


T A R T A L O M .
C ikkek : „Deák Ferenc születéshelye.“ Tóth Kálmántól. donságok. — Vegyes közlemények. — Iro dalom. — Zene-

__ Kaland a”déloroözországi sivatagon.“ Zilahy Imrétől. — müvek — Szerkesztői üzenetek.
Betlehem és a Jordán.“ — „Fiume.“ R. Á M .  — „Egy Képek : Deák Ferenc születésháza.“ (Eredeti vázlat után 

magyar püspök magyar levele török rabjához.“ Közli: S p is- rajz. Blumberg.) — „Bethlehem, az Udvőzitö születéshelye.“
sich László.“ — „Nemzeti múzeumunk műkincsei.“ — „Bu- — A Jordán azon helye, hol az Udvözitő megkereszteltetett.“
kureszti életképek.“ Koós Ferenctöl. — „Tollrajzok az érdé- — „Fürdő nymphák.“ (Markó múzeumi festménye után fény-
lyi országgyűlésből.“ Augurtól. — „A süketség.“ Dr. Böke képezte Licskó, rajz. Kelety Gusztáv.) — „Bukureszti nők.“
Gyulától. — „Egy hót története.“ Vadnay Károlytól. — Uj- (Fényképek után rajz. Jankó.) — Képtalány.

Ú j d o n s á g o k .
— (Ybl építészt az országháza) építése körül egylet“ részvényesei már is nehány száz kötetnyi

szerzett érdemeiért Ő Felsége a Ferenc József- müvet tartalmazó könyvtáruk minél nagyobb 
rendjellel, két segédét pedig az’arany érdemkereszt- mérvű szaporithatására, a jövő farsang lefolyása 
tel diszesitette föl. alatt egy sorsjátékkal egybekötött táncvigalmat

— (Pest szédülését) mindenesetre nagyban elő . rendeznek, o]y módon: hogy az esetben is, ha a 
fogja mozditani, ha sükere lesz a város azon kérve- táncvigalom és sorsjáték nem sikerülne, a könyvtár- 
nyének, melyet Ő Felségéhez benyújtott, hogy t. i. nak legalább 50 frt jövedelmet biztosítanak, mely 
méltóztatnék a Duna-rakpart mentében épülendő még a vigalmi költségeken kivül szintén a részvé- 
házakat 25 évig tartó adómentességben részesite- nyesek által leszen fizetendő.
ni, mint a hogy a bécsi uj házak részesülnek. — (Hibaigazítás.) Múlt, azaz 51-dik számunk- 
Mint tudjuk, Pest városa ilyen kérvényt már ré- ban Brennerberg F. hibásan van „bárónak“ ne- 
gebben a pénzügyminisztériumhoz is intézett, ak- yezve; ez onnan eredt, hogy szives közlőnk ada- 
kor azonban nem volt semmi eredménye. tai közt B. betűt láttunk Brennerberg neve előtt,

— (A magyar-óvári felsőbb gazdászati intézet) s ezt félremagyaráztuk. Szerk.
magyar ajkú hallgatói részéröl alapított „Kazinczy-

V e g y e s  k ö z l e m é n y e k .
— (A budai királyi palota s a trónterem.) A egy arany asztalka áll, melyről a király a koronát 

történeti nevezetességű szobákba szőnyegekkel fejére teszi.
borított s gazdagon diszitett széles lépcsözet vezet — (Kmetty György siremléke.) A Londonban
fel. A tágas előcsarnokból az első királyi salonba elhunyt Kmetty Oyörgy volt magyar tábornoknak,
jutunk, melynek falai egyszerű kárpitokkal van- ki száműzetésében mint Ismail basa európai hirü 
nak födve; a diszitmény arany, fehér alappal. A névre tett szert vitézségével, sf kinek arcképét 
terem egyik legnevezetesebb éke egy remek'tör- lapunk is közlötte, közelébb a török kormány 2
téneti. festmény: „Eugen herceg a zentai csatá- és У2 öl magasságú obelisk-alaku síremléket emel-
ban.“ Balra egy ajtó nyilik, mely a király magán- tett értékes irlandi rózsaszin gránitból, 
szobáiba vezet, de mi azon ajtó felé fordulunk, — (A belgák új királya) állva mondotta el ez es-
melyen át egyenesen a trónterembe lehet jutni. A küt az alkotmányra, mig a nemzeti képviselőség 
pompás és nagyszerűen berendezett terem falait azt ülve hallgatta meg. Az elhunyt király vagyonbeli 
kristálytisztaságu sárga márvány borítja, mely az hagyatékát 60—100 millióra bee síik. 1857-ben kelt 
egésznek rendkívül ragyogó tekintetet kölcsönöz, végrendelete, melyhez a következő évekből szá- 
s mihez igen jól illik az arany diszitményü fehér mos záradék járul, négy egyenlő részre osztja fel; 
boltozat. Karzatok és tribünök nincsenek. A más- egy-egy rész a brabanti hgre, Sarolta császárnéra, s 
siv arany tükrök s az ép oly tömör gyertyatartók a flancLriai grófra esvén, a negyedik pedig, a király 
valódi királyi fényt árasztanak szét. — A legkitü- hagyományaira, s a kir. udvartartással egybeköt- 
nöbb pont azzonban természetesen a bemenettől tetésben levő mindenrendü egyének nyugdíjazására 
balra emelkedő trón, mely tagadhatlanul a legtün- van szánva, s a mi ezen negyedrészből fenmarad, az 
döklőbb látványt nyújtja a szemnek. Ritkaértékü a flandriai grófot illetendi.
mű ez aranyból, bársony vánkosokkal ellátva. Két — (Щу angol csizmadia politikai elvei.) A tá- 
oroszlán, tömör aranyból s mégis igen finoman gas St. Martin’s Hallban, mely már leégése előtt is 
dolgozva, képezi a trón karjait. A támla felett egy gyülhelye volt a nagyobbszerü politikai népgyülé- 
himzett korona látható, melyben a legszebb drága- seknek, f. hó 12-kén roppant számú meeting tar
kövek és gyöngyök szemkápráztatólag csillognak, tatott a parliamenti reform ügyében, Edmond Bea- 
Rendkivül emeli a trón szépségét a felette álló les alsóházi tag elnöklete alatt. Az első határozat, 
mennyezet, mely aranyhimzetü vörös bársonyból melyet egy tisztességes csizmadia indítványéza, 
van készítve s melynek négyszögén ugyanannyi ekkép hangzik: „Azon elv, melynél fogva senki 
nemzeti szinü tollbokréta díszeleg. A trón mellett sem kényszerittethetik oly törvényeknek hódolni,



Első évi folyam. 52. szám. December 24. 1865.

Deák F e r e n c  s z ü l e t é s l i e l y e ,
(Söjtörön, Zalainegyében.)

galyjai is jobban fonódnak itt egymás közé; azt 
suttogják mind egymásnak: itt született!

Ha gyermekek jönnek e tájra játszani, mikor

tudja és egymásnak mondja: itt született:
Ha tettre vágyó férfiak pillantják meg a ház ba

rátságos födelét szemükben élénkebb lesz az is-
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teni szikra , arcaikban átlátszóbb a vér és lelke
sedve mondják egymásnak: itt született!

És ha ráncos homloku öregek érkeznek e tájra, 
szivükben honszerelem és aggodalommal, mikor 
ide érkeznek, homlokukról elsimul a redő, szi
vükbe aggódás helyett bizalom költözik s meg
nyugodva mondják egymásnak: itt született!

Mikor született? hányadik évben? azt én nem

tudom, hanem azt tudom, hogy egy olyan percben, 
mikor az isten meghatva azon lángoló honszere
tettől, mely alkotása legszebb részében milliók szi
vében ég : nehogy e sok nemes láng hiába égjen 
el, a nemzetnek egy irányadót, egy bölcset akart 
teremteni . . . akkor született!

Áldva legyen az a perc is , az a ház is , a mely
ben ö született! Tóth h a lm á n .

K ala n d  a d é l o r o s z o r s z á g i  s i v a ta g o n .
(TurgenefftÖl.)

A karácsonyi ünnepek nem sokára bekövetke- 
zendök voltak, mikor ilyen tartalmú levelet kap
tam : „Kedves barátom! külföldi utunkból pár 
nappal ezelőtt szerencsésen megérkeztünk a mi 
jó Bukliowkánkba, s azt hiszem, a telet itt fogjuk 
tölteni. Nagyon óhajtanok, önt ismét körünkben 
látni. A karácsonyi ünnepeket nálunk kell tölte
nie ; semmi vonakodás! Feleségem és leányom 
háborút izennek önnek örök időkre. Tehát, a kö
zel viszontlátásig!“

Szeretetreméltó, miveit és általam mindenek fö
lött becsült család volt az, melytől e levelet kap
tam. Legelső ismerőseim közé tartozott Moszkvá
ban ; barátságunkat az évek csak növelték és meg
erősítették. Két évi távoliét után történetesen ta
lálkoztunk Kisoroszországban. Úgy örültem e lá
togatásnak, mint egy gyermek az angyal hozomá
nyának.

A szent este előtt való napon készültem az útra. 
E hónapban nagyon sok hó esett, a szigorú idő pe
dig megszilárdította a havat. A kozákok azt mond
ták, hogy rég ideje nem volt olyan jó ut, mint mai 
napság.

A bukhowkai jószág csak 80 verstnyire feküdt 
a várostól; ha jókor fölkelek, este még ott theáz- 
hatom.

Hajnalkor még egészen sötét volt, midőn szán
kéin egy vidám íróikéval (hármas fogat) ajtóm 
előtt állott. A postamester egész utamra átengedte; 
s ez által meg voltam kiméivé az állomásokon tör
ténendő alkalmatlan és időrabló váltogatástól.

Makár, a szolgám, gyorsan fölpakolta a szüksé 
ges dolgokat, illő eledelekkel egyetemben. Bun
dámba burkolózva, kényelmesen elhelyezkedtem; 
Makár kegyesen keresztet vetett s az imcsik (pos
takocsis) mellett foglalt helyet.

—Nos, menjünk! — kiáltott ő, és vidáman csi
lingelt a tovarobogó lovak csengetytyűje. „Ha jól 
hajtasz, a thea mellé majd adok valami jót44, mon
dám az imesiknek, midőn a város végére érkez

tünk. „A theához“, ez az a varázsszó, melylyel a 
legegykedvübb embert is kihozhatod sodrából 
Oroszországban.

— Hallottad, Maska, mit mondott a barin ?“ kiál
tott az imcsik lovainak. „Na csak mozgasd lábacs
káidat, mert azzal szerezzük a theát! — Úgy na, 
Lizinka, csak táncolj, ügyesen; látod, hogy örvend 
a barin ?! — De nézze meg az ember azt a köz
bülső gebét! Szégyeld magadat, te dög; mit mond 
már most a jó barin !“

Az orosz kocsis hajtotta lovait, beszélgetett ve
lük, és folyvást suhogtatta ostorát; sohasem ütötte 
őket, csak néha érintette, egész gyöngéden. Az ál
latok jól értették az ö beszédét; seholsem hajtanak 
olyan gyorsan, mint Oroszországban.

Néhány állomást hagytunk már hátra, midőn a 
hófödött síkságon a nap teljes sugara ragyogott. 
Mily pompás a puszta ilyenkor, téli öltönyében. A 
tekintet a messze távolságban tévedez, s az ezüs
tösen csillámló felszínen száll végig, mig a sötét 
láthatárba vész. Amott a hó közül a torony kék, 
byzantiumi kupolája tűnik fel; néhány ünnepélye
sen kipuderezett fa elárulja valamelyik falu közel
ségét ; meleg téli öltönyök alól kényelmesen gug
golnak ki az alacsony kunyhók, és a falban lévő 
két kis egykarikáju fekete szemükkel a fehér vi
dékre tekintenek. Nyilsebesen röpült a szánka; a 
lég hideg, de nem metsző ; ily körülmények között 
az utazás nem nyomorúság, hanem élvezet.

Két óra lehetett, midőn egy állomáson megpi
hentünk, egy kis falatozás végett. Mire tovább ha
ladtunk , az idő nagyon megenyhült; a könnyű 
délkeleti szélnek, mely idáig kisért, többé se hire, 
se hamva; az ég tiszta és fényes volt, mint az 
előtt. Gyorsan haladtunk előre.

Fél óra múlva egyszerre csak észreveszem, 
hogy az imcsik gyakran körülnéz; mintha valamit 
kutatna a távolban. A lovak menetét lassankint 
csöndesebbé tette, végre pedig egészen megállóit.

— Barin! — lnondá nekem, — nem volna jobb,
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ha visszafordulnánk ? Legalább az állomásra ér
keznénk addig, míg utolér a búrja (zivatar.)

— Búr ja ? ne bolondozzál, imcsik! honnan volna 
az a búrja ?

— Igen, barin; nézz csak arra. — E szavakkal 
a keleti láthatár felé mutatott; de akármely irány
ban néztem, semmit sem tudtam felfedezni. Csak 
egy kis felhő lebegett, mint valami fehér toll a lát
határ szélén. S az zivatarnak volna jele? Nevetsé
ges ! Tovább, tovább ! Imcsik !

— Na, a hogy tetszik! Isten oltalmazzon meg* 
Vidáman, gyermekek! Fussatok, a hogy tudtok, 
mert különben utolér a hó, s megesznek a farka
sok ! — s tovább űzte lovait.

Még egy tekintetet vetettem a láthatárra. A fehér 
felhöcske meglehetős nagy léghajóvá terjedt, s 
apróbbak is úsztak mellette. De ez nem látszott 
előttem nyugtalanitónak. Ha valóban vihar lesz 
belőle, az éjszaka előtt már nem lehet; akkor pe
dig fedezve vagyunk.

Kevés idő múlva csipős légvonatot éreztünk. 
Ismét a fenyegető pont félé tekintettem. Megdöb
bentő változást láttam ott, egy pár perc óta. Hatal
mas, sötétszürke felhődarab meredt ott felfelé, mint 
valamely mogorva hegytömeg; föl és le hömpöly
gőit ; fehér tömegek hallatlan magasságba húzód
tak , összenyomultak, egymás fölé tornyosultak, 
majd szétterültek az égboltozaton, mint a polyp 
karjai. Mind magasabb lön a fal, mind sötétebb a 
szinezet. Fehéres pára borította el az eget; a nap 
lassankint elvesztette szinét, s valóságos szomorú 
gömbnek látszott.

Metsző, hideg szél kezdett suhogni; nehány má
sodperc alatt az egész levegő szürkén sötétlö ködbe 
borult.

A fekete tömeg közelebb-közelebb hömpölygőit. 
Most tompa moraj hallatszott, mint a tengeri vész 
előtt; egyes hópelyhek ziláltan szállottak a siva
tagra, és minden percben sűrűbbek lettek. A zaj 
egész erővel tört k i; bömbölt, üvöltött, és tompa 
fütyöléssel zokogott. Most felénk nyomult; az orkán 
minden irányban gyors rohammal dühöngött. Sűrű 
hótömegek kavarogtak körültünk s a legközelebb 
fekvő tárgyakat sem láthattuk. A lovak megállot
ták. „Hajts, hajts !u kiálték én. „Nem lehet, ba
rin!“ felelt az imcsik; el vagyunk veszve, ha 
tovább megyünk. Meg kell várnunk, mig a vihar 
elmúlik.“

Ekkint állottunk, irányt vesztve, s a dühöngő ter
mészet hatalmának, segítségre való kilátás nélkül 
martalékul dobva. A szél tombolt körülöttünk, 
majd a hótömegek közé fúródott, s a hulló hópely
heket magasra lökte, összehordta, s végigseperte

vele a pusztát. Még volt egy kis maradék pálin
kánk ; közösen beszörpöltük. De az erősítés nem 
sokáig hatott.

Szédülés lepett meg; fehér álarcok táncoltak a 
szánka körül, és hideg halotti leplet csapkodtak 
arcomhoz. A hideg átvert bundámon. A képzelet 
a pokol tüzet rajzolta előmbe. Boldog elkárhozot- 
tak ! A lángoló pokol valóságos paradicsom. A tűz 
az élet és a melegség; szomjaztam utána, mint a 
pusztában tikkadt vándor a viz után; egy kis pis
logó fény megvigasztalt volna. De e hideg, fehér, 
kavargó sötétség! — Hirtelenében eszembe jutott 
Odysseából a Phäakon kővé vált hajója. A szánka, 
a lovak, s az előttem ülő két ember hótestekké 
változtak; magam is éreztem, hogy a megmerevü- 
lés belső részembe nyomult, s minden életet kiszo
rított belőlem. Most úgy tetszett nekem, mintha a 
szánka körben forogna és vad dánionokkal táncra 
kerekedett volna. Egy kis szüneten, melyet a dü
höngő orkán engedett, a kéthó ember fölemelte 
fehér karját s egy irány felé mutatott; éreztem, 
hogy a szánka megindult. Nem csodálkoztam rajta, 
ily állapotban közönyös volt rám nézve, akárhová 
megy. Kiáltás hangzott, futólag láttam, hogy a lo
vak és emberek a hó-khaószba tűntek el; fehér 
tömeg környezett, s megfosztott érzékemtől. Jóté
kony melegnek érzete ébresztett föl kábultságom- 
ból, mintha nehéz álom lett volna az egész. Midőn 
felnyitottam szemeimet, tekintetem egy kályhából 
kisugárzó lángokra esett, mely előtt két női alak 
foglalatoskodott. Soha tüzet oly elragadtatással 
még nem szemlélgettem, mint e percben. Egy pá
don ültem, két oldalomnál Makar és egy nagy baju- 
szu kozák állott.

— Hála istennek, atyuskám! — kiáltott az 
utóbbi; csakhogy túl vagy rajta, igyál most egy 
kicsit, mert ez használni fog. „Masa, add idébb !“

Egy csupor meleg pálinkát nyújtott felém; a 
tüzital egész erőmet visszaadta.

— Hol vagyok ? mi történt ? — kérdém.
Makar mindent elbeszélt.
Mikor a zivatar dühe csillapult, messziről va

lami fényt vett észre, s figyelmessé tette reá az 
imcsikit. Egyenes irányban haladtak, s az ut mel
lett, egy csalékony hóval teli tölt árokba jutottak; 
a lovak kiküzdötték magukat, s a közellevő ko
zákház előtt megállották. A ház egy faluhoz tarto
zott, mely az országút mellett feküdt.

— Nem mehetünk tovább, adsz-e egy kis szál
lást éjszakára, atyuskám ? — kérdém a kozáktól.

— Nem atyuskám, az nem lehet! Mi szegény 
emberek vagyunk; semmivel sem szolgálhatunk.
Menj csak egy fél óráig, az állomás itt van, a mi

*
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bárinunk lakik ott, Gregor Petrovics; ott van 
háza, s bizonyosan szivesen lát. Te fáradt vagy : 
enned és aludnod kell; ott mindent találsz, a mi 
szemednek, szádnak tetszik.

A kozák valóban nagyon szegény állapotban

volt. A szögletbehelyezett szent kép az égő mécs
esei képezte a szoba egyetlen ékességét.

— Menjünk tehát, ha lehet! — mondám az im- 
csiknek. Z itá in / Im re.

(Vége következik.)

B e t l e h e m  és a Jordán.
A szent karácsonyi ünnepek e napjaiban a figye

lem ismét Keletnek, Palestina azon kis városa felé 
fordul, mely nekünk az Üdvözítőt adta. Egy mért- 
földnyire Jeruzsálemtől szőlőtőkékkel s olajfák
kal megrakott hegyen fekszik Bethlehem, azon 
barátságos hely, mely előbbi fényéből természete-

meg szt. György lovagot freskóban, vagy Mária 
Magdolna képét.

Azon a helyen, hol Jézus a legendák szerint 
született, Justin császár által építtetett nagy tem
plom áll, melynek sírboltja zárva van, hol az üd
vözítő teste feküdt volna. Ezen épület igen jó kar-

Betlileliem, az Üdvözítő születéshelye.

sen vesztett. E városka két részre oszlik: keletire, 
a nagy kolostor épületeivel, s a nyugatira. Betle
hem területe nem nagy. Több utcája van, de leg
nagyobb része kövezetlen. Habár több háza rom
ban hever, vagy ilyes kinézésük van is, mégis lát
hatni itt sok lakályos épületet, melyek városiasán 
egymáshoz csatolvák. Különösek a meglehetős 
mennyiségű, kicsiny, bolthajtásos tetővel ellátott 
sütőházacskák, melyek a kevésbbé gyakorlott szem 
előtt csoport kunyhóként tűnnek fel.

A házak oldalán van egy kiálló kőpárkányzat 
virágedények számára, s a ház homlokzatán egy 
nyílt csarnok hasonló célra. Egy kifaragott ke
reszt az ajtó felett jó hatással van a keresztényre, 
e mozlim országban. Igen sok helyütt pillantjuk

ban van, a mi leginkább azon körülménynek kö
szönhető, hogy az arabok s törökök mint az izlam 
követői, Jézust Mohamed után következő prófétá
nak hiszik. Az épület öt nagy hajóra osztott ba- 
zilika, római oszlopzattal. E templomban a jámbor 
hit egy márványmedencét őriz, melyben a gyer
mek Jézus feküdt. Ha az emelkedettlelkü ember 
kilép e templomból, úgy kétszeresen roszul hat rá, 
midőn a bethlehemiek mintegy megrohanják, s 
taszigálózva gyöngyház- és olajfából dolgozott 
olvasókat, képeket, kereszteket s több ilyesfélét a 
legszemtelenebb tolakodással kinálgatnak. Minden 
ház előtt van gyöngyház-hulladék. Bethlehem leg
nagyobb része zarándoki ájtatos emlékek faragá
sából él, s bámulásraméltó, hogy e naturalista mii
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veszek e tekintetben mily ügyesek, sőt Bethlehem 
egész kereskedést üz külföldre is e cikkel, mcly- 
nek fogyasztása ugyan nem nagy, de figyelemre- 
móltó.

E kereskedésben azelőtt a mohamedánok is 
közbenjártak, kik Kairóval összeköttetésbe lép
vén, azon at a nagy karavánokkal töméntelen ol
vasót juttattak Mekkába, sőt a bethlehemi és jeru- 
zsálemi olvar ók a törökök előtt ma is oly becsben 
állanak, miként az élelmes üzérek azokkal, mint 
kereskedelmi cikkel, még Konstantinápolyi is ér
demesnek tartják meglátogatni; a bethlehemi áruk

I Jordán-folyó azon helye, hol János megkeresztelte 
az üdvözítőt.

A folyó e pontja mintegy három óra járásnyira 
van a holt-tengertől s itt medre majdnem oly szé
les, mint a Tiszáé. Azon zarándokok, kik a szent
földet búcsújárásban — leginkább husvét táján 

I szokták meglátogatni, — ide is tömegesen ellátó- 
I gátnak, s midőn megpillantják az áldásos viz csil

logó tükrét, örömkiáltásokban törnek ki.
E zarándokok legnagyobb része ó-görög. A fo

lyó sekelyes partjara erven, azonnal lehányják 
magukról felső öltönyeiket s rögtön a hullámok

A Jordán azon helye, hol az Üdvözítő meg-kereszteltetett.

nem drágák s ezért kedveltek is.
A bethlehemiek földieik közt önmaguknak élő 

nép. Nőik viseleté valami különös : csípőjükről 
veres szoknya, vállukról kék felöltő hull alá s fe
jük fehér fátyollal van lebontva; férfiaik pedig 
szép arckifejezésük és szellemi tehetségeik miatt 
nevezetesek. Azon áldás meg nem szűnhetett egé
szen, mely akkor lebegett c városka felett, midőn 
benne az üdvözítő született.

Ez alkalommal elvezetjük az olvasót a szent
föld még egy másik érdekes pontjára is. Ez a

I közé rohannak, hol némelykor egy-egy vigyázat- 
I lan halálát is leli. Mondják, hogy ily módon éven- 
j kint több haláleset szokott itt történni.

A búcsújárók mindenekelőtt arcukat nedvesí
tik meg, háromszor vetvén magukra keresztet a 
szent vízzel; azután mindegyik iszik a folyamból, 
nem szomjúsága végett, de azon célból, hogy bel
sőképen megtisztuljon.

Sokan palackokat, korsókat töltenek meg a Jor- 
j dán vizéből, s azt szent ereklye gyanánt viszik 
I haza, — messze földre magukkal.
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F i n  in e.
ш.

Fiume gyarapodásának és emelkedésének fő 
tényezői volnának: a kereskedés, mii- és gyár- 
ipar.

Mióta azonban terményeink a buda-pragerhofi 
és sziszck-steinbrücki vasút megnyitásával roppant 
szállitási árkülönbség mellett Fiume helyett Tri
esztbe erőszakoltalak, azóta Fiume kiviteli for
galma jobbadán saját hát vidékéhez, mü- és gyár
iparához lévén kötve, annyira jelentéktelenné vált, 
hogy ma már emlitést is alig érdemel; — és igy 
igen természetes, hogy a beviteli forgalom is cse
kély s inkább a belfogyasztásra van szorítva. A 
mely hajó megrendelt árukat hoz Fiúméba, az 
rendszerint, hacsak hetekig, sőt hónapokig vissz- 
teherre várakozni nem akar, üresen kénytelen tá
vozni; mig viszont a kiviteli kereskedést képvi
selő szomszéd grobniki, csubári, brodi és kamarai 
erdőuradalmak fakészletei és saját gyártmányaik 
az e célra rendelt üresen érkező hajókra lévén 
utalva, e körülmény a tengeri szállitást mód felett 
drágítja; miután a hajótulajdonos, a bevihetendő 
árucikkeknéli valószínű nyereséget, a hajósze
mélyzet fizetését, az utazás üres idejét, hajójának 
kopását stb. a kiadás rovatába kénytelen be
számítani.

Valóban bámulnunk kell ama konok, eszély- 
telen nemzetgazdászati politikán, mely tettleg 
azt eröködött bebizonyítani, miszerint a kiviteli 
kereskedés csak akkor nyerhet kellő lendületet, 
ha a termelő vidék minél távolabb taszittatik a 
világpiactól. Miként a trieszti börzeküldöttségnek 
az 1864 dik évi ki- és beviteli forgalom tárgyában 
a kereskedelmi minisztériumhoz e napokban inté
zett emlékiratából értesülünk : Az említett visszás, 
központosító nemzetgazdászati politika dacára az 
üzletforgalom itt évről évre nagyobb hanyatlás
nak indul; az emlékirat az 1858-dik évet veszi 
utolsó normal évnek, és azóta a bevitel 47, a ki
vitel 1.5 millió forinttal csökkent. A föntebbi ta
lizmánként kegyelt politikának köszönhetjük te
hát, hogy legtáplálóbb életerőnk leköttetése foly
tán mi, és velünk az egész birodalom annyira el
sorvadt anyagi erejében, miszerint a gazdag, óriási 
léptekkel haladó külföld csak kicsinylőleg és saj
nálkozással szólhatott általános hanyatlásnak in
duló kereskedelmi viszonyainkról.

így lön Fiume, eme született izmos óriás, mely
nek erőteljes életéhez a földünket alkotó gond
viselés egy természetgazdag és iparképes nagy

hátország legdrágább érdekeit fűzte, — elgyötört 
élettelen tetszhalottá.

A mü- és gyáripart illetőleg Fiume aránylag ta- 
gadhatlanul jelentékeny szerepet játszik. Az ipar 
egyéb ágai közül főleg a hajóépitést kell kiemel
nünk, mely a hajók száma és tonna-terhére nézve 
valamennyi osztrák hajógyárat összevéve felül
múl ; az itt épült hajók szépségük, tartósságuk és 
gyorsaságukra nézve a külföld előtt is nagy hírben 
állanak. — Az ipar ez ágának jelentékeny kifej
lődését a sziszek-steinbrükki vonal megnyitásáig 
főleg a faanyag és munkaerő olcsóságának tulaj
doníthatjuk; innen magyarázható meg azon tény, 
hogy a fiumei polgárok a birtokolt töke erejéhez ké
pest egyenként vagy társaságban vagyonukat nagy
részt hajók építésére fordítják, — hogy ennek foly
tán az itteni hajótulajdonosok hajóinak összes teher- 
képessége mintegy 50,000 tonnát képvisel, tehát 
egy negyedrészét az osztrák kereskedelmi hajóse
reg teherképességének ; és a ki- és beviteli for
galom eszközeinek e roppant mennyisége saját 
céljainktól elvonva, a külföld kereskedésének köz
vetítésére van utalva!

A sziszek-steinbrücki vonal megnyitása óta a 
hajóépités is, mely 12 hajógyárban eszközöltetik, 
tetemes sülyedésnek indult; minthogy Slavonia 
tölgykészlete olcsóbb szállítás mellett Triesztbe 
vándorol. Csak a szomszéd uradalmakból nyerhető 
árbocfák s munkaerő olcsóságának róható még 
fel, hogy a fiumei hajóipar ez idő szerint a gyámo 
litott versenyképesség áldozatául nem esett.

A gyáripar egyéb ágai közt a Smith és Mey- 
nier-féle papírgyár köti le leginkább figyelmünket, 
mely jelenleg 22 épületet számit s naponkint 300 
munkást foglalkoztat. Evenként feldolgoz 20,000 
mázsa rongyot és 15C0 mázsa kénsavanyt; gyárt
15,000 mázsa nyomtató-, iró-, rajz-, boríték- stb. pa
pírt, mely az ausztriai birodalom hason gyártmá
nyait minőségre felülmúlván, magával az angol, 
francia és belga gyártmányokkal Kelet-India, Bra
zília, sőt Amerika piacain is elönynyel képes ver
senyezni.

Hat bőrgyára közt.; legjobb hírben áll Palese 
Ferencé, melyekben mintegy 40 egyén dolgozik ; 
évenként 20,000 darab kidolgozott bőrt adnak át 
a kereskedésnek.

Az 1851-ben keletkezett vegytani szerek gyára 
évenként 8000 mázsa ként, és 200 mázsa sósavanyt.
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továbbá 1500 mázsa chlormeszet és 1000 mázsa latban fejlődő gyáripar terjeszkedési mérveit. A 
szó át á it e Ö. Recsina-völgyben ingyen kínálkozó roppant raun-

Vasöntödéje és gépgyára mintegy 300 munkás- kaerö hitünk szerint a jövőben behozandó nyers 
sál 2000 mázsát szokott évenként feldolgozni. anyag átdolgozási igényei által nem egyhamar lesz

A szabadalmazott vitorlavászon-szövö gyárban kimeríthető; bárha az ekkorig csekély mértékben 
18 munkás dolgozik, évi készitrnénye 4,200 má- űzött fönebbi iparágak mellett, az annyira fontos 
zeára rug.̂  gyapotipart, a gépszövő-székeket," cukorfinomitást,

A Pessi-féle viaszgyár 250 mázsa viaszt szol- szappan, olaj, pamut, selyem stb. gyártást még tel- 
gáltat. jcsen nélkülözzük.

A dohánygyárban naponkint több mint 1000 Fiúménak csak a közös anyagi célok terén van 
munkás talál foglalkozást. missioja, c missio tehát közvetlen a magyar ko-

Van ezeken kívül szesz-, sörföző-, kötél-, esik- róna, — közvetve az osztrák birodalom anyagi 
tészta, kétszersült-gyára, góz- es fürészmalmai, az érdekeire terjedvén ki, ezt nemzetiségi és nyelv
utóbbiakból szám szerint 49, melyek évenként 3 küzdelmeknek alárendelni akarni, a közös nagy 
millió deszkát és lécet fűrészelnek. cél sikerét késleltető szűkkeblű törekvést bizonyi-

Alig vagyunk képesek csak közelítőleg is kör- tana: — mert ha az átalános elszegényedés s a 
vonalazni a ki- és beviteli forgalom élénkségét, minden oldalról emelkedő kereskedelmi és ipar
melyet a leendő fiumei vasút és a Szuez-csatorna verseny komolyabb veszélyeit magunkról gyorsan 
közel kilátásba helyezett megnyitása e fontos vi- és gyökeresen elhárítani akarjuk, ahhoz mindenek 
lágpiacunkon elé fog idézni; még kevésbbé állapit- előtt az érdeklett erők összhangzó, becsületes, ál
hatjuk meg a kereskedelmi forgalommal kapcso- dozatkész közreműködése szükséges. fí. Á.

Egy magyar püspök magyar levele török rabjához.
Szelepcsényi György, a nagyhírű nyitrai püs- mind oda benn (Törökországban) vagyon és ki 

pök igen érdekes s magyarságára nézve is szép le- sem jött az idő alatt is. Mely te fogadásod és ha- 
velét közöljünk e helyen, mai Írásmód szerint: mis hited, aga, csak merő tökéletlenség és csa-

Külsö címe: „Valkoványi Amheth aghának, ne- lárdság. Az okáért hagyjuk és parancsoljuk, hogy 
künk török rabunknak adassék levelünk." (Rajta a megnevezett simontornyai Memhetet, a kiért te 
papíron át ostyába nyomott püspöki cimer.J kezes lőttél, mikor beküldötted, hozd ki ismét, és

Belül: Köszönettink után. Értjük aga tökélet- állasd elő az urának, a kié volt, mert ha elő nem 
len voltodat : azért, hogy még midőn Sümegh vá- állatod, bizonyos légy benne, hogy téged is mi 
rát bírtuk volna, akkorból kapitányunk, Acsay egyátalában soha addig ki nem bocsáttatunk, va- 
János a te sok hamis fogadásodra és kérésedre ki- Iámig ki nem hozod a simonytornyai Memhetet, 
bocsátotta házadhoz Törökországba simontornyai tudjuk egyébaránt is már tökéletlen voltodat, de 
Memhetet, Somogyi János török rabját a végre, meghidd, hogy gondunk leszen reád. — Légy 
hogy az a te sarcod felől oda benn hirt mondjon egészségben. — Irtuk Nyitrán, hatodik napján 
és teneked változásod felől jó hirt hozzon, a kiért októbernek, 1649-ben. — A te urad : Szelepcsény 
úgy is lőttél volt akkoi kezes, hogy tizenkét napra György, nyitrai püspök, m. k.“ 
visszatér fogyatkozás nélkül, de még mai napig is Közli : S p issich  Lá szló .

N e m z e t i  m ú z e u m u n k  műkincse i :
IX. „Fürdő Nyvi2)hák.u Id. Markó Károlytól.

Ezen legkitűnőbb festészünktől, — kinek neve zolója — Kelety Gusztáv tehetséges festészíink 
hazánk határain túl is ösmeretes s ki arra volt hi- iránt, egyátalán nem lehet szándékunkban ezzel 
vatva, hogy itthon egy festészeti irány élére álljon, fogalmat nyújtani az eredeti szépségéről, mit rajz- 
— lapunk legelső számában már közöltünk egy ban vagy leírásban megközelítőleg sem lehet visz- 
képet. szaadni. E kép azon viszonyban van az eredeti-

Midőn mostani rajzunkban Markónk egyik leg- hez, melyben egy vénuszi szépség színtelen ár- 
gyönyörübb festményének vázlatát mutatjuk be, nyéka az élő, mosolygo, igéző és igy elragadó 
bár teljes elismeréssel viseltetünk annak fára raj- eredetihez.
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Célunk ezen metszetünk közlésében az, hogy 
felhívjuk olvasóinkat Markó képeire, múzeumi 
csarnokunk ezen majdnem egyedüli kiválóbb kin
cseire, mert meg vagyunk róla győződve, minél

többször s minél hoszasabban nézi azokat az ol
vasó, annál több s annál újabb és újabb szépsége
ket fog azokban lelni.

B u k u r e s z t i  é l e t k é p e k
n i.

A ki Bukuresztet 1848-ban látta utoljára, s vég- ka) felett meg nem egyezhetvén, otthagyták falui- 
zete most idehozná, elbámulna azon, hogy mennyire kát s itt a város valamelyik végén egy darabka

megnövekedett e város ily rövid idő alatt is. Benn a 
város kebelében is pompás házakat építettek azóta 
a bojárok, kereskedők, német és magyar iparosok. 
Ezek azonban ritkán terjesztették a város területét 
kifelé, legfeljebb egy-egy pompás nyárilak a chaus- 
sée-n és a Füareten tudatja az utazóval, hogy ma 
már Bukureszt sem többé ama „kéregváros“, mi
lyennek egy Rákócyval:menekült jeles hazánkfia, 
Mikes Kelemen oly találólag nevezte.

Azok/kik Bukuresztet ily rendkívül megnagyob
bították, leginkább román földmivelők (ceráni) 
kik a földesurral és haszonbérlőkkel a robot (klá-

földet vásároltak, arra szerény házikót építettek s 
azután mint szabad emberek különböző kereset
mód után láttak.

Ezekből telnek ki mindenféle kézművesek. Az 
utazót falura és más városokba repítő szekerészek 
(droskári), tégla-, fövény-, s egyéb anyagszállitók. 
Azonban ezeknek nejei és leányai is, megszokván 
falun a munkás életet, itt sem bírnak cllenni mun
ka nélkül.

Képünk egyik alakja ilyen, faluról került kül
városi fonóleányt ábrázol, a kin még nem fogott 
annyit a civilisació, hogy szégyenlené a guzsalyat



Bukureszti llök. (Fényképek után rajz. Jankó János.)

s midőn esténként csapatokban hazafelé vonul
nak, nem egy meglepő szépséget lehet felfedezni 
közöttük.

Azonban a mint anyagilag gyarapodnak, a nép
viseleteiből kivetkőznek s párisi divat szerint öl
tözködnek. A jómódú mohálázsajka (külvárosi nő) 
rendkívül szereti a fényelgést s csak úgy suhog

A jól akklimatizált mohálazsajka, minőt képünk 
második alakja mutat, sokat ád szépségére s azért 
el sem is mulasztja ünnepnapokon magát vagy a 
sétatéreken mutogatni, vagy háza előtt a terebé
lyes fák alá ugy ülni, hogy az elmenők megbámul
hassák s néha cgy-egy hízelgő szóval megtisztel
jék, mit szívélyes mosolylyal fogad; de az arcát-
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Janókat apró pénzzel kifizetni senki sem képesebb, 
mint a becsületében sértett mohalázsajka.Ha atyjuk 
tehetős ember s jó hozományt adhat, melynek 
neve „ zesztra ilyen esetben kis hivatalnokné lesz, 
ki előtt mindig nyitva áll azon édes kilátás, hogy 
ö még miniszterné is lehet.

A bojár nők, mint a regényességet kedvelők 
nem egyszer öltöznek fel ceránkának (falusi pór
leánynak), s igy jelennek meg zártkörű vigalmak
ban. A kecses főn aranyokból összerakott párta,

a nyakon övig lecsüngő hasonló lánc, az arany 
pillékkel (fluturi) dúsan ékített kötény és felső- 
szoknya oly festői alakot állít elénk, mely előtt 
leigézve állsz meg. Ilyen alakot a főváros nyilvá
nos helyein ma már ritkán láthatunk; a párisi di
vat hatalma előtt itt is kénytelen volt meghajolni 
a festői nemzeti viselet, de falukon még ma is so
kan hordják azok, kikben tisztán csörgedez még 
az ősi nemzeti vér és öntudat.

h oós Ferenc.

Tollrajzok az erdélyi országgyűlésről.
(Az országgyűlés hajdan. — Hosszú jegyzőkönyvek s karrikaturdk. — Az alligátor. — Jegyzőkönyvek három nyelven а 

villás reggeli. — Kemény, Fogarassy püspök, Groisz, Zeyk és Tisza László silhouetleje.)

Mielőtt szorosan tárgyunkra térnék, tekintsünk 
szét a teremben, mely egykor szebb napoknak is 
volt tanúja; melynek falai annyiszor hallák a Wes
selényi, Bethlen, Szász s más sok jelesünk szavait.

A terem jobb oldalát a megyék, vidékek és szé
kek követei foglalják el, a bal oldalon a kir. hiva
talosok húzódnak meg, mig a centrum a szász 
atyafiak s a városok követeinek marad. Szemben 
velők emelkedik a trón, s előtte az elnöki asztal, 
mely mellett a kormányszék tagjai gyakorolgatják 
magukat jobb időtöltés hiányában egy-egy orszá
gosan ismert unalmas szónok beszéde alatt a — 
rajzolásban.

Ez is hagyományos szokás.
Már a régi jó világban fölfedezték a honatyák 

országgyülésezéseiken, hogy mig a megelőző gyű
lés jegyzőkönyvét a süldő írnokok kétségbeejtő 
kenetteljes hangon felolvasták, alig tehetnek oko
sabb dolgot a hallgatáson kivül, mint ha azt a mu
latságot szerzik meg maguknak, hogy az előttük 
álló papirlapon szépen tollrajz alá veszik egymást, 
s nehány vonással remek karrikatúrát vágnak a 
dühösebb szónokokra.

Persze egyik sem maradt adósa a másiknak. 
Ha valamelyik rettentő dühvei támadta meg ellen
felét, mire készen volt beszédével s elfoglalta he
lyét, kezébe adták a képét is, olyan geniálison ki
vivé, hogy rögtön lecsillapult haragja. Evekkel 
ezelőtt én is tartottam ereklyeként egy ilyen toll- 
rajzot, mely egyik országos nevű szónokunkat 
alligátor képében tüntette fel, a mint az egyik 
megyei követet nyelte el. A mester neve a kép 
alatt volt.

Elképzelheti most már a t. szerkesztő ur, hogy 
ha akkoriban volt az embereknek ilyen mulatság
ra idejük, mennyivel több van most, midőn ugyan
azon jegyzőkönyvet, ha még egyszer olyan hosz- 
szu volna is, három nyelven kell végighallgatni!

Nem tréfa ez uram!
A kik elég szerencsések közel ülhetni az ajtó

hoz, azok persze egy ügyes „flankenbewegunggal“ 
átcsapnak a szomszédos kis étterembe, a hol há
romszoros árért kiki ízlése szerint neki adhatja 
magát a villás reggelinek, igy készítvén el magát 
ahhoz a mulatsághoz, hogy visszamenve a terembe, 
helyére vergődjék, s épen jókor érkezzék meg a har
madik jegyzőkönyv felolvasásához is. Midőn aztán 
ezen is keresztül esett szerencsésen, végre meg
nyílik a gyűlés.

Az a kicsi, meggörbedt ember az elnöki széken 
b. Kemény Ferenc, régi harcosa a zöld asztalok
nak, régi tekintély, ki férfias következetességgel 
haladt mindig politikai pályáján ; valódi államfér
fin, kit az idők sokszor kényszeritének, hogy visz- 
szavonja magát a felszínről, de a ki mégis törhet- 
len hűséggel maradt hive elveinek; kit egyaránt 
becsül kicsiny és nagy, kinek véleményét örömest 
kihallgatja maga a trón is. Hanem az idők nyoma 
bizony meglátszik ö rajta is ; az egykori szép fér
fias arc elbágyadt már, hangja elveszté ércét, csak 
a lélek tartja még egész épségben erejét. Elnöki 
tisztét higgadtság s komoly nyugalommal vezeti, 
eszélyesen kikerülve a fel-felbukkanó Scylla s 
Charybdiseket.

Az elnöki szék jobbján Fogarasy Mihály, az er
délyi r. k. püspök ül. Kisded, őszbe csavarodott, 
jól táplált alak. Arcán örökös mosoly ül, mely össz
hangban van az apró kis szemek csillogásával.

О excenllentiájával épen szemben ül a kor
mányszék alelnöke, Groisz Gusztáv. Tekintélyes 
férfiú, ki szintén sok szerencsével tudott sokszor 
nehéz és terhes feladatai között megállani, mint 
például a szebeni országgyűlés elnöki székében. Ér
demei elvitázliatatlanok, s épen ezért becsült egyé
niség. A kormánynak feltétlen hive , ki állásában 
minden körülmény között hasznosítani tudja ma
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gát polgártársaival szemben is. Ismeretei széle
sek, modora gyöngéd és előzékeny, még alárendelt
jeivel szemben is.

No de ideje, hogy bemutassunk vagy egyet ve
zérszónokaink közül is, kik hála az égnek! ma sin
csenek kevés számmal.

A sort az ellenzék egyik legkitűnőbb tagjával, 
Zeylc Károlylyal kezdem meg. Valódi férfiú, — 
régi harcos azok Közül, kik a nemzet alkotmányos 
szabadságáért legtöbbet küzdöttek. Oly férfiú ő, 
kit hazája szeretete bátran szembe visz minden 
akadálylyal, s legyőzésökre az ég a legszebb éles 
ítélet s mélyen taglaló észszel áldotta meg. Mint ellen
zéki szónoknak a legszebb vezérszerep jutott neki 
mostani országgyűlésünkén is; beszédeit nemes lel
kesedés lengi át, mindenkor éber figyelme semmit 
se szokott kikerülni, s bárki által van is helytele
nül, vagy nem alkotmányos szempontból vitatva a 
napi kérdés, Zeyk készen áll válaszával, mely ren
desen a legszebben kivitt kerek beszéd, szokott 
kérlelhetlen logikával előadva. Az ellenpárt embe
rein ö aratja a leghatalmasabb győzelmeket. Je
lenleg teljes férfi korában van, magas szikár alak, 
jelentős arccal, melyen a szemekben most is fiatal 
tűz ég. A „Magyarország és a nagy világ“-ban 
láttam a többek között egy arcképét is. Az isten 
bocsássa meg a bűnét e kép metszőjének, de én 
nem, soha! hogy Zeyknek oly idomtalan, össze
esett képét adta. *) Alig ismertem reá. A mi modo
rát illeti, finom és előzékeny, — mindenek felett 
pedig őszinte.

Elvbarátjai közé tartozik Tisza László, egyike 
a legnépszerűbb szónokoknak, kiknek előadását 
mindenki szívesen hallgatja. Tiszta nemes jellemű 
ember, s a gyűlésnek kétségen kívül egyik leg
munkásabb, legtevékenyebb tagja. Felfogási te
hetsége gyors, s épen ezért sok csatá* vív az el
lenvezér szónokaival, kik midőn beszélnek, Tisza

folytonosan jegyzi hamis tételeiket, s nyomba veri 
vissza. Előadása élénk, tetszetős, s mi egyik nagy 
érdeme, hallgatóit nem fárasztja ismétlésekkel. 
Értelmes fő gazdag ismeretekkel, melyeket min
den beszédén föl lehet ismerni. Őszintesége, s szó
noki heve sokszor tulcsipőssé teszik elleneivel 
szemben, a mi mindenesetre hiba parlamentaris 
szempontból. Szép férfias arcán kész örömmel pi
hen meg a férfiszem is. Olyan jól illik arcához a 
sebhely, — annyiszor irigyeltem már tőle! Hangja 
érces, folyékony, s mi előadását nem kis mérték
ben emeli, hatásosan tud hangsúlyozni. Beszédköz
ben rendesen kezében tartja jegyzékeit, melyeket 
leginkább az előtte szólók beszédeire szokott fel
tenni. Ha valakit cáfolni kezd, rendesen győztes
nek marad, érvei erősek, s ellenét sok ügyesség
gel tudja sarokba szorítani. Most van legszebb fér
fikorában, s különösen disz-magyar öltözetben iga
zán imposánt alak. — Gál János a minő igénytelen 
külsővel bir, épen olyan hatalmas szónok. Arról a 
beteges arcról, arról a raeggörbedt testről alig le
het elhinni, hogy a gyűlés legenergikusabb tagja. 
Hangja érces, előadása sok meggyőző erővel bir. 
A törvény mindig erős fegyver kezei között, me
lyet nagy ügyességgel tud védelmére s ellenei el
len fordítani. Előadása jóizü humoros, s épen ezért 
jó szívvel hallgatják. A külsőségekre nem sokat 
ad, ruházata elég egyszerű s kopott arra nézve? 
hogy valami élelmes nyárspolgárnak tartsa az ide
gen, — de ha egyszer beszélni hallotta, nem feledi 
arcát, mely különösen beszéd közben éles kifeje
zést nyer. Az őszbe csavarodott haj és szakái 
egész függetlenséggel borítja el fejét, a nélkül, 
hogy külseje rovására esnék. Beszédeit rendesen 
sürü tetszésnyilatkozatok kisérik, melyek a szóno
kot buzdítani látszanak. Nyers őszinteséggel szokta 
megverni elleneit, kik bizonyára elismerik benne 
Erdély egyik kitűnő kapacitását. A u g u r .
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érintetlenül hagyja, érzeteinek tolmácsa hiányzik 
és az ösztön az, mely a barommal közös uralkodója. 
Ha felnőtt és az életben működő ember hallását 
veszti, a boldogtalanság legnagyobb foka éri, a 
lelkes és közügyekben résztvevő honpolgár tehet
ségeit többé nem használhatja, beszélnek, működ
nek körülötte és ő, a boldogtalan, nem hall és nem 
tudja min működnek; a családias és társas körök 
előtte zárttak, a zene, ezen léleknemesitö tényező, 
előtte nem létezik, a társalgás, az eszmecsere neki 
és barátainak lehetetlen, lelkületéből a vidorság 
búcsút vett, komor és gyanakodó lesz, kerüli az 
embereket és az emberek őt többé nem keresik 
fel — a szegény süketet; a hivatalnok, a tanitó 
életkeresetüket vesztik és átalában minden süke 
tét hangulata és a közlekedés nehézségé miatt, 
mint páriát tekintik, és tapasztalásból mondhatom, 
hogy a kétségbeesés legnagyobb fokát süketeknél 
találtam; nem akarom tovább folytatni e boldog
talanság leirását és ismétlem, hogy boldog, a ki
nek minden érzékei épek és kinek hallása sérel
meden.

A hallás egy érzéki szervezet működésének 
nyilvánulása, a süketség az érzéki szervezet mű
ködésének megszűnése ; az érzéki szervezet, 
mely a hallást eszközli, a fül; a hallás csökken 
vagy megszűnik, ha a szervezet, a füF; megbeteg
szik, és ha észszerűen akarunk beszélni, sohasem 
mondhatjuk, hogy valaki süketségben szenved, ha
nem hogy valakinek fülbetegsége van, melynek 
következtében nehézhalló vagy süket lesz.

Ismétlem és kifejtem ezen mondatot és nagy 
súlyt fektetek értelmére; a nehézhallók és süketek, 
kivéve az úgy születteket, mind fülbetegségek kö
vetkeztében lettek azokká. A fülbetegségek sok- 
és különfélék, a fülzúgás, nehézhallás és süketség 
azonban mindig csak tünemény, kórjelenet és 
mindnyájukkal közös; a süketség és nem a fül
betegség ellen valami szert használni szintoly ész
szerűden, mint azt mondani, hogy valaki süket
ségben szenved és igy mindazon titkos és csoda
szerek , melyek süketség ellen kikürtöltetnek, a 
jóhiszeműség/ a kimerületlen remény és a csoda- 
szerű szeretetének kizsákmányolására számitvák.

Tudom tisztelt olvasó, ön azt fogja mondani, 
hogy soha fülbetegségben nem szenvedett, és még
is süket, — kérem, tudja-e azon ember, kinek 
szemében szürke hályog képződik, hogy mikép 
lesz vak ? lassankint ugyan látása csökken, és mi
dőn megvakul és az orvos vakságának okát, a 
szürke hályogot megnevezi, szinte csodálkozik an
nak ittlétén; úgy van az a test minden szervével

és átalában minden dologgal: a melyről tudomá
sunk nincs, az előttünk nem létezik.

Célom ezen sorokkal egy kis felvilágositást 
a hallásszerv működése és annak megszakadására 
terjeszteni, és jóllehet tökéletesen meg vagyok 
győződve arról, hogy népszerű orvosi könyvek a 
szükséges szakképzettség hiányában az olvasónak 
csak kárára lehetnek, mégis azt hiszem, hogy sza
batos útmutatások nem árthatnak.

Minden, a miről öntudatunk fogalmat képez, 
az érzékek utján jut az agyhoz; az érzékek az 
agy szolgálatában álló munkások, ezek min
den benyomást, a mely rájuk külön-külön ren
deltetésük szerint különféleképen behat az ön
tudathoz viszik ; az út, a melyen ez történik, az 
idegek. Az agytól idegek mennek a test különféle 
érzékeihez, és a milyen változatos alakban alar 
kultak ezen érzéki szervezetek, szintoly különfélék 
is a benyomások, melyeket az idegek mint fogal
makat az agygyal közlenek; igy azon ideg, mely az 
agytól a szemhez megy, a lélekkel csak a látás 
fogalmát közlendi, feltéve, hogy a szem mint szer
vezet nem beteg; azon ideg, mely az agytól a hal
lás-szervezethez, a fülhöz megy, a hallás fogalmát 
ébreszti, de szintén csak akkor, ha a szervezetben 
hiba, betegség nincsen.

Ha valamely test mozgásba jön és hangot ké
pez, ezen hang mint mozgás a levegőben tovább 
terjed és a fület elérve, a hallideghez vezettetik és 
mint a hang, az öntudattal közöltetik.

Tekintsük egyszer közelebbről a fül egyes részeit 
és nézzük, mily betegségek gátolhatják meg a 
hallást.

A mit a hallásszervböl szabad szemmel látunk, a 
hallásszervezet működésére igen csekély befolyás
sal bir; a fül ezen részét a közönséges életben egy
szerűen „fülnek“ nevezzük, az orvosok egy kagy- 
lóvali hasonlatossága miatt pedig „fülkagylónak“ 
mondják. Amerikában a tolvajoknak — ha megfog
ták—fülkagylóit levágták; ez ugyan már régen le
li etett, de az irodalomban felemiittetik, hogy ez eltor- 
zitottak, dacára a veszteségnek, jól hallottak. Távol 
legyen tőlem, hogy ezen tény felemlitésével valaki
nek uj bátorságot adjak a gyermekek füleinek meg- 
cibálására, azt semmikép sem akarom ; mert számo
sak azon esetek, a hol ily jómarku erőművi beha
tások mélyebb sérelmezést is hoztak létre a szer
vezetben , sőt rázkodtatás következtében még a 
hallidegzet megcsorbitását is eredményeztek.

A nyilás, mely a a fülkagyló mélyében a halán
ték felé látható, egy hüvelyknyi hosszú cső kezdete ; 
ezen csövet „hadjáratnak“ (Gehörgang forditása) 
szokják elnevezni; helyette én három év előtt hang



vezeték eredeti kifejezést állítottam fel, mert a nak, melyek a mellett, hogy nehéz hallást okoznak,
hangvezeték feladata a hangokat a dobhártyához, még az élet fenntartására is nagy befolyást gyako-
mely a esd végét elzárja, vezetni. rolnak; ezek a gyuladások, melyek a hangvezeték

Az emberek, úgy látszik ezt nem tudják, mert ben meghűlések után jönnek létre, és melyek kö- 
különben csak nem dugnák a legbadarabb tár- vetkeztében genyesedés áll bej agenyesedés a cson- 
gyakata hangvezetékbe, eskeszakarva nemronta- tokra átterjed és azokat elroncsolván az agyban, 
nak legnemesebb szervüket. Ha valakinek foga fáj mely épen e csontokon fekszik, oly betegséget 
—kérem, mindent komolyan vegyenek, mert ténye- hoz létre, mely biztos halált okoz; és mégis hány- 
ket beszélek el — kölni vizet önt a hangvezetékbe; szór lehet hallani, hogy jó, ha valakinek a füle ge- 
ha ez nem használ, tesz oda egy darab kámfort, kén- nyedzik, folyik, általa a tisztátalanság a testből 
követ stb.,melyet utóbbi időben jókora babnagyság- kiürülő; balgaság! ha valakinek az ujján genyedző 
ban egy hölgy füléből távolítottam el; vannak em- seb van, csakhamar meggyógyitatni fogja, és a ge- 
berek, kik foghagymát tesznek be, hogy a fülfáj da- nyesedés a fülben üdvös lenne?
lom megszűnjék, sőt tudok oly eseteket, hol fülfáj- Eddig a hallásszervezet azon részét ösmertettük, 
dalom vagy süketség ellen viaszba mártott vászon- melyet külfülnek neveznek; térjünk most azon ré- 
ból tölcsést készitettek és az vékony végével a széhez, mely mélyebben fekszik és a szervezet kö- 
hangvezetékbe téve meggyujtatott és egész a nyi- zépső részét, az úgynevezett „dobürt“ képezi, 
lasig leégettetett; a hangvezetékbe teszik végre A dobür a dobhártyán túl létező babnagyságu 
mindazon titkos szereket, melyek süketség ellen ür, mely egy cső által az orr mögött a garattal 
használtatnak. Nem kell tehát azon csodálkoznunk, közlekedik; ezen dobür rendes egészséges állapot
ba gyermekek játék közben különféle tárgya- ban üres és levegőt tartalmaz; a hangok ezen (ir
kát tesznek a hang vezetékbe azon hiszemben, hogy ben Összpontosulnak és innen beljebb az agy felé, a 
az egyik oldalon betett tárgy a másik oldalon kijö- hallásszervezet azon részéhez vezettetnek, mely a 
vend; ilyen okból eltávolitottam a hangvezetékböl haliideget tartalmazza.
kavicsot, gyöngyöt, babot, ceruza- és papir-darabot. Hogy a dobür üres és levegőt tartalmaz, és hogy 
A nagy ijedelemben, mely többnyire ily alkalom- a garattal közlekedik, mindenki önmagán meg- 
kor a körületet meglepi, semmi erőszakot nem kell tudhatja, ha orrát és száját légmentesen betartja és 
alkalmazni, mert többnyire azon kis testek, melyek erősen kilélegzik, a levegő ki nem mehetvén, 
könnyen a hangvezetékbe jutnak, ott egy napig is a csövön at a dobiírbe tolul és ottan a nyomás ér
káros következés nélkül nyugodtan megmaradhat- zetét okozza.
nak. Véletlenül jutnak végre a hangvezetékbe kü- A dobür betegségei igen gyakoriak és a fülzu-
lönféle rovarok, melyek, mig élnek kellemetlen ér- gast, nehézhallást vagy süketséget legtöbbször azok
zést és olykor fájdalmat is okoznak; legjobb ilyen- okozzak ;a dobiírben tudniillik igen gyakran hurut 
kor a hangvezetéket langyos meleg vizzel megtol- áll be, melynek következtében nyák valasztatik el, 
teni; ezáltal a rovarok vagy kimosatnak vagy el. a nyák a dobürben levő levegő helyét foglalja el 
vesznek. és a hangvezetést meggátolja.

A hangvezeték bőrében kis mirigyek vannak, Sokan lesznek tisztelt olvasóim közt, kik egy- 
melyekben a fülzsir képződik; rendesen csak annyi szer-másszor nagyfokú náthában szenvedtek és 
fülzsir választatik el, hogy az a cső falait egy vé- ugyanakkor hallásukat elveszítették vagy rövid 
kony lemezben bevonja, ennek felső rétege a leve- időre, vagy maradandóan; ez ekkép történik : azon 
göben megszárad és mozgások alkalmával kihull ; csőben, mely az orr mögött kezdődik és a dobur- 
nem szükséges tehát fülkanállal a fület piszkálni, rel közlekedik, szintén náthahurut támadt, a hurut 
mert ez által csak a bőrt izgatjuk. Vannak ese- következtében nagy mennyiségű nyálka valasz- 
tek, a hol a fülzsir igen nagy mennyiségben kép- tátik el, mely a csövet betölti es a dobürben levő 
zödik és az úgynevezett fülzsirdugasz támad, de levegő megújítását akadályozza, mi áltál a hangok a 
ezt koránt sem kell a tisztátalanságnak, hanem a hallideghez többé nem vezetethetne . 
mirigyek betegségének tulajdonítani, mert tapasz- A dobiírben keletkező betegségek többny i é 
filásom szerint a társaság igen finom köreiben és lassankint és fájdalom nélkül támadnak s a ha last is 
példás tiszta egyéneknél találhatók; ha ilyen tül- csak észrevétlenül rontják meg, azért az illetők 
sir utászok a hangvezetéket bedugaszolják, a lián- vagy soha, vagy késön keresnek segítséget; novel,

I I  a dobhártyát többé el nem érhetik és a süket- még ezen közönbösseget azon körülmény, hogy a 
ö /  ., dobür betegségei következtében beálló nehézhal-
,éeAe£ Í g  'még mi, be tegnek  i. van- | U. vil.,,6  s .  betegek eg ,„er jól, m fa„er ro,z«l
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hallanak; de boldogok, a kik magukat ezen tüne
mények által nem ámittatjak, mert évről evie a ne
héz hallás, fülzugás mindinkább fokozódik és utóbb 
nagyfokú nehezen gyógyítható süketség áll be.

A fül harmadik és legbensöbb része a hallide- 
get tartalmazza, ez az úgynevezett tömkeleg; ezen 
név onnan támadt, hogy régi időben, midőn az or
vosi tudomány még zsenge korát élte, az emberi 
ész a szervezet ezen részében még fel nem talál
hatta magát.

A gondviselés a hallásszervezet ezen legfino
mabb és legfontosabb részét, a hallideget, mely az

agyból jön, a dobürün túl a csontban csodálatos 
módon alakult képletekben helyezte el, meg akar
ván a fül ezen legnemesebb részét a gyakori meg
betegedéstől óvni; igen ritkán ugyan, de még itt is 
betegségek támadnak, melyek tökéletes nagyfokú 
és többnyire meggyógyithatlan süketséget okoz  ̂
nak, meggyógyithatlanok azért, mert noha a hang
vezeték és a dobür épek, a hangbenyomások az 
öntudathoz többé nem juthatnak, mivel épen az 
ideg, mely az agygyal a benyomásokat közli, a 
betegség által működéseiben megsemisittetett.

Dr. Böke Ggula.

E g y  h é t  t ö r t é n e t e .
— Decemb. 20. —

A nagy ünnepélyek hullámai, melyek oly nagy 
mozgásba hozták a főváros közéletét, elsimultak ; 
a budai kir. palota nagy terme újra csöndes, s nem 
gyújtják meg benne délutánonkint (legalább egy 
ideig) a harmadfél ezer gyertyát, hogy fényt hint
senek a nagyméltóságokra, főpapokra és képvise
lőkre, kik a fejedelmet az udvari asztalnál na
ponta környezék; a szinházak most már aggódá
sok nélkül rendezhetik^ megint előadásaikat, me
lyek csak oly bágyadtak ünnepeken, mint hét
köznapokon ; a ragyogó látványok és lelkesült hó
dolatok magas központja nincs többé közöttünk, 
s a megelevenült élet ezer ágban fut ismét szerte
szét. Szerdán este volt, hogy ő Felsége a távozási 
utcavonalak kivilágítása s búcsuüdvözlések mellett 
elhagyá fővárosunkat, hol egy hét alatt ezer alkal
ma volt tapasztalni, mikép a magyar nép most is 
az, a minőnek Kisfaludy Sándor éneklé:

„A jussait nem hagyja,
De ha véle bánni tudnak,
Az ingét is odadja.u

A nagy hullámok rendesen kincseket hánynak 
ki a tengerek partjára. Az ünnepi hét zajos pezs
gése nálunk is ily kincseket hagyott maga után: 
reményeket, bizalmat és hitet egy jobb jövő iránt. 
Minden, a mi történt, növeli e hitet, s bízhatunk 
benne, hogy az államkormányzás hamis prófétái 
többé nem fogják el tőlünk a — napot.

Valószínű, hogy nehány hét múlva a lefolyt ün
nepek még ragyogóbb színben fognak ismétlődni.

Midőn múlt vasárnap az alsóházat korelnöke be- 
mutatá, a szív egyszerű, de mély hatású hangjai
val kérte ő Felségét, hogy nem sokára magas ne
jével együtt kegyeskedjék meglátogatni főváro
sunkat, s a válasz, mely erre hangozék, biztos ki
látást nyújt, hogy ez óhajtás teljesülni fog.

Azóta mások is történtek.
Múlt hétfőn a felső ház ülésén — a megyeház 

földiszitett termében — b. Wenkheim Béla békési 
főispán, a szabadelvüség e rég ismert bajnoka, lo- 
vagias érzelemmel és ékesen szólva tett egy indít
ványt, hogy dec. 24-dikén, mint Császárné ő Fel
sége születésnapján, küldöttség induljon Bécsbe, 
hódolattal üdvözlendő a birodalom legmagasb Asz- 
szonyát, s egyszersmind megkérve őt, hogy legkö
zelebb országunk fővárosát szintén meglátogatni 
kegyeskedjék. A főrendek felállva s lelkes élje
nekkel fogadák el e gyöngéd indítványt, s elha- 
tárzák, hogy a több tagú küldöttséget a főtárnok
mester vezeti, érzelmeiket pedig az ország herceg
prímása fogja tolmácsolni.

Másnap a képviselők értekezletében is hasonló 
küldöttséget választottak, melyet, az ősz korel
nök, Bernáth Zsigmondi, megbet égül vén, gr. András- 
sy Gyula fog vezetni.

E fényes küldöttség fogja kifejezni a két ház ér
zelmeit, óhajtását és reményeit császárné ő Felsége 
előtt, ki közörömünkre — jól beszéli nyelvün
ket? s költőink közül is nem egyet ismer.

A hét egy másik fontos története: az alsóház el
nökválasztása volt. Midőn e sorokat írjuk: ép 
akkor történt meg. E magas tisztséget nagy 
szavazat-többséggel ruházták Szentiványi Ká
rolyra, kinek hazafias érdemei teljesen méltók 
ily kitüntetésre. Eleintén sokan voltak, kik az 
1861-diki országgyűlés jeles elnökéhez, Ghiczy 
Kálmánliozy hívek akartak maradni, de e kitűnő 
hazafi csakhamar elejét vette a pártra szakadásnak. 
Nem engedi — úgy mond — hogy az ő neve sza
kadásra szolgáljon alkalmid akkor, midőn e ko
moly időkben egyetértésre van szükség.
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Oly nyilatkozat, mely egy férfit magasabbra 
emel, mint minden tisztség és kitüntetés.

Addig pedig, mig az országgyűlés uj elnökét 
üdvözölnök, engedje meg az olvasó, hogy az 
ősz korelnökről szóljunk valamit.

Bernáth Zsigmond igen vonzó alakja marad a 
mai napok történetének. Ót érte — isten kedvezé
séből — a szerencse, hogy e nagy horderejű or
szággyűlést megnyissa, s ő — egyszerre kimond 
hatjuk — e magas tisztségben fölülmúlta magát. 
Tudva van, hogy e nemes öreg ur nagyon Örömest 
féket eresztett mindig, valahányszor csak alkalma 
nyilt az ellenzék padjain ülni. Mindig ott ült, s 
mindig az volt ajkán, mi a szivén. Rósz idők
ben, zivatarokban egyre ott láttuk őt csüggedetle- 
nül, erőteljesen, kigyult arccal, mozgékony tagok
kal. Semmi sem volt rajta öreg, csak ezüstfehér 
hajfürtéi és tisztes ősz szakála. Hányszor mond
tuk 1861-ben is: „adjon isten a hazának sok ily 
tüzlelkii ifjút, mint a minő ez az öreg ur.“ S most, 
midőn a korelnöki székre lépett, elhunyt barátja: 
Palóczy László nyomaiba, e szeretetreméltó aggot 
mégis a bölcseség levegője környezé, s mindaz, amit 
tett és szólt, nagyon illett a helyhez, melyet elfoglalt.

Korelnökben senki sem fogja követelni a vá
lasztott elnök szigorú szabatosságát; a ház nagy
apja ő, kinek apró kedves gyöngeségeit is a sze
retet mosolyával kell fogadni; már az idő maga, 
melyet vállain visel, kimentik őt, ha netán egyes 
kifejezésekben megtévedne.De elmondhatjuk, hogy 
az öreg Bernáthnak nem volt szüksége sem elné
zésre, sem mentségre; úgy járt ő elől, pár heti 
tisztjében, hogy a képviselők egész örömmel és 
büszkeséggel követheték ősz vezérüket.

Az első ülésen egy külföldi Íróval találkozánk.
— Igazi patriarcha ez, — jegyzé meg, a korel

nöki székre mutatva, — kit jól esik nézni, mert e 
typus nincs többé nyugaton. Egy szót sem tudok 
magyarul, és mégis érteni vélem őt, mert nem csak 
szóval, hanem arcával s minden tagjaival beszél.

Valóban öröm, hűség, erő, lelkesedés és mély 
megindultság látszott rajta, valahányszor beszél
nie kellett. Azonkívül mosolyogva üdvözlé társait, 
s minden percben mintegy engedelmet kért, hogy 
e nehány napig fölöttük ül.

Egy ülésen figyelmezteték, hogy nevezze ki a 
háznagyot, a ki t. i. a terem ügyeivel foglalkozik, s 
úgy szólván a házi szertartások mestere.

Az öreg ur szabódott s váltig mondá, hogy vá- 
laszsza a ház !

Nem lehet — mondák, — ez a korelnök  ̂joga.
Ő nem nevezi. Ő nem nevezett ki senkit. О nem 

volt barátja soha a kinevezésnek.

Végre is a ház kiáltá ki Visontaí Kovács Lász
lót, mire az öreg ur, a szabad választások e régi 
hive, egész elégülten mosolygott, mintha egy má
zsás terhet rázott volna le magáról.

Szép föladat jutott neki e fényes napokban ! Elő
ször szólni az alsó ház termében, majd a legmagasz- 
tosb érzelmeket tolmácsolni az Uralkodó, és—ha le
hetett volna— annak magas neje előtt. De van is 
egy nagy kiváltsága, mielőtt t. i. beszélni kezdene, 
mindenkit megnyer tisztes alakja, eleven arca és 
szemeinek szeretetreméltó mosolya által. Igazi ős 
magyar typus ö, kit hetven év sem birt megöre- 
giteni, egész ellentéte azon álmos, pápaszemes, 
görnyedt öregeknek, kik a nyugati parlamentek 
véneit képezik.

Megvalljuk, szívesebben időztünk ez érdekes 
alaknál, mint a hét ama történeteinél, melyek a re- 
doutban folytak le.

Ott egy este legelőször is Crraff Karolina asz- 
szonynyal, egy bécsi intézet tulajdonosnőjével ta
lálkozánk, kinek eszébe jutott, hogy Pesten e nagy 
napok alatt „díszhangversenyt“ rendez. El is köl
tött rá vagy másfél ezer forintot, s nagy hűhóval ki
nyomatott egy műsort, melyen Bignio, Schmidt, 
bécsi udv. énekesek, és Laub, a hires hegedűművész 
nevei pompáztak; aztán eljött az est, és nem volt 
se Bignio, se Schmidt, se Laub, se — szerencsére 
— közönség. Mindössze is nemzeti színházi tagok 
énekeltek jól, roszul, s tizenhat bécsi kisasszony 
zongorázott rég elcsépelt darabokat — a fáradha
tatlan ingyenjegyesek kis csoportjának.

Ullmant a „humbug“ hősének nevezték néme
lyek. Graff Karolina asszony eljött megmagyaráz
ni a közönségnek, hogy tulajdonképen mi az a 
humbug. Nem az, midőn egy merész vállalkozó 
lármát csinál a világ kitűnő művészeivel, kik vég
re is nagy élvezetben részesítik a közönséget; 
hanem az, midőn valaki a műsoron három kitűnő 
idegen művészt igér, s a hangversenyben méreg
drága árak mellett pesti középszerűségekkel áll elő.

Szerencse, hogy Graff Karolina asszony csak 
magának tett kárt s nem a közönségnek, mely 
szépen otthon maradt, s most nevetve olvassa a 
lapok bosszankodásait.

Kár azonban, hogy másnap is otthon maradt, 
midőn Erkel philliarmoniai társasága az írói se- 
g é l y e g y l e t  javára Bach „Toccata“-ját, Mihálovics 
Ödön (új tehetség) szépen hangszerelt indulóját, 
Beethoven egyik legmenyeibb symphoniáját, Liszt 
„Poklát,“ Berlioz „Rákóczy-indulóját“ adá elő, s 
Carina к. a. Händl egyik dalát éneklé. На О Fel
sége — kit szintén meghívtak — ezer forinttal ke
gyesen meg nem váltja páholyát: akkor nem tud
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juk, mi maradt volna az írói segélyegyletnek, mely 
mindenesetre több részvétet érdemelne.

De súgjuk meg újra a rendezőknek, hogy nálunk 
a délutáni egy óra nem a zeneélvek, hanem az 
ebéd ideje, s olyan prózai világot élünk, hogy a 
költészetet nálunk soha sem szabad szembe álli- 
teni a gyomorral, nehogy amaz szenvedje a ku
darcot.

Hétfőn este a redout újra fényárban úszott, s 
körülbelül háromezer ember gyűlt össze teljes 
díszben, a nők tarka piperékben, ékszerek és 
szépségtől ragyogva; a nagy teremben két kato
nai zenekar játszott, a kicsiben Sárközy népzene
társulata. A polgári választmány rendezé c disz- 
zeneestélyt О Felsége tiszteletére, ki kilenc óra

kor meg is jelent, fél óráig mulatott, először páho
lyából köszönté az üdvözlő sokaságot, s aztán kö
rüljárta a termeket, és örömzaj közt — mint jött 
— eltávozék.

E zeneestély fényes és szörnyen népes volt. Ha 
egy helyiségbe másfélezer emberrel többet hívnak 
meg, mint a mennyi abba bele fér: akkor az em
ber tolong, szorong, fészkelödik, és csak másnap, 
agyongázolt lábujjairól és megbökdüsött oldalairól 
veszi észre, hogy milyen jól mulatott. Különben 
az est látványa nagyszerű volt, s a világítás fényét 
csak a nők szépsége múlta fölül. Egy német jour- 
nalista azt jegyezte meg: „csodálom, hogy a tou- 
risták a svájci havasokat mennek bámulni, s nem 
a pe:ti szépeket.“ V m in  n i  t iá r  oh/.

Ú j d o n s á g o k .
— (Deák Ferenc születési házának rajzaj mit 

olvasóink bizonyára kedves karácsonyi ajándokul 
vesznek, következő sorok kíséretében érkezett 
szerkesztőségünkhöz : „A mely nemzet szeretettel 
viseltetik nagy férfiai iránt s kegyelettel iparko
dik megőrizni történeti emlékeit, azt a mostoha 
sors előhaladásában ha visszaveti is egy évtizedre, 
de nemzeti léteiét meg nem semmisitheti.

„Ha a mozlim rajongó vallási érzéssel zarándo
kol Mekkába; ha szabad Am érika szabad polgára 
kegyeletes érzelmek közt látogatja meg Washington 
gyermekévei lakhelyét: a magyarnak is tudnia 
kell, hogy merre van jelenlegi Mekkája.“

„Ez azon ház, (melynek rajzát im’ itt küldöm,) 
melyre oly büszkén tekint minden zalai ember, 
mely előtt kalapot emel egész ország.“

„Tisztelt szerkesztő ur pedig vélem együtt pol
gári kötelességét teljesiti, ha e rajzot jó irányú 
lapjában ösmerteti. — „Kelt Hahóton, (Zalamc- 
gyében) 1865. októb. 3-dikán.“ — B a r a n y a y  
E 1 e k.

(0 Felsége újabb látogatása) alkalmasint január 
vége felé fog megtörténni, s akkorra Felséges hit
vesét is körünkben reméljük üdvözölhetni, kinek 
üdvözletére és meghívására mind a felső, mind az 
alsó házból küldöttség ment föl Bécsbe. Sokan azt 
hiszik, hogy akkor a fenséges kis koronaherceget 
s Gizella főhercegkisasszonyt is látni fogjuk Bu
dapesten, mely látogatások majdnem az egész ud
vart ide vonzanák. A jó bécsiek centralista része 
már a mostani látogatás miatt is majdnem oda volt 
irigységében; hát ha még a követségek is Budára 
jönek, sőt az osztrák minisztérium is egy-két ta-

nácskozmányát a fejedelem közelében, Mátyás az 
Igazságos várában fogja tartani, akkor a „Presse“ 
és „Ost-Deutsche Post“ emberei a lengyelek nó
tájára bizonyára azt énekelik: „Finis Vindobonae,“ 
vége van Bécsnek!

— (Tompa Mihály, nemzetünk kitűnő lantosa J  
hosszabb idő óta betegeskedik; azonban reméljük, 
hogy a honnak szebb jövője rá is villanyozólag 
fog hatni.

— (Az akadémia palotája nagy termének) tehát 
mégis lesznek freskói. Eötvös József báró felszó
lalására föuraink közül az adakozások sorát b. 
Sina Simon nyitotta meg s pedig 3000 frtnyi je
lentékeny összeggel, melyet két freskókép készí
tésére szánt.

(Folytatása a borítékon.)

K é p t a l á n y

(Megfejtése az 53-dik számban lesz.)

— A 48-dili számban közlött képtalány értelme ez : „Xán- 
tus János.u

Pest, 1865. Nyomatott Emicli Gusztáv magyar akad. nyomdásznál.
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sem személyes, sem képviseleti eszközzel nem bir, b?íó- F" d!totta ° П088У' 8 Pedig némely színházi forditónk- 
lenyeges elve az ország alkotmányának és minden _  mâ ar n7elJen- 
valódi képzeleti rendszernek; és hogy a poUti-
kai szabadság ezen alapelve igazságos érvényre Szombathelyen építendő állandó színház javára forduratlk“ 
jusson, szükséges, hogy az egyesült országban Ä  í “ rénél; total“ át közhasznú e' zép-
mmden teljeskoru, épelméjű és semminemű bűn ,4
miatt el nem marasztalt férfinak -  az országpeer- divaJés
jemek kivitelével -  joga legyen egy alsóházi kép- betövé lesz téve, hogy nőfkozönségünk a világ legte Jedtebb 
viselőre szavazni.1 A második határozatban a sza- f8,le®obb effele női lapját magyar nyelven blhassa. Ajánl 
vazók oltalmára minden vesztegetés és ijesztés el- E186zetési felhiyása
len a titkos szavazas koveteltetik. A harmadikban -  rophat a közoktatás körül.“) Egy e szakba vá̂ é 
Russel gróf egy emlékiratban félszólittatni ható- "агУ°ьь «»mMj« elöfutórjaul irta Schiar^ Gyuk eo kflt
roztatik, hogy a reformegylet szellemében lépjen kapható Pfeifer Románjában. '  ’
fel. Mind a három határozat közakarattal lön el- ----
fogadva! Z e n e m ű v e k .

zöje Ä C S Ä t g  K8Pr » ; t  p i Ű S S H  — — ^  »
kalapokat talált föl. A pörge kalapban ugyanis J- »Szeretlek én egyetlenegy virágom“, eredeti népdal 
egy oly rugó van, melynek érintésénél a nemzeti *°пеог*га -sze,rzé Alla°a G<?za; & „Szerelmes kántor-csár-
kalap egyszerre magas köcsöggé válik. Egy nagy- I. k e l  bin der schöne Mayer,“ polka, zongorára An в 
ravágyó szabó pedig fölfedezte, hogy miként lehet tó i; ára 40 kr. p ’ ° Au B "
frakkból attilát s attilából frakkot készíteni. Azt
miként lehet elveket különböző kaptafára vonni’ S z P r l í P s y t í i i  iivonn tob
némely politikus már régen felfödözte. ö z e r j te s z io i  ü z e n e te k .

— (A bécsi lapok száma.) Bécsben múlt novem- S. L.-nak. Szelepcsényi régi levelét küszö
bei'hó végével 224 időszaki lap jelent meg, me- X  т Г к ^ Г .3 ™,?mel,látauk:,
1  1  I .. ..j 4 аг 4 o/^o . o Luredre. F. F.-nek. Eddig már mindkettőnek kéz-lyek közül 105 az 1863. mart. 8-dlkl sajtótörvény hez kellett jutnia. Most már ama rajzokra is rá fog kerülni a
előtt, 119 pedig utána keletkezett. 1866-ra már sor. Üdvözletünket a kedves ismerősöknek,
több UJ lap megjelenését hirdetik. , ~  A Г Hortobágy“ szerkesztőségének. Köszönet a kézbesi-

-  {Mexikói állapotok.) A mexikói köztársasági g y le tő je"“  X Í ö *  Mandel‘° nyomdájának
kormánynak Washingtonban hitelesített követe ki- -  Pesten: L. B.-nak. Az újabb küldemény is igen életre- 
nyilatkoztatta, hogy (Juarez elnök) kiadási búd- való. Az előbbinek megjelenésére vonatkozó kivánságát a ki- 
getje 40 millió, valóságos bevétele csak 15 millió. tuzott 1̂ öre n©bezen teljesíthetjük, de azért nem késünk vele. 
A franciák elhagyják az ország közepét s a tenger- ^
parti Valósokban pontosumak össze. Az iturblde- masztó betegség veri le , midőn az egész ország a felvillant
család tagjai fejenkint 100,000 dollárnyi kárpótlás reménysugarak mellett éled. Testi lelki erőt kívánunk az
mellett lemondanak mexikói igényeikről s az ott UJ év^uszoben*— Áradra.* Gs. Rövid idő múlva magán levelet írunk
való lakhatás jogáról. _  Kolozsvárra: К. P. M.-nak. Csak közelebb jutott ke-

' zeink közé egy levél; a többinek semmi nyoma. Ezt annálI Г О d  a  1 О H l. inkább sajnáljuk, mert mire a végét megkapnék, akkorra Er
dély képviselői talán már itt lesznek. A történeti apróságo-

— (A politikai tartalmú „Magyar Néplap11 ) heti közlöny, kát örömmel veszszük, de óhajtanók, hogy korrajz-szinezettel 
első száma Vodianer F. kiadásában s I. Kiss István szerkesz- bírjanak.
tése mellett már megjelent. Tartalma bő és változatos , a nép — Pesten: P. D.-nek. A három közül csak az egyik köz
igénye iliez alkalmazva, de leginkább ajánlja azon körülmény, lésére kerülhet majd most a sor, s az nem a leghosszabbik. A 
hogy ez a legolcsóbb politikai lap ; ára V4 évre 1 ft. küidöttnok átadtuk az átadandót.

— (Az „Erdészeti és Gazdá&zati Lapok“) 1866-diki évfo- — Szederkényre: Kedves újévi üdvözlet volt az; köszöne-
lyamára Sporzon Pál és Wagner Károly uj előfizetést nyit- tünk érte. „Gattasa is örömmel látott vendég lesz annak
nak. Az egy év alatt 12 füzetben megjelenő jeles folyóirat idején.^
előfizetési ára 5 frt. Főműnkatársak Cimeg János és Divald -O -B u dára :  Csinos ruhába öltöztetett szép érzelmek, 
(Erdösi) Adolf. Ajánljuk e hasznos vállalatot gazda- és erdő- csakhogy azoknak már sok költő adott hangot, 
tulajdonos vagy kezelő közönségünk figyelmébe. — TA török borbélyok.11 Ha tér nyílik számára, jönni fog.

— (Nagybecsű irodalmi mii jelent meg) közelebb Lauffer — Kolozsvárott: Sz. R.-nek. Mindent teljesítettünk.
Vilmos kiadásában. Ez a Thály Kálmán által szerkesztett — Vattára : Remény, lelki erő s bizalom a legjobb gyógy-
nRákóezi-táru első kötete, nagy nyolcadrétben, 448 lapon s a szerek. Vale et fave.
szécsényi országgyűlés táborhelyének külön mellékelt térké- — Székes-Fehérvár ott: U. G.-nak. A küldeményt köszön- 
pével. Tartalmát Rákóczy imádsága , Beniczky Gáspár (П. jük, óhajtását teljesítjük.
Rákóczy F. magán titkárja) naplójegyzetei több évről, aztán — Pesten: G. G.-nak. Az iparkodást méltányoljuk, azon- 
Szathmári Király Ádám és Ráday Pál naplóik s végre a szé- ban a mi mértékünk szigorúbb az iskolainál, s igy vágya 
csényi országgyűlés naplója s törvénycikkei képezik. E gyüj- még nem teljesülhet.
temény nemcsak mint kútfő a történetíró- és kedvelőre néz- ------------
ve, de mint korrajz a tágabb körű olvasó közönségre nézve _ Tamásira: S. I  és
is vonzó olvasmányt képez , s a ki a nemes jellemű , de sze- _  F. L. A kiadóhivatal már elküldötte.
rencsétlen II. Eákóczy Ferenozrdl már olvasott egyet-mást, _  : A levél érkeztekor már póstára volt
e könyvet alig teheti le kezéből, míg végig nem ment rajta. adva g aa6ta ы4п kézhe2 is jutott. (Á kiadó-hivatal.)
A nagyobb közönség érdekében sajnáljuk, hogy az egyes la- J
tin pontokat és szólamokat Thaly Kálmán zárjel között nem -------------
közli egyúttal magyarul is.



Legolcsóbb illusztrált magyar lap, legszebb ingyen műlapokkal.
===== Előfizetési fölhívás

„HAZÁNK 8 KÜLFÖLD“
című szépirodalmi, ismeretterjesztő és társaséleti

K É P E S  H E T I L A P
1 8 6 6 - ik i ,  vagyis második évi folyamára.

Lapunk tartalmát a nagy világ és hazánk legkitűnőbb férfiúinak é letirata i, — költem ények  jelesebb Íróinktól,
__beszél vek  ée életképek, (köztük Jókaitó l minden évnegyedben, ki a lefolyt évben is a lapok közül csupán csak a
HAZÁNK*4 számára írt), — hazai m űtárgyak, régiségek , várak stb. ism ertetései, — népisniertetesek, — utazások,

— népszerű term észetrajzi cikkek, — történeti rajzok, — társadalm i kérdések m egvitatásai, — népszerű e l
beszélések az ism eretek minden ágából, — érdekes k ü lfö ld i levelek , — minden számban az „E gy hét története“ 
Vadnai-tól, ki köz- és politikai életünk e fontos korszakában minden figyelemre méltó jelenséget vonzó tollal fog főijegyezni;
— aprólékos tudnivalók a v ilág  minden részéből, — napi esem ények, — vidéki tudósítások, — Irodalmi s m űvé
szeti újdonságok, — egy-egy  zenem ű minden évnegyedben, — karrikaturák Jankótól minden negyedik számban, — 
kép talányok s a többi képezendik.
ДОГ Égés® évre a díszes színes nyom ása jatalom képpel együtt csak 6  írt.

Rajzolóink közül csak Székely Bertalan, Jankó János, Kelety, Marastoni, iíj. Markó, Пазке, Blumberg, Zombori 
Bohn és Luders neveit említjük, mint k‘ik e téren legkitűnőbbek. — Képeinket kizárólag Busz Károly első magyarországi mü- 
intézete metszi. t

Végül még megemlítjük, hogy lapunk a küszöbön levő nagy napokat kiváló figyelemmel kisérendi, s hogy
az országgyűlés alkalmából minden nevezetes ünnepélyt, személyt és eseményt nemcsak 

leírásban, de díszes képekben is ösmertetni fogunk,
minél fogva a „HAZÁNK S KÜLFÖLD“ még a politikai lapoknak is mintegy kiegészítő részéül tekinthető.

a „HAZÁNK S KÜLFÖLD“ szerkesztője.

3K L  3 »  «I. ó  i  S> ЯЕ 4 » .
A „HAZÁNK S KÜLFÖLD“ a t. c. közönség részéről már az első évben oly szép pártolásban részesült, hogy ezt 

meg akarva hálálni, az előfizetőket egy  nagyszerű  színes nyomású ju U lom képpel óhajtottam meglepni, melyet minden 
egész éves előfizetőnek díj nélkül kü ldöttem  m eg, mely képről minden lap elismerőleg nyilatkozott. E nyilatkozatok 
közül csak az alábbit közöljük :

ÁRPOLITIKÁI HETILAP“, b. Eötvös lapja, mely a képzőművészetet legnagyobb gonddal kiséri, így ír : A HA
ZÁNK és KÜLFÖLD“ egy éves előfizetőinek járó színes nagy fametszet, mely S z é k e l y  Bertalan eredeti festménye után 
készült, ép jelenleg küldetik szét a kiadóhivatal által. Hiszszük, hogy e becses mümelléklet sokfelé örömöt fog okozni, mert 
valóban szép, és sok helyt fog méltó figyelmet gerjeszteni, mert ez az első színes fametszet, mely hazai sajtó alól kikerült, még 
pedig oly tökélyben, mely a lehetőség határai között, csaknem elérte az elérhetöt s a birodalomban legalább vetélytárstól nem 
tarthat. A művészi sokszoritás e nemének technikája oly bonyadalmas és oly sok nehézséggel, másrészt ugyanezen okból annyi 
költséggel jár, hogy ily lapnak kiadása elsőrendű nyomdát és — áldozatképes kiadót igényel. Mint nyomdász és mint kiadó 
iránt, lehetetlen E m i c h Gusztáv úrtól Őszinte elismerésünket megtagadni, s harmadik érdeméül el nem ismerni, hogy a kép 
tárgyául oly müvet választott, mely mind nemzeties tartalmára, mind jeles szerkezetére nézve S z é k e l y  Bertalannak, s álta
lában a magyar művészetnek becsületére válik.

РФ* A z  ÚJ é v fo ly a m  e g é s z  é v e s  e lő f iz e tő i, (habár csak félévenként, vagy negyedévenként is fizetnének 
elő az 1866-ik évre), s z in té n  e g y  é p e n  i l y  n a g y sá g ú , p o m p á s s z ín n y o m a tu  m a g y a r  tö r té n e t i  m fU ap ot  
fo g n a k  jn t a lm n l n y e r n i, (azonban kéretnek, hogy az előfizetési pénzzel együtt e kép fára göngyölitése és a szállítólevél 
hélyegilletéke fejében szíveskedjenek 30 krt. is beküldeni. A ki a kiadóhivatalból, a nyugta előmutatása mellett viteti el képét, 
annak nem szükséges a 30 krt. beküldeni.)

BV" Új előfizetőink különös kedvezményül 1865 iki „Dobozi“ című jutalomké
pünket 1 fttért (s 30 kr. göngyölitési díj) rendelhetik meg.

E kép ára a boltokban 2 frt. 80 kr. — Ily módon alkalmat óhajtunk juttatni t. c. előfizetőinknek, hogy részben in
gyen, részben a legcsekélyebb díjért oly hatásos képekkel díszesíthessék föl falaikat, melyek költői tárgyaikon kívül tekinté
lyes bírák ítélete szerint mübecscsel is bírnak.

E lő f i z e t é s i  f o l t é  t e l  é l i  .
A  la p  e g é s z  é v r e , a kép postán elküldésével 6 frt. 30 kr. (A képért bármelyik negyedévi összeggel küld- 

„ „ a  kép elküldése nélkül . 6 „ — „ hetö be a 30 kr.)
F é lé v r e  Jan.—j ú l i u s i g ...............................3 „ — „ A z  1865-ik l „ D o b o z i“ J u ta lo m k ép  nj

(A kép fára göngyölóseért a 30kr. akár a mostani, e lő f iz e tő k  r é s z é r e  postai elküldéssel . . 1 frt 30 kr.
akár a jul.— dec. félévi Összeggel küldhető be.) U g y a n a z  új előfizetőknek a kiadóhivatalból

N e g y e d é v r e  Jan .—a p r il lg  . . . 1 „ 50 „ e lv ite tv e ...................................................................i
m r  A t. g y ű jtö k  minden egyszerre beküldött tíz előfizetés után tiszteletpéldányban részesülnek. “ф Ц  
A z  e lő f iz e t é s i  p é n z e k  a  „ H a zá n k  Я K ü lfö ld  k iad ó  h iv a ta lá b a  (Barátok-tere 7. sz. a.) bérmentes le

velekben küldendők.
Pest, december 8-dikán, 1865.

magy. akad. nyomdász, a „HAZÁNK s KÜLFÖLD“ kiadója.
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