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Dr. Liebig és a vegytan. 

Elmultak a sötét középkori századok, hála az emberiség 
nemtöjének, midőn a természettudomány okkal, de különösen a 
vegytannal foglalkozó tudósokat, mint ördögökkel czimboráló 
kuruzslókat és bűvös mesterséget üzö boszorkányokat, törvény
szék elé állították, halálra Ítélték, és máglyán megégették. 

A tudományok íoléledése óta a művelődésre törekvő emberi 
szellem roppant hódításokat tön a tapasztalati tudományok körében. 
A természettudományok, kifejlődésük magasabb inkára emelked
tek, s köztök a vegytan (chemia) is, mint egyik kiegészítő részük, 
bölcsőjéből kilépvén, hihetetlen gyor
sasággal haladt előre, s olly hatalmas 
tudománynyá alakult, mellytöl most 
már az összes emberiség anyagi jóléte, 
kényelme ós boldogsága függ. — Az 
„arany-csinálók" ábrándos mestersége, 
rendszeres tudománynyá fejlődvén ki, 
nemcsak a kézmű- és gyáriparnak lön 
előmozdítója; hanem u többi termé
szettudományoknak is, milyenek : a 
told-, ásvány- és növénytan, az életmü-
és kórtan * ) , nélkülözhetlen segéde 
lön, annyira, hogy ezen tudományok 
is csak azóta indultak fölvirágzásuk-
nak, mióta a vegytanra kezdek a tudó
sok legnagyobb figyelmüket fordítani; 
sőt nemcsak ezen tudományokkal van 
szoros viszonyban, hanem még a mezei 
gazdaság és füldmicelés is korunkban 
ugy össze vau kapcsolva a vegytani is
meretekkel, hogy most már külföldön, 
hol a gazdasági ipar magas kifejlödési 
ponton áll, nem is nevezheti valaki 
magát okszerű gazdának, ha a vegy
tannak legalább alapelveivel nem is
meretes, s ha némi jártasságot nem 
szerzett magának a vegytan mezei gaz
daságot tárgyazó részében. 

Hu ismerjük az öldöklő csaták hőseit, a hódítók életrajzait, 
mennyivel inkább illő és szükséges napjainkban tudnunk, hogy 
kik voltak azon szellemdus és nagy tudományú fértiak, kik csen
des magányban, dolgozószobájuk szük falai közé félrevonulva azon 
működtek, hogy tapasztalati kísérletek és ujabb fölfedezések által 
a tudomány tárházát gazdagítsák, az emberi ismeretek körét szé-
ltisbitsék, s messze kiható s életbe vágó kérdések megoldásával a 

*) (iculogi.i inincriilogiii, botanika, physiologiu. hathotugin. 
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szellemi és anyagi jólétet előmozdítsák! — Az illy magasabb tehe-
ségekkel megáldott férfiak sorában <•-..K..<>m az első helyet vivta 
ki magának IJebig Jusstuss. ö nemcsak Németország e l ső vegy-
tudósául van elismerve, hanem mint t ö b b ' e l m é s vegytani elmélet 
teremtője, a szerves (organicus) testek elemezésében tett ujabb 
módszere, javításai és számos fölfedezése által egy egész uj iskolá
nak alapitója Ifin. s viléghirü nevet vívott ki magának. 

Liebig Jusstust született. Darmstadtban 1803-ban majus 12-kén. 
Már kora g y e r m e k s é g é b e n a lka lma v o l t a vegytani kísérletekkel 

megismerkedhetni, m e r t a tyja festék-
készí téssel , s m á s vegytani t e r m é k e k 
előállítása- és kereskedésével foglalko
zók. Már ekkor igen nagy hajlammal 
viseltetett u vegyészet iránt, mi uj táp
l á l éko t n y e r t azon vegytani könyvek 
olvasása által , mellyeket az uralkodó 
h e r c z e g udva r i könyvtárából nyert, 
m i k k e l ez b ő v e n v o l t e l látva. 1818-
ban Hoppenheimban egy gyógyszerész
hez mint tanuló ujoncz lépett be, mert 
az akkori időben ez vala az egyetlen 
ut és m ó d , a vegytanban némi képzett
séget nyerhetni gyakorlatilag is D e a 
liatal Liebignek ezen mest< rségszerü 
üzlet, g é p i e s foglalkozás s e h o g y s e m 
tetszett , s azt 10 hónap után o t t hagyta. 
1819-ben a b o n n i e g y e t e m b e ment , és 
k é s ő b b Erlangenbe, hol 1822-ig a v e g y 
tant és a természettudományokat ta
nulta. A következő é v b e n t o v á b b i ki
képzése végett Pa r i sba men t , h o l az 
uralkodó herczeg s e g é l y é v e l k é p e s volt 
tanulmányait 1824-ig folytatni. 

I t t egy s ze rencsés véletlen határo
zott Liebig egész é le te és jövője fölött. 
— Noha mint vegyész még egészen 
ismeretlen v o l t , m é g is a durr-etUst 

(lüiailstlber) vegytani természetéről - mi akkor még rejtély vo l t , 
— tett fölfedezéseit a párisi tudományok akadémiájának szemé
lyesen terjeszté elé. — Midőn felolvasott érdekes értekezése után 
szerényen vissza akart vonulni, e g y kis barátságos ember csat
lakozók hozzá, ki dicséröleg nyilatkozott u nagy veszélylyel j á r ó 
kísérlet felől, s résztvevöleg tudakozódott :i fiatal v e g y é s z álla
potáról és körülményeiről. — E kis ember Humboldt Sándor honfi; 
társa v o l t , a nagy természettudós és utazó, ki épen e g y napi 
e lő t t tért vissza olaszországi útjából Humboldt partfojj 



vette a fiatal tudóst, és közbenjárása által kieszközlé, hogy meg
nyílt előtte Gay-Lussac párisi vegyész magán laboratóriuma, hová 
idegennek igen nehezen lehetett bejutni. A nagyhírű franczia vegy-
tudós szives barátsággal fogadta a szép tehetségű fiatalt, s Hűm
ből lt-tal együtt kieszközlé, hogy Paris legkitűnőbb tudósaival 
közelebbről megismerkedhetett. Nemsokára innét Liebig, 21 éves 
korában, a giessem' egyetem vegytani székére hivatott meg mint 
tanár, és ezt megint Humboldt pártfogásának és közbenjárásának 
köszönheté. 

Ezen tanári minőségben Liebig több mint 25 évig működött, 
rendkívüli munkásságot és szorgalmat fejtvén ki; — megemlítendő, 
hogy ebbeli fáradozása a belátó okos kormány segítsége által, 
melly őt minden segéd-eszközzel ellátta, hogy a vegytani vizs
gálatokat és kísérleteket, s másoknak abban való oktatását elő
mozdíthassa, igen megkönnyítetett. A kormány bőkezűsége által 
Liebig képessé lön, Németországban az első nyilvános vegytani 
laboratóriumot fölállítani és fölszerelni. Kétségtelen, hogy ez Lie-
bignek egyik legfőbb érdeme. Ezáltal a kicsiny s különben is 
tekintélytelen egyetem számos évig a vegytani tanulmányok kö
zéppontja lön. A mivelt Európa minden országából tódult ide a 
fiatalság, hogy részint a vegytanban, részint a gyakorlati életre 
olly igen szükséges reál tudományokban magát kiképezze. Minden 
nemzetből voltuk itt fiatalok, kik a vegytan további kifejlesztésé
ben résztvettek. A többi közt Anglia volt leginkább képviselve, 
mellyet a vegytan számára Liebig nyert meg először; sőt ameri
kaiak sem hiányzottak. — Tarka vegyületben voltak itten gyógy
szerészek, orvosok, physiológok, mineralógok és mindenféle gyáro
sok. Itt nyert oktatást számos vegytanár, kik mai napig nem csak 
a német, hanem más országok egyetemi tanszékein sikerdusan 
működnek; itt avattattak be a tudomány titkaiba, szóval, Giessen 
volt a vegytudósoK Mekkája, s innét terjedt szét a világosság a ter
mészettudományok csaknem minden ágára. Nemsokára belátták 
a kormányok, hogy milly sok függ a vegytan kifejléaétöl az álla
mok anyagi jólétének fölvirágoztatására; és ekkor kezdek a tudo
mányosan kiképzett vegyész érdemét méltánylani. Névszerint An
gliában és Amerikában az, hogy valaki „Liebig tanitványa" volt, 
— a legbiztosabb ajánló levél gyanánt szolgált. 

Liebig föllépte óta egész uj élet hatotta át a vegytudományt. 
ö adta az első lendületet a vegytani tudományos kutatásokra, s 
megtnutatá, hogy az, a hová csak kezeit teszi, mindenütt fölfedezé
seket tehet. 

Régibb vizsgálatait Liebig egész 1838-ig leginkább a Poggen-
dorf-féle évkönyvben bocsátá közre, noha már 1831. év ótaGeigert a 
„Gyógyszerészet tára" czimü folyóirat kiadásában közremunkálása 
által segítette. E folyóirat 1832-ben a „Gyógyszerészet érkönyveiu 

czimet vette fel, mellynek szerkesztésében 1838. év óta Liebiggel 
együtt Wöhler is résztvett, — s ez időtől fogva nagyobb tekin
télyre emelkedett, és a tudomány jelentékenyebb terjesztője lön. 
1840-ben szükségesnek látták, czimet : „A vegytan és gyógyszeré
szet évkönyvei"-vei fölcserélni. Eddigelé ezen Liebig és Wöhler 
által szerkesztett és kiadott folyóiratból már 100 kötetnél több 
jelent meg. — Ezen folyóiratban, Liebignek a szerkesztésben való 
beléptével gyakran igen éles és csípős bírálatok jelentek meg. 

Az illy viták által Liebig tekintélye a tudós világ előtt nem 
kis csökkenést szenvedett; de tanítványai néha még nála is sokkal 
tovább mentek. Minden idegen érdem előtt tökéletesen szemet 
hunytak, és csak mesterükre forditák minden figyelmüket- 1847-
töl fogva a Berzelius által örökségképen hátrahagyott : „Évi tu-
dóíitások a vegytan, természettan, ásvány- és földtan haladásáról" 
czimü folyóirat szerkesztését vette át. 

Nem nagyobb és terjedelmesebb munkái, millyenek : ,.A regy-
tan kézi szótára," mellyet 1842-ben kezdett meg, s még máig sincs 
bevégezve, — és a „ Vegytan kézi könyve, tekintettel a gyógyszeré
szeire11 1843-ban, — idézték elö az ö nagy hír-nevét; — hanem 
egyedül azon számos vizsgálat s egyes fölfedezések, mellyekre 
hosszú évek során végbevitt munkálatai és ismert merész fogásai 
által jutott. — Mindazon eredményeket, elveket és nézeteket, 
mellyeket 16 év alatt fáradhatatlan szorgalommal szerzett és össze
gyűjtött, két nevezetes munkájában bocsátá közre. Az egyik „.4 
szerves vegytan, a mezei gazdaságra alkalmasra," megjelent 1840., 
és 1846-ban már 6-ik kiadást ért; a másik c/ime : „Állati vegytan 
(Thier-Chemie). vagy a szerves vegytan a phystologia- és patholo-
giára való alkalmazásában," kiadta először 1842-ben, és 1846-ban 

3-ik kiadásban jelent meg. Hogy pedig ezen két jeles munkájában 
foglalt tanait és elveit a nagy közönség számára is élvezhetővé 
tegye, irta ismeretes,, Vegytani levelek" czimü könyvét, melly előbb 
részletekben az „Allgemeine Zeitung"-b&n látott világot, s csak az
után adta ki egy kötetben, melly 1851-ben már 3-ik kiadást ért. 
Ezen közkedvességü, könnyen érthető szép munka csaknem minden 
európai mivelt nyelvre le van fordítva. Sajnos, hogy még magyar
ban nem bírjuk. 

Nem volt azonban könyv egyhamar, melly olly élénk moz
galmat idézett volna elö, mint Liebig „Mezőgazdasági vegytana". 
Egész uj világot árasztott a növény-physiologiára, s a mezőgazda
ságnak hanyatló félben levő elméleteibe uj életet öntött. 

Liebig igen nagy érdemeket szerzett magának ezen könyve 
által, mellynek egyátalában jótékony befolyását félreismerni lehe
tetlen; mert innét veszi kezdetét azon élénk érdek, melly minden 
oldalról a tudományos vegytan iránt ébredt. Liebig erélyes föl
lépte következtében a vegytan uj korszakába lépett. Az általa 
megkezdett munkát nemcsak számos és kitűnő vegyészek, physio
lógok folytatják komoly és erős kitartással, hanem a gazdák is 
tudják, hogy a mezőgazdasági vegytan elveitől minő hasznot vár
hatnak. 

Liebig érdemei legnagyobb elismerést az angoloknál nyertek; 
ezen gyakorlati nemzetnél, melly az üres elméletek és a gyakorlati 
hasznos közt igenis tud különbséget tenni, melly jól tudja, hogy a 
gyakorlat csak ugy biztos és czélravezetö, ha alapos elmélet által 
vezéreltetik és megfordítva. * 

Liebig jelenleg Münchenben van, hol a bajor kormány szá
mára egy roppant nagyszerű laboratóriumot építtetett, és most is 
tanítással s vegytani kísérletekkel foglalkozik. Liebigtöl még sokat 
vár a tudós világ. _ fc. 

Falusi reg. 
Csak egy fényes csillag ragyog még az égen, 
A nap mindjárt feljő, ha az is leniégyen; 
Hármat szól a kakas az eperfalombon, 
Ébred rá a béres és nagyokat gondol . . . 
Nem hogy miképen lesz ma a munka sorja, 
Hanem ha szép álma mégis igaz volna!? 
S mig tűnődik, gondol, s tekintget a résre, 
Megzavarja őt a pásztor kürtölése. 

A gazda is kijő, szélyelnéz a kertben, 
H o g y megigazitsa a mi nincsen rendben. 
Mi ne volna rendben? . . ha nem hogy az éjjel 
Nem érte-e a sors valami veszélylyel? 
Isten utja benne, hogyha érte volna! 
( A ki igy hisz, érez, — meg van az nyugodva) . . . 
Es fején kalnpját mcgbólintja szépen, 
S gondolatja felszáll hála-imaképen! 

A galamb turbékol, játszadozva reppen, 
Elszállnak a duczból a tornáczra ketten; 
Ott egy barna lányka búzát hint a földre 
S a bóbást, s a tarkát fölveszi ölébe, 
Mig azt czirogatja, elpirul az arcza, 
Szép szemét valaki hátulról befogta, — 
És rebegve kérdi : tán te vagy az Pista? . . . 
„ J ó reggelt, leányom" — mond az édes atyja; 

Látja ezt nz anyjuk s elmosolyg fölötte, 
A mint a gerjesztőt a tűz alá tette; 
Képzelete szárnyán visszaszáll a múltba, 
Mikor neki is volt még efféle dolga. 
Aztán hogy mint anyja a szép Erzsikének 
A dolgot ne hagyja csak tréfás beszédnek, . . . 
Megdorgálja szépen, hogy igy s ugy nem illik — 
Olly szót kiejteni leánynak tudnillik. 

Ez alatt a nap is fennragyog az égen, 
Sürgés-forgás zaja hangzik át a légen; 
Meghúzza az ö r e g a kisebb harangot, 
{Csak igy hívják már őt, mióta elaggott) 
A hivő keresztyén j ó l figyel e hangra, 
Mig munkához togna — elmegy a templomba; 
Buzgó könyörgéssel megujitja lelkét, 
Sükerrel, haszonnal végzi dolga rendjét. 

Felporzik az utcza, kasza kapa csendül, 
Majd itjak dalától a mező megzendül; 
E zengésbe vegyül a pacsirta dalja, 
S a danát az ég is gyönyörködve hallja! Fejes István. 



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

(FoiruUi.) 

Petneházy könnyű vérét nagyon megzavarta ez a legutolsó hir. 
Szeretelt volna benne kétkedni, lehetetlennek találni, hogy Tököli 
Imrét, kit maga a szultán tett királylyá, magyarok fejedelmévé, 
most egy török szeraszkér elfogja és lánczokba veresse; azonban 
jól tudá, hogy Ihánzáde a szüntelen kóborló Mehlevi dervisek ut
ján mindenről, a mi a török birodalom határai közt történik, jól 
szokott értesülve lenni, s utoljára — a török rendszer mellett ez 
sem volt lehetetlen, kivált miután a szeraszkér Sátán Ibrahim, s a 
nagyvezér Fekete Ibrahim Tökölit személyesen, a magyarokat pedig 
átalánosan gyűlölték. 

Azonban, hogy e felöl bizonyosabbá legyen, visszament Abdi 
hoz, kire félórát várakoznia kellett, mig a fürdőből kijö; az alatt 
szóbeszédbe elegyedett az előszobában ácsorgó csausztisztekkel; 8 
szóba hozta, ha nem kapott-e a basa Nagy-Váradról valami izene
tet. Azok közöl egyik azt felelte rá, hogy onnan nem; hanem 
Egerből. - Rosz kedve volt-e, vagy jó az izenetvétel után? — 
Bizony nagyon rosz. 

Á kijövő basa azonban most is szokott atyai nyájasságával 
fogadá Petneházyt, mint szokták szives atyák fogadni leányuk be
vallott szerelmesét, a kiben ök is meg vannak nyugodva. Behívta 
magához alvó szobájába s szokás szerint kévét és pipát adatott neki. 

Petneházy többször megkísérté, hogy Tökölire vigye a beszé
det, de a vén török vezérből e tárgy felöl nem lehete választ ki
csalni. Ugy tett, mintha ó tudna erről legkevesebbet s segített ö is 
találgatni ifju vendégének. 

Egyszer aztán azt kérdi tőle Petneházy : „Mi hir Egerből?" 
Erre a kérdésre ránezba vonult a basa homloka, látszott rajta, 

kogy ez a kérdés boszantja. 
— Bizony fiam, Egerből rosz hir jött. Ismerted a kassai ku-

ruezparancsnokot, Pttróczyt? 
Ez Petneházynak testi lelki barátba volt; azonban a török 

légkör annyira hatott már az fju lelkére, hogy jónak látta, né-
mellykor nem tudni azt, a mit tud. 

—• Nem ismerem. Feleié közönyösen. 
A basa gyanúsan nézett szemei közé; kávéját megkavargatá, 

egyet szürcsölt belőle fogain át, s hosszú vártatva ki monda : 
— Ez a hitszegő kutya átadta Kassát a római császárnak. 
Petneházyt ez a hir nagyon megrendité; alig birta elrejteni 

felindulását; hogy Petróczy, az elégületlenek legszivósabbika, fel
adja a rábizott Kassát, felső Magyarhon kulcsvárát, a protestáns-
felek első védbástyáját; ez több mint árulás, ez elárultatás! Most 
már bizonyos, hogy Tököli"el van fogva, hogy a török porta a ma
gyarokat a millyen magasra fölemelte, ollyan magasról ejtette le. 

Petneházynak minden csepp eszére szüksége volt, hogy meg-
zavarodását eltitkolja, most már ugyancsak örült raja, hogy elta
gadta Petróczyvali barátságát.ö is elkezdte azt hütelennek szidnia 
basa előtt. „Mit fog majd erre Tököli mondani?" 

A basa megveregeté fiatal vendége vállát bizalmasan s azt 
feleié rá : 

— Ezt majd megkérdheted tőle nemsokára magad. 
Petneházynak erre a válaszra ollyasmi jutott eszébe, mintha 

Tököli ezóta már a magas mennyekben lehetne s rövid nap alatt 
neki is utána kellene menni. Még is több magyarázatot akart hallani. 

— Hogyan gondolod ezt, Abdurrahman? 
— Ugy, hogy Tököli ez óta Sztambulban van s rövid időn 

téged is oda foglak küldeni. 
(Ertem, a fejemet. Gondola erre magában a kuruezvezér.) 

(Folytatása rtkc-ik i 

László Károly levelel Amerikából. 
V I I . 

A T e h u a n t e p e k i k irándulás fo ly ta tása s vége. 

Ész. szél. 24° 46 ' ; greenw. nyng. hossz. 80° 33' . Július 4-én. 
Február 12-én Tehuantepeket elhagytuk,„La Chivela" fe lé . A hegyek 

között utunkból kitértünk egy melegvizű forrás megnézése végett, melly 
attól '/a német mérföldnyire van a magas, sziklás hegyek közötti keskeny 
völgyben. A viz csak lágy-meleg, és izleléssel benne semmi ásvány-izt nem 
éreztünk. „La Chicelába" setéttel értünk, kissé fáradva s nagyon éhesen. A 

főmérnökkel s a társulat orvosával (mindketten egyesült-statusiak) órákig 
beszélgettünk, s gyomrom már szinte kényszeritett, hogy Őket utazó vendég
látási kötelességükre figyelmeztessem. Midőn a társulat titoknoka, születé
sére nézve német, s mindkettőnknek j ó ismerőse, haza érkezett, s ez szá
munkra hamarjában j ó vacsorát készíttetett, melly miatt a főmérnök, ki iránt 
én hálára kötelezve nem vagyok, (de az ő résiéröl irántam ezt nem mondha
tom) pirulhatott volna. 

Február 13-án Almoloyán keresztül „KI Bario" nevü rongyos indián 
faluba mentünk, hol szállást alig tudtunk kapni. Innen másnap reggél „Pe-
tapa" és „Santo Domiugo" indián falucskában keresztül egy barlangot nézni 
mentünk, melly El Bariótól mintegy */ t német mérföldnyire esik a legkö-
lebbi hegyoldalban. Lovainkat a völgyben hagytuk egy gyermek gondvise
lésére, s mi indián vezetőnkkel a meredek, sziklás fákkal, bokrokkal s juh-
szalagokkal sűrűn benőtt hegyoldalon félórai izzadás után a barlang szájához 
feljutottunk. Vezetőnk a hátán hozott szurkos fenyőből hasogatványt csinált. 
Abból mindegyikünk egy-egy csomót vett egyik kezébe s a másikba egy 
gyertyát s vezetőnk elől (a tartalék hasogatványnyal hátán) biztos, otthonos 
léptekkel haladt, s mi őt tartózkodva követtűk a tágas nyilason le 40—50 
lábnyira egy kis tóhoz, mellynek tiszta, hideg vizéből jó t ittunk. Innen, hol 
fel, hol alá bujkáltunk, mászkáltunk a barlang ágaiban fél óráig. Vezetőnk 
monda, hogy a barlang több mérföldnyi hosszú; de mi, részint, mert semmi 
ujat nem láttunk, részint mert még az nap 3 % német mérföldet kellett lova
golnunk, a vizsgálódással felhagytunk. Alakjára s alkatrészeire nézve a bar
lang az aggtelekihez hasonló, de nem olly szép, nem olly nagyszerű, nem olly 
érdekes. A barlangtól lemenés közben akaratunk ellen többször leültünk. 

Mire leértünk, dél volt, s indultunk „San Jüan Guichicoce"-be. Utunk 
hegyes, völgyes vidéken ment keresztül s igen köves volt. A meredek-hegy
oldalokon kigyózó ut néhol annyira ki volt már vágva a lovak s öszvérek 
lábai által, hogy az omladozó toronyba vezető kőlépcsőkhöz hasonlított. 
Hegyről hegyre mászva, végre naplemenetkor feljutottunk San Jüan Gui-
chicovehez, melly a főhegylánczból kinyúló kar lapos tetején van rendetlenül 
elszórt viskóival elterülve, mintegy 30 holdnyi földön. A z 5000-nyi mive-
letlen, csaknem félvad lakosság a hajdani ,,fl/ye"-tribus maradéka. Ezen 
lomha, dologtalan, gyáva nép az alant levő völgyekben tengerit, ezukor-
náüat, rizst, paszulyt s más főzeléket termeszt, leginkább csak a maga szük
ségére; mert, ha többet termeszteni alkalmatlan helyzetük és lustaságuk 
engedné is, azt — piaezhoz közel nem levén — el nem adhatnák. Marhájok 
kevés van, de öszvéreik száma ezerekre megy.Ezeket ők rendkívül kegyelik, 
mondhatni imádják. Azt mondják, hogy minden kis öszvér világra jöttével 
szoktak az összesereglett indiánok, égő gyertyákkal kezükben, énekelni s 
imádkozni, hogy az Isten azt tegye hosszú életű j ó állattá, öszvéreiket a 
guichicovei indiánok igen kiméük; azokra sok terhet sohasem tesznek, s 
gyakran lehet látni, hogy hegynek menet még azon tehernek is egy részét 
az indián a maga hátára veszi, öszvéreikre ritkán ülnek fel, hanem azt gya
log menve vezetik, vagy hajtják. — A tartomány kormányzója az útépítő 
társulatnak, a szerződés szerint, tartozik segédkezet nyújtani, p. o. a népet 
illő fizetésért munkára szólitni. A kormányzó a guichicoveiakat is felszólí
totta, hogy öszvéreikkel menjenek a társulatnak dolgozni, utasokat s pod-
gyászokat szállitni, egy öszvérért dollár napi-dijért. Nem akartak. Erre a 
kormányzó hat Juchitáni nemzetőrt küldött hozzájok, őket kényszeritni. A 
mint a nép megtudta, hogy ezek jőnek, a falut üresen hagyták, az erdős 
hegyek közé mind szétfutottak. Ez mutatja harcziasásgukat is. — A z utas a 
falu helyzetét látva, természetesen kérdi magától, hogy mi inditotta e népet 
arra, hogy ott építsenek falut, hova madáron kivül egyéb állat alig juthat? 
Azt hinné az ember, hogy a hódító Corte* fegyvere elől menekültek, rej
tőztek odn; de a nép közt élő regéből ugy látszik,hogy Cortes őket már 
ott találta. — A faluban egyetlen nevezetesség egy , valami 50 mázsás 
harang. Mikép vitték azt oda, hova öszvérek hátán lehet csak terhet fel
vinni? V a g y , ha ott öntötték, ki öntötte? A harang egy alacsony ha
ranglábon áll, s rajta az egyik oldalon durva kiálló betűkkel ez van : felső 
körirat : „Boque Gallasdo Gotemador. Bit Páter Dominice ora pro nobis," 
az alsó körirat ez : „Fray Jósé Mariano Palmno cura y presidente, Sancte 
JohannesBaptista ora pro nobis." A z egyik oldalon középen van: „A.i767u 

az ezzel átelleni oldalon durva három kereszt, mellyek közöl a középső na
gyobb . Ezeken kivül a harang derekán van öntve három gyík, a Santiago 
rendjele. Ezen harangon kivül van más két kisebb harang, mellyek 1774-
ben öntettek. 

Mig itt mi a harangokat néztük, észre sem vettük, hogy a kíváncsi nép 
körénk sereglett, minket bámulni. En közöttök szét nézve, látóm, hogy külö
nösen egy kis gyermek útitársam mögött ennek lángszinü piros haját mély 
elmerüléssel bámulta. Erre figyelmeztettem útitársamat, ki a gyermek látása 
végett hátra fordult. A kis gyermek útitársam még pirosabb szőrrel és szep-
lövel borított képét megpillantván, megijedt és sikoltva futott hazafelé. — 
Épen akkor két asszony a templomajtót zárta. Kértük őket, engedjenek 
bennünket egy pillanatra bemenni. „ I g e n " — feleié az egyik — „ h a adnak 
Önök sz. Jánosnak egy mediót" ( ' / l 6 dollár ezüst pénz). Megígértük s a szent 
kapu elöljünk megnyílt. De milly kellemetlenül lépettünk meg, midőn tem
plom helyett magunkat csak tetőtlen négy fal között találtuk. A templomnak 
négy fala egészen fel van épitve, de a tornyok és boltozatok hiányzanak. Az 
épület bárha már korhadó félben van, mutatja az épitŐ j ó Ízlését és építészi 
tudományát. A z oldalajtók be vannak falazva. A főajtóval szemközt, a nagy 
hosszúkás négyszög végében, áll egy pálmafa levéllel fedett szín. Ez alatt 
van az oltár és néhány életnagyságú faragott kép. Egy oldalti lóczán sok 
apró (2—3 láb magas) j ó művészi kézre mutató régi, csonka, béna faragott 



kép van nyugalomra félre téve, mint szolgalatra már alkalmatlanok. A mint 
az oltárhoz értünk • az azon lefejezve térdelő Sz. János előtt álltunk, az 
asszonyok figyelmeztettek bennünket ígéretünkre s mi szavunkat beváltot
tuk. A mint n többi szentek faragott képeit sorra néztük, mindegyik számára 
kértek az asszonyok tőlünk egy-egy mediót. A templomot illetőleg a nép 
szájában az a rege él, hogy 
midőn Cortez azon helyet 
meghódította, elhatározta 
runaát. ott egy derék tem
plomot épitni. Az ördög 
megjelent neki s az építést 
csak azon feltétel alatt en
gedte meg, ha a hozzá meg
kívántató követ Cortez maga 
fejti, a maltert tojás fehéré
vel csinálja s a templomot 
egy éjjel a hajnali kakas
szóig bevégzi- A két ehü 
feltételnek Cortez eleget 
tett. de a hajnali kakas-ktt-
korikolásig n templomot 
csak annyira épithette. minr 
most áll. - a mostani indiá
nok azt hiszik, hogy hiában 
való dolog volna nekik meg
kísérteni, bevégezni azt, a 
mit a hatalmas Cortez kép
telen volt felépitui. 

Én l.'.tvan falubeli vis
kókat, a lomha szegény né
pet, a még fel sem épült s 
már romnak mondható is
tenházat ; s tekintve azt, 
hogy a gyermekek iskolák
ban nem neveltetnek; látva 
azt, hogy mig a nép földhöz 
ragadt szegény, a pap éven
kint 8 — 1 2 ezer dollárt csinál magának 

A vitézi o r i z i í g o s s i k e tn é m a-ne ve ló i n t. éz e t. — (Lfíeel a szöveget 4 1 4 . lapon.) 

ha vannak, kiket balsorsuk éjszakára ide szorított. Vacsoránk állott mara
dék törött paszulyból, főtt sonkából, kétszersült kenyérből és fekete kávé
ból. Ágyunk volt egy tábori nyoszolya, minden ágybéli nélkül. Reggelink 
volt : a vacsora második kiadása, egy egy pohár pálinka pótlékkal. Lovaink
nak tengeriből egy-egy abrak este s egy reggel ; s ezekért fizettetett velünk 

az Egyesült statusi foga
dás .V a dollárt ( több mint 
11 pft.) — Midőn reggel 
útra indultunk Suchil-felé, 
meglepetve láttuk, hogy az 
ut ceaknem járhatlan volt a 
felvágott mély, u j , agyag
sártól, sokkal roszabb mint 
mikor először ott keresztül 
mentünk. Azóta a déli ré
szen egy csepp esö sem volt, 
ott mindig száraz szelek fúj
tak e a felhó'tlen égről a nap 
perzselve sütött, itt pedig 
az uton feneketlen sár s az 
egész természet olly vidám, 
mint a teremtés 7-kc napján 
volt. — Igy volt ez Snrhilig 
a igy onnan le Minatitlánig. 
Milly roppant különbség van 
az Atlanti és Csendes tengeri 
lapályok között, mellyeket 
ogymástól csak 18 — 20 né
met mérföldnyi táv vá
lásit el! 

Utánunk este a Kali
forniából jöt t utasok (szám-
szeri nt mintegy 70-en) és a 
posta is megérkeztek, több
nyire kifáradt őszvéreken, s 
némellyek gyalog, mert ősz-
vérjök a nagy sárban kiál-

egyet sóhajtottam s a civilisatio és,lott, kidőlt. Reggel a „Such i l " gőzösön indultunk le. A z utasok, kik majd 
felvilágosodásnak ide miiiélelőhbi eljutását kívánva, társammal tanyánkra mind el voltak látva 5—fi csövű pisztolylyal, jól mulatták magokut a ho-
hallagtam, melly — bár házigazdánk spanyol kívándnrlott, tapasztalt, an-. moktorlntokon s partszéleken sütközŐ vagy alvó alligátorokra (amerikai 
gólul is beszélő s meglehetős miveltuck látszó ember volt — a többi nyomó 
rult indián viskóktól sem külsejére, sem belsejére nézve nem különbözött 
A z épületben két szpbn volt. mellyek egyikébe az titezdröl is nyílt egy ajtó 
Ez, ugy látszott, vala- , 
hol boltul volt hasz
nálva e most a gazda 
e gazdasszony háló
szobája lett. A másik 
nagyobb szobában hált 
a gazdasszony apja, s 
az szolgált éléskam
rául, konyhául és ebéd
lőül. A szobákon ablak 
nem volt, azok padlóz
va, padlásolva s me
szelve nem voltak. — 
Csekély vacsoránkon 
tul esvén, a házÍHSz-
szor.y a nagyobbik szo
bában egy rácsozatra 
terített gyékényre mu
tatva monda, hogy ha 
nyugodni akarunk, ott 
van ágyunk. Nyereg 
zsákjainkból s levetett 
ruháinkból vánkosokat 
csinálva, lefeküdtünk. 
.- nyugodni akartunk, 
erőködtünk, de a gyé
kényen k e r e s z t ü l a 
rácsnak minden vesz-
szöjét s csomóját érez
tük, s örültünk mikor 
virradni kezdett, hogy 
szenvedésünknek vége 
lett. Reggeliztünk K 
indultunk. 

Ez nap visszaér
tünk a már előbb em
iitett 5 % mérföld tanyához s kénytelenek voltunk éjjelre e2cn nyomorult 
szálláson maradni. 

Ezen tanyán csak egy épület van, s ez áll egy hosszú, széles levelek
kel fedett rongyos színből, mellynek egyik vége konyhául, a másik pedig 
éléstárul ée ebédlőül szolgál s éjjelre az egész szálló-szobául használtatik. 

H.-irom magyar husz í r Vogherában 

j krokodilok) 8 a fákon ugráló majmokra intézett pufFogatással. Bárha utunk-
j ban n viz alacsonysága 'miatt többször megfeneklettünk és sokáig vesződ
tünk, 1 2 óra alatt Minatitlánba értünk. 

Visszapi l lantá
sok az o lasz had

j á r a t r a . 

Sokáig fog még 
a világ a lefolyt rövid, 
de eredményeiben igen 
fontossá válható hábo
rú eseményeiről irni. 

A z egyes hadi 
tények részletei csak 
most fognak mindin
kább kibontakozni s 
m i n d e g y i k n e k fog 
akadni megirója, meg-
örökitője. — Mi is ki-
szemelendnnk idősza
konként egyes mozza
natokat a felmerülő 
visszaemlékezésekből s 
k ö z l e n d j ü k azokat, 
mellyek közelebbről 
érdekelhetnek. A kö
vetkező rajzzal kezd
jük közléseinket. 

I. 
Három magyar fansaár 

Vogherában. 

A hadjárat első 
szakaszában történt, 
midőn az osztrák had
sereg ntégPiemontban 
állott. 

Majus 12-kén a kémszemlén visszamaradt három huszár; ezeket ül
dözőbe veszi számtalan olasz Iándsás; utjokba esett Voghera piemonti 
város, melly több ezer lakossal bir. Itt nagy tömeg állja el utjokat e kény
szeríteni akarják a huszárokat a megadásra. De ezek nem gondolnak a 
veszélylyel, neki vágtatnak a tömegnek; az egyik huszárt egy golyó 





földre teríti, de él még lova, ezt megragadja a másik két huszára azzal együtt 
utat vágva maguknak, szerencsésen, sértetlenül táborukba érnek. A két 
megmaradt huszár neve Faragó és Dózsa, a meghalté Biró volt. — Annak 
idejében táviratilag jelentették e vitéz tettet. 

A váczi országos slkelnéuiA-nevcIÖ Intézet. 
V á c z város Pest közelében a többi között egy jeles épülettel dicsek

szik, mellyben egyike legjótékonyabb országos intézeteinknek már több mint 
félszázad óta ütötte fel tanyáját, s azóta folyvást áldásdus sikerrel működik. 
A siketnémák nevelöházát értjük, mellynek rajzát a tullapon közöljük. 

Európa nyugoti országaiban már régebb időkben keletkeztek illynemü 
intézetek. Régen belátták ott , hogy minden emberi nyomor és testi fogyat
kozás között legszánnlomra méltóbb a siketnéma sorsa, különösen az ollyané, 
a ki nevelés nélkül maradt s ennek következtében elmetehetségeinek, testi 
ügyességének hasznát nem vehetvén, az emberek társaságában mint egy szám
űzött ugy tévelyeg, nem részesülve örömben, bánatban; nem ösmerve sem 
saját, sem az emberinem rendeltetése czélját, sem nem tapasztalván elméjé
nek fokonkénti fejlődését. Irtóztató csendben és hangtalanságban látja le
folyni napjait — gyakran gyötörve vágyaktól, mellyeket betöltenie lehetlen. 
Százszorta szomorúbb állapot, mint még a született vaké is! s könnyen vál-
hatik valódi állatias tengesse. 

A régi világban nem fogták fel az illy szerencsétlenség nagyságát éa a 
eiketnéniát ugy tekintették, mint az Istentől eltaszított esztelen lényt, kit 
megvető irtózással kerültek s ollykor a leggonoszabb tettek végrehajtására 
használtak, sőt voltak népek, kik ha gyermekeiken a siketnémaság jeleit ész
revették, azonnal kivégezték őket. 

A kor és miveltség haladásával azonban itt is felvilágosodottabb, em-
beriebb szempontok vergődtek túlsúlyra. Nem csak, hogy belátták mindin
kább a siketnémák állapotának valóban könyörületre méltó mivoltát, hanem 
a baj lényegét vizsgálván, neveltetésük lehetőségét és rendszerét is feltalá-
lák. Bebizonyulva látták azt, hogy a siketnémáknál a siketaég és némaság 
nem egymástól különböző okokból származó fogyatkozás, hanem sokévi ta
pasztalás bizonysága szerint a siket szótalanságának oka rendesen nem a 
nyelv, sem az ész, hanem egyedül a halló szervek hiányos alkatában rejlik; 
hogy épen olly szólószervekkel bir, mint akármclly más ember s azokat csak 
azért nem használhatja, mert hallása nincs. Látja, hogy mi, ha beszélünk, 
ajkainkat mozgatjuk, de változatos hangjainkról fogalma nincs. ( A más nemű 
némák csak a ritka kivételek közé tartoznak, e ezek is kétfélék: 1) halló né
mák, kik hiányos szóló szerveik miatt nem képesek beszélni, de hallás utján 
ípen ugy elérhetik lelki képeztetésüket, mint a vakok; 2) tompa elméjű né
mák , kik gyönge észbeli fogékonyságuk miatt, a szavak és beszéd hangjait, 
értelmét magukévá nem tehetik.) 

Már a X V I I . s X V I I I . században kezdek tehát itt-ott belátni s egyes 
példákon tapasztalni, hogy a süketnémák sanyarú helyzetén nevelés által nem 
csak segíteni lehet, de azok oktatás által majd mindennemű emberi foglalko
zásra alkalmassá tehetők. Legnagyobb érdéin illeti c részben de l'Epée lel
készt Francziaországban s Heinicke Sámuelt Németországban,kik a mult szá
zad második felében elsők találták ki a siketnémák oktatásának alapos rend
szerét. Ezek példáján indulva támadtak idő folytán a többi intézetek, ugy 
hogy jelenleg Európában mintegy 150, Amerikában fi s Ázsiában 1 siketnéma
intézet van, mellyekben közel 5000 siketnéma növendék részesül oktatásban. 

Térjünk most már közelebb a mi intézetünkhöz. Bécsben, Mária Teré
zia császárnő uralkodása alatt 1779-ben alakult egy illy intézet. Ennek nyo
mán támadt a mienk is. Ugyanis a gazdag gömörmegyei birtokos s tudomá
nyos szenvedélyű Cházár András (Császár) egy ideig Bécsben tartózkodván 
s többi között az ottani siketnéma-intézetet is meglátogatván, eunek jóté
konyságát s czélszerűségét belátta. Haza jővén, minden gondját oda irányoz
ta, hogy e szerencsétlenek számára hazánkban is létesíttessék illy növelde. 
Azonnal meg is kezdé itthon n a pénzgyüjtéat, a mi szép sükerrel haladt elő
re. Cházár nemes törekvése dicsőült I. Ferencz királyunk által is megtudat-
ván. az Ő felségének a m. kir. Helytartótanácshoz 18C0.évben kibocsátott ren
deletével nem csak teljesen méltányolva lőn, hanem az ügyet a király vette 
legnagasb pártfogása alá és Cházárt az e czélra gyűjtendő adakozások be
szedőjévé kinevezte. Igy sikerült még azon évben 80,000ftot gyűjteni a siket-
nénm alap részére, mihez ő felsége a király 5000 fttal járult , oda ajándékoz
ván egyszersmind az egykori váczi püspöki lakot is az intézet helyiségéül. *) 

Már 1801-ben négy hazánkfia küldetett Bécsbe olly czélból, hogy ma
gukat a siketnéma-tanrendszerben kiképezzék. Ezek 1802. aug. 15-én kezd
ték meg Váczon hivatásukat, Simon Antal igazgatása alatt; ezt követte fi 
évi működése után Schwartzer Antal , szegszárdi születésű hazánkfia, ki 34 
éven át e téren szerzett tapasztalatait jeles könyveiben hagyta hátra. Jelen
legi igazgatója Zsigmondovics Pál. 

Nézzük közelebbről az intézet belszerkezetét. Czélja — mint az eddig 
mondottakból kitűnik: — a siketen született vagy kora megsiketülés követ
keztében szólni nem tudó, azaz: néma gyermekeket a polgári társaság hasz
nos tagjaivá képezni. A tanítási nyelv, a szülök kívánsága szerint, magyar 
vagy német. Minden növendék tanul valami mesterséget vagy művészetet; a 
leányok női munkákban gyakoroltatnak. A nevelés 6 — 7 évre terjed s ez idő 
alatt minden növendék megtanul irni, olvasni, számot vetni; s ismereteket 
szerez a természetrajzban, földleírásban, vallás- és rajztanban. 

Surdomuti 
* ) A z intézeti épület homlokzatán e felirat olvasható: „Fovendb , Instiloendiniue 
mutis, Frantiscus Imperátor Augnatus et Rex Apostoliéul." 

A z intézet mindjárt kezdetben, közvetlen a Helytartótanácstól függővé 
tétetett s eleinte 60 siketnéma növendékre volt alapitva, mi azonban az or
szágos adakozások tökepénzeinck kamatjaiból létre nem jöhetett. E szerint 
1852-ig csak 30, ez időtől fogva pedig, a kamatok növekedése következté
ben 43 növendék élvezi az országos alapítványokat. Ezeken kivül van még 
20 magán alapiványi növendék, kik az egyes jóltevök által lefizetett 20UO pft 
tökepénzek kamatjaiból láttatnak el. Ezen két rendbeli növendékek közé te-
betősb szülök gyermekei is fölvétetnek 120 pft évi díjért és amazokkal min
denben egyenlő tartásban részesülnek. — Tekintélyesb családok gyermekei, 
az intézetben bülön kiképeztetést e ellátást nyerhetnek, miről az intézeti igaz
gatóság gondoskodik; — helybeli gyermekek pedig, vagy ollyanok, kik az 
intézetbe föl nem vétetnek, a tanórákra szabadon járhatnak, csak a könyvek 
és Írószerek használataért kötelesek az intézeti pénztárba 10 pftot fizetni. 
Összesen mintegy 80 növendék nyer jelenleg oktatást az intézetben, kikkel 
az igazgatón kivül 1 lelkész, 3 tanár és 1 rajztanító foglalkozik. 

A mi az intézetben uralkodó tan- és nevelési rendszert illeti, erre nézve 
Kollonics Antal volt igazgatója egy pár évvel ezelőtt megjelent derék czik-
kében (Vahot , Magyarország és Erdély képekben I I . köt.) e következőket 
jegyzi meg. Minden siketnéma gyermek, midőn az intézetbe kerül, hoz magá
val egy , az ő köréhez alkalmazott teimészeti jelnyeltet, mellyen ő, mint a 
halló egyén, valamelly nemzeti nyelvet megtanulni képes. S miután a siket
néma gyermek képeztetése nem a halló, hanem a látó érzékeken alapul, szük-
eéges, hogy minden élőszó értelmét a jelszavak által felfogja és ezekkel saját 
gondolat ját közölni képes legyen; miért is mihelyt a siketnéma gyermek az 
intézeti oktatásba bevezettetik, azonnal elkezdi a tárgyakat nevezetök szerint 
s tulajdonságaikkal együtt megismerni, mellyeket eddig részvét nélkül bá-
mnlva szemlélt. 

Legelső tanitása a siketnémának: a betűk leírása és természetszerű han
goztatása s a Bonetféle Abc-nek megtanulásából áll (mi a kéz ujjai nak vál
tozatos alakitásán alapul); ez osztályban a tanitó figyelmezteti növendékeit,, 
mikép lesz egyes betűk összerakásából egész szó és értelem. — Eleinte csak 
olly szavakat ismertet meg tanítványaival, mellyeket érzékeik felfoghatnak, 
és csak akkor, ha már számos illy szavakat tudnak jelölni, továbbá, szóval és 
Írással megnevezni, léphet át az elvont tárgyak tanításához. — A z első osz
tálybeli tanitó foglalatOBsága tehát a fő,-mellék,- és igenevek nemeit, és ezen. 
kivül a számnevek értelmét, jelek által növendékeinek megmagyarázni. 

A második osztályban a tanítás a nyelvtudomány elemi részeinek okta
tásából áll. Legelőször is megismerkedik a növendék a névmásokkal, fő és 
melléknevekkel, igékkel, clől-utóljárókkal s határozókkal. Mindez gyakorlati 
példákkal, kérdésekkel cs feleletekkel világosittatik fel, mi által képessé vá
lik a siketnéma, saját gondolatait rövidebb mondatokban kifejezni. Ugyanez: 
osztályban megtanulja a számadás négy első nemét, és elkezdi a vaíláabeli 
első fogalmakat ismerni. 

A harmadik osztályban előjőnek a mondattan részletei, a kötszavnk, 
a foglalómód, a közbenvető és származtató szavak használata; a nyelvtudo
mány szabályai gyakorlati példákban, bővebb értelmek kifejezésével előadat
nak, továbbá több tagu és sorú számokkal munkálatok tanittatnak. Ezek 
mellett ismereteket nyernek a természetrajzban, földleírásban s főleg a val
lástanban. A váczi intézet tanárai 1838-ban egy szótárt készítettek, melly
ben minden szónak jelét leirtok, mi által a jelnyelv könnyebb megtanulását 
és megérthetését megalapították. De hogy az intézeti nevelés minél inkább 
megfelelhessen czéljának, s hogy az innen kilépendő siketnémák a jelnyelv
ben járatlan embertársaikkal is gondolataikat könnyebben közölni legyenek, 
mindhárom tanosztályban fő figyelem fordittatik a kimondásra, vagyis hang
nyelvre, melly különféle mesterséges fogásokkal segittetik elő. 

Ezek fővonalai a váczi országos intézetben divatozó rendszernek, s nz 
intézet jótékonyságát s rendezettségét mindenki, a kinek alkalma volt azt 
közelebbről megismerni, örömmel ismerendi el; azt azonban tagadni szintén 
nem lehet, hogy az sokkal kisebb alapra van még most is fektetve, semmint 
a szükségnek teljesen megfelelhetne. Ki van számitva, hogy Magyarországon 
minden 100 siketnéma gyermek között csak egy részesül oktatásban, azért, 
mert a többinek hely uem jut. Pedig vájjon kiknél kívánatosabb a nevelés 
jótéteménye inkább, mint a szegény, szánalomra legméltóbb siketnémáknál? 
Más civilizált országokban kivétel nélkül minden siketnéma részesül oktatás
ban. A váczi intézetből minden tanév végével 10—12 növendék lép ki; ezek 
megürült helyeire mintegy 40 folyamodvány jő az igazgatósághoz évenkint; 
ez is roppant sok, és pedig hány apa és anya lehet az országban, a ki nem is 
tudja, hogy szerencsétlen gyermekeik számára illy intézet létezik! — Már 
több izben fejeztetett ki azon óhajtás, vajha a siketnémák elemi oktatására az 
ország egyes kerületeinek fő helyein alsóbb, a hon fővárosában pedig a pol
gári műveltség minden ágában leendő oktatásra nézve egy fő siketnéma-ne
velőintézet létesülne! 

Azon reménynyel zárjuk be ismertetésünket, hogy elvégre az e rész-
beli hiányt is pótolni fogja az idő! 

* a 

• 
A z intézetbe leendő fölvételt illetőleg a következőket szükséges tudni. 

Szegény eorsu szülők, kik gyermekeiket az intézet növendékei közé fölvé
tetni óhajtják, tartoznak előmutatni : 1) a keresztlevelet, mellyböl kitűnjék, 
hogy a gyermek 9 évesnél nem ifjabb s 14-nél nem idősb; 2) orvosi bizo
nyítványt, hogy a gyermek nem tompa-clméjii és siketségén kivül más testi 
fogyatkozásban nem szenved, továbbá, hogy a természetszerű himlőzést 
kiáltotta, vagy sikerrel beoltatott; 3) a rendőrhatóságtól kiadott szegénységi 
bizonyítványt, mellyben a szülék polgári állapota s gyermekeik száma ia 



érintve legyen. — Ezen három hiteles okirat, Ő cs. kir. Fensége, Magyar
ország fókormányzójához intézett kórvényhez csatolva nz illető hatóság 
utján a cs. kir. Helytartóság egyik osztályához benyújtandó, honnan az 
Váezra, az intézeti igazgatóság hivatalos használatául megküldetik, melly 
az efféle kérvényeket minden tanév végével, az üres helyek betöltése végett 
felsőbb helyre fölterjeszti; — az eredményről az illető szülék, vagy jóltevők 
hivatalos uton értesittetnek. — A z ingyenes osztályba fölvett siketnéma 
fi- vagy leánygyermek, egy öltözeten kivül, legalább is négy pár fehérruhá
val ellátva, október hó első napjaiban Váezra elhozatván, az intézeti igazga
tóságnak bemutatandó. 

Azon szülék vagy jól tcvők, kik gyermekökért 120 pft. évdijt fizethet
nek, — a föntemlitett orvosi bizonyítvány mellett, egy öltözeten kivül, 6 
pár fehérruhával ellátva, az illetőt akármikor elhozhatják az intézetbe. E 
díjért a gyermek oktatást, orvosi segélyt,sőt élelmezést és ruházatot is nyer. 
— Olly családok, kik gyermekeik számára az intézetben külön oktatást, 
nevelést és eltartást kívánnak, az intézeti igazgatósághoz utasíttatnak. 

Egyes siketnéma gyermek képeztetésére 2000 pft. tőke lefizetésével 
örökös alapítványt lehet tenni, minek következtében az alapítónak, vagy az 
általa kirendelt utódnak joga van, egy siketnéma gyermeket a képeztetés 
idejére (6—7 évre) kinevezni s ennek kiléptével az alapitványt más egyénre 
ismét átruházni. A z efféle alapítvány örök időre fentartja a szerző nevét, mi 
okból ezen magán alapitványi növendékek vas ágyaira a szerző vagy alapitó 
neve föliratik. 

A z eddigi alapitók következők : Zsolnai Dávid, veszprémi főprépost; 
Kolozsvári Sándor, veszprémi kanonok; Fuchs, Wurm és Kluch, nyitrai 
püspökök; cs. kir. Pest város; gróf Nádasdy Ferencz, mint váczi püspök 1, 
mint kalocsai érsek 2, Draveczky Ferencz, esztergami kanonok; a nagy
váradi káptalan; Erdélyország; gróf Batthyány, Z ichy ; Jankovics Márton, 
alesperes és jankováczi plébános; özv. Jeszenovszky szül. Joannovich Mag
dolna ; — Király Antal, siketnéma intézeti tanár: Ürményi Ferencz; özv, 
Csuzyné szül. Talián Rozália; Gáspárik Kázmér, váczi főprépost; Ebner Jó 
zsef németujfalusi plébános. 

T Á R 
W i § e léghnjó-niazása . 

Nemrég olvastunk Wise azon tervéről, hogy Amerikából Európába 
léghajón akar átutazni. Ö, Lamountain, Gager és egy amerikai lap tudó
sítója tettek is léghajón nagy utat, de csak St.-Louisból Uj-Yorkig. Azon
ban ez is legnagyobb a léghajón eddig tett utak közt, azért megérdemli, 
hogy néhány szót ejtsünk róla. 

St.-Louisban a léghajó este felé szállt fel; a bennülök a varost, a vidék 
völgyeit, hegyeit, mezőit, erdőit mind összébb látók szorulni, mig végre min
den egybefolyt szemeik előtt. 8 órakor tapasztalak, hogy lenn már nap
nyugta van, ámbár ők még fenn teljes fényben úsztak. A föld sik zöld mező
nek látszott, mellyet egy sötétes réteg fátyolozott el mindinkább szemeik 
elől. A hegyek, igy fölülről nézve, nem látszottak púposoknak, hanem elte
rülőknek, alacsonyaknak s tompáknak. A sötétség alulról lassankint fölfelé 
közeledett; lassankint a nap is eltűnt, egy sötét vörös felhő tömeg mögé; de 
nem sötétült be teljesen, még 10,000 láb magasról is meg lehetett különböz
tetni a foltokat, mellyek a földön a váltakozó völgyek, hegyek, mezők, erdők, 
folyók, tavak által mutatkoztak. Egy nemében az átlátszó gőznek úszott a 
léghajó, mellynek alkotó részeit nem lehetett látni, de mintha mégis fény
részecskékből lett volna összetéve. E fény hatása igen sajátos volt. A léghajó 
minden része vilanytól fényleni (phosphoresciren) látszott, mintha csak tűz
zel lett volna megtelve. 

A léggömb minden ráncza, vonala,a kötelek, szóval: minden olly világos 
volt, mintha csak fáklyával lett volna megvilágítva; az óra számait is min
d ig tisztán lehetett látni.És e jelenet, minél magasabbra szálltak, annál szebb 
lett. Ennek magyarázata abban rejlik, hogy a felhők vilanynyal megterhelve 
és a nap melege által áthatva, kisugározták és a légen átlóvelték azon fény-
parányokat, mellyek bár maguk látbatlanok, mégis megvilágitották a lég 
utait. Egyébiránt ez éj a kivételesek közé sorozandó, mert midőn Green,Mac 
Mason és Holland lord szintén éjjel Londonból Weiburgba léghajóztak, olly 
.sötét volt, mintha csak fekete márvány-tömegben úsztak volna. 

Ejfélntáni egy órától egész fél ötig csak 4—500 láb magasan haladt a 
léghajó a földtől. A z utasok közöl három elaludt; a lég kellemes meleg volt. 
E g y órakor a hajó hirtelen sülyedni kezdett, mignem a fák csúcsát érte. 
Ekkor a még meglevő 3 fontnyi álsulyt(Ballast) kivetették, s hallották még, 
mint csörögtek le annak porszemei egy ház fedeléről. E könnyítés által a 
hajó akkorát emelkedett, hogy egy óriási erdő felett megakadás nélkül úszott 
e l . Lamountain, a bennülök egyike, valahányszor ház felett haladtak el, 
lekiáltott, s közönségesen kutya üvöltése, ugatása volt rá a felelet. 

Végre virradni kezdett. Keletről aranyszínű fény kezdett derengeni, 
ezt a leggyönyörübbhajnalpir követte,mire azegész látkör a legragyogóbban 
lett megvilágítva. A sötétség fátyola, melly este alulról fölfelé emelkedett, 
most el kezdett lassankint sülyedni, egy darabig még függni látszott a lég
hajó és föld között, s aztán eltűnt, mint a sűrű pókháló szövete, mellyet egy 
lehellet megsemmisít. Mint vnrázsjelenct egyezerre minden a legragyóbb 
tavaszi fényben úszott az utazók szemei előtt. A sárga gabonaföldek, a ki-
gyózó kék folyók, a zöld erdők, árnyékos völgyek, mind igen tisztán kive-

Az u j országgyűlési terem W a s h i n g t o n b a n . 

A washingtoni knpitól rajzát bemutattuk a Vasárnapi Ujság mult évi 
48. számában. Ez épület helyét maga Washington, az északamerikai köztár
saság alapitója, szemelte ki s 1793-ban sept. 18-án le is tette alapkövét. 
Mindemellett olly kevés pénz gyűlt egybe, hogy az épités csak lassan halad
hatott s ezért 1812-ben, a háború bevégzése után, a congressus több ülését, 
a washingtoni polgárok magánházában volt tartani kénytelen. 

A kapitól további kivitelét 1815-ben kezdték meg. A z a római-korinthi 
stylben a római pantheon mintájára van épitve. A képviselők számának sza
porodásával, a kapitól nagyításának eszméje is fölébredt, de a congressus 
csak több év múlva határozta el annak megvalósítását. Ezt illetőleg egy, 
mindkét ház által kinevezett s egyesült bizottmány 1848. máj. 28-án nyújtó 
be a nagyobbitási tervet. Négy hónappal később a középitészeti választmány 
lőn megbízva, az építési tervek benyújtására fölhívást s a legjobbnak ítélendő 
tervnek 500 dollár jutalmat hirdetni. Mintegy 40 terv érkezett be, és a sze
rencsés pályanyertes Anderson C. F. lett Új-Yorkból . A kivitelre felügye
lettel Meigs kapitány lőn megbízva. 

A kapitól mindkét szárnya egyenlő; az építési anyag fehér márvány. 
Teljes befejezésig a költség 5 millió dollárra megy. A képviseleti ház uj 
gyűlésterme, mellyet rajzunk mutat, a déli szárny keleti végében van. Négy
szegű, 140 láb hosszú, 93 láb széles s fölülről nyer világosságot; mindnégy 
oldalát, egy 16 láb széles karzat veszi körül. A falakat festések fogják díszí
teni, mellyek jeleneteket ábrázolnak Amerika történetéből. 

A mennyezet egy nagyszerű vasrostély, mellynek középső szemei üveg
ablakul szolgálnak, a mellékszemek pedig mindannyi keretek, mellyek fal
festményeket foglalnak be. A szószék egyszerűsége éa szépsége által tűnik 
ki; olasz márványból van faragva s tarka tennesei márványzaton áll. E körül 
állnak félkörben a képviseleti tagok Íróasztalai. 

A kapitól egész homlokzatának hossza 765 láb,és a világ legpompásabb 
épülete eg)ikének tekinthető. 

H Á Z . 
hetők voltak. Minden fa gyémánt koronát látszott hordani fején, a mezők 
ragyogtak, mintha drága kövekkel lettek volna behintve, s a folyók és tavak 
leirhatlan diszben pompáztak. 

De e gyönyörű látvány rövid ideig tartott csak; nemsokára tintafeke-
teségü felhők ereszkedtek le. Köröskörül a szelek kezdtek fújni, mint ele
ven ördögök. A léghajó épen az Erie-tó fölött állt, mellynek hullámai 15 láb
nyi magasra vertek föl . A léghajó el kezdett szállni kétszer olly sebességgel, 
mint a gözkocsi gyors vonatáé. A bennülök közöl Wise , és még kettő föl
másztak a kosárba, várván szerencsétlen végüket. Lamountain azonban lenn 
maradt a hajón, melly végre leesett a vizre, mintha csak szirtre pottyant 
volna, olly nngy csattanással, és három hordója be is tört, de a hajót kívülről 
bevonó viaszváBzon nem eresztette be a vizet. Most elvagdalták a köteleket, 
mellyek a léggömböt s kosarát a hajóhoz köték, kidobáltak minden sulyoa 
tárgyat, fölszálltak mind a kosárba. A léggömb is emelkedni kezdett, s igy 
a légben függve vagdalták le a hajónak még a köteleken csüggő rommarad
ványait. 

A léggömb igy megszabadulva a tehertől, a partnak tartott, egy őserdő 
felett haladt el, s végre Uj-York-államban egy óriási fában megakadt. 

A léghajó ez útjában, átlag véve, egy óra alatt 15 német mérföldet ha
ladt. Wise állitja, hogy fenn szakadatlanul fuj a szél nyugatról keletre, melly 
egy óra alatt legalább50s legfölebb80 angol mérföldet halad. Ez okból nyu
gatról kelet felé rendes léghajózást lehet létesitni. Jelen kirándulásával 
meggyőződött arról, hogy St.-Louisból Philadelphiába, vagy Uj-Yorkba a 
léghajózás mesterségének mostani kifejlési fokán is lehet mór rendes közle
kedést eszközölni. Hogy miért nem juthatott el terve szerint Uj-Yorkig, ezt 
adja okul. mert e czél elérésére a felső légréteg folyamáig kellett volna fö l 
emelkednie, vagyis 10,000 láb magasságig, és illy magasságban haladnia 
folytonosan, de uti-társai nem voltak ellátva meleg öltönyökkel, az oda fenn 
uralgó hideg kiállására, kik miatt kénytelen volt csak 600 láb magasságban 
haladni. Még párszor ismételni akarja jelen útját, melly után végkép kikuta-
tottnak véli azon föltételeket, mellyek mellett St.-Louis és Philadelphia-közt 
rendesen léghajózhatni. Ezután Enrópába, nevezetesen Angliába, fog át lég
hajózni, mihelyt az ez útra Bzükséges 6000 dollárnyi (12,000 ft.) költséget 
valahonnét előteremtheti. 

W i s e e kísérletével a léghajózás igen nagy lépést tett előre. Igen ki-
zsákmányolhatőnak Ígérkezik a léghajózásra nézve azon elv felállitása, hogy 
a felső légrétegek folyását kell fölhasználni. Ennek nyomán a kelet felé irá
nyuló légfolyam az Amerikából Európába jutás lehet*égét igen valószínűvé 
teszi. Remélhetőleg megtalálják a nyugat felé irányuló légfolyamot is, és 
ekkor a visszautazás sem lesz lehetetlen. 

W i s e fönebb említett utazásakor egy irányzó készüléket is vitt magá
val; de nem alkalmazhatta, mert az csak ugy lett volna használható, ha ma
gúhoz a léggömbhöz lett volna erősitve. Szerinte azonban e készülék a lég
hajózásnál nem bir gyakorlati czélszerüséggel. 

Nagy érdekeltséggel nézhetünk azon idő elé, mellyben Wise ur terve
zett utazását Európába valósithatja; mert az a léghajózás ügyét ismét 
közelebb viszi a tökélyhez. 



A budai hegyek. *) 

A budai regényes szépségű vidék egyik főhátránya, a vízhiány, melyen 
gyökerestül csak közös erővel segíthetni. Vannak azonban még egyéb akadá
lyok is. mellyek e gyönyörű tájnak érdemszerinti élvezhetését és népesedését 
gátolják,és mellyeknek eltávolítása leginkább a község részéről lenne eszköz? 
tendő, annál is inkább, mivel csekély áldozattal, könnyű szerrel czél érhető. 

Egyik nagy baj, hogy a budai hegyeken átkigyőzó, gyakran fölötte 
kényelmes és csaknem át alán kellemdus utak nincsenek kellőleg megjelölve. 
A számos ösvények, mellyek nz egyik s másik mulatóhely összekötésére az 
erdőkön át törettek, a szép árnyas gyulogutak, mellyek sűrű erdőségek köze
pett, a szomszéd helységek felé vezetnek, csak az avatottak előtt ismeretesek; 
biztos kalauz nélkül eltéved a szegény vándor és járatlan utakon óráig baran
golhat a nélkül, hogy n kivánt czélhoz juthatna. 

E bajon igen könnyen segítve lenne, ha mindenütt utmutatótáblák állít
tatnának föl, ha a keresztutaknál, az egyes erdei mellékösvényeknél stb. út
baigazító feliratokkal ellátott táblák alkalmaztatnának, mellyek segélyével 
kiki, minden további tudakolódás nélkül, könnyen eligazodnék. Eunek szük
sége olly szembeötlő, tnikép valóban csodálatos, hogy eddigelé nem történt. 

Illy útmutatók fölállítása olly csekély költségbe kerülne, hogy finúnczol-
>lala szóba sem jöhet, holott cz eszmének foganatosítása többféle előnynyel 
kecsegtetne, mert ez alkalommal a tapasztalás mutatná, hogy egyik másik vugy 
igen keskeny s kevés költséggel szélesbithető, vagy igen meredek, vagy fölötte 
göröngyös stb., min szintén könnyen sigitketni. E z alkalommal továbbá azon 
tapasztalás tétetnék, hogy sok kitűnő szépségű hely vagy még uiucs is meg
keresztelve, vagy neve igen ismeretes, jelesen a budai hegylánczolutuak 
magyar nevei ucm ugy forognak a nép ajkán mint kívánatos lenne; útmutató-
feliratok e neveket fölélesztenék és népszerűekké tennék. 

A megjelölés elmulasztása jelenleg annyira megy. bugy még közmula-
tóbelyek is, mint például a Szép juhászné, annak híjával vannak, pedig nem
csak budapestiek, hanem vidékiek, sőt külföldiek is nem ritkán fölkeresik 
városunk e sveiezi jellegű sétáit. 

A közlekedési könnyüség is a teendők még elég tág mezejét tárja fel; 
az egynehány év előtt tervezett, sőt nagy hévvel fel is karolt vasút, melly 
ügy. ugylátszik, egészen dugába dőlt, lehetővé tenné, hogy a szegényebb 
osztályúak is egy kényelmes kirándulás élveiben részesülhetnének; de addigis 
•i bérkocsisok, főleg vasár- s ünnepnapokon, tulköveteléseinek árszabási mér
séklése a középosztályunkat legalább hébekorbu részesíthetné ezen kedvde
rítő mulatságban, 

H o g y a budai hegylánczolat számos telepjeivel, pompás ültetvényeivel 
t kellemetes uyugpontjníval netu eléggé népszerű, már azon körülmény mu
tatja, hygy még legkitűnőbb pontjairól, és az azokról nyUó nagyszerű küátá
pokról sem igen biruuk fa- vagy kő-, réz- és uczélmeiszetekkel. A németor-
-zági városokban a legjelentéktelenebb mulatóhely százféle rajzban szerepel, 
•'S levélpapírok, étlapok, czinijegyek stb. homlokán a még olly kisszerű tájnak 
ís különféle rajzával találkozunk. 

Nálunk az ipar e uetue kevésbé ismeretes; mi nem dicsekszünk a 
természet nagy adományaival, mi nem örökítjük illy módún s uton, mit a 
jótékony természet párosulva emberi szorgalommal a kedélyfülderitésére 
létesített, mert kevés kivétellel magunk sem ismerjük kincseinket. 

Évről évre szaporodik ugyan a nyári lakok amúgy is tekintélyes száma, 
de mennyi kies tér lenne már, melly Tusculauuiu keletkezésére alkalmas he
lyül kinálkoznék, a nélkül, hogy uz efféle szükséglet iránt kellő érzettel s 
szükséges pénzerővel biró polgártársainknak szembe tűnnék, és miéit? mert 
budai hegyvidékünk még nem eléggé népszerű. 

Minden eszköz tehát, melly ezen kincs rí Itárására és megismertetésére 
vezet, szükségképen emeli annak értékét is, biztosítja annak jövőjét. A Lipót 
mezőn létesülendő közp. tébolyda nem kevéssel fog e vidék elevenitésébez 
járulni, hatását azonban csak ugy nem fogja eltéveszteni, ha a többi vidékek 
is kellőleg megjelölt kényelmes utak, és megfelelő közlekedébi eszközök által 
vele közelebb összeköttetésbe fognak hozatni. 

Iroda lom eN művészet . 

— i.l napiárak megindultak!) Már említettünk két előőrsi csatárt, a sá
rospataki és fehérvári naptárakat, mellyekmár hetek ótu a közönség kezében 
vannak. Must jelenthetjük, bngy a folyó pesti vásárra már tömegesen jelen
tük meg naptáraiul;. még pedig a leguépszerüebbek. Szándékunk van mind
egyiknek tartalmát bővebben ismertetni, most csak annyit sietünk jelenteni, 
hogy az alább megnevezendő naptárak szerkesztésében feltűnő ez idén a szor
galom és igyekezet s átok régi közönsége most még hasznosabb és mulatta
tóbb kézi könyveket fog bírni bennük. Igen csinos kiállításban előttünk fek
szenek ; '*' 

1 Protestáns naptár 1860. évre. Szerkesztő Ballagj Mór . Ára 50 kr. 
2. ístcán bácsi naptára, Szerkesztő Mqjer István. Ára 50 kr. ! 

3. Kakas Matton naptára, nagyszámú sikerült képekkel s törhetlen j ó 
kedvvel, bővített tartalommal. Ára si> kr. 

4. Bolond Miska naptára. Képei különösen jók ; metsző, éles satvrájá-
nak, gunyoros élezeinek még több jeletvei, mint a hiressé vált előbbi "évfo
lyamokban. Arii 80 kr. 

Nem különben megjelent í 
5. Haláridő naptár, ügyvédek s nz üzlet mindenféle embereinek szá

ntát*. Ara 1 ft. 

— K a z i n e z y (Sylv'-st^rról.) 

V a e h o t t S. 

— (MagyarAkadémia.) I . A z Akadémia utolsó nagygyűlése által kihir
detett következő jutalomfeladásra : „Kívántatik egy történeti és széptani 
emlékirat Kazinczy Ferenciről mint költőről, prózairóról és műfordítóról, 
tekintve a nyelv átalakítására gyakorlott hatását is, aug. 20-káig mint ha
tárnapig egy pályamunka érkezett illy jeligével : „ T o u t ce quiest grand, est 
legitimé á sa uianiére; la médiueríté seule n'a pas de place daus le royaume 
de Dieu. R . " 

II. A z ugyanakkor kihirdetett e feladásra : „Köl temény kívántatik, 
mellynek tárgya :, ,Kazinczy Ferencz emlékezete," ugyanaddig tizennégy pá
lyamunka érkezett illy jeligékkel : 

1. Ki volt Kazinoz v ? kell e kérdenem í 
Lehettek, s voltak hú apostolok. 
De ó a nyelvnek megváltója volt. — V a e h o t t S. 

2. Klsij valék én, u ki, mint mi veid 
A parlagot, törvényt s példát adék. 

.'->. KI magyar, áll Buda még. 
4. . . ó a nyelvűek megváltója volt. 
,V. Hiv és nagy vala. -— Kaz inczy . 
G. Zengjétek el a liigsj 

Dalt néma hantomon. 
7. . . . fél századig 

Tartá vállán, uiínt Atlaa az eget, 
A nemzetiségnek ügyét — P e t ő f i 

H. Uh szép, mikor feledség-nyomta lóidból 
Kisarjad a sziv, az elporhadott, 
Mint rom fölött a repkény ha kizöldül, 
E í kegyelet sir rája harmatot — A r a n y . 

9. . . . Quuadam tithara taoeutem 
Suíeitut Musum. 

10 Magyar nemzet? most nem volnál magyar 
Ö akkor volt az, midón senki nem volt. 
Midón magyarnak lenni 
Szégyen vala. — P e t ő f i . 

11. Hogy búsong egyedül. — K é v a i . 
12. Hazádnak rendületlenül 

Légy lii ve, oh magyar ! 
13. Szóljunk a dologhoz 1 
LA. . . . ó a nyelvnek megváltója \olt. — V a e h o t t t>. 

A pályairatok az akadémiai nyelvtudományi osztálynak aug. 21-én 
reggeli 8 ór. Fáy András tiszt. tag. ur elnöklete alatt tartott bizottmányi 
ülésében a titoknok által benyujiatván, azoknak bírálók rendeltettek; a jel
ige.- levelek pedig az Akadémia és Lukács Móricz tiszt, tag ur pecsétéivel egy 
közös boritok alá lezárva á levéltárnokmik adattak őrzés véget. Kelt Pesten 
aug. 21 . 1851). Toldy Fdrencz, titoknok. 

— (Beregszászi Pál egy ujabb munkája.) Mérnökeinket, építészeinket, 
s átalában technikusainkat érdekelni fogja, hogy az e léreu már számos ér
demmel bíró buzgó szerző ismét uj művel szaporító kiadásait. A munka 

* ) E figyekmr" méltó ezikket u .,lt P, H." ntín közöljük-

ezime : ...1 tárgyaknak, a tátszás tudománya szerinti ismertetése és rajzo
lása." X I I rajztáblával s két rendbeli melléklettel, készítette Beregszászi 
Pál, hites mérnök. Nyomatott Debreczeuben. A rajztáblák igen tisztákfés 
érthetők. 

A z l-ső melléklet : a már rajzolatban meglevő különböző kiterjedésű 
lapoknak, más alakú, de ugyan azokkal egy négyszeg inéxtékbeni foglalatú 
lapokká átváltoztatására vezető szabályokat tárgyazza 1. rajztáblával.j 

2. melléklet: u mérnöki tudomány szerint lerajzolt lapoknak és testek
nek, fából vagy más anyagból, vagy csak papirosból! kiformáltatására, s meg-
készitésére vezető szabályokróli értekezés. I. rajztáblával. 

A z egész munkálatnak, kemény fedélben bekötve, ára 2 pft. 
T i z , egyszerre megrendelt s előfizetett példányra, egy tiszteletpél

dány járul. 
Egyúttal figyelmeztetjük az illető közönséget, hogy Beregszászi Pál

nak a rajzolásról és épitészetről megjt lent eddigi munkái is számos pél
dányban kaphatók uVg Debreczeuben a szerzőnél, ki szivesen szolgál velők 
a megrendelőknek. 

-f- (Az uj magyar Múzeum) VÍI-ik vagy júliusi füzete megjelent, követ
kező tartalommal: , ,A magyar képzők és ragok a szanszkrit nyelvészeti rcud-
szer világában," Lubúczi P. Ferettcztől. „Kazinczy Fereucz Levéllárczájából 
negyedik fogás," (Kazinczy F. és Vida László), Lugossy Józseftől. Egy finn 
ruua, Petényi Salamon sírverse Székács Józseftől. — Á Magyar Akadémiai 
Értesitő V-ik számának tartalma: „ A magyar nyelvészkedés köre ," Baltagi 
Móricztól. , ,A positiv és uegativ philosophiáról V I I I ; " Horváth Cyrültől. 
„Adalékok a halálbüntetés kérdése ujabb fejleményéhez," Pauler Tivadartól. 

+ (Alzoy Egyetemes egyházi történelméből,) mellyet Nagy Zsigmond 
egritnegyei áldozár s képezdei tanár fordít magyarra, most jeleut meg a 
második kötet, melly a középkort foglalja tnagábau, s 273 lapra terjed nagy 
nyolezadréteu. A z egész munka három kötetből áll, Egerben jeleuik meg; 
előfizetési ára 4 ft. 20 kr. uj p. (Bolti ára kötetenkint 1 ft. 75 kr.) 

•4- (Az „Apotheosis Kazinczy évszázados emlékére") Plachy Ferencz 
rajza után, színes nyomatban megjelent. A sikerült allegóriái képet a „Hölgy
futár" adta ki előfizetői számára; külön is megszerezhető Plachy Ferencznél 
(Sebestyén-tér I. sz. a.); ára legvastagabb papíron 1 ft. 3n kr., gyengébb 
pupiron 70 kr. uj pénzben. Ki egyszerre tiz példányt vesz, unnak darabja 
csak 1 fiba kerül. 

+ (P. Szathmáry Károly „Történeti alakok") czimü beszély fűzérére 
Kibling Pál kiadó Nagy-Bányán, előfizetési fölhívást bocsátott ki. Előfize
tési ár l ft. uj p. , melly sept. 15-ig küldendő be. A tiszta jövedelem fele a 
ináriimros- szigeti ref. gytnuasiumnak vau szánva. 

+ {A Szt.-István társulat ,,Morus Tamás és korszaka") czimü érdekes 
és tanulságos történeti munkát adta ki Babinszky József fordítása szerint. 



PESTI JÁNOS FÖVÉTELI VÁSÁRRA. 

A VÁSÁR EMBEREI. 

A vásár kettő nélkül nem szokott végbemenni : kereskedő [és koldus 
nélkül. A vásárokról már többször szóltunk, most fordítsuk figyelmünket 
azokra, kik a vásárnak és átalában a kereskedésnek fő kezelői. 

Vásárainkon a átalában kereskedésünkben nagy szerepet játszanak a 
zsidók, mint egy csaknem kizárólag kereskedéssel foglalkozó nép és ez már 
régtől igy van; mert a magyar azelőtt még kevésbé adta magát az élet
módra, mint most. Igy történt, hogy a zsidók és izmaeliták, már Szt. István 
korában nagy előmozdítói voltak kivált a külfölddeli kereskedésünknek, sőt 
itt benn is rövid időn annyira magukhoz ragadták nz üzérkedést, miszerint 
I. Béla király (1061—1063) , hogy fogásaik ellenében a nép megóvassék és 
a kereskedés hasznaiban kivülök mások is részesülhessenek, szükségesnek 
látta, a mérleget szabályozni s a vásárokat vasárnapról szombatra áttenni, 
melly napon, mint ünnepükön, a zsidóknak tiltja vallásuk az üzérkedést. 

A z Ő aranykoruk Magyarországon I I . András király alatt volt. Azon 
öröküs a pénzzavar miatt, mellyben e király, rosz államgazdaság folytatása 
mellett, folytonosan szenvedett, nagy tért engedett az uzsoráskodásnak 
s nyerészkedésnek. Lassankint majd minden királyi jövedelmek zsidóknak 
és izmaelitáknak adattak ki bérbe, millyenek a koronajószágok, a vám, adó, 
sóbányák, és a kincstár nyereségéül évenkint veretni szokott pénz beváltása. 
Ennélfogva a kereskedés főbb és legnyereségesebb ágait is, millyen volt a 
só-, gabona-, bőr-, réz-kereskedés stb. szintén majdnem egészen magukhoz 
ragadták. A z izmaeliták magas kincstári hrvatalokat viseltek, sőt I I . András
nak egy 1232-ről szóló oklevele szerint egy Teha nevű zsidó gróf (comes 
judaeu8) Besenyő falut királyi adományban nyerte, mellyet később ugyancsak 
királyi engedelem mellett, 500 markért eladott. 

A zsidók siettek ís e kedvező helyzetüket lehető legjobban kiaknaszni 
s fÖleg midőn II. András király a szent földön harczolva, az ország fej nél
kül maradt, büntetlenül gyakorolták a népen egyenes fosztogatásnál is ke
gyetlenebb zsarlásaikat — hahogy mind szóról szóra igaz, mit róluk c kor
ból a történetirók följegyeztek, kik igen gyakran mártották epébe tollúkat, 
midőn a vallási vakbuzgalomból átalánosan gyűlölt zsidókat emiitették. 

A z ország törvényhozói az ország ínségét orvosolni akarván, több Íz
ben ismétlőleg eltiltók a zsidókat s izmaelitákat a kincstári hivataloktól, 

vámszedéstől a bányák kezelésétől stb., de mivel emellett az állam zilált 
pénzügyeit nem rendezték vagy nem rendezhették, a másrészről meg rosz 
államgazdászatot folytató királyok, újra és újra a zsidókra s izmaelitákra 
szorultak, hogy szükségükben a nyomasztó pénzhiányból, habár pillantnyira 
is, kiszabaduljanak. 

I . Károly és I. Lajos alatt az ipar és kereskedés gyors emelkedésnek 
indulván, a zsidók is igen elszaporodtak és az üzletvilághan felette elhatal
masodtak, ugy hogy némelly városban még a tanácsházak s az isteni tisz
teletre rendelt helyek is, zálogkép kezükre kerültek. 

A vallási buzgalom és anyja által igen vezérelt I. Lajos kitiltó a 
zsidókat az országból, miáltal ez sok uzsorástól megmenekült ngyan. de a 
kereskedés és nz államgazdaság tőkéje tetemes csorbát szenvedett: mert a 
zsidóknak majd minden vagyona a kereskedésbe levén befektetve, kiköltözé
sükkel ezt innét kivonták, sőt az országból kivitték. Kiköltözésük ez üzlet
világban annál érezhetőbb volt, mivel az országban még akkor nem volt 
ollyan osztály, melly annyira kizárólag a kereskedés- s üzérkedésnek élt 
volna, mint a zsidó. 

E száműzetésük azonban nem tartott igen sokáig, mert az örökös 
pénzzavarba bonyolódott Zsigmond királynak, a zsidók szívesen látott ven
dégei voltak az országban, kiknek 1436-ban kiváltságot adott, hogy 100 
dénártól hetenkint két dénárt kérhettek kamatul, holott 1423-ig az egyházi 
törvény által tiltva volt, hogy a zsidó, keresztyénnek kölcsönzött pénzétől 
kamatot vegyen. 

A mohácsi ütközet után következett századok már nem voltak olly ked
vezők a zsidókra nézve. Főleg az elhatalmasodott olygarchák zaklatásaitól 
és a rablóvarak uraitól felette sokat szenvedtek s alkalmilag törvény is hoza
tott, melly a zsidóknak megtiltá, hogy Horvát- és Tótországban, Öalmatiá-
ban, a Vágvidéken és a bányavárosokban ne lakhassanak; sőt több helyről 
még a vásárok látogatásától is el voltak tiltva. Például 1780-ban csak 
Abelsberger és Liebner zeidó birt azon szabadalommal, hogy a pesti vásáro
kat szabadon látogathassák, a ezenkivül, ha valamellyik a városban kényte-
lenittetett meghálni, ez engedelmet 24 kron váltotta meg. 

II. Józsefnek 1782-ben kiadott türelmi parancsa folytán, a zsidó min
denüvé bejutott, s legtöbb helyről a későbbi törvényhozás sem tiitá ki 
többé. A z 1807-ki országgyűléshez kérőlevelet adtak be a zsidók, poígárosi-
tásuk ügyében, de mellynek nem lett semmi eredménye. Kz ügy azonban, 
valamint Magyarországban ez időben minden más ügy is, gyorsan közelgett 
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kifejletéhez, ugy hogy az 1839 — 40-kí országgyűlésen a Karok és Rendek, 
az izraelitáknak a keresztyén nem nemesekkel mindenben egyenlő jogokat 
kívántak, melly üzenet a Főrendek tábláján módosítást szenvedvén, ö Fel
ségének felterjesztetett. Igy létesült az 1840-ki 29-ik törvényezikk, melly 
ugyan nem ad annyit, mint mennyit a Karok és Rendek eredeti üzenetükben 
kivántak, mindaz dtal a zsidók polgárosítására nézve kezdetnek igen kielé
gítő volt. E törvényezikk szerint ugyanis a zsidó, a bányavárosokat kivéve, az 
országban mindenütt lakhatott, mesterséget űzhetett, legényeket tarthatott, 
de csak hitsorsosai közöl, polgári telket, hol ezelőtt szerezhettek, ezentúl is 
vehettek, gyárakat állíthattak stb.; de nemesi vagy jobbágytelket még sem 
vehettek, és az orvosin kivül más tudományos pálya előttük zárva maradt. 
A zsidók polgárosítása ügyének kifejtését azonban az 1848-ki politikai ráz
kódtató* szintén károsan megzavarta. 

A zsidók polgárosításáról ujabb időben egész könyveket irtak össze, 
több államban, pedig teljes polgárjogot élveznek. Hlyének Francziaország, 
Hollandia és Eszakamcrika, hol a zsidó a keresztyénekkel egyenlő polgár
jogokat élvez. Ez államok példája bebizonyitá, hogy a zsidók felszabadításá
nak nem lett azon káros következése, mitől máshol annyira tartanak. A zsi
dók itt felszabadittatásuk után megszünvéu egyedül az üzérletre szoritva 
lenni, a különböző életpályák közt megoszlottak, s igy a nép tömegében 
annyira elszaporodtak, hogy többé nem képeznek, és nem is képezhetnek olly 
elkülönített, elsánczolt osztályt, mint képeznek olly országokban, hol még 
fölszabadittatásuk nincs behozva. 

A nagy i aradi m á r v á n y - és k ő b á n y a . 

Hazai iparüzieteink ismét egygyel szaporodtak. 
örömmel értesítjük a közönséget arról, hogy Nagyvárad vidékén a vá

ros közelében, Maryitay mérnök ét tártai által e f. év tavaszán márvány- ét 
épitéti kő-telep fedeztetett fel, már bányaszerüleg megnyittatott s f. hó 14-én 
„nagyváradi márvány ét épitéti kőbányák" czége alatt ünnepélyesen be is 
mutattatott. 

A márvnnybánya Váradtól 2 óra járásra, az ismeretes Félix melegfürdő 
felett a belényesi országút által végig kigyózott gyönyörű völgy felső tor
kolatánál, az ut közelében fekvő hegy szakadékokban fekszik, s hozzá most 
már egy. a meredek sziklahegy oldalába nagy fáradsággal és költséggel 
vágott, mintegy 200 öl hosszú széles derék nt vezet. — Eddigelé négy fajú 
márványtelep találtatott, mellyek között legkitűnőbb figyelmet vont magára 
a fekete márvány-telep, melly — mint egyik érdemes tudósítónk irja — kiak-
názhatlnnsngig rengeteg mennyiségével, ritka szépségű s mértékű rétegei
vel, a legs i^orubb igényeknek megfelel .—A rétegek nem csak mértékökre, 
de színükre nézve is különbözők, és szépek annyira, hogy szakértők ítélete 
szerint e honban e telep egyedulinek nevezhető. — Tudósítónk alkalmat vett 
magának megtekinteni c telepeket: látta a 6-tól 24, sőt 30 és 36 hüvelykig 
vastag rétegeket, s 3-tól 18 lábnyi hosszúságban lefejtett köveket, s az egyik 
tiszta ében-fekete színével, másik fekete alapon a legsze' b sötét narancs
sárga erekkel, majd ismét fekete alapon tiszta fehér erekkel vagy a kettő 
vegyest, sőt fekete alapon vastag és egymást eürün metsző fehér és veres 
erekkel, vagy ezer alakú szin mosásokkal kellemesen meglepő szép darabo
kid tűntek fel; kettőzött szépséggel az előmutatott, már kifényitett dara
bokon. 

A z építési kövek bányája — attól mintegy félórai járásra — aM.-Csekére 
vezető országút mellett egy ritka s csodás szépséggel alkotott völgyben 
nyittatott;— gazdagsága szintén temérdek rétegeiben áll; minőségére nézve 
a legjobb építési homokkövek közzé sorozható. 

Valóban nem csak a hazai ipar, de e vidék e nembeli üzlete is kiszá-
mithatlan nyereményt birand — különösen a márványmüvekre nézve — e 
telepekben, a mennyiben minden e nembeli forgalom csak Pest által a több
nyire idegen márványokkal, eszközöltetett eddigelé, s költséges volta miatt 
ezáz meg száz kegyeletes érzet maradt kielégítetlenül; most már e vidék is 
saját kebelében birandja a forrást, s hiszszük, hogy az e nembeni vágyak ki
elégítésére s ébresztésére, a derék vállalkozók minden lehetőt megteendőnek. 
Ugyanezért nem is kívánhatunk egyebet, mint : adjon az ég méltó sikert 
nekik, e kemény kitartást igénylő munkájukhoz, adjon átalános elismerést 
s méltánylást hazánk cz újonnan fölfedezett természeti gazdagsága iránt. 

Mint halljuk, a nemzeti Muzeum számára már küldtek be e márvá
nyokból több példányt a vállalkozók. 

Ipar . g a z d a s á g , kereskedés . 
0 (IJj találmány.) E g y amerikai mérnök olly gözkocsit talált fel, 

mellyet a jégen lehet használni, minden vasút nélkül. Nagy hasznát fogják 
ennek venni az északgönczi jeges vidékeken. 

%- (A fáról a rovarokat t egyéb pusztító férgeket kiirthatni.) következő 
egyszerű módon. Meleg vizben halzsir-sznppant olvapzszunk fel, s cz erős 
szerrel a féreggel belepett fát fecskendjük be. Ettől a fáról mindennemű 
féreg dögölve lehull. 

© (A fényképező puska.) Skaife egy olly fényképező gépet talált ki, 
mellyet n zsebben hordozhatni. Evvel csak czélozni kell a kitűzött tárgyra, 
8 e g y pillanat alatt le van az fényképezve. 

. (A bécs-pesti borkereskedő-társulat) alakító választmánya aug.l7-ki 
ülésében elhatározta, hogy részvények aláírása végett részvények nyomas
sanak, mellyeket e napokban szét fog küldözni s a mint egy millió alá lesz 
irva, a társaság életbe lép. Aláirási ivek letéve lesznek hazánkban a Gazda
sági Egyletnél , az Első magyar átalános biztosító-társulatnál, a magyar 

Kertészeti-társulatnál, a pesti fiók banknál, valamennyi vidéki szőlőszeti a 
gazdasági egylet s kereskedelmi kamrák elnökeinél 8 nz alakító választmány 
elnökeinél s tagjainál. 

M i u j s á g ? 

+ (ij lapok a vidéken.) Már régebben emlegették, hogy a bajai nyom
datulajdonos egy magyar és egy német lapot szándékozin megindítani. Most 
ismét fölmerült c hir, s mint halljuk, nz illető már folyamodott is a szükséges 
engedélyért. 

-f- (Szinházi hirek.) Szigligeti két uj darabjára készülnek színészeink; 
az egyik szomorújáték, czime : „ A l m o s , " a második vigjáték, czime : „ A z 
adósok börtöne." Két szép operát is remélhetünk nz őszre, u. m. Nicolai 
„Windsori vig hölgyeit" s Meyerbeer „Ploermeli búcsúját." 

+ (Kecskemély Károly) „Szántó-pilisi emlék" czimü csárdást adott ki. 
A csinos mü Jurkovics László urnák van ajánlva. Ára 40 uj kr. 

+ (Auber uj operát irt), czime „Faublas ." Szövege Seribe tollából ke
rült ki Parisban. 

+ (A jelen havi képtárlatban) 75 festvény van kiállítva, mellyek közöl 
néhány különösen megérdemli, hogy megtekintsük. 

+ (Szkalniczky Antal) fiatal építész hazánkfia, kiről már több izben di-
csérőleg nyilatkoztunk, legközelebb Berlinből egy, Frankfurtban építendő te
rem versenypályázatában vett részts 26 pályázó között itt is az első dijat nyerte. 

+ (.1 pesti izraelita imaház) gyors fölépülését és gazdag fölszerelését 
leginkább annak köszönheti, hogy a benne levő székeket az egyes izraelita 
családok drága pénzen megvásárolták. Ez imaházban mindössze 3500 szék 
van, s egy-egy széknek ára 150, egész 500 pft, igy tehát csupán a székek 
megvétele százezreket jövedelmezett. 

-f- (A Kertészeti társulat első dinnyeversenye) f. hó 19-én ment végbe. 
A kiállítás, mondhatni, egyedül Pestre szorítkozott, legjobb dinnyetermő vi
dékeink csak nagyon kis mértékben voltak képviselve, s ami volt is vidékről, 
nem igen állhatta ki a versenyt a pestiekkel. A versenyző urak nagyobbrészt 
személyesen is jelen voltak. Első volt .Hajós ur fehér héjú, apró magu, ikrás 
vörÖ8bélű görögdinnyéje, melly akármelly külföldivel is bátran versenyezhe
tett volna; termett Dömsödön. Utána Fogarassy ur zöld héjú, vörösbélü g ö 
rögdinnyéje következett; termett Pesten. Harmadik Farkas uré Csányról. A 
többi beküldött dinnyék nem sokat értek. A sárgadinnyék közt kitünőleg 
első helyen áll Fogarassy urnák úgynevezett turkesztáni vagy Mészáros-
fujta dinnyéje. Ezen kivül még kitűntek Göndös, Beniczky, Lika és Tarczaly 
urak dinnyéi. — Ezután a társulat hetenkint tart egy illy terményki állítást 
más nemű gyümölcsökből is; f. hó 27-én pedig Palotán nagyszerű dinnye
szüreti bált rendez. 

(A budai regényes hegylánczolat), mellyen van a pestiek kedvencz 
kirándulási helye, a Zugliget, Svábhegy stb. komoly jövőnek néz elé. E re
gényes táj kitűnő jóságú vizforrasai évről évre szűkebb csövön eresztik fri-
sitő éltető cseppjeiket. Különösen az idén olly nagy volt a vízhiány, millyen 
évtizedek óta nem volt. A Zugliget, a Ferenczhalomtól egész Budakcszig 
elnyúló hegyvonal s az e téren levő szép majorságok többé kevésbé mind 
vízhiányban szenvedtek, az Istenhegye forrásai is mindinkább fukarrá vál
toztak. A z ott lakók messziről hordatták a konyhára és asztalra való vizet, 
mi sok időveszteséggel s költséggel jár, ugy hogy itt egy nem épen számos 
tagu családnak csak a viz belekerül havonkint 6 — 8 forintba, de csak az asz
tali és konyhai szükségre való, fürdésről szó sem lehetvén. E vizhiányt főleg 
nz idei száraz és hóezegény tél okozta, s ha ez még néhány évig igy tart, a 
künn lakás drágasága miatt, megnéptelenedik a sveiezi vidékekkel vetekedő 
budai regényes tájék. Illy körülmények közt ott marhatartásról szó sem le
het, azért a majorságok száma évről évre jobban csökken, s a gazdaságok 
ritkulni kezdenek. — A vízhiányon vízvezetékek, vizmedenczék, vagy ugró-
kutak fúrása által lehetne leginkább segiteni. Velencze városa Olaszország
ban 2134 víztartóval bir s emellett, daczára a számtalan meghiúsult kisér-
letnek, ugrókutak ásatásán is fáradozik, mellyek készítése ujabban annyira 
tökélyesült, miszerint sokkal olcsóbba kerül, mint egykor. — A felkarolt 
chinai furásmódhoz szükségeB egész készülék 200 forintba kerül, millyennel 
Francziaországban Champagne krétaföldében naponkint 20—25 lábnyit ás
nak lefelé. Vizmedenczék s ezeket egymással összekötő vízvezetékek szol
gáltathatnának a budai hegyekben annyi vizet, mi a marhatartáshoz s a 
konyhára kell. Hlyeket pedig, Buda város részérőli illő támogatás mellett, 
legelőbb létesithetne nz c hegyeken birtoklók közakarata. 

-f- (Hegedűsnél debreczeni vendégszereplésekor) sajátságos kitüntetés 
érte. Egyik reggel — írja a „Hölgyfutár" — ismeretlen jóképű aszszony nyit 
be hozzá — a népből, ki könyes szemekkel szalad hozzá, megöleli, megcsó
kolja és nem győzi eléggé köszönni azt az örömet és élvezetet, mellyet neki 
a művésznő játéka és éneke okozott. Végre némi vonakodás után egy papírba 
tekert valamit vesz elő, s kéri, hogy fogadja el azt ajándékul cs emlékül. A 
papírban egy fényes ezüst tallér volt. A z elismerés ezen őszinte nyilatkozata 
meghatá a művésznőt, s egyszerre könyezett és mosolygott, mint egy áprilisi 
nap. A nemesszivü ajándékot elfogadta, s szalagot húzatván keresztül a tal
léron, viselni fogja azt a színpadon, midőn pórleányokat fog személyesíteni. 
Büszkén viselheti, mert ez v*alódi érdempénz. 

-4- (Parisban közelebb egy vendéglőt) nyitottak meg , „Spanyol- és Ma
gyarországhoz" ezimezve. Képzeljük, hogy azok közöl, a kik e fölírást olvas
sák, hányan fogják magukban kérdezni: „qu'est ce que c'est que Magyaror
szág?" azaz : micsoda fán terem az a Magyarország? 

© (A vasúti szerencsétlenségek) 1858-ban Angliában és Irlandban 266 
egyénnek oltók ki életét, 556-ot pedig sebesültté tettek. 



4- (Vasútiszerencsétlenségek) egy idő ótafeltünoleggyakran történnek. 
Közelebb Olaszországban fordult elö hasonló szerencsétlenség, a Viktor 
Emanuel-vaspályán, hol két egymással szemközt sebesen robogó katonai 
vonat ütközött össze. A z első két mozdony összenyomva, törve és zúzva 
feküdt ott, valamint vezetőinek hullái is. A kocsik egész sora széttöredezve, 
s a töredékek nagyobb részt 10—12 lépésre a szomszéd réteken bevertek, 
iszonyú volt a holttestek és sebesültek látása, kik a romhalmazból ki-za In
díttattak. A franczia testőr-tüzérek, kik Magentánál és Solferiuónál a halált 
ezáz alakban látták, sírtak, midőn olly borzasztón megcsonkitott társaikat 
megpillantották; olly megcsonkítás volt ez, minőt vágó, szúró és lőfegyver 
okozni sohasem képes. Maguk az elősietett franczia katonaorvosok sem bir-
táka borzalmat legyőzni, midőn e még jobbadán élő, alak-és idomnélküli em
beri testrészeket megpillantottak. 

— (Vigasztalásul a kéményseprőknek.) Szolnok, aug. 22. E g y nem cse
kély fontosságú és jövendőjü — úgynevezett — uj találmányról olvastam e 
lapokban, melly szerint a kémények bizonyoB konyhasóval vegyitett tapasz-
szal vonatván be, azok kigyulhatlanokká válnak. Szükségesnek, sőt köteles
ségszerűnek tartottam, kivált, miután a „feltaláló" sógor arkánumot (titkot) 
akar csinálni a dologból, s ebből nyereséget húzni; ezen arkánumot ember
társaimnak ingyen átadni, illetőleg a feltaláló ur leplét lerántani. — Ez 
arkánumnak én idestova 30 év óta vagyok birtokában, és azóta valahány uj 
épitkezést megláttam; mindenütt árultam, ingyen, de senkieem akarta elfo
gadni, senkiaem követte, pedig valói — Hanem ollyanok vagyunk mi ma
gyaroki A honi találmány nem j ó , hacsak külföldről nem jő. — Tehát! A z 
egész mysterium a konyhasóban rejlik, másban semmiben! legfölebb valami 
tartósabb tapaszt (kittet) talált hozzá a „feltaláló," mellykülönbözik a mi kö
zönséges vakoló meszes tapaszunktól (magyarul „malter") Ez ís csekélység! 
A két Magyarhonban tömérdek fősz (gipBz) van, ezzel kell hát a kémény belső 
tapaszát előállitni, — különben közönséges j ó vakoló mésztapaszszal is szá
zadig megáll. A titok ebben áll : a só a füstben lebegő vizrészek által Örökös 
nedvességben tartja a sós tapaszt, s igy ez szüntelen izzad; igy hát, a mi a 
füstből, mint korom az oldalra ragad, azt megnedvezi, de az izzadság-cseppek 
tömegesülvén, ezekből kis folyó tömeg képződik, s igy a kémény önmagától 
mosódik. Ez okon a kémény belső talaját teknősen ki kell rakni téglával, s 
az oldalán a fenéknél egy két hüvelyknyi átmérőjű csatornát kell hagyni, 
mellyen a fennirt egybegyűlt nedvek kifolyjanak az udvarra, vagy akárhová. 
— Ha valaki hajlandó volna állítni, hogy most az állított „feltalálás" után 
nyegléskedem : ám kérdezze meg Koczka Nándor szolnoki épitömester urat, 
őt egy uj ház építtetése közben ezelőtt néhány hóval szólítottam fel : hogy 
a kéményeket belől illy módon vakoltassa. Ö akkor megköszönte, de nem 
hiszem, hogy követte volna. Már most mint „kül fö ld i" arkánumot talán 
használni fogja. — A kéményseprők ne rettenjenek meg : kell arra még 100 
év is, mig ez átalános divatba jő , ők akkor nem fogják fejőket fájtatni, s 
addig még egy pár nemzedék kéményseprő inas, mester, s még gazdag mes
ter is lehet. Akkor, a ki hátul marad, tegye be az ajtót. A varrógép rég 
divatban van, még sincs kevesebb szabóinas, mint volt. — Azouban nem fog 
ártani, ha e czikket több lap Í 3 emliti — ez valóban nem tréfa, s hacsak egy 
égéssel lesz is kevesebb általa, már sok könynyel lesz kevesebb c világon, 
sok biztositó-társulat részvényesei alhatnak nyugottabban, de befolyással lesz 
a biztosítási dij csökkentésére, és a társulat gazdagulására is stb. — Boros-
nyai László. 

+ (Önkénytelen repülés.) Közelebb egy viharos napon S. . .ben egy föld-
mives nejével s kis fiával a szántóföldön a gabnakévéknek szekérre rakásával 
foglalkozott. A nő a szekéren állt, férje pedig a kévéket föUdogatta. Egy
szerre borzasztó szél kerekedik, s a kocsin foglalkozó asszonyt a levegőbe 
kapja. „Nézd apám, édesanyám elrepül!" kiált most a megrémült fiu; mire 
az apa is föltekint, s a csudadolgot látván, jajveszékelve kiált: „ A s s z o n y ! 
hova akarsz menni? gyere inkább le, s takarítsuk le a gabnat!" A z asszony 
csakugyan le is szállt, de csak akkor, midőn már mintegy 25 lépésnyi utat tett 
a levegőben. 

-f- (Szeged városa hatósága) sajátul akarván megszerezni a színházépü
letet, hogy azt az illető igazgatónak díjtalanul bocsássa rendelkezése nlá, az 
épület mostani tulajdonosaival az árban már megegyezett, s a tulajdonosok 
ugyanazon önzetlen hazafiságot tanúsították ez alkunál, mint mikor az épü
letet fölálliták. 

4- (Kormányozható léghajó.) A léghajóknak eddig igen nagy hibájuk 
volt az, hogy nem lehetett Őket tetszés szerint kormányozni. Mint a „ M . Z . " 
írja, biztos reményünk lehet, hogy uemsokára ebajon is segítve lesz. Scbuller 
Ferencz egy stájer születésű férfiú, nagy buzgalommal fáradozott, hogy fon
tos találmányát már a közelebb megszűnt olaszországi háború alatt hadi czé-
lokra is alkalmazhassa. Léghajója tervét, miután czélszerüsége mellett több 
szakértő nyilatkozott, ugyanazon napon küldte el b . Hesz altábornagynak 
Veronába, midőn a két hadakozó fél Villafrankábau a békét megkötötte. 
Schuller már lépéseket tett, hogy fontos találmányát a forgalom könnyítésére 
is hasznosan alkalmazhassa, s uj léghajója nyilvános működését remélhetőleg 
a jövő évben meg fogja kezdhetni. A mozgató erő, mely ezen járműben ulkal-
maztatik, talán rövid idő múlva a tengeri hajózásban nagyszerű változtatá
sokat, s a gőzgépekben is czélszcrü módosításokat idézend elé. 

+ (Érdekes régiségek.) A „ P . N . " belgrádi levelezője f. hó 8-ról írja : 
„Kragujeváczi tudósítások szerint a rudnikai kerületben egy földmivelő több 
ezüsttálat és kannát talált, összesen mintegy 20 fontnyit. E tárgyak érde
kelni fogják a magyar olvasó-közönséget jelesen azért is, hogy a nevezett 
ezüst tálakat olly patak mellett találták, mellyet ott magyar pataknak (ina-
gyarszky pótok) neveznek. A talált tárgyakat Milos herczeg magánál tar

totta, tehát le nem Írhatom; de az illető jelentések szerint a tárgyak igen 
ódonok lehetnek. Tudni fogja az olvasó, hogy Szerbia azon része, melly a 
Duna, Száva s Morava közt tekszik, többször tolt Magyarország alkatrésze. 
A Hunyadyak korában Belgrád vidéke Magyarországhoz tartozott, 8 ha nem 
csalódom, 1453-ban cmlitik, hogy Ulászló király Rudiste faluval, nem inesz-
sze Belgrádtól, ajándékozta meg Hunyadyt. Kudnik városn közelében régibb 
idő óta voltak ezüstbányák, s néhol van említve, hogy e várost Mátyás király 
Beatrix feleségének adományozta. A z említett jelenségeknél fogva némely-
lyek azt hiszik, hogy a talált ezüst kannák 8 tálak azon időből valók, a mi
kor az említett vidék Magyarország alkotó része volt, s hogy ez ezüstedé
nyek épen talán a rudniki bányából nyert érezböl készitvék. Persze ezek 
csak távoli gyanitások; többet fogunk tudhatni, ha majd az illető tárgyak 
ide érkeznek, s rajtuk tán valami fölirás vagy czimerek vannak." 

/ \ (Midőn az osztrák hadifoglyok) Kehibe megérkeztek, a kíváncsiak 
nagy tömege gyűlt össze a Bajna hajóhídján. A kiállított franczia vndász-
szakasz nem bírta a tolongókat visszatartani, sőt ezek erőt vettek rajtuk s a 
hid karfái felé nyomták, a melly eltörvén a vadászok mind b e l e h u l l t a k a hid 
hajóiba, s csak egy altiszt esett a Rajnába s egy örvénybe kerülve, daczára 
annak, hogy jó l tudott úszni, nyom nélkül eltűnt. A többi vadásznak legke
vesebb baja sem lett. 

+ (A varsói állatsereglelből kiszabadult hiéna,) mellyet nem régen em
lítettünk, a lengyelországi erdőkbe vonta magát, a a környékbeli lakosságot 
pár hétig folytonos rémülésben tartá. Többször tettek már kísérletet elejté
sére, de eredménytelenül; az üldözők mindig azzal tértek vissza, hogy sehol-
sem látták a rettegett vadállatot. A környéken már nemcsak igen sok juh, 
de több férfi és nő is esett áldozatul, kiket a vérengző szökevény részint 
megölt, részint veszélyesen megsebeeitett. Végre épen midőn egy nőt csecse
mőjével együtt szétszakgatott, kilencz férfiú dorongokkal s fejszékkel egy 
kertben rárohant s nagy nehezen agyonverték, de nem egészen szerencsésen, 
mert megtámodói közöl annak, ki rajta a halálos csapást ejtette, arczából 
egy darab húst kikapott. 

4- (Ha akarom konyha, ha akarom hid.) Graut angol kapitány uj főző-
készletet talált fel az utazó katonaság számára. Ezen készlettel a Hydepark-
ban Cambridge herczeg jelenlétében kísérletet is tettek, mi teljesen sike
rült. Négy kocsin szálliták be Woolwichból s az egy óra múlva Hydeparkba 
érkezett sereg számára készen volt az ebéd. Ebéd után a főzőkészletet a tó
hoz vitték, s belőle néhány perez alatt hajóhíd volt alakítva, mellyen a csapat 
átkelt. A z uj találmány kettős használhatósága mellett még azon előnynyel 
is bir, hogy kevesebb tüzelőszert emészt föl, mint az eddigi konyhák. 

Egyve leg . 
4- (A mézmadár.) Ez Afrikában tartózkodik, a a bennszülöttek „oso l é " -

nak nevezik s azon tulajdonsága van, hogy az embereket az erdőkben tanyázó 
méhrajokhoz vezeti. Valamivel nagyobb, mint a veréb, háta rozsdás szinű, 
hasa fehér, orra sárga, lábai feketék, szárnyai tövén gömbölyű, világos sárga 
kis foltjai vannak. A bennszülöttek tapasztalásból azt állítják, hogy e madár, 
midőn a rengeteg erdőkben az utast megpillantja, erős hangon kerrt! kerrt! 
kiabál, s ekkép magára vonja figyelmét. Azután nzon mértékben, a mint az 
utas követi, előbbre repül a mébtanya irányában, rnignein a kivánt helyre 
megérkezvén, rendesen egy, a méhtnnyához körelálló fára ül. Ekkor nz em
berek odasietnek, A Z illető fa alá nagy tüzet raknak s illy módon a meheket 
kifüstölvén, baltáikkal a fát ledöntik, s nmeitek bejárásául szolgáló nyilast 
felhasítják. Illy fákban gyakran hihetlen mennyiségű mézet találnak a benn
szülöttek. Átalános szokás egy darab mézet a fa tuskójára letéve hátrahagyni 
az osole számára, melly azt, midőn egyedül marad, szépen föl is emészti. 
A babonás feketék azt hiszik, hogy ha valaki c halandót, a szokásos mézda
rabot, az osole számára hátrahagyni elmulasztja, az többé ne is kövesse a 
mézmadarat, mert bizonyos lehet benne, hogy nem méhtanyára, hanem bo-
szuból oroszlánok közé vezeti. 

A (A macska SZÍVÓS élete.) 1787-di, febr. 18-án, Parisban, midőn egy 
meghalt férfiúnak vagyonát lefoglalták s lepecsételnék, c foglalkozás közt 
egy nem egészen éves macska a ruba-almárjomok egyikébe bujt s ez is lepc-
cséltetvén ott bezárva maradt. Rivalgását hallották a szomszédságban, de a 
fáradságra nemtarták érdemesnek a macskát, hogy miatta kieresztetéscért a 
hatósághoz fáradozzanak. Ott maradt tehát az állat 29 napig, vagyis mártius 
18-kig, a mikor a pecsétek felnyitását a hatóság hivatalosan eszközlésbe 
vette. A macskát megtalálták, bár felette clsoványodva, de életben, melly 
kevés ételt vévén magához, ép olly eleven 8 vidor volt, mintha semmi sem 
történt volna. 

4- (Borzasztó vihar.) A z idei nyáron annyi égiháború és zivatar dult 
Európa különböző részeiben, hogy föl sem lehetne számítani. Egy illy rette
netes viharról tudósit a „Bad. Z t g . " is. E zivatar Strnssbnrg környékén és 
Offenburgban dühöngött; a szélvész által részint kitekert, részint kettétört 
élőfák száma 7000. A kárt 2 ' „ millió ftra teszik. Emberek is estek áldozatul. 
Többek közt egy fiút a forgószél 60 lábnyira felkapott a levegőbe, ugy hogy 
az emberek szemei elői pillanat múlva eltűnt. Midőn a vihar megszűnt, a 
gyermek fölkeresésére indultak, mig végre 20 pereznyire azon helytől, hol a 
forgószél felkapta, megtalálták élettelen, összeroncsolva. A német lap, melly 
e részleteket közli, azok valódiságáról kezeskedik. 

4- (Az afrikai kimbunda népclinch az a nemkedves szokás uralkodik, 
hogy a férj feleségeit iegnlább minden hónapban egvszcr köteles uj ruhával 
ellátni, s ez olly szoros tartozása a férjnek, hogy még ha huzamos ideg t ü _ 

vol van, sem húzhatja ki magát ulóla, mert visszatértekor tartozik a hiányt 
pótolni, külö:tbcn feleségei elválnak tőle. S az utóbbit ő k csapásnak neztk. 



A (Természeti tünemény.) Németországban, "Waldenburg és Freiburg 
közt, aug. 12-én, délutáni 4 órakor, nagy hamuszínű felhők tornyosodtak 
össze, mellyek igen alacsonyan járva, a láthatárt olly szük körre szorították, 
hogy sík földön nem lehetett negyedóra járásnyira ellátni. E g y felhő külö
nösen kitűnt a többi közöl, és egyszerre csak egész terjedelmében lángolva 
fellobbant, mintha csak lőporból lett volna, miközben erős kén-illat terjedt 
szét mindenfelé és lélekzéskor, a nyelv savanyu s kissé csipős ízt érzett. A 
fellobbanást mérsékelt dörgés követte. E tünemény igen kellemetlenül lepett 
meg egy csapat gólyát, melly épen ott fenn a magasban gyorsan repülve sie
tett dél felé. Hét ebből kimúlva hullott le a földre, a többiek is leestek s 
többé kevésbé elkábulva tántorogtak a földeken ide-oda. Nemsokára nagy 

zápor állt be, mellynek rövid időn megszűntével már a gólyák közöl cs« 
egyet találtak a mezőn, a többi ismét tova repült. 

A (A fogpisakáló) Krisztus születése előtt báromszáz évvel már biz 
nyosan, sőt valószinüleg már előbb is , divatban volt. Agathokles , siciliaí 
uralkodót, Kr . sz. e. 289-ik évben, tollszárba rejtett méreggel ölték meg, 
mellyet fogpiszkálóul nyújtottak neki. A Caesarok alatt Rómában átnlánosan 
el volt terjedve. Martial írja ez időből, hogy a legjobbakat a mastix-fából 
késziték. Később ezüstből is alkottak, de a fából és tollból való mai napig 
megmaradt. Angliában sok ideig a kalapon hordták a fogpiszkálót, mivel az 
a legnagyobb cainhez tartozott. A tizenhetedik század végén delejes fog-
piszkálókat készítettek. 

Színházi napló . 

Péntek, aug. 19. „Romeo és Júlia." Szomorújáték 5 felv. Irta Shakes 
peare, ford. Gondol Dániel. Munkácsy-Felekiné, betegségéből felgyógyulván, 
hosszabb szünet után ma lépett föl először. A közönség tapsolva fogadta. 
Júlia szerepében még nem láttuk ö t ; kíváncsian vártuk kísérletét, mert egyé
niségét e szereppel nem tartottuk egészen összeegyeztethetőnek. Nézetünket 
az eredmény igazolta, bár egy pár jelenetben fiatal művésznőnk más téren 
bebizonyult tehetségét lehetlen volt fel nem ismerni. Dicsérjük azért a j ó 
akaratot s erőpróbálkozást; de őszintén megvallva, óhajtanok, ha Munkácsy-
Felekiné olly szerepekben tenne kísérletet, mellyek egyéniségének inkább 
megfelelnek, s mellyekben tehetségét is jobban kitüntethetné. 

Szombat, aug. 20. Sz. István király ünnepe miatt a szinház zárva volt. 
Vasárnap, aug. 21. „Tündérlak Magyarhonban." Vig j . 2 felv. Felvoná

sok közt Bunkó Ferencz egri népzenetársulata játszott, s igen szép tetszést 
vivott ki. Kár, hogy annyi trombitája van a társulatnak, a mi a magyar ze
nének épen nem válik előnyére. 

Hétfő, aug. 22. Feklér Ferencz urnák, a prágai szinház első tenoristá-
jának második föllépteül: „Lammermoori Lucia." Opera 3 felv. Zenéjét irta 
Donizetti. Hollósy L.-né, színházunk dísze és kedvencze, szabadság-idejének 
letelte utón ez este újra föllépett; megjelenése zajos tapsokat idézett elő, 
mellyek előadás közben többször igen élénken megujultak. — Azon remé
nyek, mellyeket Fektér ur szép hangjával és csinos énekével néhány év előtt 
maga iránt költött, ba nem egészen is, de nagyobb részt teljesedetteknek 
látszanak; hangja erősbült, éneke csinosbult, s játéka is javult. Különösen 
lyrai szerepekre van hivatva. Jó volna, ha gyakori tremolóitól el tudna 
szokni. 

Kedd, aug. 23. Szigeti Imre ur első föllépteül : „A falusiak." Eredeti 
vigjáték 3 felv. Szigeti Józseftől. — Soha illyen szemfényvesztést! Szigeti 
József bujdosásnak adta magát, s ime most Szigeti Imre áll elő, a ki egészen 
szakasztott mása bátyjának a legapróbb részletekig, alakban, hangban, moz
dulatokban. E hallatlan hasonlatosság, a milly meglepő volt, csaknem olly 
ijesztőleg hatott a nézőre — a ki hajlandó lehetett némelly perezben fö l 
tenni, hogy itt valami ördöngös játékot űznek. Valóban, érdekes volna, a 
két testvért egyszerre látni a színpadon. 

Szerda, aug. 24. Fektér Ferencz urnák, a prágai szinház első tenoris-
tójának harmadik föllépteül: „Alessandro Stradella." Opera 3 felv. Flototc-
tól. — A színházi közönség a beállott hűvösebb esték óta szépen szaporodik. 

Csütörtök, aug. 25. Szigeti Imre ur második föllépteül : „Béldi Pál." 
Eredeti szomorújáték 5 felv. Szigligetitől. 

Szerkesztő i mondaniva ló . 

4643. Szatmár. B. G. Mindent nem lehet; elég hangosan beszél a főpont, a mellyet 
közlendünk. A többire nézve az „Egyh. és isk. lapot" vagyunk kénytelenek ajánlani. 

4644. Holmik, levél alakban. Nem foglalkozunk bővebben azon sérelemmel, 
miszerint egy vidéki casinóban egy hatalmas ur „a casino drága pénzén szerzett diván-
jait, lábait azokra örökre felrakva, agyon fekszi és sima mázos fejével bepiszkolja." Igen 
sajnáljak a csizma és fej által okozott azenyfoltokat,de alig merünk idegen hatalmasságok 
illyetén belügyeibe avatkozni. — A mánk tény nevezetesebb, szokatlanságánál fogva. 
Három kalandos nőszemély, kik egy aranylánczos órát loptak, birói ítélet folytán kopásira 
nyírattak, s a város börtöne udvarán két czigány fogdmeg körmei közt, a divatot abroncs
vár daczára, 20—20 nyirfa-veszszóvel lőnek büntetve — tömérdek czigány rajkó a mások 
jelenlétében. Ez már undorító — a kérdés : lehetséges-e az ? — Végre : a küldött verset 
•lengedttik volna szivesen 

4645. A Vasárnapi l j - a s mult három évfolyamából (azaz 1855., 1856. és 
1&57. év, a Politikai Újdonságokkal együtt) egy bekötött teljes példánynyal szolgálha
tunk. Több izben kerestek nálunk illy példányokat. Sietünk jelenteni, hogy most a neve
zett évfolyamok egy eladó példányát fölfedeztük. A kötetek egyenkint nem, csak együtt 
adatnak el; mindazáltal az ár felette jutányos. Bővebb utasítással szivesen szolgálunk. 

_ 4646. Egy tréfás szomorú adoma. Kinézünk neki egy zngot, ha ugyan ki nem 
zavarják onnan más körülmények. — Különben megvegyünk s várjuk azt a találkozást. 

4647. A be l eg anya agyánál . Szép érzések. — költői melegség és alakítás nélkül. 
4648. Búsan szól a . . . Megvárjuk, mig vígabban szól. Van benne nyoma némi 

eredeti hangnak. 
4649. Szntmar. L. I. Bizonyosan tudjuk, hogv a kérdéses tárgyban maholnap vég

leges intézkedés fog történni. A túlságos jó akarat mellett sok volt a szerencsétlenség a 
Sz. K. uj szerkesztése körül — a mi jogosan hivja fel az elnézést és türelmet. 

4650. K.-Sz.-Niklos. A ezomoru elégia — hallatlan! — de lehetetlen. Nem vesz
tegetjük a szót magyarázatokkal. 

4651. Sf.-Goroszló. Megkaptuk és várjuk. Miért az a túlságos rövidség? 
4652. A reg hajnal bajai. Nincs ellene cgvéb kifogásunk, csak hogy formáia iecn 

avult. De ez elég baj nekünk. 1 6 

4653. Pelsóex. Bocsánat; mi vagyunk a hibásak s alkalmat kérünk a mulasztás 
pótlására. Mindenben legnagyobb készségünket ajánljuk, s hogy ollykor igen soká nem 
teljesíthetjük az ígéretet, bizonyosan nem akaratunkon múlik. 

4654. Egy vidéki szerkesztő makacsul ragaszkodik a „télutó, ószhó, nyárelő" 
rébuszokhoz. Legyen meg neki az ö ördme s végezze el a dolgot saját nyelvtani lelkiis
meretével és olvasóival. Mi már nagyobb embereket is láttunk megtérni arról a tévutról; 
Neki sem akarjuk megnehezíteni a dolgot s előre Ígérjük, hogy nem fogjuk észrevenni, 
mikor visszafelé kezd kacsingatni és megfordul. — Addig is egy másik szót ajánlunk neki 
bővebb megsütésiil, a mit szintén az ó lapjában olvasunk igen gyakran s a mi hasonlóké
pen beülik fából vaskarikának. E szó pedig, ama rettenetes „úrhölgy!" Mi a? s mire-
való? — Szép az? jó az? szükséges az? 
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H o l d n e g y e d : • Újhold 28-án 6 óra 30 perczkor reggel. 

T A R T A L O M . 
Falusi reg. Fejes István. — Az utolsó budai basa (folyt.) Jóka i Mór. — 

László Károly levelei Amerikából VII. (vége). — Visszapillantás az olasz hadjáratra: 
I. Három huszár Vogherában (képpel). — A váczi országos siketnéma-intézet (képpel). 
— Az uj országgyülésterem Washingtonban (képpel). — Tárház : Wise léghajó-utazása. 
— A budai hegyek. — Irodalom és művészet. 

Vasari melléklet : A vásár emberei. — A nagyváradi márvány- és kőbánya. — 
Ipar, gazdaság, kereskedés. Mi ujság? Egyveleg. Szinházi napló. Szerkesztői mondani
való. Üeti naptár. 

A Politikai Újdonságok 34. számának főtartalmn : Miniszterváltozás Ausztriá
ban. — Közép-Olaszország sorsa. — A zürichi konferenczia nehéz helyzete. — A franczia 
hadsereg bevonulása Parisba augusztus 14-én. — Heti krónika. — Tárcsa : A pápa ka
tonasága. — Vidéki közlemények : Dombrád, H.-M.-Vásárhely, B.-Gyarmat, Debreczen, 
Csetnek, M.-Sziget stb. Rendes rovatok. 

Figyelmeztetés 

V A S Á R N A P I U J S Á G 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 

mind azon t. cz. olvasóihoz, kik a j e len fé lévben előfizetéseiket 
megújítani elkéstek. 

WtT V V a s á r n a p i U j s á g és Pol i t ikai Ú j d o n s á g o k 1 8 5 9 . 
évi másodfélévi f o l y a m á b ó l teljes szánra pé ldányokka l 

m é g fo lyvást szo lgá lhatunk. 

Előfizetési feltételek, postán küldve vagy Budapesten házhoz hordva : 
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egy fitt 6 hónapra . . . 5 ft. — kr. ujp. 

ít . « » ,, ,, 3 hónapra . . . 2 „ 4 0 „ „ 
A Vasárnapi Ujság külön 6 hónapra 3 
A Politikai Újdonságok külön 6 hónapra 2 

5 0 

A V a s á r n a p i U j s á g és M a g y a r S a j t ó együtt 6 hónapra 1 0 ujft 
» n » r> „ „ 3 hónapra 5 „ 

[JkW Tiz előfizetett példányra egy tiszteletpéldány. A pénzek bérmentes küldése kéretik. 

A V a s á r n a p i I j sá jc és Po l i t ika i Ú j d o n s á g o k k i adóh iva t a l a 
Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albe r t (lak. uri-utcza 12. sz.) 

Kiadó-tulajdonos Heekenast Gusztáv. - Nyomtatja Landerer és neckenaM. egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten. 




