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Szent László diadala a kunokon. 
Kun és magyar! Tehát volt idő, a mikor két nemzet volt ez 

az egy. Beszéltek külön nyelvet, imádtak külön Istent, laktak kü
lön országokban? 

Ki hinné már ma ezt el? 
Hogy az a derék, daliás kun nép, melly most alföldünk sík

jain a leggyökeresebb magyar törzsököt képezi, melly a legtisz
tább, vegyületlenebb magyar városokat lakja, melly a magyar név 
harczi dicsőségének 
leggazdagabb osztá
lyosa, egykor mint 
ős ellenség rontha
tott be a haza hatá
rai közé és segített 
fogyasztani a testvér 
nemzetet? 

Hogy valaha ezt 
a nevet gyűlölték és 
a gyermekeket ijeszt
gették vele Magyar
országon s a hozzá-
jok futd királyt csúf
ra elnevezték „Kun"-
nak? — Be jó , hogy 
ez régen elmúlt! 

Midőn Árbócz és 
Ozul kun vezérek be
törtek az erdélyi ha
táron, pusztítva, öl
dökölve rohantak a 
védtelen hon belse
jéig; feldúlták a vá
rosokat, a nőket, 
gyermekeket rabszíj
ra fűzve hurczolák 
magukkal, s ha né
hány évvel későbben 
jönek, midőn a ma
gyar nép pártokra szakadva egymást fogyasztó harczokba merült 
el, talán az ország szivéig hatolnak s most Magyarországot Kun
országnak híják, a mit sokkal könnyebb volna a német historiku
soknak kimondani 

De ám roszkor jöttek épen! Az ország kormányzata három 
hős Árpádfi kezében volt: Salamon, Géza és László vezérkedtek a 
magyar nép felett. 

Az ifjú király s az ifjú herczcgek felültetve hadaikat, eléje 
mentek az országduló hadnak, melly akkor már a Nyírséget és 

S Z E N T L Á S Z L Ó P Á R V I A D A L A ÉS D I A D A L A . A K U N O K E L L E N . 

I Bihart végig pusztítva, zsákmánynyal rakottan indult visszafelé, 
bizonytalan hazájába. 

A cserhalmi tetőnél érték őket utói. 
A kun vezérek előbb csúfosan a kun gyerköczőket küldék a 

magyarok ellen háborúst játszani, de az első összecsapás megtanitá 
őket, minő ellennel van dolguk. 

Erre seregeiket hírtelen összevonva, az erdős hegytetőre vo
nultak fel, ott várták be a magyarok támadását. 

A magyar mindig legerősebb volt a rohamban. A fejedel
mek három csapatra 
osztva seregeiket, 
egyszerre támadtak 
az ellenségre. A hegy 
meredekét ostromol
ta maga a heves vérű 
király, Géza oldalról 
került az ellenségre, 
mig László iszonyú 
erővel ütött derekuk
ra, mindenütt elől ro
hanva a legsűrűbb 
tömegek közé. A két 
vezér egymást ke
reste a harczban. Ne
mes szokás volt ez a 
régibb hadvise lés 
alatt, férfi férfi ellen, 
vezér vezér ellen. — 
Sok vért kellett gázol-
ni mindkettőnek, mig 
egymást megtalálták 
8 a leghevesebb csata 
gomolyában találko-
zának össze. Árbócz 
életével fizette, hogy 
Lászlót megismeré,az 
e lső összecsapásnál 
szivén keresztülütve 
bukott le lováróL 

Elestével el volt döntve a harcz. A kun elhullt, vagy elfutott, 
vagy megadta magát. E menekülés közben történt, hogy László 
meglátott egy futó kunt, a mint ölében egy szép magyar szüzet ra
bolva vitt lóhátán. Fáradt lovával be nem érheté azt; messziről ki
ált a a leánynak, hogy ragadja meg a kunt s rántsa le magával. A 
bátor magyar szűz megkapva e szóra rablója övét, levetette magát 
a lórul s a vele együtt lezuhant kun rövid tusa után halva esett 
el László kardja alatt. ^ 

Azóta sok század elmúlt, a kun ifjaknak nem szükség a m~ 

\\\\thL^á / 



gyar hölgyeket erőszakkal elrabolni többé, s hogy a kun honsze
relme millyen meleg? arról beszélnek Petőfi versei, ki maga is ott 
nevekedett köztük. J- M. 

Egy niásodvtrágu fához. 

Oda van már a tavasz régen, 
A lenge lomb lehervadott; 
Nem küld a lég sem lanyha szellőt, 
Sem lágy, üditő harmatot. 

A tikkadó hévségü nyár, a 
Hő napsugár mindent kiölt; 
A patak partja nem mosolygó — 
A rét, a völgy mező se zöld. 

Eljött az ősz, siró ködével; 
Erdő, berek sárgultan áll : 
A félénk lombot elsápasztá 
A lassú közelgő halál. . . . 

Fonnyad minden; s te j ó akáczfa, 
T e most virágzói újra fe l ! 
Tán hogy a hervadásnak búját 
Virágidban — felejtsed e l? 

Vagy a kopár mezők diszéül 
Bokrétázád fól igy magad? 
V a g y a derengő őszi napfény 
Csalá ki szép virágidat ? 

Talán zöngelmes dalt hallottál, 
S azt hitted, hogy tavasz vagyon? . . . 
— Pedig egy költöző madárka 
Sirá búcsúját ágadon! 

Talán a kikelet szépségét 
Virágidban megálmodod, — 
Hivén, hogy újra visszahozza 
A z illat és szin, bájkorod?' 

Vagy tán azért nyílsz : hogy r e m é n y t adj 
Midőn mindent pusztulva látsz • • • 
— Mindegy, bármelly okért virágzói : 
Csakhogy v i r á g z ó i j ó akácz! 

Virágid által megmutattad, 
H o g y Őszszel is lehet tavasz, 
S hogy a virág szép, és gyönyört ad — 
Ha ősz borong, ha tél havaz. . . . 

Bár én is mint te, aggkoromban 
Virágozhatnám egykoron : 
Lelkem olly ifjan illatozván — 
Mint e virágok lombodon! Thali Kálmán. 

Az utolsó budai basa. 
T ö r t é n e t i e l b e s z é l é s J Ó K A I M Ó R - t ó l . 

iKolyl tUi.) 

Érzik már a halálszag Abdi basa palotájában! Közelget a 
kezdetnek vége. Egy láthatatlan kéz vonul végig Magyarország 
téréin s letörli onnan a török hatalmat, mint avatag irást, mellyet 
nem érdemes olvasni az utókornak. 

Pedig millyen. mélyen hitték azt bevésni, midőn a nemzet szi 
véig bevágták a betűket! száznegyvenhét esztendeig voltak raj 
tunk, volt idejük nevüket örökíteni. Gazdagok, hatalmasok voltak 
azt tehették, a mit nekik tetszett, építhettek, ronthattak, megölhet 
ték, rabságra vihették, a ki ellenük szólt, övék volt az ország! Mi 
maradt meg belőlük? A rosz emlékezet. — Tüzet hoztak ránk 
megolvadtunk-e benne? Vérünkből tengert csináltak, belefulad 
tunk-e? Nem őrlötte-e meg a belső féreg a nagy ozmán birodal 
mat, mellynek birtokában ugy volt elátkozva a kis magyar nemzet 
mint a múmia szájába tett buzaszem. Az pedig tudjuk, hogy kikel 
ós kalászt hoz ezredév múlva is. 

A nagyvezérek sürü változása jelenté, hogy az ozmán hatalom 
válságai eg}-mást érik. Hogy akar fennállni egy ország, mellyben 
nem nevelik a legelső erényt, a hazafiúi beesületérzést ? Minden 
íöur, ki a kormány éün állott, csak saját kincstárára gondolt, csak 
palotái ragyogásáról, háremei gyönyöréről álmodozott. A nagyob
bakról vettek példát a kicsinyebbek, a díván uraitól lefelé minden

kinek csak magához hajlott a keze, a roppant hadseregeket fizetni 
nem volt pénz, azok éheztek, zúgtak; de azért aCsengelköi mellett 
egyik tündérpalota a másik után emelkedett s csalárd bizományo
sok elorzott milliókkal szökdöstek a határokon tul; s ha valaki 
panaszkodott, ha a nép siralmát a Divánig merte vinni, azt lázadó
nak nevezték és ugy bántak vele. Igy aztán széthullott lassankint 
a hatalom-alkotta épület; kedvetlen hadseregek futni tanultak 
megvetett ellenség előtt s összedugott kézzel nézték, hogy diil le 
egyik oszlop a másik után? 

Vén ember már Abdurrahman basa, közel meg van hetven
éves; látott már mindent a világon, a mit látni szép és kedves : 
élvezte, használta az életet; vitéz volt, dicső nevet szerzett; minek 
élne már tovább! ö is látja jól a közelgő zivatart, ő is tudja jól, 
hogy annak nem fog ellenállhatni; de hiszen már hetvenéves. Je
len volt Kandia ostromában is, akkor mint jancsárok föagája, részt
vett ama dicsteljes harezokban. Hlyen emlékekkel ki ne kívánna 
meghalni? Háremének örömei között csak leányának mosolygása 
volt még a mi érdekelte; az pedig már nem mosolyog. 

Egyik rosz hir hozója a másikat éri nyomban palotája küszö
bénél; ö azokat mind nyugott arczczal hallgatja ki s nem mond rá 
egyebet, mint „dicsőség annak, a ki soha nem változik!" 

Van abban is valami szép, a hogy egy öreg katona szemközt 
megy a veszély ellen, mellyet őrjöngő kormányférfiak könyelmüen 
érleltek magasra; a hogy meghal egy zászlóért, mellynek nin
csenek hivei többé, csupán zsoldosai; a hogy eltemetkezik egy vár 
romjai alá, mellyről fenn ura megfeledkezik. 

Midőn hirül hozák Abdurrahmannak, hogy a keresztyén had
sereg egyenesen Budának tart, mig a nagyvezér Belgrádba vonult 
vissza; Abdi összegyüjté háremét, kincseit, drága paripáit 8 át-
küldé azokat a Csepel-szigetbe. Tudta, hogy soha sem fogja azo
kat látni többet. Három nap múlva Batthányi Ádám a könnyű 
lovassággal elfoglalta a szigetet; a vezéri hárem és kincsek pré
dára jutottak; a harezosok sisakkal mérték az elfoglalt aranyat, 
ezüstöt s koczkát vetettek a régi gazdájukat nem sirató szépségek 
birtoka felett. Azt irják, hogy a zsákmányul esett kincs kétszáz
ezer forintra ment Mikor Abdi basa illy nagy összeget kihajított 
a vár falán, akkor neki nagyon jól kellett tudni a végzetet, melly 
rá és a vele levőkre azon vár falain belől várakozik. 

Pestet és Ó-Budát nem is védelmezé, minden fegyveres csa
patját magához vonta Budára. Tizenhatezerén voltak, azoknak 
legnagyobb része jancsár. A várat nem lakta akkor magyar nép; 
atörökkel csak egy nemzet kötötte még össze sorsát, a zsidók; azok 
Pestről és O-Budáról kincseikkel együtt mind ide takarodtak. A 
zsidóknak mindig fátumok volt, a prófétákat meg nem hallgatni, 
az idők jelenségeit meg nem érteni. 

Abdi basa kitüzette a vár négy falára a veres zászlókat; je
léül, hogy készen áll a harezra. 

A körül fekvő hegyeket elfoglalták az egyesült seregek, a 
hegyoldalakban felállították a nehéz lövegeket; roppant lovassági 
tömegek foglalták el a síkokat és mellékutakat; az erdők között 
mindenütt sátrak és lobogók látszottak. 

A magyar hadsereg, a lotharingi herczeg Károly hadtesténél 
a bécsi kapu előtti magaslatokat foglalta el, Miksa bajor választó 
fejedelem seregei a Gellért és várhegy közötti tért, a német biro
dalmi hadak a Vízivárost. 

A magyar seregek vezérei voltak : Eszterházy János, Miklós 
és Zsigmond, Pálffy János, Miklós és Karolj-, Batthyányi Ádám, 
Draskovics Miklós, Nádasdy Tamás és Petneházy. 

Petneházyt saját kértére Károly herczeg a gyalog hajdúság 
vezérévé nevezte ki; örömest is engedték neki e2t a helyet; tudják 
azt régen, hogy a konvertita a legtüzesebb ostromló. 

Gábor barát nagyra becsült férfiú lett a vezérek előtt; egy 
tudományos készültségü ember, mint ö, sokat ért az ostromló had
seregre nézve, mert ugy le tudta rajzolni a vár belső védmüveit, 
hogy azon minden közvitéz eligazodhatottt volna; megmutatta, hol 
leggyöngébbek a védfalak, hol legkönnyebben hozzájárulható a 
sáncz? minő akadályokra találhatnak, ha az első erődítményeket 
elfoglalák. 

Előadásából az derült ki, hogy a legkönnyebben megtámad
ható része a várnak a Duna felőli meredek, mellynek védmüvei el 
vannak hanyagolva, s a hol az ágyuk nem sok kárt tehetnek, tüz-
aknáktól épen nem lehet tartani, leggonoszabb hely pedig a vér
mező felöli nagy körfal (rondella), mellyet a többi várszögletek 



ágyukereszttiize véd, s mellynek előtere nagyon alkalmas tűzaknák 
készítésére. E felett van a lőporos torony is, mellyről sokszor 
monda Abdi basa, hogy ha már az ellenség a sánczon volna, kanó-
czot vetne bele s magával együtt a légbe röpítené. Ez tehát átko
zott pont lesz az ostromlókra nézve. 

Petneházyt épen nem lepte meg, midőn a haditanács után azt 
a rendeletet vevé, hogy hajdúival a nagy rondella ostromát fogja 
vezetni. Valamint az sem, midőn megtudta, hogy vetélytársa Fun-
kenstein a bajor segédcsapatokhoz tétetett át, kik a viz felöl fog
nak ostromolni. Kezdett már fatalista lenni s bízni a jóslatokban. 
„Ne búsulj, én is ott leszek!" biztatá öt Gábor barát, a mivel sok 
volt mondva, mert a tüzérség fővezére, Gonzales Antal, a ráczhegy 
felöli ütegek vezetését a leleményes eszű barátra bízta, kiben az 
első találkozás után ollyan ismeretgazdagságot fedezett fel, a minőt 
csak egy hosszú élet és meghalni nem akaró boszuvágy tanulmá
nyai adhatnak egy férfiúnak. 

Június 19-én-(1686.) sütötték el az elsü ágyút a város {kifli 
ellen. ) <»»ijm«i« ttveutiit.1 

A mérges növényeket 
népiskolákban is kellene ismertetni. 

A legközelebb elmúlt nyár folytán két gyermeket gyógyítot
tam, kik inaszlagos redöszirom (datura stramonium) magvaival jól
lakván, valószínűleg csupán azon kedvező körülménynek tulajdo
níthatják életben maradásukat, hogy szüléiknek volt helyben kihez 
fordulniok gyógysegélyért, különben a köznépnél, köztudomás 
szerint is, a távolság elhatárzó erővel bírván, aligha áldozatja nem 
lett volna a két gyermek a csemegézésnek. 

Ez és ehhez hasonló esetek, akaratlanul is eszébe juttatják az 
embernek azon szomorú igazságot, hogy : sok ellensége van az 
ember életének és egészségének, saját maga, s embertársai, meg a 
természetben található lények által, minők az állatok, növények 
és ásványok. De más részről meg van azon édes vigasztalás szá
mukra, miszerint az ember, mint erkölcsi valóság, a szabad akarat 
által van megdicsőítve s értelmi tehetségénél fogva pedig urává 
lőn a természet három országában előforduló minden lénynek, és 
igy tőle függ, a birtokában levő eszközöket czélszerüen aként 
fölhasználni, hogy a hasznosokat saját javára fordítsa, az ártal
masokat pedig elkerülje. 

Van-e valami ut és mód, mi által a természet három országá
ban előforduló ártalmas termékek ismerete a nép különféle réte
gei közt, ha nem is átalánossá válhatik, de legalábh a vidék és 
helyhez kötött állat-, ásvány-, kiváltképen pedig növény-féléknek 
ismerete által az életveszély és egészség koczkáztatásának kikerül
het ését megközelíthetni ? 

Szerintem nincs más ut és mód, melly által a czélt megköze
líteni lehetne, mint népiskolákban a természet három országát a 
nép életéhez alkalmazott modorban gyakorlatilag röviden megis
mertetni. Például : az állatországból a kőrisbogarat, pókot, kígyót 
és ártalmas bogarak, meg férgek különféle fajait, mint a mellyek-
kel a közéletben gyakran találkozik, — kiválólag érinteni. Az 
ásvány országból, a rezet, ólmot, higanyt, mirenyt (arsenicum), és 
ezeknek a kereskedésekben kézmüvi s mesterségi czélokra is árui
tatni szokott készítményeit megismertetni, mint a mellyekböl má
zat, festéket, sőt néha még házi orvosságot is szoktak, részint tu
datlanságból, részint megcsökönösödött balhit hol használni. Leg
kitűnőbb figyelmet kellene pedig fordítani a növényország ismer
tetésére, mint a mellyböl legtöbb példánynyal jő érintkezésbe a 
köznép, a háznál, kertekben és a mezőn és a mi lelkiismeretbe vágó 
dolog, ártatlan gyermekek esnek miatta bajba, kiknél a tudatlan
ságot vétségül nem is róhatni föl. — Hogy a nép érdekében elérni 
óhajtott czélt leginkább megközelíthessük, minden tekintetben 
gyakorlati kézikönyvre volna szükség, de ollyanra, melly nem 
tudományos rendszerben adná elö a tárgyat, hanem a nép fölfogá-

* ) Kútfőim a napra nézve igen eltérnek, két egykorú krónika közöl egyik : „Der 
siegreieh geendigte etc. XV.-jiihrtge TurkenkTieg." Kelt 1699-ben, június 18-ra teazi az 
ostrom kezdetét, egy másik : Johann t'hristoph Wagner'* Christlich und Türkischer 
Staedt- undGescbichtsspiegel, melly az ostrom utáni évben adatott ki; júniusI9-ét említi. 
Azontúl is m i n d e n e g y e s fegyvertényt. Bevezetés férfiak elestét stb. hat nappal 
későbbre teszi, mint az elébbi. Hammer Purgstall június 28-ról kezdeti az ostromot 
(Geschichte das osmanischen Reiehes), Palugrai szerint pedig június 18-án érkeztek meg 
az összes seregek Buda alá. Igy ez legjobban megegyez a második könyvben idézett 
adattal. * • 

sához alkalmazkodnék, csupán a közéletben előforduló tárgyakat 
magyarázná gyakorlatilag és érthető rövidséggel. 

E kézi könyvnek, szerintem, természethü ábrákkal kellene 
ellátva lenni, melly ha nem is a népnek a közéletben tudni szüksé
ges minden egyes terméket a természet három országából, de leg
alább a gyérebben található fajokat elötüntetné. Azonban a kézi
könyvnek legsikerültebb ábrái által sem lehetvén még a czélt tel
jesen elérni, a néptanítóknak kötelességükbe tétetnék, hogy tavasz
tól kezdve késő nyárig, különösen a növényzet időszaka szerint, a 
növényeket eleven példányokban is megismertetnék tanítványaik
kal, nemcsak leszakítva száraikról, hanem a helyszínén is, melly 
szemlélő tanmodor legsükeresebb lehetne következményeiben. 
Igy például : igen gyéren találni olly vidéket, hol kertekben és a 
mezőn a belindek (hyosciamus), bürök (waeta) maszlagos redöszi
rom (datura stramonium), nadragulya vagy szépnönye (atropa 
belladonna) nem találtatnának. — Különös figyelmet kellene fordí
tani, a gombáknak megehető fajaira is, hogy már az iskolában 
tanulnák ismergetni a gyermekek a mérges fajtákat; apródonként 
pedig, és a korral haladva, minden vidék lakosai képesekké válná
nak az ehető fajoknak a mérgesektöli biztos elkülönítésére s nem 
történnének olly könnyen tudatlanságból a család körében mérge
zési esetek. 

Illy kézi-könyveknek előállítását csupán és egyedül testületi 
erő által lehetvén eszközölni, óhajtandó, miszerint a r. katholikus 
néptanodák részére a tanintézeti alapítvány buzgólkodjék illyetén 
könyveket előállítani, a protestáns néptanodák részéről pedig a f. 
t. kerületek gondoskodjanak, és minden erejök megfeszítése mel
lett, habár áldozattal is, ingyen és minél olcsóbb példányokat szol
gáltassanak a népiskolai tanulók kezébe. 

Óhajtandó, miszerint épen a népiskolák érdekében már régóta 
s még folytonosan működő főt. kerületek bizottmányának becses 
figyelmét ki ne kerülje ezen tárgy a készítendő tervnél, miről any-
nyivalinkább meggyőződve vagyok, mivelhogy tapasztalati tények
ből tudhatni honunknak realirányát, mire minél nagyobb mérvben 
törekedni igen nagy szükségünk van. 

Addig is pedig, mig a népnevelésnek a népre hatandó jótékony 
befolyása által oda juthatnánk, hogy az említett rendszer mellett 
felnőtt iskolai növendékek meglett emberekké válván, a természet 
három országából előkerülő ártalmas termékek ellen biztos isme
rettel birnak, közegészség- és életbiztosság tekintetéből orvosren-
dörileg elkerülhetleu szükségét látnám annak, hogy községileg 
évenkint olly intézkedés tétetnék, miszerint a kertekben és házak 
környékén csaknem mindenütt vadon teremni szokott belindek, 
maszlagos redöszirom és szépnönye mérges növények kiirtatnának, 
még pedig magvaik érése előtt, hogy magvaikat elhintvén, kö
vetkező évben ismét ki ne keljenek és ne szaporodjanak. És hogy 
az illy intézkedésnek kellő foganata lehessen, az egészségi osztály 
által eszközlött és helytartóságilag leküldött rendeletnek kellene 
a községek elöljáróihoz kimenni, kik felelősség terhe alatt, és a 
hol rendszerinti orvos létezik, ennek közremunkálásával, legalább 
évenkint kétszer szemlét tartanának a lakosok házkörnyékén, és a 
gondatlan, vagy rendeletnek ellenszegülő házigazdákat és szülőket 
érzékenyen büntetnék. 

Az illy csekélységnek látszó dolgokat némellyek tán kicsiny
leni is fogják, mert nem gondolják meg, hogy könnyebb az életet 
és egészséget óvgyógymódilag megtartani, mint az elveszettet visz-
szahozni, vagy visszaadni. Nem gondolják meg, hogy a nép jólété
től függ az állam jóléte, s hol a nép testben és lélekben szegény, 
ott az anyagi állapot csak teng és virágzatnak sohasem fog 
indulni, következésképen az állam sem lehet boldog és virágzó. 
Az illyenek azt sem gondolják meg, hogy a nép jóléte érdekében 
illyenképen működni, az orvosi rendőrségnek főfeladata. 

Dr. Kun Tamás. 

A tatai vár. 
Tata, hazánk dunántúli részének egyik legélénkebb s legcsi

nosabb mezővárosa, fekszik Komáromtól l'/ia 9 Budapesttől 4 8 / , 8 

állomásnyira, amattól délkeletre, ettől pedig nyugotra gyönyörű, 
regényes vidéken, a Vértes-hegyláncz oldalánál. Különösen neve
zetes szép angol kertjéről, márványbányáiról, meleg fürdőiről, 
mintegy 600 holdnyi tért elfoglaló nagy taváról, mellynek észak-
nyugoti partján legnagyobb nevezetessége képünkön : látható régi 
tára is épült. 



Hogy Tata már a rómaiak által is ismert és kedvelt hely volt, 
8 itt nekik gyarmatuk létezett, azt kétségtelenné teszik a gyakran 
találtató római pénzek s egyéb régiségek. Reichard régiségbuvár 
szerint Tatát a rómaiak „ad lacum /Wícem"-nek nevezték. 

Tata nevét állítólag sz. Istvántól vette. — De hogy régi várát 
ki építette, az a középkori történetek homályában vesz el. —Annyi 
bizonyos, hogy IV. Béla idejében már létezett. — Volt itt egy Deo-
dat gróf által még I. István idejében alapított apátság is, azonban 
azt hihetőleg a tatáridök viharai rombolák és törölék el. 

Később a vár királyi birtok lön, s nevezetesen Zsigmond, Má
tyás és n. Lajos királyoknak kedvencz mulató helyül Bzolgált. — 
Különösen a nagy Mátyás szeretett időzni itt, a Vértesek bérczeitöl 
koszorúzott regényes vidéken; ugyancsak ő neki köszönheti a vár 
is ujabb erősítéseit és kicsin ősit ásat. 

II. Lajos utolsó éveiben szomorú látványnak lőnek tanúivá e 
százados falak; nevezetesen az akkor itt időző ifju fejedelemmel 
Szolimán császár követe, Berghám, illetlenül bánván, a megsértett 
királynak felbőszült környezete által a képünkön látható keleti 
bástyáról az öt vagy hat ölnyi mélységű tóba vettetett.— E miatt 
gerjedt aztán fel annyira a hatalmas török császárnak haragja sze
rencsétlen hazánkra. 

Az erre csakhamar 
bekövetkezett mohácsi _ 
vész után Tata, hol Já
nos, hol Ferdinánd ki
rály birtokában volt, E ^ ^ ^ j M e B B ^ I g | | ^ 
majd a török pusztitá 
sok idejében sokáig 
véghelyül, Komárom
nak elővárául szolgált. 
A hires törökirtó Thari 
György is volt egy íz
ben kapitánya. 

1622—55-ig Ko 
marom-, Fehér- és Pi
lismegyék több izben 
felszólittattak e vár fa
lainak megújítására, a 
mi meg is történt. — 
Mindazáltal későbben 
a törököktől véres os
trom által bevétetett 
s lerontatott. Majd a 
várossal együtt gróf 
Csáky László birtokába 
jutott. 

Újra megerősíttet
vén, a Rákóczy-forra-
dalom zavaraiban a ku-
ruczok szállták meg, de 
1707-ben a császáriak 
bevették s lerombolák. 
— Igy állt sokáig romokban, különböző családokat uralván, míg
nem századunk elején gr. Eszterházy Miklós 1815-ben fölépitteté 
s azon állapotba helyzé, a mellyben most van. 

I. Ferencz császár a bécsi békekötést itt irá alá. — A z 1848 — 
1849-ki forradalomban is volt e várban némi kis csete-paté. 

A bástyák még meglehetős karban állnak, kivált a tó felöl; a 
vagy hat ölnyi mély, s 10 — 12 öl széles sánczárok most is tele
ereszthető vizzel, 8 ekkor a vár el van szigetelve. — Nevezetes 
nagy csonka tornyú közép-kastélya, melly kétemeletes; most a fé
nyes gróft család levéltárát, s uradalmi hivataltermeket, irodákat 
stb. foglal magában. — A hajdani lovagteremben függenek az Esz-
terházy-ősök arczképei. 

A bástyák aljában sötétlenek a hajdankor rémes maradványai, 
a nyirkos börtönüregek. 

Van még e várban egy kápolna; s udvarán és csarnokaiban 
nevezetes, részint szobor-töredékekből, részint feliratos márvány
lapokból álló római emlékek láthatók. 

A déli bástyaépületek egyikében : az úgynevezett kintorony-
ban : a mult századok kinzó eszközei : óriási zuzó-kerék stb. talál
tatnak : hirdetvén az ó idők borzadályosságát a jelen szelidebb 
kor gyermekeinek. f n 

Gróf Esz tcrháry Miklós várkasté lya Tatán. 

Kondor-keselyúk lakomája Afrikában. 
(Dé l i -Nubiában. ) 

Afrika pusztáit sem csinált országutak, sem vaspályák nem hálózzák 
be; ott a közlekedés csaknem egyedül a tevék, a puszták e hajói által tör
ténik. A kereskedők vagy utazók cselédeikkel, kíséretükkel együtt többen 
összeállva, csoportosan kelnek a hosszú útra, s e csoportokat kararánoknak 
nevezik. A z illy csoportosan utrakelés ott nélkülöz hetién, részint, hogy a 
lakatlan pusztákon előforduló betegség vagy más szerencsétlenség esetén 
egymásnak segélyt nyújtsanak, részint, hogy a támadó rablók ellen hatha
tósabban megvédjék magukat. 

A puszta homoksikságon sem nyomot, sem csapást nem látnak, melly 
útmutatójuk lehetne, mert a csapást, a nyomot pár óra múlva elfújja, betölti 
homokkal a szél. Legbiztosabb útmutató még az útközben kidőlt tevék 
gyakran előforduló csontváza, melly a homokból itt-ott kifehérlik. Hol pedig 
még e*t is betakarta homokfuvatával a szél, ott gyakran eltéveszti a vándor 
ösvényét, neki megy a végtelen pusztának, hol irányt tévesztve a nap tik
kasztó hőségében étlen szomjan leli gyakran az egész karaván halálát. 

A z illy eset nem ritka; kivált pedig sok teve esik áldozatul, nem mint
ha kényes állat volna, de mert a szamárénál is nagyobb türelmén végre is 
erőt vesz az étlenség, szomjúság. Igen sűrűn találhatók azért útközben a teve
csontvázak, de dögtest soha, mert azonnal lekoppasztják ennek minden da
rab húsát a számtalan ragadozó madarak s egyéb állatok. És ez nagy áldás 

az utazóra nézve, mert a 
magában peshedő hulla 
dögleletesse tenné a kör
léget. 

Érdekes az illy lako
mát látni, mellyet rajzunk 
s leírásunk által igyek
szünk olvasóink előtt le
hető hiven feltüntetni. 

A teve tulajdonosa 
vagy hajcsára nagy haj
lammal viseltetik ez állat 
iránt, s átkozza a raga
dozó madarak seregét, 
mellyek tevéjét eleste után 
azonnal felfalják. Ördögö
ket lát azokban, különösen 
a kondor keselyű (grifma-
dár) van előtte rosz hirben, 
mellyről hÍBzi, hogy csu
pán mája használható, az 
is csak a varázslók- s ku
ruzslók által mások elbü-
völésére s megigézésére. 

Midőn az útfélen va
lahol egy teve kidől s csil
lagot rug, elsőnap nem 
bántja semmiféle állat hul
láját, kivéve, ha a dögész 
(hyena) véletlenségből rá 
talál akadni. Ha tehát a 
dögésztől menten marad, 
másnap reggel azonban 
már a feketefejü, nyakú, 
fej ér hasú pusztai hollók 

(Wüstenrabe, Corvus umbrinus) kezdenek körébe, elsőbb egyenkint, aztán 
mind seregesebben gyülekezni. 

Nagy lármát csapnak a dog körül, követik őket a piszkos dögkese
lyük, s számos élősdi kánya (Schmarozer-Milane, Milvus parasiticus). Mind 
ezek örvendező csevetelés közt lepik el a hullát s kopogatják, kisértgetik, 
hol lehetne azt már egyszer megkezdeni, de csorraik mind gyengék a bőrt 
átyukkasztani s a húshoz férni; a dögkeselyük megkísértik ugyan a szemét 
kikopácsolni, de ez sem sikerül nekik, sőt a nyelvéből is csak keveset birnak 
elcsipdesni. 

Most megérkezik a rablósas (Raub-Adler, Aquila raptor) is, egyenesen 
a teve fejére megy, szemét csorrával kiveszi. A z élősdi kányák egész serege 
tolul oda részesülendő a szerzeményből. A rablósas felboszontva ennyi 
szemtelenség által, közéjük veti a szemet, mellyen azok aztán sokáig el-
czivakodnak. 

Nemsokéra ott van a füleskeselyü is (Ohrengeier, Vultur auricularis), 
melly a teve bendője púpján foglal helyet s megjelenése után az apró csa
vargók ott hagyják a dögöt s tisztes távolságban foglalnak helyet. A hollók 
8 kányák valamelly közeli emelkedettebb helyre, tuskóra, alacsony fára, bo
korra sorakoznak, a többiek közelebbre állnak, a szerint, a mint erejük ön
érzete bátrabbakká teszi Őket. De mindegyik azonnal közelebb lopózik, 
mihelyt véli, hogy a füles keselyű nem látja meg, mellynek tekintete azon
ban ismét visszaűzi előbbi helyére. 

A füles keselyű az első, ki elég erős csorra levén, elég szeren
csés a zsákmány bőrét átlyukaszthatni s a lakomát megkezdhetni. Leírhat-



lan mohósággal eszik ez állat, s valahányszor egy darab hust kiszakaszt, azt 
esorrában tartva erősen, addig rázza, mig csupán az marad szájában, mit 
összecsípve tart, a többi pedig széthull, mire aztán nagy étvágygyal rohan a 
köriilállongók serege, 
e vége hossza nincs 
most a czivakodass.uk. 

A z elősorolt ma
darak mindegyik ne
mébőlmind számosabb 
éhes példány csődül 
össze. — Megjőnek a 
fakó keselyük és a 
hosszú lábu, hosszú, 
erős, széleBCsorru ma
rabu, melly a füles 
keselyüket örömest el
riasztaná, ha bírná, de 
azok helyt állnak, ö 
neki csak a hulladék
kal kell beérnie. A fü
les keselyük leginkább 
csak a hússal töltöz-
nek, ellenben a hosszú-
nyakú keselyű a teve 
hasába bedugja nya
kát egész a nyakrava-
lójaig, s kiránczigálja 
onnét a beleket, az 
utána sorbaállók to-
vább-továbbra húzzák, 
falják. Most kezdődik 
még csak a verekedés, 
mert ez ízletes fala
tokból mindegyik akar 
részesülni. 

Lassankint annyi 
ragadozó madár gyül 
össze, hogy hozzá sem 
férnek a döghöz. — A 
folytonosan ujonérke-
ző éhesek elverik a 
már j ó l l a k a t t o k a t , 
mellyek tunyábbak le
vén, nem sokáig vé
delmezik magukat, s 
igy a hullára folyto
nosan éhes sereg száll 
le . — Nem csuda tehát, 
ha egy teve felfalására 
alig kell pár óra. 

A lakoma nem 
folyik le illy háborit-
lanul vígan, ha e kö
zelben falu vagy város 
fekszik. Illyenkor tö
mérdek eb is ki szo
kott rándulni a mulat
ságra. A keselyük per
sze nem eresztik a hul
lához s mihelyt egy 
csoport eb mutatkozik, 
a falatozó madarak ki
csinye nagyja felhagy 
az evéssel, egy cso
portban támadó állásba 
helyezkedik s az ugató 
ebekre rohan, mellyek 
nem sokáig állják a 
dicsőséget, mert a ma
darak csorra csakha
mar lyukat vág vé
kony szőrű bundájo-
kon, ugy hogy vonitva 
iramlanak hazafelé ! 
nem is véve észre, hogy 
nem álltak egyedül a 
csatatéren : mert a 
marabu-k is a kese
lyűk örökös s esküdt 
ellenségei, e közben 
a keselyük hátát szok
ták ütlegelni nagy súlyos otromba csorraikkal. — A z ebeken kivül még 
vadászok is háborgatni szokták a lakoma örömeit. Ezeket a nagyélvezet 
és lárma közt a madarak {észre sem veszik s Ülyenkor husz lépésre is meg

közelíthetők. Ha közéjük lőnc'í , RZ épen maradt madaraKat a durranás s 
társaik megsebesülése vagy végvonaglása nem igen zavarja, inkább csudál-
kőzni, mint félni lát-zanak. Csak többszöri lövés útin szál nak fel mind a 

hulláról, a körül az emelkedettebb helyekre szállnak, onnát vizsgálva, fon
tolgatva a baj okát s azt, vájjon vége-e már a veszélynek s folytatni lehet-e 
a lakomát, mig csak az étekben tart. 

http://czivakodass.uk


Rajzunk, valamint e leírás egy afrikai utazó ecsete s tolla után van itt 
visszaadva. 

E rajzon, balról egészen az alsó szögletben áll két dögkeselyű, sokban 
hasonlít a pulykához; a teve egyik hátsó lábán egy fakó keselyű foglal he
lyet; e fölött áll a gólyalábu, széles hosszucsorru marabu; azon két madár, 
mellyek fejűket a teve hasába dugták, a hosszú nyakú keselyük; a mellyek 
pedig a dög hasán legfölül vannak, a füles keselyük; a teve nyakánál s hát
tal a nézők felé fordul a rabló sas; az pedig, melly a teve fején áll, ismét egy 
fakó keselyű; végre a rajzon jobbról legszélrül a teve feje előtt egy pusztai 
holló látható. 

P Á L Y Á Z A T I EREDMÉNY. 
| | . Az asztalos mesterségbeli műszavak megbirálására álta

lunk megkért bizottmány, melly szintén dr. Bugát Pál, akad. r. 
tag szives hozzájárulása mellett végzé feladatát, a következőben 
terjeszti elö Ítéletét. 

Bírálat az asz ta los mesterségben 
e l ő f o r d u l ó m ű s z a v a k ö s s z e g y ű j t é s é r e t e t t p á l y a k é r d é s 

tá r g y á b a n . 

E czélra alulírottaknak a Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez beérke
zett 5 rendbeli pályamű adatott át, a következő je l igékkel : 

1. J e l i g e : T,-li.it mi iparosok is fogunk már magyarul beszélhetni 1 
'2. ., Ki szüntelen előre nem törekszik, az bátra marad. 
3. „ „ Összműködés eszköze a haladásnak. 
4. „ , , A magyar asztalos. 

5. „ „ Czélra törekedni szükség, azt elérni boldogság-

Bírálók figyelmes vizsgálat után a fentebbi pályamüvek közöl az 5-ik 
Miám alattit találták a pályadíjra legérdemesebbnek, részint azért, mert — a 
mi a feladott kérdésre nézve fődolog volt — a pályamű szerzője az asztalos 
mesterségben divatozó műszavakat legszorgalmatosabban gyűjtvén össze, 
legbővebb szógyűjteményt küldött be; részint pedig és leginkább azért, mert 
az e mesterséget is annyira elárasztó idegen kifejezések megmagyaritásában 
legtöbbet mert, s legnagyobb sikerrel járt el, és bár nem minden uj kifeje
zése üti meg a mértéket, de van közöttük sok igen talpraesett, mellyek nyel
vünk hézagait pótolván, valóságos nyereség gyanánt tekintendők. 

Csaknem hasonló dicséretet érdemelnek az 1. és 3. szám alatti pályamü
vek, mellyek az előbbenít irói tehetség éa szabatos előadás tebintetéből még 
felül is múlják, csakhogy nem nyujtnak olly bő anyagot, mint a fentebbi, a 
miért is amannak (az 5- sz. alattinak) véljük a jutalomdijat kiadatni. 

Azonban, ismételjük, hogy nemcsak a jutalmazott, hanem a másik két, 
dicséretet érdemelt pályamű is nagyon figyelemreméltó, sőt örömmel mond
hatják a bírálók, hogy egy pályairat sincs az öt között, mellyben igen hasz
navehető műszók ne találtatnának. Ugyanazért a munka kiadására nézve 
azon véleményben vannak a bírálók, hogy ne csupán azon egy, melly jutal
mat nyert, lásson világot, hanem valamennyi pályaműből összeszerkesztve 
egy lehetőleg teljes asztalos müszótárt nyerjen a közönség. A z eddigi ered
mény is tanusitja, hogy a Vasárnapi Újságban pályadijt kitűzött tisztelt ha
zánkfia a csekély dij árán igen j ó vásárt tett a közönség számára, de ez csak 
akkor lenne igazán gyümölcsöző, Art egy dologhoz értő, — tán nyelvtudósok
ból és asztalosmesterekből összeállítandó — választmány a bejött öt pályamű 
felhasználásával egy asztalos mesterségi magyar műszótár szerkesztésére vál
lalkoznék. Bírálók remény lik, hogy tudományos intezeteink nem vonandják 
meg e tárgytól pártfogásukat s hogy a pesti asztalos-czéh örömest vállalko
zik a kiállítási csekély költségek fedezésére; minélfogva kérik a t. pályázó 
urakat, hogy müveiket a pesti asztalos-czéhnek további használatul áten
gedni szíveskedjenek. — Pest, nov. 14. 1859. — Ács Lajos, Merényi Henrik, 
Molnár József, pesti asztalosmesterek, mint bírák. 

Igy szól a felkért biráló urak értelmes, világosan okadatolt, s 
mint magunk is meggyőződtünk, igazságos ítélete. Fogadják a 
buzgó fáradozásért ezennel hazafiúi elismerésünket, s leljenek ju
talmat azon öntudatban, hogy jó és hasznos ügynek tettek szolgá
latot, mellynek talán nemsokára szép sikerét fogjuk látni. 

A fentebbiek kiegészítéséül hozzá adjuk még a következőket. 
A jeligés levelek felbontása alkalmával kitűnt, hogy & juta

lomra érdemesített 5-ik számú pályamű szerzője 

KISS SÁMUEL, aszt a losmester Debreczenben, 
kinek a 7 darab aranyból álló pályadíj azonnal el is küldetett. *) 

A dicséretlel megemlített pályamunkák szerzői : Az l-ő szám 
alatti munkáé : 

SERI.I S Á V D O R . asztalos-segéd Parisban. 
A 3-ik szám alattié : 

S Z A T M Á R I S. F E R E K Z . 

gépész s munkavezető Ko lozsváro t t (Rajka P. urnái) . 

Igen sajnáljuk, hogy e két mü derék szerzőit nem jutalmaz
hatjuk érdemeik szerint, de müveiket olvasva, lehetlen nem óhajta
nunk, bár minél nagyobb mértékben találkozzunk hazánk iparosai 
között olly nemes, komoly buzgalommal s olly értelmiséggel, mi-
nőt e müvek, lelkünk valódi örömére, tanúsítanak. Adja Isten, 
hogy e szép kezdet, ez elhintett magok dus eredményekké nőjenek. 

A pályamüvek kiadására nézve mi is teljesen osztjuk a biráló 
urak nézetét s velők együtt óhajtjuk, bár az ott érintett választ
mány létesüljön. Csak igy lehet e tárgy gyümölcsöző s czélra ve
zető. Az asztalos-czéhek karolják fel ez ügyet melegen s ne hagy
ják kezökből kisiklani az alkalmat, hogy szép iparáguk nyelviét 
megtisztítva, mind a szakbeli értelmességnek, mind a hazafiságnak 
hozhassanak áldozatot. A tud. Akadémia és nyelvtudósaink pedig 
fordítsák pártoló figyelmöket e térre, mellynek arra valóban szük
sége van; az uj „Iparosok Lapja" böanyagot találhat itt folytonos 
tevékenységre. A Vasárnapi Ujság — köszönet érte a dijt kitűző 
álnevű Asztalosfi urnák! — megtette az első komoly lépést s a 
mennyire sokfelé igénybe vett teendői engedik, ezután is híven el 
fog követni mindent a magyar iparosok szellemi érdekeinek eme
lésére. — Pest, nov. 15. 1859. 

A Vasárnapi Ujság szerkesztősége. 

^ ! . w , * ) i . A : í J

A \ l í ^ l 0 5 f i U r <U*i e r e ^t i l eg kitűzött 5, s a debreczeni asztalosczéh által 
pótlólag kuldott 2 = összesen 7 darab arany. 

K i s é r ö észrevéte lek s e g y a s z t a l o s - s e g é d levele Parisból. 

Midőn a fentebbi pályázati eredményt közzéteszszük, lehetlen 
örömünket ki nem fejezni a mindinkább terjedő szellemi érdekelt
ség, hazafiúi buzgalom és értelmi fejlettség tényei felett, mellyek
nek tanúbizonysága gyanánt vehetni nagy részben a jelen eredmé
nyeket is. Magyarok, mivelt magyarok legyünk testben lélekben, 
gondolatban, érzelemben, az élet minden viszonya között! — ezt 
papolja, oda törekszik a Vasárnapi Ujság, mióta fennáll mindazon 
körökben, hova utat talált. Istennek hála, mint gyümölcs a fáján 
zaj nélkül, csendesen, de biztosan és visszatarthatlanul érik a 
mivelödés nagy munkája, mellynek mi uttörö napszámosai va
gyunk. 

Másrészről azonban a jelen pályázat valóban komor gondola
tokat ébresztett bennünk Soha sem hittük volna, ha e pályamű
vekből nem látjuk, hogy magyar iparosaink olly iszonyú zagyva
lék megtanulására s beszélésére vannak kárhoztatva, minőt p. o. 
csak ezen egy, szintén a világ majd minden nyelvéből összehordott 
s eltorzított szavakból álló asztalos műnyelv is felmutat! Minő ro
szul esik idegen embernek hallgatni az illy szavakat (pedig csak 
néhányat emiitünk a tömérdek közöl) : „ajnszacz, anslág, aufszacz, 
kaszni, szágli, czajg, lájszni, féder, flóder, fuszpódni, kantni, klapni, 
kvadrop, mántlifa, mitlistuk, nutolni, pangájzni, pimzli, politúr, 
puczolni, pudli, pukli, rajbolni, sláglájszni, slicz, smirolni, snirkli, 
spakli, spándli, spanolni, spalet, spindli, sprajez, sproszni, srég, 
stengolni, stelázsi, stifni, stószolni, súber, sublód, szimz, szokli, 
valezni, vinkli, zsalu" stb. stb. Milly korcsfajzatok 1 De hogy minő 
lealázó hatással lehet az illyen torznyelv magára az értelmes ipa 
rosra nézve is, ékesszólóan elmondja azt egyik pályázónak, a jelen
leg Parisban dolgozó Serli Sándor asztalos-segédnek, pályamüvé
hez mellékelt levele, mellyet, hogy derék iparos hazánkfiának aka
rata s ereje egyformán kitűnjék, minden szó változtatás nélkül ím 
itt közlünk : 

„Paris Í850. júliusban. Valóban rég eljött ideje, hogy ezen, mindinkább 
szégyenitő helyzetből kibontakozzunk, s magunkat és mesterségünket a 
szükségtelen idegen szavak rabsága alól felmentsük. Bizonyára az illető urak, 
kiknek szakuk, nyelvünket művelni, s azt mindinkább tökéletesiteni, na
gyobb gondot fordíthatnának arra is, hogy necsak az úgynevezett tudomá
nyos világ tudjon magyarul beszélni s egymással közlekedni, hanem, hogy az 
alsóbb osztály is. értem az iparosságot, melly ké t ségk ívü l legnagyobb töme
gét képezi a nemzetnek, magát, szakában minden idegen szó használata nél
kül, anyanyelvén helyesen kifejezhesse. Nem szégyenitő-e az, midőn egy ma
gyar iparos, anélkül, hogy anyanyelvén kivül mást tudna, kénytelcnittetik, 
műhelyében ezen egyetlent is minden negyedik, ötödik szavával elferdíteni, 
— és daczára annak, hogy egész életében ugyanazon műszerekkel, ugyan
azon müveket késziti, még sem tudja azokat anyanyelvén nevezni? — S 
vájjon, mi ennek az oka? — Korántsem a lehetetlenség; nyelvünk eléggé 
alkalmatosnak látszik arra, hogy minden idegen szót nélkülözhetővé tegyen; 
mit, ugy hiszem, a most mindenfelől beérkezendő pályázatok eléggé be 
fognak bizonyitani. — H o g y mi iparosok tiszta és tökéletes műszavakkal 
szolgáljunk, azt kívánni sem lehet; de reménylem, miszerint nyelvészeink az 
ajánlottatakat minélelőbb szívesen kiköszörülendik. 

Jelenben nem mellőzhetem, hogy a tisztelt pályáztató úrban ne méltá
nyoljam, a nemes ügyszeretetet, melylyel iparága s főkép anyanyelve iránt 
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viseltetik, s melylyel mint hazafi kétségkivül irodalmunknak ia szolgálatot 
tesz; továbbá más szakbeli iparos társaínak példát mutat, mint kellessék 
nekik is magukat az elkorcsosodásból kirántani, hogy maholnap a virágzó 
magyar ipar illető ágát méltán és büszkén elfoglalhassák. 

Legyen azért jutalma Asztalosfi és a többi résztvevő uraknak, kik szin
tén járuhak a pályadíj gyarapításához, azon öntudat, miszerint nemsokára 
nekik fogja köszönhetni az egész magyar asztalos-iparág, hogy többé idegen 
szavakra nem szorul, és hogy saját iparnyelve jövőre biztosítva leend. 

De hogy ezen szép szándék meg is teremje gyümölcsét, kívánatos, 
hogy az mindenki által fel karol tassék. Ezért mindenekelőtt szükség, misze
rint a leendő helyes műszótár minélinkább elterjesztessék az egész ország
ban, s hogy főkép a segédek, kik legtöbbet tehetnek, necsak közönyös rész
vevői legyenek a szép akaratnak, hanem hogy igyekezzenek a műszavakat 
maguk közt elterjeszteni s minélinkább életbe léptetni, az idegeneket pedig 
irgalom nélkül kiirtani. — Erre volna igazán czélszerü, hogy maguk közt a 
műhelyben büntetést szabjanak, az eddigi gyakorlott sok nevetséges büntetés 
helyett; ennek legalább eredménye lenne, s nemsokára maguk is örülhetné

nek a sikernek. — Eleinte ugyan nehezen fog esni a megszokott koressza-
vaktól elválni, de akarat és egy kevés kitartás bizonyára hamar sikerre ve-
zetend, s kevés idő múlva szégyennek tartamija mindenki a legkisebb mű
szói hibát elkövetni. — Részemről óhajtom a legdúsabb eredményt minéle-
lőbb, az ügynek igaz részvevője : 

Serli Sándor, 
asztalos-segéd Páriában, rue St. Antoine 105 ebez M. Marnotte. 

E szépen és igazán elmondott szavakhoz nincs többé mit hozzá 
adunk. Bár meghallgatnák azok, a kiket illet! # ) 

* ) Levele végére még a következő u t ó i r a t o t mellékelte a derék pályáz.. : 
„Részemről igen örülök, hogy, miután alkalmam volt megtudni Parisban ez érdekes 

pályázati czélt, magam is szerencsés lehetek hazámnak tehetségem szerint szolgálni. — 
Ha netalán a pályázás. — ugy történetesen — részemre kedvezóleg ütne ki, ugy — a he
lyett, hogy azon néhány darab aranyat hazánkból száműznék, — kérem azt a pályadíj 
elitéléte utáni először felállítandó községi könyvtárnak küldeni." 

T Á R H Á Z . 
K é r e l e m a Knzinczj -ünnepé lyek ügyében. 

Minden igaz honfi keblét magasztos örömmel tölte el azon őszinte s 
osztatlan lelkesedés, melly Kazinczy Ferencz emlékezetére, a mult napokban 
közöttünk országszerte nyilatkozott. Nemcsak nyelvünk s irodalmunk nagy 
reformátorának Örök érdemeit hangoztattuk amaz ünnepélyek által : hanem 
uj, éa ez idő szerint többszörös nyomatékkal biró bizonyságát adtuk annak, 
hogy legdrágább kincsünk — nemzetiségünk érzése élénkebben heviti szi
vünket, mint valaha. 

Nem tulajdonithatok ugyan magamnak különös érdemet ez országos 
nemzeti ünnep létesítése körül : mindazáltal hiúság nélkül szabad fólemlit-
nem, hogy pár év előtt nekem jutott a szerencse, hírlapok utján első hnngo-
sabb szózatot intézhetni hazámfiaihoz, azon már megpendített, de elpendülni 
látszott eszme fölélesztésére, hogy Kazinczy Ferencz születésének évszáza
dos fordulati napján emlékünnepet üljön a hálás nemzet. Ez emlékünnep 
bizonynyal szózatom nélkül is megtartatott volna, mert csak egy kipattanói 
szikra kellett, hogy ez alkalommal mindazon hazafias érzelmek föllobbanja-1 
nak, mellyek sziveinkben lobbanásra készen állottak; de az én szerencsém, s! 
az én örömöm marad, hogy ez olly nagyszerűvé vált közlelkesedést illetőleg j 
én is lendíthettem valamit. 

S vájjon, midőn a hon vidékein jobbra-balra elenyésznek az ünneplés 
dicsőítő hangjai, feledésbe hagyjuk-e merülni ama nevezetes nap emlékét, 
melly ezdeig páratlanul áll irodalmunk történetében? megelégedjünk-e az
zal, hogy a hírlapok, hivatásuk szerint, a mai nap élénkségével borítván a 
tegnap érdekét, töredékes közleményekben mutassák föl a Kazinczy emlék
ünnep rajzait? Mind a dicsőitett nagy ember emlékezete, mind az esemény 
történeti fontossága, mind az olvasó-közönség érdeke egyiránt kivánni lát
szik, hogy azon nevezetes nap képei egy rámába foglalva, egy könyvbe gyűjtve 
tartassanak fönn, s legyenek folyvást bizonyságai a nemzeti szellem örvendez
tető felvillanásának. 

Tisztelettel kérem azért mindazon honfitársaimat, kik hazánk külön
böző városaiban, a Kazinczy-ünnep rendezői, részvényesei vagy tanúi vol
tak, méltóztassanak a végbement bárminemű dicsőítések, szini előadások, la
komák, iskolai Ünnepélyek, s több effélékről a lehető legpontosabb s részletesebb 
leírást készíteni, s azt, valamint a fölolvasott dicsbeszédeket, költeményeket, 
s bármi egyéb idetartozható apróságot is hozzám f. é. decemb. ÍO-éig elkül
deni. — Én egy érdekes Kazinczy-emlék minél czélszerűbb s izletesb össze
állításán tőlem telhetőleg igyekezni fogok, s ha tán ezáltal némi áldozat 
nyujtatik nemzetiségünk oltárára,az nem az én személyem, hanem mindnyá
junk érdeme lesz. — Miskolcz, novemb. 10-én 1859. Lécay József. 

Iroda lom és művészet. 
+ (Uj megjelent müvek.) Heckenastnál ismét egy sereg könyv jelent 

m e g , névszerint : „Berzsenyi Dániel versei," a legteljesebb kiadásban; e 
gyűjteményhez a jeles költő életrajza van csatolva Toldy Ferencztől; ékesíti 
még e könyvet Berzsenyi aczélmetszetü hü arczképe. Ára 2 ujft. — Tóth hal
mán összes költeményei, szintén a költő,arczképével. — „Árnyak- czim alatt 
bűnesetek gyűjteménye két kötetben. Érdekes és tanulságos munka ez főleg 
ügyvédek és birák számára, dr. Begedüs Lajostól. — A „Báborukönyv." III. 
I V . és V-ik füzete, egy kötetben, érdekesen Összeállítva a „ M . Sajtó" és 
, ,Pol . Újdonságok" munkatársai által. 

-f-(A „Budapesti Szemle") X X I . füzete megjelent; tartalma következő : 
I . A nemzetgazdasági eszmék és elméletek története. Első közlemény : az ó és 
középkor; Kautz Gyulától. — II. A török uralkodás Magyarországon. Első 
közlemény; Salamon Ferencztől. — III. Bedvig királynő; Hatvani Miháiytól. 
— I V . Művészek csarnoka. 1. Rubens. Planche után. — V . Irodalmi szemle. 
L a Légende des Siécles, par M. Victor Hugó, 2 vol . 1859. — „Emérke" cz. 
epicus költemény fordításával, mutatványul. Tóth Kálmántól. — V I . Kazin
czy Ferencz születésének százados ünnepe, 1859. oct . 27-ikén. — Báró Eöt
vös. József beszéde. — Ssáis Károly költeménye. — Toldy Ferencz vissza
pillantása Kazinczy irói pályájára. — Tompa M- költeménye. — Gróf De
sewffy Emil zárszava. 

+ („Bódolat Kazinczy Ferencz szellemének") czimü uj zenemüvet ad 
ki Rózsavölgyi; u százados ünnepély alkalmával zongorára szerzé Mocsonyi 
Mihály. Ara egy forint. 

4- (Kempelen Győző,) a „ S z . H . " szerkesztője „Kazinczy-ünnepMagyar-
országon 1859-ben" czimü korszerű emlékkönyvet szerkeszt. Tartalma leend: 
a magyar irodalom állása Kazinczy előtt; Kazinczy életrajza és befolyása a 
magyar irodalomra; az irodalom fejlődése Kazinczy nyomán; a fővárosban 
és a két testvérhaza városaiban tartott Kazinczy-ünnepélyek részletes leirása, 
az ez alkalommal tett vagy indítványozott hazafiai áldozatok elősorolásával; 
s Kazinczy arczképe. — A z előfizetések egy uj fttal f. év végéig küldendők 
be. Megjelenik a jövő tavasz elején. — Egy másik illy könyvet Lévay József 
is hirdet s illető felhívását mai számuk egész terjedelmében hozza. 

\ (A „Delejtti," Temesvárolt megjelenő egyik legjobb vidéki magyar 
lap) kiadó szerkesztője, I'esty Frigyes, e lapnak 186t>-ik évi folyamára felté
teles előfizetést hirdet. Kijelenti ugyanis, hogy csak akkor folytatja a „De-
lejtü" kiadását, ha a kiadási költségek fedezésére megkivánlató előfizetők 
száma, még jövő december hó 20-ig jelentkezik. A z előfizetési ár fél évre 
3 ft. 15 kr., egész évre 6 ft. 30 kr. ujpénz. — A magyar lapirodalomra, 
valamint a nemzeti miveltség ügyére nézve is veszteség volna, e lap meg
szűnése, mert ép olly városban jelenik meg éa ép olly vidékre terjeszkedik 
ki, hol a magyar nemzeti szellemi s anyagi miveltség ügyének az ő támoga
tására legnagyobb szüksége van. Részesült is e lap eleinte szép pártolásban, 
s bár c pártolást tartalma folytonos javulása által, minél nagyobb mérvben 
kiérdemelni igyekezett, előfizetőinek száma, kivált a legutolsó nyári félév 
alatt annyira csökkent, hogy a tulajdonos szerkesztő csak tetemes veszteség
gel folytathatta kiadását. — A z amerikai Egyesűit államokban alig találko
zik ezer lakossal biró olly község, mellynek legalább egy helyi lapja ne 
v i i h i i i ; nálunk pedig olly vidéken, melly legalább is kétszázezer lakost szám
lál s ennek felénél jóval több magyar, nem bir egy magyar lap megállni!! — 
Remélünk azonban hazánkfiaiban annyi érdekeltséget és hazafiuságot, hogy 
a nemzeti miveltség és haladás eddig elért fokáról nem fognak visszasü-
lyedni 8 lemaradni; mert a „Delej tü" megszűnése lapirodalmunkban és nem
zeti miveltségűnkben hátramenésnek volna szomorú jele, miután egy nemzet 
miveltségének igen jellemző mérfoka a saját nyelvén fenálló lapok száma. A 
lapolvasás mai napjainkban a mivelt ember néíkülözhetlen szüksége. 

Z i Megjeleni: Inczédi Pál, késmárki névtelen, Szakái Ferencz és V í z 
aknai Briccini György Napló-följegyzései, 1G60—1715. Jegyzetekkel s okle
véltárral ellátva kiadják : Szabó Károly és Szilágyi Sándor, ára 1 ujft. Ki 
az irodalmat figyelemmel kiséri, lehetlen örömmel nem tapasztalnia, hogy 
történetirásunk igen szép fejlésnek indul. Bizonyság erre a jelen kötet meg
jelenése is, melly négy egyénnek igénytelen, nyilvánosságra, dicsőségre soha 
nem számított s ez okból őszinte naplóját hozza napvilágra s menti meg az 
elveszéstől. A jelen kötetben nem találunk valami nagy áliambölcseséget, 
de igen is a kor rajzához pár hű vonást, s több biztos adatot, a mi már ma
gában nagy kincs a történetíróra nézve s reméljük is, bogy kik a hazai tör
ténetekben gyönyörködnek, kielégítve lesznek e kötet által. 

+ (Felszólítás Magyarország Íróihoz.) Tőlünk nem függő akadályok 
miatt a „Szigeti Vészkönyv" előfizetési ivei csak mult hóban kerülhetvén ki 
sajtó alól, és küldethetvén szét, figyelmeztetjük azon irótársainkat, kik e 
szent ügyhöz még eddig nem járultak, e azokat, kik adott Ígéretüket még be 
nem váltották, hogy a művek beküldésének határidejét dec. első napjáig 
meghosszabbítottuk. Siessenek tehát az illetők e nemes czélu, több ezer pél
dányban megjelenő és pompásan kiállítandó albumban tehetségük szerint köz
reműködni. — M.-Sztget, nov. 6-án. Szilágyi István. P. Szathmáry Károly. 

A Megjelent i Aradi Útmutató naptár, 1860 szökő-évre: szerkesztette 
Baló Benjámin, negyedik évfolyam; ára fűzve 70 ujkr. — Tartalma szépiro
dalmi és komoly irányú dolgozatokat hoz s végül van a n. városi kerületi 
hivatali névtár a hivatalos kinevezések legújabb kiadása után dolgozva. A 
szépirodalmi dolgozatok közt látjuk Petőfi egy költeményét is. Óhajtjuk, hogy 
a jövő évben is, bővítve, gyarapodva jelenjék meg. 

+ (Szigeti jeles színművészünk) ismét két uj népszínművet fejezett be. 
Kívánjuk, hogy egy glédában álljanak a „ V é n bakancsossal." 



-f- (Szemere Páltól,) mint a „ P . N . " írja, tankölteniény fog megje
lenni, „Tandithyramb éa dalverseny" czim alatt," mellyen az ősz költő ti
zenkét évig dolgozott. 

-f- (Helfy Ignácz hazánkfia), s ez idő szerint mantuai tanár, ki azáltal, 
hogy több jeles Írónkat az olaszokkal megismerteié, nem csekély érdemet 
szerzett magának „Mindenféle ét semmi" czimű müvet ad ki előfizetés utján. 
Előfizetési ár egy uj forint, melly Pestre Müller Emil kiadó úrhoz küldendő. 

4- (RuppZsigától „1859-diki jogász-csárdás") jelent meg, a pesti jogá 
szoknak ajánlva. Kapható Rózsavölgyinél 55 ujkrért. Népzenészeink nagy 
tetszéssel játszszák ez uj darabot. 

-f- (A műegylet kisorsolás végett) legközelebb a következő festményeket 
vásárolta m e g : 1. Rembrandt amsterdami lakása, Bommeltől. 2. Magyar 
tájkép, Markó Ferencztől. 3. München környéki tájrész, Langkotól. 4. Hold
fényes táj, ugyanattól. 5. Női tanulmányfej, Haan Antaltól. 6. Pásztorfiu a 
római mezőn, szintén Haantot. 

A nemzeti Múzeumban látható tárogatók . 
Alig pendítettük meg a tárogató, ezen ősi hangszerünk újra feltámasz 

tásának szükségét, azonnal legélénkebb részvétre talált az eszme. Számos 
tudósítás érkezett be hozzánk s más lapokhoz e hangszerek egyes megma

radt példányairól 
s arról, hogy hol 
mikor hangzot
tak utoljára a tá
rogatók. Ez is 
egyik bizonysága 
azon á t a l á n o s 
érdekeltségnek, 
melylyel a közön
ség közügyeink, 
multunk irányá
ban viseltetik. S 
mint lapunk mult 
számában irtuk, 
most már teljes 
remény van hoz
zá, hogy az ősi 
hangszer ismét 
m e g s z ó l a l , ha 
nem is harcz i 
r i a d ó k é n t , de 
mint nemzeti pa
lotás zenénk s 
népdalaink lelke 
felköltendi keb
leinkben azon 
érzelmeket,mely-
lyeket Jegykor 
őseinkben éb
resztett. 

Mondottuk, 
hogy Suck An
drás jpes t i ze
nész, a tárogató 
egyes példányait 
már birja, kezeli, 
sőt azt is irják 
már a lapok, hogy 
legközelebb egy 
hangversenyben 
szándékozik a ne
vezett zenész az 
ősi hangszert be
mutatni. V n h o t 
Imre is megren

delte Nyitráról az ott élő Ligats család birtokában levő tárogató egy pár 
másolatát s a pesti czigánybandákban akarja meghonosítani. 

Várjuk tehát e dolog kifejlését s a nélkül, hogy vérmes reményekben 
ringatnék magunkat e hangszer mai használhatósága miatt, ismertessük az 
eddig felfedezett tárogatókat. Hlyének azok, mellyek a pesti nemzeti múze
umban találhatók s mellyek rajzait Vizkelety Béla ur szívességéből lapunk 
mai számában közöljük. 

A tárogató síp a múzeumi példányok szerint három fő alkatrészből áll, 
mellyek : a szopóka vagy fúvóka (nyelv); a cső vagy sip és a tölcsér, 

A tzopóka rézcsőből áll, mellynek felső végére két nád lapocska van 
fonállal megerősítve, mint a fagottnál vagy oboánál; ezen rézcső alsó vége 
bele van erősítve egy fából készült kisebb csőnek felső végébe (Lásd az I. 
sz. alatti rajz a) éa IV . sz. b . ) ) , mellynek villa-alaku vége ismét a fő sipceő 
felső végébe illesztethetik. 

A sipcső melly a szopóka és tölcsér közt van, szintén fából van készitve 
henger-alakban, 7—8 lyukkal. 

A tölcsér vagy henger- vagy harangalaku, szintén fából, lyukakkal 
vagy anélkül. 

A z itt lerajzolt tárogatósipok a mellékelt 1 láb mérték szerint vannak 

1+üfUU | | | u n 
T á r o g a t ó és t o k j a a n. M ú z e u m b a n . 

természet után másolva; az alkatrészek aránya és a példányok egymáshozi 
nagysága ugyanazon mérték szerint vétetett fel. 

Rajzaink magyarázatául szolgáljon még a következő : Nemzeti muzeu
munkban, mint mondtuk, 3 példánya van a tárogatóknak. 

Az I. szám alatti rajz az egyszerüebb tárogatót mutatja. Ez veres szil
va-fából készült, összesen 2 láb ée 1 hüvelyk hosszú, egyszerű faragásokkal 
díszítve, csövének előrészén 7, tulsórészén pedig 1 hanglyukkal ellátva. Töl 
csér alakú öblös részén pedig kivül belől 1, s oldalt is egy-egy lyuk vau. 

Szopóka-tartója egyszerűen puha fából van faragva mellyböl a rézcső 
hiányzik. Ennek alsó két águ része pedig a tárogató sipcsovébe mélyed, 
egész a vastagabb részéig. 

A II. szám alatti rajz az előbbi tárogatónak diófából készült tokja csak
nem egészen ráspolyozott s e miatt csak a felsőbb széleken láthatók az 
egykori simított részek, valamint arabeszkek maradványai B az 1761 évszám. 
Hossza 2 láb s 2 hüvelyk. 

Teteje, mellynek felső része II. sz. a.) alatt látható, kemény fából ké
szült, faragásokkal diszitett, s bőr-szál aggal a tok nyakához kötve függ alá. 

A III. szám alatti tárogató csöve sárga rézből készült, felső végéhez 
fonallal kötött nád fúvókával. Ezen cső a facsőbe van illesztve, mellyben 8 
hanglyuk van, a 3-ik és 4-ik közt nagyobb térséggel. Kemény fából készült 
harangalaku töl
csére m i n d e n 
lyuk nélkül van. 

A IV. szám 
alatti a legna
gyobb, legépebb 
s tán legtökéle
tesebb tárogató 
Hosszasága a fu-
vókától alsó töl
csérének karimá
jáig 2 j láb és 4 
hüvelyk. Fuvó-
kájának c s ö v e 
veres réz, melly
nek felső vékony 
részére van erő
sítve a nádfuvó-
ka. Ezen csőre 
van illesztve egy 
kis tányér-alaku 
lap (mi legyen a 
czélja, nem tud
j u k ) mellynek fe-
lülrőli alakja I V . 
sz. a) alatt lát
ható. 

A leirt réz
cső bele van il
lesztve egy má
sik f a c s ő b e , 
mellynek felső 
része szélesebb, 
alsó két águ vége 
pedig, melly a 
sip csövébe mé
lyed,keskenyebb. 
Ennek alakjalV. 
sz. b ) alatt lát
ható. 

A tulaj don-
képeni sip, töl
csérével együtt 
barna kemény 
fából van csinos 
esztergályos munkával készitve. Csővének előrészén 7, túlsó részén felül 
1 lyukkal ellátva. A tölcsér elő és túlsó részén három-három, két oldalán pe
dig két-két lyuk van, egymáshoz átellenes irányban. 

V é n y e s h í r e k . 

0 (Főtiszt. Klobusiczky Péter boldogult kalocsai érsek) e minőségben 
21 évi áldásteljes működése alatt 1,551,103 pftnyi Összepet fordított jóté
kony és kegyes czélokra. Vendégszeretetének legszebb tanúsága, hogy, még 
mint szathmári püspök, 14 alatt 70,000 egyént vendégelt asztalánál. Fárad
hatatlan tevékenységének bizonyítványa, bogy az elhunyt, kalocsai érseksége 
alatt a kánoni visitatiót egész megyéjében elvégezte,mindenütt prédikált s a 
mellett mintegy 108,538-at részesített hivei közöl a bérmálás szent szentsé
gében. 

+ (Szerencsés ugrás.) Néhány nap előtt Kolbergben egy 21 éves őrült 
fiatal ember a harmadik emeletről leugrott, de olly szerencsésen, hogy egy 
épen arra menő pór vállára ugrott. Egyiküknek sem lett baja; csupán a pór 
annyira megijedt, hogy az első pillanatban azt sem tudta voltaképen, ha 6 
ugrott-e az őrült vállára, vagy megfordítva. 

Tároga tok a n. Múzeumban. 



PESTI LIPÓT-VÁSÁRRA. 
MAGYARORSZÁG KERESIvEIIELMI FORGALMA. 

H o g y a kereskedés, különösen pedig a belkereskedés milly fontos va
lamelly országra nézve, azt egy előbbi alkalmi czikkünkben fejtegettük, ez
úttal pedig, országunk egyes kereskedési czikkeire s forgalma főbb pontjaira 
vetünk egy futólagos pillantást. 

Magyarországon, kivált ha ezt régi határai közt tekintjük, alig van 
megye, melly valamelly kereskedési czikket ne mutathatna fel. Igy az északi 
megyék mindenféle erezet, üveget stb. A z országot fölül fél koszorúként 
övedző erdős vidékek fával, faeszközökkel látják el az ország közép rónájá
nak téroit, melly ezekért mindenféle gabonát, marhát, gyapjút, bort, zsira
dékot küld mintegy vissza. A z északi s nyugati megyék sürübb népességének 
egy része gyolcsot, edényt, bőrt, papirost s más kézmüveket készit. 

Rendesen minden vidéknek szokott egy városa lenni, melly mintegy 
az egész vidék forgalma központjául szolgál. A z egyes kereskedő városok és 
vidékek kereskedése, kivéve tán a nyugati határszél némelly helyeit, ma is 
még Pesten központosul. 

Hazai terményeink közöl legnevezetesebbek : a gyapjú, úgyannyira, 
hogy a mi ausztriai név alatt Boroszlóban, Odera melletti Frankfurtban, 
Lipcsében stb. előfordul, az legnagyobbrészt mind magyarországi gyapjú; 
továbbá jelentékenyebb terményeink : a bor, mindennemű gabona, előbb a 
dohány is, szalonna, zsiradék, debreczeni és szegedi szappan, melly mig 
nem kezdték annyira hamisitni, egész Velenczéig eljutott, a szerémi szilva
pálinka, erdélyi gyertya, a gubacs, nyersbőr, repeze, hamuzsir, repczeolaj, 
apatini kender, melly az olasz kendernél erősbnek bizonyult be, a szepesi 
gyolcs, végre a vas s egyéb érezek, mész és viasz stb. 

B czikkek egyes helyeken vasárok alkalmával szoktak főleg nagy 
mennyiségben összehalmozódni. Legnagyobb vásárok tán még ma is a pesti, 
debreczeni s váradi. A külföldiek is látogatják ezeket, részint iparczikkek 
eladása, részint nyers termények bevásárlása végett. E három helyén kivül 
a többiek vásárai főleg nyers terményekre szorítkoznak. 

Ugyanis nevezetesebb gabonavásárokkal bir : G y ő r , Mosony , Pest, 
Debreczen, Szeged, Temesvár, A r a d . Kuln, Nagy-Kanizsa, Veszprém, Eszék, 
Baja, Gyula , Miskolcz, Kassa, Rozsnyó, Rimaszombat, Losoncz , Balassa-
Gyarmat, Léva, Nyitra, Nagyszombat, Privigye, Meczenzéf, Sopron, Verbó, 
Szered stb. 

Nagyobb marhavásárokkal bir : Pest, Vácz, Kecskemét, Makó , Hold-
mézővásárhely, Arad, Simánd, Gyula, Békés, Debreczen, Mezőtúr, Báth, 
Szencz stb. 

Lóvásárok, kivált Pesten, Debreczenben, Szabadkán, Győrött; Székes-
Fehérvárott vannak. 

Sertésvásárok: Nagy-Kanizsán, Eszéken, Sopronban, Baján, Szirákon, 
Aradon, Debreczenben, Bolyon, Mohácson, Vukováron. 

Juhvásárok : Pesten, Debreczenben, Győrött, Szabadkán, Sz. Fehérvá-
rott, Kecskeméten, Hanusfalván s Detván. — Legfontosabb gyapjuvásárai 
vannak : Pestnek, melly a leghíresebb külföldi gyspjuvásároktól nem igen 
áll hátrább, továbbá Losoncz piaczán is tekintélyes mennyiség fordul meg. 

Hazai posztóvásár legnagyobb van Nagy-szombatban. Ide hozzák a 
környékből az olcsó posztót, mellyet a czinczárok - görögök megvevén, a 
Bánságba-, Oláh-, Szerb-, Moldva- és Erdélyországba szokták szállítani. 1 

Legelőkelőbb czikkeink forgalmának főbb pontjait röviden elősorolván;, 
lássuk most átalános kereskedésünk gyülpontjninak némellyikét. mellyeket 
itt nem fontosságuk szerinti, hanem abez-ei rendben sorolandunk elő. Pest 
után nevezetesebb kereskedő városok a következők. 

Arad. Jelentékeny kereskedése volt azelőtt főleg dohánynyal, most pe
dig gyapjúval, nyersbőrrel, mézzel, gabonával, gubacscsal, sertéssel, marhá
val, liszttel. Itt központosul az Erdély, Pest, Nagyvasad s Temesvár közti 
átmeneti kereskedés. cjsatttf 

Baja kereskedési főbb czikkei : gabona, baranyai bor , sárközi tűzifa, 
gyapjú, bőr ;a komáromiak nagy farakhelyeket birnak itt deszka s léczböl sat. 

Beszterezebánya főleg viaszgyertyával, viaszszal, közönséges posztóval, 
kalappal, készített bőrrel, szij gyurma vek kel, rézkazánokkal, ólommal, dár-
danynynl, túróval, vas- és rézmüvekkel kereskedik. 

Debreczen gyülpontja a Pest és Felső-Magyaroszág s Marmaros éa 
Szatmár várraegyék, továbbá Felső-Magyarország és Erdély közti nagy for
galomnak. Igen nevezetes kereskedést tíz. mint termelő is, gabonával, mar
hával, és szappannal; szalonnakereskedése felette kiterjedt: kész gubáit, 
közönséges öltönyeit, bundáit és milliónyi pipáit messze földön jól ismerik, 

Eperjes forgalmában főszerepet játszik: a gyolcs, bor, közönséges posztó, 
készitett bőr, kőedény sat. 

Eszék és Debreczen bir tán az országban legkiterjedtebb szalonnake
reskedéssel. Ezenkivül főbb czikkei: a sertés, gabona, tűzi épület- és kádárfa, 
szarvasmarha, stájervas és deszka, szerémi s baranyai bor, gubacs, bácsi 
kender és gyümölcs. 

Tu. l'ji 47 ». 



Gyórnekelöbb is erős gabonakereskedése ujabb időben olly emelkedésnek 
indult, hogy e részben mármár Pestet hátrahagyja. Moaony és Győr e tekin
tetben egy rovat alatt és egymás mellett emlitendö. B kettő az ausztriai és 
stájer gabona-kereskedőknek rak- és szállítási helye. Ez emelkedését főleg 
a vasútnak köszönheti, melly országunk egy városára sem tett olly rövid idő 
alatt aránylag olly jótékony hatást, mint épen Győrre. 

Komárom gabona-kereskedése is jelentékeny; de legnagyobb fontos
sággal fa kereskedése bír, központja és székhelye levén az északi kárpáti 
megyékből a Vágón leusztatott tutaj-, deszka, és zsindely- stb, kereske
désnek. 

Kassa fő szállítási helye a Lengyelországba menő áruknak, egyszers
mind több északi megye kereskedésének központja. Fő czikkei : a bor, ga
bona, dohány, gubacs, kőrisbogár, vas, asztalosenyv, dárdany. 

Miskolcz a felső magyarországi bor- és gabona-kereskedés központja. 
Nagy-Becskerek igen nagy fontosságú kereskedést üz szarvasmarhával, 

gabonával és nyersbőrrel. 
Nagy-Kanizsa a Bécs és a Drávántuli vidék, ugy Bosnyákország közti, 

továbbá a Pest és Horvátország közti kereskedésnek átmeneti pontja. So
mogy- ée Zalamegye nagy része innét látja el magát iparczikkekkel, vala
mint viszont gabonája is nagyrészt ide kerül. Főbb czikkei a sertés, gabonás 
szarvasmarha. A z e várost keresztező vasutak, ha megnyílnak, kereskedését 
nagyban emelni fogják. 

Nagyszombat honi posztóvásárai főleg azelőtt igen fontosak voltak; 
borral élénk forgalmat tart fenn Morva-, Slézia és Lengyelországgal. 

Nagyvárad hetivásárain tetemes mennyiségű gabona, ló, deszka ée 
ezarvasmarha szokott összegyűlni. Országos vásárait bécsi és pesti kereske
dők látogatják. A z elősoroltakon kivül nevezetes forgalmi czikkei a szilva- s 
gabona-pálinka,gubaca,nyersbőr és bor. A nem rég fölállított fasarugyár raég-
eddig nem birt valami nagy fontosságra vergődni. A megnyílt vasúti közle
kedéshez szép reményeket kötött e város, mellyek vajha mielőbb teljesedésbe 
mehetnének! 

Pápa kereskedik gyapjúval, somlyai és más borral, gubacscsal, gabo
nával hamuzsirral, pálinkával, nyersbőrrel, marhával. 

Pozsony a bányavásárosok felé igen nevezetes kereskedést folytat ; a 
Dunán honiterményekkel is tetemes üzletet folytat, Pozsony kereskedésének 
jelentőségét jóval alábbszállitá a bécs-pesti vasúttal a Duna túlsó oldalán 
párhuzambau futó győr-bécsi vaspálya. 

Rozsnyó forgalmi főbb czikjei : vas, dárdany, bor, szalonna, vászon, 
gyolcs, gabona; de legkivált méz, viasz- és viaszgyerrya üzlete volt jelenté
keny, most ez leginkább csak hirben él; hajdan hazánk egy városa sem gyűj
tött össze annyi mézet, viaszt, mint ez, mellynek kereskedői azt csaknem az 
egész országból szedték össze. 

Sopron Urmöse, valamint ezilvapálinkája élénken keresett; legemlitésre 
méltóbb azonban borkereskedése, melly ezelőtt Lengyelország, Morva s Szi
lézia felé sokkal virágzóbb volt. Ezekenkivül üzletének főbb czikkei : gyapjú, 
méz, borkij, gubacs s kivált a hamuzair, melly messze környékről gyül itt 
Össze. A soproni aszalt gyümölcs is jelentékeny helyet foglal el a keres
kedésben- Átalán véve, Sopron egykor nevezetes szállítási helye volt azon 
áruknak, mellyeket Triesztből Zágrábon, Varasdon s Pettauon át Magyar
országba vagy Bécsbe vittek; e jelentősége azonban a bécs-trieszti vasút meg
nyitása óta igen sokban csökkent. 

Szeged föszállitási helye Moldva, Olah- Erdélyországok s Bécs közt, 
BŐt mióta vasútja s Tisza-gőzhajózása van, az alföld forgalma központjává 
mutatkozik kifejlődhetni. Üzletének főbb czikkei : szarvasmarha, gyapjú, 
gabona, mannám- i és erdélyi épületfa s azelőtt leveles dohány. 

Szabadka nevezetes s nagyjelentőségű szarvasmarha-, ló-, juh-,gyapju-
és nyers-bőrkereskedéséről. 

Székes-Fehére ár nevezetes átmeneti s szállítási helye a Fiúméból, 
Triesztből Pestre s Felső-Magyarországba vitt áruknak, mellyek Pestről s 
Felső-Magyarországból a tengerpartra s a tengerre kerülnek. Egyébiránt 
önálló üzletet folytat gyapjúval, hamuzsirral, borral, gabonával és olajjal. 
Megnyilandó vasutjától sokat vár. 

Temesvár föszállitási helye a Bécsből, Pestről Erdély déli részébe s 
Oláhországba menő áruknak. Szarvasmarhával nyereséges kereskedést folytat. 
Oláh-s Szerbországból sok kecskét, de még több sertést hajtanak ide és ezen 
át. Főbb czikkei m é g : a gabona, mellyet a Bégán, Tiszán, Dunán s Száván 
Mosonyba. Sziszekre s Károly városba hordanak; továbbá szilvapálinka, méz, 
gyapjú, viasz ée nyersbőr. Vasutjáboz igen szép reményeket köt. 

Török-Becse mindenekfelett fontos gabonakereskedéssel bir. Közel két 
millió mérü gabonát visznek ki innét évenkint Pest, Győr , Mosony és Bécs 
felé, kevesebbet Horvátországba, Károly városba s innét Fiúméba, Sziszekbe, 
továbbá Zágrábba, Laibachba. Horvátországból, Ausztriából s Magyar
országból s az Adria tenger nevezetesebb kikötőiből, évenkint száz nagyke
reskedő is látogatja piaczát. Hajdanta dohánynyal ia kitűnő kereskedést 
űzött. 

l&viéék borral, ürmössel, szilvapálinkával tettleges, törökországi, ma
gyar ausztriai czik kekkel pedig élénk átmeneti kereskedést folytat. 

Ztmony átmeneti kereskedése egyfelől ausztriai, másfelöl török árukkal 
felette fontos A Duna magyar és német árut, a KuIpa és Száva német, olasz 
és gyarmati árut tetemes mennyiségben szállít ide. 

A z előre-bocsátóitokat elolvasva, Önként azon gondolatunk támad, 
hogy Magyarországa*^ előbbi tartományait is ideértve, roppant termény-
Forgalmának kell lenn.. tJgy v a n ; hisz hazánk mostani határai közt is 69 
műim merőnél jóval tobb mindenféle gabonát termeszt, melly összeg előbbi 

tartományait ideértve a 111 millió mérőn is tetemesen túljár, a mi az egész 
birodalom gabona termésének sokkal több felénél. 

Bly roppant mennyiségű termény roppant forgalmat is tételez fel, 
mellyről, hogy fogalmunk legyen, csak Győr és Pest néhány évi forgalmát 
mutatjuk fel futólagosan. 

Győrbe ez év mártius elejétől október 20-ig érkezett 2,948,266 mérő 
mindenféle termény, vagyis 2,514,068 mérővel kevesebb, mint 1848-ban 
egyen ezen idő alatt. 

Pestre ez évben a nevezett idő alatt szintén egyedül hajókon érkezett 
1,452,357 mérő, vagyis 256,050 mérővel több, mint 1848-ban, ugyanezen 
idő alatt. 

Ez összeállításból egyszersmiud két következtetést húzhatunk : 1-ezör 
hogy Győr átalában sokkal nagyobb terménykereskedéssel bir, mint Pest; 
2-szor hogy azért Pest terménykereskedésének olly teletorokkal hirdetett 
sülyedése nem való, sőt azt lehet mondani, hogy emelkedik. J. L. 

I p a r , g a z d a s á g , kereskedés . 

\ (.4 biztosítás) különböző ágai közöl legelső lépett életbe a tengeri 
biztosítás. Ezt a zsidók találták fel, midőn szép Fülöp őket Francziaország-
ból kitiltá. A tengeri biztosítás után következett a tűzkár elleni s ezután az 
életbiztosítás. A z első illy társulat 1706 ban keletkezett Londonban; ellen
ben Francziaországban az életbiztosítást, mint a közbátorságot veszélyeztető 
intézményt eltiltották. Ugyanis az életbiztosítás több módjai közt ollykép is 
intézhető, miszerint A ) befizet a társuhunak évenkint bizonyos összeget, hogy 
1>) halálának esetében egyszerre kapjon a társulattól p. o. 10,000 ftot. Igaz, 
hogy az ember mindennel vissza szokott élni, következőleg A ) is valamikép 
gyorsíthatja B) halálát, miszerint a 10,000 ftot eh<öb megkapja; de ez nem 
ok az életbiztositás kitiltására, miután bebizonyitá, hogy Angliában, hol 
mindenféle biztosítás nagy virágzásban áll, az életbiztosítás a családok jól
létére a legjótékonyabb befolyást gyakorolja. Hasonló jótékony intézetünk 
nekünk is lesz, mert az Első magyar átaláncs biztositó-társaság életbiztosí
tási ága nemsokára életbelépend. — Németországban a legelső életbiztosító 
intézetek 1821 — 1 r*37 közt keletkeztek, Gotha, Lübeck és Lipcse városok
ban. A biztositás minden neme közt eddig tán a tengeri biztosítás képviseli 
a legnagyobbat; mert 1856-ik évben egyedül a németországi kikötőkben 800 
millió tallérnyi vagyon volt biztosítva. Elképzelhető, mennyire rughat ez 
öaszeg az angol, franczia, amerikai stb. kikötőkben! A biztositás, mint mond
tuk, legelterjedtebb Angliában; miután 1802-től fogva nem mult el év, 
mellyben legalább egy biztositó-társaság ne alakult volna. Van ott külön 
társaság az ablaküvegek, külön az ablakrámák, külön a fehérruhák stb. biz
tosítására. A z Első magyar átalános biztositó-társaság fonállása óta nálunk 
is roppant haladás történt a tűz-, jég- , gabona-, viz-biztosiiást illetőleg, de 
már a bútorok, ruhák stb. apróságok biztosítására, ugylátszik lassabban ter
jeszkedik, holott az apróságok szintén nélkülozhetlenek s ha tőlük valami sze
rencsétlenség által megfosztatunk, azok sok pénzbe kerülő beszerzése felette 
nehezen esik. 

(A ssőlőfürtöknek aratásig eltartása.) R mesterséget igen jó l értik a 
makói menyecskék, melly is abból áll, bogy a fürtök szárát még a tőkén 
átkötik czérnával, miszerint már ott lassú töppedésnek induljanak. Mikor a 
fürtöket aztán leszedik, nem hordják sem kosárban, sem más edényben, ha
nem kezükben tartva viszik, hogy ezáltal a szőlőszemek legcsekélyebb!) ösz-
szetörődésének még csak lehetségét is elkerüljék. A felaggatas szellős helyen 
történik. 

0 (Uj horgonyok.) A dunagözhijózás egyik gépésze egészen uj szerke
zetű horgonyokat talált fel, mellyek az eddigieknél szebb alakkal birnak, s 
szakértők véleménye szerint czélszerüebbek is. 

Közintéxetek. egyletek. 

O (A pesti német kereskedelmi akadémia) hallgatóinak száma csak 
112-re megy; ezekből is 59 pesti és csak a többi vidéki.Ennek természetesen 
a tannyelvben keresendő legfőbb oka, melly a magyar növendéket a k a r a t a 

ellen is kiszorítja ez üdvös intézet használatától. A z igaz, hogy az akadémia 
dicsekhetik avval, hogy van egy növendéke Poroszországból is, de e mellett 
mindenki ke vésetni fogja, miszerint Pesten kivül Magyarországból csak 
olly keveset bir felmutatni. 

© (A Magyar gazdasági egyesület) jövő évben rendezendő átalános 
kiállítására az első lépések már meg vannak téve, nevezetesen a m. kormány 
egy 20,000 ftra menő sorsjáték engedélyezésére kéretett fel, mellynek jöve
delméből vásárolnák a kisorsolási tárgyakat s fedeznék a kiállítás költségeit. 
— Az egyesületnek nov. 6-án 386 alapitó által képviselt 126,339 pft. alapít
ványi tőkéje volt. 

A (A Magyar gazdasági egyesület közgyűlése.) Nov. 14-én a helybeli és 
vidéki tagok, a zimankós időjáráshoz képest, szép számmal jelentek meg, 
kivált a nagyobb földbirtokosság sorából. Mivel az ezévi június 6-án tartott 
közgyűlés azt határozta, miszerint ezután az egyesületi számadások befejez
het és e végett mindig januárban tartassák egy közgyűlés : ezért a jelen köz
gyűlés elé sem A számadás, sem a költségterv nem leend fölterjesztve. — A z 
alelnöki jelentés szerint a társulatnak alapítványi ereje 1857.óta, s igy rövid 
két év alatt, két annyira, tagjainak száma pedig több mint három annyira 
növekedett. A z egyesület anyagi ereje tetemesen jobbra fordult. Ha a tagok 
rendesen és pontosan teljesítik befizetéseiket, a társulat néhány év múlva 
minden tehertől ment leend. A z egylet szőlő- és faiskolájának ügye any-
nyira haladt, hogy most már meglehetős számú növendékeket nevelhet, s 



igen nagy mennyiségű csemetékkel terjesztheti a szőlő- éa fancmesitést, 
s ezenkívül haszonbérbe is vett egy nagyobb területet a csemeték szaporítá
sára. — Hazánk geológiai kifurkészése Szolnok-, Heves-, Fehérmegyében és 
a Nagy-Kunságban, vagyis 300 négyszeg mérföldön, Kovács Gyula és Szabó 
József ur által megtörtént, — továbbá Békés- és Csanádmegye leírását még 
ez évben kiadja a társulat. — A jövő évre tervezett átalános gazdasági kiál
lításra, mint már emii tők, alapnyerés végett a választmány a m. kormány
tól engedélyt kért egy 20,000 ftig terjedő sorsjátékra. A bejövő összeg kisor
solás végett gépek vásárlására s a kiállítási költségek fedezésére lesz fordítva. 
Vajha, az engedmény a dolog fontosságát megillető gyorsasággal érkeznék 
meg. A z alelnök, gr. Károlyi István elnök lemondását nyujtá be. Erre Deák 
Ferencz indítványa folytán küldöttség lőn kinevezve, megkérni a gróf urat 
az elnökség tovább vitelére, erősen remélvén, hogy gyengélkedő egészségi 
állapota hováhamarább jobbra fordul. Június 6-ka óta 9 alapitó és 41 évdijas 
taggal szaporodott az egyesület; van tehát most 388 alapító tag után 
126,949 ft.alapitváuyi tőkéje s ezenkívül 721 évdijas tag. — Hajlata György, 
egyesületi tag, interpellatiót intézett az ülés elnökéhez : hogy a földhitel
intézet ügye, mellyre nézve az egylet a kormányhoz emlékiratot küldött, 
miben ál l?? A z alelnök válasza szerint az egylet ez ügyben megtette a ma
gáét, s már nem tőle függ annak további fejlődése. 

+ (Nytlvános kórház) az osztrák birodalomban ez idő szerint 330, s 
katonai kórház 159 van. Az itt ápolást nyert betegek száma évenkint kerek
számmal 400 ezerre tehető. A tébolydák száma 40, mintegy 6000 beteggel; 
szülőház szintén 40 van, hol évenkint átmérőieg 16000 nő szabadul meg ter
hétől; a lelenczházak száma pedig 33, körülbelül 24000 gyermekkel. Valóban 
ez utóbbi adat a nép erkölcsössége mellett nem igen tanúskodik. Magyaror
szágban lelenczház egy sincs, de nem azért, mintha egyátalában nem volna 
rá szükség. 

+ (A bécsi sz'ilőhái) a három utolsó év alatt 8503 tei-heí nőnek kilőtt 
menedéket. Született ott ezidő alatt 8481 gyermek, még pedig 4418 tiu. 
4063 lány; ezek közt 122 iker; egy pedig hármasszülés volt. 258 halva 
született. 

M l ii J e á g ? 

— (Kazinczy-ünnep Rimaszombaton.) A „Hftár"-nak irják : A nagy 
férfiú százados ünnepét, ha nem is olly fényesen mint Pesten, — s nem is olly 
kedélyesen — mint a miskolczi varga-czéh, de mi is megünnepeltük, tőlünk 
kitelhetőleg kellő diszszel; nemzeties érzületben pedig nem maradtunk hát
rább egyik városnál se! 

Mi az ünnepély részleteit illeti, ez nem sok helyet tölt be e lapon. Mí 
inkább lélekben ünnepeltünk, megadva egyébiránt a formát is — a testet, 
melly nélkül a léleknek működnie nem lehet. 

Október 27-én reggeli 10 órakor egybegyűlt városunk értelmes része 
az egyesült protestáns iskola egyik nagyobb teremébe, melly gyönyörűen 
földíszítve az ünnepély méltóságának mindenben megfelelt. 

A z iskolai énekkar megnyitván az ünnepélyt : Terray Károly igazgató 
tanár ur jeles fölolvasást tartott az egybegyűlt sokaság előtt, melly azt a 
legnagyobb lelkesedéssel fogadá. 

Igy fogadák, s éljenezek meg azon jeles ifjakat is, kik ez ünnepélyre 
készített saját dolgozataikat annyi érzés, olly nemes hévvel olvasák fól, bogy 
a keblükben rejlő hazaszeretet arezukon lángolt fól, s láttatni engedé a hall
gatóságnak, hogy e most elvetett mag az ifjak lelkében szép gyümölcsöt 
hozand. 

A z ünnepélyt az „Isten áld meg a magyart!" néphymnus éneklésével 
zára be az iskolai éneklőkar. 

-|- (A Schiller-ünnep Bécsben) egész hétig tartott s igen fényesen ütött 
ki. Nagynémetországon kivül Londonban és Parisban, sőt Olaszországban 
Turin és Nápoly városokban is megünnepelték a nagy német költőt. Pesten 
sem felejtkeztek el róla egészen, a mennyiben tisztelői a „T ig r i s " szállodá
ban f. hó 12-én lakomát rendeztek emlékére. 

+ (Körösi Csorna Sándor hagyatéka.) E tárgyról a P.U.-ban már rövi
den emlékeztünk. Köze lebb ismét Brassóból irják : A Bengaliában elhalt 
Körösi Csorna Sándor magyar utazónak örökösei kellemesen lépettek meg e 
napokban egy váltó által, mellyet eredetileg egy bengaliai bankárház állított 
ki bold. hazánkfiának 9700 a néhány hollandi forint értékű hagyatékáról, s 
Amsterdamban Becker és Fould bankárház Rotschildre ugyanott, ez a haa-
gai cs. k. osztrák főkonzul Krieger Fülöpre, ez végre a cs. k. igazságügy-
minisztériumra forgatmány ózott. Ezen itt rendkivüli ritkaságkép előfordult 
értékpapir értékesítését a c s .k . minisztérium eazközlé. Az örökösök az összes 
hagyatékból 5000 forintot dr. Keyzer amsterdami ügyvéd özvegyének s ár
váinak tartoznak átengedni, minthogy a nevezett ügyvéd volt eredetileg a 
hagyaték fölfedezője, s a behajtást olly feltétellel vállalta el. hogy az első 
15000 franknak felét kapja, minden később behajtott összegből pedig 10 
százalékot. 

© (A pesti jótékony nőegylet) az újévi köszöntések megváltása végett 
ez idén is már megnyitotta aláírási iveit. Ki ezen ivekre erejéhez képest, 
a szegények számára, adományt aláir, az jótékonysága által szűkölködő em
bertársai nyomorát segiti enyhítni; másrészt azon előnye is van, hogy az 
újévi köszöntéseket az illedelem megsértése nélkül mellőzheti. Ez aláírások 
évenkint szép összeget szoktak egybehozni, s remélhetőleg ez év is örven
deztető újévi ajándékot hoz a szegényeknek. 

© (A pesti Kőbánya.) Mivel a Pesthez közel fekvő Kőbányán ujabb 
időben keletkezett nagy sertéskereskedés öszpontosul, a vaapalyaigazgatÓBág 
czélszerünek látta, ott ólakat, vagyis árufelvételi raktárt állítani. Kőbányán 

hetenkint 2500—3000 hízott sertést adnak el, s ezután mintegy 300,000— 
350,000 frt jő forgalomba. Számos sertéskereskedő fordult meg Szerbiából, 
Oláhországból, Hamburgból, Poroszországból és Szászországból. A kőbányái 
szőlő mintegy 30,000 akó bort terem. 

^ (Magyar nyelvtani órák Szegeden.) Szegeden Fráter Ede tanitó ur 
azon hivatalnokok számára, kik a legfelsőbb parancs értelme szerint hazánk 
nyelvét mielőbb meg akarják tanulni, naponkint ingyen oktatási órákat ad. 
Vajha ez ügyben tett felszólalásunk után Magyarhon minden községéből ha
sonló ere unényt közölhetnénk. 

© (Nemcsak Magyarországban fordulnak elő borzasztó gyilkolások), 
erről a következő eset elég szomorú bizonyságot tesz. Ausztriában még sep
teniber hóban elkövetett egy borzasztó gyilkosságot fedeztek fel. A „ M o r g . 
P . " irja, ugyanis egy házaló asszony, a welsi kerületben, G. mezővárosban 
házalva egy házba betért s nem jött ki onnét soha többé. A gyanú annyira 
növekedett, hogy hatósági vizsgálatot rendeltek el, mellynek folytán az el
tűnt asszony hulláját az udvaron elásva megtalálták. A nő egéez életén át 
fáradsággal gyűjtött csinoB kis összegét magával hordozta - ez okozá halá
lát. A gyilkos a törvény kezében van már. 

. (A szegedi casinó legközelebbi közgyűlésén) az egylet tagját, gróf 
Széchenyi Bélát, István fiát, választmányi taggá nevezte ki. A z egylet ma
gyar könyvek vásárlására 200 ftot utalványozott. Igen óhajtandó volna, hogy 
a könyvek vásárlásánál a szépirodalmi és tudományos könyvekre egyenlő 
figyelem fordíttassák; mert hiába, itt az idő s el kell kezdenünk már egyszer 
komolyan tanulmányozni is. A z egylet több német lap helyett más német 
lapokat rendelt meg. — Ezután a tisztviselők választására kerülvén a sor; 
elnökül Gamperl Alajos polgármester, alelnökül Adler Ignácz megyei főorvos 
lőn megválasztva. — A gyűlést kedélyes lakomával zárták be, n mindig lel
kes sszegediek. 

0 (A magyar nyelv.) A „Tanodái Lapok" szerint, foganatba kezdik 
venni azon rég fennálló rendeletet, melly szerint az országos nyelv, a nem 
magyar vidékek iskoláiban is tanítandó. 

j : (Az őszi tengerviharok az idén), sokkal inkább vészesek, mint más
kor s mint Triesztből írják, a hajótörések a tengerpartokon napirenden van-
vak. Naponkint számos hullát vet ki a hullámzat. Kivált, halasz és halász
bárka esik sok áldozatul, mivel a vihar olly hirtelen s olly erővel szokott 
jőni, hogy kit a vizén kap, annak menthetlenül el kell veszni. 

+ (Az utczai világítás Kecskeméten.) Valamcllyik lapban olvastuk, 
hogy e népes magyar város utczai világítását 2 photogen- és 62 olajlámpa 
eszközli. Ha igy áll a dolog, a holdnak nincs oka attól tartani, hogy világí
tási nemes hivatalából elcsapják. 

© i Vadászat.) Erdélynek Oláhországgal határi ó vonalán áll a 7850 láb 
magas Retyezát havas, hova a zergék meg szoktak vonulni, hol őket még 
rendezett vadászat sohasem abajgatta, s csak a sasok s hiúzok vadásztak 
rájuk. De ujabb időben vége lett e vadoni boldog csendéletüknek, — a civi-
li.-atio őket is sarkon követi, s helyet kér tőlük az embernek. — Mult évben 
ugyanis gróf Bethlen Sándorral élén egy társulat alakult, melly a Kendeffy-
családtól a Retyezáton s a közelfekvő havasokon a vadászatot 12 évre bérbe 
vette. A társulat moat hét erdélyi, hét magyarországi tagot számit. A vadá
szoknak azonban itt sok nehézséggel kell küzdeni, mig utakat nyesnek a 
soha embernyomot nem látott hegyek tarajáig. A társulat ez évben tartá első 
vadászatát, és pedig kivételesen septemberben. — A havason töltött 6 vadász-
nap közöl kettő roszul ütött ki, a köd miatt. Több 5—40 darabnyi csordák
ban jelentek meg zergék. Az összes eredmény kevéssé kielégítő; mindössze 
öt zergét s egy medvét ejtettek el. 

-+- (Éttermek szegények számára.) Bécsben a hatótág intézkedett, hogy 
a szegényebb sorsnak részérc a külvárosokban magánházaknál éttermek 
állíttassanak fel, hol a télen át három tálra (levest gombóczczal, marhahúst 
mártással és főzeléket) 1 uj krért ebédelhetnek. 

-|- t Antikrisztus., Egy heidclbergi hittndomnny-tanuló a minap egy 
toronyból leugrott. A szerencsétlen őrölt volt; öngyilkossága napján erősen 
rimánkodott, hogy vezetnék őt a fenyítő bíróság elé, mert igen nagy bűnről 
akar vallomást tenni. Sok unszolásra társainak azon fölfedezést tette, hogy ő 
az Antikrisztus! 

A (Mnrs több szoptatós dajka.) Stettinben az orvosegylet ülésében dr. 
Scharlau, egészen a felszáradásig elgőzölt tehéntejet mutatott be , melly 
czélszerüleg kezelve 8 meleg vizben feloldva ép azon tulajdonokkal bir, mint 
a női anyatej. Stettinben már is 100 gyereknél többet nevelnek illy tejen, 
szoptatás nélkül. Ez ital minősége eleinte igen függött a tehéntej minőségé
től, de egy uj készülék segélyével most mér a g y n g é b b tejből is süritnek 
össze j ó szoptató tejet. E száraz tej készítésével Stettinben jelenleg Mar-
qnardt, gyógyszerész, foglalkozik, kinek azándoka nagy készletet áilitni elő 
éa a világba is kiküldözni. 

+ (Egy kis curiosum.) Valnmellyik magyar szépirodalmi lapban ezt 
olvassuk : „Septemberben a bécsiek hetvenezer két száztizenkétezer akó Bert 
fogyasztottak el. „Betűkkel irtuk ki — írja a kollega, — mert számmal irva, 
olvasóink még sajtóhibának gondolták volna." Bizony pedig jobb lett volna 
számmal kiírni, ugy legalább kitalálhatnék, hogy mennyi az a hetvenezer-
kétszáztizenkétezer. Legszebb azonban, hogy e sorokat a „ K . Szinh. Köz
löny," művészi hirei közé szóról szóra átveszi, cseppet sem törvén fejét a 
felett, hogy mennyi lehet a fónebb kiírt szám. Mesterség is volna azt kita
lálni; de mivel a mesterség még nem művészet, nem tudjuk megmagyarázni, 
hogy jutottak e sorok a „művészi hirek" közé. Hát bizony — botlunk néha! 

(A delejvas, mint gyógyeszköz.) Bécsben egy éves kis gyermeknek 
egy finom varrótű ment altestének vastaghnsába, midőn a dajka karjára vette. 



A tű a dajka ingujjába volt tűzve s igy történt avval a veszélyes szúrás. 
Orvosokat kellett hivni, kik a legügyesb kezelés, metélés után, sem akad
hattak a tűre. A kétségbeesett szülők végre, ráemlékeztek, hogy hasonló 
esetben egy vasszálkát delej vas által hallottak kihúzatni. Ok is szereztek egy 
hatalmas delej vas-patkót azt a gyermek sebéhez közel húzogatták. Némi 
vártatra a tű előtűnt, és azt minden nehézség nélkül kihuzhaták, mi ha nem 
történik, a gyermek el van veszve. 

0 (Blondin) a hires kötéltánczos, ki nem rég olly igen elhíresült. az 
angol nagy lap, a „ T i m e s " szerint, soha nem is élt, és az egész, mit róla me
séltek, csak az amerikai lapok koholmánya. Ujabban azonban az „Augsbur -
ger Al ig . Z t g . " a „ T i m e s " ellenében nagy hévvel állitja, bogy a mit Blon-
dinról irtak, az mind iga*. Gyanús egyjfbrrás az az „ A l l g e m e i i e . " De ha 
már képben is kiadtuk Blondin kötéltánczolását, kedvünk volna, ez egyszer 
hitelt adni neki. 

+ (A kik Oroszországba akarnak kivándorolni), következő kellékekkel 
kell birniok : 1. Az orosz kormány engedélyével; 2-or bizonyitványnyal kell 
birniok politikai fedhetlenségökről s arról, hogy legalább 4—500 tallérnyi 
vagyonnak vannak birtokában. 

E g y v e l e g . 
+ (A Vezuvról, e nyugtalan tüzhntyó hegyről gyakran hoznak a lapok 

tudósítást Most is olvassak, hogy 18 hónap óta folyvást tartó kitörése Ná

polyban komoly aggodalmakat gerjeszt. Különösen aggódnak Portiéiért, hol 
a lakosok már házaikat is odahagyták. A közelebbi napokban gyakori föld
rengéseket tapasztaltak, s azért uj heves kitöréstől s nagy veszélytől félnek. 
A Vezúv tüzhányásának története egészen 79. évig ér föl K. után, midőn 
Pompeji, Herculanum és Stabil városokat a kiömlött láva egészen elbon
totta. Azóta számos kitörést jegyzett föl a történet, mellyek közt a három 
legnagyobbszerü s legborzasztóbb eredményű a következő években volt : 
1631-ben, midőn 16 órahosszat borzasztó földrengéssel egész Nápolyt pusztu
lással fenyegette ; ez alkalommal a hamu nemcsak minden adriai kikötőben, 
hanem még Konstantinápolyban is lehullt; az 1757-ki, mellynek lávája Re-
sina városának nagyrészét elpusztította; és az 1794-ki, midőn a tüzes láva 
két óra alatt hat mérföldnyire futott. Mindezen kitörések közöl azonban egy 
sem hasonlítható a mostanihoz, mellynél a láva már három mérföldnyire fu
tott, s mellynél kiszámítás szerint eddigelé már 22 millió köbméternyi láva 
Ömlött ki a tüztölcsérből. 

+ (Mellyik a leghosszabb szinmü?) „ A világ teremtése" czimü s Lon
donban 1409-ben szinre-került darabnál hosszabbat aligha lehetne találni, 
mert előadása nem t ö b b , mint 8 napig tartott s csak 40 felvonásból állott. 
Természetesen nem ugy értendő, mintha egy nap reggelétől a 8-ik nap 
estelyéig szakadatlanul folyt volna, hanem csupán a rendes szinházi órákban 
naponkint 5 felvonást adtak elő belőle, mig végre nyolezadnapra szerencsé
sen lefogyott. 

Színházi napló* 
Péntek, nov. 11. „Scott nemes." Vigjáték 5 felv. Irta Dumas; fordítot

ták Egressy B . és Csepreghi. A czimszerepet Szerdahelyi adta, szokott ügyes
ségével. Miért áll a szinlapon : Scott. mikor azt örök idők óta igy írják 
magyarul, hogy : skót? Minek az az affectatio, mintha nem tudnának ott 
magyarul! 

Szombat, nov. 12. Stéger ur ötödik föllépteül : „Hunyady László." 
Eredeti opera 4 felv. Zenéiét szerzé Erkel Ferencz. Stéger, „ L á s z l ó " szere
pét ezúttal először éneklé; Ellinger a király szerepében a vendégművész 
iránti szívességből lépett fö l ; Ellingerné „Szilágyi Erzsébetet," Hollófly-
L.-né „Gara Máriát," Füredi „ G a r a " nádort, Kőszeghi „Cz i l l ey t " éneklé. 
A z előadás szabatos volt, s ma is nagy hatást idézett elő. Nemcsak a fősze
replőket, de a dalmű szerzőjét is többször kihitták. A magyar tánezot 
a követelő karzat zajos kívánatára ismételték. Ember hátán ember volt; még 
az ajtókat sem lehetett betenni a földszinten, mert kivülről is nézték, a kik 
be nem fértek. 

Vasárnap, nov. 13. Molnárné assz. utolsó föllépteül: „Csikós." Eredeti 
népszinmü 3 szakaszban, Szigligetitőt. „Bandi t" Füredi, s „ R ó z s i t " Molnárné 
adta, kik szép népdalaikkal gyönyörködtetének. Mindketten koszorúkat s 
virágokat kaptak. A vén csikós Zöldi volt; hangjának ércztelensége főleg 
akkor tűnik fel, midőn hevesebben akar beszólni. A vidéki vendégnő inkább 
éneke, mint játéka által hat. 

Hétfő, nov. 14. „A tiindérujjak." Szinmű 5 felv. írták |Seri6e és Vander-
burch; forditotta Feleki. Az ügyes szerkezetű darab ma is tetszett. Munkácsy 
F.-né olly szépen játszik e darabban, hogy szintén elhiszszük neki, miszerint 
az általa személyesített divatárusnő azt a palotát Parisban csakugyan di-
vatárusságából szerezte, még pedig két év alatt. Szerdahelyi hebegő szere
pét igen jól adta, különösen sikerült neki a mindenkitől eltaszított divat
árusnő védelmezése. Prielle Kornélia igen nemesen állította elénk a divat
bolond marquisnét. 

Kedd, nov 15. Stéger ur hatodik föllépteül : „Lammermoori Lucia." 
Opera 3 felv. Donizettitől. 

Szerda, nov. 16. „Dózsa Ggörgy." Eredeti dráma 4 felv. Irta Jókai 
Mór. A czimszerepet ezúttal Lendvai adta, sok erővel és helyes felfogással. 
Átgondolt szép játékáért többször megtapsolták, valamint a mindig jeles 
Jókainét, Felekit s Munkácsy-F.-nét is. Szerdahelyi, mint hegedős, hatha
tósan szavalta a szép verseket; Tóth Soma természetes komikumával föl-
derité a közönséget; Szilágyi S. buzgalommal játszott. A z előadás kezdetén 
e g y kis zavar vo l t ; a súgó, épen nem súgóhoz il lő hangon, elkiáltotta magát 
valakire : „menjen már no ! " Egyéb hiba nem esett. 

Csütörtök, nov. 17. Jókainé javára : „Tudor Mária." Szomorújáték 4 
felv. Irta Hugó Viktor, forditotta Nagy Ignácz. 

Szerkesztői mondaniva ló . 
4776. Névtelen levél Szatmarból. (E czimmel : Testvérek! Driíga honom fiai s 

leányai'.) Illy alakban körzé nem tehető felhívás. Névaláírás nélkül épen nem adható. 
4777. IMontagaaita. Névnapi köszöntéseket, bár még olly nagyon tiszteljük is a 

behnök foglalt érzelmeket, nem közölhetünk. Egyéb tudósításokat igen szivesen veszünk 
a kérjük. 

4778. Egy szántóvető sohaJ| a Kazinrzyrol. Igen bectülésre méltó érzület, bár 
a verselésről is illyet mondhatnánk. 

4779. Nagy-Várad. Mczey Mihály urnák. A 10 ftot vettük s az Akadémia pénz
tárnokának átaaolgáltattuk. Ez eset is mutatja, hogy Nagy-Várad értelmes és hazafiúi ér
zelmű lakossága között elég lelkesedés van, melly szivesen egyesült volno nagyobbszerü 
Kaiinczy-ünnepélrljé, ha lett volna, a ki az intéző szerepet elvállalja. Följegyezzük még 

azok neveit, kik az ottani polgári lövöldében előfordult eset alkalmával a nekik jutott 
lövési dijakat a fentirt Öszvegben a Kazinczy-alapitványnak szánták : n. m. Mczey Mihály, 
Biesz Károly, Tótb Károly, Komornyik Benedek, Knor Károly urak A szép példa köve
tésre méltó. 

4780. Vésse. A kivánt könyvek iránt illető helyről. Az arczkép visszaküldését tes
sék annak idejében sürgetni. 

4781. K. P - r L. Hogy teljes példányt nem kaphatott ön, a késő előfizetés az 
oka. Nagyon belátjuk e dolog kellemetlen voltát, de azon jövőre máskép alig lehet segi
teni, mint jőkori előfizetéssel. A mostani bélyeges időkben, (hol minden hirlapszám kiál
lítása kettős költségbe kerül), kiadónktól nem kívánhatjuk, hogy a félév elején nagyobb 
számú felesleges példányokat nyomasson, jó remény fejében. A nyomtatott felesleg most 
nem lehet nagy, azonfelül egyes számok néha kiválólag kapósak, s igen hamar elfogynak, 
ugy hogy a későn érkezőnek azután épcnséggel nem szolgálhatunk velők. Innen néha a 
csonkapéldányok és — ön s máíok neheztelése. Ajánljnk szíves figyelmébe az elmondott 
biztos orvosszert. És csak a szerkesztőt ne szidják az effélékért, mert ő legőszintébben 
óhajtja, hogy minél több olvasójának láthatná kezökben e lapokat. 

4782. S.-A.-Ujhely. Z. L. — On azt óhajtja, hogy az Akadémia minden pályadíjnál 
a beérkezett pályaműveket mind kiadja. Az indítvány kivihetetlen a szükségtelen. — A 
mellékelt küldemény iránti rendelkezését kérjük. 

4783. Eger. T. Biztosítjuk önt. Megtörtént, a mint kívánta. 
4764. Egy NtldmiveH család ószl estéje- N é p d a l o k . Csupa jó akarat — hanem 

egyéb semmi. Bátran rábízhatja ön a verselést másokra. — A tudósitást közöljük. A lap 
iránti óhajtást teljeBitjük. 

4785. Marion napjára. Kakas Márton nevében köszönetet mondunk a jó kíván
ságért, melly e sorokból jött felénk : 
Meghívtam volna önt a Jfáríon-ludjára 
Gyönyörűségesen szép és nagy májára . . . 

Levágták valahol ...de nem látta konyhám 
Ez egyszerű oka, hogy önt nem hívhatám. 

Láthatja ön ebből, hogy én nr nem vagyok, 
Asztalomon nincs sült, s drágabor nem ragyog, 

De meleg érzelmek hevítik kehlemet, 
S önnek azért küldöm üdvözlő versemet, 
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T A R T A L O M . 
.Szent László diadala a kunokon (képpel). J . M. — Egy másodvirágu fához. 

T h a l i K. — A z utolsó budai basa (folyt .) . J ó k a i M. — A mérges növényeket ismer
tetni kellene. Dr. K u n T . — A tatai vár (képpel). T h . — A kondor keselyük lakomája 
Afrikában (képpel). —Pályázati eredmény I I Asztalos mesterségbeli műszavak. — Kísérő 
észrevételek s egy asztalos-segéd levele Páriából. — T á r h á z : Kértlem a Kazinczy-
ünnepélyek ügyében. L é v a y J. — Irodalom és művészet. A nemzeti Múzeumban létező 
tárogatók (rajzokkal). Vegyes hirek. — Vásár i mel léklet . Magyarország kereske
delmi forgalma. Ipar, gazdaság, kereskedés. Közintézetek, egyletek. Mi ujság ? Szin
házi napló. Szerkesztői mondanivaló. Heti naptár. 

A Pol i t ika i Ú j d o n s á g o k 46. számának faitartalma : A zürichi béke aláírva. — 
Heti krónika. — A Sz. István-társulat közgyülésa nov. 10. — T á r c z a : Egy pár szó a 
magyarországi gazdasági egyletekről. Vélemény a divatos gazdasági kiállítás ügyében. 
— Vidéki közlemények : Gyoma, Brassó stb. Rendes rovatok. 

Felelős szerkesztő : Pnkh Alber t (lak. uri-utcza 12. sz.) 
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