 1-ikén nyilik meg, a Lloyd-épület
földszinti csarnokában, 12 boltra osztva, melyben
12 bájos bóltosnő szedi a könyörület adóját szü-
kölködő testvéreink javára. A bazárba 50 kr. be-
lépti dij mellett lehet majd bejutni. A fölszerelés
költségeit gr. Bat hányi Lajosné vállalta magára.

** (A ,,kis tévedés" felvilágosításául). A Va-
sárnapi Ujság ez évi 3-dik számában Mi ujság?
rovatban „egy kis tévedés" czim alatt egy akna-
sugatagi keresztelesről levén szó, erre nézve a
következő felvilágositást vettük : Akna-Sugata-
gon a mult hóban három gyermek egyszerre ho-
zatváa az élők sorába, — komáknak egy hajadon,
egy férjezett nő és egy földes ur gazdája hivatván
meg, ezek a kere3zteléskor a lelki atya kérdéseire
„in bene sonantibus" válaszolván, az egyik fi-
gyermeket leánynak, a leány gyermeket pedig
figyermeknek mondván, a szó szoros értelmében
való meggyőződés a komák irányában elmulasz-
tatván, a keresztelés végével ujólagos pólyázás
alkalmával a szülésznő által azon észrevétel téte-
tett, hogy a névadás valósággal el volt hibázva,
mivel a leánynak Gyuri, az egyik fiunak pedig
Kati név adatott a komák járatlansága miatt. —
A kis tévedés tehát nem a lelkiatyát, de a komá-
kat, és talán a tudósítót terheli, ez utóbbit vagy
roszul értesülése miatt, vagy azért, mert tudomá-
sán kivül volt, hogy a kerepztelésnek lényege nem
a névadás. — Egyuttal valamit a folyó hó 24-kén
tartott B.-falvi közbirtokossági gyűlésről, mely
arról nevezetes, hogy a kinevezett elnök nélkül
pár óráig tartván, az elnök megválasztása után
a volt ideiglenes elnök leköszönt, mire a legale
testim nium eljárásának véget vetendő, a szűk
szobában levő egy öl magasságú nagy téglake-
mencze a gyülés közepén termett; egy negyed óra
eltelhetett, mig kölcsönös kérdezgetések történ-
tek a kemencze leomlásának okáról. Végre közö-
sen az határoztatott, hogy füstben nem lehet ta-
nácskozni, s a gyülés este 9 órakor eloszlott. K.E.

** (A kenyérosztó pesti albizottmány) második
szállítmánya a következő : Február 6-dikán. Bá-
rándra 100 kenyér, Sápra 500, és pedig Sápnak 50,
Földesnek 100, Tordának 100, Dancsházának 50,
Nagy-Rábának 50, Nagy-Bajomnak 100, Tetét-
lennek 50; Berettyó-Újfalura 400 k., és pedig J
B.-Ujfalu számai a 150, Derecskének 150, Ba-
konyszegnek 100. — Febr. 7-én. Abonyba 600
kenyér, ebből Abonynak 200, Rékasnak 100, T.- j
Györgyének 100, a t. Várkonyi szőlőbelí szűköl-
ködőknek 100, Tószegnek 100; továbbá Török- j
Szt.-Miklósnak 200, Fegyvernéknek 200. — Febr.
8-án. Kábára 400 kenyér, ebből Kábának 200,
Nádudvarnak 200: Szoboszlóra 300, Debreczenbe
300. — Febr. 9-én. Félegyházára, Csongrádnak,
200, Csányi és felgyői kertészeknek 200, Szentes-
nek 300; Kistelekre, Szeghvárnak 300. — Febr.
10-én. Péterinek 200; Mokrinnak 200, Oroszlá-
mosnak 200, N.-Kikindának 400. — Febr. 11-én.
Kisújszállásra 40 >, fele Kisújszállás, fele Kende-
res számára, Karczagnalí 300; Püspök-Ladányba
— a ladányiaknak — 175, Udvarinak 75, Sze-
repnek 50 db. kenyér.

** (Jótékony czélu tánczvigalom.) Bereg-
megyéből irják, hogy Alsó-Vereczkén m. hó 19-én
az alföldiek fölsegélésére tánczvigalmat rendez-
tek, melyre a szomszéd megyéken kivül a határos
gács-honiak is meg voltak hiva, a nagyszámu
megjelenésökkel még jobban diszitették a külön-
ben is fényes termet. Legkevésbbé volt képvi-
selve Szolyva vidéke és felső Mármaros. KüJon-
ben a mulatság egész reggelig vigan folyt 8 a
jelenvoltak nagy száma után itélve szépen jöve-
delmezett is. Fölemlitést érdemel Breuer Mór
magyar izraelita azon szép eljárása, hogy mind a
terem használatát ingyen engedte át, mind a
szükséges világítást és fölszerelést ingyen eszkö-
zölte.

** (LJszt Ferencz) a bécsi lapok azerint Ró-
mában teljesen elmerült vallási merengéseiben, s
szándéka volna a dömések szőrcsuklyáját ölteni
magára, hogy vezekelve végezze napjait.

** (Szép adomány.) Bene Rudolf, az elhunyt
európai hirü orvos Bene Ferencz fia, 10,000 kÖ'
tétből álló könyvtárat, a m. kir. egyetem orvosi
facultásának ajándékozta.

** (Községi magtár) alakult Ilyefalván Er-
délyben, melynek czélja : szűk termés, tűzvész,
vagy bármi nemű csapás alkalmával, kölcsön
adandó gabona-o3ztalék által segiteni fől a sze-
rencsétlenség altul sújtottakat. Óhajtandó, hogy e
példa mindenütt követésre találjon.

** (A rimaszombati szürszabó-segédek,) em-
berbaráti szeretetüknek közelebbről azon szép
példáját adták, hogy szokásban levő farsangi
tánczvigalmukat a mult hó 24-ikén megtartván,
a bejött tiszta jövedelem egy részét, 10 ftot, egyik
társuk inditványára az alföldi szükölködók szá-
mára ajánlották föl. Ez adományt lapunk szerkesz-
tőségéhez küldötték be az illető helyen kézbesí-
tés végett, mint az utóbb, az „adakozások" rova-
tában látható.

** (Kedvezö állapot.) Vasmegyéből a követ-
kező sorokat veszszük : Hála istennek, sem rab
lások, sem inség, sem egyéb valami szerencsétlen-
ség nem képzik levelem tárgyait. Mig, sajnos!
hazánk lakóinak egyrésze az inség és nyomornak
van kitéve, másrésze gaz rablók által van élte és
vagyona biztosságában veszélyeztetve: mi kedves
megyénkben, ha nem is épen fényesen,— mert mi
sem voltunk az elemek csapásaitól egészen men-
tek, — de még is megvagyunk. — A fsrsangot is
élveztük. Volt már Szombathelyen egy álarezos,
továbbá Körmenden egy, az olvasó-kör által ren-
dezett fényes tánczvigalom, és lesz e napokban
Sárváron is, melynek tiszta jövedelme az alföldi
szűkölködőknek van szánva; követik ezt még
egyik-másik helyen tartandó kisebb-nagyobb
tánczvigalmak. Siinészetben sincs hiányunk. Mig
Körmenden Kovács igazgató társulata működik,
melynek tagjai közöl bizony csak az egyetlen ki-
tünőbb szinész,Libera érdemel fölemlitést:Szom-

bathelyen az ottani ifjuság körében egy műked-
velő-társulat alakult, mely eddig már két színi-
előadást tartott, szép sikerrel. Még négy előadás
fogja ezeket követni, tiszta jövedelmök pedig az
alföldi szűkölködőknek, és egyéb jótékony czé-
lokra van szánva. Igy sem anyagi, sem szellemi
tekintetben nem szenvedünk valami nagy hiányt
s ha valami szomorubb hirt kellene vidékünkön
keresni, legfölebb azt hozhatom föl, hogy van
ugyr.n Vasmegyének is gazdasági egylete, de
tevékenységének — legalább még eddig, — sehol
semmi jelét nem tapasztalhatni, x.

— (Jótékonyczélu vigalom.) Kis-Czellből
jan. 30-ról irják : Mi is tánczoltunk alföldi szü-
kölködő testvéreink javára. Január 27-kén a ko-
rona vendéglőben K.-Czellben tánczvigalmat ren-
deztek avasmegyei ifjak az emlitett czélra. Mesz-
sze vidékről is jöttek vendégek, ugyan azért szép
számmal is lettek a tánczolók. De ha még annyit
még annyian tanczolnak is, kevés balzsam ez a
szenvedőknek. A vigalom kivilágos kivirradtig
tartott, nemzeties s fesztelen és csinos volt. —
Tánczoltak öcséink a csárdást, lengyelt és cze-
oerlpulykát. — Itt azonban az a baj merült fel,
nogy ezt a tánczot most már a kemenesaljiak
nem tudják, — kiment nálunk a divatból. Azon-
ban jött sok kedves vendégünk a belső vidékről,
s vendégeknek előjoguk van, ki is rakták ám em-
berül, tudják rendesen. Szép volt látni azt a moz-
gékony ruganyos hajlékonyságot. De mégis élje-
neztük. — „Vasvármegye vagyon Staier határá-
ban" mondjaaKis-Tükör. — Az örege azonban,ez
a fontoló nép nem tánczolt, csak földszint maradt
bus komolyan s szinte komoran ülte meg, virrasz-
totta át a tánczestélyt. — Szóval, minden rendén
ment. — Csak azt sajnálom, hogy nem Írhatom
meg vigasztalását az éhezőknek, mennyit fognak
kapni testvéreik tánc a jövedelméből. — Mégis
igaz, — bár szomoru dolog, hogy most is mint
hajdan : „sirva vigad (de mégis vigad) a ma-
iJyar.'* Kemenesi.

,' — (Adakozás.) A Vasárnapi Ujság szer-
• kesztőségéhez mult héten beküldetett :

Az alföldi szükö'ködök számára : Riuiaszom-
; bati szűr szabó segédek 10 ft.

A 117 éves Farkas László szánára : Abafal-
váról Molnár-Abafy Erzsébet 7ft., Jász-Apátiból
Balajthy Péter közbirtokos 5 ft.

Nemzeti szinház.
Péntek, jan. 29. ,,4 divitos btteg.'' Pályavigj.

3 felvonásban.
Szo-nbat, jan. 30. „Faust." Opera 5 felvonás. I

Zen. szerzé Gounod. ,
Vasárnap, jan. 31. „AJelencz." Népszínmű

4 felv. Irta Szigligeti. I
Hétfő, febr. 1. „Egy szegény ifju története."

Francziából forditotta Feleki. !
Kedd, febr. 2. „Az álarezos bál." Opera 5 |

felv. Verditől. •
Szerda, febr. 3. „Bánk bán." Szomorujáték

5 felv. Irta Katona József. <
Csütörtök, febr. 4. „Lamermoori Lucia." •,

Opera 3 felv. Zenéjét szerzé Donizetti. j

Budai népszinház.
Jan. 29—febr. 4. „Az ördög pilulái." Nagy

bohózat 15 képlettel 3 szakaszban.

Világos Sötét.
1. H b l - a 3 IIb7-a5A)
2.Hh5—g8 HH2 -c l
3. Va6—d3f tetsz. sz.
4. B— v.H—fm-rt.

SAKKJÁTÉK.
215. sz. f. — Márki Istvántól (Pesten).

Sötét.

e d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

54-ik
VÉSZ J

Világos.
1. e 2 -
2. H g l -
3. F f l -
4. 0 -
5. b 2 -
6. c 2 -
7. a 2 -
8. b4—
9. d 2 -

10. F c l -
l l . V d l -
12. d 3 -
l S . I I b l -
14. B a l -
15. B f l -
16. e 4 -
17. F c 4 -
18. H d 2 -

sz. játszma (Elháritott Evans-csel).
A. tanár és RÉCSI E. tanár között. Pesten,

1862. novemberben.
(V.) Sötét. (R.)

A 210-Jik számu feladvány megfejtése.
(Cs. L-töl Pesten.)

Világos. A) Sötét.
1 d6—d5
2. He5-d5:t Kd4 e4
3. P>dő-d4f tetsz. sz.
4. Va6—j-mat.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben : Fülöp József.
— Buesányban : Tomka Kálmán. — Eperjesen : Roth
Kálmán. — Verbörzőn : Nagy Idái Ferencz. — Gelsin:
Glezinger Zsigmond. — Debreczenben : Sperber F. —
Feslett: Cselkó György. — Bajmakon : Weisz Fülöp.

Szerkesztői mondanivaló.
7039 Akna-Sugatiig. O. P. Sajnáljuk, hogy kivána*

tát most nem teljesíthetjük. Nem lehet oly tág és távol
körbe átcsapnunk arczképeinkkel, különben igen sok és
különféle igénynek kellene ajtót nyitnunk. A levél egyéb
pont;ait örömmel olvastuk, fogadja ön szives üdvözle-
tünket.

7040. Wiesbaden. K. B. A programmokat érdekkel
néztük át Sok szerencsét ;i szép szán;éko inak s a magyar
zenének az idegen földön!

7041. Mert engem ix-in szeretnek. Nem lehet nekik
rosz nevén venni, ha ily rímszörnyi'kkel mulattatja öket.

7042.. Ildikó.-Becsületére válik Írójának. Engedje
meg. hogy, szokásunk ellenére, előre megdicsérjük. A mű
gondos tanulmányt árul el.

7043. Erdélyország vértnnui. És ne vigy minket a
kisértetbe.

7044. Pusztai ház. Kiállja a birálatot — ha a biráló
nem nagyon szigoru ember.

7046. A fehér rózsa. Igen érdekes epizód Petőfi éle-
téből, melynek becsét nagyon emeli az, hogy hiteles kút-
főből jő és igaz. D.; ez nem menti fel az elbeszélőt az elő-
adási szabatosságtól. A müvészet még az igazság és
élethűség irányában is fentartja jogait. Szóval : vagy rö-
videbb adomái alakot ohatanánk, vagy a kinyujtott rész-
letek körül müvésziebb alakitást.

7016 Bécs. Cs—reghy J. Már a mult számban mond-
tuk el véleményünket az iskolázatlan költői hajlam felől.

70í7. fielion stb. Mikép akadhatott rá a mai világban
ama régies, öreges verselési modorra? Mintha egy rég el-
temetett ,,honnyi poeta"' szólalna meg valami kriptából!
Hát hiában haladna az idő?

7048. X-nek. A kérdésre választ is adtunk. A mi né-
zetünk az, hogy a tény igazságára támaszkodunk s ha kell,
ön bizonyítására számítunk.

7049. Déva. K. G. A jeles dalköltőnek szives üdvöz-
letünket s s?erencsekiván;ttunkat!

7050. Nagy-Kőrös. Sz. S. A midőn sajtó alá kerül,
azon perczben tüstént. Tekintettel kell lennünk a meg-
kezdettek folytatása s a szükséges tér iránt.

Folyvást

VASÁRNAPI UJSÁG
és

Politikai Újdonságok
1864-dik évi folyamára.

e7-e5
Hb8-c6
Ff8-c5
d7-d6

Fc5—b6
Hg8-f6

a7-a5
Hc6-e7

0-0
He7-g6

h7—h6
Hf6-d7
Vd8 - e7
Kg8-h8

f7-f5
Bf8-f5:
Bf5-f6
Bf6 -f8:

Előfizetési föltételek:
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt postán

küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva:
Világos. (V.) Sötét. (R) [ Egész évre ( j a n u i t r — d e c e m b e r ) . . . . 10 ft.

Fél évre ( j a n u á r — d e c e m b e r ) 5 ft.19. g2-f8:
20. Pd3 -e2
21. He4—g3
22. Vb3-c2
23. Fa3 -cl
24. Bdl-d3
25. Fe2-dl
26. Vc2-e2
27. c3—d4:
28.Vc2—e4
29. Ve4—el:
30. Bd3—e3
81. Be3-e8
32. Vel-f2:
33. Fcl-b2
34. Vf2—b2:
35. Kgl - f2

Hg6 h4
Hd7—f6
Pc8—e6
Hf6-d5
Ba8—f8

eö-d4:
Ve7-fÖ
Fe6 -h3
Hh4—g2
Hg2—el:
Hd5-b4
Fb6-d4:
Fd4—f2:f
Bf8—e8:
Vf6-b2:
Be8—elf
H-fmat.

Csupán Vasárnapi Ujság:
Egész évre (január—december) . . . . 6 ft.
Fél évre (január—junius) 3 ft.

Csupán Politikai Újdonságok:
Egész évre (január—december) . . . . fi ft.
Fél évre (január—junius) 3 ft.

£CJf~ Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
telet-példánynyal szolgálunk. A pénzes levelek bérmentes
küldése kéretik.

AVasárn. Ujság" cs Pólit. Újdonságok
kiadó-hivatala.

(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

NAPTÁR.^)
Hó-

és hetinap
Katholikus és Protestáns

naptár

7 Vasár
8 Hétfő
9 Kedd

10 Szerda
11 Csőt.
12 Péntek
13 Szomb.

Február
apát

i János
Hushagyó kedd
Hamv. szerda f
Dezsér, Euphr.
Jézsus 5 sz. sebe
Agáb, Barna

€ Rikárd
Salamon
Apollónia
Árpád
Ruphrosina
Eulalia
Barnika

Görög-orosz
naptár

Jan. (ó)
26 E4Xenoph.
27 János Chris.
28 Syriai Efrem
29 Ipoly
30 Nagy Basil
31 Cyril
1 Február

Izraeliták
naptára

Sebat R.
30 Ros-chod.
1 Adar H.
2
3 József
4

•5 Jozafat
6 Sabbath

_0Nap. H o l d -

ug jjhossza

fok vl.
318
319
320
321
322
323
324

3 ! 7
4 7

Ujhold vasárnap 7-én 7 óra 26 perczkor

22
20
19!ö
18'5
175
15 5
14 5
este.

p. Il fok vl.
8||813 32

10|!328 Ő4
12:344 6
13 358 59
14 ll 13 24
16! 27 20
17!; 40 46

kél

ó. p.
6 41
7 14
7 45
8 14
8 43
9 13
9 471

ó. p.
5 12
6 33
7 54
9 13

10 28:
11 40

TARTALOM.
A csetneki régi templom (képpel). — A hittagadcí

(folyt.) Jókai Mór. — Senki sem boldog halála előtt.
Soós Mikióit. — Tóparton. Komáromi K. — Hírlapirodal-
munk a 19 ik században. Szinnyey József. — Az érzékek
kölcsönös helyettesitése (vége). Szeberényi L. — Virágos
kert a Tátrában (képpel). — A bátyus zsidó (XXXVII-ik
kép a hazai népéletből). — Képek az állatéletből. A pók
(folyt). Dr. Sz. - Az álomról. Dr. Egger. — Az eperjesi
kollegium s az austráliai kiállitás. — Égy öreg órás s egy
uj zongora. Péter Pál. — Kalocsa 1602-ben Telepi Gyula.
— Egyveleg. — Tárház : A magyar tud akadémia uj
jutalomtételei. írod. újdonságok. Müvészeti hirek. Egyház
és iskola. Közintézetek, egyletek. Nemzeti szinház- Budai
népszinház. Sakkjáték. Szerk, mondanivaló. Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert (lakása : magyar-uteza 1. szám alatt).
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azon

magyar könyveknek,
melyek

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

Ujabb
I'«'<öJHől máig. (Petőfi S.arczképével) K.8-r.

. (320 kp.) Füzve 2 ft. Diszkötésben 8 ft.

Gróf Dessewfiy József irodalmi hagyományai.
Kiadta Kazinczy Gábor. III. kötet : Gróf Dessewffy József levelezése
Kazinczy Ferenczczel 1793 — 1831. N. 8-rét (389 lap.) Füzve 2 lt. 50 kr.

Az első és második kötet egyenkint ugyanazon az áron kapható.

lÁui l ra i l l ik lnt í \ vá(y\rária\í ReSénY Bethien Gábor fejedelemJOSlKa itJlKlOS. A V e g V d l i a K . k o r á b ól. Három kötet. 8-rét. (175, 177
172 lap ) Füzve 3 ft.

Gr. Majláth J. Magyar regék, mondák és népregék.
Forditotta Kazinczy Ferencz. Kiadta Kazinczy (iabor. 8-rét. (VI. 361 lap.)

2 f kBorítékba füzve
p

2 ft. 50 kr.

Asbóth L A hadvezér éj a hadtudomány alapelvei.
Az újabbkori hadjáratok történetével felvilágosítva. Két kötet. 8-rét. (320, 319 1.)
Füzve 5 ft.

Frankenburg Ad. Az öreg Bolond Miska kalandjai,
szárazon és vizen, mennyben es pokolban. 8-rát. (287 lap.) Fűzve 2 ft.

Zilahy Károly. Magyar koszorúsok albuma, irói éiet éS
jellemrajzok. Mutatványokkal és tizennégy aezélraetszettel. Nagy-8-rét (120 lap).
Diszkötésben 5 ft.

KÍHVÍI n s s y p í r v i i i t n t t m u n k á i ^,Iásodik böv> te« k i a d á s To\di
U d l c d yjjjjuy^^ j i*ji»"ji/fc i n u i n i i u t rerencz által. A szerző arczke-

pével. Hat kötet. 8-r.(207,221, 206,230,215, 256 lap.) Nyom. papiron füzve 4 ft
Velin-papiron, diszkötésben 8 ft.

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

Gróf Széchenyi István politikai iskolája, saját müveiből
összeállitva. Két kötet. N.-8-rét (384, 456 lap). Ára füzve ő ft.

l l l l m PíílvílVf"7í*l-A Já t a u á c s o k világba lépő fiatal leányok
Jl l l ld. rd iydVLAeiO. számára. Kis nyolczadrét. (432 lap.) ~

Konek Sándor. Dr. Egyház-jogtan kézi-könyve.
Különös tekintettel a magyar szent korona tartományaira. Nagy nyolczadrét.
710 lap. Fűzve 4 ft. 50 kr.

Ökröss Bálint. Atalános törvénykezési eljárás
peres és perenküli ügyekben, a legujabb törvényhozás szerint. Felvilágositó jegy-
zetekkel és kimeritő irománypéldákkal, birák, ügyvédük s a közélet használatára.
1863. Fűzve 5 ft.

ritékba fűzve 2 ft. Diszkötésben 2 ft. 80 kr.

Tarkanyi Béla. Hajadonok őrangyala.
tató papiron két képpel vászonba kötve 1 ft.
Velinpapiron öt képpel bőrbe kötve, aranyvágással 2 ft. 50 kr. Diszkötésben 5 ft.

A IYiao-Víir p m l l P r knnwtávíi l'«k>» Albert, a Vasárnapi Ujság szer-I l l d g y d l eiIJUei KÜIl} VlHId, k e s z t ó j e felügyelete alatt. Négy kötet
2 ft. Postán bérmentesen küldve 2 ft. 50 kr.

Ökröss Bálint. Magyar polgári magánjog az ms ik évi
törvényhozás és az országbírói tanácskozmány módosításai nyomán, átdolgozott és
bővitett második kiadás. Fűzve 5 ft.

Függelék az ideiglenes törvénykezési szabályokhoz.
Az uj törvénykezési rendszer behozatala óta kibocsátott szabályrendeleteknek,
felhívás és hit ek s adatok nyomán összeállitott teljes gyűjteményei. Nagy 8-rét.
Elsö folyam. Első fűzet 80 kr. Második füzet 60 kr.

Szeniczey G. A magyar váltó- és kereskedelmi
törvény az 1840 : XV., XVI., XVII., XVIII, és XX., ugy az 1844 : VI. törvény
czikkekböl, az országbírói értekezlet által javaslatba hozott ideiglenes törvény-
kezési szabályok és egyéb a váltótörvénykezésre vonatkozó és időközben kiadott,
legfelsőbb rendeletek szerint összeállitva, ugy nemkülönben a magyar földhitel-
intézet peres ügyi inek gyors elintézése tekintetében kibocsátott legkegyelmesebb
királyi leirattal függelégképen ellátva. Második bővitett kiadás. Nyolczadrét.
(215 lap.) 1 ft. 60 kr.

Justinianus császár instiíutióinak négy könyve.
A eorpus juris civilis, Kriegel testvérek által 1858-ban (nyolczadszor kiadott
eredeti szövege szerint tanitványai közremüködésével forditotta Dr. Iloffinanu
Pál. 8-rét. (274 lap ) Füzve 1 ft. 20 kr.

Híaí»llíLr Tó'Z'Spf I r í í l v t í i n K ü l ö n 0 8 tekintettel a műegyetemi, keres-
IfldLIllH. UUZ.&C1. l l d l ^ U H l . kedelmi s reáltanodái ifjuság szükségleteire

a legtekintélyesebb bel- s külföldi munkák nyomán. I sö füzet. 8-rét. (208 lap.)
Fűzve 60 kr.

Kautz Gyula, jogtudor. Politika vagy országászattan.
tekintettel a két müvelt világré.-iz államintéziaényeire és törvényhozására rend-
szeres kézikönyvül. Nagy-8-rét. Két kötet, fűzve 4 ft.

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

I e i » l í » r P t t í í r N é l k u l ö z h e t l e n segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb
ISIIICI C H t t l • tudományok és müvészet köréből lehetőleg minél több érd-kes tár-

gyat és egyéniséget betiisorozatos rendben megismertet Tiz kötet: A—Zwingli.
Ára egy kötetnek 1 ft Öt kötetben vászonba kötve 12 ft.

Szász K. A vers-szavalás és gyakorlati kéei-könyve.y
t. (316 lap) fűzve 1 ft.

Elsö Napoleon császár élete. A le^ i te lesebb kllttók után- Czim-p
(504 lap) füzve 2 ft. Diszkötésben

g
képes harmadik kiadás. Kis 8-rét.

3ft.

Asbóth Lajos emlékiratai
8-rét. (I. 288, lI. 160 lap.) Borítékba füzve ára

és 1849-ki magyarországi
. Második kiadás. Két kötet.

3 ft.

Lauka Gusztáv. Szellemi szikrák. ^
zései és élczes mondatai. 8-rét. (XVIII. 804 lap.) Borítékba füzve ára

Horváth Mihály. A magyarok története
kiadás. 8-rét. (586 lap.) Ára fűzve 2 ft. 50 kr. Vászonba kötve

2 ft.

3ft.

Ollendoríf H.G. eredeti angol nyelvtani uj tanrendé,
melyet követve, nehány hónap alatt lehet olvasni, irni és beszélni tanulni.
A magyar tanulók használatára átdolgozta Egán James. Füzve 1 ft. 50 kr.

Okrucky Justinián. Magyar-olasz nyelvtan. Oktatás az
olasz nyelvet tanitó segitségével, vagy anélkül is megtanulni. Füzve 1 ft.

Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan. (364 iaP, s-réo
1 ft. 60 kr.Füzve

Magyarország gyümölcsészete színezett rajzban.
Hazánk első rangu gyümölcsészei közreműködésükkel. Szerkeszti Girókuti 1*
Ferencz, a „Falusi Gazda" szerkesztője. Hat fűzet. 4-rét. 24 színezett gyümöles-
kép, ugyanannyi átmetszeti rajz- és leírással együtt. g ft.

Hüppmann Antal, TZ!^^SL^ szakácskönyve.
vagyis : a valódi szakácsművészet. Harmadik tetemesen bővitett kiadás. 8-rét.
(316 lap.) Borítékba fűzve 1 ft. 50 kr.

'A^J—** Figyelmeztetés a t. cz. vidéki közönség számára, különösen oly helyekre nézve, a hol könyvkereskedés nincsen. —
^**~ Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen a fennevezett kiadó-hivatalhoz intéthetök, a mely a szétküldést

poata-uton eszközlendö és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 f'tot tesz, bémit-utesen- Az illető ÖÍ
vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomtatja Landerer éi Heckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten, 1864

Pest, februárius 14-én 1864.

Elöfizetési föltételek 1864-dik évre
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 16 ft. Fél évre í> ft b e r '
Csapón Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csnpan Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

háro
mára hirdetményeket elfogad, Hainburg e's Altonában : liaiiMPiiNtpin és Voeler — M Frankfurt-
ban : Otto Moltirn és .lapger könyvkereskedése; Bécsben : Oppplik Alajos - és Pesten • a ker-
fPNZ-ea7.dás7.ati Ogyniikseg i», Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, kalön minden igtatás után 30 njkr

A magyar nyelv és nemzeti szellem
egyik elsö rangu bajnokának arczképével
tartozunk még olvasóinknak. Azon férfiúról
szólunk, ki hü tagja volt azon kis, de lelkes
csoportnak, mely a tespedés és sülyedés szo-
moru korában ernyedetlen kitartással és
szent buzgalommal működött a nemzeti
nyelv és irodalom megmentésén és fejlesz-
tésén. Szemere Pál meg is érte nyelvünk
diadalát, minek reménye félszázaddal előbb
csak nehány jelesnek ábrándos lelkében élt.
Az akadémia ünnepélyes közgyülésén a fel
lengő szónok, Kazinczy Gábor
csake napokban elevenité föl em-
lékét, s mi is megragadjuk ez al-
kalmat az érdemdús úttörő pá-
lyájának méltatására.

Szemere Pál 1785 febr. 19-én
született Péczelen Pestmegyében,
ősrégi nemes családból. A szülői
háznál gondos nevelést nyert;
a t v J a gyermekei javáért nem is-
mert áldozatot, s végig próbálta
velök tanintézeteink nagy részét:
Budát, Kun-Halast, Köröst, Pá-
pát, Pozsonyt és Patakot. Pál, a
szelid és gyönge gyermek, már
az iskolában egészen könyveinek
élt.. — Nyilvános tanulmányai
végeztével 1808-ban letette az
ügyvédi vizsgát. Elérkezett az
idö, midőn pályát kellett válasz-
tania, s az ifju Szemere azon szi-
lárd elhatározással jött Pestre,
hogy a megvetett s elhanyagolt
magyar nyelv és irodalom müve-
lésére szenteli életét. Első költői
kísérleteivel az akkori hírlapok-
ban : a bécsi Magyar Kurir és
Jiirmondó 1802-4-iki folyamá-
ban lépett föl, s külön „Poétai
fengék«-et adott ki, de az iro-
dalom barátai csak 1807-ben is-
? n w t e £ me£ nevével, midőn
A Cl -aZ,ai Tud6sitásaiban a

közi[fől T b ^ K a z i l í c z v F e r e n c z

fciífn í I i i / J 0 ^ vitát (Csokonai sirszobra
felett) lelkes fo szólalásával befejezte A hü
tanítvány kísérlete főleg a mester figyelmét
vonta magára, s a következö évben Kazin-
czy vál személyesen is megismerkedvén, vele
egy negyed századon át - haláláig - szi-
ves atyafi viszonyban és levelezésben állott

S z e m e r « P á I.
(1785-1861)

Majd Vitkovics és Horvát L t vári barátai-
val egyesülve, kis irodalmi kört képeztek; e
„triász" a központban mind teljesebb dia-
dalt vivott ki K|zinczy nézeteinek, állhata-
tos harczot folytatva azokkal, kik elfogult-
ságból vagy csökonösségből a nyelv reform-
ját az irodalomban ellenezték. Nemsokára
az öt évvel ifjabb és késöbb fellépett Köl-
csey Pestre jővén, köztök a legszorosabb iro-
dalmi és személyes barátság fejlődött; s
utóbb az ó-nyelvhez makacsul ragaszkodók
táborából intézett megtámadásra közösen

SZEMERE PÁL.

dolgoztak feleletet, mely azonban kimélet-
len hangja által mindkét részen még na-
gyobb fokra csigázta az elkeseredést.

Szemere péczeli birtokát csekély áron
haszonbérbe adva, egész lélekkel folytatta
tanulmányait. 1810-ben szigoru állapotba
jutván, Kulcsár lapja mellett segédszerkesztő

lett. Eredeti és forditott költeményeivel
nem egyszer nyerte ki a még kicsiny, de

; értelmes közönség tetszését. Elsö kitünőbb
| költöi müve Vida Lászlóhoz, a magyar szi-
I nészet áldozatkész pártfogójához intézett
hires Epistolája volt. Sonettjei, — nálunk

I az elsők e nemben, — Kazinczyéival együtt
J jelentek meg, s három izben adá ki a „Dalo-

kat, azoknak, a kik szeretnek."
1814 forduló pontot képez életében. —

Ekkor vette nőül Szemere Krisztinát, kitől
Képlaki Vilma név alatt nehány csinos vers

jelent meg. Az ifju férj meg akarta
mutatni, hogy a gyakorlati élet
embere. — Egyidőre felhagyott
kedvencz foglalatosságával, falusi
jószágára vonult, s Pestmegye al-

- ügyészévé neveztetvén ki, — j<5
gazda és pontos tisztviselő lett,
s csak éjeit forditotta irodalmi
munkásságra. — 1818-ban egy fő-
rangu társaság szövetkezett ma-
gyar drámai előadásra, s evégre
Körner „Zrinyi"-jét jelölték ki,
nem müvészi értéke, hanem ha-
zafias érzülete miatt. A szerep-
lendő nök kérésére Szemere ma-
gára vállalta leforditását. E da-
rab elsö, sikerült jambusokban
irt tragoediánk.

1826-ban hivatala miatt is-
mét állandólag Pestre telepedett.
1828-ban az akadémia alapsza-
bályai kidolgozására kiküldött
bizottmány tagja volt, és 1831-
ben rendes taggá választották.

Kedvencz eszméje volt 1806.
óta egy irodalmi folyóirat, s
husz éven keresztül három izben
adta, s megválasztás nélkül is,
azoknak rendelkezése alá összes
készletét, kik a gondolatot gyak-
ran épen tőle vevék. Most a ked-
vezö véletlen Pestre hozta csekei
magányából régi bajtársát, s az
éveken át táplált szándok telje-

sedésbe ment. A Kölcsey vei „Élet és Lite-
ratura" majd „Muzárion" czim alatt ki-
adott aesthetikai és kritikai becses füzetek
(1826—29 és 1833) élénk és maradandó
hatást tettek irodalmunkban.

Irodalmi müködése méltatásában számba
kell vennünk azt a hatást is, melyet — sok-

7-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.


