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Az első testvérharezuk. 

István keresztyénné létele után csak két ut maradt hátra a 
magyar népnek; — fejedelméhez vagy istenéhez maradni hűnek. 

István eleinte nem kényazerité senkit, csupán a szellem szelí
debb eszközeivel terjeszté az emberszerető uj hitet, hittanitókat 
külde a nép közé, templomokat, zárdákat épite és gazdagíts, csak 
midőn azokat leronták a napimádók s kivont karúdal léptek ki 
ellene, vevé ö is kezébe szent Móricz dárdáját, melynek nyele a 
megváltó koporsószegeivel volt kiverve s hivei kevés számát 
összegyűjtve maga 
körül, csatára indult 
ellenök. 

Ez volt az első 
testvérharcz-

A roppant föld
birtok u Ktipa volt a 
lázadók vezére. —-
Maga ösvallásában 
megrögzött daezos 
fanatikus, fejedelmi 
vérénél fogva a trón
hoz legközelebb álló 
rokon, egykor Geiza 
özvegyének megve
tett kérője, — most 
vakbuzgalom, hata
lomvágy és sértett 
szerelem miatt a ki
tört forradalom ve
zetője. 

A hadsereg erő
re egyenlőtlen volt. 
Nagy, töméntelen a 
napimádóké, csekély 
a keresztyéneké. De 
Isten volt a keresz
tyén király lyal, s 
még a csodák ideje 
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ismeret végtelen kárára) országszerte megégettettek, kik fák alatt, 
forrásoknál, kövek felett áldoztak, azokat nyakukra kötött kövek
kel hajították a vizekbe s mindenki rettentéseül, az elesett pogány 
vezér teste négyfelé vágatott, s kiszegeztetett az ország négy fővá
rosának kapuira. 

Egyike e fővárosoknak volt Gyula-Fehérvár. 
Itt épen akkor temették Gyulát, az erdélyi magyar vezért, ki 

maga is titkon a keresztyén vallást hivé, de a kinek fia az ifjabb 
Gyula e vallást meg
tagadta. 

Erdélyben ak
kora legerősebb nép
faj a székelyek vol
tak. E vaskemény-
ségü nemzet mai ar
czárói is sokban reá 
ismerhetni arra, a 
mi hajdan volt. Min
den külső változás 
daczára, erkölcsei, 
szokásai csaknem 
azonok maradtak, s 
ama néhány ös szo
kásról, mi köztük a 
keresztyénség és ki
rályság behozatalá
val is fenmaradt, 
néhány h o m á l y o s 
eszmét ragadhatunk 
meg őseink vallási és 
polgári törvényeiről. 

Betűik régeb
ben voltak, mint a 
magyaroknak, felül
ről lefelé irtak velők, 
kihagyva a magán
hangzókat, három je

nem járt le. Az ütközet legelső hevében a serege élén küzdő gyük volt, olyanok, mint egy bogár alakja, miknek értelmét máig 
Kupa egy lándsadöféstől leesett lováról, egy pillanat múlva véres sem tudni. E jegyeket még 1518-ban tanították az iskolákban, 
feje emelkedett ki magasra a seregek fölött egy dárda hegyére; akkor tiltatott el vesszözés büntetése alatt, de még azután is pál
szúrva, czákra vágott leveleket küldöttek egymásnak. 

Ez elrémítő jelre ijedség lepte el a napimádók szivét, megfu- Istenüket hozzájárulhatlan völgyek, vagy magas sziklák me-
tottak a csatából, szétoszolva erdeikbe, barlangjaikba vagy vissza-[nedékén imádták, máig is állanak Bálványos vár romjai, hol leg-
térve fejedelmükhöz s fólvéve az engesztelő keresztségét. tovább maradtak fenn a napimádók töredékei. 

Ez idő óta üldözve volt a napimádáa. Az oltárok széthányat- Papjaik, kik az istenitiszteletet végezek, egyúttal polgání.f 
tak, a hun betűkkel irott pogány könyvek (különben a história- nökeik is voltak. Ezeket hittak Rabonbánoknak. 

w. 



Áldozatoknál mindenkinek szabott helye volt. Még máig is, ha 
valaki jogait eladja, háza, földje után odateszi „templombeli ülőhe
lyét" is. 

Az áldozatoknál szerecsendiófából faragott kehely forgott kéz-
r ü l kézre, a legutolsó rabonbán Sandáitr e kehelylyel tulment a 
hét erdőn a k e r e sz tyének terjedése elől. 

Kezdi-Vásárhelyhez közel van egy halom. Régi ős szokásnál 
fogva minden székely, ki idejut, mielőtt odább menne, itt megpi
hen. A dombot „tilzhalom" -tí&M híják. Az áldozatok tüze századok 
előtt e halmon lubogott fel, a nép máig is tiszteli azt, bár nem em
lékszik rá, hogy miért? 

Minden évben összegyűltek e férfiak harczi gyakorlatra, mi
ket a diákosabb utókor ,,histrttmok)iak'' nevezett el, ki el nem jött, 
vogy roszul volt fegyverezve, a rabonbán kitörülte a szabadok 
sorából. 

Adót nem fizettek, csak ha királyfi született, adott minden 
székely egy ökröt fejedelmének, a király bélyegével megégetve, ezt 
hittak „ökörsütésnek." 

A székely akármit vétett fejedelme ellen, fejét vesztheté, de 
vagyonát soha, az megmaradt a rokonoknak. 

Ha mag nélkül halt meg valaki, vagyonai nem a fejedelemre 
szálltak, hanem szomszédaira. 

Ha valaki meggyilkoltatott, rokonai holttestét temetetlen 
hagyták, mig gyilkosa meg nem büntettetett, annak pedig a holt
tetemnél meg kellett, jelenni. E szokás Kálmánig fenmaradt : „te
temrehívás" és „halálujitás" czim alatt. 

S magánéletük körében is annyi volt az ös sajátság, a mi 
mind e mai napig feledetlenül maradt meg közöttük. 

A rosz hazafin, a gyáván a nép ugy állt boszut : hogy rajta 
iríent és házát lebontotta, s ha azután a bünhödö megjavította ma
gát, ismét közerővel fölépítették a házát. 

A szegényebb a t y a f i a k , kiknek nem volt önerejük gazdasági 
munkáikat végezni, kalákát hirdettek, zeneszóval járva végig a 
Helységet s azon eszközt hordva kezükben, a minő munkára szük
ségük1 völt, sarlót, ha aratni kellé, guzsalyt, ha fonásra volt szük
ség s ilyenkor mindenki sietett őket egyesített munkájával egy
szerre fölsegiteni. 

Eskctés, tor, keresztelő alkalmával a rokonok az ünneplő 
házlioz tömérdek enni és inni valót küldöztek, s azt azután együtt 
elköltötték. Az ily ünnepély lakomáit hittak „Iiodiná"-nak. 

Ha a lánynak kedvese volt, ez fenyőfaágat szűrt le a lány 
háza előtt dz esztendő bizonyos napján. 

Menyegzöben a mátkát a két nyoszolyóval együtt egy lepellel 
Kitakarták, a vőlegénynek ki kellé találni: hogy melyik az ö jegyese? 

S hü valakit eltemettek, annak a sírjába három nyilat lőttek, 
később e szokást a puskalövés váltotta fel. 

Itt akarok élni. halni. 

Hogy Kupa négyfelé szelt testével Erdélyben is kihirdettetett 
í romái hit, a holott inkább a keleti szertartású keresztyének lel
ték proselytáikra, föltámadt a király ellen egész Erdély, vezérük 
volt az ifjabb Gyula, a fehérvári fejdelem. 

Még iH.'iii multak el Kupa vérfoltjai városa kapujáról, midőn ö 
is nyílt lázadással lépett elö István ellen, szövetkezve Keánnal, a 
bolgárok fejedelmével. 

István szemközt jött reá. „Isten és Szűz Mária!" volt serege 
BuVczfciá'ftása; a napimádók elveszték a csatát; Gyula foglyul esett; 
á király mindaddig, mig kegyelmeért fog esdeni s a keresztyén hi
tet felveszi, börtönre ítélte a lázadót; — az ott megőszült és meg 
iá halt; soha sem kért kegyelmet. 

A bolgár fejedelem Keán is meghallá nemsokára az „Isten és 
S&Üz Mária" hárezkiáltást, a boszuálló kard öt is utolérte, ott v e 
szfcrtt a csatában. 

Istvdh á két legyőzött ellenség kincseiből pompás templomot 
építtetett Székes- Fenérvárott a Boldogságos Szűz tiszteletére, de 
íK'm róff ríTdás Gyufa kincsein, mint a krónikairó mondja,*) litert 
n te'mpbrrh többször le'étféft. 

Kslfiftföth sók templomot és sok klastromot épitett még Ist
ván király, és mikor tiiúr Magyarországon eleget épített volna, ak
kor clkézdé épttltetni ftómábaá, Byzauezban, Ravennában és Jeru
zsálemben, azon magyarok számára, kik netalán oda mennének 
zarándokolni. jt \j[ 

• ) L. Thuróczi Chróni.-a ftun-

Itt akarok élni, halni, 
Itt legyek csak boldog, 
Ez a fold az, melyet én is 
Magaménak mondok. 
Ha kimennék egykor innen, 
Nem jöhetnék vissza. 
Megölne a semmiségnek 
Tébolyító kínja. 

Ide van a gyökér ásva, 
Mely életet adott; 
Apáimé a por, hamu, 
Miken lábam tapod. 
A hármas hegy, a négy folyam 
Fiának vall engem; 
Egy vagyok a milliókban 
S a milliók bennem. 

Letelepült a zugó raj, 
Mely Árpáddal bejött, 
S a magyar név most is hangzik 
A népeké között. 
Szemeimet fény kapja meg, 
Megdöbbent a látvány : 
A lezugó hadak élén, 
Mintha Istent látnám. 

Es nem álom! A z Isten volt, 
Ki előttök lengett, 
Egy tekintet a magasba, 
S ráismert a nemzet. 
A z Isten az, ki a népek 
Tetteit intézi; 
Csak egy ut vitt a magasba, 
Azt kellett megvéd ni. 

Oh nemzetem! kinek karja. 
Csodákat műveié, 
Egy világon hat keresztül 
Nagyságodnak hire. 
Isten, kinek oltárait 
Te jöttél védeni : 
Bátrabbat a nemzetek közt 
Vélaszthatott-e ki? 

Es századok enyésztek el, 
S az oltárok állnak; 
Uj nemzedék jött nyomába 
A kihalt apáknak, 
Es az Isten, kit szándékban 
M e g nem köthet senki. 
Kik az ügyet megvédettük, 
M e g fog védelmezni. 

Parányi hant, mely magadhoz, 
Mint egy szikla kötsz le, 
Nem vegyült-e annyi vérből 
Veled egy csepp össze? 
Óh, hol a hely, mit honfivér 
M é g meg nem áztatott! 
Van-e szentség, e megszentelt 
Határoknál nagyobb! 

Itt akarok élni, halni, 
Enyim e nép, e föld; 
E gondolat boldogsága 
Mind a sirig betölt. 
Bar szemeim nem láthatják, 
Nem sejti a lélek : 
Meglelem itt határait 
A nagy mindenségnek! 

Dalmady Győző. 

. . k i i k l i i H ' (ircdikác/iói.' 
Mutatványt közlünk egy, Kolozsvárt nemsokára megjelenendő mulat

ságos és épületes munkából, mely régóta európai hirre tett szert, s miután 
egyes részletei időszakonkint különböző magyar folyóiratokban is napvilágot 
láttak volna, most az egész mü fog megjelenni alkalmas magyar forditásban. 
A mü eredeti szerzője egyik leghiresebb angol humorista, de épen azért oly 
lélektani igazsággal s emberismerettel van irva, hogy akár hány olvasó fog 
kiáltani : „o ly türelmes férjet, mint Kukli Jónás s oly szeretettől áradozó, 
gondos és kedves, de a szót ok nélkül szaporító tensasszonyt, mint Kukliné, 
én is ismerek! — A szép házasélet köréből, férjek éa feleségek épüléséül 
látszik e munka irva lenni, s olvasóink, reméljük, szivesen veendik, ha kós
tolóul Kukliné tenosszony esti prédikáezióiból mi is közlünk néhányat, mig a 
könyv egészen a közönség kezébe juthatna. 

A munka „bevezetésében" olvaaauk : 
Szegény Kukli Jónás azon ritka férjek sorába tartozott, kikét 

a bölcs természet a nők iránti különös kegyéből, mint rendkívül 
türelmes hallgatókat állit ki a világ piaczára; mondhatni, az egész 
ember merő fül volt. Kukliné aszszony, született szájosfalvi Szájosi 
Margit, a Kukli Jónás uram „hites felesége" — mit e gyöngéd 
keblű hölgy nem mulasztott el férje fülébe rágni, mert nem afféle 
aszszony volt, a ki lánczait a nélkül hordja, hogy olykor-olykor 
meg ne csörgesse, — Kukliné aszszony —- mondom— Kukli uram
nak valamennyi fűiét egyes-egyedül elfoglalta : e fülek egyedüli 
asszonya volt. 

A filozofok sokat vitatkoztak a felett, vájjon az erkölcsi igaz
ságokat este, vagy reggel lehet-e tisztábban, szigorúbban felfogni. 
Kukliné asszony jól tudta, hogy férje, mint kereskedő, nappal sok
kal inkább el van foglalva, mintsem tanításait megemészthesse : 
boltjában mindegyre dolga volt. De este tíztől reggeli hét óráig 
sehová sem menekülhetett. Ekkor Kukli uram kénytelen volt neje 
mellett maradni s rá hallgatni. 

Kukli uram a vasnál is erösebb volt. 
Kukli uram házas volt, és következőleg neje bölcseségének 

hordójává leve. Kukliné asszony, mint a Muhómed galambja, unta
lan férje fülén babrált; és a Kukli uram hátrahagyott irományai
b ó l tudunk annyit szerencsére, hogy ö beesés lifcjértek minden1 sza
vát begyébe szedte; és továbbá, élte kies estéit felesége tahirásáí 
leirogatásával töhotte, hogy majd annak idejében áfcóltíat1 a sajtó é 
késő maradék számára örökítse. 

Már most lássunk egy párt ezen prédíkácziókból : 



III. PRÉDIKÁCZIÓ. 

Kukli uram néhány Jú barátjával ..a három rózsánál" talált 
vacsorálni. 

„No bizony a szegény leánynak sokkal jobb volna meghalni, 
mint férjhez menni! Az-az hanem mehet tisztességes emberhez. Nem; 
nem bánom, ha alhatnál is, nem hagylak alunni. Nem; nem is ha
gyom reggelre a mi mondani valóm van; most mondom el. Szeret
néd ugy-e, hogy te akkor jöjj haza, mikor neked tetszik — éjfél 
után vagyunk már — én pedig szépen hallgassak és alunni hagy
jalak? Hát még, mit szeretnél? Azt is szeretnéd, hogy merő rab-
szolgálód legyek ugy-e?" 

„Nos, nos, hát korcsmában voltunk ? Már te sem mondhatod: 
hogy a kávéház nem korcsma. Megmondtam, hogy e lesz belőle! 
Nekem affélét ne beszélj, hogy vendéglőben voltál, nem korcsomá-
ban. Vendéglő, korcsma; egyik tizenkilencz, másik egy hijján husz. 
•S a ,yhárom rózsánál?" Ugy, ugy s Kukli uram rózsaszedni ment! 
No lássa az ember! Csakhogy zsebit majd kiszakasztja a rózsa tö
vise. De én veled nem maradok, nem akarok veled együtt koldus
botra jutni. Nem; azt nem teszem. Itt hagylak a faképnél. A lelkem 
gyermekeimet magammal viszem, aztán te lásd, mint tartasz házat 
Az-az a mig lesz házad — a pedig nem sokáig lesz, tudom. 

„Egy tisztességes ember, hogy vetemedhetnék arra, hogy korcs
mán töltse az éjszakát! Oh igen, tudom, édes Kukli uram, maga azt 
mondja, hogy csupa időtöltés és beszélgetés kedvéért. Hát nem 
volna-e itt, kivel töltsd az időt : a te hites feleségeddel? Aztán be 
azélgetés! kell is a nektek? igen bizony esztek, isztok, bendéreztek, 
.pipáztok. Igen, igen, ez a büdös pipafüst. Pih! most is tele vagy 
yele. A minap egy álló hétig fájta fejem bele. De tudom, ki találja 
kedvét abban, hogy téged rontson. Az az istentelen Kapornyai. 
Megette már a feleségét, s most — de nehogy azt gondold Kukli, 
hogyazén lelkem nyugodalmát a legderekabb férfi is felzavarhatná. 
Ne félj, bizony a szivem nem szakad meg utánad; de miuttad sem 
ám! Igen, oh jól tudom, hogy te nem is gondolsz vele, mig tart 
valamit felőled a világ, — de tud is arról valamit a világ, miként 
viseled magad irányomban. Hanem meg fogja tudni, meg ám — 
azt már feltettem magamban. 

„Hogy az ember a maga békés hajiokát odahagyja, elmenjen, 
ott üljön ott pipázzék, o t t tivornyázzék olyanokkal, akik kisujjokat 
sem mozdituák érette, ha mindjárt az akasztófától is válthatnák meg 
vele, — bogy az ember a maga hites feleségét, még pedig a maga 
derék, jó feleségét odahagyja — egy rakás korhelypajtásért, e már 
szegvén, gyalázat; igen, igen, Kukli uram, ez épen szivtelenség! A 
ki csak egy körömfeketényit szereti is feleségét, attól ilyesmi ki 
nem telhetik. 

„Ugy veszem észre, ezt már minden hónapban ismételni aka
rod. De tudom én mit teszek. Tudora — édes Kukli uram, hiába 
nevezget jó léleknek; több eszem van, mintsem efélével bedughatná 
a számat. Nem; ha álmos vagy, jöjj haza akkor, mikor keresztyén 
emberhez illő, nem pedig éjfél után. Bezzeg volt idö, mikor ugy ta
padtál házadhoz, mint a macska a tűzhelyhez. Az akkor volt, mikor 
még tiszteséges ember voltál, s nem jártál mindenféle jött-menttel 
enni, inni, bendérezní. Ezt egy tiszteséges kereskedő sem teszi. De 
én is tudom, mit teszek : bezáratom a „három rózsát." Éjfél utánig 
mind ittatok, feljelenteni apolicziának, hogy éjfél után is bort árul; 
feljelentem, a milyen igaz, hogy most itt ebben az ágyban fekszem. 
Igen, nevezhetsz balgatagnak; te Kukli te, nem én vagyok a balga
tag, te vagy az s még annál is roszabb, mert elvetemedett ember 
vagy. Ha meghalnál holnap — mert a korcsmajáró, tivornyázó em
berek idő-nap előtt elpusztulnak — szeretném tudni, ki irná sírkö
vedre : „itt nyugszik egy gyöngéd férj és szerető atya?" En? — én 
nem lennék olyan szemtelen, hogy rólad akkorát tudjak hazudni, 
arró l bizonyos lehetsz. 

„Elmészsz s pusztítod a pénzt, és — lárifári! nekem azt 
ne mondd, ha tizszer megesküszöl rá, sem hiszem, hogy csak egy 
ezüst húszast költöttéi. Nem ülhettél Qtt olyan sokáig csak egy 
ezüst húszassal. Jobban tudom én. Te Kukli te, van nekem eszem. 
Sokat is ehettél, ihattál volna egy ezüst húszasra! Mind házas és 
családos emberek voltatok? Annál nagyobb szégyen! A „három 
rózsánál?" Inkább illettetek volna a három majd meg raon 
dom mihez, oda.ahova valók mindazok, a kik feleségeiket, gyerjne-
•keiket kirabolják? Kgy ezüst húszas! S hacsak annyi volt volna is, 
— tudod-e, mennyire megy az egy esztendő alatt? De gondolsz is 

te arra, veszed is észre viseltes köntöseimet? Isten látja lelkem, 
hogy nekem a konyhapénzböl nem telik más; még csak egy tőspár-
nát sem vehetek belőle, pedig féléve már, bogy szükségem volna 
rá. Nem, nem, egy gombolvng pamukot sem. De bánod is te, csak
hogy neked legyen borravalód. Ott vannak a leányok is, — ezek
nek sincs, ami kéne! Sorsukhoz képest soha se öltözhetnek. Az ap-
jóknak mindegy, csakhogy ö a „három rózsához" eljárogathasson, 
aztán leányai öltözhetnek zsákba, járhatnak mezítláb. 

„Jó lesz, ha Kapornyainak megmondod, hogy ide ne merje 
hozni az orrát; vagy is inkább, hozd el legalább rgyszer. Szerei
nek találkozni vele, tudom, soha, mig a világ áll, el nem felejtené. Mi
lyen ember! a pipa soha ki nem szakad a szájából, merő korcsma-
hös, s körülötte egy rakás teforina bolond, a kik őstulka tréfáit 
kaczagják s belőle nagy embert csinálnak. Nem, Kukli, nem; nej-
kem hiába mondod, hogy hagyjalak aludni, mert én nem hagylak. 
Aludni? hogy Í9 ne! hisz ide s tova ideje, hogy felkeljünk. Nem is 
tudom, mire való volt lefekünni. 

„A „három rózsa", hogy is ne! Fogadom, hogy még mnzsíkál-
tattátok is magatokat. Vájjon nem tánczoltál-e te Kukli? Egy 
csárdást, avval a tortyos nadrágoddal! Na hiszen szép hired lesz 
rövid időn. A „három rózsa"! no hisz bimbódzik is már az orrodon; 
mert neked épen olyan borvirág alá való orrod van. Neked nem 
borvirágos az orrodf Nem! mért te nem látod; de bezzeg látom ón 
és még sok olyasmit is látok ez a mit te nem látsz. Már, csak igy 
fog menni! Naponként többre-többre viszed a bori vast — nekem 
ne beszélj, hogy csak egy fertályt iszol; tudom én, mi a férfiak fer
tály borocskája. Rövid időn még a bor sem lesz neked elég erős, 
hanem pálinkára fogod, még pedig sepröpálinkára; na hisz^akkor 
lesz szép orrod, pofád, mint a skarlát posztó. Szeretném tudni, ki 
állja ki veled mindezt? Én nem, nem biz én, azon ne is jártasd 
az eszed. 

„Szép mórest tanulnak a férfiak a korcsmákon! Ott van Peksi: 
eleinte tisztességes egy ember volt, s most, a mint hallom, a feje
ségének több ízben megczibálta a fülét. Ez is a „három rózsához" 
jár. S persze, egyszer majd még te is megpróbálod, hogy megess i-
báld a fülemet? Meg ne próbáld, Kukli; mondom, meg ne próbáld 
a két látó szemedért! Igen — j ó hogy most azt mondod, eszed 
ágában sincs — de én ismét csak azt mondom, meg ne próbáld. 
Halálod órájáig mind bánnád, érted e Kukli? 

„Elmenni s órákig ott ülni a korcsomában. Ugyan mit is be
szélhetnek a férfiak, ha nejeik ott nincsenek? Persze hogy 
semmi jót. 

„Egy ezüst húszas minden héten — meg az a sok borozás! 
meg az az örökös pipázás! S én még csak egy szalagra valót sem 
tudok szakasztani magamnak! E már szörnyűség! Ez i- szo- nyu, 
rettenetes!" 

„És itt" — úgymond Kukli 
ásított s elaludt." 

„itt, hála Istennek, nngypt 

V I . P l í K D I K Á C Z I Ó . 

Kukli uram az esernyői odaadta egy ismerősének. 
Ez a harmadik esernyő karácson óta. JUitevö lettél rolna ? 

Hadd ment volna haza az esőben. Tudom, bizony semmi sem volt 
rajta olyan, a miben az eső kárt tehetett volna. Meghűlhetett 
volna? Mintha bizony afféle ember volna, a ki meghűlhessen. S az
tán inkább pusztult volna el önmaga, mintsem esernyőnket elpusz
títsa. Kukli, hallod-e, hogy csorog az eső? Mondom, hallod, hogy 
csorog az esö? Hallod hogy csapódik az ablakhoz? Lári-fári, en
gem rá nem szedsz. Ilyen zápor közben csak el nem alhatol. Hal
lod, moodom? Oh tudom, hogy hallod. Egész vízözön,. tudom, hat 
hétig meg sem áll, s azalatt az ember az orrát se dugja ki a ház
ból. Hohó Kukli, belőlem nem csinálsz bolondot. Ne ingerelj. Ö 
küldi vissza az esernyőt! Beszéld azt a ma született gyermeknek; 
de nekem ne, én nem hiszem. Mintha bizony valaha visszaküldött 
volna valaki vagy igy esernyőt! Arra bizony keresztet vethetsz! 
Hallod? Mindig jobban, jobban; mintha öntenek! Ez igy tart hat 
hétig, hat egész hétig, s a háznál egy csepp esernyő sincs. ... 

„Szeretném tudni, hogy mehetnek a gyermekek holnap isko
lába? Részemről, tudom, el nem eresztem ilyen időben. Nem bi
zony, hadd üljenek itthon, s inkább egy betűt se.tanuljanak, mint 



sem elmenjenek s megázzanak a drága teremtések. Majd ha fölne
vekednek, ugyan kinek köszönhetik, hogy semmit sem tudnak? Ki
nek másnak, mint saját édes apj oknak? Kár az olyannak apává 
lenni, a ki nem tudja megbecsülni a gyermeket 

„Tudom már, miért adtad ki az esernyőt a háztól. Igen bizony, 
jól tudom. Holnap szegény anyámhoz akartam menni, te is tudod, 
ozsonnára hivott, s az egészet csak azért tetted. Nekem ne beszélj; 
tudom, rosz szemmel nézed, hogy anyáinékhoz járok, s mindent 
elkövetsz, hogy ne mehessek. De biz abból nem eszel. Nem, édes 
Kukli uram, ha mindjárt cseberrel öntik is, elmegyek, csak azért is 
elmegyek. Nem, nekem nem kell bérkocsi. Tán ugy adják a pénzt? 
Hogy is jut afféle eszedbe? Hogy is ne, bérkocsit Harmincz uj 
krajezárért elvigyen, harmincz uj krajezárért visszahozzon. Hogy 
is ne, bérkocsi 1 szeretném tudni, ki fizetné ki az árát? Én nem 
tudnám kifizetni; de 
bizony te sem tudod, 
kivált ha mind effé
léket csinálsz : pén
zedet kidobod, gyer
mekeiket koldusbot
ra juttatod — az 
esernyőket egymásra 
pusztítod. 

„Kukli, hallod 
bogy csorog az esö? 
Hallod-e? De én nem 
bánom — nem biz 
én, én holnap azért 
anyámhoz megyek; 
ugy akarom 8 ugy 
lesz, még pedig gya
log, az utolsó lépésig 
gyalog, s te tudod, 
hogy megbetegszem 
belé. Ne nevezz bohó 
asszonynak — te 
vagy a bohó férfi. 
— Tudod, hogy kö
penyt nem vehetek 
magamra, esernyő 
nélkül megázom, ha 
megázom, meghűlök 
— már a nekem ter
mészetem. De bánod 
is te! Persze hogy 
nem bánod. Hanem 
csak azért is megbe
tegszem s annyi or
vosságot megiszom, 
hogy nyúlik belé a 
nyakad, mikor a dok
tort a a patikát kell 
fizetned. De semmi, 
legalább megtanít
lak, hogy add ki más
kor az esernyőt a 
háztól. — Könnyen 
meg is halhatnék 
belé. Ugyan ki lel
kére halok meg? Ki adta ki az esernyőt a háztól? — Ugyan szép 
lesz a köntösömből ilyen időben. Az uj kalapom, selyem man-
tillám, tudom, pocsékká válik. Ne tegyem fel? De bizony tudom 
hogy felteszem! Nem, uram, én senki kedveért sem járok lipiszte-
sen. Iaten tudja, milyen ritkán búvok ki a háztól. Olyan vagyok, 
mint egy rab — jobb,ha magam is megvallom. — De mikor ezeribe 
egyszer kimegyek, akkor, Kukli, ugy öltözöm, mint egy teinsasz-
szonyhoz illik. Oh az az eső! Csuda, hogy az ablakot be nem töri. 

„A hátam borzad, ha a holnapi napra gondolok. Ha a fejein 
elütnék, sem tudnám megmondani, hogy megyek el anyámhoz. De 
ha meghalok is, elmegyek. — Nem, uram, én nem kéretek a szom
szédból. Nem is veszek ujat. Tudd meg, Kukli, hogy ha más eser
nyőt hozsz haza, az ablakon hányom ki. Nekem az én esernyőm 
kell, punktum!! 

M a g y a r v i se le tek a X V I I I . s z á z a i e l e jérő l . 

„Ha! csak a mult héten csináltattam uj gombot a nyelére; de 
ha ezt igy tudom, nem vesztegetem rá a pénzt. Az ember uj gom
bot csináltasson, más meg kinevesse érte. Könnyű neked — te 
alhatol. 

„Gondolsz is te béketűrő nődre s szegény gyermekeidre. — 
Neked csak azon jár az eszed, kinek add ki a háztól az esernyőt! 

„Isten bizony! a férfiak magokat a teremtés urainak nevezik. 
No ugyan derék urai a teremtésnek, ha egy hitvány esernyőre sem 
tudnak gondot viselni. 

„Tudom, hogy a holnapi kijárás életembe fog kerülni! — De 
neked épen arra vásik a fogad. Akkor legalább kedved szerint kó
szálhatsz szerteszét, hanem a szegény gyermekeknek bezzeg roszul 
lesz dolguk! De semmi! te boldog leszesz; neked épen abban telik 
kedved, különben az esernyőt nem adtad volna ki a háztól. 

„Tudod, hogy 
csütörtökön bejön 
tekintetes Horogvári 
ur, az a te drága adó
sod. Nem mehetsz el 
hozzá, pedig épen 
csütörtökre biztatott. 
Hogy is mehetnél 
esernyő nélkül! Pén
zed nála vész. Mert 
te azt tartod, hogy az 
egész nem érdemli, 
hogy érette megáz
tasd magad. Hanem 
ugy kell, hadd vesz-
szen az olyan ember
nek minden pénze, a 
ki esernyőjére sem 
tud gondot viselni. 

„Szeretném tud
ni, mikép mehetek el 
holnap anyámhoz.— 
Ugyan mit beszélsz? 
Arról szó sem lehet, 
hogy ilyen időben 
esernyő nélkül kite
gyem a lábom. Afféle 
csak az olyan eser-
nyöpusztitónak for
dulhat meg a fejében, 
a milyen te is vagy. 
— Szegény anyám, 
majd azt hiszi, hogy 
kontemnáljuk s kita
gad. Azt a kis pénzt 
is elvesztjük, a mit 
töle örökölhettünk 
volna — mert nincs 
esernyőnk! 

„Hát a gyerme
kek! a drága lelkeim. 
— Olyan lucskosak 
lesznek, mint az egér; 
mert itthon nem ma
radhatnak, az iskolát 

tudom bizony ugy sem örökölnek apjukéi nem mulaszthatják 
ról egyebet. 

„Nekem ne beszélj affélét, hogy itthon maradjanak. Veszett 
egy ember vagy te Kukli! — Még ezeket az angyalokat is el tud
nád kényeztetni. 

„De én azt mondom : iskolába fognak menni, érted-e? — Ha 
meghűlnek s meghalnak, nem az én hibám — nem én adtam ki 
az esernyőt a háztól." 

„Végre valahára, „igy ir Kukli uram, „még is csak elaludtam 
s azt álmodtam, hogy az ég egy halhéjakra feszitett iszonyú nagy 
darab zöld selyemmé változott és az egész világ ezen esernyő-
szörny körül forgott." „ . ........ 



Vázlatok a magyar viselet történetéből, 

viseletek a XVIII. század elejéről. 
Bárha a magyar viselet e században az európai divat befo

lyása alatt eredetiségéből sokat vesztett is, mindamellett e század 
elején még nemzeti sajátságaiból nem vetkőzött ki egészen, s festői 
alakját megtartá. 

Európa népei, melyek a vallásháborúk megszűntével a békét 
élvezek, a véres harczok után az élet örömeinek adták át magukat, 
a fényűzés, divat minden szeszélyeinek egész a túlzásig hódoltak. 
Ez az úgynevezett parókás, elpuhult kor. 

A magyar nemzet ekkor is még régi ellenének, a töröknek 
bár gyengült erejével küzdött, — még ekkor, e XVLTI. század ele
jén, a béke gyümölcseit nem élvezhette, s azért a külföldi divatok
nak sem igen hódolhatott. E század közepe táján a török erejének 

zsinórzattal összetartva; bő ujjai alól, hosszú lobogós magyar csip
kés ing látható, a nyaknál szintén csipkézett gallérral. Kardja a 
vállán keresztbe akasztott kötőn függ alá. Csizmájának lábfején 
némi kivarrások látszanak. 

A harmadik alak ez előbbihez hasonló, de egyszerűbb öltöze
tet visel. 

Mindhárom alak eredetije „Neu eröffnete Weltgallerie 1703." 
czimű munkában látható. 

A magyar viselet, mely festői alakját és nemzeti sajátságait 
ekkoráig megtartotta, a XVIII-ik század közepe táján már hanyat
lásnak indult. — A terjedő franczia divat, mely irányt szabott az 
európai viseleteknek, nemzeti viseletünkre is befolyással lett any-
nyira, hogy midőn a XlX-ik század elején a nyugati népek egy 
átalános európai divatot vettek fel, a magyar is nemzeti viseletét 
amazzal cserélte fel. 

Még néhány szót a paróka- és ezopj'-korbeli viseletekről, ellen-

h n y e i f ü r d ő . — (Latd a azoTege t Ö86. lapon.) 

megtörése után még egy mestervagást tett az osztrák uralkodóhát 
ellenein s ezután megpihent. E nyugodalmas napjaiban kezde a 
nemzet kivetkőzni hagyományos nemzeti sajátságaiból, és átvenni 
nyugat szokásait, fényűzését és divatját; ekkor olvadt be az ő vi
selete is az akkori parókás és ezopfos divatokba, mig végre a X I X . 
század elején végkép felvette az európai divatot. 

Mellékelt képünk a XVIII. század elejéről oly magyar visele
teket állit elő, melyekben az európai divatnak némi nyomai már 
észrevehetők. 

A kSzépsH alak egy akkori föuri viseletben alacsony, prémes 
de hosszú, hátra hajló csákóval és kis hold és csillagos rudacská-
hoz alkalmazott Basszárnynyal van előállitva, testét virágos rövid 
attila födi két sor zsinórzattal, derekán diszes övvel átkötve, vállá
ról prémes hosszú mente függ alá kétsoros széles sújtassál, nadrág 
és csizma szokás szerinti magyar. 

A második alak jobbról hasonló föveget visel sastollal, felső 
testét bő nyári zubbony födi, elől csak övig hasítva, és két sürü 

tétéül az eddigieknek. — A paróka-kor, mely elnevezését az azon 
időben divatozott parókáktól vette, affektált túlzásaival a széptan 
ferde fogalmait terjesztette, mely az öltözetben, valamint az épít
kezésben is bizonyos kanyargós, összefüggéstelen stylt alapított 
meg, a paróka tekercseit utánozva mindenben. 

E kornak befolyása volt viseletünkre is, mely bár pazarabb 
fényt árasztott el rajta, de kiforgatta eredetiségéből. — E korszak
ban a férfiak felette hosszú, göndörített hajat viseltek, némelyek 
pedig még óriási bodrozott hajporos parókákat; az arcz mindinkább 
leborotváltatott, mig végre az ösi bajusz is áldozatul esett. — A 
főn igen magas prémes kalpagot viseltek, a derék felette hosszú, a 
dolmány pedig az öv alatt csak egy arasznyira nyúlt le, miért is fl 
nadrág gazdagabb zsinórzatát csak is ezen korban nyerte, mint
hogy eddig a felső viselet hosszabb lévén, nem volt reá szükség. 
— A mente megtartá még eddigi alakját. A gazdagabb zsinórzat 
szintén e kor szüleménye. 

A X V I H . század vége felé a paróka helyét pótolja a ezopf, a 



hajpor megtartása mellett, bejönek a h á r o m s z e g l e t ü derelye kala
pok, az attila, mente mindinkább frakk alakot nyer, inig v é g r e mos
tani századunk elején bejött az eurtfjtai divat, mely v é g e t vetett 
a n e m z e t i s é g e k v i se le tének , e g y á ta lános v i se le t b i r o d a l m á t a lko tva 
a d iva t m i n d e n h a t ó k é n y u r a l m a alatt, m e l y n e k most egész E u r ó p a 
hódol— a m a g y a r nemze t e t k i v é v e — m e l y l e g ú j a b b a n visszaél-
Ktá ős i viseletét, önálló d i v a t o t a l k o t v a magának . Vizkelety Béla. 

A vínnyel fürdő. 
H a z u n k * ! a természet annyi jeles gyógy-erejű fürdővel áldá meg, hogy 

e részben teljesen nélkülözhetjük n külföldi — több költségbe kerülő, de 
épen nem jobban gyógyító fürdőket. Ki erről csak némileg is meg akar győ
ződni, olvassa el dr. Török Józsefnek: ..A krt magyar haza első rangú 
gyógy•>•>'-• ' ét fürdő-intézetei" czimü 1859-ben 2rik kiadásban megjelent 
avatott jeles munkájút, mely lehető részletességgel megismerteti a betegsé
gek számtalan nemeit leghatásosabban .gyógyító, .enyhítő, üdítő forrásain
kat, fürdőinket. — Ezen fürdőink legkitűnőbbjeinek kétségkívül egyike a 
vihnyei hévviz, mely minden jeles sajátságainál fogva kiemelőleg vivta ki ma
gának a nők fürdője nevezetet; s melynek ismertetését itt az idézett munka 
alapján annál erősb meggyőződéssel közölhetem, mert ezen fürdőben töltött 
egy nyári idény alatt magamnak is alkalmam volt ugy ezen bévviznek szembe 
ötlő gyógy-erejéről és hatásáról, valamint itt a fürdői élet kényelmének tel
jesen kielégítő s mégis eléggé jutányos kezeléséről meggyőződnöm. 

Vihnye (Eisenbach) helység Barsmegye szélén egy regényes, Garan-
völgyeig lenyúló, fenyvesekkel díszelgő, magas sziklás hegyektől környezett 
völgyben fekszik, Selroeczbányótól két órányira. A helységtől a völgy men
tében lefelé egy negyed órányira esik a fürdőház, mely alatt egy eléggé tá
gas szép sétatér nyúlik el. 

A vihnvei fürdő biztos történelmi adatok szerint már a X V I . század
ban ismeretes volt , a midőn Vernher Györgynek „Magyarország jelet vizei
ről"' latinul irt munkájában Rőml Házmán selmeczi kamnragróf nevéről 
Rüsel-fürdö alatt említtetik. Oklevelek keltei mutatják azt is , hogy már a 
mult századokban nem egy fö-uri nevezetesség — mint gróf Wesselényi 
Ferencz a nádor és neje Széchy Mária, továbbá II . Rákóczy Ferencz — láto-
gatá meg e nevezetes fürdőt. A z 1848-ki forradalom idejéig pedig Barsme
gye közönsége is oly élénk részvéttel pártolá e helyet, hogy egy kisebb-
szerű gvülések tanúsára is alkalmas megyeházat épittete nem messze a 
fürdőtől, melynélfogva a gyülésezések ideje közben azután a legélénkebb és 
zajosabb vigalmnk is helyet találtak a völgy regényes oldalaiban, és bér
ezek lapúlyain, mely derült korszakra emlékeztetnek a Júlia völgye (Csáky 
Jul.a grófné) és Amalia-hegy (gr . Hunyady ültetménve) elnevezéseik. Je
lenleg azonban e megyeház bérletben áll. 

Mi a fürdő-intézetet illeti, ez egy nagyszerű, kissé ugyan régies ízlés
ben épült, de kényelmes kétemeletes lakból áll, mely negyvennyolez elég 
tagás vendégszobát, egy igen díszes ebédlőt, és illetőleg tánezteremet fog
lal magában. Es a mi a bennszálhisolókra nézve nagy kényelem, ugyanez 
>'|uiletben vannak a fürdőmedenezék is , szám szerint négy tükör-fürdő- és 
hat kádas-fürdőszoba, dc mely utóbbiakat az úgyis elég kényelem miatt 
nem igen használja senki. A tükör-fürdők közöl egy nagyobb és egy kisebb 
a tisztesebbek szamára, a többi köznép számúra van rendelve. A tisztesb für
dők kisebbikét is főleg azok használjuk, kik a társasúgbani fürdést nem 
kedvelik. — E türdőraedeuezúket mind egyetlen egy forrás látja el, mely a 
fürdő háta mögött meredeken emelkedő hegyből , 500 lábnyi mngasságban a 
fürdőház fölött fakad. E forráshoz egy kétszáz lábnyi hosszú keskeny, ala
csony és forró gőzzel telt túrna vezet; a forrás fölött 27 láb mélységű akna 
van Kjtve a forró gúzók kivezetésére. 

E forrás oly bő vizű, hogy a terjedelmes, öl hosszú s 2 öl széles, 4 ' „ 
láb mély, tisztesiek számára rendezett fürdőmedeneze naponkint kiüríttet
vén, 5— 6 óra alatt megtelik. Ezen hévviz a vezető-csatornákat s a meden-
ezék párkányzutút szénszavas mészéleg és vaséleg — elegyvizből álló sár
gás barna csapadékkal kérgezi be, s a benne fürdő fehérneműjét vörös rozsda 
színnel vonja be. Hévmérseklete a forrásban + 32" R . — a fürdőmeden-
czében pedig •+• 29—30, 6 U R . Arúnysulya 1,0025. 

A vihnyei hévviz tudomás szerint a mult században egyszer, e jelen 
században pedig már háromszor vétetett vegybontás vagy elemezés alá. 

Ha az 1820-ban Hering és 1054-ben Hauch Antal eszközlötte elemezést 
összehasonlítva tekintjük is, mindkét vegybontás szerint jellemző alkatrészek 

vihnyei hévvizben a földes részek és a vas; éa igy minden kétségenkivül 
földes-vasas hévviznek jelölendő. A vasas hévvizek között pedig, magas hő
fokút tekintve, mint első szerepel, túlhaladván e tekintetben Szliacsot is, és 
e szempontból páratlannak tekinthetjük Európában. Valóban a vihnyei hév
viz, — agymond nz idézett könyv tudós szerzője — a z emberi szervezet Iiév-

• mérsékletével egyező hőfokánál fogva, oly kellemes hatású a benne fürdőkre 
nézve, hogy valamint gyógyerejét, ugv ezen sajátságot tekintve is méltán 
megérdemli a uők fürdője nevezetét, kik is oly nagy számmal látogatják, 
hogy a fürdővendégek 98 százalékát rendesen ők képezik. 

M i a vihnyei hévviz gyógyhatását illeti, legilletékesbés czélszerü eljá-
rá-"nk vélem, ha n tapasztalatok és köztudomású hagyományos adatok nyo
mán, a vihnyei hévforrás gyógyjavalatait az idézett munka szavai szerint 
iktatjuk ide, mely szerint a hévviznek gyögvhntáea átalában nz oldozó, 
gyöngítő a katréazek rendkívül VBvkály,meuayL,ége nMdlett.tfjóflfliaJni, tisz

tán erősítő, zsongitó, üditö, a szervezet minden működéseit, főleg az anyag-
változtatist élesztő, siettető; — ugy hogy e tekintetben minden hévvizeink 
között páratlanul áll. Különösen pedig javallva van : 

1. Az átalános gyongeségben, legyen az a hajlott kor, előre ment súlyos 
betegségek vagy nedvveszteségek, kimerítő szellemi foglalkozások, vagy 
sz'Tehni kicsapongások eredménye. A mult években történt — minek a fön-
uebb megnevezett szerző is tanuja volt, — egy nő, a nélkül, hogy betegsége 
föltűnő, vagy meghatározható lett volpa, oly erőajányos állapotban gzeunie-
dett, miszerint rendkívüli erejébe és sok idejébe került, első emeleti szállására 
föl vánszoroghatni. Es e hölgy e fürdő .négy heti. használata után minden ne
hézség nélkül járta be az itteni meredek bérezek tekervényes ösvényeit. Egy 
másik urnő 1857-ben egészen elsatnyult testtel, de vidám kedélylyel lá-
togatá meg e fürdőt, és a vendégek ajánlatára a fürdő szomszédságában 
fekvő gépműhelyben megméretvén magát, hatvan öt fontnyinak találtatott*; 
s ime a fürdő öt heti használata után, határtalan örömére, testének súlya 25 
fonttal növekedett. Mely esetek fénycsen tanúskodnak a vihnyei fürdők 
üdítő s a táplálási folyamatot siettető hatásáról-

2. A légzési-szervek üdült hurutában,Íő\eg ha ez nemcsak a takhártyák 
zsongtalanságán, petyhüdtsógén, hanem egyszersmind az egész szervezet er&-
hiányos állapotában gyökerezik. Erre is az emiitett szerző saját tapasztalata 
után hoz fel példát. Egy előkelő hivatalnok neje, főleg éjszakánként kinzó, 
bőséges kiköpésekkel kisért köhögéstől egészen kimerülten jelent meg e 
fürdőben. Szük melle, hosszú nyaka, beesett arcza, előre görnyedt teste tá
volról clárulák a tüdővészrei hajlamot; és e nő a vihnyei fürdők hat heti 
használatára egészen felüdült, s azóta is három év clforgása után kielégítő 
egészségnek örvend, veszélyes üdült huruta a lehető legcsekélyebb fokozatra 
szállván alá. 

3. Legnagyobb hirtnevet vivott ki a vihnyei fürdő a nőt és férfiúi 
ivarszervek bánialmaiban. 

4. A sápkórban s átalános vérhiányos állap tban, mely rendesen a női 
ivarszervek működéseiben feltűnő zavarokkal van szövetkezve. Némely ideg-
kórokban, görcsök, szélhüdések, reszketegségbeu, ha azok az idegrendszer 
kimerültségének a következményei. 

Ezekután be is zárhatH k ismerteté-ünket, ha az azoktól, kiknél neta
lán e fürdő iránt látogatási vágyat gerjeszténk, — támasztható némely kér
désekre is rövid felvilágosítást és utasítást adnunk nem kellene. A vihnyei 
hévvizet vendégei napjában rendesen kétszer használják, reggel és alkonyat
felé, azok, kik a fürdő-épületben szállásolnak — ingyen; kik a fürdő körül 
magánházaknál laknak, csekély dijért. Egész gyógyfolyamnak rendesen hat
van fürdés tartatik; de vannak, kik esak harminezszori fürdésre szorítkoz
nak, mi 15 nap alatt tehető. A hévvizben rendesen egy órai idő töltendő, 
noha bár milyen használata is soha senkinek — mint ez más vizeknél törté
nik — rosz hatással nem volt; és sajátságánál fogva nem is lehet. Legelső 
feltűnő hatása, mit a fürdés okoz, a jó étvágy, minek azonban teljes kielégí
tését Pfeilmajer Károlynak tavaly óta c fürdő bérlőjének — kinek j ó Ízlése, 
s tapintat* alatt e fürdő uj virágzásnak néz elé — tiszta, Ízletes konyhája 
jutányosán eszközli. Hasonló jutányos árért nyílnak meg veudégszobái is; 
ugy hogy alkalmam volt több családtól hallani, miszerint kevesebb költségbe 
otthoni háztartásuk sem kerül. A fürdőnek látogatói, kik az ország alsó me
gyeiből valók, rendesen Esztergom-Nánáig a vasutat használják, honnan az 
ott fogadott, vagy a fürdóbérlŐtől rendelt kocsin Léva-felé a Garan völ
gyén (vagy kinek tetszik, a hegyek közt Selmeczhánya felé) utaznak ez ál
dásos gyógyfürdőbe. 2V. 

A harmat. 
<v<«».) 

Megtörténhetik azonban az is, hogy egyenlő mennyiségű, és 
tulajdonságú anyagok, nem egyenlő mennyiségű harmatot vesz
nek föl, ha a fóldöni helyzetük nem egy.eulö. 10 szemer gyapot, a 
föld felett egy méternyi magasságban álló deszkára helyezve, husz 
szemer snlyszaporodást nyer egy éj alatt, egy és fél méternyi ma
gasságban csak 11 grán sulyu lesz, jóllehet a lég hatásának egész 
felületével épen ugy ki volt téve, mint elsőbb esetben. 

A harmattól ellepett fü hőmérséklete mindig kisebb, mint a 
levegőé. Oly helyeken, — hová a nap sugarai függélyesen nem 
hathatnak, de azért az égboltozat nagy része belátható, — a fü, és 
lég hőmérsékletének ezer különbsége azonnal észrevehető, mihelyt 
a lég hűlni kezd És ezen különbség még napfél jötte után is tart 
egy ideig. 

Ha éjjel szél fú,,afü hőmérséklete nem kisebb, mint a levegőé, 
sőt néha nagyobb. Csöndes időjárás, és magasan szálló föllegek 
mellett alig észrevehető a fü és lég hőmérséklete közti különbség. 

Szóljunk most már valamit a harmatképződés elméletéről. 
A testeknek azon tulajdonai, hogy a lég nedvességét maguk

hoz vonják, és hogy csöndes, derült éjjel jobban kihűlnek, minta 
lóg : mindig egyenlő viszonyban állnak egymással. 

De itt mondhatná valaki : mi viszonyban van azon tünemény, 
mit a harmatozó testeken vizsgálunk, a hidegséggel? Oka-e ez, 
vagy következménye a nedvesség lerakodásának? 

• Vpls bebizonyítja, hogy a hidegség okozza a harmatot, n meny-



nyiben megmutatja 1-ör, hogy a szilárd testek bizonyos körülmények 
közt hidegebbek, mint a lég, a nélkül, hogy nedvességet vennének fol. 
2-or, Ha harmat képződik, a hidegség, mely azt kiséri, a lerakodott 
harmat mennyiségével nem áll egyenes viszonyban. 

Tegyünk kísérletet. Igen száraz időjárás mellett, 6 szemer 
gyapot, ha egy föltámasztott deszkára tétetik, 7° 7 C alantabb hő
mérsékletű lég mellett sem nyer súlyában semmit. Mig a légkör 
nedvesebb állapotában hasonló körülmények mellett 18—20 sze
mernyi harmatlerakodás áll elö. 

A testeknek kihűlése tehát mindig megelőzi a harmatképzö-
dést, mely épen oly természettani megalapított törvények szerint 
megy véghez, mint egy, a levegőnél hidegebb vizzel megt iltött 
edény falainak megnedvesedése, mely természeti tüneményről a 
természettudósok kimerítő magyarázatot adtak. — Közönségt-sen 
tudva van, hogy a levegő minden egyes melegségi foknál, bizonyos 
mennyiségű gőzzé vált vizet fogad magába, mely annál nagyobb 
mennyiségű, minél magasabb hőmérséklettel bir a levegő. Ezen 
körülményt szem előtt tartva, képzeljük magunknak, hogy egy bi
zonyos légréteg igen alacsony hőmérsékletű szilárd testtel jő érint
kezésbe. Ezen érintkezés által a levegő hirtelen meghűl, s az ebben 
feloszlott viznek egy része harmat alakjában azonnal lerakodik, 
majd más melegebb légréteg nyomul ismét az első helyére, ez is 
kihűl, s szintén lerakodik. Ezen tünemény rövid idő alatt többször 
ismétlődvén : a meghűlt testnek felszíne csöppekkel, vagy egészen 
Összefolyt vízfelülettel vonatik be. Ha tehát ily módon egy üveg
lap, vagy gyapotcsomó éjjel jobban meghűl mint a légkör, —• s 
harmattal vonatik be : minden ilynemű más testeknek harmat ál
tali bevonatásáról többé kétségünk nem lehet. 

Itt még, egy önként felmerülő kérdésre kell megfelelnünk, 
nevezetesen csöndes, derült éjszaka miért száll alább a szilárd tes
tek hőmérséklete, mint a levegőé? 

Vels szerint ennek oka, a derült ég csekélyebb melegsugárzó 
erejében rejlik. Ezen állítás bebizonyítására kevés magyarázat is 
elég lesz. 

Két, egymástól bizonyos távolságra helyezett különböző me
legséggel biró test, a szabad Űrben, utoljára is egyenlő hőmérsék
letet nyer. A melegség sugarainak kiömlése, minthogy ezen suga
rak minden irányban szétlövelnek, kölcsönös befolyást gyakorol 
nak egymásra, következőleg hatásaikat közlik egymásra. Ezen 
sugár kifolyás már az, mit a természettudósok „sugárzó melegti'tj-
nék" neveznek. 

Könnyen megfogható tehát, hogy a test egyszer nyert hőmér
sékletét, csak akkor tarthatja meg, ha a környező testektől, a felü
letén minden pillanatban kisugárzott melegség helyett, hason 
mennyiségű meleget nyer; ha tehát valamely körülmény által ezen 
kölcsönös hatás megzavartatik : a test vagy jobban fölmelegszik, 
vagy kihűl. Halljuk csak, mit mond erről Vels. 

„Gondoljunk egy kis testet, mely melegségi anyagát egészen 
szabadori sugározza ki, mely épen mint a légköi*, null feletti hő
mérséklettel bir. Tegyük ezt tiszta, derült időben égy alant fekvő 
állványra, mely rosz meleg vezető. Tegyük föl, hogy egy jégfelhö, 
vagy boltozat a légkörben bizonyos távolban fölötte áll. A test 
rövid idő múlva csekélyebb hőmérsékletű lesz, mint a környező 
levegő; mert kifelé mindig sugározza a melegéi, a nélkül, hogy a 
fölötte álló jégfelhő csekélyebb hőmérsékleténél fogva, képes volna 
kipótolni azt, mit a test kisugárzás álfal vészirett. De a földről is 
csekély melegséget nyerhet, mert attól rosz melegvezetö által van 
elkülönözve. Oldalt siet, az előbbi föltevés következtében sem fo
lyós; sem szilárd test, melytől akár sugárzás, akár vezetés által 
melegséget nyerhetne. Egyedül a lég gyakorolhatna reá némi cse
kély befolyást, db nyugodt állapotában a lég egy részének, a má
sikkal közölt melegsége sokkal jelentéktelenebb, semhogy a testnek 
a kisugárzott melegségért teljes kárpótlást nyújtana. 

„Hasonló körülmények közt megy végbe a harmatnak a víz
szintes rhezőni lerakodása; mig derült, csöndes éjjeleken a fűnek 
felső része, a bensejében rejlő melegségi anyagot, folyvást sugá
rozza á szabad űrbe, anérSfül, hogy valahonnan kárpótlást nyerne, a 
fű alja, mely rósz melegvezető, kevés melegséget vesz fel a főidből, 
rfinthogy tehát oldatról semmi — s a légkörből is csekély pótlé
kot nyer a légkör hőmérsékleténél is alantabb álló melegséget 
bírván : a felszállt gőzöknek harmat alakjában kell lerakodniok." 

Azon Bzemléletek, melyeket a külön helyre kitett testek kihü-
léSére T^aSkofcflag előadtunk : ezen elmélettel teljesen összefüg

genek. Ha egy szabad ég alá helyezett kifeszített ernyő, a kihűlés 
után meghajlik, ennek okát könnyen beláthatjuk, nevezetesen a sza
bad iirbeni kisugárzás által előidézett melegveszités, az ellenolda
lon hasonlagos sugárzás által teljesen kárpótoltatik; és igy az 
ernyőfelület hőmérséklete a környező lég által oly állapotba he
lyeztetik, hogy alig észrevehető a különbség. A felhők pótolják 
helyét ezen ernyőnek, és a mondott körülmények közötti éjjeli ki
hűlést vagy akadályozzák, vagy kevesbítik. Hozzá kell még számi
tanunk azon körülményt is, hogy a felhők körütbelöl oly hőmér
séklettel birnak, mint azon légréteg, melyben úszkálnak, és a földi 
tárgyaknak sugárzás általi raelegségvesztést annál tökéletleneb
bül pótolják vissza, minél magasabban szállanak a levegőben. 

A mi a szeleket illeti, ezek a testekhez mindig ujabb meg 
ujabb meleg légrétegeket vezetnek, és igy teljesen, vagy nagyobb 
részben kipótolják a kisugárzás által előidézett melegségvesztést; 
következőleg a felhők és szelek a harmatképzödést kevesbítik, 
vagy meggátolják, a mennyiben az éjjeli kihűlést, — mely közvet
len oka a harmatképzödésnek, — lehetlenné teszik 

A föntebbiekben előadott különböző szemléletek magyará
zata oly egyszerű, és világos, hogy azt mindenki könnyen felfog
hatja. Leslie folytonos szemlélése után is igen csekély melegsugár
zást vett észre az oly fémeken, melyek nehezen hűlnek ki, követ
kezőleg a harmat által is vékonyan vonatnak be. A melegvezetési 
képesség, minden ezen tüneményeknél nagy horderejű, s miután 
az a fémeknek üagy mértékben sajátja, a föld melegsége hirtelen 
közöltetik velük, s ha közvetlenül a földdel júnek érintkezésbe, az 
éjjeli kihűlés nagy mérvben meg van gátolva. Innen következik az 
is, hogy a platinát, mely minden fémek közt legroszabb melegve
zetö, hasonló körülmények közt legtöbb harmat lepi el. 

Jó vezetötestnek, egész felülete egyenlő hőmérsékletet nyer. 
A mint felülete, a szabadbani sugárzás által kihűl, alsó része 
ugyanannyi melegséget közöl vele, következőleg egy fémtükör 
azonnal bevonatik a harmat á l ta l , mihelyt felületének minden 
pontja jobban k ihűl , mint a lég hőmérséklete. A rosz melegvezetö-
testnek kihűlése gyorsabban áll e lő . Innen következik, hogy Htt 
egy fémlemez a föld fölé függesztetik : alsó része is azonnal ned
ves lesz, mihelyt, felületét a harmat ellepi : a mint ezt a tett kísér
letek igazolják. 

Egy elkülönzött test, legyen az bármilyen tulajdonságú, nem 
hül ki oly könnyen, mintha egy vízszintesen fekvő széles talapra 
tétetik. Elsőbb esetben a meghűlt légrétegek a testre nyomulnak, 
s megnövekedett sulyoknál fogva mindig lejebb sietnek, és még 
csendes időben is uj meg uj melegebb légrétegek által pótoltat
nak. A meghűlt légnek ezen alábbszállása a második esetben elő 
nem állhat; és épen ebben rejlik oka a különböző eredménynek, 
mit észrevehetünk, ha egy csomó gyapjút elkülönözve, vagy egy 
vízszintesen fekvő lapra helyezünk. 

Egyszóval, mindazon ismert tünemények közt, — melyek a 
harmatképzödésre befolyással birnak, — egyetlen egy sincs, mely
ről a figyelmes észlelő kielégítő magyarázatot ne adhatna magá
nak, ha ezen alaptételből indul ki : hogy a test felülete csak akkor 
foq nedv (harmat) fiitol bevonatni; ha kisugárzás által előbb teljesen 
kihűlt. Kén Pál. 

Bftngészet az élet és tudomány mezején. 

— Erisickton királyról az a mese, hogy oly éhség szállotta meg, mi
szerint önmagáról rágta le a hust, azzal táplálkozott; — e kinzó éhséggel 
azért Verték meg az istenek, hogy a Céres berkéből, mely gabonás szántó
földei mellett zöldéit s a munkásoknak a verőfény eUen enyhet, a fáradtság 
után nyugalmat adott,a fákat mind egy szálig kivagdalta. — Magyar honunk 
népei is nemsokára az Brisichton sorsára jutunk; — mód nélküli gyilkosság
gal pusztítjuk a Céres gabnástáblái mellől a források és esőzések teremtőjét 
és táplálóját, az erdőket. — Ha kiirtjuk lesz örökös szárazság, mint volt 
hajdan Kairó környékében, hói most azon egy millió fából alakult trdövétj, 
melyet e század elején a szultán oda ültettetett, hónaponkint arany t$9t 
vnrtfztol a puszta és száraz földro, hol hajdanta semmi viz nem találtatott. 
Ha kiirtjuk erdőinket, s ha ennek következtében csak tiz évig is aszály per
zseli határinkat : mezeink meddőn maradnak s magunk kosztjára szorulunk. 
Lám mily szép és fontos természeti igazságot mondának el nekünk a j ó g ö 
rögök szép hegedüszóban! 

— Crassnmak a Pompejus és Caesar szövetséges társának, olvasztott 
aranyat öntöttek szájába e szavak kíséretében : „lakjál jó l aranynyal, melyre 
éheztél s melyíyel jóllakni nem tudál." 

— Oxenaiirma svéd vezérnek, egész életén át csak két álmatlan éjsza
kája volt. Jó lelkiismerete 'ehetett! (í,t,i.ij«v) 



T A R H A Z. 
A párisi átalános gazdasági kiállítás. 

( M e g n y i t t a t o t t j ú l i u s 1 7 - é n , b e z á r a t o t t j ú l i u s 2 5 - é n . ) 

VIDATS ISTVÁN tudósítása. 

I . 
1' ni -. jalius 20. 

Szives örömmel tekint minden hazafi oly hirdetésekre, melyekben a 
nemzetek érdekéről van szó; mint a mult hó elején Parisban olvasni lehetett: 
hogy átalános nemzeti gazdasági verseny fog tartatni, melyre a kormány 
198,500 frankot szavazott meg, mely összeg a kitűnő állatok, gazdasági esz
közök s gépek, és gazdasági termények versenyzői közt érdem szerint ki
osztandó. 

Ezen nevezetes nemzeti verseny kormányzása két szakértő bizott
mányra és ötrendbeli juryra volt bizva; melyek ismét osztályokra ágaztak 
szét vagy osztattak fel, a következő feladatok megoldása tekintetéből: 1) 
lovak és lófajok, szamarak; 2) szarvasmarhák; 3 ) juhok, sertések és házi s 
majorsági állatok; 4) a termények és haszonra fordítható nyers anyagok s 
5) a gépek és eszközök becslésére. 

Ezen különféle osztályok részben ismét alosztályokra oszlottak. — A z 
első megmaradt további feloszlás nélkül, mivel csak egyféle tárgyak voltak 
bírálása alá rendelve; a második öt osztályra oszlott, melyek a különböző 
fajok becslésével foglalkoztak. 

A harmadik rendbeli jury szintén öt osztályra oszlott, melyek közöl az 
a) a merino és kevert merino-juhok fajait becsié, a b) a külföldi, u. m. a 
laine, longue, vagy hosszúszőrű és rövidszörü juh-fajok, a c ) a bajor és min
dennemű franczia juh-fajok s kecskék, a d ) csupán a sertések, s a e) a major
sági és háziállatok megbirálásával foglalkozott. 

A negyedik rendbeli jury feloszlott nyolcz alosztályra; ezek közöl az 
a) a magvak, vegyészeti füvek, ezukor és vegyészti készitmények; a b ) min
dennemű gabonák, liszt, főzelékek; a c ) a takarmány-füvek, takarmány-mag
vak és takarmányhoz tartozó növények; a d ) az irésvaj, sajt, méz, zsír és 
berakott (befőzött, besavanyított, fojtott), conservált élelmi tárgyak; az e) 
a borok, sörök, gyümölcsborok, eczetek, szeszes italok; az f ) a selyem s más 
efféle anyagok; a g ) a fanemük, tuskók és mindennemű erdőszeti termények, 
végre a h) oszt. a keleti, algiri, éB gyarmatokból való termények becslésével 
volt elfoglalva. 

A z ötödik rendbeli jury hét alosztályra oszlott : az a) az átalános esz
közök, mozdonyok, gőzgépek, elküiönzött ló-mozdonyok, emelőgépek, erő
mérő, mérőtányérok, mázsálok, font, rőf és öbölmértékek, szállító eszközök, 
lépcsők, létrák, kosarak, a b) a szivattyúk, vízgépek, majorsági tovább vi
hető kovács-műhelyek, ásó eszközök, alagcsővezési csőveket készítő gépek, 
gazdasági építészet, gazdasági könyvek és tervek, a c) termelési) eszközök, 
ekék, földforgatók, boronák, irtok, hengerek, sorkapálók, s a fóldmiveléshez 
való mindenféle szerszámok, a d ) a vető és magszóró, plántáló és szedő, ka
száló, arató, forgató, gyepnyitó, gyümölcsszedő, s szőlőmivelési eszközök, az 
f ) a gazdasági növényeket feldolgozó — gépek (liszt-malmok) cséplő, hajazó, 
morzsoló gépek — rostáló, választó, tisztító rosták, magtárak, gnbnnvcrmek, 
szőlőmorzsolók és prések, a g ) az istállói eszközök, ólak, istállók, rácsok, 
gyökvágók, szecskavágók, zúzógépek, — selyemtenyésztés, méhészet, halte
nyésztés, csibeköltő- gépek, nagy kaliczkák, kártékony állatok kiirtása, 
halászat, vadászat, s a h) a. oszt- a majorsági gazdálkodás, konyhai edények, 
fűtés, sütés, savanyitás, tej-edények, köpülök, Bajt-prések, pálinkafőzés, ezu-
korkészités, serfőzés és a külső eczetfözés becslévével foglalkoztak. 

I I . 
B o r d e a u x , juliua 26-án 1860 

Minthogy az ötrendbeli jury működését megírtam, szükségesnek 
látom még arról is tudósítani, hogy ezeken kivül még egy 31 tagból álló 
commissió is volt , tiz osztályra felosztva, s ezenkívül volt még a titoknoki és 
rendező, vagy tudakozási hivatal. 

A kiállítási tér nagysága, a mint lépéssel fölvettem : a lovak 940 öl 
hosszaságu helyen állottak; egy Borjában 4 osztályban volt 786 ló és 2 sza
már kiállítva. ( A két utolsó állat egyike első érmet, a második második érmet 
kapott.) 

A szarvasmarha az iparcsarnokban állott, hol 4, hol 5 sorban; az egész 
palotában földszint körül; összesen 1470 darab volt kiállítva; ezek közöl 27 
a császár gazdaságaiból való; a palota hosszasága 250, szélessége 110 méter. 

A juhok a palota előtt állottak, részint deszka-, részint sodronyfonásu 
rekeszekben vászonfodél alatt; volt összesen 548 db, ezek közöl 28 a császár 
gazdaságaiból. 

A sertések állottak a palota északi végén, hat sorban, szintén vászon
tető alatt. 243 db. volt kiállítva. A kecskéket kifeledtem; ezekből is volt 
13 darab. 

A palota ezen végén voltak az apró házi-állatok is elhelyezve a szép 
kertben, úgymint 43 házi-nyul, 535 kakas (mindenik törökösen több tyúk
kal); 26 osztályban voltak pulykák, 44 osztályban ludak, 207 osztályban 
gyöngytyúkok, galambok, kacsák, pávák (arany, ezüst és más fajuak) fekete 
és fehér szárcsák, fekete éa fehér hattyúk, hokko-k, penelop-ok, fürjek, 
többféle erdei és mezei madarak; végre volt még egész respublica méh is. 

A tér, melyen a gépek és eszközök voltak felállitva, 80,000 • ölet 

tesz. A palota emeletén voltak a kisebb, vagy a kézzelhajtó gépek, gazda
sági termények, gyapjú, gyapot, selyem, selyem bogarak, len, kender és a 
vegyészeti czikkek, borok, serek, szeszek, kenyér, sajt, turó, irósvaj, méz, 
zsir, vaj, liszt, mely tárgyakból összesen 4048 szám volt kiállítva. Ezeken-
kivül még a korona-gazdaságokból is voltak beküldve gazdasági termények, 
borok, erdei termények, 45 szám. 

A gépek száma 3976 volt, ezek közöl 120 db. azon angol czégeké 
volt, melyek francziaországi honosultsági jogga l birnak. 

A butorfák, melyek között sokkal szebbek vannak a magyarhoniaknál, 
következő számokkal voltak kiállítva : 45-féle Algírból, 94-féle Guadeloupe-
ból, 62-féle Guyana-ból, 35-féle Ug-Kaledoniából , s ezenkívül az összes 
franczia gyarmatokból a gazdasági terményeken kívül 3615 számmal v o l t : 
gynpju, gyapot, selyem, len, kender, bor, szeszesitalok, gyümölcs, kávé, nyers, 
ezukor, festék-fák és gyökerek, dohány, narancs, czitrom, füge, mindenféle 
essentiák, s más keleti vagy déli termények. — Algir nincs ideértve, mivel 
Algir maga 539 szám mindennemű gazdasági, kerti, erdei és más terménye
ket küldött a kiállításra. 

Irodalom és művészet. 
-f- („Keresztény magvető") ily czimü egyházirodalmi vállalatra nyitnak 

aláiraat Kriza János és Nagy Lajos, kolozsvári unitárius papok és tanárok 
mint szerkesztők. Tartalmazni fog e munka : vasárnapi és ünnepi prédiká-
cziókat, urvacsorai és keresztelési beszédeket, könyörgéseket; továbbá egyes 
nevezetesebb momentumokat az unitárius egyház életéből; külföldi neveze
tesebb unitárius férfiak életiratát; unitárius vallási könyvek ismertetését, az 
unitárius egyházszemélyzetet, a papi kinevezéseket, az unit. iskolák állását 
stb. E vállalat több kötetre fog terjedni; az első kötet (12—15 ív) jövő 
1861. év elején fog megjelenni. A könyv ára 1 ft., mely annak megjelenése
kor lesz beküldendő. A z aláírások f. évi sept. végéig Kolozsvárra a fennirt 
szerkesztőkhöz, avagy Stein János, vagy Demjén László ottani könyvkeres
kedőkhöz küldendők be. 

-+- (Uj imakönyv.) Balassa-Gyarmaton ily czimü, jeles imakönyv jelent 
m e g : „Áldozatok. Imák, kötött beszédben, művelt keresztyének számára. 
Witscnelnek német eredetijéből a X X - i k kiadás szerint magyaritá Csalom

jai." A díszesen kiállított imakönyv ára 1 ft. 
-J- (Boross Mihály) „Szent István király életrajza" czimü munkát irt 

a nép számára, melyet Wodianer fog kiadni előfizetés utján. A munka aug. 
10-re jelenik meg. Ara 50 ujkr. 

© A napokban megjelent Remellay Gusztáv, Multunk Hölgyei czimü 
regényes krónikájának első kötete, csinos kiállításban. A szerző egy kötet 
helyett kettővel kedveskedik előfizetőinek, kiknek száma, mint halljuk, az 
ezerét meghaladja. A munka érdekességét neveli az, hogy Vörösmarty, Garay 
s több költő egyes versei vannak beleszőve. Ez első kötetet még gróf Szé
chenyi Istvánná arczképe is disziti. 

- j - Müller Gyula könyvárusnál ily czimü munka jelent meg : „Rövid 
egyházi beszédek, vagyis urimádság, angyali üdvözlet, Isten és egyház pa
rancsai, szentségek és főbűnök egyszerű és nyájas fejtegetése. H. J. Thomas 
liége-i székegyház gyóntató-kanonoka által. Franczia eredetiből, a hatodik 
kiadás után magyaritá Talabér György." Két kötet. 268 és 254 lap. Ára 
1 ft. 60 kr. 

•4- (Uj magyar lap Váczon) A „Napkeletnek" irják Váczról, hogy ott 
Árvay József egy magyar hetilapot szándékozik kiadni, melynek főmunka
társául Degré Alajos ismert Írónkat emlegetik. 

t \ (Régiségtani folyóirat.) Azon hir szárnyal, hogy b. Balassa Antal 
ur régiségtani folyóiratot akar megindítani. 

b . — (Vastag Gy. festesz hazánkfia Kolozsvárott) jelenleg Brandenburgi 
Katalin képét festi a porosz királyi képtár számára, a honnét a fejedelmi 
rokon e képe még hiányzott. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
+ (A tiszavölgyi szabályzó társulatok nagygyűlése.) Jul. 30-án ültek 

össze a tiszavölgyi Bzabályzó társulatok képviselői, számszerint harminczan, 
gr. Károlyi György palotájában s elnöklete alatt, tanácskozandók a Tisza
szabályzás eddigi netalán tapasztalt hiányai, s a teendők felett. A tanácsko
zás főbb pontjai a „ P . H . " szerint következők : Elnökül gr. Károlyi György , 
alelnökül Lónyay Menyhért, jegyzőül Tóth István urak kérettek föl. — B. 
Sennyey Pál inditványára elhatároztatott, hogy a nagygyűlés a Tiszaszabá
lyozás nagy müvének áldásos emlékezetű életbeléptetője n. gróf Széchenyi 
István iránt a kegyeletes hála és tisztelet adóját, a dicsőült nagy férfiú csa
ládjához intézendő fölirattal rója le. — Felolvastatott Herrich Károly tisza
szabályozási központi felügyelő urnák az utóbbi év szabályozási eredményeit 
részletesen felmutató jelentése, mely a derék felügyelő urnák a gyűlés egy
hangú köszönetét eredményezte. — Tóth István indítványozza, hogy az át
metszések alulról fölfelé vétessenek munkába, a az uj medrek mélyebbre és 
szélesebbre ásattassanak. — Fráter Pál párhuzamot vonván az 1847. és 
1848-ik, továbbá az ujabb idők szervezései közt , ugy találja, hogy azon 
gyámság, mely alá a tiszaszabályozási társulatok az 1856-ki ny. parancscsal 
vétettek, egyátalán nem czélszerü; óhajtja tehát, hogy központi bizottmánv 
állítása eszközöltessék, egyelőre bizottmány neveztetvén, mely a tiazavölgyi 
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társulatok sérelmeit, óhajtásait stb. sorozza, s javaslati minőségben eléter-
jeszsze a közelebbi nagygyűlésnek. — Lónyay Menyhért indítványozza, hogy 
az 1856. évi ny. parancs mellőztetvén, központi bizottmány állítása kérel-
meztessék, mely aztán a nagygyűlés hozzájárultaval a tiszavölgyi közös 
ügyek, kérdések és kivánatok elintézésében közbenjárjon; továbbá, hogy a 
tiszavölgyi mellékfolyók is a Tiszaszabályozáshoz csatoltassanak, hogy a 
szabályozásban öszhangzás legyen stb. Tárgyaltatott még a Tiszaszabályo
zásnak országos erővel gyámolitása, a közmunkáknak e czélra forditása stb. 
Lónyay Menyhért, báró Sennyey Pál, gróf Dessewffy Emil és Tóth István 
urak fölkérettek, hogy a f. aug. 1-i gyűlésnek kész feliratot dolgozzanak ki 
a Lónyay-féle inditvány értelmében, mely felirat fölsőbb helyen rögtön elő
terjesztessék. 

-+• (A szegszárdi borászati egylet működése), irják a „Pécsi Lapok," 
egy idő óta meglanyhult, minek oka az átalános pénzhiány, a harczok meg
szűnte s több általunk meg nem változtatható viszonyokban keresendő. Ol
csó árért azonban külföldről több megrendelés érkezik az egylethez, de ezek
nek eleget nem tehet ;s igy készletét a jövőre kénytelen eltenni, főleg miután 
igen valószínű, hogy az idei termés minőségre nézve az óborokat még meg 
sem közelíti. Szegszárdon a szőlőfürtök a sok eső után teljesen kifejlődtek, 
s attól tartanak, hogy zöldrothadásba fognak átmenni, mi annál inkább félő, 
mert ez év nagyon hasonlit az 1831-kihez, melyben igen silány bor szűre-
tett. Mennyiségre nézve alig van kilátás középtermósre. 

I l i ú j s á g ? 
— (Kisfaludy-társaság.) Aug . 1-én szavazatok többségével elnökké 

választatott b . Eötvös József, helytartóelnökké Toldy Ferencz, igazgatóvá 
Arany János, titoknokká Greguss Ágoston, jegyzővé Tóth Kálmán. Pénz
tárnok és ellenőr választása elhalasztatott. Részletes tervet a munkálkodá
sokra, tisztviselők fizetésére stb. külön bizottság fog készíteni. A havi ülé
sek minden hónap utolsó csütörtökén fognak tartatni. 

— (Iskolai mü-ének-vizsgálat.) A pesti kegyesrendi nagy gymnásium-
ban július 2ő-kén tartatott a Szepesi Imre tanár vezetése alatt évek óta leg
jobb hirben álló énekiskola nyilvános vizsgálata. A gonddal ápolt, szivet s 
izlést nemesitő művészet iránt nagy érdekeltséget tanúsított a szép számmal 
jelenvolt díszes vendégsereg, kik között a kegyes tanitórend kormányzóját 
főtiszt. Purgstaller József és főtiszt. Székács József superintendens urakat 
is szemléltük. A próbatét egyházi énekek elzengésével kezdődött; azután kö
vetkeztek a világi dalok, melyek tárgyai szintén magasb, többnyire honfiúi 
érzelmek valának (p. o. Kazinczy Ferencz emléke, a Szózat, ima a Portici 
némából, stb. végre tanévi zárének.) A dalok szabatos előadása a vendégkar 
igényeit teljesen kielégité, mit a k. tanitórendi kormányzó, Székács superin
tendens és Lutter gymn. igazgató uraknak az ifjúsághoz intézett buzdító 
szózatai legvilágosabban tolmácsoltak. Kellemes hatást tett a jelenvoltakra 
az énekiskola fiatal tagjainak kisimult ezüst hangja, főleg Varga Pálé, Vida 
Jenőé, Rudi Nándoré, László Zsigáé, Matlekovics Sándoré, Oheroli Károlyé 
és Rechnitz Gusztávé, kik magánszerepekben is fölléptek. — M e g kell itt 
említenünk a pesti takarékpénztári igazgatóság azon jótékonyságát, misze
rint az emiitett énekiskola alapitványi tőkéje gyarapítására 200 ftot ajándé
kozott. Áldás legyen e kegyes adományon s a pártolásra méltó derék tanin
tézeten és vezetőin! 

/\ (A pesti szegény gyermek-kórházat), mint halljuk, adó miatt exequál-
ják. ( P . N . ) 

b . — (Gróf Károlyi Istvánt) Egerben, július 26-án este fáklyászenével 
tisztelték meg, mely alkalommal több lelkes beszédet mondtak s elénekelték 
a „Szóza to t . " 

+ (Tompa Mihály) jul. 28-án Pestet látogatta meg. Pozsonyból jött , 
hova gyengélkedő szemei gyógyitása végett utazott. 

+ (Egressy Gábor) életnagyságú olaj festésű arczképét Grimm Rudolf 
már elkészité s jelenleg a mütárlatban látható. E jó l talált képet a készítő-
művész keretestől együtt a Múzeumnak ajándékozá. 

+ (Vizsgálati hangverseny.) Figyelmeztetjük a közönséget a zenedé
nek ma vasárnap aug. 5-én a múzeumi előcsarnokban tartandó vizsgálati 
hangversenyére, mely alkalommal ez intézet szavalati osztálya első évi ered
ményekép Jakab Istvánnak „ A rózsaünnep" czimü egy felvonásos alkalmi 
népjellemrajzát fogja előadni. 

b . — (A „Szt. István" gőzöst) tulajdonosaik, a Luczenbacher testvérek a 
bibornok hg. primás ő eminencziája rendelkezése alá bocsátották, azon alka
lomra, midőn majd a Szt. István-ünnepre Pestre fog leutazni. Ez ajánlatot ő 
eminencziája elfogadta, 8 aug. 19-én a feldíszített „Sz t . István" gőzösön tartja 
Pestre bevonulását. 

© (Részvét.) A szegedi főrabbi L ő v Lipót egy legközelebb tartott be
szédében adakozásra szóütá fel hiveit a Sziriában a pogányok által üldözött 
8 sokat szenvedett keresztyének javára. (Sz. K . ) 

— (Menyegzői ünnepély.) Nyir-BaJctáról, jul . 25-ről irják : Remélem, 
nem fog ön előtt egészen érdektelen lenni azon menyegzői ünnepély, mit az 
egész hazai közönség oly örömmel vesz, s mit alulirt, pár igénytelen sor
ban óhajt közleni : Július 21-kénNyir-Bakta ésLorántháza egyesült községe 
nem mindennapi ünnepélynek örvendhetett. Ekkor vezeté oltárhoz bájos 
menyasszonyát gróf Degenfeld Ilonát, hazánk kitűnő fia, Tisza Kálmán ur, 
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ma tartá fényes menyegzőjét a boldog pár, környezve a két haza sok mágná
sától. A menyegző a nagy névhez illő pazargazdag fényben ment véghez, az 
esküvő reggelén a kastély — ősi szokásként — örökké nyitva álló kapuját a 
környezetét zöld diadalív, buzakalászok s virágokból font nagy koszorú di
szké, mialatt robogott esküvőre, számtalan fogaton az eljegyzett párt követő 
fényes vendégsereg, diszitvén mindannyit a régi magyar, büszke leventéi 
gazdag öltöny, követve a pitykés, frakkos, figaros inasok seregétől. Eredeti 
volt hallani, az ily nagy ünnepélyt s ily gazdag öltönyökben diszlő, frakkos 
inasoktól környezett mágnásokat ritkán látó parasztnép természetes meg
jegyzéseit. — A többek közt egy mellettem állott pór igy szóla szomszédjá
hoz : „Teremtő egy Isten! mégis csak nincs |széles ez világon olyan szép, 
mint magyar urnák lenni, látja-e kend komám ? hogy még azok a fényes 
aranypitykés, köcsögkalapos, bajusztalan nagy német urak is mind ezeknek 
a szolgálatára állottak!" — A menyegzői esküvő után következek a gazdag 
lakodalmi ebéd, hol a nemes gróf, az örömapa, bár prédálás nélkül, de pa
zarlásig megmutatá, hogy milyen szokott lenni a magyar uri ebéd, meg-
mutatá, hogy hazánk tejjel mézzel folyó földe mit tud a legfinomabb étkek 
s régi finom italokban produkálni. A sürü toasztok az érzelmeket még in
kább fölbuzditák. Miután főpásztorunk, h. superintendens Balogh Péter ur 
az egész haza nevében örömét fejezé ki a nemes pár egybekeltén, s a fiatal 
párt s az egész nagyúri vendégkoszorut megáldá; következének az egymást 
érő kitűnőnél kitűnőbb felköszöntések, melyek kozől gróf Teleki Domokos 
humorisztikus előadása még a legkomolyabb férfiakat is vig kedélybe hozá, 
áldáskivánások, kisérve az öreg Boka isteni magyar kedvre derítő bandája 
siró hangjaitól. — Tisza Kálmán még az nap elröpité öt sárkány szürkéin 
legdrágább kincsét az ősi kastélyba; de azért folyt a lakoma, a a szó teljes 
értelmében hét országra szólt a lakodalom, mert ugyanannyi csapat barna 
fiu itt s több jószágban, hol az uj pár keresztülvonult, vigan hirdeté, hogy 
ma lakodalom van, és mert a jószívű gróf nemcsak tisztjeinek, hanem min
den cselédjeinek, még béreseinek is megengedé, hogy a dolog vége mellől 
eljővén, a menyegzői dalidóban résztvehessenek, B pompás szarvadiba s to
kajiba temessék el munkáik fáradalmait. — Élni Í8 fog e nap a menyegző-
ben résztvett nép emlékében örökké, s e helyen bő áldását halmozza az uj 
fényes párra, az örömatyára a nagyérdemű grófra s egész fŐuri családjára, s 
örvendhet a haza, mely ily nagyokat bir kebelében. — X 

— (Egy uj házaspár meglepetése.) N.-Szalontáról irják jul. 30-ról : 
Fo lyó hó 28-án este 7 órakor e város összes férfiértelmisége különbség nélkül 
14-én kocsira ült, a a kis sereg 9 órára a szomszéd faluban Geszten ter
mett, a hol is fél órai pihenés után fáklyákat ragadva, garibaldiszerü straté
giai fogással szép csendesen a Tisza-kastély udvarán be, egy kanyarodással 
nesz nélkül a kertbe sompolyogtunk, s az erkély előtt kört formálva, zene-
kiséretében a Szózatot éneklők. E hangok váratlanul két szerető szivet lep
tek meg, kiket a szerelem hónából felriasztanak. Minő látvány! minő szép 
jelenet következett! ha ti prózai emberek, komoly, hideg, számító mord tu
dósok, rettenetes literátorok, ezt látjátok, azonnal egy-egy regényíróvá vál
tok. A fáklyafény közepett fent a magas erkélyen karöltve jött, és tündér
mesésen állott egy fiatal pár, Tisza Kálmán és gr. Degenfeld Ilona, midőn 
a tömeg közöl Lovassy Ferencz kibontakozva előlép, 8 a Tisza-család iránti 
régi tiszteletnél fogva, az uj házaspárt egy valóban hatalmas beszéddel üd
vözölte. Mire a felköszöntött fiatal hazafi és férj kedves humorral válaszolt, 
ügyesen és találólag beszédébe szőve egy hires komikusnak egy bizonyos 
kérdésre adott talpraesett feleletét. Végre harsány éljcnkiáltással befejezvén 
a tisztelkedést, rögtön haza jöttünk. Köszönet, és üdvözlet, azon három nő
nek, kik ez éjjeli kirándulásban résztvettek. — N. J. 

+ (Tűzvész Pesten.) Aug . 1-én délután 3 és 4 óra közt a statió-uteza 
egyik földszintes házában tüz ütött ki, mely azt pár negyedóra múlva egé
szen elhamvasztotta. A ház, ugy halljuk, biztositva volt. Az t is rebesgették, 
hogy szándékosan gyújtatott meg. 

+ (Magyar viselet.) A hány orosz főúri család közelebbről fővárosun
kon átutazott, mind ugy megkedvelte a magyar nemzeti viseletet,hogy maga 
és gyermekei számára rögtön készittetett egyes darabokat, sőt teljes öltözé
keket is. Jelenleg Trubeczkoy herczegnő mulat fővárosunkban s gyermekei 
számára a magyar ruhák már meg vannak rendelve. 

+ (Havi operai expeditiója Bukarestben) tökéletesen megbukott. A 
társulat, mely a zenekaron kivül 50 személyből áll, segélyért most Kuza 
herczeghez folyamodott, ki a társulat állapotáról s körülményeiről az ille
tőktől tüzetes jelentést kivánt. I g y most reménye van a társulatnak, hogy a 
hínárból ki fog gázolhatni, s haza vergődhetik. 

© (Patikárus Ferencz) ismert zenész, hír szerint Debreczenbe fogja 
áttenni lakását. Ö ugyanis a meghalt Boka Károly veje. 

— Szárasbeöröl értesittetünk, hogy beszterczebányai Szartory Károly 
Debreczenben elhunyt. A megboldogult honfiúi érzületének gyakran magasz
tos jeleit adá; különösen a nemzeti irodalom vesztette el benne lelkes pár
tolóját, mit többek közt azáltal is tanúsított, hogy a legfontosabb, s magá
nosak által nem igen megszerezhető tudományos művekből álló könyvtárát 
s becses iratait a debreczeni iskolának ajándékozá. Majd tudományos mű
veltséggel végzett angol-, franczia- és törökországi utazásaiból visszatérve 
egyedül családjának, honának és nemzetének élt. Emlékét és tetteit mint hű 
férjnek s gondos atyának a haza minden részében számos barátai és tisz
telői őrzendik. 



+ (Győrből) irják a „ P . Naplónak" : Üdvözült gr. Batthyány Lajos 
elsőszülött leánya Emma, gr. Batthyány Gézáné jul. 26. és 27-ke közti éjjel 
egy egészséges fiúgyermekkel örvendezteté meg férjét s grófi családját. 

+ (A Muzeum termei földiszitésére) Fialka Eugénia Rozsnyón 65 ftot, 
Kubinyi Nagy Zsuzsanna Rozsnyón 40 ftot, Dcutsch-Steiniczer Teréz Aradon 
9 ft. 50 krt, báró Révay-Tajnay Ilona Pesten 125 ftot, Sánka Stefána Ara
don 21 ftot, báró Gerliczy-Sztankovánszky Erzsébet Budán 153 ftot, Orosz-
Erős Erzsébet Littkén (Szabolcs) 144 ftot, Bogyay Ma Sümegen 31 ftot 
gyűjtöttek; Máriássy-Fáy Petronella Pesten 10 ftot küldött. 

b . — (A debreczeni szinhdz ügye) irja a D . K. legközelebb tárgyalás 
alá került, de a tisztes homály, mely Debreczen közügyeit átalában vastagon 
takarja, egyelőre e tárgyalásról csak annyit enged mondani, miszerint azt 
végezték, hogy majd máskor végeznek. 

+ (Molnár György színtársulata), mely jelenleg B.-Füreden közmeg
elégedésre működik, onnan Szegedre megy, s előadásait aug. 30-án „Bánk
bánnal" kezdendi meg, a Dugonics-szobor javára. 

+ (A szabadkai szinhdz) f. évi nov. 1-től 1861. márczius végéig, ma
gyar előadásokra bérbe fog adatni. A vállalkozni szándékozó színigazgató 
urak ebbeli szándékukat, társaságuk erejének s tagjainak megnevezése mel
lett, a szabadkai várostanácsnál aug. 20-ig jelentsék be. 

/ \ (Perisso párisi nagy kereskedő) meghalálozván 600,000 frankot ha
gyott hátra a szegény munkásoknak egy menhely építésére, ö is szegény 
munkásból küzdte fel magát nagykereskedővé. 

b . — (Régiség.) Szolnoknál egy nő egy mammuth alsó bal zápfogát ta
lálta meg, mely már egészen kővült és kilencz fontot nyom. 

— (Sajnálatraméltó események Duna-Földoáron.) E helyről a követ
kező tudósítást veszszük : Mig a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 
testvérlapok hazánk minden részéből annyi dicséretes és szivetemelő hirt ter
jesztenek nemes tettek, nagylelkű adakozások, hazafiúi törekvések egész laj
stromával, melyből kitűnik, hogy nemcsak külső modor által a jelenkor müveit 
népei közé tartozunk, hanem lovagi becsületérzésben is dicsőült eldődeink, 
nyomdokait követni akarjuk; mig minden józanember belátja már, minek 
igazságát sokszor vesztünkre csak későn, keserűen tapasztaltuk, hogy csak 
egyetértés és testvéri összetartás képes, egy ország anyagi és szellemi jó l lé
tét emelni : addig népes városunkban az elmúlt sötét századokra emlékeztető 
vallási és polgári türelmetlenség annyira elharapózik, hogy a legszomorúbb 
eseményektől lehet tartani. Pedig ez a népeket emésztő szörnyeteg nem g y ö 
kerezik a magyar nép többségének keblében, s itt is csupán egynehány, az 
úgynevezett iparos osztályból való szívtelen és meggondolatlan egyén idézte 
fel. Ezek terjesztik a gyűlölet magvát, — az ég tudja, kitől buzditva és 
bátorítva, és mi czélból. — Városunkban körülbelől mintegy száz izraelita 
család is lakik, kik közöl egynehánynak neve mind vagyonra, mind becsü
letre nézve fővárosunkban is eléggé ismeretes; de valamennyi annyira ma
gyar, hogy gyermekeik egy német szót is alig értenek; a társalgás köztük 
átalánosan magyar. Nem csoda tehát, hogy midőn Magyarország népe újra 
elhatározta, hogy nemcsak nyelvre, hanem öltöny- és modorban is magyar 
akar lenni, akkor ők is siettek a szép magyar ruhába öltözni. — S van-e, a 
ki elhiszi nekünk, ha mondjuk, hogy épen ez ébresztette fel itt a vak türel
metlenséget a zsidók iránt! Pedig, fájdalom, ugy van. Ocsmány, sértő dalok, 
pasquillok, írójának gyalázatára váló, gonosz szándékú, és tudatlanságot 
eláruló bunkós versek, napi-, vagyis inkább esti-renden vannak, és ritkán 
múlik egy éjszaka, melyen egyik, vagy másik jobbmódu izraelita ablaka alatt 
az úgynevezett „Zs idó-dal" nem hangzanék, és fájdalom, gyakran olyanok 
füle hallatára, kiknek szent kötelességük volna, a csendet és egyetértést fenn
tartatni. Nagy vigasztalásunkra szolgál e szomorú események közt az, hogy 
a csendzavarók élén álló egyének között három magyar név sem fordul elő, 
többnyire mind idegen országokból származott nyárs-polgárok! — Legyen 
szíves, szerkesztő ur, e tényeket olvasó-közönsége előtt megérinteni, és meg 
vagyok győződve , hogy minden jobbérzésü magyar undorral fog ilyen 
viszálkodásoktól elfordulni. Beszélgessünk ez eseményekről magunk között, 
s rójuk meg a rövidlátók kihágásait hazai magyar lapjainkban, mert csak 
árnyat vetne kedves hazánkra, ha a külföldi lapok kapnák fel e tárgyat, s 
magyarázgatnák a világnak, mennyire haladunk — visszafelé. A magyar nép 
nemzetisége törvényes és igazságos; gyűlölködésre, türelmetlenségre ennek 
szüksége nincs. A ki ebben leli kedvét, az öntudatlanul is oly dolgot cselek
szik, a miben csak ellenségünk lelheti kedvét. * ) — A. M. 

— (Értesítés.) Miután a többrendbeli, nyomdai és nem nyomdai aka
dályok, mik „Trencséni Csák" czimü páiyadijas költeményem megjelenését 
eddigelé — kiadóim s magam hibája nélkül — gátolták, végre el vannak 
hárítva : bátorkodom mind Engel és Mandello kiadóim mind magam nevé
ben is tudatni a tisztelt előfizetőkkel, hogy a mű september hóban megjele-
nend. A tisztelt ivtartókat pedig kérjük, szíveskedjenek iveiket az illető 
helyekre mielőbb beküldeni, nehogy a példányok szétküldésében annak ide
jében késedelem legyen. — Szász Károly. 

*) Valóban fájlaljuk az ily eseményeket s reméljük, hogy sehol es országban is
métlésre nem fognak találni, önmaga ejtene ezáltal a magyar legnagyobb csoibát mostani 
jó hírnevén. Különben mi i* azt hisiszük, a mit a fentebbi levél irója érint, bogy az afféle 
turelmetlenségi demonstrál iók nem a magyar ember természetében gyökereznek. A 
magyar békességben fért meg mindig szomszédaival s örömest részeltette óket a kor 
igényeihez képest mindennemű szabad kifejlődésben. Ha valaki nyelvünket beszéli, le-

yen az bármily idegen származású, azt örömmel látjuk éa halljuk; szintúgy örvendeni 
ellene annak ia, ha e hon lakosai közöl minél többen csatlakoznak hozzánk külső szoká

sokban, ruházatban is stb. stb. A bujtogatok irányában pedig, a kik az egyenetlenségnek 
örvendenek, ébren álljon mindenkor a szemünk. Okos embernek elég ebból ennyit 
mondani. — Sitrk. ' 

Leveleié*. 
Erdé ly i h í r a d ó , jul. 30. E héten Kolozsvárt nem csekély jelentő

ségű dolgok történtek, melyekről a politikai lapok részletes értesítést tenni 
bizonyosan el nem mulaszt andják. Ezért mi csak a társas életi mozgalmak fel
jegyzésére szorítkozunk, melyek sorát folyó hó 25-én este Reményi Ede 
hangversenye nyitotta meg. Lehet gondolni, valamint a közérzület a hegyen 
innen nem más, mint a Királyhágón túlinak hű vieszatükrözése, ugy Re
ményi fogadtatása, Dézsen — hol először zendült húrja Erdély földén — ét 
itt, a többinek csak méltó folytatása volt. 

A 26-án kezdődött lóversenyek az ország különböző részeinek értelmi
ségét nagy számban vonták ösaze, — épen jókor, hogy hirt vigyenek a két 
haza minden vidékére azon örvendetes és szivemelö jelenetről, mely a honunk
ban felébredt testvériségi érzelmekben egy uj, fontos adalékot szolgáltatott, 
8 a román elemet nemzetünk érdekeivel még szorosabb lánczok által fűzte 
össze. Ünnepelt hegedű-művészünk, tudnillik, második hangversenye napján 
a magyar értelmiség által román nemzeti dalok játszására lön felszólítva, 
mire az épen Kolozsvárt mulató herczeg-kormányzó engedélyt adván, este a 
színház helyiségeibe szokatlan — még Reményinél is szokatlan — számú kö
zönség sereglett össze. S midőn megszólaltak a fájó, merengő, olvadó han
gok, melyek szomorú zengzetében egy ezred története hallik : a sokaság har
sányán és őszintén „éljen a román nemzet ff* felkiáltásba tört ki, mely meg
szűnni nem akart, s csak a jelenvolt románok szivélycs szetreászke ungur-]u 
által lőn megszakítva. Közben a karzatról száz meg száz példányban követ
kező versezet hullott a nézők közé : 

„Művész, kinek bűvös vonóján 
Nagy érzések világa él : 
Te két rokon nemzet szivében 
E g y drága húrt mogpenditél. 

Két nép, kiket közös veszélyben 
Tiz századév meghordozott : 
A korszellem hivó szavára 
Testvérileg kezet fogott. 

Művész, kinek merész vonója 
Kereaztüljár velót, kebelt : 
Testvériléslink szent szavában 
Dalod legszebb v i s z h a n g r a lelt.! 

Színház után a közönség nagy része a a jelen nem voltak közöl is szá
mosan Kolozsvár leglátogatottabb vendéglőjébe, a „komlóker t" szabad ég 
alatti helyiségeibe diszes lakomára gyűlt össze. — A z összes aristokratia, 
a lóverseny-társulat tagjai, irodalom, magyar és román értelmiség a legtete-
mesebben voltak képviselve, ugy, hogy a zsúfolt udvarban helyre nem ver
gődhetett vendégek száma pár száznyira ment, s a gyülekezet mégis éjfél 
utáni 1 óráig teljes számmal együtt maradt. A z ez alkalommal történt lelkes 
és ildomos nyilatkozványokról, mondom, itt értesítésre sem tér, sem hely 
nincsen; elég legyeu megjegyezni, hogy az áldomások sorát lelkes ifjú ha
zánkfia Papp Miklós nyitotta meg, ki Hunyadi János dicső és boldog korára 
hivatkozva, a magyar és román nemzetet, a közös mult és közös érdekek 
nyomán testvériségre szólította. Pappnak ügyvéd Rácz János román nyelven 
meleg szavakkal, becsületes szándékot tanúsító okos belátással felelt s a 
közönségtől szakadatlan éljcnzéssel üdvözöltetett. Rácz később még két 
ízben ugyanígy beszélt. Aztán Kőváry Mihály, Sipotár (derék román j o g 
tudor, parlamentáris magyar beszéddel), gr. Bethlen Gábor, Mikes Benedek, 
gr . Vay Béla, b . Podmaniczky Frigyes, Tisza Kálmán, Demeter (román ifjú, 
magyar és román nyelven), gr. Bethlen Farkas, gr. Lázár Mór, gr. Bethlen 
János szónokoltak, mindnyájan az egyetértés, ősi intézmények és honegység 
értelmében, míglen a fényes gyülekezet a „Szóza t " hangjai mellett szét-
eloszlott. 

Nincs kétség benne, hogy e korszerű nemzeti nyilatkozvány, mely kivált 
a mi speciális körülményeink közt mélyen érzett közszükségnek felelt meg, 
a hon határain kivűl-belől százszoros erővel fog viszhangozni. 

Reményi az este tartotta harmadik, folyvást sűrűn látogatott hangver
senyét, melynek tiszta jövedelmét ismert hazafias áldozatkészségével a hely
beli nemzeti színház alaptőkéjére ajánlotta. Előadásai mind három este oly 
erősen voltak látogatva, hogy a közönség elhelyezése végett a színpadot is 
ülőhelyekkel kellett ellátni. Mint tudjuk, innen Tordára, majd Maros-Vásár
helyre, Szebenbe, Brassóba, Székely-Udvarhelyre s tán Sepsi-Szt-Györgyre 
szándékszik, hogy vezesse a magyar nóta bűbájos hangját — diadalról dia
dalra. Aztán Mehadia felé megint Pestre fog visszatérni. 

Kolozsvárt működött színész Nagy Pisla részére — kinek hollétét az 
illetők nem tudják — már több mint egy év óta néhány százforintnyi kész
pénz örökség várakozik, melyet felhatalmazás mellett kézbekaphat ugyan
csak Kolozsvárról, Demjén László központi könyvkereskedése által. — Z. 

A magyar Akadémia palotája. 
— (Heti kimutatás) a Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez a m. Akadé

mia számára beküldött adakozásokról : 
XXVIII. közlés : Bagamér (É.-Bihar) község lakosai Bereczky Géza 

által 20 ft (ebből a tőkére 10 ft). — Jászapátiból egy, Balajthy Péter urnái 
tartott névünnepi estélyből többen 158 ft. — Vanyarczról Kubányi József 
5 ft. — Sopronból hárman (Loksa Dániel 5 ft, Démy János 3 ft, Hanthó 
István 1 ft) együtt 9 ft. — Nagy-Váradról több tanuló ifjú Sasfi Ferencz 
által 25 ft. — A bécsi egyetemen gyógyszerészetet tanuló magyarok Gerber 
Ödön által 26 ft. — Szügyről (Nógrád) többen Szabó Lajos által 90 ft- — 
Összesen : 333 ft. 

i 



Az eddigi I—XXVII. közlésekkel együtt: 12 ,030 ft 54 kr., 1 régi ró
mai arany, 1 husz frankos arany, 105 db. cs. arany, * ) 17 kótpftoB tallér, 1 
orosz tallér, 2 ezüst ujftos 136 húszas, 2 negyedftos, 1 tizes és 10 darab 20 
pftos nemz. államkölcsönkőtelezvény. 

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

A X X V I I . közlésből ( V . U . 31 szám.) 
Hogy a honnak messze távolban élő fiai is megemlékeznek közös anyánk

ról és szükségeiről, annak bizonyságaként vettük Jenából, anagyhirü német 
egyetem városából azon 2 5 f t l 5 krt, melyet az ott tanuló magyarok küldenek 
be hozzánk az Akadémia házára. A lelkesedést tanúsító küldemény elisme
réssel fog találkozni országszerte s mi csak azt sajnáljuk, hogy az egyes ada
kozók neveit meg nem tudhattuk. 

Zemplénmegyében Morva helységben van helv. hitv. követő atyánk
fiainak egy kisded leányegyházuk, melyben többek keblében szintén vágy 
támadt azokhoz csatlakozni, kik filléreiket a tudományosság oltárára meg
hozták s igy támadt azon 17 ft 20 kr, melyet innen az Akadémia háza és 
tőkéje számára vettünk. A z adakozók nevei : 

HegedUs Dániel a bázra 1 tt, Eazényi Antal építkezésekre 5 ft, a tökéhez 5 ft, Kol-
lonay Károlyné szül. Potenkin Julianna az épületre 1 ft, Hlavathy Jánoa a házra 30 kr, 
Galgóczy Jánoa S0 kr, Kiss József 10 kr, Kiss Károly 10 kr, Lehotay Pál 10 kr, Kia« 
Jánoa 10 kr, Valyovazki Mihály 10 kr, Lehotay Károly 10 kr, Kollonai János épitéare 2 ft, 
a tökéhez 2 ft. 

Szent-Jobbon (Bihar) május 31-én szenteltek gyászünnepet gróf Szé
chenyi emlékének, mely alkalommal adakozás utján az Akadémia házára s 
tőkéjére 23 ft 50 kr, 1 cs. arany és 12 ezüst húszas gyűlt be a követke
zőktől : 

Or. Kiaa Ferencz a házra 1 ft, Beznák Béla 1 ft, Schreiner Gyula 1 ft, Lnkáts Miklöa 
a házra 5 ft, a tökéhez 5 ft, Lukáts fia Géza a házra 1 ft, a tökéhez 1 ft, Ballá Jánoa a 
házra 1 ft, a tökéhez 1 ft, Gazán Dániel a bázra 1 ft, a tökéhez 1 ft, Dunazt Jakab a 
házra 60 kr, Kia Pál plébános a házra 2 ft, a tökéhez 2 ft, Bogdándy Antal a házra 6 db 
húsza*, a tökéhez 6 db húszas; végül Dévay Ignácz ur is adott ldb cs. k. aranyat az Aka
démia tökéjéhez. 

A gömörmegyei ősmagyar Pelsöcz mvárosban, mely — mint ottani lel
kes tudósítónk irja — vagyonilag szegény, de lélekben gazdag és tehetségé
hez képest minden j ó ügynek buzgó barátja, bőkezűen adakoztak a haza ol
tárára s 85 ft 20 krt küldtek be az Akadémia számára. Ehhez járultak : 

Pelsöcz városa a házra 10 ft, a tökéhez 10 ft, a pelsőczi ref. egyház a házra 4 ft, 
a tökéhez 4 ft, Szentpétery Sámuel ref. lelkész a házra 2 ft, a tökéhez 2 ft, Nagy Teréz a 
házra 3 ft, a tökéhez 3 ft, Kovács István a házra 2 ft, a tökéhez 2 ft, Fridrik Vilmos a 
házra 2 ft, a tőkéhez 2 ft, Löcherer Tamás a házra 1 ft 60 kr, a tőkéhez 1 ft 60 kr, Szö-
gedy István biró a házra 1 ft 60 kr, a tökéhez 1 ft 60 kr, özv. Gyurász Ignáczné a házra 
1 ft, a tőkéhez 1 ft, özv. László Andráané a házra 1 ft, a tőkéhez 1 fc, Hoffmann Adolf a 
házra 1 ft, a tőkéhez 1 ft, Szarvas János a bázra 1 ft, a tőkébez 1 ft, Fridrik Károly a 
házra 60 kr, a tőkéh z 60 kr, Klepus István a házra 50 kr, a tőkéhez 50 kr, Juhász Mih. 

' a házra 50 kr, a tőkéhez 60 kr, Bábay János egyházgondnok a házra 50 kr, a tőkéhez 
50 kr, Rudnay András a házra 50 kr, a tőkébez 60 kr, Stok József a házra 50 kr, a töké
hez 50 kr, Csirbesz Sámuel a házra 60 kr, a tőkéhez 50 kr, Bukó János a házra 60 kr, a 
tökéhez 50 kr, Kaukosch Ferencz főerdész a házra 15 kr, a tökéhez 15 kr, Heider János 
alerdész a házra 25 kr, a tökéhez 25 kr, Ambruzs István a házra 25 kr, a tökéhez 25 kr, 
Sebő Istváu a házra 25 kr, a tökéhez 25 kr, Antal István a bázra 20 kr, u tőkéhez 20 kr, 
Antal János a bázra 20 kr, a tökéhez 20 kr, Tóth István a házra 20 kr, a tőkéhez 20 kr, 
Sebő Mihály a házra 25 kr, a tökéhez 25 kr, id. Becze István a bázra 20 kr, a tokéhoz 
20 kr, Kardos György a házra 25 kr, a tökéhez 26 kr, Czakó István a házra 20 kr, a töké
hez 20 kr, Pulen János a házra 20 kr, a tökéhez 20 kr, Czakó Mihály a bázra 20 kr, a 
tökéhez 20 kr, Csik András a házra 26 kr, a tőkébez 25 kr, Lörincz György a bázra 17 kr, 
a töhéhez 17 kr, Gencsi Jánoa a házra 18 kr, a tökéhez 18 kr, Bauszik Mátyás a házra 
15 kr, a tökéhez 15 kr, KriatofFik Imre a házra 5 kr, a tökéhez 5 kr, Pál János a házra 
12 kr, a tökéhez 12 kr, Antal Borbála a házra 20 kr, a tökéhei 20 kr, Palcao János a 
házra 18 kr, a tökéhez 18 kr, Tömöl Jánoa a bázra 16 kr, a tőkéhez 15 kr, Becske István 
a háxra 10 kr, a tökéhez 10 kr, Ambrúza Miklóa a házra 15 kr, a tökéhez 15 kr, Gecs 
János a házra 10 kr, a tökéhez 10 kr, MatőaMihály a házra 10 kr, a tőkéhez 10 kr .Ki -m-
nanazky Jánoa a házra 10 kr, a tökéhez 10 kr, Bába látván a házra 10 kr, a tökéhez 10 kr, 
ifj . Tóth Andris a házra 10 kr, a tőkéhez 10 kr, Szűcs János a bátra 10 kr, a tökéhez 
10 kr, Ambnizt Jánoa a házra 12 kr, a tökéhez 12 kr, Úrban András a házra 10 kr, a 
tőkéhez 10 kr. Kerekes István a házra 10 kr, a tökéhez 10 kr, Csapó István a bázra 10 kr 
a tökéhez 10 kr, a néptől apróbb adományok a hátra 2 ft 88 kr, a tökéhez 2 ft 88 kr. 

Bácsmegyében a Dunapartján fekszik a 3000 magyar ajkú lakost szám
láló község, Dautova. Május 16-án itt is megtartották a nemzet nagy halott
jáért a gyászünnepélyt, mely alkalommal és a később folytatott adakozásból 
30 ft gyűlt Össze a m. Akadémia tőkéjére. A z adakozók nagy része földmi-
velőkböl áll s az eredmény nagyrészt a község érdemdús plébánosának, nt. 
Miklósváry Péter ur buzgalmának köszönhető. A z adakozók névsora : 

Miklósváry Péter plébános 10 ft, özvegy Fratricaevicané 2 ft, Dosztig Etelka 2 ft, 
Fratricaevica Jánoa 60 kr, Burányi Antal tanitó 1 ft, Albert Józaef 1 ft. Farkas Ferenci 
20 kr, Orbán Andráa biró 1 ft, Horváth Mihály eakütt 20 ft, Hangoa Antal 20 kr, Buráoy 
Antal 20 kr, látvány Mihály eskutt 20 kr, Rácz János 40 kr, Caörgiea Antal 60 kr, Tarnai 
János eskütt 60 kr, Szőke Józaef hadnagy 20 kr, Alfóldy Lajoa kiabiró 20 kr, Frányo 
Andráa kiabiró 20 kr, Miklósváry Péter uj . 1 ft, Sinkovics Ferenea 1 ft 6 kr, Szántoay 
Ferencz eakütt 60 kr. Burányi Jozefa 1 ft, Burányi Dezső 20 kr, Burányi Ferencz 20 kr. 
Burányi Julianna 20 kr, Burányi Jolánta 20 kr, Fratricsevics Lajoa 2 ft 15 kr. Sajóvári 
József 3 ft. 

Szabadszállásról, hol a városi birtokosság 1000 ftot ajánlott fel az Aka
démiának, a honnan mi ia közöltünk már e czélra hazafiúi adakozásokat, ujab
ban ismét 53 ftot 10 krt éa 1 ca. aranyat vettünk. Ez eszme egy barátságos 
összejövetel alkalmával pendittetett meg, s nem csak ott talált azonnal lelkes 
viszhangra, hanem (örömmel közöljük az ily híreket) az ott lakó izraeliták is, 
meghallván a tényt, felszólítást intéztek az illetőkhöz, hogy „küldessék el ő 
hozzájok is az aláirási iv . " A következő névsor szépen tanúsítja az eredményt: 

*) Mult alantunkban hibásan áll 104 db. arany. 

Kovica József 1 db. arany, Gaál Jánoa l ft, Rozanvai István 60 kr, Péter Jánoa 
20 ft, Pap Gergely 6 ft, Várady Gábor 3 ft, R. Péter Jánoa 1 ff, Kotsia Péier 1 tt, Kováts 
Sándor 2 ft, Körtvélyesi Lajos 1 ft, Pap Imre 1 ft, ifj. Balogh Józaef 1 ft, Nagy Bálint 1 ft, 
Lipott Imre 1 ft, Balogh 2 ft, Varga Sándor 3 ft, Péter M hály 1 ft, Kadar Lajos 1 ft, 
Kováts Péter 1 ft, Blau Leopold 2 ft, Svártz Sándor 1 ft, Krauaz Dávid 60 kr, Worner 
Móritz 1 ft, Lewinger Márton 20 kr, Blau Sándor 20 kr, Ganzéi Simon 20 kr, Lowingcr 
Józaef 20 kr, Stern Lázár 10 kr, Hunvald Izrael 20 kr, Sioger Ábrahám 10 kr, Stern 
Móricz 20 kr, Blau Móricz 1 ft, Kratisz Lörincz 60 kr, Fekete Mózes 20 kr. 

Zalamegyei Tapolcza mezővárosából, melynek községtanácsa, mint hall
j uk , a magyar tudományosság és nemzetiség ügyét előmozdítani óhajtván, a 
m. Akadémia azámára közelebb 100 ftot szavazott meg, a város egyes buzgó 
lakosaitól külön adakozásképen 90 ft 40 krt és 3 db aranyat kaptunk az Aka
démia háza számára. A z egyes adakozók : 

Nagy József 4 ft, Dückes Manó 2 ft, Leazner Ferencz 3 ít. Klug Ignácz 2 ft. Fejér 
Ottó 2 ft, Töreky Antal öreg 1 ft, Barabás János 1 ft, Kovács Pál 1 ft, Piriti Jánoa 2 ft, 
Csébi Teréz 1 ft, Csébi Antal 2 ft, Polgár Józaef 6 ft, Uedl József 2 ft, Márton Gáspár 
1 ft, Náray Antal 1 ft, Burger Károly 1 ft, Miskolczy Attila 1 ft, Eaó Mihály 1 ft, Szúca 
János 1 ft, Roszkováts Venczcl 50 kr, Gcrzsó Jánoa 1 ft, Schönfetd Károly 1 ft. Bogdán 
Lajoa 1 arany, Faichtmann Adolf 1 ft, Glazer Iván 4 ft, Löventritt Lipót 5 ft, Hanzséroi 
Imre 3 ft, Gyórty János 6 (t, özv. Szúca Juliánná 2 ft, Frias Józaef 1 ft, Duckes Samu 1 ft, 
Kállay Alajos 1 ft, May r Antal 1 ft, Tausz Józaef 2 ft, Szalavárr Rezsó 1 ft, PolláV Mari 
1 ft, Luaztig Józaef 50 kr, Leazner Salamon 1 ft, Farkas Sánd. 40 kr, Malatinazky Ferenci 
1 ft, Vlasita Ferencz 50 kr, Trstyánszky Lajos 1 arany, éa neje szül. Karácsonyi Teréa 
1 arany, Balog látván 50 kr, Kovács György 1 ft, Terpláo Lajos 1 ft, Krausz Sándor 1 ft, 
Vadona Ferencz 3 ft, Vudona Ferenczné szül. Szabó Emilia 3 ft, Vadona Karolina 3 ft, 
Mojzer Ferencz 2 ft; Horváth Mihály 1 ft. Neuhauz Ábrahám 2 ft, Leazner Manó 5 ft. 

+ (Rupp Zsigmond „Borura derü(í) czimü csárdása az Akadémia j a 
vára 121 ft 8 krt jövedelmezett. 

Közzététele 
azon kegyes adományoknak, melyek 1859., április 8-tól fogva, a nemzeti 

szinházi nyugdíj-intézet pénzalapjának növelésére befolytak : 

1. A Tisza-mclléki tűzkárvédlet teljhatalmú bizottmá
nya — miután ez egylet az Első magyar biztosító-
társulattal összeolvadt — fenmaradt összegéből a osztr. értékben, 
nyugdij-intézetnek statuspapirokban adományozott 315 ft. — kr. 
készpénzben 2 „ 1 7 % „ 

2. A pesti első hazai takarék-pénztár mult évi apr. 19-én 
tartott közgyűlése alkalmával 525 „ — „ 

3. A t. cz. szilas-balhási olvasó-egylet 40 „ — „ 
4. Spissak György ref. tanitó halála után, orvos Poor 

Imre ur az orvosi honoráriumot jótékony czélra szánt
nak nyilvánítván, Baisz Gedeon ur által ez intézetnek 
adatott át 21 „ — „ 

5. Fűsűs György nr a Vasárnapi Újság szerkesztője 
utján 2 „ — „ 

6. A t. cz. jolsvai olvasó-egylet 84 „ — „ 
7. T . cz. Pap Elek mérnök ur magánúton 5 „ — „ 
8. T . cz . Vajda József ur, pesti polg. csizmadia-mester 5 ,, — „ 
9. T . cz. Kunst János ur, pesti vendéglős 25 „ — „ 

10. A jászberényi t. cz. műkedvelő-társulat rendezősége 
az eredeti müvekért járó perczentek fejében . . . 8 „ — „ 

11. A budai takarék-pénztár ez évi apr. 7-én tartott köz
gyűlése alkalmával 100 „ — ,, 

12. T . cz. Boor Károly ur Hosztodról a V . U . utján . . 10 „ — „ 
13. A nagybányai t. cz . műkedvelő-társulat 4 „ — „ 
14. T . cz. Mucsu Mihály ur 3 „ — 
15. T . cz. Dobozi Dániel ur tiszakeszi birtokos, a gróf 

Károlyi-féle alapra és nyugdij-intézetre küldött 100 
ftos úrbéri kötelezvényének fele az akkori évfolyam 
szerint . 36 „ 97 „ 

16. A budapesti t. cz. hangászegyleti zenede által adott 
hangverseny tiszta jövedelmének felerésze . . . . 100 „ 44 „ 

17. Néhai özvegy Gorove Lászlóné, szül. Rácz Mária 
asszony, és sógora Gorove Károly ur által végrende-
letileg hagyományozott 300 ft. felerészeül az örökö
södési 8 perczent levonás után 144 „ 90 „ 

18. A magyar förendü urak által a nemzeti szinházban 
rendezett második müverseny jövedelméből . . . . 1500 „ — „ 

19. A tatai t. cz. műkedvelő-társulat 9 „ 70 „ 
20. A jászberényi t. cz . műkedvelő-társulat második kül

deménye 6 „ 31 „ 

összesen . . 2947 ft. 4 9 ' / , kr. 

Mely kegyes adakozásokat, midőn a választmány közméltánylat tekin
tetéből közzétenni kedves kötelességének ismerné, — s szives gyűjtők éa 
adakozók irányában őszintén hálásköszönetét nyilvánítja. A t. cz . szerkesztő
ségeket pedig tisztelettel fölkéri : hogy ezen jelentést becses lapjaikba 
átvenni és közzétenni szíveskedjenek. — Pest, július 20-án 1860. — Feleki 
Miklós a. k., választmányi jegyző . 

E g y v e l e g . 

4- (Gyógyszer a tyúkszem ellen.') Dr. BergeB szerint a tyúkszemet leg
könnyebben ugy lehet kiirtani, ha azt naponkint többször jodtinkturával be
kenjük. Ha a tyúkszem a lábujjak közt van, jodtinkturába és olaj-édbej 
(glycerin) mártott rongyocakát rakunk rá. 



+ (China népessége.) A chinai birodalom összes népessége a legutolsó I ben a hamburgi kikötőn át 6000-el, A brémai kikötőn át 2000-el, az antver-
összeirás szerint 414 millió lelket számlál. i pin át nagy 10,000-el kevesebb vándorolt ki , mint az előbbi években már 

+ (Szapora istenáldása.) Muley Arschid, marokkói császár 1672-től. egészen szokássá vált. Hova lett tehát az a 18,000 ember, kinek ki kellett 
1727-ig, midőn meghalt, 900 fiút s 300 leányt hagyott maga után. [volna vándorolni? Csak két eset valószinü, vagy otthon maradtak, vagy 

b . — (A kivándorlás Németországból Amerikába csökkenni kezd.) 185 í>- j Magyarországra jöttek. 
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Világos. 

Világos indul s 4-ik lépésre matot mond. 

A 26. számú fe ladvány megfej tése . 
(Weisz A . J. tanártól.) 

Világos. Sö té t . 
1) H f 7 - d 8 H f 5 - d 6 : 
2 ) F c S - d < f K c 5 — d 4 : 
3 ) H d 8 - e 6 4 = 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben ; Fiilop József. — testen : Bárd Meszéna 
István. — Pesten : Cselkó György. — Parnbvlyban : KothfeJd József. — T.-St.-Mihlóton ; 
Franki A . —Alapon : Perezel Gyula. — Rima-Szombaton : Baksay István. — Stegstárdon: 
Zöld Sándor. — Janóéiban.- Keszler István. — Győrött: Rózsa Elek. — Debreesemben : Mol
nár Ágoston, Saltzmann Ignácz, Horváth Pál. — Csongrádon : Kuller Lajos. — Gyula-Fe
hérvárt : Horváth Lajos. — Bernidán : K—y. — Karancton -. Pótor Dániel. — Ss.-Kir.-
Stabadján : Fttrst Sándor. — B.-Újvároson : K—cs L— s. — Sarkadon .- Nagy Lajos. — 
Kis-Kürtösön : Cs. K. — St.-Mihályon : Szálai Sándor. — T.-Füreden : Nánásy Gyula. 

it in hl érte Bitesek. St.-Mihály : Sz. S. Köszönettel fogadtuk. — Kis-Kúrtös : Cs. 
K. Ldvöiö l jük önt Korainkban. — Gy.-Fehérvár .- H. L. A második megoldhatatlan. 
A z első és harmadikra sokszor olvashatta ön megjegyzésünket. Az ötödiket, mely
tói többet remélünk, óhajtva várjuk. — Venprém : F. J. A küldött összegért a magyar 
sakk-könyvból bérmentve nem 10 hanem 12 példányt indítottunk útnak. 

Színházi napló* 
Péntek, ju l . 27. Uj szereposztással először : „Kalmár és tengerész." 

Eredeti dráma 4 felv. Irta Czakó Zsigmond. Nem árt a régi jobb darabokból 
is néha egyet előrántani, kivált oly szegény világban, minő a mostani, midőn 
ugyancsak kifárad az ember türelme, mig végre uj darabot láthat. A „ K a l 
már és tengerész" régebben nagy hatású s kedvencz darabja volt a közön
ségnek ; persze hogy voltak is ám derék szereplők. Most Arthurt Feleki, a 
tengerészt Lendvai, a nagykereskedőt Szilágyi S., nejét Komlóssy-K.-né, 
Margitot Lendvniné, Bilsennét Szathmáry-L.-né, Feldner Luizat Szilágyiné 
személyesité, mindegyik szereplő legjobb tehetsége szerint. 

Szombat, ju l . 28. Mazzi tenorista második föl lépteül: „Kunok.11 Ere
deti opera4 felv. Zenéje Császár Györgytől. Ha Mazzit az igazgatóság állan
dóan szerződtetné, ugy hiszszük, csak színházunk érdekében cselekednék; 
mert amellett, hogy hangja még folyvást szép és hatásos, nyelvünk iránt 
tanúsított igyekezete és buzgalma is méltánylást érdemel. Mazzi ez este A n -
dorássi szerepében különösen tetszett. Huber Ida, Hofbauer Zsófia, Bignio és 
Udvarhelyi is jó l énekeltek. 

Vasárnap, jul . 29. „Tündérlak Magyarhonban." Vigjáték 2 felv. da
lokkal és tánczczal. A fiatal Bognár Vilma uj jelét adta, hogy j o b b népszin-
müénekesaőnk moít nincs. A közvélemény amellett van, hogy Bognár Vil
mának minél nagyobb tér nyittassák jeles tehetsége kifejtésére. 

Hétfő, jul. 30. „Estve és reggel." Eredeti vigj . 3 felv. Irrta Kövér Lajos. 
Kedd, jul. 31 . „Montecchi- és Capuletti-párt." Opera 4 felv. Zenéje 

Beílinitüi. 
•Szerda, aug. 1. ffAz élet színfalai." Vigjáték 5 felv. Dumanoir és 

Clairville után fordította Bulyovszkyné. 
Csütörtök, aug. 2. „Hanyady László." Eredeti opera 4 felv. Zenéjét 

irta Erkel Ferencz. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5221. Sz.-GyórgyvOlgye. A gyűjteménynek ekkoráig nem akadt vevője; még egy 

kísérletet teszünk s azután visszaküldjük. A könyvek iránti „kosár-adást" nem értjük. 
Más czélra nézve szólott az, nem reánk. Kérjük igy magyarázni. 

6222. Országos kérdés. Országos háború támadna belőle. Teljes meggyőződé
sünk, hogy az a mai felvilágosult korban kérdés többé nem lehet; s méltán szemünkbe 
nevethetné bárki, a kihez e kérdést most komolyan intézni bátorkodnánk. 

5223. Csalomja. Nagy reményeket ébresztett ön bennünk a költemény iránt. 
Azon kellemes hitben, hogy a kiadbatás nem fog akadályokra találni, kérjük. A napokban 
küldött könyvpéldányokat illető helyeikre átszolgáltattuk. 

5224. Deés. P. F. Utolsó pereiben vettük a küldeményt. Köszönjük a javitott ki
adást. A kisebb közlés a jövő P. U.-bnn. 

5225. Selmecz. R. T. örömmel olvastuk sorait. Az illető „szerk. mondanivaló"-ban 
mi épen Selmecz hölgyeinek védelmére emeltünk szót s épen azért nem adhattunk helyet 
lapjainkban ama beküldött feddő czikknek, mivel az ö honleányi érzelmeik számos bizo
nyítványát ismerjük. Igen örülünk, hogy Ön azép levele is újra megerősít e hitünkben. 
Az ég adjon egyetértést az ottani társadalmi külön köröknek és t*gye mielőbb átalánossá 
az ottani nagy többség tiszta hazafiúi indulatát! Kívánatos, hogy a „bureaukrata haute-
volée" a maga természetes határai között maradjon. 

5226. Jakfalva. R. K. Ott van a P. U. mult számában. Csupán közlendőink hal
maza késleltette; ez okozta a rövidebb kivonatot is. De azért a közlés nem vesztett érde
kéből. 

5227. M.-Sziget. (Biztosítási ügyben ) Efféle közleményeknél megkivánjuk a közlő 
nevét. Panaszkodik ön, bogy a május 11. és 14-ki szigeti tűzkárokat még mai napig sem 
téritették meg a trieszti társulatok; hogy a kárvallottakkal felében, harmadában kiegyez
kedtek ugyan, de még ezt sem fizették stb. Ezek megróni való dolgok ugyan, de — mint 
mondtuk — a közlőnek j ó t kell állani, hogy igazak is. Különben az olvasd bátran kétel-
kedhetik. 

5228. \-Sznlontn. N. J. Ama fáklyás-estélyre vonatkozó tudósítást sohasem 
láttuk. Hol maradt? 

5229. Kolozsvár. Z . A z eddigiek dija az illető helyre elment. Öntől számlát 
kérünk alkalmatos időben. A román dalt nem bírjuk e pillanatban. 

5230. Sámson. S. L. Sajnáljuk, hogy az értekezést mindeddig föl nem használhat
tuk. Közelebbi p>stán, kivánata szerint. 

Nyilt tér. *) 
Értesítés,**) Tisztelt ivtartóimat ezennel tudósitom, miszerint a„"VVit-

schel-Imák" (Áldozatok) immár a könyvkötőtől is kikerültek, s a megrende
lőknek azonnal szétküldethetnek; a minthogy e szétküldés részben mér meg 
is történt. Kérem tehát a megrendelési iveket, lehetőleg a pénzzel együtt, 
mielőbb hozzám (K.-Csalomia, u. p . Balassa-Gyarmath) szolgáltatni. Annyit 
szabadjon itten megjegyeznem, mikép a kiállítással, — ugy a betűket, mint 
a kötést értve, — azok, kiknek példányaikat immár átadám, teljesen rneg 
valának elégedve; mi a nyomdász és könyvkötő uraknak becsületükre, a tisz
telt megrendelőknek pedig előlegesen is megnyugtatásukra szolgálhat. — 
K.-Csalomián, nyárhó 30-án 1860. — Csalomjai. 

* ) E rovatban közlött ciikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelői-
•éget a S z e r k . 

* * ) Melynek közlésére a többi t. cz. szerkesztőségek is tisztelettel kéretnek. 
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H o l d n e s j ed : £ Utolsó negyed 9-én 10 óra 39 pereikor este. 

T A R T A L O M . 

Aa első testvérharezok (képpel). J. M. — Itt akarok élni, halni. Dalmady Gyötő.— 
Knkliné prédikácziói. — Vázlatok a magyar viselet történetéből (vége, képpel). Vitkeltty 
Béla. — A vihnyei fürdő (képpel). N. — A harmat (vége). Kún Pál. — Böngészőt az elet 
és tudomány mezején. — Tárház : A párisi átalános gazdasági kiállítás. — Irodalom és 
művészet. Ipar, gazdaság, kereskedés. Mi újság ? Levelezéí. Magyar Akadémia palotája. 
Magyar szinházi nyugdijintézeti adakozások. Egyveleg. — Sakkjáték. Színházi napló-
Sierkesitői mondanivaló. Nyílt tér. Heti naptár. 

J g j T Melléklet: Előfizetési fölhívás az „Országos nagy kepes-
naptár" lSfil-ik évi folyamára. 

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

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1660. 




