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III. Napóleon. IVanezia császár. 
Néhány év óta mindennapi beszéd, vélekedés és hírlapi 

czikkek tárgya ama napjainkban igen nevezetes, világérdekíi 
szerepet vivő férfiú, kinek arczképét mai számunk hozza. 

Nemcsak egyéni tulajdonságai, nemcsak a személyével szo
ros kapcsolatban levő viszonyok teszik e férfiút a közönségesnél 
egészen másszerü érdekűvé; 
hanem a fényes magas polcz, 
mellynek közeléből is szám
űzve volt huzamos ideig, 
mellyre önerejéből fel tudott 
lépni, mellyen mai napig erő
sen meg tudott állni, mellyről 
nyomatékos szavazatot vet a 
mivelt világ sorsának mérle
gébe , és a mellynek megdön
téseért s fentartásaért annyi 
vér folyt már, a mennyibe ta
lán az egész világ összes trón
jai sem kerültek. 

Kora ifjúságától trónfogla
lásáig sok mindenféle, hely-
lyel közzel kalandos viszon
tagságokkal bővelkedik Lajos 
Napóleon élete, s kinek illyen 
sors jutott — ha épen nem 
közönséges származású — ar
ról sokat és sokfélekép szok
tak irni. — Ez osztályrész a 
mostani franczia császárnak 
is bőven kijutott s annyiféle
képen , a hányféle volt az öt 
figyelemmel követő írók haj
lama vagy ellenszenve. 

Világérdekü nevezetessége 
ott kezdődik, midőn a franczia 
elnöki székbe ült. E pillanat
tól kezdve nőttön növekedett 
a fesztilt figyelem, mellyel a 
gondolkozók és jövőbe nézők 
serege Lajos Napóleon felé 
forditá tekintetét, minden tettét vizsga szemekkel követve s mai 
napig sem véve le azokat a rejtélyes emberről. 

Midőn az elnök császári trónná alakitá székét, a figyelme-
zök serege elálmélkodék, s azóta hogy a fényes trónt erősen 
megüli, napról napra szaporodik bámulóinak száma, kiknek bár 

Li.jo< Napóleon, franczia csásiár. 

sokfelé ágaznak a rendkívüli férfiú fölötti nézeteik; abban megle
hetősen egy a vélemény, hogy Lajos Napóleon nagy ember. 

Hatalma kezdetétői fogva megmutatta L. Napóleon, hogy 
tud akarni, s a mit egyszer akar, azt végre is tudja hajtani. — 
Határozott akaratának élő tanúsága, trónralépése; rendkívüli 

tervezéseinek s kiviteli ügyes
ségének meglepő példája, az 
angol-franczia szövetség. 

Egész mivelt világon alig
ha volt két ollyan nemzet, 
melly annyira hideg, olly ke
serűséggel telt szívű lett vol
na egymás irányában, mint 
az angol és franczia, mióta 
angol hozzájárulás által bu
kott meg a francziák bálvá
nyozott császárja, I. Napóleon. 

És ime, a nagy császár uno-
kaöcscse jónak látja az orosz 
ellen háborút viselni, ezen 
háború biztosítására pedig 
szükségesnek tartja az angol 
szövetséget. Szükséges : te
hát meg kell lenni 1 — szóla 
magában — s alig kerül egy 
évbe, hogy a két egymástól 
idegenkedő nemzet nemcsak 
összebékül, nemcsak frigyes 
szövetségbe lép; hanem forró 
szeretetté, hü barátsággá ala
kul bennök az előbbi hideg 
idegenkedés s ugyanazon an
gol nép, melly néhány év előtt 
akárhányszor jóízüket kacza-
got a színpadain mulatságos 
szerepekben előáltított I. Na
póleon felett, az ö unokaöcs-
csét, Hl. Napóleont, pár hét 
előtt hallatlan lelkesedéssel 
fogadja büszke szigetének ki

kötőjében , örömittas rivalgással kíséri óriás fővárosának egyik 
szélétől a másikig, mellynek ablakait drága szőnyegekkel díszes 
lobogókkal ékesíti, ünnepélyeket, lakomákat rendez tiszteletére, 
virágokkal hinti be útját; szóval kimeríthetltn a hódoló tiszte
let pazarnál pazar a bb jelenségeiben. 



Ez Lajos Napóleonnak eddigelé legremekebb mesterműve, 
s legnagyobb büszkesége is lehet, fényes jelenjének. 

Mi jövőjét illeti, ahoz látnoki tehetség nélkül lehetlen szó
lani, szolunk tehát még néhány sorban, kiegészítésül, múltjáról. 

Lajos Napóleon született Parisban 1808. évi april 20-án. 
Szülői Bonaparte Lajos, I. Napóleon császárnak harmadszületésü 
öcscse , és Beauharnais (Boárné) Hortenzia, szinte a császárnak 
mostohaleánya. Atyja rövid ideig hollandi király volt, de királyi 
székéről szabad akaratából lelépvén St. Leu (Lő) gróf czimmel 
magán életet élt, s nejétől törvényesen elvállván, a kis fiút egy 
ideig Olaszországban, később a császárság megbukása után, 
Helvecziában arenenbergi jószágában, részesité édes anyja a ne
velés első kezdeményeiben. 

Az ifjú herczeg jókor kitünteté előszeretet azon katonai tu
dományok iránt, mellyekben olly jeles volt nagybátyja, kit ö 
bálványozott, s kinek ö választott kedvencze volt. 

Tanulmányainak több rendbeli gyümölcsét rakta le katonai 
tudományos irataiban , mellyek közül kiváltképen „Tüzér-kézi
könyv" czimü munkáját részesitik legtöbb elismerésben a szak
értők. 

Ifjú korában közel érintkezésbe került a felső olaszországi 
1830- és 1831 aki mozgalmakkal, mellyek elnyomása után kény
telen lön édes anyjával együtt, Angolországon át, Helvecztába 
menekülni, s miután több izben megkísérté családja részére el
foglalni a franczia királyi széket; végre 1840-ben fogságba ke
rült, mellyet 1846-ig Ham erősségben tölte. 

Fogságából megszabadulván — minek eszközlésére közvé
lemény szerint a kormány behunyá szemeit — Angolországba 
menekült, s nagyobbrészt ott tartózkodók 1848-ig, melly év feb
ruár havában kitörvén a forradalom visszatért Francziaországba, 
s erős pártküzdelem közben országos szavazat utján megválasz-
taték köztársasági elnökké. 1851-ben dec. 2-án, tetemes válto
zásokat tön a kormány kezelésben, s mindinkább a nagybátyja 
alatti kormányrendszer felé törekedvén 1852-ben Francziaország 
császárjává lőn kikiáltva roppant szavazattal, s nemsokára Mon-
tijo Eugénia thebai herczegnövel házasságra lépett, melly szö
vetség mai napig gyümölcstelen. 

Viselt dolgait, 8 a személyével szoros összeköttetésben levő 
eseményeket hetenkint megírja a „Politikai Újdonságok" vala
mint azon merényröl is körülményesen tudósitá olvasóinkat, 
melly, csaknem egy hajszálon mult, hogy véget nem vete Lajos 
Napóleon életének, s egyszersmind alkalmul szolgált, nem min
dennapi tanúságot tenni, mind személyes bátor szivéről, mind 
éber lélekjelenlétéröl. oo 

E g y l ö v é s á r a . 
IrU JÓSIKA JÚLIA. 

(Folytatás.) 

Pár hét alatt minden megváltozott. Adrienne, ki anyja 
halála óta csak házi körében élt, engedvén végre atyja s Alfréd 
kéréseinek, egy tánezmulatságban jelent meg , hol elég szeren
csétlen volt, főkép bájos táncza által, egy öreg s tehetős angol
nak annyira megtetszeni, hogy Duprat házánál bevezettetné 
magát egy közös ismerősük által, s azóta a szép Adrienne leg-
buzgóbb udvarlója lőn. 

Tomkins ur, — ez volt az angol neve — ifjúkorában Lon
donban tánezmesteri hivatalt vitt, s olly ügyesen mozgatta lá
bait, hogy 400 font, az az 10,000 v. írt. évi jövedelmet összetán-
czolt magának; de eljővén az idö , hol lábai részint az évek 
súlya, részint a köszvény által elgyengülve, nemcsak tánczolni 
nem akartak többé, de ollykor még mozdulni sem, ennélfogva 
véget vetett működéseinek és magánéletbe vonult vissza. Mivel 
pedig Brüsszelben 10,000 frankból sokkal úribb módon élhet az 
ember, mint Londonban 400 fontból, Belgiumba költözött az 
öreg ur, s annak fővárosában telepedett le. 

Egyelőre Adrienne nevetve fogadta hódolatát, s Alfréd is 
gyakran tréfálgatott vele öreg udvarlója felett; de látván, hogy 
Duprat ur napról napra nyájasabb s előzőbb lőn Tomkins ur 
irányában, ugy tetszett nekik, mintha sötét felleg kezdené sze
relmük egét elborítani. 

Egy este Tomkins ur szokása szerint eljött Dupratékhoz, 
és Adrienne hon nem lévén, mert Vnnderelsztnével s fiával szín
házba ment, olly meghitté lön nem sokára a társalgás a két fér
fiú közt, hogy az öreg angol őszintén bevallotta a festőnek 
mikép leánya kezét megnyerni leghőbb óhajtása volna, de 
Adriennét megkérni nem meri, mert fél, hogy visszautasittatik. 

Ne féljen semmit, tisztelt barátom, — biztatá a festő a leg
nyájasabb hangon az őszhaju kérőt, kinek tízezer franknyi évi 
jövedelme Dupratra nézve oly vonzóerővel bírt, hogy éjjel nap. 
pal csak arról álmodott: — leányom sok észszel s meggondolt
sággal bír minden fiatalsága mellett, s teljes mértékben méltá
nyolni fogja ön ajánlatát. Majd beszélek vele, s minden akadályt, 
— ha létezhetne — elhárítok útjából; ön eljön aztán holnap
után este, s megkéri öt annak rendé szerint. Jót állok érte, hogy 
kedvező feleletet nyerend. 

De Alfréd ur? — rebegte a vén kérő, kinek az egyes sza
vak s pillantások, mellyeket féltékeny szemei észrevettek volt, 
most eszébe látszottak jutni. 

Oh attól nincs mit tartania, kedves barátom, — vágott sza-
vába a festő, — nagyon szeretik egymást, de csak mint ifjúkori 
barátok, mint testvérek ; tudja, hogy úgyszólván együtt nevel
kedtek. Legyen nyugodt, holnapután kedvező feleletet nyerend 
leányomtól. 

Akkor egész jövőm boldogsága meg van alapítva! — felelt 
Tomkins ur. 

Mint szintén az enyim is; gondola Duprat, kezeit dörzsöl
vén , mig vendégétől bucsut vett; csak Adrieune-t reá tudjam 
venni, hogy el ne utasítsa azért az üres erszényü Alfrédért. 

Mikor Tomkins ur kiért a folyosóra, Josephine már készen 
várta őt prémes kabátjával, nagy sáljával s esernyőjével,— 
mi nem volt csuda, mert hallván konyhájában, melly épen az 
ebédlő alatt volt, hol Duprat vendégével mulatott, az élénk be
szélgetést , — engedett kíváncsiságának, s fellopódzván, már 
jó félóra óta lesben állt az ajtó közelében, s a két urnák minden 
szavát hallotta, mérgelődvén, hogy gazdája szép leányát pénzért 
akarja feláldozni. •• • • — -* 

Mindamellett nagyon érthető módon tartotta Tomkins ur 
felé balkezét, mikor felnyitotta a ház ajtaját, gondolván, hogy 
olly Ígéretek után, millyeneket épen most nyert Duprattól, csak 
előáll az öreg ur egy kis borravalóval; de csalatkozott; egy fillér 
sem esett markába, azért becsapván az ajtót a távozó vendég 
után, mérgesen mormogott: egy fillér sem 1 eredj csak vén fukar, 
ezért lakolni fogsz! 

* * 
Elérkezett végre a Duprat által kitűzött nap, melly vélet

lenül épen szombat volt. Adrienne búsan s könyek közt tölte 
azt, mert atyja szokatlan szigorral bánt vele, s olly elhatározót 
tan nyilatkozott Tomkins ur mellett, hogy a szegény leány nem 
tudta mitévő legyen, s mikép utasítsa eí ad Utált kérőt, a nélkül, 
hogy szeretett atyja egész haragját vonja magára; 22ert Tomkins 
ur ajánlatát el nem fogadni, és hü maradni Alfrédhez, arra el 
volt határozva, akár millyen fordulatot vegyen is a dolog. 

Az öreg szolgálónak ellenben igen jó kedve volt, mind
amellett, hogy fiatal úrnőjét, kit mint tulajdon gyermekét sze
retett, szivéből sajnálta. 

Sürgött, forgott szokatlan élénkséggel, s tisztogatta az 
egész házat, a pinczétől a padlásig, mint az Brüsszelben szom
batonként minden háznál szokás. 

Végre, estefelé a ház előtti járdára került a sor, mellyet 
megsepert s megmosott; de a helyett, hogy jól letörölte volna, 
miként ezt olly csikorgó hidegben a többi szolgáló tette, hogy 
sikamlós jéglemezzel be ne borittassék a járda, rajta hagyta a 
vizet, sőt több izben, mikor ez már meg kezdett fagyni, újra 
megöntözte, ugy hogy rövid óra múlva tükörsima jéglappá vált 
az egész ház előtti járda. 

Most tiszta kötényt és főkötöt vett magára, s állást vőn a 
konyha ablakánál, melly a járdával épen egy irányban volt, » 
konyha félig földalatti lévén. 

Alig állt ott, közeledni látta Alfrédot, ki hazajött F*** ur 
irodájából. 



Pszt — pszt! — mond a szolgáló, de többször kellett ezen 
figyelmeztetést ismételnie, annyira el volt merülve az ifjú bus 
gondolataiba. 

Vigyázzon magára, Alfréd ur! — folytatáJosephine, mikor 
végre az ifjú feltekintett, — nagyon sík a járda. 

Ezen szavak által figyelmeztetve Alfréd, kikerülte a ve
szélyt; és gyanítván a vén szolgáló egész magaviseletéből s a 
járda szokatlan állapotából, mikép valami ármányt kohol, felsie
tett szobájába, hogy ennek ablakából lássa, mi fog történni az 
utczán. 

Nem sokára tipegve jött Tomkins ur , s felső öltönye da
czára fénymázos, kissé szük csizmái, ujdon uj kalapja s czitrom-
szin keztyüi mutaták, hogy nagyon kitett magáért az öreg ur, 
élete ezen legfontosabb napján. 

Sietve közeledett a ház felé, azt gondolván, hogy talán el
késett, mert régen fénylett már az utczákban a légszesz lámpák 
hosszú sora, és a legközelebbi toronyóra épen elütötte a hetet. 

De most nem hangzott Josephine intő szava a konyhából, 
s alig lépett T o m k i n 9 ur a ház előtti járdára, csúszni kezdett s 
fel nem tudván tartani magát a kissé lejtős jéglapon, orra 
bukott. 

Egy angol szitkot mormogva fogai, vagy inkább a fogor
vostól vett fogak között, mindenkép igyekezett felkelni; de ez 
nem volt ám olly könnyű dolog, s kézzel lábbal kapálódzva, só
hajtozva s káromkodva , olly tánczot vitt véghez négykézláb a 
sima jégen az öreg ur, melly fiatalabbkori diadalait Terpsichore 
művészetében — a groteskmodorban tudni illik — felülmulta 
volna. 

Néhány perez alatt népcsoport sereglett össze körülötte, de 
annyira elfogott minden embert a nevetés, ezen valóban mulatsá
gos látványra, hogy pár perczig senki sem tudott, vagy akart, 
rajta segíteni. 

Végre Alfréd, megsajnálván vén vetélytársát, kisietett a 
házból 8 az ö segitségével, nem kis eröködés utáD, visszanyerte 
az egykori tánezmester egyensúlyát. 

Alfréd be akarta őt vezetni a házba , de az ellen erélyesen 
tiltakozott az öreg ur, 8 valóban illy állapotban szive királynéja 
előtt semmi esetre sem jelenhetett volna meg. 

Kalapja messze tőle a hóban hevert; szétpattant czitrom-
szin keztyüi csak egyes, a jégtől elpiszkolt maradványokban le
begtek vörös ujjai körül, 8 pantalonja olly sérüléseket s repedé
seket kapott, mellyek csak igen ügyes szabó kezétől várhattak 
gyógyulást. 

Nem maradt tehát egyéb hátra, mint egy szájtátó utcza-
gyerköcz által bérkocsit hozatni, Alfréd segitségével beleülni, s 
haza kocsizni szállására, mellyet hónapokig el sem hagyhatott 
többé; mert az esés, ijedség és meghütés következtében, ugy 
csipegette a köszvény az öreg szerelmest, hogy orvosa csak ta
vaszra nyújthatott neki reményt enyhüléshez. 

Ennek megadtuk volna! — szólt halk hangon, de nevetve 
Josephine, egy kosár hamuval kezében kilépve a házból, s avval 
szorgalmasan behintvén a sima járdát, hogy mások ne kövessék 
Tomkins ur példáját; — de most sietek Adrienne kisasszonyt 
megnyugtatni, ki mit sem gyanit az egész dologról; — s mig 
Alfréd felment anyjához, az öreg szolgáló, valami ürügy alatt, 
a konyhába csalta Adriennét, s elbeszélte neki a történteket. 

Azon szoba ablaka, mellyben Duprat 8 leánya tartózkodtak, 
a kert felé nyilt. s igy semmit sem hallottak az egész zenebo
náról. 

Duprat fészkelődött karszékében, 8 békétlenül várta Tom
kins ur megjelenését; de óra után óra mult a nélkül, hogy ez el
jött volna. Végre megunván a várakozást, mérgesen felugrott a 
festő, elővette kalapját, köpenyét s a kávéházba sietett, hol sö
rözéssel s dominőzással töltötte idejét, mig végre éjfél után haza 
került 

Másnap reggel egy levélkéből, mellyet Tomkins hozzá inté
zett, megtudta ugyan az egész dolgot; de az angol meg nem ne
vezvén a helyet, hol olly porul járt, nem gyanitotta, mikép 
nem minden a véletlen mive volt, s avval vigasztalta magát, 
hogy jövendőbeli vejét mindennap meglátogatá. 

Többnyire ennek késő reggelije idejében vetődvén oda, el

költötte vele együtt Tomkins ur jó spanyol borait s ludmájas 
pástétomait; mi fájdalom annyira megerősítette szándékát, hogy 
az ezen élvezetek nyújtója leánya férje legyen, mikép szegény 
Adrienne látta, hogy ki nem kerülheti sorsát, hacsak valami 
szerencsés véletlen nem segít rajta; mert minden kérésére, min
den állítására, hogy ki nem állhatja a vén angolt, atyja csak 
annyit felelt : tízezer frank évi jövedelem olly szerencse, melly 
nem gyakran kínálkozik, kivált szegény leánynak; s lelkiisme
rete nem engedi azt elszalasztani. 

* 
* * 

Igy állottak a dolgok, midőn a véletlen érintkezésbe hozta 
Adriennét az Osborne családdal. 

Ellinor szavának állt, meglátogatta másnap a fiatal mű
vésznőt s megtudván, hogy egyszersmind zongoratanitónő is, 
felkérte őt, hogy kis leánykájának leczkéket adjon , mire Adri
enne , megnyerve Ellinor szelíd nyájassága által, kedvező fele
letet adott. 

Igy tehát minden héten háromszor a déli órában, Osborne-
ékhoz ment Adrienne s a kis Anna olly sok jó akarattal s ügyes
séggel fogott a tanuláshoz, hogy nemsokára a Satal tanítónő 
kedvencz tanítványa lön. Ellinor igen sok örömet talált leánya 
haladásában s mindig jelen volt a leczkék alkalmával. 

De nemcsak anyja, hanem — ugy látszék — atyja is, nagy 
érdekkel kisérte Anna rendkívüli képességét; mert igen gyakran 
megjelent Ellinor szobájában a lcczkékre kitűzött órában, s több
ször nemcsak nagy szívességgel fejezte ki háláját a szép tanítónő 
iránt, hanem ollykor csinos és becses ajándékokkal is ügyekezett 
azt bebizonyítani. 

A fiatal művésznő vonakodott ugyan ezek elfogadásától, de 
végre engedett Ellinor kéréseinek , ki örömmel látta férje növe
kedő részvétét s szeretetét kis leánykája irányában, ki iránt 
Lionel eddig olly közönyösnek mutatkozott, mi nem egy könyébe 
került a szerető anyának. 

De fájdalom nem atyai szeretet volt az, mi Lionelt olly 
gyakran hozta családja körébe, hanem egészen más, és korántsem 
olly tiszta érzés, ö el volt bájolva Adrienne szépségétől és sze
retetreméltó magaviseletétől, s szokott könnyűséggel engedett 
ezen uj vonzalomnak, melly által két család boldogsága s becsü
lete lön koczkáztatva. 

Adrienne mit sem gyanított, s annyira el volt foglalva 
saját szerelmével és bajaival, hogy Lionelnek minden Ugyekezete 
még figyelmét sem tudta felébreszteni. 

De épen e közönyössége s nyugalma a szép művésznőnek 
tévútra vezették Osbornet, ki nem jött azon, hiúságára nézve épen 
nem kecsegtető eszmére, hogy Adrienne egyetlen gondolatra 
sem méltatja őt. Azt hitte tehát, hogy a leány igen jól tudja, 
mit akar és hová czéloz, s hideg közönyössége csak álarcz, melly 
alá rejti Ellinor előtt igazi érzelmét. 

Várva várt tehát kedvező alkalmat, hogy nyíltan beszél
hessen vele, a nélkül, hogy neje szelíd kebelében gyanút éb-
reszszen. 

Illy alkalom nemsokára kínálkozott. Annának kis barátnéi 
közül egyik születése napját ünnepelte, s ennek szülei Annát 
egész napra elhívták házukhoz, hová anyja is elkísérte. Ellinor 
ezt megírta Adriennének, s megkérte, hogy aznap el ne jöjjön 
hozzá; de Lionel azon ürügy alatt, hogy a levélkét elküldi 
Duprat házához komornyikja által, megtartotta azt, ugy hogy a 
szép tanítónő, nem tudván semmit az egész dologról, a szokásos 
órában Osborne-ékhoz ment. 

Lionel komornyikja, ki egyedül volt az előszobában, beve
zette Adriennét a belső salonba, hol a zongora állt, s azt mond
ván, hogy Miss Osbornet jelenlétéről azonnal tudósitni fogja, 
elhagyta a szobát. 

Adrienne ebben semmi szokatlant nem látott; nyugodtan 
tette le kalapját, sálját, lehúzta keztyüit s a zongorához ült ren
des szokása szerint. 

Egyszerre felnyílt az ajtó s Lionel lépett a szobába. 
Bocsánatot kérek, nöm és leányom neveikben, —szólt vidám 

de kissé elfogult hangon — ha önt, Adrienne kisasszony, pár 
perczig várakoztatják; el vannak foglalva a szabónéval, ki mér-



téket vesz Annának egy uj köntösre; addig, ha megengedi, én 
leszek oly szerencsés helyeiket kipótolni. 

Avval széket vont elö, és szorosan Adrienne mellé helyez
vén azt, leült. 

Adrienne kissé eltávolitván tulajdon székét, nyugodtan fe
lelt pár udvarias szót, s a zongora melletti állványról elővette a 
szükséges hangjegyeket s a zongorára helyzé azokat. 

De Lionel használni akarván az időt, rövid előzmény után, 
olly hangon kezdett hozzá beszélni, hogy a szegény leány, mint
ha meglepetése s ijedsége által kőszoborrá vált volna, szótlanul 
s mozdulat nélkül ült Osborne mellett. 

Jó jelnek vévén némaságát Osborne, át akarta karolni kar
csú derekát; de ezen érintkezés által úgyszólván magához tér
ve Adrienne, egy sikoltással felugrott ülőhelyéről s az ajtóhoz 
futott. 

Lionel megelőzte öt, s a kulcsot ráfordítván a zárra, meg
nyugtatni igyekezett az egészen elrémült leányt, ki mindenkép 
azon volt, hogy a szobát elhagyhassa; s látván, mikép Osborne 
vissza akarja tartóztatni, újra felsikoltott. 

Most vitatkozás hangzott egyszerre az előszobából, siető 
léptek közeledtek az első salonon keresztül, egy erős kéz ki-
akarta nyitni s tapasztalván, hogy be van zárva, feszíteni kezdó 
azt, mig végre felpattant s Vanderelszt Alfréd égö arczczal állt 
Lionel előtt. 

(Folytatjuk.) 

A tüz. 
üle nyomán Dr. Hegedűs. 

Idő multával változnak a szokások; igy történt, hogy a há
ziasság egyik jelképe a kandalló , hazánk távol falvaiba szorult. 

Régente, ha vihar üvöltve nyargalt végig a néptelen ut
czákon , és a zúzos hópelyheket recsegve csapkodá az apró 
üvegdarabokból mesterségesen összeónozott ablakokra, a kan
dalló tüze körül gyűlt össze a ház népe, — fürge menyecskék, 
deli leányzók ujjain surrogva pörgőitek a len finom szálai, a 
nagyanyó levevé helyéről a nagy csatos könyvet s majd szent
történetet, majd bölcs mondatokat olvasott belőle, vagy az öreg
apa beszélt kalandjairól, miket jó s rosz időben, békében hábo
rúban élt. — Az egész háznép csupa figyelem volt, a házi 
komondor s a vele szüntelen viszályban élő macska is csende
sen nyujtózék a kandalló aljánál, mellynek kiömlő melege fe-
ledteté egymásközti bajaikat. 

Mindez megváltozott, kályha foglalja el a kandalló helyét, 
s a házi boldogság helyébe a nyilványosság zajos de fárasztó, 
fényes de nem melegítő örömei léptek. A tüz vonzóereje mind e 
mellett nem szűnt meg, a gyermek kímondbatlanul szeret a 
tűzzel játszani, a komor férfiú a láng ingatag fényében mélázni, 
8 ki valaha szabad ég alatt tábori vagy pásztortűz körül tanyá
zott, soha sem feledi ama pillanat varázs hatását, midőn az össze
rakott galyak, ágak közül ropogva csapott fel a láng, az itt-ott 
nyers levelek sziszegve görnyedeztek ide s tova, s közbe-közbe 
egy-egy nagyobb szikra fényes csillagként a körüllevö pázsitra 
hullott. 

Bármi fáradtan telepedtek le a lobogó tüz körül, lassan 
lassan mindinkább hon érzé magát mindenki s barátságos köz
lekedésbe ereszkedvén, nyelvük megeredt. — Mit őseink nem 
gyanítottak , s a mire mi számtalanszor nem gondolánk, a tüz 
nemcsak egyesit, de maga is egyesülés : az idegen elemeknek 
szent egybekelése. 

Tűzben alakult földünk 8 a vegytani élet az égés, a tüz szün
telen igyekszik egyesíteni a távollevőket, békít ni az ellenzőket. 
Minden, a mit szemünk lát, ez összeköttetéseknek végtelen lán-
czolata. — Nem csuda, ha a gondolkodók, a vizsgálódók a ve
gyületeket alakító egyszerű testeket igyekeztek felkeresni s meg
ismerni. — Aristoteles négy elemet állított fel mint minden 
testek alapanyagát . léget (levegő), vizet, földet s tüzet, de az 
újkor elem alatt többé különböző részekre fel nem bontható 
testeket értvén, hatvanegy elemet ismer, s valószinü, hogy idővel 
a vegytan mindinkább tökélyesedvén, még a most ismertek kö

zül is némellyek ismét felbontathatván, az elemek száma szapo
rodni fog. 

A közönséges levegőnek az állati életrei nélkülözhétlen 
szüksége régóta ismeretes volt, de annak mikénti hatásáról 
igen különböző vélemények léteztek. A vér melege, majd az 
erek belső lapjain történő dörzsölésnek, majd valamelly forron
gásnak, majd a levegőből a testbe átmenő savak által előidé
zett pezsgésnek tulajdoníttatok; de a mult század vége felé 
sikerült kimutatni, miszerint a beszívott lég egy része az em
beri testben eltűnik s a kilehelt légnem, a szénsavany, többé sem 
életre, sem égésre nem alkalmas. 

Ez időben történt, miszerint Schelle német tudós barnakö
vet kénsavanynyal szabad levegőn melegítvén, azt látta, hogy 
a történetesen közelért szénpor különös élénkséggel, ragyogással 
kezdett elégni, összegyűjtvén a kipárolgó légnemet s ebbe égő 
testeket tévén, azt tapasztala, hogy ezek különös fénynyel égtek, 
melly tulajdonáért tüslevegőnek nevezé. — Igaz, hogy még sa
játságos volt e nézet, de a tudomány egy lépéssel előre haladt. 

Laeoisier, ki a vizet első bontá fel, legelső volt, ki a levegőt 
alkatrészeire felbontván, megmutatá, miszerint ez nem elem, ha
nem összetett test, légnemek keveréke. Áll ugyanis a levegő 
két fő alkatrészből, élenyböl, melly egyedül lélekzésre s égésre 
alkalmas, és legényből (asotum) melly sem égésre sem lélekzésre 
nem alkalmas. — Az első a légnek V5-ét, a második körülbelöl 
4

 5-ét képezi s mivel a légnek legtetemesb részét teszi, innen 
nyerte magyar nevét.— A németek fojtó légnek (Stickluft) czi-
mezék , mert minden tüz, melly abba tétetik, elalszik s minden 
állat elhal. Ennek valóságáról könnyen meggyőződhetünk, ha 
vízzel telt tálba egy kis darab fát s erre egy kis égö viaszgyer
tyát teszünk, mellyet egy meglehetősen nagy üvegpohárral le
borítunk ugy, hogy annak karimája vizbe legyen mártva s igy 
az abban levő lég helyébe fris ne jöhessen. Vizsgáljuk mi fog 
történni ? — A gyertya melly eleinte vigan égett, mind lassabban 
s jobban pislogva fog égni, mig végre elalszik, bár hozzá viz nem 
ért. Hogy a pohárból a lég ki nem fogyott, az kétségtelen; mert 
ellenkezőleg a viznek felfelé kellett volna emelkednie ép ugy 
mint mikor a héberből, lopó-tökből a levegőt kiszívjuk , a 
hordóból a bor felszáll — Van tehát a pohárban levegő, de ez 
többé lélekzésre alkalmatlan, — a gyertya lángja ugyanis fel
emészté a pohárban levő levegőnek élenyét s abba már csak 
légeny s égés közben fejlődött szénsavany találtatik. — Ha már 
üveg pohár helyett lemetszett fenekű üveg palaczkot vettünk 
volna, s annak száján, melly égés közbe jól bedugva volt, czérnán 
bogarakat eresztünk a palaczkba s azt ismét bedugjuk, látni 
fogjuk, hogy a bogár pár pillanatig vergődni fog s aztán elme
revül , megdöglik. 

Lavoisier volt első, ki az élenyétöl megfosztott levegőnek 
életre nem alkalmas voltát megmutatá, neki sikerült legelőször 
az égés, rozsdásodás és élet közötti hasonlatosságot kifejteni. — 
A levegőnek élenye ugyanis beszivás közben a viz szénenyjével 
egyesülvén , meleget fejt ki s ez egyesülése az égés az emberi s 
állati test melegének oka, fö forrása. Ezért szükséges, hogy az 
ember a lehelés által emésztett s mint szénsavanyt kilehelt szé
néi íy helyébe, uj széneny mennyiséget, az élenynek egyesülésre 
alkalmas anyagot nyújtsunk, mi evés ivás által történik. — Ki a 
mondottak valóságán kétkednék, csak figyeljen magára, ha télen 
éhes, s szabad légen van, fázni kezd, ha ekkor szalonnát kenye
ret eszik, nemcsak éhsége megszűnik, de csakhamar észre ve
endi, hogy testét jótékony meleg futja át, — a vér fris szénenyt 
fris tüzelő anyagot nyert, az éleny gyorsabban s nagyobb meny-
nyiségben egyesülhet a vérrel s ez által fejlődik ki nagyobb 
meleg. A lélekzés oka, hogy táp nélkül olly rövid idő alatt éhen 
hal az ember, — s a lélekzés csökkenése magyarázza, hogy be
tegek s télen alvó állatok hosszabb ideig táp nélkül bírnak el
lenni , de bezzeg mennyire megsoványkodnak. — Ezért arról ki 
éhenhalt, nem épen helytelenül mondanók, hogy elégett. 

Már ebből láthatni, milly esztelen szokás, nemcsak felette 
kis ablakokat csinálni, de téü időben még ezeket is mohval s 
más effélével bedugdosni, vagy agyaggal betapasztani. Az illy 
szobába fris levegő csak gyéren jővén, az emberek folyton éleny-
ben szegény, ellenben szénsavannyal terhelt büdös romlott leve-



gőt kénytelenek beszívni, miért is az illyen helyeken lakó nép
ség sokkal rövidebb életű, s járványos bajoknak sokkal több 
áldozatot hoz. 

Habár mindegyik ismeretes test az élennyel egyesülni, égni 
óhajt, e vágy nem egyforma mindegyiknél. — Vannak némely-
lyek,mint a nemes érezek, ezüst, arany, mellyek azéleny hatásá
nak, szabad légnek kitéve, keményen daczolnak s századok múlva 
is megtartják fenyőket. De ha ezek tiszta élenybe tétetnek, egé
szen más pompás tüneményeket láthatni. A szén, a kén, tiszta 
élenyben vakító fénnyel, a villó (phosphor) naphoz hasonló ra-
gyogvánnyal ég, a vas gyönyörű szikrákat hányva veres fénnyel, 
az érezek fejedelme az arany maga hamuvá ég. Ha az elégett 
testeket tovább fürkészszük, látandjuk miként azok nem egy
forma terménynyó váltak. A szén teljesen elégett, hamut alig 
hagyva maga után, de az élennyel egyesülve szénsavany nevü 
légnemmé változott. — Kén és villó csipős savakká, a vas vörös 
porrá, rozsdává vált, mellyen sav-tulajdonokat észre nem 
vehetni. 

Azon erő, melly testeket ekkép egyesit, vegytani rokonság
nak neveztetik s már az ó-korban ismeretes volt. Hippokrates 
régi görög orvos vitatá, hogy a rokon rokont keres, rokonnal 
vágy egyesülni, — e tétel helytelenségét a haladó tudomány 
felderité, azt ta 
pasztalván, hogy 
ép az ellentétes 
anyagok vonzód
nak vegyileg egy
máshoz , a roko
nok pedig örökre 
távol maradnak 
egymástól. — De 
ezen egyesülés 
nem történik sza
bály és rend nél
kül. — A testek 
ellenállhatlan vá
gya törvények alá 
hajol, a számok 
arányát uralja.— 
Ha 4 lat villó las
san vagy gyorsan 
élenynyel egye
sül, mindenkor 9 
lat vill-éleget, ha 
20 lat vaséleny-
nyel egyesül, ez 
mindenkor 28 lat 
vaséleget vagy 
vasrozsdát ad. 

Minden test bizonyos változhatlan arányban egyesül éleny
nyel s ha néha a viszonyok változván, több vagy kevesebb éleny
nyel kénytelen egyesülni, más meg más test képződik belőle. — 
Mindenki ismeri azon csipős szagot, mi a kénből fejlődik, ha 
meggyújtjuk, s ezen légnemű testet könnyű különböztetni a gá-
liczolajtól, melly nehéz olajos folyadék; mindkettő kén-éséleny-
vegyülék, csakhogy különböző arányban. Az utóbbiban felényi
vel több az éleny, mint az elsőben. 

Igy szab a természet a lobogó lángnak is törvényt, igy ala
kit egyszerű feltételek között számtalan testeket, de hasonlóból 
mindenkor hasonlót. 

(Folytatjuk.) 

A szabadkai színház* 

A szabadkai szia ház. 
Alig lehet valamivel jobban megdicsérni hazánk egy-egy 

városának népességét, mint ha azt mondhatjuk róla : hogy ren
des állandó ssinháia van. 

Mert ez azt bizonyítja először is, hogy azon nép a szellemi 
mivelődésnek olly fokán áll, a hol életszükség rá nézve a lélek
nek nemesebb tápláléka, a hol átlátja, hogy nemcsak a testet kell 
hizlalni s nemcsak a bormérésnek nyitni boltokat; hanem ollyan 

házat is kell építeni, a hol lelki gyönyörűséget lelünk, s a hol 
továbbá megtudja különböztetni a művészt, ki érzéseket nemesit, 
és a színmüvet, melly gyönyörködtetve oktat, a bukfenezhányó-
tól és csepüevötöl, ki szemfényt kápráztat s a lovontánczolótól, 
kinek mutatványai csak a testi érzéseket csiklandozzák. 

Másodszor bizonyságot tesz az állandó színház létele váro
sainkban a nép jólléte és jó gazdálkodása felöl; mert azoknak 
építéséhez jó karban ál ló közpénztár kell, az pedig csak ott van, 
hol a nép szorgalmas és takarékos, az elöljáróság bölcs és a köz-
előmenetelen mindenki összevetett vállakkal dolgozik. 

És végtére bizonyítványa az állandó színház a nép igaz 
hazafi uságának; mert mit használ mondani czifra szóval, vagy 
épen czifra káromkodással, hogy mi illyen meg amollyan tős
gyökeres hazafiak vagyunk ? ha a mellett azon eszközöket, mik 
hazafíuságunkat tekintélyessé teszik, nemzeti életünk előhaladá-
sát biztosítják, saját n y e l v ü n k , irodalmunk és művészetünk pár
tolását elhanyagoljuk. 

Ezért ismételjük, hogy szebb és nagyobb dicséretet nem je
gyezhetünk fel egy városról, mintha azt mondjuk , hogy a szín
művészetnek állandó lakot emelt; kivált ha még ez állandó lak 
olly diszszel, jó izléssel és czélszerü rendezéssel van felállítva, 
mint a szabadkai. 

1848-ik márcz. 
közepén tétetett 
le e díszes épület 
alapja, s azóta a 
közönség áldozat
készsége mellett 
sikerült az elöljá
rók buzgó fárado
zásainak a meg
kezdett müvet be
fejezhetni , és a 
színházat f. év el
ső havában meg
nyithatni. 

Az épület kül
sejét jelen metsz-
vényünk megle
hetős hűséggel 
mutatja, s az elég 
díszt tanúsít : a 
belső elrendezés 
szinte eléggé czél
szerü , három sor 
páholy és számos 
zártszék, azonkí
vül földszinti és 
karzati helyek áll

nak készen a minden osztályú közönség kényelmére; a diszitmé-
nyeket a pesti nemzeti színház művésze Telepi György festette. 
S ha mind ehhez hozzáteszszük még, hogy az illy rendezett szín
házba Szabadka közönsége iparkodott a legjelesebb színtársula
tok egyikét, Latabár igazgatása alatt megszerezni, s e csinos 
páholyok és zártszékek és egyéb nézöhelyek soha sem voltak né
zők fogytán, sőt a közpártolás mellett nemcsak saját társasága 
tagjait volt képes a derék igazgató illendően és pontosan díjazni, 
sőt a közönség élvezeteinek szaporítására a pesti nemzeti színház 
kitűnőbb művészi egyéniségeit bemutatá hosszabb vendégsze
rep körökben, kik mind a legelégültebben tértek vissza a közön
ség buzgó pártolásával; ebben ugy hiszszük igen szép követésre 
méltó példát mutattunk fel több vidéki nagy városaink előtt, 
melly példa hogy nem maradand foganat nélkül, azt a legna
gyobb biztossággal merjük reményleni. 

Az állatok kérlevele. 
A maga korában híres német publicista író, Wekherlin, a, fran-

czia forradalom kitörése alkalmával, a nemzeti gyűlést hírlapok 
utján az iránt hivta fel, hogy az uj ország-alkotmány szerkesztésé-



ben az állatok világáról is megemlékezni s azok kínzásának törvé
nyesen gátot vetni méltóztatnék. A következmény ugyan eléggé 
tanúsította, hogy W . ezen emberiséges felszóllalásával nem al
kalmas időben lépett fel; mert ott, hol embereket mészárolnak, 
állatok kimélése nem jöhet szóba. Bár meg kell vallani, hogy 
kérlevelét W . tulságig vitte; mindazáltal panasza a födologra és 
czéljára nézve igaz, és (fájdalom) maiglan áll. 

Ez ügyben sokan azt az ellenvetést teszik, hogy az embe
reknek is sokat kell tűrni saját embertársaiktól. Felelet erre : 
„Igen! de épen az állatkínzás által fejlik ki az emberben a má
sok szenvedésem gyönyör, vagy legalább az eziránti közönyös
ség." Ha egyszer valakinek ez a mentség : „hiszen csak állat!" 
szavajárása lett; az kegyetlenségét vagy részvétlenségét embe
rekre is átviendi és illy mentséggel fogja szépíteni, pl. „hisz 
csak zsidó, — hisz csak paraszt" stb. ez által a vele együtt élő 
lények körét, melly iránt őt érzelme humanitásra (emberségre) 
kötelezi, az állatkínzó magának olly kicsinynyé teendi, hogy 
végre édes magát véli az egyedüli választottnak. 

Nem csak állatokról van pedig kérdés, midőn azok kínzá
sáról szólunk, hanem a mi erkölcsi méltóságunk jelleméről is, 
melly itt e földön magát Istennel rokonnak és Isten képviselőjé
nek szereti nevezni. Wekherlinnek felhívó iratában immár töb
bek között im e következők is fordulnak elő. „Üdv ama férjfiu-
nak,' ki egykor azon ötletre jut, hogy az állatoknak természeti 
jogát az emberek közé behozza. Ö halhatlan érdemeket fog ma
gának kivívni az emberiség becsülete körül. Lám van rendőrség 
a mezőnek gyümölcseire, érczekre, erdőkre és fákra, — oktatván 
bennünket, az Istenség ezen ajándékait mikép kell becsülnünk 
és kímélnünk. Vájjon a barmok kevésbé méltó ágai-e a terem
tésnek? Vájjon nekik kevesebb igényök van-e becsülésünkre? 
Midőn látjuk, husárusok miként vezetnek borjut, juhot a vágó
hidra ; ha látjuk, sok kocsis ülésében , vagy paraszt a befogott 
ökrök után járva, miként bánik a hatalmában levő barmokkal : 
minő képek! Nyakuk úgyis kelepczében, melly azokat minden 
pillanatban megfojtassál fenyegeti, a borjú rángolódva közelit a 
mészárszékhez; a kínok verítékei nyakán görgedeznek, és a vér 
majd orrlyukain, majd száján adja ki magát. Hiába rogyik 
térdre aléltságában, és könyörületért látszik esdekelni. Egy mar
dosó fenevad kutya marcangolja szüntelenül, mig zsarnok ura 
viszont tompa zuhajjat reléje csapdos fütykösével. Vagy nézdel-
jétek ama csontváz alakú lovakat terhelt szekér előtt. Éhség és 
csigázás miatt erejök kimerítve, alig képesek nyomorú létezé-
söket odább hurczolni. De a barbárnak, ki azokat fékszáron 
tartja, nincs érzése. Összeszaggat hátán egy két ostort, a legirtó-
zatosb szitkok és káromkodás között. Az ütés okozta buezkók, 
mellyekkel teste borítva van, vértől csepegnek stb. Amott egy 
szekér áll megsülyedve; odább mozdulnia lehetlen , mert a ke
rékvágás mélyében egy elrejtett kö áll ellent. Lehetne segíteni a 
bajon, egy arasznyi kis balratéréssel, de az ökröket hajtó ember
nek ehhez nincs belátása vagy restell! az akadályt megvizsgálni. 
Először is a szokott furkós bottal a szegény állatokat végig üti | 
veri. Melly bánásmód, — ha az elakadás a barmok butasága 
miatt volna, — azokat még inkább zavarba hozná. Most fogja a 
a trágyavillát, melly szekerén lóg, és hegyét bele döfdösi az ál
latok ezombjaiba. Az ökrök elkezdenek kinjokban keserű bögést 
tenni, ós orrlyukaik körül véres hab gyül össze, mint nehéz szo-
rongattatásuk bizonysága. — S efféle dolgok szemeink előtt na
ponként felmerülnek, — pedig a polgárosult és a finom érzések
nek századában. Ama párisi kis leányról szóló aneedota (adoma) 
igen helyes. Egy husárus bárányt vezetve, vele összetalálkozott 
s épen rásújtott a bárányra irgalmatlanul. A szegény állatnak 
vér futott ki szemeiből és lerogyott. A leányka ekkor melléje 
hull, a bárányt kötényével befödi, s „öld meg, embertelen" (igy 
sikolt a jó gyermek, szorult hangon) „de ne kínozd!" 

Az állatkínzás megszüntetésére régóta léteznek különtársu-
latok külföldön. Meg volt penditve hazánkban is dr. Balogh Pál 
áttal. Addig is, mig ez minálunk szinte létre jövend, — igen 
bölcsen intézkedett a soproni ker. cs. kir. m. főnök ur, midőn 
1853. folytán egy parancsolatban, — mészárszékre hurczolandó 
juhok, borjuk éa mindennemű barmok kínzását szigorú fenyíték 
terhe alatt megtiltotta. E. I. P. 

Táj- és nép ismertetés. 
A trencsinmegyei felsővidéki lótok vagyis az ugy nevezett hornyákok. 

, Nem szándokom a tótok eredetét kutatni, mert tudva van, 
' hogy azok Magyarország legrégibb lakói, és már a magyarok 
i kijövetele idejében itten Nagy-Moravia nevezet alatt hatalmas 

országuk volt; én csak rövid rajzát kisértem meg e nemzetazon 
legszegényebb töredékének adni, melly „hornyákok" név alatt 
ismeretes. 

A hornyákokhoz Trencsinmegyének jelenleg bittcsei, zsol
nai, kisutezai, ujhelyi és predmíri járások lakói számithatók. Az 
illyavai járás hegyek között fekvő helységeknek lakói szintén 
hornyákokhoz sorozhatok, ámbár viseletökre s foglalatosságukra 
némileg eltérnek ezektől, és a fóldmivelés mellett üvegárulással 

i s kosárfonással foglalatoskodnak. A hornyákok által lakott táj 
Trencsinmegyének legnépesebb része. 

A Magyarországot lakó szláv törzs ágai között nehezen ta
lálkozik egy is, *) ki mind szellemileg, mind pedig anyagilag 
elhagyottabb állapotban volna, mint a Trencsinmegyei hornyák. 
Mert ámbár Árva, Liptó, Zólyom megyékben sokkal silányabb 
határú helységek találkoznak, mint a hornyákok által lakott 
vidékeken; de azért azok lakói mégis sokkal tisztábbak, vagyo
nosabbak, jobb viseletüek, mint a hornyákok; habár földeik
ben zabnál, árpánál és burgonyánál egyéb nem terem. Az igaz, 
hogy a fentnevezett megyék lakóinak több legelöjök szénájok 
van, és egy marhájok kitartja őket; de számos hornyák helysé
gek lakói szintén nincsenek szűkében a legelőnek és szénának, 
és még sem vergődhetnek olly jólétre, mint az elősorolt megyék 
lakói, ámbár több keresetök van mint az utóbbiaknak. 

Kivéve a Vág mentében lévő falvakat, mellyek határai, — 
ha e ragadó, kavicsot magával vivő viznek nem volnának any-
nyira kitéve — meglehetősek, a hornyákok silány, hegyes vidé
keket laknak, kivált a nagy kiterjedésű kisutezai völgyben, 
melly ismét több völgyre oszolván Lengyel-, Szilézia- és Mor
vaországgal határos, és a kisutezai, ujhelyi, csattezai kerületeket 
egészen, a bittcseinek pedig nagyobb részét foglalja el. E völgy
ben a községek házai annyira szét vannak szórva, hogy 3 —5 
órányi kiterjedést foglalnak el. Szintén e völgyben a hegyeken 
szétszórva fekszik a 8000 lakost számláló Turzovka falu. 

A hornyák — mi rosz táplálékja miatt nem csuda — nem 
dolgozik örömest, és csak olly munkát keres, hol nem kénytelen 
keményen dolgozni és a mellett jól élhet, mint talpakkal lemen
ni, koldulni, drótozni. E keresetmódjuk szintén egyike azon 
okoknak, hogy földjeiket elhanyagolják, és hogy azok, kiknek 
munkás kezekre szükségök van, e különben népes tájon nem 
kapnak mindig elegendőt s ha igen, ugy kénytelenek azokat 
drágán fizetni. A hornyák csak akkor szorgalmatos némileg, 
midőn a szükség öt rászorítja, egyébiránt télen vagy öszszel, 
mikor enni valója van, nagyon kényes és csak nagyobb árért, 
megy munkába, kivált marhájával tett munkáját megfizetteti 

I magának , ugy hogy tavaszszal, némelly helyen , egy lovas-eke 
napjába 5—6 ft. pengőbe kerül. Ingyen meg rokonának sem 
ássa meg sírját. Földeiket a hornyákok a legroszabbul mivelik, 
ugarozásról nagyon keveset tudnak még azon helyeken is, hol 
őszit termesztenek; buza alá nemcsak hogy nem trágyáznak, 
de nem is ugarolnak, és csak a zab vagy árpa tarlót szántják 
meg és ugy hagyják vagy két három hétig állani, s csak azután 
midőn már kis eső meglágyította a megszáradt szántást, vetik 
el a búzát és boronálják be. Még legnagyobb gondot fordítanak 
a burgonyára, mellyet legörömestebb esznek; és mellynek egy 
pár év óta nem sikerülése oka az éhségnek. Mig erdeik és bur
gonyáik voltak, kivált a kisutszai völgy lakóinak, addig jólétök 
meglehetős lábon állott, de most saját erdeiket úgyszólván 
egészen kivágták és nem vetették be, hanem azok újra növését 
a természetre hagyták. 

A hornyák élelme nagyon silány, mig burgonya termett, 
egyedül abból és káposztából (melly utóbbit azonban sok helyt 
kénytelen venni, minthogy rosz határjában a silány mivelés 
mellett nem terem meg) állott eledelök, kenyeret a legvagyo-

*) Taa a Rasznjákot kivéve. 



noaabb hornyák házában sem talál az ember. A pálinkának nagy 
kedvelője, és ennek hozzájárultával nála az ember mindent ke
resztül visz. 

A hornyákok lakásai fából vannak, keskeny ablakokkal és 
az egész ház kamarából s egy szobából áll, mellyben egy kemen-
eze (mellyen a hornyák legörömestebb hever), padok és egy 
durva asztal képezik az egész bútort. Minthogy kéményeik nin
csenek, midőn fűtenek kénytelenek az ablakokat és ajtókat 
kinyitni, hogy a füst kitóduljon. Télre szobájukba borjut, mala-
ezot, juhot beállítanak, és igy gondolhatni milly tisztaság ural
kodik nálok. Egyébiránt marhájokra nem legnagyobb gondot 
fordítanak; kivált vonó marhájokkal néha nagyon kegyetlenül 
bánnak. 

öltözetök durva fehér posztóból csinált magyar nadrágból, 
bocskorból, fekete gúnyából, melly alatt télen bőrködment hor
danak és széles karimájú kalapból vagy sapkából áll. Hajókat 
hosszura növesztik. Nyakravalót, bajuszt, nyírott főt, kivéve a 
drótosoknál, ritkán látni. A nők fehér vászonból csinált ruhát 
viselnek, de nem mindenütt egyforma szabásút. Fejeiket az 
asszonyok sokfélekép beburkolják. A leányok hajadon fővel jár
nak és hajokba pántlikákat fűznek. 

Foglalatosságaikra nézve a hornyákok a földmivelést űzik 
fentebb leirt modorban. Azonfölül a Kisutcza, Bisztricza folyó
kon, kivált pedig a Vágón űzött élénk fakereskedés számos tal
pasoknak keresetet nyújt, és az erdőkben is a fának levágásával, 
tisztításával és zsindely-faragással szép pénzt érdemelnek. A 
hirre kapott drótosok úgyszólván csak a bittcsei járás helysé
geiben léteznek és Porosz-, Német-, Oroszországba s más tartomá
nyokba járnak, leginkább pedig Csehhonba, ujabb időkben már 
Éjszakamerikába is. Ezen emberek néha egy pár hónapi távollét 
után tetemesb összeg pénzt keresnek. — Azonfölül a hornyákok 
egész a dunántúli vidékekre lejárnak kaszálásra és kapálásra. 
Sokan, kivált télen, koldulással keresik kenyeröket, ha még olly 
gazdagok is, kiknek mindennapi élelmök van. 

Jellemökre nézve a hornyákok jámborak, szelídek, nagy vét
ket ritkán követnek el; de ellenben makacsok, hízelgők, a jótéte
ményeket nagyon hamar feledik, és ha ittasak nagyon dühösek. 
Mint minden mi véletlen nemzet, ugy ök is, nagyon hajlandók a 
babonára. Orvosi segélyért ritkán folyamodnak. Legnagyobb 
gyógyerőt a pálinkának, eczetnek, ebhájnak és különféle boszor
kányos orvosságoknak tulajdonítanak. — A hornyák vallásos, 
kevés találkozik, ki pénteken hust ennék, az egyházban fohászko
dik ; egyébiránt ahitata jobban a külső formák megtartására ter
jed ki. Papját az egyházon kívül nem igen tiszteli, mert kényte
len néki sok helyütt ingyen dolgozni, s tollat, gabonát, fát adni. 
— E tekintetben szegénysége némileg menti őt. 

Szellemi tekintetben a hornyákok a műveltség alsó fokán 
állanak. Az utóbbi években ugyan némelly emberbarátok gondot 
kezdettek fordítani e nép mivelésére, kik között megemlítendő 
Z. J. volt nagy divinai plébános, ki valamint e népet kimívelni, 
ugy azt a mértéktelen pálinkaivástól el akará szoktatni; fárad
ságának sikere nem volt eredménytelen , mert számosan tevé
nek esküt, hogy pálinkát nem fognak többé inni; azonban csak 
kevesen tárták azt meg. Mostanában a magas kormány gondos
kodik e nép műveléséről. 

A hornyákok nagyon hamar öregszenek; minek oka legin
kább kora nöszülésben, mértékletlen pálinkaivásban és rosz táp
lálékban keresendő. 

Kitűnőbb népszokások nincsenek. Nösülési szertartásaik 
némi említést érdemelnek, mellyeket, ha szívesen veendik a t. 
olvasók, majd egy külön czikkben fogom megismertetni. *) 

Ordódi Istcáit. 

Egyveleg. 
Mit nem mondanak rólunk! A Meyer által kiadott .Volksbib-

liothek fúr Lander, Völker- und Naturkunde' czimti Hildburgs-
hausenban megjelenő s 60 kötetre terjedő gyűjteményes munka 
VII. kötetének 81. lapján szóról szóra ezek foglaltatnak : „Die 
Kalmücken, die Chinesen, die Cochinchinesen etc. gehören zum 

• ) SZÍTe*en Teszszük. í íd f i l ; Sark. 

Mongolischen Stamrae. Man fűgt denselbcn auch noch die 
Ungarn bei, ein Mischlingsvolk von Hunnen, Avarén und Türkén 
oder Magyarén. Ilir Sprachidiom hat Verwandtschaft mit den 
Sprachen aller Nationen und enthalt in grosser Anzahl Wörter 
aus der Chinesischen, Tibetanischen, Mantschusprache." Magya
rul : A kalmükök, dunaiak, és cochinchinaiak stb. a mongol 
törzshöz tartoznak. Ezekhez számítják még az ungarokat (ma
gyarok) kik hunnokból, avarok, és türkökből (törökökből) vagyis 
magyarokból álló vegyes nép. Nyelvök minden nemzetek nyel
veivel rokonságban van és nagyszámú szókat tartalmaz a chinai, 
tíbet és mantsu nyelvből. 

Meyer ur sok tekintetben jeles és tanulságos ezikkekkel 
bővelkedő, igen olvasott gyűjteményében a világ minden részei
ről foglaltatnak adatok. Vájjon lehet-e emberfiának azokhoz bi
zalma, midőn egy nemzetről, melly ezred év óta lakja Európa 
szivét, illyeket kinyomat ? *) Közli B. J. 

Csuda borjú. Mottókon Zemplin megyében mult hó végén 
Vasváry János zscllérember tehene ollyan borjut ellett, mellynek 
lófeje, alól fölül fogai, nagy fülei, serénye és Üstöke van, s egye
dül farka és körmei hasonlítanak a szarvasmarhákéhoz. — Tu
dósítónk azt irja, hogy a szegény ember tüstént agyon akarta 
verni, hanem egy uri ember, a ki huzamos ideig gazdatiszt volt, 
azt tanácsolta neki, hogy csak nevelje fel, majd jó lesz, ha meg
nő! falubikájának. Ez tréfának csak imígy amúgy megjárja; 
hanem mindenesetre okosabb lett volna azt tanácsolni, hogy a 
rendkívüli állatkának mindenkép gondját kell viselni, s a falu-
jegyzőjét oda hívni, a ki mint már hivatalánál fogva is okos 
ember, azonnal tudósíthatta volna a nemzeti muzeumot, a honnan 
csakhamar megírta volna az igazgatóság, hogy mikor és miké-
pen küldjék meg a ritkaságot ezen közös érdekű intézetünknek. 
Tehát nem kell agyonverni, se vízbe veszteni vagy máskép el
pusztítani a csudaszülött állatokat; hanem tüstént a múzeumnak 
megírni Pestre, s lehet, hogy a szegény ember többet kaphat 
érte, mint a legszebb közönséges borjúért adnának. oo 

Nemzeti színészet, 
MÁJUS I. Molnár, vidéki művész Latabár színtársulatától e héten 

két izben lépett fel a nemzeti színpadon. Szép hangja és alakja mellett 
örömest elfeledjük hibáit, s ha azok csak az egyoldalú képzettség követ
kezései , óhajtanok azokat olly módon orvosolva látni, hogy Molnár le
hetne nemzeti színházunk tagja. Tehetsége minden művészi tökélyre vau. 
S ha mind a mellett némellyé k jónak látják e tehetségeket semminek te
kinteni , annak az oka egyedül az, hogy Molnár — férfi. Ha kisasszonyka 
volna, akkor egy kis csinos arezocskáért, szép lábacskáért reménydus te
hetségnek fognák nevezni. 

II. A nemzeti színházban ismét több érdekes újdonság vár elő
adásra, köztük Bcrényi, Kövér éa Szigligeti eredeti müveik. Kár hogy a 
nyári időszakra maradtak. 

III. E héten egy napon adatott a két helybeli színházban ugyanazon 
Lammermoori Lucia, egyik helyen a nemzeti szinház személyzete, másutt 
Gentiluomo tanitványai közreműködésével. A keresztényi érzület nem 
engedi, hogy Összehasonlításokat tegyünk. Kár hogy ollyan szép énekte-
hetségek hibás modorú énektauitó mellett, elveszni kénytelenek. 

T á r o g a t ó . 
x* Elemi tanítók könyvtára! A néhány nap előtt tartott budapesti 

elemi tanítók értekező gyűlését azon örvendetes tudósítással lepte meg 
ft. llaas Mihály oskolai tanácsnok ur, hogy a tanítók könyvtára életbe 
fog lépni. A pesti község-tanács egy szekrényt készíttet ezen könyvtár 
számára, s három év folytán 50 pfttal fogja azt segíteni; az oskolai főfel
ügyelő , igazgató és Eggenberger, Hartleben s Heckenast könyvkereskedő 
urak pedig becses könyvadományokkal járultak az annyira szükséges 
könyvtár megalapításához.— íme a czélszerü jeles példa, tessék követni! 

x» Súmeghen egy földbirtokos, gyártulajdonos 20,000 pfttal járult 
az ott tervezett ipariskolához. Ha minden számunkban Ulyen híreket kö
zölhetnénk minő ez, és a legutóbbi k. k. halasi tudósitás, akkor pár év 

• ) Nemcsak nildburgshausenben jelennek meg Ulyen idétlen fólületességek 
felölünk. Néhány nap elótt egy franczia lapban az állóit: hogy a „hongroii"k 
magvar) életrevaló nép, hanem a magyaroknak az a reodeltetésök, hogy a szláv népbe 
beiovadjaoak; azaz, hogy tótokká legyünk- Pedig ezt is ugyancsak nevezetes fran
czia tudós irta. .y-ttlÉő '. - \ " 



folytán, bátran kiállhatná népnevelésünk a versenyt bármelly európai 
nemzetével. 

x* A budapesti k. orvosegylet f. h. 15-én tartott rendes gyűlésében, 
több érdekes tárgy között előtordultak a magyarországi keserüsós vizek. 
Dr. Brunner a pesti Rókus-kórház igazgatója előterjeszté tapasztalatait, 
mellyeket az ivándai ásványos viz körül szerzett, s valamint ő, ugy a 
társulat többi tagjai is igen kedvezőleg nyilatkoztak ezen gyógy viz jóté
kony hatásáról, előadván egyúttal a budai, felső- és alsó alapi keserű 
források jelességeit is, mellyek elégségesek arra, hogy a külföldi, sokkal 
költségesebb illynemü vizeket czélszerüen s kellő hatással pótolják. 

x* A szeged-temescári vasútról, mellynek épitése egy időre fen-
akadt, rövid időn ismét munkába fog vétetni. 

x* Eperjestől egy óra távolságban fekvő Kapi helységben f. h. 11-én 
tűz támadt, melly a templomot, arasági kastélyt s hat foldmives házát 
hamvasztá el. E szerencsétlenségnél az a szerencse, hogy nagyobbrészt 
biztosítva voltak az elhamvadt épületek. 

x* Lippál és Radnát eddigelé csak a Maros választá egymástól, 
most e folyón felállított hajóhid köti össze. — E hajóhid mindenesetre 
igen fontos előmozdítója azon élénk kereskedésnek, mellyet Lippán át 
Temesvár és Arad felé űznek erdélyi rokonaink, különféle czikkekkel. E 
kereskedés könnyebbitéséhez tetemesen járuland az is, hogy a Temesvár
ról Lippán és Radnán át Erdélybe vivő nagy országút helyreállításához 
erélyesen hozzáláttak. 

x* Karczag város elöljárói Hunfalvy Jánost, a „Család Könyve" 
egyik szerkesztőjét hivák meg igazgató tanárrá azon újonnan alapított 
ipariskolába, mellynek megnyitása rövid időn be fog következni, s eleven 
tanújele leend annak, hogy tősgyökeres népünk józanul fel tudja fogni a 
nevelés és tudomány becsét, s képes megítélni, milly tudományokra van 
legnagyobb szüksége, minek fogják gyermekei legtöbb hasznát venni. 

— Az erdélyországi kölcsönös jég- és tüzkármenlő társulat f. évi 
márcz. 25-ikén tartott közgyűlésében számot ad a mult évi eredményről. 
E szerint a mult évben a társulat 1095 tagot birt 603,229 fi-t és 7 kr ér-
téköszveggel, melyért 15,455 frt 18 kr fizettetett be. A tagok számából 
415 Ausztriára, 337 Erdélyre, 146 Tyrolra, lt)l Morvaországra, 65 Ma
gyarországra, 18 Csehországra, 7 Styriára és 6 Galicziára esik. 

x* Bajáról azt irják, hogy az időjárás azon vidéken olly igen ked
vező a vetésekre, miszerint a gabonaüzérek nem igen mernek nagyobb 
vállalatokhoz fogni, mert minden oda mutat, hogy a gabonaár alább fog 
szállani. Jelenleg a tiszta buza ára 4 ft. 48 kr. — 5 ft,- a kétszeres 3 ft. 
28 kr. — 4 ft; kukoricza 2 ft. 40 — 52 kr; árpa 2 ft. — 2 ft. 16 kr; zab 
1 ft. 40 — 44 kr. A pesti piaczon sem mutatkozik eddigelé gabonaár 
változás. 

x* Majnczi és kölni borkereskedők érkeztek néhány nap előtt Bécsbe, 
kik nagy mennyiségű borokat szándékoznak összevásárolni Ausztriában és 
Magyarországon. Ha eljönnek és megtudjuk : mennyit vettek, kitől vet
tek, hogy vették, s hova viszik borainkat, majd hirül adjuk. 

x* Ebadó. Temesvárott f. évi május l-ő napja, az a várva várt első 
május, mellynek reggelén mindenki j ó kedvvel iparkodik ki a zöldbe, a 
kitől ugy telik feleségestől gyermekestől, ebestől kutyástól, élvezői azt 
az illatos tavaszi fris levegőt, szomorúan viradt fel a temesvári szenvedé
lyes kutyakedvelőkre. Ugyanis e naptól kezdve minden kutyáért adót 
kell fizetni következő arányban : egy közönséges kutyától 2 ff. közép
osztályba esőért 4 ft. és egy nemesb fajú ebért 5 ftot p. pben. Ez azután 
váratlan máj fa azon agg szüzeknek, kik semmi áron sem tudnak a kis 
Mupi-, Pumi-, Zsoli-, Léditől megválni. Az összes ebadó a községi kia
dások fedezésére forditatik. 

— A győri gőzmalmi részvénytársulat utóbbi közgyűlésén üzleti tő
kéjének növelését és alapszabályainak újra szervezés határozta cl s e czél-
ból a jelen igazgatóságot rendkivüli bizottmánynyá nevezte ki. 

— A pesti polg. kereskedelmi testület elnökeivé f. hó 5-én szavazat
többséggel Aigner Ferencz és Schreiber Pál urak választattak meg. 

x* Vadász-kalandok képekben. Illy czimü munkára nyitott a több 
irodalmi vállalatairól ismeretes Oláh László előfizetést. A munka legna
gyobb részben képekből fog állani, magyarázata egy két találó sorból 
vagy jól alkalmazott czélzatból fog állni. A rajzok igen j ó k , ugyan
azon kezekből kerültek, mellyek a hires német „Fliegende Blátter" 
humoristikai lap képeit készitik. Egy példány előfizetési ára 2 pft. Előfi
zethetni jövő hó utolsó napjáig, nem mint a hirdetésen van május 31-ig : 
s csak annyit szándékozik szerkesztő nyomatni, a mennyire előfizetnek. 
Az előfizetések „Oláh Lá6zió"-hoz, hatvani utczai llorvátházba czim-
zendők. 

— A jégverés ellen kölcsönösen biztosító magyar egyesületnél biztosí
tott : f. é. april 26-ig 12 fél 25,800 pftnyi értéket, 27-től május 9-ig 26 
fél 43,890. Összesen 38 fél 69,690. — ftnyi értéket. 

x* Himlőoltás Pesten. Miután a testvér fővárosban a valóságos em
beri himlők jelenleg gyakran mutatkoznak, figyelmeztetnek a szülők, ta
nitók a mesteremberek, gyermekeik, növendékeik és a mesterinasok érde
kében, hogy a cs. k. központi orsz. óvhimlő oltonyozó intézetben, belvá
ros, ujvüág-utcza 2-ik sz. a. az orvosi kar egyetemi épületében fölszint, 
egész éven át minden vasárnap és csütörtökön délutáni 2—3 órakor, és a 
kerületi városi főorvosoknál, kiknek lakásai névfelirattal jelöltettek meg, 
vasárnapi délutáni 3—4 órakor, — ingyen oltatik. (Beküldetett.) 

x* A dunagózhajózási közlekedés mióta a társulat fenáll még nem 
volt olly élénk, mint az idén. A vontatókon kivül 40 gőzös érinti a pesti 
dunapartot, és még sem képes az igazgatóság a közönség minden kíván
ságát rögtön teljesíteni, minek következtében a középponti igazgatóság
hoz folyamodott, hogy nevezetes számu szállító gőzösökkel szaporítsa az 
eddig Pestre járók számát. 

x* A pesti pótlék-kávéházak tulajdonosai azon reményt táplálják, 
hogy rövid idő folytán szabad lesz nekik tiszta kávét mérníÖk! — Bár
csak a vendéglősöket is illy reménykedés lepné meg boraikra nézve, a hall
gatná meg az ur Isten az ő fohászaikat, kiterjesztvén egy úttal könyörü
letességet a czifra kávéházakra is, mellyeknek némellyike ugyancsak 
megérdemlené a kávé-reformot. 

Szerkesztői könyvtár. 
Megjelent a „Tarka élet" első kötete Jókai Mórtól, mellynek tar

talma következő : I. Egy magyar költő életéből. II. Ellentétek : Külön
böző életirások. Oda fent és oda alant. Ideália éa practicua. Két milliomos. 
III. Képek a múltból és jelenből: Rendes dolog. Részrehajlatlan nézetek 
Apró Coriolánocskák. IV. Ollyan dolgok, a mik se ártanak, ae nem hasz
nálnak : Mikor az ember valami nyelvet tud és nem tud. Szerkeaztői cu-
riosumok. Magyar színészek életéből. V. Ismeretlen nagy emberek : A 
tátos. A ki a kör négyszögitését feltalálta. A tudomány bolondja. Három 
vármegye örököse. A sok-ember. Egyszerre nagygyá lenni. 

A munka részletes megítélését más lapokra bízzuk: de mi a könyv 
külsejét illeti,bátran kimondjuk: hogy az meg fogja lepni az előfizetőket 
szokatlan csinosságával, mellyel mind Jókai mint tulajdonos kiadó a kö
zönség iránt, mind Heckenast ő iránta bebizonyiták elismerő gyengéd 
figyelmöket. 

Megjelent a Csengery A. és Kemény Zs. által szerkesztett „Magyar
nép könyve" czimü népirodalmi folyóirat H. kötetének 3. és 4-dik füzete. 
Tartalma következő : „Téli vásár" b. Eötvös Józseftől; ,,Az év végén" 
(költemény) Petőfitől; „ A növény-" és „ A kenyérről" Csengery Antaltól, 
{két igen tanulságos, a mindennapi életbe vágó értekezés) „Takarmány-
termesztés" a) A Iuczerna. b) A veres lóher. (Gyakorlati útmutató érte
kezés) A Gazdasági lapoh szerkesztőségétől : „ A selyemtanyésztés Híd
ján" (oktató ismertetés) Bezerédg Istvántól; „Kizöldült" (költemény) 
Tompától; 8 mese Lachambaudie után Csengery Rózától; éa „Hogy áll 
a világ" folytatása azon érdekes világeseményi tájékozásoknak, mellyek e 
vállalat kezdetétől fogva Kemény Zs. jeles tollából Folynak:. * * * « ^ 

E tartalom eléggé mutatja, milly érdekesek „ A Magy. Népköny
ve" legközelebb megjelent füzetei, 8 milly jól cselekszik, a ki illy közér
telmiséget terjesztő vállalatba, mellynek egy-egy kötete 24 sűrűen nyo
mott ívre terjed, 1 ft. 30 krt. nem sajnál befektetni. 

Előfizetési felhívás. 
A 

Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 
másod félévi folyamára, 

azaz 
6 hónapra (július —december.) 

Előfizetést feltételek: 
A Vasárnapi l ' jsás 6 hónapra (július—december) postán küldve 2 ft 
A Politikai Újdonságok 6 hónapra (július—december) postán küldve 

1 ft 30 kr. 

Mind a két lapra együtt az előfizetés félévre (július-de
cember) 3 ft 30 kr. helyett 

csupán 3 ft pengő. 
A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — Előfizetések az e hirdet*b« 

közzétett föltételek alatt csupán a közelebbi félévi folyamra fogadtatnak <•!. 
A „Vasárnapi Újság'* és „Politikai Újdonságok" 

kiadó-hivatala (Pest, egyetemuteza 4. sz.) 
^ j j " A legközelebbi pesti juniusi vásárkor az ország mindenfrészeiben 

közlekedési alkalmak levén, felszóhtjuk t. cz. előfizetőinket, misze
rint az előfizetési őszieteket az említett pesti vásári alkalmak által 
egyenesen hozzánk beküldeni szíveskedjenek; az illykép jókor elő
fizetett példányok szétküldése iránt semmi hátramaradás nem tör
ténhetvén. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 
Nyomtatja és kiadja Landerer és Heckenast, egyettim-utcia 4-ik szám alatt Pattén. 




