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A kóbor anno,. 

II. 
Görög húsvét Konstantinápolyban. 

(Folytatás.) 

A böjtitek vege; húsvét ünnepe virradt fel Konstantinápoly
ban. Egész éjen át folyt a távoli ágyúdörgés, az utczaszöglete-
ken pedig pisztolyokat durrogtatnak ujjongó ficzkók. A zaj és 
zavar olly nagy, hogy az ember inkább azt hihetné, miszerint a 
várost ostromolják, mint hogy nagy ünnep napja van. Az utczá 
kon egész napon át vásári nép zsibong s árulja és veszi az apró 
marhát, édességeket, olajban kirántott süteményeket s tej- és 
rhum vegyüléket, mik a görög ünnepi lakoma fö alkatrészei. A 
feketeszemű s fagygyu szinü kis tíczkók csoportosan s örömük
ben sikoltozva kószálnak, a csendes járókkelők nagy alkalmat
lanságára. 

Itt egy görög, ott egy görög ragyogó szép arczéllel s vállai 
körül vadul elomló fekete hajfürtökkel. Nem ismerek regénye
sebb külsejű fájt a görögnél. Vtczáról utczára járnak s nagyon 
ki vannak nemzeti viseletük tarkaságával — már száz lépésnyi
ről hallani szavaikat, ha bármi csekélység fölött vitázva, egy 
szerre hatan is beszélnek. Az uralkodó faj, a komoly és méltó
ságteljes török egészen máskép viseli magát. Ezek keresztbe 
tett lábaikon guggolva a kávéházi lóczákon szó nélkül pipáznak. 
Bármilly piszkos, szegény és nyomorult legyen is a török, pipá
ját azért büszke csendes méltósággal szivja. Ha kettő három 
összeül, néhányszor elmondja egymásnak, hogy „Allah nagy !" 
de ez aztán minden is, miről a forró napon s komolyságuk ön
érzetében társalogni képesek. 

Menjünk ki a városból, a tarka népraju atczákról; menjünk 
el az őrház mellett, hol az őrkatona kényelmesen csibukozik; 
menjünk el a város végén évek óta növekedő trágya-halmok 
közt, mellyeken uratlan s örökké vonitó ebek külön gyarmatot 
képeznek : s kiérünk a „holtak nagy mezejére" vagyis a moz-
lem temetőbe, hol a vásárnak egy neme áll. Furcsa egy hely 
vásárra, az igaz : de tapasztalásom szerint a keleti népek örö
mest mulatoznak a s í r o k fölött, talán azért, mert temetőkül a 
legszebb ligeteket választják. S valóban a konstantinápolyi te
metőből is gyönyörű kilátás nyílik a török főváros és a túlpar
ton lévő skutari mosheáira és minaretjeire, az „arany szarv" 
öbölre s az egész környékre. 

A temetői jelenetet azonban nem könnyű leirni. A délutáni 
hőség tikkasztó ugyan s a borús ég esővel fenyeget i de azért 
minden sirkövet egy csomó vig görög vesz körül: ezek a fák 
ágain himbálődznak, azok ismét egy oszlop körül körben forgó 
fa-lovakon ülnek, pedig sok közülök már tiszteletre méltó agg
szakái. A férfiak sajátszerű nemzeti tánczukat járják, melly igy 
megy : tiz vagy tizenkét férfi, husz évestől ötvenöt évesig, egy
mást kézen fogja s félkört képez: eleinte halkan dobbatitnak lá
baikkal, azután gyorsabban és hevesebben: hasonló fokozatban 
válik zajosabbá daliásuk is, mig végre mind a kettő őrjöngő 
zűrzavarrá növekedik. Középen egy táncz-ingerlö áll, ki feje fö
lött kendőt csóvál s a tánczot rendezi. A fáradságtól kimerülte
ket rögtön mások váltják fel s nem egy olajbarna arczu vén 
ticzkót láttam közöttük . ki eleinte súlyos-nehezen mozgott, de 
azután bele melegedve csak olly dühösen járta, mint a többi. 

Hagyjuk ott a tánczolókat s tekintsünk más felé. Minden 
zugban más játék foly. Ezek itt koczkaszerü szerencse-játékba 
elegyedtek; azok bodza puskából lövöldöznek dijjért, mi például 
zsírtól csorgó sütemény, vagy rizs kabob (összeaprított s for
mába gyúrt dió, rizs, olajfa gyümölcs és fokhagyma: jó étvá
gyat hozzá!) Itt ismét legények botokat baj ingáinak a kitűzött 
ciél elütésére; amott magas póznára fiuk és sihederek másznak 
s fele útról pottyannak vissza: mindenfelé képzelhctlenül mocs
kot sátrak vannak felütve s a fülsértő dob- és trombitahang 
előttük jelenti, hogy benn valami látni való van. Itt egy mese
mondó,- amott egy szemfényvesztő körül szájtátó és bámuló 
közönség gyűlt önze; néhány ficzkó falábakon mászkál ide s 
tova, — mig ama nadrágtalan fattyú egy síremlék faragott k/.-

turbánjára kapaszkodott fel s sikoltozva védi magát pajtásai 
ellen, kik Öt onnan lerángatni iparkodnak. 

Az est végre leszáll a festői jelenetre s a fáklyákkal haza
térők késő éjig uj zajongással töltik meg az utczákat. 

III. 

Török fürdő. 

Áthaladván a csinos udvaron , hol virágágyak közepett 
beszédes szökőkút locsogott. Hamed szolgámmal (ki közbenve-
tőleg mondva, albániai születés s igen hü emberem) a fürdő
épületben s nem sokára fürdőruhában valék, melly mindössze 
egy — derekamra kötött csíkos és meglehetős durva kelméből s 
fejem körül turbánszerüleg csavart törülközőből állott. Ezután 
egy pár ferde faczipőt adtak lábaimra s a fürdőnek első vagy 
külső szobájába vezettek. Ez egykor igen szép terem lehetett, 
magas boltivekkel és sima márvány falakkal. Most azonban a 
török dolgok közös sorsát osztá s gyászos romlásnak indult 
benne minden. A mint az ajtó nyilt, egy nagy fekete kövér pat
kány surrant el mellettünk s játszi farkával lábaimra vizet locs-
csantott. Nem hittem volna, hogy a patkány illy tréfás tud lenni. 

Orromat holmi főtt-török szag olly gonoszul ütötte meg, 
hogy a pipa életszükséggé lön s mialatt ezt szorgalmaznám, egy 
csomó mahomedán közé jutottam, kiknek száma nagyobb volt, 
mint vártam, vagy mint ezt a fürdés czéljaival összeférönek hit
tem. De csakhamar tapasztalam, hogy a fürdő Törökországban 
rendes találkozási és fecsegési hely. Tapasztalam továbbá, hogy 
itt is csak ugy leszólják és szétszedik a becsületes embert, mint 
nyugaton. 

Mindenféle termetű és alakú s a véghetetlen mosdás kü
lönböző fokozatain lévő törökök botorkáltak egyik szobából a 
másikba, vagy állottak csoportonként s beszélgettek együtt, mig 
a borbélyok hónuk alól borotválták ki a szőrt. Nagyobb mél
tóságú egyének azonban pipáikkal kis magán-kamrákba vonul
tak, mellyeket ajtó hiányában kifeszített lepedők zártak el a 
közönség szemeitől. A fürdő-szolgák egytől egyig kiváltságos 
bohóczok s minden ember titkát és gyönge oldalát ismerni lát
szanak. Erős hitem, hogy nem egy öreg Étrendi jár ide legin
kább azért, hogy másnap a kávéházban legyen miről beszélnie. 
A törökök ismertető és megkülönböztető jellege itt egyébiránt 
végkép elvesz, a mint ruhájokat levetik. Sok közülök, kiknek 
izmos idegeit félóra előtt akár egy magyar gránátos is megiri
gyelhette volna, nagyon vékony dongájunak tűnt itt fél. Soha 
sem láttam még együtt ennyi görbe vékony ótott lábat és pipa
szárnak beillő karokat. 

Ezen ugy nevezett társalkodó és izzasztó szobából egy más 
forróbba vezettek. Ennek is kúpba futó magas teteje volt kis 
kerek ablakokkal, mellyek azonban hólyagszerüek valának, any-
nyira megülte a sürü gőz. Emlékezem, hogy egy lenehezedö 
csepp orromra pottyant. Nem szerettem a dolgot. Sehogy sem 
tudtam menekülni az eszmétől, hogy a viz piszkos s tükörét 
zsiros fátyolzat fedi. Valóban, lassanként arről kezdtem meg
győződni, hogy az embernek több oka van mosakodásra a török 
fttrdő után, mint előtte. 

De mit volt mit tenni; a fürdős egy márvány medenczéhez 
vezetett, melly fűlött két réz csap nyúlt ki a fáiból s inondá, 
hogy üljek le. Leültem, behunytam szemeimet, hogy ne lássam 
a ronda u'«sákat körülöttem s alázatosan megadtam magam 
sorsomnak, miután ellentállásról sző sem lehetett. 

Keleten a fürödö ember; legyen bár ö'.es termetű, tehetet-
J len mint a gyermek. Három ujj magas faczipöiben, miket kes-
I keny szíj köt lábfejéhez, egy lépése sem biztos. — Azután egy 

faderesre nyújtóztatják öt ki, bepólyázzák csecsemő módjára s 
pipát dugnak szájába. mig elálmosodik. Ekkor a gőzös homá
lyon át egy óriási alak bámul reá csodálatosan komoly pofával 
s kiterített áldozata rovására furcsa mulatságot szerez magá
nak. Két keze tenyerével összevissza nyomkod, dagaszt és meg
nyomorgat ennek testén minden lehető és lehetlen helyet. Az 
élénk képzelödésü ember azt hihetné, hogy önmaga ama hajdan-

J kori Prometheus, kínzója pedig a saskes^ly, melly öt ebédre fel
falni készül. S miután ekként megnyomkodta. ntegdagasztotta 



és megnyomorgatta az óriási fürdős, ugy felkapja öt két kezére, 
mint a ma született gyermeket, leülteti s tetőtől talpig beszap
panozza. Kkkor valami lókefefélét vesz kézibe s a reábízott árva 
testet irgalom nélkül ugy összekeféli, hogy szinte pattogzik bele 
a bör. ö ugyan azt állítja, hogy ez nem egyéb a bör megtisztu
lásánál, én azonban ezt inkább a nyuzást megközelítő eljárásnak 
tartam, kivált midőn öltözni kezdve, a ruhának testemhez érése 
éles fájdalmat okozott, mellyet a fürdőszobának fojtó gőzében, 
forró légzetében és saját megfőzött állapotomban nem annyira 
éreztem. — Többször ismételt beszappanozás után, mellyben az 
embernek szeme, szája, orra, füle s minden porczikája bő részt 
vészen , először langyos vizzel önti végig, azután ismét bepó
lyázza s a külső szobába vezeti áldozatát a fürdős, mellynek 
légzete ekkor jégvereminek tetszik s a kimerült test az itt előre 
elkészített vigasztaló pipa és kávé mellé roskad. A bekövetkező 
alvás véghetlenül jól esik, bár részemről meg kell vallanom, 
hogy álmomban is folyvást üldözött a belém csimpeszkedö sas
kesely alakja, s midőn végre ettől menekülni igyekezve felébre
dek — a borbély állott előttem. 

Keleten a borbély nagy ember. A kényuralom alatt ö is 
kényúr a maga nemében, miután akkor végezhet ki bárkit, mi
kor ezen eszmét hasznos- vagy kellemesnek találja. ;De bir is 
azután magas állásának teljes öntudatával. Cseppet sem valék 
tehát meglepetve, midőn borbélyom báj- és mcltóságdús modor
ral csipkedte ki orromból az apró-, szemöldeirabol az ősz szőr
szálakat s viseletében gyönyörködve, szinte feledém az okozott 
kint. Munkája végeztével csinos kis tükröt tart elém, hogy mű
vészete tökélyét bámuljam meg. Alig ismerek magamra. Olly 
könnyű kézzel borotvált meg, hogy dőrének tartom azt, ki Tö
rökországban maga borotválkozik. Állam olly sima, mint az 
elefánt-csont, szemöldeim félkör alakúak, arezom s minden 
ehhez tartozandó olly csupasz, mint egy szép lány tenyere. Egé
szen megifjodtam. Öreges árként jöttem ide s kalandos fiatal
ként megyek el és fogadom, hogy hegyesre kicsípett bajszom 
még a tizenhat éves nösziveket is tönkre teendi. A borbély ko
moly elégültséggel szemléli a javamra történt változást — én 
vagyok művészetének utolsó diadala s ő büszke reám. Talán 
még magam is az volnék magamra, ha a csúz nem bántaná jobb 
vállamat. 

öltözzünk és menjünk. Hamed elhozza fejérnemümet, mely-
lyet a fürdés ideje alatt kimostak, és egy lepedőt feszit ki előt
tem, hogy a közönség szemei elől, mig öltözöm, elfedjen. O 
mindig nagy gondomat viseli és sokat tart reám. Gombostünyi 
pelyhet nem tűr meg ruhámon s a szobából kilépnem sem enged, 
míg szemembe nem nyomom kerek szemüvegemet, mellyet a 
törökök — a mint hallom — valamelly nagyon kitüntető angol 
érdemrendnek tartanak. Hamed vad arcza, magas termete, al
bániai öltönyei- és fegyvereinek fénye sajátságos ellentétben 
állanak saját választású foglalkozásával. 

S most fizetésre kerül a sor. Fizetnem kell, a miért meg
nyúztak és megif jitottak. Lapos erszényem nagy szerencsétlen
ségére azonban Törökországban nem a tárgy értékétől, hanem 
attól függ a fizetés mennyisége, ki tizet ? Már pedig a fürdős 
jónak látta azt, hogy engem „Beys .4«V'-nak, mi méltóságos 
vagy nagy urat jelent, nevezzen s ugy meghúzzon, mint ezt 
London első fürdőhelyén sem tették volna. Öt pengő forint egy 
illy fürdőért kissé sokaeska. Ennek Hamed szolgám az oka, 
mert ha ö, mig én fürdöttem, a külső szobai hallgatóságnak 
annyi nagy és csoda dolgot nem beszél felőlem, én is csak öt 
garast fizettem volna, mint a többiek. 0 Hamed! Hamed! 

(Folytatjuk.) 

A magyarok Lombardiában. 
A nngyhirü Csepelben még állt az ünnepély, 
— A monda igy regéli s a monda most is él — 
A kard vértől piros még . . . . oUy fáradt a sereg; 
S már lelke uj csatákon, uj harezon tévelyeg. 

A merre szem tekintett, minden legyőzve volt; 
Árpád erős hadának mindenki meghajolt : 

Mellyért annyit küzdöttek, a hon megnyerve rég; 
De szól a hős magyarság : „előre! nem elég!" 

S a békés külhazára, mint gátot tort folyam, 
Félelmes fegyverével három sereg rohan. 
Félmilliót tesz épen a romboló csapat . . . . 
Láng a fÚ6t kigyódzik éghez a merre áthalad. 

A legkisebb a bájos Lombardiába vág, 
Előtte mint egy árbocz a hadduló Bogát : 
Bárdjával a hová lép csapást csapásra mér, 
Rettenhet len hadával már Páviáig ér. 

De a mig a folyamnak ellen nem áll misein, 
lm egy hegy oldalában minden hab megpihen : 
Mellyet nem állított még útjában senki meg, 
A hős Bogát vitézzel ugy áll meg a sereg. 

Jövetelök hirére, ki vélök szembe száll, 
Négyszer nagyobb hadával Berengár, a király. 
Szól a király s szavában gúny büszkeség vagyon : 
„No majd csúfot teszek most a féktelen hadon!" . . . 

A meghökkent magyarság egy perezre visszalép, 
A mint előtte rögtön feltűnik ennyi nép : 
Hol vaskemény fejét egy kőszikla nyújtja fel 
Azon a kis hajónak utóbb ia törni kell. 

S ni illy nagy is Bogátban a lángoló harag, 
Ajkán bármint repülnek az átkozó szavak : 
Bercngárral legottan békülni kénytelen, 
Különben kis csapatja egy szálig elveszen. 

Ekkép láugzó hevében legyőzve ő magát, 
Az ellen táborába két tértim bocsát : 
Hogy életben maradjon minden magyar vitéz, 
A nagyértékü zsákmányt mind visszaadni kész. 

De a roppant olaszhad erősen ösazetart, 
S gőgjében nagy kevélyen lenézi a magyart: 
A megajánlt békéről álmodni sem kivan . . . . 
Boszú hevíti keblét olly sok dúlás után.'j 

A megszorult magyarság még esküt ís kínál, 
Hogy e hazába nem jő , mig a világ csak áll; 
De a királyt sznvában misem hajlítja meg, 
S most rémítő haragra lobban föl a sereg. 

..Hah! hát ha nincsen élet, fogadjuk a halált! 
— Földrizó ordítással mérgében igy kiált — 
Ha minden szó hiába, essünk dicsőén el. 
Föl a véres csatára , kit hősi láng t ü z e l ! " . . . . 

S egy perez alatt az égre ezernyi kard vonul, 
A bajnokok szemében vad tüz világa gyul : 
A két vitézsereg közt a Brenta folydogál;'. 
Amott olasz Berengár, itt a magyarhad áll. 

Az éj leszáll, s a földre sötét fátyolt bocsát; 
Bogát vezér a partra állítja kis hadát . . . 
Fel-fclragyog kezében a kétélű aczél, 
Végig tekint csapatján éa ajka igy beszél : 

„Veszélyes helyzetünkbe nem gyávaság vetett , 
A balszerencse hozta reánk e végzetet; 
Magunkat itt megadni, halált kívánni tesz : 
Nem szebb-e, ha zajongó harezban talál meg ez? 

Mutassuk meg vitézül, hogy szittyavér vagyunk . . • 
— Hatalmát félvilágnak mutatta már karunk, • 
Melly mindig megsegített, melly még el nem hagyott : 
Ez ügyben is segirni Hadúr hatalma fog! 

Meghalni szép hazánkért mi nékünk élvet ád; 
Becsületét a honnak megvédni föl tehát!" . . . . 
— A szó elvész a zajban . . . . a másik pillanat 
Már a zugó Brentában találja a hadat. 

Föl népeddel Berengár! hagyd abba lakomád, 
Korán van még megülni a győzelem torát; 
Ki békét kére tőled, most az reád megyén , 
Vékony nád a szerencse, ing, hajlong szüntelen. 



Az éj sötét ködében mint rémes szellemek , 
A parttol mind tovább vész Bogáttal a sereg; 
Halk csattogás terül el a viz tükörszinén , 
A Brenta tulfelére tÜBszögve száll a mén. 

De mámoros Berengár minderre nem figyel, 
Színültig telve borral kezében a kehely; 
Körüle jobb vitézi tántorgva állanak : 
„Emlékeért e napnak!" . . . . kiáltja száz ajak. 

De a szók benszortünak, a jó kedv elborul, 
Habzó piros nedvével a serleg földre hull : 
A mámor a fejekből egy perez alatt kivész; 
Helyét melly elfoglalja, az eltűnt tiszta ész. 

A nagy zajon keresztül hatalmas kürt rivall : 
,.A magyarok!" . . . . Berengár fehér lesz mint a fal 
Hiába néz segélyért, megállni nincs idő . . . . 
A zavar a seregben, mint tenger árja nő. 

Kit mint rémet mutat fel a barna éjszaka, 
Zugó hadának élén, a hős Bogát maga. 
Jaj annak a ki útját elállja vakmerőn, 
Merészségének árát megadja rémitőn. 

S egy perez alatt előtte minden futásra kel . . . . 
A harezsikot Berengár száguldva hagyja el. 
A mennykőnek csapása olly gyors, olly hírtelen; 
De a magyar karoknak nem lép nyomába sem. 

Nem süt többé a nap rá, kit illy kar utolér, 
Egész kiáradott tó köröskörül a vér : 
Harminczezernyi bajnok takarja a mezőt, 
Hol a lombardhad állott kevés idő előtt. 

S most mint a szörnyű szélvész megy a magyar sereg, 
Útjában minden élőt kegy nélkül ölve meg . . . 
Vészt hintve jár alá s fel a romboló csapat, 
Láng s fűst kigyódzik éghez, a merre áthalad. 

Utána minden ország imára térdepel, 
S , imáját a nagy éghez imigy sóhajtja fel : 
„Éhséget és a dögvészt ne hozd fel ellenünk; 
Harczátol a magyarnak óh ments meg Istenünk!" 

Dalmady Győző. 

A déli sarkvidék. 
(Vége.) 

Sajno3 azonban, hogy a part mindenütt hozzáférhetlennek 
mutatkozott, minthogy az öblök a hegylánczokról leereszkedő 
jéghegyek által betöltvék, mellyek minden kiszállási kísérletet 
100 láb magasságú függélyes jégfokok által gátolának. Ezen 
akadály nem léte esetében Sir J. Rosz ott telelt volna, a hajó
zás szünideje alatt felfedési útját szárazon folytatandó. 

A M' Murdó öböltől keletnek fordul a szárazföld, és itt a 
77° 33' déli szélesség és 166° 58' keleti hosszúság alatt emel
kedik egy 12,367 láb magas most is működő vulkán, melly 
„Erebus" és valamivel tovább keletfelé egy másik 11,000 láb 
magas, de már kihamvadott, melly „Terror" nevet nyert. Tá
volról szemlélve az Erebus nyilasából emelkedő füst ugy lát 
szőtt, mint a forgószéltől felkapott hó lebegése, de a közelebb 
ért hajókról tisztán meg lehete látni különböztetni a lángot és 
füstöt. A fölfedezés utáni napon (jan. 28-kán) különösen tevé
keny volt a vulkán, és valóban nagyszerű látványt nyújtott. 
Egy-egy vastag füstoszlop időről időre a nyílástól 1500—2000 
lábnyi magasságra nagy erővel tolatott ki, mig felső része a 
hideg légben sürüdni kezde és gőz- vagy hóalakban ismét le
szállt és eloszlott, hogy mintegy félórával később egy ujabb 
szinte nagyszerű látvány váltsa fel. Átméröjök illyen füstosz
lopoknak lehete 2 — 300 lábnyi, és valahányszor a füst eloszlott, 
a tűzokádó katlan száját betöltő vörös lángot tisztán lehete látni; 
sőt némelly tiszteknek ugy látszott, mintha lávafolyam höm
pölygött volna le a hegy lejtőin, mig végre a hó között elenyé
szett , melly a tűzhányó nyilasa alatt egy pár száz lábnyira 
kezdődött, és függélyesen lefutó jégszirteit több angol mérföld
nyire a tengerbe tolá. Terror hegy sokkal szabadabb volt a hó

tól, különösen keleti oldalán, hol számos kúpalakú kisebb tűz
hányó nyilasokat lehete észrevenni. 

A fölfedezett föld vulkánjellemét' minden kétségtelenné teszi, 
habár csak egyszer volt alkalmuk az utasoknak partra szállni, 
akkor is a szárazföldtől távol esö kis szigeten a 76° 8' déli szél. 
és a 168° 12' keleti hosszúság alatt, melly Franksziget nevet 
nyert, mellyen a szem nem láthat a egyebet 5—600 láb magas 
meredek fekete szirteknél, hol legkisebb nyoma sem volt észre
vehető a tenyészetnek, nem egy tengeri fűszálnak sem; és tel
jes hiányzása minden bár legcsekélyebb növénynek is mind itt, 
mind a „Possessio" szigeten feljogositnak, bennünket azon kö
vetkeztetésre, hogy ezen szélesség alatt a növényélet egészen 
megszűnik. A növényzetnek legszélsőbb határául tűnt kiaCock-
burn-sziget (64° 12' déli széles, és 46" 49' nyug. hossz.), melly
nek viránya 19 fajból áll, ezek közül 7 e szigetnek kizárólag sa
játja. Mind kryptogamok (titkon nöszülö vagy virágtalan) a 
moh-, zuzmó-, algák soraiból; leggyakrabban találni köztük 
az északi félgömbön egész a mérsékeltebb szélességig szinte elö-
forduld Bryum argenteum-. Ulta erispa-, Lecidealro-alba- és Le-
canora miniata-t. 

Ezen a füvészekre nézve nevezetes helyiség kráter alakban 
emelkedik ki a tengerből mintegy 2700 lábnyi magasságra, felső 
része kiebb nyúlik az alsónál, mellyet egész a a partig kötöré-
kek borítanak el. A kötuskók között Összegyűlt csekély meny-
nyiségü főidben, — de mellynek folülete egyedül nyáron át, 
akkor is a napsugarak közvetlen befolyása alatt enged föl — 
talál a törpe növényzet egy kis tápot. 

Az Erebus és Terror vulkánoktól kele fi irányban 78" 15' 
déli szélesség alatt terül el mintegy 450 angol mföldnyi távol
ságra egy 100—200 láb magas függőleges szakadatlan jégsáncz. 
Szilárdabb külsejű jégtömeg alig képzelhető; nem lehetett a 
leggyöngébb karczolás vagy repedés nyomát észrevenni a sima 
jégfalon, egyedül a kiebb álló függélyes szirtekről lecsüngő 
óriási jégcsapok árulák el, hogy némellykor föl is enged, a mit 
utasaink az itt létük alkalmával uralkodott hévmérsék után 
nem hittek volna, minthogy az európai augusztusnak megfelelő 
februariushóban a hömérsék nem állt feljebb 12" Fahrenheit és 
délben sem emelkedett feljebb 14" Fahr. (9 és 8" R.); olly hideg, 
melly sokkal jelentékenyebb az északi sarkvidéken előfordulni 
szokottnál, hol nyaranta minden jéghegyről vizár szakad le. — 
A jégfal előtt hevertek annak romjai, mellyeket az ellene szaka
datlanul rohanó s tajtékká zuzó tenger hullámai elszakasztot
tak. Természetes, hogy ezen áthatolhatlau jégfal gátola minden 
további elönyomulást délfelé és magassága miatt lehetlen volt 
megítélni : váljon azontúl van-e még szárazföld? — Egyetlen 
egyszer lehetett az árbocz tetejéről felületét megpillantani, melly 
egészen simának látszott és halvány ezüst színű megmérhetlen 
síkság terült el a szem előtt. Legkeletibb pontján, mellyet Sir 
J. Rosz délnek vett második útjában csak következő nyáron ért 
el a 161" nyug. hossz, alatt, hol a jégfái kevéssé északnak for
dul és mintegy 80 láb magas délirányban látszik lassan emel
kedni, mintha a hátsó szárazföld igen magas, hófedte hegycsú
csokból állana. Mindazáltal Sir J. Rosz nem meri bizonyosság
gal állítani, hogy ama helyen valóban szárazföld létezik, mint
hogy a halomszerü emelkedések föltünése és különféle árnyék-
latok, millyeket a hó elrejtette hegytömeg emelkedő, majd 
sülyedö körrajzai a lepel egyforma fejérségén szülhetnek, gya-
nitásának egyedüli alapját képezik, és egy tarsziklahegyet vagy 
falat az egész 30 foknyi térségen, mellyet a jégsáncz elfoglalt, 
nem lehete látni. Ezen útjában a legdélibb pontig nyomult Sir 
J. Rosz, hová még egy tengerjáró sem hatolt, t. i. a 78° 9i

 2' 
déli szélesség s 161" 27' nyugoti hosszúságig. 

Miután Rosz minden kísérlettel a jégtenger keleti részén 
előnyomulni fölhagyni kenytetett, még egyszer visszatért, ,,Vi-
ctoria" föld nyugoti kiterjedése felöl valami bizonyosat tudandó, 
és ha lehetséges innen a delejet dél sarkig eljutandó. De a par
tok öblei itt is erős több száz lábnyi vastagságú jéggel megtel-
vék; az egész partvonal 2 — 300 láb magas függélyesen mere
dek jégszirtek hosszú sorának látszott, mellyek közül egy a ten
ger talapzatára nehézkedő hegysor több mfóldnyire benyulott. 
E helyett egy délutáni napon gyönyörű látványon legeltették 



szemeiket a hajók fedezetéről Victoria fóld északi csúcsa felett 
a Aror/A-fok körül. Az idö teljesen tiszta volt, és a felhőtlen ég 
éles körrajzát mutatá egy magas hegyláncznak; s habár szeny-
telen fejérségü s a legcsekélyebb kopasz szirt nélkül volt: a fe
lület szabálytalansága, számos kúpalakú csúcs és kisebb magas
latok, valamint a mélyen bemetsző völgyek a vakitó fehérségű 
hólepelnek különben egyhangú csillámaiban a fényes árny gyö
nyörű változatosságát mutaták, mellyet élethün leírni lehetlen. 
— Távolabb nyugat-felé még egyes ormok voltak láthatók, 
mellyek ép ugy szigetek, mint szárazföldöm hegytetők lehettek, 
de az igen előrehaladt évszak miatt napról napra szilárdabbá 
váló ragjég minden ez irányban tenni szándéklott elöhaladást 
meggátolt, mi csak három fokkal tovább észak felé sikerült. Itt 
van a Wilket hadnagy és d'Ureille vezette amerikai és franczia 
felfedezések földtere. Itt látott Wilkes hadnagy a 160 és 90 fokú 
keleti hossz, alatt különböző helyeken magas hegyes szárazföl
det, d'Urmlle pedig a 130 és 140 hossz, fi5 és 66 szélességi fo
kok között „Adelaid" szárazföldet és Clarencepartot fedezte fel. 
Ámde a déli részeni tovább haladás útját elzáró jéghegyekhez 
hasonlók itt is gátolák mindkettőnek a partra szállást. 

Ha azonban ezen különféle magas vonalok összefüggésben 
vannak, ugy ezen eontinens fölfedezésének elsősége Bolleny czet-
halászt illeti, ki 1839-dik februariusban 66° 44' déli szélesség 
és 163° 11' keleti hosszúság alatt öt meglehetős nagyságú szi
getet födezett föl, mellyek Kosz előtt hegyormoknak látszottak, 
és mellyeknek 12,000 láb magas csúcsairól tisztán kivehető fűst 
szállt föl. 

Távolabb nyugat-felé 131 hosszúsági fok alatt szinte szá
razföldet pillantott mag Bolleny, valamint 118° hossz, alatt egy 
partvidéket, mellyet ő „Sabrina" földnek keresztelt. Talán ezen 
szárazfölddel összefüggésben van még a Biscoe fölfedezte s 
48—60 hossz, fokok közt elterülő „Kemp" partvidék és „En-
derby" föld is. — E tájon Rosz nem nyomult eléggé dél

nek , hogy azon fölfedezéseket közelebbről megvizsgálta volna. 
— Hornfok átellenében eső sarkvidékeken is igyekezett Sir J. 
Rosz földirati ismereteinket szaporitni, éskülönösön a d'TJrville 
kapitány fölfedezte s Déli-Skócziától délre nyugvó „Lajos Fü
löp" földet kifürkészni, melly a Biscoe által fölfedezett Graham 
földnek keleti csúcsa. Ez szinte tüzanyag képzetü, mint minden 
a déli sark körül eddig feltalált szárazföld, de távolról sem mu
tat olly megragadó rajzot, olly magas hegyormokat mint Victo
ria föld; a legmagasabb hegy Haddington valamivel haladja 
meg a 7000 lábnyi magasságot. Itt fekszik szinte a fennebb em
iitett Cocburn sziget, a legdélibb hely, hol a tenyészet nyomai 
láthatók. 

Az északi és déli dél sarkvidékek különböző földtani jelle
mében legélesebb kinyomata van a köztüki különbségnek. Az 
ész ki sarkkörben semmi ujabb vulkáni működés nem fordul 
elő, a Grönland tói keletre eső „Jan Mayer" szigeteni tűzhányó 
hegyet kivéve. A neptuni képződések határozottan tuluralko-
kodók. Ellenben a déli sarkkörökben a neptuni alakulásoknak 
semmi nyoma. Igaz, hogy a föld tanulóknak igen ritkán van al
kalmuk közvetlen meggyőződést szerezni a szirtek kifürkészhe-
tése hiányában; hanem a nagy pingvinák (mankóczok) igen 
szorgalmas földtani gyűjtők, azok gyomrában gazdag készletet, 
gyakran fontszámra találhatni köveket. — Az illy gyomorbeli 
kökészlet áll többnyire basáit-, zöldkő-, petykö-, gránitból, ugy 
szinte buborékos láva-, bányavirág- és tajtköböl; de soha nep
tuni kőtömegből; annyira, hogy valamint ezen töredékekben 
ugy a déli sark körül fölfedezett szárazföld általános rajzában 
a tüzanyag jelleget lehet fölismerni. Bedói Ernő. 

Vidao-féle ekék. 

1. A z e k é r 6 
MF.N1> LAJOS. 

(Folytatás.) 

Az előbbi számban közlött rajzokon, ha egy futó pillanatot 
vet végig az olvasó, csakhamar észreveheti, hogy azok csaknem 
egytől egyig talpatlanok, s valamint a gerendólylől az eketsare-
ra, innen a köldökre való átmenetei mindig tetemesen haladó 
lépés volt az ekecsinálásban : ugy senki sem vonhatja kétségbe, 
hogy az eketalp alkalmazása mindezeknél nagyobbat lendített 
ezen szántó szerszám javulásában. 

Hogy talpas ekék már a hajdankorban is voltak, annak bi
zonyítására elégnek tartom csak néhány régi eke rajzát ide
nyomatni. 

16, 17, 18, 19. Ez a négy alak mind a rajz,mind aszerszám 
tökéletlensége által is eléggé mutatja, hogy nagyon régi kornak 
müvei. Mind a négy siciliai ó pénzekről van lemásolva. 

18. 19. 

20. Bithiniai pénzen (Vespasian császár korából) látható, 
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21 pedig egy hasonlóképen ókori sardiuiai pénzről van le
véve. 

22. A 22. számmal jelült ugyanazon ífesiod kéziratai 
kőzött van lerajzolva, kiről már a 8. szám alatt tettem emlitést; 
tehát méltán tarthatjuk ezt a legősibb talpas ekének. A görög 
tudós ezt egyszerű ekének nevezi, hihetőleg azért, hogy amannak 
vasa is van, a mit ezen nem látunk. Hogy az a gerendölynek al
kalmazott görbe husáng az eketalpon alól kinyúlik, azt egysze
rűen rajzhibának kell tekintenünk , minthogy illyen akadállyal 
szántani alig lehetne. 

S2. 23. 
23. A ki erre a képre rátekint, lehet, hogy első gondolatá

val azt kérdi : avagy hátrafelé buzatta-e ezt gazdája, mi pedig 
azt feleljük, hogy nem biz azt, hanem a ki készítette azt kellé 
hinnie, hogy könnyebb erővel lehet vonni, ha forog a talpa. Az 
a szerszám anuyival szembetűnőbb, minthogy a régi római 
időkhöz, aSemproniusok korába tartozik, s ugyanez eszmét nap
jainkban is felkapták, nevezetesen Amerikában. 

24. Ezt is ó-római származásúnak tartják a szaktudós bú
várok , mit annálinkább elfogadhatni, minthogy Virgil római 
költő leírásának csaknem minden részében megfelel. Ezen már 
a kormány némi nyomait veheti észre a figyelmes szemlélő. 

Sokat lehetne még ide nyomatni régi emlékek nyomán ; de 
nem czélom ó történeti ritkaságokat elősorolni; hanem leírni azt 
a földmives szerszámot, mellyre büszke lehet hazánk, hogy saját 
fia által tökélyesült annyira, hogy polgártársaink között napról 
napra szaporodik azok száma, kik a Vidacs-eke fölszámithatlan 

országos hasznosságát mindinkább átlátván, már a józan föld-
mivesek között szinte közmondássá vált : „Nem is eke ha nem 
Vidacs" s nemrég is saját füleimmel hallottam egy dunántúli 
értelmes földbirtokostól, hogy a béresek között divatba kezd 
jőni szegödéskor ez a kérdés : „Minő ekével fogunk szántani?" 

Hogy édes hazánkban a közönséges , úgynevezett paraszt
eke, némi csekély eltérések mellett úgyszólván egészen egyfor
ma, azt csakúgy, vagy sokkal jobban tudja legtöbb olvasó ná
lamnál ; de lehetnek ollyan kíváncsiak is, a kik szeretnék tudni, 
vájjon más országokban is igy áll-e a szántó-eszköz sora, s azok 
megnyugtatására ime még ide nyomatok néhány most is hasz
nálatban levő idegen országi ekét : 

24. 

25. Mig a „Politikai Újdonságok" hetenkint azt hirdetik, 
hogyan harczolnak a muszkák, mi ime bemutatjuk azt a szerszá
mot, mellyel a földet mivelik; mert ez nem más mint muszka 
eke, melly kisebb változatokkal egész Oroszországbon rendes 
szántó szerszám. — A neve szocha, eredetileg erdős köves föld 
szántására készült, s azért van az a tengelyforma két nyele, 
hogy a hol szükséges, könnyen meg lehessen emeliteni. Az egész 
olly könnyű, hogy könnyen elvihetni vállon, nem nyom többet 
30 orosz fontnál. A legnagyobb része egy fölülről lefelé meghaj
lott deszkaforma széles hasáb , melly alant két ágban végződik, 
s ezek mindegyikén szántővas van. Illyen kétvasu ekéket még 
Oroszország határain tul is lehet találni. — A szántóvasak fö
lött az a kömiveskanálforma a kormánydeszkát pótolja, s min 
dig odabillenti a szántő, a mellyik oldal felöl barázdát kell vet
nie. Az egész szerszám nagyobbrészt ugy van összepeczkelve, 
csak a vasak vannak felverve, s a gerendölyt pótló rudak becsa
polva abba a tengely vagy tésztanyujtóforma keresztfába legfö
lül, mellyet a szántó szokott tartani. 

(Vége következik.) 

T Á R 
diazdákat érdeklő rovat. 

g.— Majd minden hazai lap említést tesz bizonyos asphodill nevü 
növényről, melly az ausztriai birodalom déli részén, hazánkban pedig 
Győr tájékán és a Bakonyság északi részén szintén vadon és bőven te
rem. E növény azon áldott tulajdonnal bir, hogy szeszgyártásra alkalmas, 
s ha felkaroltatnék, azon élelmi szerek, mellyeket most szeszégetésre for
dítnak, nem vonatnának el a szűkölködő és éhező emberiségtől. Ha ax us-
phodill aránylag több szeszt ad, kisebb téren s kevesebb fáradság ntán 
bujábban terem, mint azon élelmi czikkek, mellyekből most szesz éget
tetik : akkor kétség kivül hasznos leend termesztése, de ha ugyanannyi 
fáradság mellett és ugyanakkora téren nem terem többet, akkor nem 
fognánk vele semmit nyerni, mert ha azon tért, mellyen a szeszgyárnak 
p. o. eddig burgonyát termeszténk, asphodillal mind beültetjük, ugy bur
gonyánk szinte csak nem leend több, sőt ha éhség fenyeget, akkor a bur
gonyát megtartom magamnak, s nem adom el a szeszgyárnak, de ha as
phodill t termesztek, kérdés használhatom-e ezt szükség idején ugy mint 
a burgonyát? — Azért óhajtandó volna, ha tenne valaki kissé nagyobb 
mérvben gyakorlati kísérletet, még pedig a jövő tavaszszal mindjárt 1 

Iskolai és egyházi ügyek. 
i-— Nov. 2y-én tartatott meg Majer István elnöklete alatt az elemi 

tanitók 2-ik havi tanácskozmányn, melly is „Veni Sancte"-val nyittatott 
meg. Ezután több felsőbb rendelet olvastatott fel; az iskolai törvények 
fordítására bizottság neveztetett: Majer István az olvasás tanításról ol
vasott fel egy jeles czikket és Meiszner egy a tnnitásra vonatkozó czik
ket. A tanácskozást ismét ének zárta be. 

== A Rákos-palotai á. h. v. ev. gyülekezet templomot épitetvén, an
nak nyilvános felszentelési ünnepélye nov. 16-kán n a g y tiszteletű Eszter
gály Mihály fő- és Juhász Ferencz alesperes urak, kiskőrösi, pilisi, péteri 
éa cxinkotai lelkészek, e több egyházi és világi urak jelenlétében, kik 
kozott m. Poűmaniczky János urat, mint ezen gyülekezet felügyelőjét és 

H Á Z . 
n. Kubinyi Ágoston múzeumi igazgató urat is volt alkalmunk szemlélni, 
szokott vallásos rendtartással ment véghez. Az oltár előtt nagytisztelet ü 
Esztergály Mihály főesperes ur mondott hálaadó imát az egek urához, 
mellyben 0 cs. k. Felsége s egész fenséges házaért, hogy pártolása alatt 
a gyülekezet fentartassék, s Isten dicsőségére^gyarapodjék, buzgó fohász 
nyújtatott, mellynek végeztével t. Sárkány János kis-körösi lelkész ur 
tartott vallásos buzgalomra indító beszédet, mire az urvacsorája szolgál
tatott ki, s az egyházi szertartást Vladár Miksa papjelölt, mint esperest 
segédlelkész felszentelése, egy házas pár esketése és keresztelés fejezek 
be. Az egyházi szertartásokat szokás szerint egyszerű ebéd követte, melly 
közben nagytiszteletű Esztergály Mihály főesperes ur 0 cs. k. Ap. Fel
sége és az egész uralkodó ház egészségére lelkes toastokat mondott. A 
felszentelt csinos ízlésű templom a czinkotai anyagyülekezethez tartozó, 
mellynek felépítése az alig 350 lélekből álló magyar gyülekezetnek annál
inkább dicsőségére válik, mert az építési költségeket vallásos buzgalom
tól ihletve leginkább saját erejének megfeszítése által eszközlé, — de> 
létrejötte leginkább m. báró Podmaniezky János ur nagylelkű pártolá
sának, és t. Melna Mihály helybeli lelkipásztor ur, s Simon Pál ezen gyü
lekezetben 31 év óta folytonosan híven működő ernyedetlen munkásságok 
s buzgóságoknak tulajdonitható, kik nem szűntek meg a buzgó vallásos 
érzettel biró híveket annak létrehozására lelkesíteni, miáltal eszközölte
tett az is r hogy a régi imaházból a volt szűk iskola kelyett egy czélszerü 
tágas tan-terem alakitatott. Engedje az Isten, hogy ezen hű szorgalmú, 
tiszta jellemű s öntudatti lelkész és tanitó a r.-palotai gyülekezet kebe
lében Isten országának terjesztésére számos évekig működhessenek. 

Takács Pá/, csik-tarcsai ev. tanitó. 

N e m z e t i színház. 
DECEMBER. I. A drámabiráló válaszmány uj eredeti darabot 

fogadott el s czime Bibor és gyász, irta Hegedűs Lajos. A Tomori juta
lomban részesített drámák egyike, melly jövő hóban kerülend azinre. 

H. Mult héten adatott Shakespearenek egy itt még színen nem volt 
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drámája: „ A fehér és piros rózsa" Udvarhelyi M.javára: aránylag kevés 
közönség előtt. 

III. Jövő hétfőn adatik László jutalmára Kövér Lajos Hűség hiite-
lenségböl czimü vígjátéka. Ehcz egy hétre Jókai drámája Könyves király, 
Jókainé jutalmára, mellyet nyomba követ Salvator Rozsa melodráma Deg-
rétöl. Most már csak nem lehet panasz, hogy az elfogadott eredeti szín
müvek nem kerülnek eléggé gyorsan színpadra. 

IV. Szombaton kerül szinre Tündér Ilona, Szigligetitől, Bartháné 
jutalomjátékául. 

Irodalmi iigrek. 
Ajánljuk karácsonyi ajándékul a „Buzgóság könyrél." Szász Károly 

kezdi-vásárhelyi ref. paptól, ki ebben elmélkedéseket és imákat szerze 
protestanB nők számára, sok érzéssel és ihletett nyelven. Megjelent Pes
ten, Heckenástnál, az Idvezitő aczélba metszett képével, igen szép papí
ron. Ára 1 ft 20 kr. 

flallrtti egyetemi rilágrajzának 2 - d i k füzete megjelent Hartleben 
Konrádnál. Minden rendüekre nézve sok érthetően előadott tudományt 
foglal magában. Egy füzet ára 40 kr. 

Magyar olrasó könyvet ajánlunk reáliskolai osztályokbajáró ifjaknak, 
mellyet Erdélyi Indaii Péter szerkesztett az irodalom legajánlatosabb ol
vasmányaiból válogatva. Kapható Heckenástnál, ára 36 kr. 

Megjelentek : A magyar nép adomái. Jókaitól. Egy kötet ára 1 tt. 
Magyarország statistirai ismertetésének IV-dik kötete Palugyaytól. 

Tudományos mii. Kiadta Heckenast. 
Téli könyrtár IX —XI. füzetei. Puszta ház. Boz Dickenstől. 
Medre Imre előfizetést hirdet két kötet heszélyre, 2 pfttal, melly 

összegek december végéig Bucsánszky nyomdászhoz utasitamlók. A mü 
január végéig jelenend mog. 

;— A kolosvári nemzeti szinház nagy lelkű pártfogói által szindara-
bokra kitűzött két rendbeli jutalomérti pályázás határideje folyó decem-
berhó végóig meg van hosszabbítva. 

;— Vahot Imre az általa kiadandó „Magyar irói pálya könyve" és 
..Magyar költök arczképcsarnoka" czimü két rendbeli vállalat előfizetési 
határidejét e hó végéig meghosszabbitá. Kiadószerkesztő mindent meg
tesz e két vállalat minél érdekesbe tételére, azért csak méltányosságot 
követünk el, midőn a nagy közönség figyelmét azokra felhívjuk. 

:— A Prágában Mercy könyvárus által kiadni szokott irodalmi 
heti közlemény legközelebb hazai inunk közül Jósika. Erdélyi János, 
Toldy Ferencz, Fáy András , Jókai, Majer István, A j a k i , Kernele és 
Steinacker müveit és Heckenast kiadásait is ismerteti. 

Méltáinló ••7.Ó az erdélyi „Mezei paptár" érdekében. Koloss-
vár, nov. 2.). 1853. A nép érdekében, és a néphez szólani — legméltóbb 
helyen s hatásra teljes számítással — a „Vasárnapi Ujaág" hasábjain 
lehet és kell: mert e vállalat — inkább mint minden más — birt, szerény, 
de gazdag tartalmasságáért, népünk tengődésnok indult közéletére be
folyni: sőt határozottan irányadó szerepet foglalni el körében Ez az el-
hivatás dicsőséges czélérése. üdvözlet hozza, s áldás úttörő nyomdokira 

E lap egy rovntocskáját kivánom igénybe venni, midőn az erdélyi 
gazdasági egylet által 18fil5-ra Jakab Elek szerkesztése alatt kiadott 
-.Mezei naptár -ml néhány méltányló sort késztet közrebocsátnom a 
nép érdekére vonatkozó meggyőződésem. 

Naptár-irodalmunk czélja : széles elterjedésénél fogva, a kor i g é - j 
nyeinek, szükségeinek, szóval az élet és polgárosodás követelményeinek, i 
szellemiségünk javára s anyagi jóllétünk messzejövőt felölelő biztosítá
sára, millióktól megérthető „kiáltó szó" lenni. E czélból kiindulva, a 
naptár-irodnlom szükségessége soha nem szűnik meg, koronként halad 
az idővel, s ennek — ugv szólva — a közélet tájáni évenkinti termesze-
les kihajtása. Időhez alkalmazottnak kell lenni uz időszaki sajtó minden 
terményeinek — tehát a naptár-irodalomnak ia, — az idő niegjiatározá- . 
•'ának kulcsa pedig, nem átalánosságban a világ szellemben, hanem en- I 
nek helyi viszonyok szerinti térlöglalásaiban keresendő. Ez elvből az el- j 
vonható egyenes következtetés : hogy minden helynek és népnek, saját 
érdekeihez és felfogásához alkalmas, viszonyaihoz és körülményeihez | 
szabott modor és tárgyválasztás — a naptár-izorkesztés inulhatlan fel- ; 
tétele. 

Röviden kimondván nézetemet a naptár-irodalomra vonatkozólag— 
nem teszek egyebet az erdélyi „Mezei naptar" méltánylására, — mint 
bátran kimondom : hogy Erdély jelen helyzete van szemmel tartva szer
kesztésében, s rövid értekezéseiben — népszerű könnyenérthctőséggel — 
mind az he van foglalva, mi jelenünkben megértetendő népünkkel, s 
miben rejlik kedves hazánk felvirágzásának viszonyainkkal megfeni — 
minden alap feltétele. 

A túlnyomó elem benne gazdaságra vonatkozik, s ez olly ügyesen 
tartva, hogy a tiszti névtár pár hasábját kivéve, átvitetik a fdzel majd 
minden lapján , életre való hagyományokban és észszerű újításokban 
gazdag változatossággal. És e K3 lapból álló füzet ára csak 20 pengő 
krnjezár. Felsir gi. 

Tudomány és mftvé*xct. 
Simonffy Kálmán előfizetett hirdet Magyar luingfuzér czimü zene

müvére. Két füzet ára 3 pft. Ez egészséges nótákat ajánljuk zongorázó 
hölgyeinknek: a dijak szerzőhöz Abonyba küldendők. 

K»vács Károly nemzeti színházi tag előfizetést hirdet Balkoszoru 
czimü zenemüveire; miket Bognár Ignácz tett hangjegyre. Halai közül 
többeket énekelt llollósy L.né köztetszés mellett, .- vállolata több buzgó 
delnő pártolása alatt áll. 

Apáti Than Mór hazánkfia Parisban a mohácsi hurcz nagy történeti 
képét festi gr. Nádasdy Lipót ő mlsga számára. Nevezett művész egvike 
legszebb tehetségű festészeinknek, kitől e tekintetben bizonyosan rcinek 
müvet várhatunk. 

Színpadunk néhány év alatt egy kitűnő tehetségű művésznővel fog 
gazdagodni, ki egy itteni inivelt család leánya, mindazon adományokkal 
bir, mik a természet általi hivatást igazolják s c mellett ritka miveltség-
gel. Még alig tul a gyermekkor határán, már is több nyelven a legszeb
ben szaval s kitűnő költeményeket ír. Neve W. Janka. Reméljük, hogy 
lesz alkalmunk, e szép tüneményről még több izben is megemlékezhetni. 

Mint halljuk : Fáncsy Eleiké elhunyt derék művészünk Fácsy idő
sebb leánya, szinte a nemzeti színpadnak szándékozik szentelni jövőjét, s 
nem sokára mint Julin lépend fel, Shakespeare Romeo és Julin czimü 
drámájában. Bizton hiszszük — hogy a legszebb sikerrel. 

"• — A term. tud. társulat utolsó ülésében Stoczek J. tnnár foly
tatá értekezését az ancroidról (higanytalan légsulymérőről). Második 
tárgy a Strueit ásvány volt. mellyet Eggcr ur Hamburgból hozott. Ez 
ásványt Hamburgban találták először egy templom alapárkának ásása
kor 6 lábnyi mélységben. Csak 1845-től foglal az ásványok közt helyet. 
Tuláltatik ez a vizelletben is. ugy hogy ha ez a rothadásba megy át. ki
válik belőle azon vegytest, mellyböl a Struvit áll. Sokáig vitatkoztak a 
felett váljon a Struvit ásvány-e vagy rsak vegytest. Ma már minden ás
ványtanban az ásványok közé tartozik. 

Tárogató. 
— Debreezrn város derék polgármestere. Csorba János ur hivatalos 

jelentését olvasva, örömmel kell látnunk e nagy alföldi város szembetűnő 
haladását. Egészségi állapota a városnak kielégítő, a kholera hamar el 
mult; a termés meglehetős volt. vízáradásoktól szenvedett ugyan, de jég 
és tüz-veszély kevéssé látogatta. Adósságaiból hathatósan tisztul, adó
ügyei rendezvék, s csodául felemlíthető. hogy községi adáim egy fillér 
sincs: a 600 ezer pftot meghaladó beligazgutási költségeket mind folyó 
jövedelmeiből fedezi. Es igy Debreczen városa gazdagabb némelly apró 
fejedelemségnél. Tisza szabályozási költségekre llcbreczen 40 ezer pftot 
fizetett; középületei helyrehozattak: mult évben junlni 1330 öllel szapo
rodtak: csatornái 2í>o öllel: az Utczáknak fakoczkál.kal leendő burkolása, 
mint ez a pesti iúnezhidon látható, megkezdetett. Debreczen megszűnik 
sár, por és szemét dolgában hires lenni, sőt kényelemben felülmúlja ma
gát a fővárost. A rárosi nyomda nemcsak a szükségleteket fedezé, de még 
tiszta hasznot is hajt. A magas minisztérium rendelete szerint a város 
keblében fél millió pengőt forgató fiók bank fog fclálütatni. A tárirda 
már elkészült s nov. 24-én megnyittatott. A szinház épitésére a tervek 
már beadattak s a munkálatok minél elébb megkezdetnek. Közköltségre 
árva-menhely felállitáea elhatároztatott. A fogyasztási adót maga a \ áros 
vette bérbe. A debreczeni-kassni rasutronal előmunkálataira 1000 pftot 
előlegeztek; s a nagy kereskedelmi- és iparbank részvényeiben tetemes 
összeggel fognak reszt venni. Mindezek nagy lépések a derék magyar 
város boldogabb jövője felé. mellyhez mind ennek, mind derék polgár
mesterének üdvöt és szerencsét kívánhatunk. 

— tirof Festetics Miklóst Lengyeltóthy m.városában helység birául 
választották meg. Elaő eset, hogy illyen magas uron hasonló tisztesség 
esik; a mi mindenesetre mind a két részre nézve megtiszteltetés. 

y.— Pestváros meg hagyta magát előztetni mások által a légszesz 
világítás dolgában, njuhban meg Pozsony által jótékony intézvények 
életbeléptetése keresztyéni munkájában. Pozsonyban ugyanis a prágai 
és egyéb jótékony egyletek mintájára a vagyonosabbak összeálltak, hogy 
nagyban vásárolván be a fát, a élelmi szereket, azokat a szegényeknek 
eladják a legcsekélyebb áron. Pestnek is vágynak ugyan szegényápoló-
intézetei, de ollyamik hiányzanak, mellyek a nem épen földhöz ragadt 
szegényre is kiterjesztik figyelmüket. 

y.— Mult vasárnap tartatott meg ez idei philhannouiai hangver
senyek legelseje, mellyen csak a zenészek és működő művészek száma 
100-ra ment. Azt tán nem is kell mondanunk, hogy a terem zsúfolva 
volt hallgatókkal. 

y.— Mult hétfőn egy eredeti jelenetnek valánk tanúi. Egy varga-
mühelybe léptünk, a mester épen inasát lábszijazta irgalmatlanul. Ugyan 
mért üti már na!' „Mert a semmire való a .Vasárnapi l jeágot' olvassa!" 
„Hisz ezért dicsérni kellene. „ I g y ha vasárnap olvasná, de ekkor kujto-
rog, tegnap is csuszkáit egész nap. S ha hétfőn a .Vasárnapi Újság
ért' küldöm a kiadó-hivatalba, előbb nz uton elolvassa maga 8 rendesen 
dél veti haza!-" 

y.— Boíconritz. helybeli izraelita nngykereskedö. már több évek 
óta hetenkint kétszer osztatott ki a szegények közt kenyeret és pénzt, e 
télen pedig mindezek mellett még fát ia adat. Ha minden gazdag tehet
sége szerint ennyire törekednék embertársai sorsán könnyíteni — meny-
nvivel könnyebb lenne a nyomasztó szegénység viselése. Nincs szebb 
vonású az emberi jellemnek ós magasztosabb erénye a szívnek — mint % 
könyőrület, részvét mások szenvedései, sorsa iránt. 



Pályázási és előfizetési határidő meghosszabbítása. Nemcsak a Pesti 
Naplóban felszólalt pályázni akaró, de többek kivánatának is engedve, a 
Magyar irók pályaköcgve pályázási s előfizetési, és a Magyar költők arcz-
képcsarnoka előfizetési batáridejét december hó utolsó napjáig meghosszab
bítom. Az utóbbi vállalat már munkában van, de a gondos müvésznti ki
dolgozás időt s türelmet igényel. Vahot Imre. 

Figyelmeztetés. Tisztelt ivtartóimat, kik két hét múlva megjelenendő 
„Csalddképek" czimü költetnényfüzéremet még karácson vagy újév előtt 
birni óhajtják, bizalmasan kérem : szíveskedjenek iveiket f. hó 15-kéig 
kezeimhez küldeni, hogy az elszállítást azonnal eszközölhessem. — Egy
úttal figyelmeztetni bátorkodom a t. cz. közönséget, hogy nevelési ,Galy-
ftizérem'-re szinte még előfizethetni, postán küldve 1 ft 30 kíjával p. p. 
A második füzet, melly különösen gyermekek számára tartalmazand na
gyobb mennyiségű dolgozatokat, újév előtt fog még megjelenni. A 3-ik 
és 4-dik füzet is haladéktalanul sajtó alá fog adatni. Pest, december 
2-kán 1855. Ney Ferencz. 

A d o m a. 

18- Egy sertéseket őrző 9 éves gyermektül, ki erősen dohányzott, 
kérdi egy utazó uraság : Fiu már te is dohányzói ? 

— Igen, mert nálunk a ki csak egy keveset is valamire való ember, 
a már dohányzik. 

— Kik azok a valamire való emberek nálatok ? 
•— Az vagyok én, az apám, a tisztelendő ur, és a mester. 

Vidéki hirek. 
Sümegen vagyok midőn e sorokat írom, Kisfaludy Sándor bölcsője 

helyén, Kisfaludy Sándor sírjánál. — Sir bennem a lélek, midőn félnapi 
kutatásom után a kisded temetőben nem lelem fel koszorús költőnk sír
ját — sírról sírra háromszor bejártam sikertelenül a kicsin temetőt, mig 
végre a mellette elfutó országútra kiállva, várakoztam az arra jövőkre, 
epedő vágyam kielégitése végett. — Jött ugyan három egyén, oldalán— 
more patrio — csutorát hurczolva, s azon kérdésemre, „hol van Kisfa
ludy Sándor sirja, atyafi? a két első egyenkint válaszolá : „itt lesz vala-
hun a temető elején, de bizon nem tudom jó szerível uram!" a harmadik 
még tréfásan felelt: „ha jól emlékszem uram! a szomszédja mellett fek
szik." — Jött végre egy ember, kit kapával vállán sírásónak ismertem 
fel, s ujolag őt kérem fel, mutatná meg Kisfaludy Sándor sirhalmát; ki 
elvezete a helyre, hol a nagy lélek hamvai egy kisded letiport üregben 
jeltelen nyugosznak. A sírásó elmondáhosszasan : „Biz uram! a helyben 
lakó örökös, sok időkig még sírkeresztjét sem ujitatá fel; s el takarít tusa
kor ledugott kis fakeresztje rég elporladott már." — Szégyen pír futa el 
arezomat, hiszen Kisfaludy Sándor legfőbb örököse maga a nemzet volt, 
s ha család és rokon elfeledkezhetett az elhunyt hamvairól, Magyarország, 
mellynek annyi márványa van, felírhatná egy darabra : „itt nyugszik, 
ki a llimti szerelmeit és az ős regéket hagyta nemzetére." II. i. A. 

+ Bécsben egy vasárnap (nov. 25.) 80— 100 különféle tánz és ze
nemulatság volt. A bécsi nép tudjuk hogy kedélyes és víg, azért a dol
gon legkevésbé Bem csudálkozunk. — Itt némelly nagyobb házak tulaj
donosai azt a szokást hozták be, hogy házlakóik névsorát a kapu alá ki
függ észtet ik, hogy ha valakit keresnek nem kell a házat összevissza 
mászkálni, hanem e névsorból azonnal kitetszik, hogy ott lakik-e vagy 
sem. Ez olly czélszerü és hasznos intézmény, miszerint óhajtanánk, vajha 
Pestünkön s egyéb városainkan a hatóság kötelességül tűzné kí hasonló 
névsorok kiakasztását. — Tudjuk hogy Bécsben a szegényebb osztály 
iránti gondosságból már több időtől lóhúst is árulnak; 12 illy lóhus-mé
szárszék van már itt, mellyek fontját 5—6 krjáva] mérik, és ez évben 4 
ezer mázsát mértek ki. A jó lóhus többet ér a rosz marhahúsnál és annál 
olcsóbb is. A lóhusban nincs semmi undorító, s jól elkészítve hogy milly 
jóizü, legjobban megmondhatnák, kik háborús idők alatt katonáskodtak. 
Pesten is többször szóba hozatott a lóhus mérés, de mindeddígsenki sem 
kísérté meg , pedig a dolog nagyon is megérdemli a figyelmet. — Egy 

Nyomulja és kiadja Laadei 

helybeli kertész Madrasba ment, magváért a guttapercha fának, hogy 
azt austriai birodalomba átültesse. — Mozart német zeneszerzőnek, kinek 
requíemét adta elő a nemz. szinház dal éa zeneszemélyzete a pesti vároa-
templomban nagy költőnk Vörösmartyért tartott gyászmisén, mondjuk 
Mozartnak sírjára, mellyet hosszú kutatás után végre feltaláltak, a bécsi 
városi tanács, a nagy zeneszerző halála napján, dec. 5-dikén sirkövet fog 
felállíttatni; jövő január 27-én pedig tiszteletére helyben egy százados 
zeneünnepély fog tartatni, mellynek igazgatását Liszt Ferencz hazánkfia 
vállalta el, mi miatt már január elején Bécsbe jövend. — A szűkölködő 
művészek sorsa könnyítésére jótékony czélu egylet alakult, a tagok be
lépéskor azonnal 10 ftot, később pedig évenkint 6 ftot fizetnek ; az egy
let idáig is már 200-nál több tagot számlál. 

Történeti emlékek. 
— A fanczia és angol színpadokon már székiben adják a sok Se-

bastopol bevévételéről irt drámát, és vígjátékot, a közönség nagy tet
szése és kevés épülése mellett. Az illyen alkalmi drámák gyártásában 
külösen a francziák nagy mesterek. Midőn a hírhedett rablóvezért Car-
touchet (Kartust) elfogták és halálra ítélték, egy illy drámakészitő rög
tön Összeácsolt egy szomorú és vitézi játékot, mellyben Cartouche volt a 
főhős; s hogy drámája annál hitelesebb legyen, elvitte azt magához a sí
ralomházba kitett gonosztevőhöz, megmutatta neki, ha váljon helyesnek 
találja-e a jellem felfogását, a mellyet neki a szinpad számára szánt? Azt 
mondják, hogy Cartouche meg volt vele elégedve. Váljon a Szebaszto-
pol-drámák irói megmutatják-e müveiket Gorcsakoffnak? — azt nem 
tudjuk. 

Szerkesztői mondanivalók. 
12b*. Vörösmartyhoz irt több rendbeli versek nem használhatók. 
127. Az én hivatalom. Vers. Közöltetni fog. 
128. Egy kaland. Nem adható. • 
II. huszár strázsamester urnák Vicenzaban. Fenérintett város, az 

ausztriai államokhoz tartozván , az előfizetési dij a hirdetvény szerint 
küldendő be. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 

\ v i I t p o s t a 

a „Vasárnapi könyvtár" ügyében. 
Pap János asztalos segédnek Bécsben, örvendünk, hogy távol Magyarország

tól figyelemmel kiséri derék társaival nemzeti irodalmunkat. Számolunk ígéretére, 
miszerint a Bécsben lakó magyar véreink közt vállalatunknak még több kelendőséget 
szerzend. 

Horváth Sándor urnák Veszprém-Palotán. Köszönjük a pártfogást. Fölkérjük, 
miszerint a megjelenendő köteteket az előfizetési hirdetvény értelmében mindig 
önhöz intézhessük. 

Ctátiár Pál urnák Gál-Szécscn. A 2 pújával aláirt előfizetőknek a köteteket 
bérntentetltnüt nem küldhetjük, világosan meg levén érintve az előfizetési hirdetés
ben, hogy a 10 számon aluli előfizetők csak akkor kapják a küldeményt bérmentesen, 
ha 2 pft 30 krral fizetnek elő. 

Pákh Pál urnák Pohorellán. Működéseit annyival inkább méltányoljuk, meny
nyivel kevésbé honos vidékén a magyar nyelv. 

Vöröt Antal ügyvéd urnák Körmenden. Pártfogását a múltra köszönjük, jö
vőre kikérjük. — Küldünk keresztboriték alatt még néhány előfizetési ivet. 

Ivánka Sámuel ref. kántor urnák Szentesen. Azon leszünk, hogy buzgó haza
fiúi óhajtása teljesüljön! 

Keretttetty József ker. sebészorvos urnnk Galanthán. A nemzeti naptárból 
kívánt 10 példányt megküldjük. A „Vasárnapi könyvtárt" illetőleg buzgóságát meg-
közönve, ígérjük, hogy figyelmeztetését szem elótt tartandjuk, miután a nép kívána
tit — a mennyire lehet — teljesíteni óhajtjuk. 

Baku Mihály urnák Kaposvárott. Minthogy az aláírási iv olly hamar'megtölt, 
ujat küldünk. A gyűjtők s előfizetők névsorát a „Vasárnapi könyvtárhoz" nem esa 
tolhatjuk, mivel az már magában egy kötetet képezendene; engedve azonban a több 
részről nyilvánított kívánatnak, a névsort a „Vasárnapi Újságban" bocsátand-
juk közre. 

7.tillner János urnák Göllniczen. Üdvözöljük a göllniűzbányai hazánkfiait, 
mint a magyar irodalom hó pártolóit. A megrendelések szép száma egy tősgyökeres 
magyar városnak is becsületére válnék. 

Petlanovies Alajos kegyesrendi tanár urnák Szegeden. Élénk részvéttel értet
tük, hogy ön a járuló ingyenpéldány egy pár szegény de jámbor és szorgalmas tanu
lónak nagylelküleg ajánlani szíveskedik. 

Farkat Gyula urnák Rimaszombatban. Megrandelése nj tanúságul szolgál-
hogy Rimaszombat — a magyar irodalmat pártoló városok közt — elsó sorban áll. 

llarkel József tibai plébános urnák. Ürömmel olvasók, hogy az ós Kárpát al
jában, hol a szobránczi fürdő élctovó vize felbuzog, a szellam hirdetett tápláléka — 
a „Vasárnapi könyvtár1" — kedélyükre kedvesen hatott, mit a kisded körébeni előfi
zetők száma fényesen bizonyít. 

Ctigi Vincze káplán urnák Ctornán. Köszönjük a pártfogást. Az adott taná
csot lelkiismeretesen követni fogjuk. 

Utkkinger József káplán urnák Letenyén. Nem aggódunk vállalatunk sikerüle-
sén, miután a néppel legközelebbi érintkezésben levő lelkész urak is, azt olly lelkesen 
felkarolják. . 

Dobot István ref. tanitó nmak Kis Sz.-Mártonban. Nagy megelégedesse! U-
pasztaljuk a küldött hosszú előfizetési sorozatból, hogy vidékén a földmivesek osztá
lyában alakult olvasó körök is rendelik meg a „Vasárnapi könyvtárt." A kötetei 
szétküldozése a legpontosabb leend. , 

Huttár Károly áldozár urnák Sz.-Fejérvárott. Sajnáljuk, hogy felszolitasun* 
önhöz kissé későn érkezett; de azért ön számos aláíróival nem késett el! 

Hajnik K. szerkesztő. Heckenast G. k iadó._ 
tem-uteza 4-dik szám alatt Pesté 




