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Basa Tamás. 
Basa Tamás a gyertyáját meggyújtotta, 
Ezüst kapcsos nagy zsoltárját kinyitotta. *) 
Barna képe 
Lebocsátva tenyerébe; 
Ösz szakála 
Elterül a könyv lapjára. 

Nyugszik a kard hüvelyében; — összehajtva 
Áll a szakadozott zászló , por ül rajta; 
Egy szegletben 
Ott pihennek mind a ketten; 
Mint a szívben a barczoknak gondolatja. 

Selyem fűben kedvére él künn a ménes , 
Nyerget se lát sem a Fecske, sem a Kényes, 
Délig al-zik a sok szolga, 
Semmi dolga; 
S a sisakba 
Bele költött két galambka. 

Basa Tamás, j ó kapitány! hát te alszol ? 
Nem hallod-e? túl a bérczen csatadal szól! 
Molduvában , 
Mint az oroszlány buvában, 
Fejedelmed a törökkel egyre harczol! 

Jő a hirnok : „Basa Tamás, jó vezérem ! 
Siess, Biess! Homlokomról csorg a vérem. 
Mire tartod 
Hüvelyedben ősi kardod ? 
Vagy a sírnak éjjelébe 
Tettek-é be?" 

Más hirnök jő : ..Basa Tamás , kapitányom I 
Székelyekkel jőj segitni, vert csatámon, 
Seregemnek java porba', 
Kardom csorba , 
Török-tatár legyen-e ur, szép hazámon?" 

Harmadik jő : „Basa Tamás, jó bajtársam 1 
Hü arczodat, jó aczélod, hát ne lássam ? 
Idegenben 
Igy engedsz-e elepednem? 
Fejedelmed , barátod, már 
Hasztalan vár?" 

Három hőssel, három lóval kevesebb van 
Fejedelem oldalánál a táborban. 

t *) E zsoltárt, nagy 4-rét alakban, ma is mint sajátját órzi a zabola, ref egyház^ 
> • * » , k e m é n u b l 4 j

B

4 n B a s a Tamás neve, ki a hagyomány szennt »*ákdy»égfó-
kapitánya s Három-szék reformátora volt, a XVTL század kóiepéa. Lásd ÁWf«. 
s»«kelyek eredetéről. 826. lap. 

De hiába 
Jöttek hárman , lóbalálba . . . 
Basa Tamás menni hagyja őket sorban. 

Még előtte nyitva áll az énekes könyv, 
Barna arczán most leindul egy sebes köny; 
Szakálába elszivárog, — 
S a zsoltárok 
Bús nótája 
Töredezve jő ajkára. 

Es felugrik . . . Már kezében rezg a lámpa 
Reszket mintha félne a vak éjszakába*, 
Majd eloltja a sebes szél. . . . 
Basa nem fél — 
De szemén még könyben ég a gyertya lángja. 

Künn a kertben megy előre lassú lépvést, 
Bársonyos fíi tompítja a hangos lépést; 
S egy vas ajtó 
Végre zörren, és a zajtól 
Megijedve 
Felnyög az éj néma csendje. 

Lefelé a tölgyfa-lépcső hatot dobban, 
Basa útját uj vasajtó állja ottan. 
Csikorogva 
Fordul a nehéz sarokba', 
Szelétől a gyertya lángja visszalobban. 

Újra hat lépcsőn nehezük Basa lépte. 
S lenn van már a sírbolt néma éjjelébe. 
Már a lámpa 
Sincs a sötétben magába, 
Hosszú póznán 
Egy nagyobb mécs himbálózván. 

Kőkoporsók állnak ottan hosszú sorban, 
ősi czimer, — hősi nevek hanvas porban — 
De elől egy nyílt koporsó, 
— Az utolsó — 
S benne van egy fehér rózsa, hajnal korban. • 

Halovány arcz, álmadozva éjhaj árnyán — 
Keze két szál gyenge liljóm, keble márvány, 
Basa megáll az állványon : 
„Én leányom! 
Szép leányom!" ezt zokogja 
Lassú hangja. 

Majd a koporsóra hajlik , s mintha félne 
Hogy meghallják, hangosabban ha beszélne, 
— Hallgatóznak tán a falban? — 
Halkan, halkan 
A halottnak őrült szókat sng fülébe. 



„Itt vagy mégis szép leánykám, rózea-szálam, 
Fázol-c még ? Félsz ? ne félj, hisz itt vagy nálam; 
Gondolod, hogy odadnálak 
A halálnak : 
Hogy letörjön?" . . . 
Szegény Kasa Tamás, őrjöng! 

„Azt beszélik, hogy meghaltál! . . . Eltemettek, 
Elevenem a sötét sírboltba tettek, 
Szál mécs égett, 
Karénekkel vittek téged . . . . 
— Azok a fejér apáczák nem szerettek! 

Mért valál nálok fehérebb liliomszál? 
Azt hiszem : hogy szeretnék ha halva volnál, 
De én sírodat betörtem, megraboltam, 
S mig aludtál, kihozálak, élve-holtan! 

Alugyál még, alugyál itt, puha ágyban, 
Édes apád vetette azt illyen lágyan, 
Meg ne tudják 
Hálótermed titkos útját . . . 
Rád törnének 
A gyilkos fehér testvérek . . . . 

Nem, nem adlak vissza nékik, édes szépem! 
Ha klastromba mészsz : leányom ki lesz nékem? 
Lángot, lángot! 
Felégetem a világot! 
Csak a te hálószobádat hagyom épen!" 

S már nem suttog Basa Tamás. Hangja felzúg; 
A sírboltban visezazengi minden zegzug, 
A mécs, a mint le he fújja, 
Reszket újra, 
Es ki alszik . . . 
Csak az átkozódás halszik. 

Jő a hajnal . . . Basa Tamás ül nyeregbe, 
Öltözik nehéz sisakba, fegyverekbe. 
És megindul száz lovassal, 
Tűzzel vassal, 
Hat ágyúval a nagy úton megy zörögve. 

Nem törökre, nem tatárra, Molduvába : 
Hanem megy, mint hím oroszlán, nagy buvába, 
Boszut állni lánya végett 
Pusztit, éget 
S merre vonul, 
Minden zárda lángba borúL 

Ingadoznak minden tornyon a keresztek, 
Minden oltáron a lámpa félve reszket; 
Az oltár-szentség kiszórva 
Szennyes porba; 
A papok a vérbe, lángba odavesztek. 

Mintha indul a Nemere észak felől 
Erdő mező ki nem állhat dühe elől, 
Vad robbajjal 
A síkságon végig nyargal; 
Basa Tamás 
Nyomán ugy ment a pusztulás.' 

De a vad szél, melly kitöri a cser-ágot, 
Megkíméli cser tövén a kis virágot : 
— A szent fátyol -v^ . 
Szüzeit a bősz Basától 
Ha reájok törhet : senki 
Meg nem menti. 

Szörnyű kardját sziveikbe.mártja mélyen, 
Boszuját loűsillapitni őrült kéjben , 
„Hova tetted a leányom, 
Szép bálványom? 
Igy kiáltoz, 
Hangja vészt s a kard halált hoz, 

8 nincs körűibe már szentegyház, zárda épen 
Átment rajtok Basa Tamás, bőaz dühében. 
S a keresztnek 
Mellyet köny és vér feresztnek, 
Napja immár lemenőbe' Háromszéken. 

De kifárad a zivatar dühe végre, 
A Nemere visszavonul rejtekébe; 
Basának is elég volt már 
Annyi oltárt 
összedűlni : 
Ideje már elvonulni. 

Ott ül újra, egyedül van várlakában; 
Búsan ég a gyenge mécs az éjszakában. 
Újra ott áll 
Asztalán a drága zsoltár, 
S Szent Dávidnak dalait mondja magában. 

őrjöngése csillapul és vad szivének 
Jobb érzési lassan-lassan visszatérnek. • 
Es az átok elbai ajkán, 
Megmaradván 
A mély bánat : 
„Oh mivé tettem hazámat?" — 

S újra indul; már nem őrült mint előbb volt. 
Tudja, érti már hogy édes lánya megholt. 
Elsiratja, 
De gyémántok könyharmatja, 
S ékes szentegyházzá lesz a uéma sírbolt. 

S valahol csak egy templomot dönte porba, 
Felépiti, visszahelyzi újra sorba. 
De reájok nem helyeztet 
Szent keresztet, 
S nem más oltárt : 
Csak egy bibliát s egy zsoltárt. 

Jő nyugatról mint a hajnal ragyogványa 
A megújult tiszta hitnek tudománya, 
S a gondviselés kezében 
Lesz eképen 
Eszközzé a Basa Tamás halt leánya. 

Ott aluszsza csendes álmát a leányka; 
Sírboltjában az igaz bit Brök lámpa. 
Mély sírjából 
Századokra kivilágol, 
S mindig uj, és mindig it'ju marad lángja. 

Szász Károly. 

A magyar zenéről. 
I. 

A polgárisult világ ösztönszerűleg tör a miveltség felé, 
melly a nemzeteknek nemcsak anyagi jólétet, de irányadó s tisz
teletet gerjesztő felsöbbséget is szokott mások felett kivívni. A 
miveltségnek alapja az ember munkássága, s a szerint, a mint 
ennek tárgyai a hasznos, szép és igaz lehetnek, — a miveltség 
m&ipar, művészet- s tudománytól feltételeztetik. E háromban nyil
vánul szellemünk teremtőereje, melly polgárisult a a fiatal és 
férfikort elért nemzeteknél bizonyos czélból és czélra működik ; 
Mellyik polgárisult nemzet volna tehát az , melly a miveltség 
után ne törekednék, vagyis a műipar, művészet s tudomány ter
jesztésén, fejlődésén s virágzásán ne buzgólkodnék. 

Hogy a magyar a polgárisult s már a férfikort is elért nem
zetek közé számítandó, kétségkívüli dolog; azonban a miveltség 
emiitett három tényezőinek s ezek igényeinek, hogyan s meny
nyiben felelt meg eddig, — az már más kérdés. Mellőzve ez 
úttal müiparunk s tudományunk állapotát, egyenesen átmegyek 
a művészet azon ágára , mellynek homlokán a magyar jellem
vonás (typus) még a legsztpiőtlenebbül ragyog; melly a nem
zet előtt olly kedves s annyira szivéhez forrott, hogy nélküle 
talán nem is tudna felvidulni; melly már olly sokszor volt a 
nemzet érzelmeinek egyetlen menhelye s tolmácsa, melly őt 
még eddig víg s komor napjaiban soha el nem hagyta; — át
megyek a magyar zenére. " 

Édes, kedves, szép magyar zeném! Voltak olly szomorú 
idők, midőn téged a nemzet nagyai palotáikból kiűztek, s te az 
érzelem fagya elöl csárdákban valál kénytelen keresni menedé
ket ! Szomorú természetellenes dolog az, midőn az anya legjobb 



lányát igy elveri házától. — Azonban változtak a körülmények 
s az anya legfényesebb teremébe vezeté elűzött leányát s termé
szetellenes magaviseletét jóvátenni s a multakat feledni akarva, 
nem hozzá illő piperével annyira tulárasztotta, hogy rá sem lehete 
ismerni. Egyik tulság a másikat idézte elő. — De megjött vala
hára az idö, mellyben illő helyen erényeidhez képest méltóan 
szólhatok felöled édes nemzeti zeném! megleszesz mentve a 
mostoháskodástól s elkényeztetéstől e két tulságtól, melly él
tednek igen nagyon ártalmas. 

A mostoha idők egyik elhanyagolt áldozatául helyén látom 
itt megemliteni elhunyt Rózsavölgyi Márkunkat, mint zenésze
tünknek előre törekedni vágyó egyik Nestorát. 

Emlékezzünk csak vissza, milly körülmények s küzdelmek 
közt élt ebbeli ösztönszerű törekvéseinek közepette a jó öreg. S 
miután élete s családja a nemzeti zenének ugy szólván áldoza
tává esett, olvassuk csak azon korbóli hírlapokat, milly sanya-
mságok közt mult ki e világból? — Ah be szomorú, siralmas 
állapot volt az! 

Hogy jobbára boros felhevülés s könnyelmű pazarlás kö
vetkeztében egy-némelly atyánkfiának egész vagyona is ráment 
aczigányra, még nem mentheti az efféle visszariasztó, lélekből 
megsiratandó demonstratiót : mert a magyar zenészetnek, mint 
művészetünk ezen egyik legépebb ágának ápolását. fejlesztését 
s virágoztatását még eddig seuki sem bizta kizárólag azon nép
töredék barna fiaira, kiknek széles e hazában mint egy velők 
született mesterségök a muzsika? de fájdalom, a milly nagy 
számmal vannak, ép olly ritkaság közöttök a nemesebb izlés, a 
mi rendesen szellemi miveltséggel jár s a legtöbb czigányzenész 
legmélyebb szolgai alázatossággal ugy húzza, a mint a balek 
szereti és fizeti, egy cseppet sem törődve azzal, mennyi kárt 
vagy hasznot okoz eljárásával a nemzeti zene jellemének, a mi
ről legtöbbnek fogalma nincs, nem is lehet mély tudatlansága 
posványában. Tisztelet, becsület azon néhányaknak, kiket a ki
vétel méltán megillet, kik csekély neveltetés mellett is képesek 
voltak önerejök s szorgalmuk által a mindennapi csárdás-zené
szek íelekezetén fölülemelkedni, s magyar nótáinkat egy-egy 
jó eredeti uj darabbal szaporítani. De ahhoz, hogy valaki egy 
nemzet zenészeiében tehessen méltó és korszerű előmenetelt, 
elkerülhetlen szükséges, hogy ezen nemzetnek édes gyermeke 
legyen; birjon a természettől kitűnő zene-talentumot; ismerje 
nemzetének múltját, s szive legtitkosabb forró vágyait; birjon 
elég költészettel a mult emlékét, a jelen valóját, s a jövő képze-
ményeit nemzete érzelmeivel öszhangzólag egybefoglalni, s le
gyen elég ügyessége mindazt, amit szive érez, lelke gondol, 
megfelelő hangokkal előadni. Szóval, legyen képes mindazt egy
maga érezni, a mit összes nemzete érez, s önön érzelmeit ugy 
előadni, hogy azokban ezerek meg ezerek ismerjenek saját keb
leik benső életére. Ezt ezigánytól jelen állapotban nem várhat
ják, nem is követelhetjük. Eleget tesznek ők magokért, ha a 
napi életet felvidítják, s tánczzenével kellően kielégítik a mu
lató ifjúságok Kár, hogy kedvkereső hajlamuknál fogva, némi 
ferdcségeket csempésztek zenénkbe, mi által zenészetünk lénye
gében, a melódia, rhythmus a harmónia alkatn izekben tetemes 
eltérések s lényeges hibák csúsztak be. Mindezek mai napig ál
lanak barna zenészeinkről, • mi olly teljes megnyugvásban 
élünk nemzeti zenészetünkre nézve, mintha legvirágzóbb álla
potban volna e megbecsülhetlen drága kincsünk. 

Voltak a magyar zenének más, nem barna apostolai is, kik 
— szerzeményeikről Ítélve — igen kor bitóit ismereteiknél fogva, 
<2él s irány nélkül működvén, még igen kis téren mozgó zené-
azetünkből a főpontot szem elöl elvesztve s egyéniségeik kor
látlanságait követve, valóságos labyrinthust csináltak. A zenemű
vészet ismeretének egyéb megkivántatóságain kivül, hiányzott 
nálok zenénk alapjának s jellemző szabályainak nélkülözhetlen 
ismerete. Azonban hangmüveikből máig is fenálló képzelet és 
méltánylás következtében kissé merész állitásnak s valószínű rá-
fogáanak tetszhetnének szavaim s e tekintetben igazolással 
tartozván, kérdem: avagy ezen általános kifejezéseken kívül : 
>,a magyar zene szép, bájoló, keleti fantasiáu, szívhez szóló, lé
lekemelő , a külföldön varázserőt gyakorol s lelkesedést eb-
feszt" stb. stb. meghatározta-e eddigelé valaki közelebbről : 

mi hát az a magyar zene? millyen s melly szabályok léteznek 
alkatrészeiben? — Mert az emiitettem dicsériák ép olly megha
tározás, millyen népdalaink egyikében tánczunkról fordul elő, 
igy szólván : „Csak az igaz magyar táncz a szent Dávid tánczal" 
(Népd. s mondák 2. köt. 273. lap.) 

De mondott-e ennél többet vagy jobbat, maga a megboldo
gult „Honderű" néhai szerkesztője is, ki pedig minden áron s 
módon ki akarta érdemelni a zenészetbeni avatottságot s hossza
dalmas, kitérésekkel végre is azt határozá meg, hogy a magyar 
zene az olaszéhoz hasonlít. Micsoda meghatározása ez zenénknek? 
Tlova induljon ezután az ember? Hol itt kimutatva az igazi s 
mindig szem előtt tartandó irány ? — Ki határozta meg tehát 
eddigelé a magyar zenét, ennek szabályait s fejlödhetési irá
nyát? — Ez még mai napiglan is titok , melly leleplezésre vár. 

Ezeknek előrebocsátása után ujolag kérdem: ki fogja azt 
s mivel beigazolni, hogy zenénk már nincs az első stúdiumán, 
söt helyes, igazi, nemzeti irányban tovább ís fejlesztetett? — 
Ki fogja azt s mivel bebizonyitni, hogy a zenénk körül eddig 
fáradozók határozottan s kellően tudták, mi a magyar zene s mik 
alkatrészeinek sarkalatos alapszabályai s hogy ezekhez alkal
mazkodva, zenészetünk helyes fejlesztésére ezen nélkülözhetlen 
ismeret szerzeményeikből, müveikből is kitűnik? — Nem akarok, 
én e részben senkinek érdemeiből legkisebbet is ez által levonni, 
mert nem illik, nem szabad; söt hálát, köszönetet, elismerést 
nagyon ís érdemelnek mindazok, kik e pályán előre törekedni 
iparkodtak s ennek jobbára szomorú áldozatai lettek : mert „In 
magnis et voluisse sat est!" 

Figyelemre legméltóbb azonban zenészetünkben azon leg
újabb kor, mellyben népdalaink ugy szólván divatos áruczikké 
váltak. Szigligeti hazafiúi igaz érzelme s szerencsés ötlete mu
tatta bc a nemzeti színpadon először népdalainkat, mellyek ha
tásukat olly annyira megtették, hogy ez óta, kivált pedig egy 
időben, hegyen-völgyön hangzottak; még az orgonkák sem hal
lattak akkoriban más nótát. A már már feledékenységbe jött 
népdalok kapósokká lettek s igy a lehetőségig mindegyikök fel
elevenítetett. A népdalok ezen feléledésének azon üdvös követ
kezése volt, hogy a Kisfaludi társaság ugyancsak erélyesen hozzá 
fogott a népdalok gyűjtéséhez, mellyeket a lelkesült honfiak s 
leányok az ország különféle vidékein összeszedve, szép számmal 
beszolgáltattak. — A nagy s gyászos catastropha után azonban 
megszólamlattak némelly kakukok, melly madárfaj nem annyira 
bájos énekéről, mint inkább arról, hogy szereti tojásait más 
fajnak fészkébe lerakni, lénytanílag nevezetes. — Gombaként 
termettek a mindenféle czimü s caifrábbnál czifrább czégérü, 
akarám mondani czímlapu „csárdások", még pedig szaloniak is, 
mellyeknek gyártásához boldog-boldogtalan hozzálátott. — Ha 
ezen csárdás-zagyvalékot valaki összedömöczkölné, nem hiszem, 
hogy egy becsületes s igazi magyar népdalt kikerithetne be
lőle. — Itt azonban el is érte zenészetünk ebbeli fejlődésének a 
„non plns ultra"-ját, a mennyiben jelenleg azt mondjuk, hogy 
„ne tovább 1" — mert már eddig is sok volt. 

Zenészetünkre nézve még egy legújabb korbeli nevezetes
séget kell megemlitenem. Zenészetünk további fejlődésének 
alapja, népdalaink hangái, egyes magánosoktól kiadatni meg
kezdettek, holott ennek kezdeményezése némileg jogosan másun
nan lett volna várható. Egyesegyedül zenénk fejlődésének érde
kében tevén azon megjegyzésemet, miszerint az eddigi népdal 
hangák kiadásai zenészetünk alkatrészeiben s az azokban rejlő 
szabályokhoz képest, mind hibásak, — megengedi nekem azon 
általam mélyen tisztelt, érdemdús férfiú, kinek zenészetünk 
körüli, ennek fejlesztését irányzó s feláldozást tanúsító törekvé
seit, én még zsenge koromban ebbeli vállalatai folytán tudtam 
s fogom ís mindig méltányolni. 

Mit tettünk hát a mi parlagon heverő zenénk elhagyatott 
vagy jobbára avatatlan kezekbe került ügyében, a mi ennek 
fontosságához képest megkívántató, szükséges már régebben 
lett volna? Mit tettünk zenénk körül, a mí egy illy nemzettől 
várható s hozzá méltó lett volna ? — A magyar zene még eddig 
is nem nemzeti közügynek, de csupán magánosnak tekintetik s 
e szerint méltánvoltatik is. Szénfy Gusztáv. 
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A túlsó két lapot elfoglaló nagy kép azon párisi nagyszerű 
ipartárlatot ábrázolja, mellybe a világ minden részeiről össze-
halmozá a művészet és ipar legjelesebb kincseit, mellynek mult 
hó 15-kén Lajos Napóleon császár által történt ünnepélyes meg
nyitásáról a „Polit. Ujd." 20-ik száma tesz említést, s mellybe a 
jövő félév folytán gyakran be fogunk térni s a benne felállított 
remek müveket és ritkaságokat részletesen megszemlélni. 

A tüz. 
Ula nyomán Dr. Hegedűs. 

• (Vége) 

Biborléngban áldozik le a nap, bucsut vesz tőlünk, hogy 
távol lakó testvéreinknek fényt s világosságot hozzon, hogy a 
kinyugodtakat uj munkára ébreszsze, sa munkában elfáradtakat 
nyugalomra intse. 

Alig tűnt el e ragyogó csillag a látkör alá, s az éj setét 
szárnyaival lebeg felettünk; de világ s homály között még foly 
a tusa s körülöttünk minden félhomályba borul . . Ki volna, ki 
ekkor munkaját félbe ne szakítaná s ki volna,ki illyenkor képze
letének tüneményeit elűzné magától ? Hallatlan gyorsasággal 
nőttek meg a köznapi munka által szegett szárnyai képzeletünk
nek s ábrándozó lelkünket majd mult idők, elhunyt kedvesek 
barátságos körébe ragadja, majd a jövendő csalfa reményalakjait 
tünteti fel, mikhez csakhamar a gondok, csalódások s a bánat 
komor képei is szegődnek. — Kietlen tájakra ragadta lelkünket 
a képzelet, s tarka ingatag alakjainak sokasága között szorultan 
érzi magát, de im beköszönt a ház asszonya lobogó gyertyával 
kezében s ennek ragyogó lángja, annak szíves köszöntése mind 
egy csapással semmiti meg a képzelődések tündérvilágát. Fel
ébredünk álmainkból, vígan folytatj uk a társalgó beszédet, újult 
erővel fogunk munkához, de a gyertya lángját pillantásra sem 
méltatjuk, hálátlanul, mint az üdülő beteg, ki orvosáról megfe
ledkezik. 

Vessünk egy pillanatot a gyertya lángjára s önkénytelenül 
észreveendjük, mennyire hasonlít a rózsabimbó vagy tulipán 
alakjához, sőt ez utóbbihoz még színével is gyakran. De mikép 
dagad fel illy szép ragyogó bimbó-alakká, ép olly kevesen sejtik, 
mint kevesen vannak, kik a virág fejlődését tanulmányozzák, 
kik a virágkehely csendes életéből örömet, élvet merítenek. 

A gyertya égése nem egyéb, mint az azt képező zsiradék
nak feloszlása s az élenynyeli egyesülése; — a gyertya belének 
meggyújtása által annyi meleg fejlődik ki, — hogy a könnyen 
olvadó zsiradék felolvad s olvadt állapotban a bél finom hajszál 
csövein felszállván a tüz közelébe jő, itt különféle alkatrészekre 
szétbontatván az élenynyeli rokonsága felébred s azzal olly heve
sen egyesül, hogy fényt terjeszt maga körül, vagyis világit. 

Lássuk ez érdekes tüneményt közelebb. — A mint a gyer
tya beléhez lánggal érünk, sajátságos bűzt érzünk,melly a faggyú 
szétbontásából ered, — tzénéleg lég és tilágitó lég képződik, 
melly hevesen egyesülvén az élenynyel, ragyogni kezd ; kékes 
golyócskát látunk a bél felső csúcsán ingadozni, mellyet veres 
— viola szinü lángfátyol takar. E lángfátyol égő könenylég, 
széi-éleglég és széneny bői áll, melly a mint a kehely a bimbót, 
ugy takarja az el nem égett légek kékes bimbóját. 

A növekedő meleg folytán a kék bimbó mindinkább felda
gad, a zsíros savak az égő köneny láng között felbomlanak, vilá
gító léget, légazeszt képeznek, mellyek felszállva széneny és kö
neny léggé változnak; mig ezutóbbi elillan az első nehezebb levén 
ragyogó fénynyel megtüzesedik, s fehér, a viola szin lángon át 
tekintve pedig sárgásnak tetsző, színben ég. 

Dtí im a láng tetején fényesen ragyogó pontot látunk, a két 
bimbó felreped s adagadó lángnak burokját képezi. Ezen felpat
tant burok belsején egy setét pontot látni, melly a zsíros sava
kat takarja mielőtt elillanthatnának. Legközelebbi környékét a 
lángfátyol melege által folyton szétbontott széneny és könenylég 
képezi, környezve a fehéren égő szénenylégtöl, mellyet ismét az 
égő könenylég vesz körül. 

A láng csúcsán gyengén ragyogó vereses violaszín burok 
takarja, itt ég el a széneny könenynyel egyetemben s itt fejlődik 

ki a legnagyobb hőség. — A zsiradék elégése bevégződött a 
utolsó terményei vizgöz és szénsavany gözalakban, repülnek el. 

A gyertya vagy lámpa bele ép ugy ég mint a gyertya láng 
széneny részei, de környezeténél hüvesebb lévén, a széneny kö
rülötte könnyen lerakodik s igy képezi a gyertya hamvát, melly 
a láng fényét homályosítja. 

A gyertya láng fénye a faggyú vagy olajból kibontakozott 
széneny tüzesedésén alapul, de más testek is vannak, mellyek 
bizonyos körülmények között ragyogó fénynyel égnek. Igy lehet 
kőnenyléggel sőt borszeszszel is világítani, ha kellő módon más 
testekkel vegyitetik. 

Számos, különféle világító anyag igen különböző fénynyel ég 
s áruk is igen különböző. Nézzük meg a legközönségesbeket. 
Faggyú, milly- és viasz gyertyát, lámpákban olajt és szénléget 
vagyis légszeszt égetünk, s nagy a vita vájjon mi olcsóbb mi 
czélszerübb? — Azonban erre nem lehet feltétlenül, hanem csak 
bizonyos feltételek mellett felelni, mert különböző viszonyok 
között különböző eredményt fogunk nyerni. 

Ha az újonnan divatba jött nagy terem, vagy úgynevezett 
moderaleur (moderátor) lámpák fényét 100-ra teszszük, akkor a 
közönséges faggyú gyertya fénye csak 10 és 6* , 0 0 részszel leend 
egyenlő; a teremlámpa fénye tehát majd tizszer annyi. Ha most 
tudni kívánjuk mennyi ég el a világító anyagból egy óra alatt? 
azt fogjuk látni, hogy a teremlámpában 2 és 8 7 , 0 ( ) vagyis majd
nem három lat olaj, a közönséges faggyú-gyertyából pedig egy 
latnak 3 8 / l 0 0 része vagyis körülbelöl % lat égett el; már ha a 
fél lat faggyú körülbelül olly világosságot ad, melly egyenlő 
tizzel és egy töredékkelj akkor a hasonló mennyiségű olaj, a te
remlámpákban majdnem hatszoros világot adand. 

Mi a költségeket illeti, szükséges tudnunk, hogy hasonló 
világítás mellett mibe kerül a különféle világító anyag. Ha pél
dául faggyú-gyertyából egy óra alatt % pengő krajezár értékű 
faggyú égett el, tehát a faggyu-gyertyávali világítás óránként 

pkrba került; és ha faggyu-gyertyával olly világosságot akar
nánk eszközölni mint a terem-lámpával; akkor tiz faggyu-gyer 
tyát kellene meggynjtanunk, aini egy óra alatt 5 krba kerülni 
Számadások mutatták, miszerint ha a terem-lámpával egyenlő 
erős világosság a terem-lámpa használása mellett óránként 4 
krba kerül, akkor ugyan ollyan világ faggyu-gyertyával 12 krba 
jö. Milly gyertyával 14 krba, légszeszszel 16, s viasz-gyertyával 
31 krba jön. — Ki tehát a világossagrai tekintet nélkül minél 
olcsóbb világitót akar, az égessen faggyú-gyertyát, — kinek 
pedig nagy világosságra van szüksége, s ezt lehető olcsón akarja 
kiállítani, annak terem-lámpákat vagy olaj-lámpákat méltán 
ajánlhatni. — Viasz-gyertya minden viszonyok között a legdrá 
gább világító szer. 

Igy csalt bennünket a gyertya lángja az alkony ábrándos 
világából a gyakorlati élet terére , mellyre érkezvén, nem lesz 
érdektelen végezetül még néhány szót a tüz másik gyakorlati 
czéljáról, a melegről s a meleggyártó tüzelő anyagokról szólani. 

A gyertya lángjában részint szilárd testek ragyogását, ré
szint légnemű testek elégetését láttuk. Mig az elsők leginkább 
a gyertyának fényt adtak, amazok meleget kölcsönöztek. — A 
fűtésnél melegség előállítása a czél s mint a világítás, ugy a fű
tésnél is különböző, többnyire összetett és változó jóságú anya
gokat, mint borszeszt, fát, kőszenet, szalmát szoktunk használni. 
Ezek alkatrészeinek az élenynyeli egybekelése által meleg fej
lődik ki, mellyet kemeuezéinkben, kályháinkban összegyűjtvén, 
a mindennapi élet különféle szükségeire felhasználjuk. A tapasz
talás mutatta, miszerint valamelly test annál alkalmasb tüze
lésre, minél kevesebb éghetlen része van, s égése annál hevesebb, 
minél tökéletesebben történik. Itt is vannak bizonyos törvények, 
mellyek habár némileg ingatagok, mégis a gyakorlati életre 
nézve igen fontos útmutatásokat tartalmaznak. — Ha például 
egy köbláb száraz fűzfa elég meleget ad, hogy 102 köbláb vizet 
felforraljon, akkor hasonló mennyiségű cserfa 194 , cserfaszén 
255 és kőszén körülbelül 630 köbláb viz felforralására elégsé
ges leend; világos tehát, hogy közéletben legnagyobb melegsé
get jó kőszénből nyerhetünk. A legnagyobb meleget köneny láng
gal lehet kiállítani, mellynek melege a legjobb kőszén melegét 
ötször, a fűzfa melegét harminezszor túlhaladja. 



Igy tanultunk világot, meleget előállítani, tüzet rakni 8 azt 
mesterséges légvonat segélyével magasra felszitni; de a tüz, 
mint az ember szenvedélyei, bár a jóra erőt adnak, könnyen le
rázzák uralkodásunkat, s mint a szenvedély lelkünket, keblünk 
békéjét felemészti : ugy a tüz, ha fékeit szétrombolja, vagyo
nunkat elpusztítással fenyegeti. Ha tehát felszítottuk a tüzet, an
nak eloltásáról is kell gondoskodnunk. Oltásra czélszerüek a 
már elégett s az éghellen anyagok, az elsők betakarván az égö 
anyagot, az élenynek az égö testteli egybekelését akadályozzák, 
az utóbbiak a tűznek melegét kiszíván, az égö testet annyira 
meghütik, hogy ez az élenynyeli egyesülésre képtelenné válik. 
A viz mint elégett test betakarja az égőt s az éleny hozzájárul-
tát akadályozván, oltja a tüzet. Zsiradékra homokot hányva a 
homok tetemes meleget kiszív, s igy a zsiradékot annyira meghüti, 
hogy többé élenynyeli egyesülésre képtelenné válik vagyis — 
mindennapi nyelven szólva — elalszik. 

Végre a tüzet eloltani sikerülvén, értekezésünknek is vé
gére értünk. Szabadjon még egy pár pillanatot vetni vissza azon 
tüneményekre, mikkel ugyszólva útközben találkozánk. 

A tavasz zsibongó életéből kiindulva láttuk, hogy a termé
szetnek más örök tavasza is tan, a vegytani élet, melly szüntelen 
működik s szüntelen meleget és fényt, a hidegség sötétség meg
váltóit nemzi, — láttuk, hogy még a mult században valamelly 
rejtélyes anyagnak tárták a meleget, s csak midőn a vizet alkat
részeire felbontani sikerült, akkor tanultuk meg, hogy az égés 
(a tüz) az elemeknek egyesülése, az ellentéteknek egybeolvadása; 
láttuk, miszerint mindenben, ugy a tüz tüneményében is a ter
mészet szabatos törvényt, áthághatlan rendet tart, láttuk , hogy 
a szilárd anyagok csak felolvasztva vágynak egyesülni s 
hogy csak akkor, ha érintkezhettek,ébred fel bennök e lappangó 
vágy, melly egyszer felébredvén, ellenállhatlan. 

Az éjszaki sark közelében lakik egy nép, melly lapp népnek 
neveztetik s melly, ha igaz, velünk magyarokkal is rokon, el
szakadt testvérnép volna. — Ha két lapp találkozik s egymást 
üdvözölni akarják, annak jeléül orraikai dörzsölik egymáshoz. 
Midőn gyermekkoromban e sajátságos szokásról hallék, kaczag-
tam, mert mélyebb jelentését nem értem. De midőn a vegyész 
munkateremébe léptem s láttam mint olvasztja fel a savany a 
rideg érczeket, mint pattog ki két különböző érczlemez egyesü
léséből a villanyszikra, mint rezeg a mágr.estü, mint siet a 
hozzá közeledő vas felé, eszembe jutottak távol ked
veseim, a hü barát, kitől messze tengerek viz-sivataga, az el
hunyt rokon, kitől a sir setét ürege elválasztott; visszaemléke
z e m a barát kézszoritására, a haldokló csókjára, mellyel tán 
örökre elbúcsúzott, s eszembe jutott a lapp sajátságos köszöntése 
és nem kaczagtam többé. 

Repüljön bár a gondolat tengeren és siron tul, s egyesítsen 
a képzelet álma távol kedveseinkkel, de csak, ha kéz kezet szo
rít, ajak ajakhoz ér, csak akkor olvadnak össze a szellemek, csak 
akkor sugárzik a ragyogó szemből a szeretet lángja, hogy fen
nen hirdesse az örök frigyet, mit a dobogó szivek mélyében 
kötött Isten mindenhatóságának végrehajtója — a nagy ter
mészet ! 

Charles J t l . párisi állat szel idíttt. 

Azt mondja a szentírás, hogy midőn Isten e világot megte
remte, az egész föld és minden rajta levő állatok urává tette az 
első embert, a kinek olly szépen engedelmeskedett oroszlán, 
tigris, s egyéb mai világban fenevadnak nevezett állatok, miké
pen a pásztor-embernek az ö hűséges ebe. Ezen állítást gyakran 
láthatni kivált vidéki vendéglőkben képekkel ábrázolva, a ho
lott Ádám és Éva kényelmesen sétálgat oroszlán, tigris, pár-
ducz, elefánt, óriás kigyó, krokodil, s egyéb efféle állatok kö
zött, mellyek mind alázatos jobbágyi meghunyászkodással térnek 
ki az ártatlan földi uralkodó pár útjából. Ezen magamegadás 
azonban ugy látszik tüstént megszűnt a vadállatokban, mihelyt 
a tüzes pallosu angyal száműzte a bűnbe esett párt földi para
dicsomából ; a mit onnan merünk következtetni, hogy a paradi
csomi jelenettől fogva legutóbbi időkig sem festve, sem megirva 
nem jutott az emberek közé ollyan hagyomány, melly arról ta-

nuskodnék, hogy itt vagy amott, igy meg ugy barátkoztak az 
emberek az úgynevezett fenevadakkal : arról azonban számta
lan a példa és megirott eset, milly borzasztó kegyetlenséggel 
esnek az embernek kivált a tigrisek és hiénák, más az ő fajukhoz 
tartozó nagyobb rokon vadállatokkal egyetemben. 

Vannak egyes kivételes esetekre vonatkozó jegyzetek az 
oroszlán emberkiméléséről, mellyek azonban vagy csudadolgok 
közé — mint a Dániel próféta története — vagy egyszerűen az 
adomák sorába tartoznak. 

Az utóbbi századnak kivált innenső felében olly dolgok 
megkísérlésére vállalkoztak a korszak választott g)'ermekei, 
mellyek végrehajtásáért a pogány időkben talán istenitették, a 
vakság századában pedig mint ördöggel szövetkezett bűbájos 
gonoszokat, talán máglyán égették volna meg. E hallatlan vál
lalkozási, kísérleti hajlam, s kivitelre törekvő vakmerőségnek 
nagy része nemes, szellemdus , s az emberiség jóllétét czélzó 
szándékkal van párosítva; más része pedig csupán bámultatási 
kívánságból, anyagi haszonból vagy lehetlennek tartott dolgok 
kivitelére törekvő ellenállhatlan ingerből származik. 

A világszerte bámulatot s álmélkodást gerjesztő tünékeny 
jelenetek közé tartozik Charles M. párisi állatszeliditö, ki jelen
leg Németország fővárosait látogatja meg hires állatseregletével 
(menagerie). Volt már Pesten is ollyan allatsereglet-tulajdonos, 
ki be mert menni az oroszlán kalitkájába; de ollyan ember 
még aligha volt a világon, ki ollyat bátorkodott volna csele
kedni, a mit Charles mivel. 

Bemegy ő rendesen szép finom gyolcs ingben, fekete mel
lényben és nadrágban, hajadon fővel, sorba a mint egymás után 
következnek a legvérszomjasabb fenevadak kalitkájába, kis lovag-
korbácscsal, mellyet inkább játékszernek mint fegyvernek te
kinthetni. Ott bent pedig egész hatalmaskodással mint valami 

, közönséges házi ebnek neki esik a borzasztó hiénának, mellynek 
annyira kedves eledele az emberhús, hogy felkeresi a temetőket, 
s kiássa sírjából a halottat, hogy húsából kedvére lakozzék, és 
ugy elpántolja azzal a kis ostorral, hogy csak ugy ordit belé a 
vadállat, s végre is mint a kutyakomédiás betanított ebei olly 
engedelmesen megtesz mindent, mit hatalmas gazdája paran
csol neki, kinek mindenható fegyvere : páratlan bátorsága. Az 
oroszlánok ketreczében a földön heverésző s tompa mély han
gon dörmögő állatfejedelmek közé heveredik, czibálja serényö-
ket, vágja őket a kis ostorral, hogy csakúgy csattog a bőrük, ha 
nem engedelmeskednek neki, dulakodik, tusakodik, birkózik ve-
lök, farkon fogva ide oda rángatja, akárhányszor a földhöz vágja, 
mikor már összevissza taszigálta czibálta őket, akkor neki megy 
a mérgesen dörmögő, szikrázó szcmü oroszlánnak vagy tigris
nek, szétfesziti, a mint csak bírja a száját, s a mi eddig soha 
nem látott vakmerőség, beteszi tulajdon hajadon fejét az előbb 
felingerelt fenevad szájába, mellynek irtóztatóan vülogó fogai, 
ha összecsappannának, a nyaktilónál is gyorsabban elválaszta
nák törzsétol azt a vakmerő bátor fejet. 

Mind ezen mutatványokat olly mindennapias bátorsággal, 
annyi természetes egyszerűséggel és biztonságérzettel hajtja 
végre Charles ur, hogy a nézőnek eszébe sem jut a koczkára 
tett életért remegni, csak bámul, csak álmélkodik a fölött, amit 
ha szemeivel nem látna, tán nem is lehetne vele elhitetni. 

Mikor azután e mutatványok végeztével egy elefánt uzson-
názása, s az uzsonna mellett egy igen ügyes majom inaskodása 
és inasos dézmálásai felviditák a feszült figyelmű közönséget, s 
s kezdik az oroszlánok, tigrisek, hiénák, kazuárok ketreczeibe 
beadogatni a nagy nyers húsdarabokat, és ezekben felébredvén 
természetes vérszomjuk, irtóztató ordítással és dühös haraggal 
neki esnek a benyújtott nyers húsnak, s villogó, szemekkel csat
togó fogakkal kezdik azt konczolni; akkor aggodalmas rémület
tel forditja szemeit a néző a ketrecz vasrudjai felé, mintha meg 
akarna győződni, vájjon elég erősek-e, nem birja-e azokat szét
törni a dühös fenevad , mellyet az imént Charles kénye kedve 
szerint tánczoitatott, s vele hempergett a ketrecz talaján. 

A mult számunkban közlött kép azon helyzetben ábrázolja 
Charles-t, midőn a királytigris száját szétfesziti, hogy saját fe
jét beledughassa. oo 



Egyveleg. 
x* Londonban egy társulat van keletkezőben, melly egész város 

hosszában (8 ang. míld.) ollyan pompás utczát szándékozik építeni, a 
melly egészen üveg alá lenne foglalva. Ez aztán legnevezetesebb utcza 
lenne egész világon. — Mégis furcsa következetességü nép az az angol: 
ezelőtt pár évvel házat, knstálypalotát, csináltak üvegből, most utczá-
hoz készülnek, s ha illy fokozatban folytatják, még megérjük, hogy vá
rosokat is foglalnak üveg alá. 

x* Kutyamérgezők. Amerikában bizonyos vallásfelekezet legbuzgóbb 
hivei azt óhajtván, hogy a szent szabhat ünnepélyes csendjét még ebugatás 
se háborítsa , ez okból titkos méregkeverő társulattá alakult s ugy pusz
títja szegény állatokat éjjelenkint, hogy minden reggel egynehányat fel
fordulva talál a gazdája, azok rettentő példájára a kiknek kutyájok csa
holni bátorkodik szombat napon. Ez még az ebadónál is keserűbb csapás 
az ebkedvelőkre. 

x* Hogyan jut az ember szer elem féltésből hűvösre. Egy falusi foga
dós kénytelen volt beküldeni a legközelebbi városba Gráczba csinos 
feleségét, a kit pedig dühösen féltett. De a gazdasághoz egyetméét be 
kellé vásárolni, tehát mennie kellé az asszonynak. Hanem alig indult el, 
már utána ment a szerelemféltő bársonysipkás Othello is azzal a szándék
kal , hogy ez úttal csakugyan rá les a menyecskére. Hogy pedig minél 
biztosabban érhesse czélját, elment egy zsibároshoz svon magának ollyan 
öltözéket a minőben soha se látta őt senki fia, sőt még roppant álbajuszt 
ia vásárolt a fodrásznál, s illy alakos öltözetben összevissza futosta a város 
utczáit, hogy feleségének nyomában járhasson. Ámde a rendőrségnek 
ezer szeme van , s egy illyennek nagyon felütlek az , hogy ez a furcsa 
ember annyit lótfut minden czél nélkül egyik utczából a másikba, a 
miért is egész nyájassággal hozzászegődött, s elsétált vele a rendőrhiva
talig, a hol szépen retesz alá tették az álruhás atyafit, a ott kellé felesé
gére lesnie, mind addig, mig ki nem sült az ő kicsodasága. 

T á r o g a t ó . 
Helyreigazítás. Mult számunkban a ,.Magyar Sajtó" mun

katársai közt helytelen értesülés folytán emiitők Kecskeméti Aurél 
or nevét, kit hasonló minőségben nyilvános működéstől hivatalos állása 
tartóztat. 

Szinte szükségesnek tartjuk olvasóinkat arra figyelmeztetni, hogy 
a Vas. Ujs. éa P. U.-ban általunk hirdetett pályadíjak és föladatok alól 
a szerkesztőség aláírása későn észrevett sajtóhibából maradt ki. 

x* Medardusi vásár. A legközelebb mult pesti vásárral nagyon elé
gedetlen a kereskedő világ, s van is oka, mert rá lehet illeszteni azt a 
közmondást, hogy „se pénz, 8e posztó" a mit ugy kell magyarázni, hogy 
a pénzforgalom is igen bágyadt volt, a szokott vásári czikkek legfőbbike 
a gyapjú pedig, melly e vásáron nagy szerepet szokott játszani, rég idő 
óta nem jelent meg olly rendetlenül a pesti piaezon mint épen a mostani 
medardusi vásáron. Mindössze i3,000 mossa gyapjú kelt el, alább szállott 
áron, mellynek tetemes része tavali volt, melly mindig olcsóbb szokott 
lenni a fris nyh-etünél. Sokkal jobb reményekkel néznek a július hóban 
következő váczi vásár elé, mellyet gyapjudolgában akár pestinek is be 
lehet venni. A vidéki boltosok is sok helyről elmaradtak, minek az lehet 
oka, hogy a vizáradások s rosz utak miatt nem mehetvén kis vásárokra, 
kelméik nem fogytak el annyira, hogy ujabbakkal kellene boltjaikat vagy 
vásáros ládáikat ellátni. Repczére ugy szólván semmi vásár sem volt, 
repezeolaj is nagyon kevés volt forgásban, 35 ftjával mázsája. A gabona 
ára egy idő óta meglehetősen állandó, legjobban keresik s viszik kül
földre a kukoriczát. A disznózsír ára '•>'•)'., — -l-l ft között forgott a zsira
dék minőségéhez képest. Szalonnát lehetett 32—34 ftjável venni, de a 
jó füstölt szalonnáért 42—43 ftot is megadtak. Gubacs ugyan bőven kelt 
el, de azért még sem lehe't kelendőségét élénknek mondani, hihetőleg 
azért, mert a legközelebbi termés nagy bőséggel kecsegtetet. A kender 
ára hirtelen felugrott azon oknál fogva, hogy angolországi kereskedők 
nagyon elkaptak a mit készen leltek és sokat megrendeltek. Mi az időjárást 
illeti az eléggé kedvező volt, magában értetvén, hogy most is beteljesült 
az az országos hit, miszerint pesti vásár eső nélkül nem lehet. Ez egyszer 
épen jégeső fogadta az érkezőket. 

x* Birányi Akos irodalmunknak huzamos ideig szorgalmas munkása 
f. h. 10-én váratlan hirtelen halállal mult ki az élők sorából. Hideg te
temei más nap temettettek el az irodalom különféle képviselőinek, s az 
elhunyt minden rendű barátainak szép számú kíséretében. Birányi Ákos 
kora ifjúságában kezdett Schulc* Ágoston névvel irni, később'testvérével 
karöltve mint Schulcz testvérpár iparkodott majd egy, majd más héza
gát pótolni irodalmunknak, az utóbbi években pedig kiváltképen a hir-
lapirodalom egyik derék szakmányosa volt. Szakadatlan szorgalma, fá-
radhatlan kitörése és becsületes törekvése a 39 éves korában elhunyt de
rék irodalmi munkásnak sokáig jó emlékezetben fog fenmaradni barátai
nál, jónkaróináL s dolgozótársainak 

• * * Több helyről haűottuk azon szomorú tudósítást, hogy a melly 
gabonát és füvet ez évben a jég elvert, az lekaszáltatván, még csak ta

karmányul sem használható, mert semmi marha sem nyul hozzá; a gaz
dák egyedül alomnak használhatják. 

Mult csütörtökön éjjel egy pesti hazafi a Rákoson levő helysé
gek egyikében lakó nri barátját meglátogatván, mig a társaság együtt 
mulatott, az alatt a bérkocsis lovoit ellopták. Illyen tisztesség sem érte 
még bérkocsis lovait soha. 

x* A Magyarország felső részébe vezető országútra nézve legköze
lebb oly hivatalos rendelet érkezett illető helyre, hogy azt jövő télig ok
vetlen lehető legjobb karba kell hozni újból építés által. Tehát alapos 
reményt táplálhatnak felső vidéki hazánkfiai, hogy jövő télen sem bele 
nem sülyednek, sem bele nem fagynak a feneketlen sárba. 

x* Mádon (Zemplén megy.) f. h. 6-án 55 ház leégett. Hir szerint 
az elégett épületek nagyobb része biztosítva volt. Talán az 1852-iki tűz
vész alkalmával okultak mádi hazánkfiai; mert mai napig igaz mondás 
maradt az. hogy ,.Maga kárán tanul a magyar." 

x* Rablási hírekkel egy idő óta sürüen találkozunk a hírlapok ha-
sábain. Legközelebb Hlye és Bugy között támadta meg két, pisztolyok
kal fegyverzett rabló az illyei molnárt, ki két legénynyel s kocsisával 
haza felé iparkodott. Rövid tusa után sikerült a bátor molnároknak a 
két rablót lefegyverezni, s fegyvereitől átadni a hatóságnak. Turócz-
megyében meg két czigány támadt meg egy fuvarost, s ki is rabolta, m. 
h. 28án; hanem a rudnai elöljáróságnak sikerült e két vitéz morékét kézre 
keríteni. 

x* Erdélyből Károly-Fehérvárrál azt irják a „ReIigio"-nak, hogy 
ott egész családok tértek át a katholika egyház kebelébe, mely lépések
nek házassági elvállások szolgáltak indító okul. 

— A jégverés ellen kölcsönösen biztosító magyar egyesületnél bizto
sított f. é. június 7-ig 823 fél 1,328,350 p. forintnyi értéket, június 8-tól 
14-ig 289 fél 342,780 p. ftnyi értéket. Összesen 1112 fél 1,671,130 p.ft 
értéket. Tavai ugyanazon időszakban csak 681 fél által csak 770,670 
p. ftnyi érték volt biztosítva, miből ezen jótékony intézet hatáskörének 
terjedése legjobban kitűnik. 

Ujabb adakozások a tiszai árviz által károsultak számára ; 
a) Fehérmegyei Iváncsa község jegyzője ily „Felhívást" bocsáta köz

sége népéhez .- „Azon kebelrázó végtelen nyomor és inség, melybe e je
len tavaszi időszak alatt a Tisza folyam kiáradása által honunkban a 
kassai és nagyváradi kormánykerületeken ezer meg ezer családok jutot
tak, — lélekemelő emberbaráti kötelesség teljesítést igényel, s engem is 
késztet kitelhetőleg működni a könyek fel szári tusán. , ,, 

Reménylem, sőt meg vagyok győződve arról, hogy községünk lel
kes hírtokosai s lakosai a tanúsított felebaráti szent szeretet tényleges 
gyakorlatában egyátalában hátra maradni nem fognak, hanem ott, hol 
sújtott emberiség gyámolitásáról van szó — áldozatkészségüket bebizo
nyítják, s adományaikat a szeretet oltárára viendik. Mely szerint fele
baráti kötelességemnél fogva községünknek minden t. cz. birtokosait s 
lakosait ez úttal megkeresek s felhívok, miszerint az emiitett végtelen 
nyomor enyhitésére s a szenvedő emberiség gyámolitására szíveskedjenek 
fillérnyi áldozatjaikkal a felebaráti szeretet oltárához járulni. 

Kérem egyszersmind a szíves adakozókat, szíveskedjenek áldozat
juk mennyiségével becses neveiket ez iv illető lapjára felírni. 

Melyek után mindnyájunknak áldást s békességet kivánva vagyok 
szives tisztelettel, helyben, május 6-án 1855. Kiss János m. k. jegyző." 

E felhívásra következők járultak a felebaráti szeretet oltárához : 
Bédi József 30 krt, Pauer András 20 krt. Bédi János 16 krt, Kajdotsy 
Jánosnő 24 krt, Rosta István alsó-besenyői lakos 20 krt. Rosta János 
alsó-besenyői béres 12 krt, Rosta József 6 krt, Reform. Egyház 27 krt, 
Egy valaki 10 krt, Kovács János 10 krt, Csörgey János 6 krt, Meleg 
András 6 krt, Béldi Péter 0 krt. Frank Dávid és fia 10 krt, Puh István 
10 krt, Mátyási Pétemő 6 krt, Farkas István és János 10 krt, idősb Csör
gey János 24 krt, Szőke Ferencz ur Baracskáról 16 krt, Közbirtokosság 
1 fi. Egy valaki 10 krt, Alsó Szabó József 12 krt, Apróbb adakozások 
1 ft 20 kr. Kovács János szabolcsi béres 12 krt, Kárász János szabolcsi 
béres 24 krt. Pap István szabolcsi csősz 20 krt, BŐle Mihály szabolcsi 
béres 20 krt, Nagy Mihály felső-czikolai béres 10 krt, Kiss János jegyző 
23 krt. Összesen 9 ft p. p. 

b) Munkácsy A. szaporczai ref. lelkész lapunkból értesülvén a tisza
vidéki szerencsétlenségről, híveihez intézett Berkentő szavaira következő 
adakozásokat eszközló: Molnár Dávid 8 krt, Györkő János 12 krt, Cső
mé Ferencz 10 krt, CsömeM. Dávid 10 krt, Az Egyház 1 ft, Szabó Samu 
6 krt, Csöme János 6 krt, Barhó Dávid 6 krt, N. N. 2 ft, Kovács Dávid 
12 krt, Gőbölös Ferencz 6 krt. A többiek gabona nemüeket hoztak, mely 
eladatván a lelkész s egyházi előljáró felügyelete alatt, jött be 7 ft-
Az egész tehát 11 ft IC kr p. p. 

c)Nemes Joeefa Lengyel Károly ügyvéd neje Zalaegerszegről ugyan 
e czélra küldött 2 pftot. E három küldemény összege 22 ft 16 kr. p. p-
melynek hova fordítása reánk bizatván, azt a gyulaiak, nagy varsányiak, 
körösladányiak és jász-kisérick közt egyenlő arányban felosztva, lapunk 
kiadó hivatala által hova hamarabb rendeltetése helyére juttatjuk. Szerk. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 
Nyomtatja ea kiadja Landerer és Ileekeaast. eeretem-utcza 4-ik szám alatt Pesten. 




