
A „Vasárnapi hetenként egyszer egy nagy negyedrétü iven jelenik meg. 
Előfizetési dij január—júniusig azaz : 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy 

poatal uton u ..Politikai Újdonságokkal" együtt csupán csak 3 Tt. pp. Az előfizetési 
dij a „Vasárnapi Újság" kiadó-hivatalához (egyetem-uteza 4. ss.) bérmentve utasítandó. 

JÓKAI MOR. 
Jókai Mór . . . . 
Talán elég is volna ennyit mondani s azután szépen aláírni a 

rövid, de velős életrajz alá szerzői nevemet? 
Vagy nem bizonyos-

e, hogy e név puszta 
megemlítésében több 
ékesen-szólás lappang, 
mint a legczikornyá-
sabb i smerte tésben , 
melylyel kevéssé érde
kes egyéniségek bemu
tatásánál itt ott kedves
kednek a lapok olva
sóiknak ? 

A Vasárnapi Újság 
közönsége előtt szólok. 
S van-e név, melylyel 
e közönség gyakrabban 
és örömestebb találko
zik, mint Jókai Móré? 
Van-e e lapnak sok jeles 
munkása között, kinek 
tisztább szellemi élve
ket köszönhetne, ki ked
vesebben, meghatóbban 
tudna szivéhez szólani, 
ki elragadó költészeté
vel és mindig növekedő 
szellemerejével maga
sabban emelte fel lel
keinket, ki annyiszor 
vigasztalta meg az élet 
küzdéseiben ellankad-
takat, annyiszor vidi 
totta fel a szomorgókat, 
s villanyozta fel az egy-
kedvüeket ? Van-e, ki 
olly ellenállhatlan báj
jal mutatta volna meg 
a haza és nemzet iránti 
8 z e r e t e t bűvös bájos ha
talmát, mint JdkaiMór? 
Van-e e lapnak olly szá
ma, mellyben nevére 
vagy keze munkájára ne találnánk? — Jókai Mór e lap főmun
katársa. Ez arczkép az, mellynek eredetijével naponkint van alkal-

" családi ünnepünk a mai nap. Ez időt. 

választottam, mert épen e napokban van lapunk első megjelenésé
nek negyedik évfordulója. Engedjétek meg annak, a ki képtárt ren
dez, hogy azon sok jeles közé, kiknek képeivel gyűjteményét gaz

dagítja , néha saját 
háza tagjának, egy (ba
rátjának , testvérének 
arczképét is felfüggeszt
hesse. 

De ö nemcsak a mi 
házunké — ö nemcsak 
azt cselekedte, a mit e 
lapok közönsége ismer 
és szeret, neki vannak 
egyéb nagyobb érdemei, 
ő azon igen kevés ma
gyar iró között az első 
helyen áll, kiket hazánk 
határain kivül is ismer
nek, kik az európai iro
dalom felszínére emel
kedtek. — S a kik az 
irót eléggé ismerik, sze
retnének az embernek is 
szemébe nézni. — — 
Azért nem használ sem
mi csűrés-csavarás, ma
radjunk a szokott ke
rékvágásban s — mond
juk el Jókairól is a 
szükséges életirási ada
tokat. 

Jókai most 3 2 éves 
ember; erős, ép férfi, 
kin elsu pillanatra meg
látszik, hogy a munká
tól nem ijed meg, s 
hogy bármi bámulatos 
munkásságot fejtett ki 
már eddig is, alkalma
sint , csak ezután 
még amuev Isten 

fog 
j amúgy isten iga

zában hozzá látni a do-

J Ó K A I MÓR.
 l o f h o \ Síülctett +

K ? -
maromban, hol atyja 

ügyvéd s táblabíró volt. Tanult a komáromi, pápai s kecskeméti 
ref. iskolákban. Később kifejlett írói szenvedélyének jeleit már e 
korszakában is adta, s még gyermek volt, midőn valamellyik pesti 



lapban kiadták kisebb munkáit. Sokat foglalkozott ez időben vers
írással is, de legkedvenczebb foglalkozása fiatal éveiben a festészet 
volt. Erre készült Ő egész lélekkel s még igen jól emlékszem, hogy 
midőn ezelőtt 12—13 évvel Pestre kerültünk, Petőfi ugy ismerte
tett meg engem Jókaival, mint egy nagy reményű festővel, a minek 
bizonyításául boldogult barátunk gyakran mutogatta azt a hiven 
őrzött arczképet is, melly kék quükkerben üt ábrázolta, s mely-
lyet neki emlékül az ö legkedvesebb barátja Jókai festett. Igen 
sajnálom, hogy e kép nincs meg, már csak azért is, mert az bizo
nyosan nagy mulatságára szolgálna most Kakas Mártonnak. 

Iskolái végeztével 1845-ben Pestre jött, hol írói hajlama s 
munkássága, mellynek már addig is adá kisebb nagyobb jeleit, 
határozottan kifejlett. Tagadhatlanul nagy befolyással volt reá szo
ros barátsága Petőfivel, de e befolyás kölcsönös volt. Tanuja vol
tam e szép, nemes viszomnak s azok a jó régi idők, az ö fellengzö 
reményeikkel, kitöriilhetlenül vannak emlékembe vésve. Jókai első 
novellái, mellvek az Életképekben s később külön is megjelentek, 
épen olly meglepöleg hatottak az olvasó közönségre, mint Petőfi 
versei. Mindkettőből első pillanatra kiolvasták a mélyebbre látók, 
hogy itt nem miudennapi szellemekkel van találkozásuk. Most jól 
esik e visszapillantás Alig mult el egy évtized s az azalatt fölme
rült csalódások tengerében vigaszul szolgált, a valósult remények e 
két mentő csolnakát megpillantani. 

Jókai 22 éves volt, midőn 1847-ben az akkor legolvasottabb 
szépirodalmi lap, az „Életképek" szerkesztője lett. Egy év múlva 
sok más vállalattal együtt, e kedvelt lap is megszűnt. Ez időbe es
nek életének legszebb, legboldogitóbb napjai. Ekkor vette nőül 
forró szenvedélye tárgyát, a nemzeti színház egyik legünnepeltebb 
hölgyét Laborfalci Rázat. És itt is tisztán fényük szerencse-csillaga 

sát eddig is bebizonyitá, de a dráma az, melly kiválólag megkívánja 
a nagyobb élettapasztalást, tanulmányt és gyakorlottságot. Ezt ta
núsítják a világ legnagyobb drámaíróinak példái. A legnehezebb, 
de talán legszebb s legjutalmazóbb pálya. — Jókai ujabb vállalata 
más egyebeken kivül a „ISagy Tükör." — Német nyelven számta
lan müve jelent meg s folyvást jelen meg fordításban, Pesten, 
Svajczban, Lipcsében, Bécsben, Zágrábban, Temesvárott stb. Né
hány müve megjelent franczia nyelven is és Stuart Mária grófné 
angol nyelven adott ki tőle két kötet novellát. Londonban „Hungá
rián Sketches" (magyar vázlatok) ezim alatt. 

Ennyit mutat fel Jókai szorgalma e mai napig — s a mellett 
jót nem állhatunk, hogy egyet mást a tárgyak halmazából ki nem 
feledönk. 

A sors tehát máskép intézkedett Jókai jövőjéről. Nem volt 
belőle sem versíró, sem festő; de e tárgyakkal foglalkozása bizo
nyosan nagy befolyással volt, hogy azzá legyen, a mit most tisz
telünk és szeretünk benne,hogy teljesen bírja azt a gyönyörű hang
zatos nyelvet, mellynek párját hiában keresnők, s hogy gyönyör
ködjünk az ö képzelete kifogyhatlanságában és azon ragyogó szín
pompában, mellyet most az egyszerű betűk segélyével varázsol elénk. 

Isten is munkára fizet. Azon fényes állás kivívása, mellyet 
most foglal el Jókai irodalmunkban, nem járt küzdés,fáradság nél
kül. Az ö munkássága példabeszéddé vált. Nála a munka életszük
ség, elfőjthatlan szenvedély s élvezet egyszersmind s akkor érzi 
magát legjobban, midőn naponként 10—12 s néha több órát is tölt
het Íróasztalánál, irva egy nap sokszor a legkülönnemübb dolgo
kat, hol dráma, hol regény, hol novella folytatását, hol egyik, hol 
másik lapnak szánt majd komoly, majd tréfás czikkeit, a mellett ol
vasva, tanulmányozva s készleteket gyűjtve folytonosan,szünet nél-

Mert a ki évek múlva tanuja lehet e kölcsönösen boldogitő vi- kül. De mint is volna máskép lehetséges, hogy egy korabeli em-
szonynak, kénytelen elhinni, hogy a házasságok csakugyan égben ber, alig tíz év leforgása alatt közel 60 kötetet irjon össze olly mii-
köttetnek. vekből, mellyek irodalmunknak valódi díszére válnak, s mellyeket 

1849-ben Jókui Debreczenben merült fel ismét mint az akkor folyvást keresve keresnek a külföld irodalmai számára is. 
közkedvességben részesült „Esti lapok" szerkesztője, melly lap kü- De azért ü nem valami mogorva szobatudós, ki az élet ingere-
lönüsL'U Jókainak egyik erös oldala, a humor és igaz magyar elmés- inek egészen hátat fordított. Ellenkezőleg, derült életnézeteit, vi« 
Bégben tűnt ki Nébairyévi szünet állott be, melly Jókaii távi tdttíi dám kedélyét n munka csak neveli. Időt talál minden nemesebb 
az irodalomtól. Elvonultságát folytonos tanulmányokra szentelő, élvre, mit családi kör, barátság, társasági élet s a természet nyújt, 
1850-ben végre visszatért Pestre, hol egy darabig Sajó álnév alatt s ha ez élvekbe belefáradt, ha pihenni vágy, visszavonul iróaszta-
kezdte meg újra félbenaaakasztott pályáját. Majd ismét fölvette sa- Iához, belemerül eszményei világába, melly enyhet, vigaszt s uj 
ját nevét s ez időtől fogva fejté ki azon roppant munkásságot, erőt nyújt, és — dolgozik. 
meliyhez foghatót egy ember részéről irodalmunkban soha nem ta- A varázs, mellyet Jókai a magyar közönségre gyakorol, abban 
pasztaltuuk s a külföldön is a szerencse csak kevés kegyenczeinek áll, hogy ő teljesen a mienk, a mi csontunk és vérünk, ez áldott 
engedett. Ekkor szerkeszté néhány évig a gr. Festetics Leó által ki- földnek gazdag termése. Valahányszor megszólal, érezzük, hogy 
adott „Délibáb-- czimü szépirodalmi lapot is. A közönség örvende- örömünknek, fájdalmunknak igazi hangján szól, hogy kezében a 
tes megdöbbenéssel látá a pazar fényt, mellyet visszatérő kedven- mindenható kulcs az ö gazdag kedélye, melly szivünk zárait ellen-
"cze maga körül s egyuttal reá is árasztott s ha voltak talán, kik állhatlanul megnyitja.És van Jókainak egy talizmánja, melly niii-
aggódva tekintek az üdítő forrás bö omlósét, félve annak véletlen vészi hivatottságának csalhatlan bizonyítványa. Bizonyos lélek; 
kiapadásától, az idő mindinkább oszlatta aggodalmaikat. E termé 
kenység nem volt mesterkélt, hanem természetes erökií'olyás, melly 
folytonos mivelés és ápolás által mindig uj tápot s állandóságot 
nyert Jókai maga mondja s bebizonyult másokon is, hogy minél 
többet dolgozik, annál többet dolgozhatik. 

Müvei el vannak terjedve palotákban s kunyhókban; alig lesz 
magyar olvasó, ki egy vagy más lelki élvezetre ne emlékeznék, mit 
azoknak köszönhet. Hadd álljon itt az egész jegyzék, az ö munkás
ságának eddigi bámulatos eredménye, melly között megannyi j<> 
ismerőst fog találni a szives olvasó. 

Jókai eddig megjelent munkái : 
1. Hétköznapok 2 kötet. 1846. 
ü. Vadon virágai 2 kötet, második kiadás. 

1864. 
3. Csataképek 2 köt. 185Ú. 
4. A bujdosó naplója. 1850. 
6. Uangok vihar után 2 köt. 1850. 
6. Erdély aranykora 2 köt. 1861. 
7. A két szarvú ember. 1852. 
8. ' fórok világ Magyarországon 3 köt. 1853. 
9. Egy magyar Nábob 4 köt. Iís53. 

10. ilaiil pairona 2 köt. 1853. 
11. A magyar nemzet története. 1854. 
12- Janicsárok végnapjai 3 köt. 1854. 
13. Karputiii Zoltán 4 kötet. 1354. 
14. Erdélyi képek 2 köt. 1S54. 

15. A magyar elóidökból 2 köt. 1855. 
16. Véres könyv 3 köt. 1855. 
17. A magyar nép adomái. 1856. 
18. Tarka élet 2 köt. 1855—56. 
19. Délvirágok 2 köt. 1856. 
20. árnyképek 2 köt. 1856. 
21. A régi j ó táblabírák 4 köt. 1856. 
22. Szomorú napok 2 köt. 1856. 
23. Óceánia. 1856. 
24. Népvilág 2 köt. 
25. Regék. 
26. Legvitézebb huszár (Vasárnapi könyvtár 

1856.) 
27. Elátkozott család 4 köt. (most foly a „ P . 

N."-ban.) — Ezek J. M. elbeszélő müvei. 

Ujabb időkben irt nevezetesb színmüvei, mellyek mindig nagy 
hatással adatnak színpadunkon:„A hulla férje; Dalma; Munlius Si-
fűster: Könyret Kálmán.''' A drámai tér az, mellyben véleményem 
szerint Jókaitól még ezután várhatunk szép eredményeket Hii 

nemesség, mellyet minden, még legcsekélyebb dolgozatában is 
mindenkor feltalálunk. Ám fedezzen fel müveiben bármi nagyobb, 
vagy kisebb hibákat az avatott kritika; de aljas vagy nemtelen 
gondolatot nem fog találni azokban soha. Ez az, a mit a finomabb 
lelkűek önkénytelenül kiéreznek s a ini különösen nöolvasók előtt 
müveinek hitelét örök időkre biztosítja. 

örvendhetünk Jókainak, ki azon korban, midőn mások még 
csak a kezdetnél vannak, munkásságának már is olly bámulatos 
eredményeit tudja fölmutatni. Örvendjünk a még fényesebb jövő
nek, meliyhez Jókai testi lelki épségénél s kifáradni nem tudó 
szorgalmánál fogva reményünk lehet. 

S örvendjünk annak, a mi minket legközelebbről illet, hogy 
Jókai ezentúl is hűséges dolgozótársa marad a Vasárnapi Újságnak! 

Pákh Albert. 
H a l t é r P é t c r n é . 

( B a l l a d a . ) 

I. 

,NyergeIjétek a lovamat; 
Siess hü cselédem. 

T e meg aztán gondolj reám 
Kedves feleségem.* 

„ M é g egy csokót! — Majd azt akkor 
H o g y ha visszatérek. 

Most áldjon meg a j ó Isten 
Feleségem téged! - -

„ H a niéssz tehát, én majd itthon 
Istenemet kérem, 

H o g y a liarczban édes férjem 
Valami ne érjen." 

Megy a várúr és fölveti 
Slagát a lovára. 

Ifjú asszony fehér keu 
Lobogtut utána. — 



Harsog a tárogató, harsog ; 
Most jön a várúr, 

,Mért e hideg fogadtatás?' 
A várura bámul. 

Hallgat a várnagy, hallgat. 
Miért hallgatsz várnagy ? 

Beszélj! beszélj.' ne feledd, hogy 
T e az én szolgám vagy. 

,Es ti sorban! . . . Nem érthetem. 
Hát asszonytok, hol van ? 

Beszéljetek, szóljatok hát 
Egyszer, a pokolban; ' — 

Odafenn a várszobában 
Betegen, halványan , 

Ifjú asszony, fehér asszony 
Feküszik az ágyban. 

„Mér t jöttél meg illyen hamar?" 
Nem érti a várúr. 

„Kiszáradt a szegény virág." 
A várura bámul. 

„ N e m is csoda, ha kiszáradt : 
Megtetszett a napnak, 

S kiégetek hő szerelem 
Sugarai annak. 

Ne fogd meg az én kezemet; 
Bűnös az én vérem. 

Ereszsz, te is elkárhozol, 
Bizony még megérem. 

Ne nézz rám ugy, mert a szemed 
Mint pokoltűz éget. 

Hah! öreg férj, Haller Péter 
M e g c s a l t a l a k téged! . . . 

Hallod? hallod? Hol a kardod? 
Ne légy ollyan gyáva! 

Itt a szivem, üsd ide csak, 
Ne állj itt hiába. 

Nem értettél? Miért remegsz, 
Sápadsz, gyáva féreg? . . . 

Hol a kardod? Ide nézz csak, 
En semmit sem félek." 

E g y pillanat — és az a kard 
Már a kezében van. 

E g y pillanat — és az a kard 
Már a szivében van. 

Haller Péter, fájdalmában, 
Szótalanul áll o t t : 

Irtóztató való, a mit 
Értett, hallott, látott. 

Magyart. 

A H A N Y N Y A L 

I z a b e l l a k i r á l y n é . 
Életrajz. 

Irta SZILÁGYI ISTVÁN. 
( F • i r >>i* >•) 

X X . 
Martinuzzit három tapasztalással gazdagította a nem egészen 

sikerült vállalat. Egyik : hogy Izabellát eddig kiállott bajai, még 
nagyobb férfiasságra, bátor önállásra edzették, mint várni remeié, 
s hogy azt koronájától csak a legvégsőkig vitt kényszerűség foszt
hatja meg. Másik : hogy nincs olly magasra vitt bonyodalom, melyet 
az öeszelyének ketté vágni ne sikerüljön. Harmadik: hogy bármost 
a béke helyre állott: bizonyos, miszerint sem Szulejman nem fogja 
serege kudarczát annyiban hagyni, sem.a királyné és környezete 
nem szünendenek mindent merni, hogy öt helyéből kitudják. S ez 
utolsóban jövő teendőit is tisztán hitre látni. Egy uj összejövetelen 
Salm gróf és Báthori Andrással, Diószegen (1550), a királyné kive
téséről s fiának Ferdinánd kezeibe átadásáról tesz ajánlatot, mit a 
többi önként követend; csak sereg teremjen mellette rögtön, s élin 
ügyes hadvezér; a dolgok vitelében semmi késedelem, de a legsie-
több gyorsaság : ezektől fúgg minden. A titok ismét kinyilatkozott. 
Izabella Enyedcn azonnal gyűlést tart; hol a rendektől változatlan 
hűséget és ragaszkodást értvén, Martinuzzira nótát kér s kap. De a 
kormányzó sem pihen; s alig veszi hirét Castaldo 7000-cd magával 
közeledtének : fegyvert ölt, s egy tekintélyes csapat élin, Körösbá
nyán keresztül, a gyűlésben terem; a hol, midőn sem kérés, sem 
ígéret nem használ, hogy Ítélete megsemmisíttessék: bár eredmény
telenül, fenyegetéshez fog. Hire fut ez alatt Castaldo közeledtének, 
s ettől inkább, mint a püspöktől tartva, kiki saját háza védelmére 
haza takarodik. Kevesen maradtak a királyné oldala mellett: Csáki 
Mihály, Balassa Menyhért, Kendi Antal, Kis Ambrus, állhatatos 
ellenei a püspöknek, s ez által ezért halálnak is szánva. Izabella ezek 
kíséretében Fejérvárra, onnan Szászsebesre fut, ott zárja el magát. 
Balassát tetemes erővel Castaldo elé küldi; de az nem tartóztatja 
fel a vészt: Castaldo más uton, csakugyan bejutván Erdélybe. A 
királyné várai egymásután adják fel magokat a püspök ostrom-se
regének ; s végre maga Szászsebes is, vele a királyné,, egész udvara 
Martinuzzi hatalmában (1551). A győztes püspök ismét alázattal 
járul királynéja elé; s elfogott kincseit kézbe szolgáltatván, a 

történtekről sírva bocsánatot kér; alázatosan jelenti a királyi vezé
rek és biztosok megérkeztét tetemes erővel; ajánlja a velők alkal
mas föltételek alatti kiegyezést; magának csak ellenei kiadatását 
kérvén, kiken példás büntetést vehessen. Nem volt többé mit felel
nie Izabellának.Látta,hogy ránézve minden immár bevégzett dolog. 

XXL 
Az értekezlet megnyílt; jelen levén Ferdinánd részéről Castaldo, 

Báthori A., Nádasdi Tamás és Losonczi István; Izabelláéról egyne
hány tanácsos. A kötés szavait Martinuzzi olvassa fel. Azok szerint: 
.,Izabella, maga és fia nevében lemond Erdélyről s Magyarország 
részeiről; a koronát s egyéb királyi jelvényeket átadja Ferdinánd
nak ; ezekért Ferdinánd a királynénak és fiának adja Oppelht és 
Ratibort, s a szepesi grófságot; Izabella kap 100 ezer aranyat jegy
pénz fejében, a királyfi nőül egy leányt, Johannát, Ferdinánd há
zából ; tartozván azonban ez egyezvényt távozás előtt eskütétellel 
megerősíteni." — Izabellának fájdalom-, majd haragtól elfogulva 
kicsordult a köny a hallottak után szemeiből; de végig nézvén el
méjével dolgain, — „ö," — úgymond, — „a kötést aláírja; de Is
tent s minden szenteket hívja bizonyságul, hogy ő, fia jogaira nézve 
e sérelmes lépést kényszerítve s nem akarva tette. Hiszi azonban, 
hogy a hatalmas Isten, ki a hálátlan emberek vétkeire éles szemei
vel vigyáz, illy égbekiáltó gonoszságért bizonynyal példás boszut-
áll. És hogy azt tegye is, hogy azt, ki e keserű bajoknak okozója 
volt, látogassa meg, azért, éjjel nappal szüntelen esedezni megnem 
szűnik." Az ünnepélyes megerősítés minélelöbb végrehajtását Mar
tinuzzi nem szűnt meg legerélyesebben szorgalmazni. A királyné, 
legyőzetve sorsától, engedett; s miután kezét Castaldonak beadta: 
országgyűlést nyitott Kolosvártt. Korona, páleza s az oszág arany
almája a főtemplom oltárán ott voltak kitéve. Tizenegy éves királyi 
fiát oda vezetvén Izabella, mély keservvel szólította meg a gyüle
kezet előtt : „Ne nehezteld édes fiam, hogy a királyi hatalom e jel
vényeit, mikkel egykor téged remélélek fölékesítve trónodon ülve 
látni, a minden bizonynyal jó Ferdinándnak átadom." Azután a 
hosszú sorral álló rendekhez fordulva, — „lm" — úgymond, —. 
nemes magyarurak, vegyétek át országtok kincseit, adjátok át azo
kat király toknak. Engedje Isten, hogy az nektek, országtoknak s 
az egész keresztyén világnak szerencsét hozzon; bár én látom, hogy 
a^nera lészen ugy. Nekem, szolgáim és férjem tápláltjai által meg
csalt, elárult nőnek, örök dicsekedésem : hogy azokat, okait annyi 
háborúságnak, bár erőmet a ho3szu bajok nem tették ugy semmivé, 
hogy reményem nem volna, a jó egyességért, magam és fiam sze
rencséjét hátra téve, nem vértől undokitvaadomát. De téged én Is
tenem kérlek, büntető karod súlyát éreztesd az eskütörővel; s ki 
az igazakat el soha nem hagyod, az árvát s özvegyet fogadd ótal-
mad alá." — Az országnak illyetén átadatasát, az ifjú János Zsig
mondnak Ferdinánd leányával eljegyeztetését, s mind azt a mi a 
gyűlésen történt, Petrovics azonnal bejelenté levelében Szulejman
nak ; mi elég volt, hogy közötte és Ferdinánd közt az ellenségeske
dés újból kitörjön. 

x x n . 

Izabella, dolgait rövid idő alatt rendbe szedvén, Erdélyből fiá
val együtt kiment, kisértetve szomorú seregétől övéinek. Marti
nuzzi sem maradt el, ki, midőn visszatérendő, el akara Izabellától, 
válni : mondják, nem tartóztathatta könyeit, emésztve nyomván 
kétségkívül lelkét az atyától vett jótéteményekért a fiúnak illy go
noszul fizetés emlékezete. Izabella a Meszeshegyek rengeteg erdein 
keresztül vévén utazását, a magas bércz-oromról gyakran vissza te
kintgetett az elhagyott Erdély felé. Midőn egy szoros helyt le kel
lett kocsijáról szallania, félre menvén kísérőitől, egy hársfába be
véste nevét, e három betűvel: S. F. V. (Sic Fatn Volunt); s ugy 
folytatta tovább utazását. A Tiszánál nevezetes száma várakozott 
reá a magyar fő uraknak : Petrovics Péter, Balassa Menyhért, Pa-
tócsi Ferencz, kassai parancsnok Czéczei Lénárt, Ferdinánd részéről 
Perényi Ferencz nyitrai püspök, kik bucsu-tiszteletöket tanúsítani 
jövének eléje. Ezek kíséretében érkezett be Kassára, utjának első 
nyughelyére, ott akarván bevárni a kötés pontjai teljesülését, 

XXIII. 
Mit a királyné megjövendölt, kezdett nem sokára mind betel

jesedni. Gyors egymástkövetve vitte ntána a hír a török harag vad 
eredményeit : várak foglalását, pusztítását azon földnek, melly még 



eddig, illy nagyságban legalább, török dudásoknak nem volt szin-
helye. Kassán volt még, midőn Ferdinánd dec. 29-ki leveléből, Mar-
tinuzzinak is olvasá halálát, mellyet Castaldo orgyilkosai azon hó 
17. hajtottak végre. Halál után nagy vádakkal terhelek a kardinált: 
azonban ugy látszik, inkább Castaldo személyes gyűlölete volt az 
ok, ki maga mellett és felett nem örömest látá a kormányzó társat, 
ki önbelátásánál fogva, sokszor máskép akart, még a török irá
nyában is eljárni, mint Castaldo óhajtotta volna. Már abban is, 
hogy a kardinál, Lippa ostromakor, a török parancsnoknak bán
tatlan követeié elmehetését, ingadozó árulást vélt a fővezér felfe
dezhetni. 

XXIV. 
Izabella, Kassán élt napjait nem számlálta a szerencsésebbek 

közé. ötödik hónapot tölte már várakozásban, s rá nézve a kötés 
teljesedésbe még sem ment, követei által mind hiában sürgette Fer
dinándnál nászilletményét, az igért herczegségeket, magyarországi 
javait; hiába terjesztette elő a nyomorú állapotot, melly be maga és 
tia. kitúrva birodalmukból, úgyszólván erőszakkal taszíttattak : jó 
választ míndcsak nem nyere; úgyhogy utójára kénytelen volt, Ma
gyarországból kiköltözve, elébb bátyjánál, majd özvegy anyjánál 
vonni meg magát Varsóban, hogy szükségeiről legalább gondos
kodva legyen. Tinódi szerint, a királyi udvar becsült és szeretett 
vala Kassán, s eltávozását nem tekintek megindulás nélkül. Kiválóan 
ragaszkodás tárgya volt a királyfi, a deli termetű szép tekintetű 
ifjú, ki lovát már akkor olly derekasan megülé; mivelt lelke, szépen 
fejlődött elméje egyiránt csudálással, tisztelettel tölték el ismerőit. 
A királyi családot az ősz Petrovics és Perényi Ferencz kisérték len
gyel földre át (1552. jan. 17), s onnan a következő év februárja ele
jén Oppelnbe, jövő birtokába, miután Ferdinánd által, kit eddig is 
csak a seregtartási tetemes kiadások gátoltak, pénzkövetelésére 
nézve is kielégíttetett. 

XXV. 
A szegény herczegség szűk jövedelmével, rozzant palotáival, 

nem felelt meg a királyné reményeinek; s az alig 12 ezer forint be
vételt, a legszükségesb javítások csupán, teljes fölemésztéssel fe
nyegették. Királyi bátyja járult Izabellának elhagyatott sorsához 
egypár lengyel tartománykával, majd özvegy anyja a zámbori ura
dalommal; de azért még ezek sem gátolhaták meg, hogy egész ud
varát, még azon évben Zámborba ne tegye át, egyszersmind, hogy, 
mit soha nem feledhetett, mind bátyja, mind Petrovics utján Erdély 
visszanyerhetése felöl Szulejmannál lépéseket ne tegyen. 

Nem is telt bele sok idő, hogy az megtörtént; maga Erdély ál
lapota látszott azt követelni utójára. 

<V<i£* kOTBtkulk ) 

A gáz-vllágitás Pesten. 
(Folytatás 

Első kezelés ez uj világitásnál, mint mondtuk,-a gázkifejtése. 

Rajzunk közelebbről magyarázza. Ez hosszan elnyúló, számta
lan tűzhelyt (b) tartalmazó, kőfalban történik (a). Minden egyes tűz
hely fölött (bb), s közötte számtalan hosszas, vizirányos fekvésű, vas
ból készült derék vastagságú henger helyheztetik (cccccl. E vashen
gerek a tüzhelybeni tüzelés után megtömetnek kőszénnel, s szájaik 
arra alkalmazott vaslemezzel becsukatnak (dd). A tüzhelyeni 

tüzelés az egyes fölöttök s korülöttök helyezett vashengereket iz
zóvá tévén, a bennök lévő kőszén égni kezd, s ezen égés alatt külön
féle gázak fejlenek kí, mellyek a csövek szájára alkalmazott vasle
mez miatt ott el nem illanhatván, mindenik henger hátsó része felső 
felületéből fólmenö csövön (eeeee) főlszállnak. öt-hat óra múlva az 
egész köszénmennyiség elégvén, s szétbomolván, a gázkifejlődés is 
megszűnik. Ekkor a vaslemez a henger szájáról levétetik, s a kőszén 
elégése következtében hátramaradt égetett szent (koaksot) kive
szik; a hengerek ujolag kőszénnel megtömetvén, a tüzelés ismét 5—6 
óráig tart, s ez igy megy éjjel-nappal, fölváltva és szakadatlanul. 

Ezután jön a második kezelés, t. i. a gáznak minden idegen résztől 
megtisztítása. A kőszén elégése- s elbomlásánál számtalan más gáz 
fejlődik ki, s hogy csak a világító gáz maradjon hátra, olly vitat 
kell tenniök e kifejlődött gázoknak, mellyen minden idegen gáz 
lassankint elmaradjon. Legelőször kátrányt s vízgőzt hagy el, azon 
hosszas, az egész kályhasor fölött elhúzódó, s közepéig vízzel telt 
hengerbe ff), hol a fölszálló gázok a vizén keresztül nyomulván, e 
két emiitett részt itt elhagyják, melly aztán lefolyik (g). 

E vastag hengerben még nem minden vizgöz maradt el, mitől 
tehát még meg kell a gázt tökéletesen tisztítni, mert különben e 
vízgőz az égést akadályozná. Ez az által éretik el, hogy a gáz hosz-
szas, hideg csöveken vezettetik keresztül. Ugyanis tudjuk, hogy a 
hideg fölületre a vízgőzök viz alakjában lerakodnak. E végből a 
gáznak számtalan sor függőleges, a földszínen 5—6 lábnyira emel
kedő csöveken kell keresztül nyomulnia (khhhhk), egyikből a má
sikba, s ezen hosszas útjában kihűlvén, minden gőzalakban jelen
levő idegen részektől megszabadul, mellyek viz alakjában e csövek 
bélfalaira tapadnak, s innét lefolyván, különös készület által ki 
lehet ereszteni. Sok gázépületben még különös e czélra szolgáló 
vízen is kell átnyomulnia, hogy ezen vizgöz elhagyása annál töké-
letesb legyen. 

Igy a gáz minden, vele csak összekevert gőzöktől megszaba
dulván, most már ollyaktól kell elválasztani, mellyek szintén gázok, 
s vele chemikailag összekötvék. Ide szintén a kőszénből kifejlett 
két gáz tartozik. Az egyik éghetlen, tehát a fényes világosságnak 
ártana, a másik bár meggyújtva ég, de csak igen homályos fehér 
lánggal, s e mellett az egészségre nagyon veszélyes; tehát ez is, 
mind a világosságnak, mind az egészségnek kárára lenne. E két 
gáztői a világító gáz az által szabadul meg, ha további útját olly 
készületen folytatja', mellyben olly tárgy van, mi ezen két gázhoz 
nagy rokonsággal viseltetvén, a mellette elhaladó gázok közül e két 
gézt magába szívja. Illy tárgy a mész. E czélból a gáznak négy, 
4—6 láb hosszú, 3 láb széles ,s 2 láb magas, a földszínen levő vas
ládában (ti) egymás fölött helyezett vas rostélyzatra (jjjj) kiterí
tett, s nedves mészen kell keresztül nyomulni, ugy hogy a gáz 
elsőben az első ládában levő mészréteget járja keresztül, ezután a 
második-, harmadikba, s igy jut a negyedikbe. Mi történik a gáz
zal e ládákban? Ez ut alatt e két ártalmaslégneraet a mész magába 
vévén, a gáz az utolsó ládából tökéletesen megtisztítva jön ki. 

Az igy megtisztított gázt harmadszor 
olly készületbe rezetik. hol, mig szükség lesz 
reá, el far tátik. Ez történik a gáztartóban 
(gasometerben). Ez (klj két részből van ösz-
szetéve falzatból (k), melly majdnem egé
szen vízzel van telve, és vasból készült ha
rang idomú s oszlopzatokon (m) mozogbató-
lag nyugvó, különféle terjedelmű gáztartóból 
Q). Ha már most a gáztartó még üres, ugy 
egészen benyomul a falzatba, s az ott levő viz 
a gáztartó belsejében van, kivéve a felső ré
szét, hová két a föld alól fölnyomult, a viz 
felületére fölemelkedő cső nyílik, egyik (n) 
a gaz bemenetére, másik kimenetére szolgál. 
Már most a földalatti csővön (n) megy az 
egészen megtisztított gáz a gáztartóba, an
nak felső részét elfoglalja. A mint mindig 
több s több gáz nyomul be, azon mértékben 

a gáztartót fölemeli, ugy hogy utoljára csak az alsó kerülete van 
vizben, a többi gázzal telve. Több gázt már nem akarván bebo-
csátni, a csövön levő (n) zárt elcsukjak. 

E gáztártó mellett még második is van, most ezen másodiknak 
csövét kinyitják, s ebbe megy a gáz. A gáztartó igy megtelvén, ha 
a gázt a földalatti csővezetéken keresztül az egyes lámpákhoz vezet-



akarják, akkor csak Ja másik zárt nyitják föl, s a gáztartóra 
nyomást alkalmaznak. Mi történik illyenkor? A mint a gáztartó a 
vizbe jobban-jobban sülyed, ugyanannyi gázt kinyom a már kinyi
tott csőbe, melly aztán a föld alatt azon, minden utczán áthúzódó 
csővezetékbe folytattatik. Tehát a gáz ide nyomul, s innét fólhu-
zódó csöveken az egyes lámpákhoz siet. A csövek végén az egyes 
lámpásoknál kis, 
elzárható nyila
sok vannak. Ha 
tehát itt az idő s 
a lámpákat meg
gyújtani akarják, 
nem szükség más, 
mint a zárt ki
nyitni, s a nyila
son ennek követ
keztében kitódu
ló gázt meggyúj
tani, melly szép 
világos lánggal 
mindaddigfogég-
ni, mig a zár be 
nem csukatik. — 
Ezen esetben a 
láng egyszerre el
alszik, nem lehet
vén azt sem elfá-
ni, sem máskép 
eloltani. 

(Véft U n t ) 

J ó k a i n é . 

Midőn olvasó
ink sokfelöl sür
getett óhajtását 
teljesítjük az ál
tal, h o g y m e g 
küldjük n e k i k 
M a g y a r o r s z á g 

. mostani legtermé
kenyebb, mond
hatni legnépsze
rűbb irója arczké-
pét; ugy h i szsz ük, 
csak kellemesen 
fogja meglepni a 
t. közönséget azon 
nagyon egysze
rű , természetes 
eljárásunk, hogy 
együtt küldjük 
vele azt, a kit ö 
s z i v e 8 z e r i n t vá

lasztott útitársul, 
egész földi pályá
jának megfutá-
sára : az ö szere
tetre méltó ked
ves nejét, kinek 
férjével párhuza
mos színvonalon 
áll a neve nemzeti 
művészetünk , a 
színészet körében 
a kiről, ha saját 
tollúnkból akar-

Jókainé miot „Gertrúd" Bánk bán-ban, 

nánk is ismertető jellemrajzot irni, csak szépet, kitűnőt lehetne az 
igazsághoz hiven mondanunk ; de férjéveli szorosabb viszonyunkat 
tekintve alkalmasabbnak tartjuk a „Hölgyfutár*- mult évi „Hu
szonnégy iró s szinész arczkép albumából" idézni a következő so
rokat : 

„Jóhainé — mond az idézett Album — tragoediánk szeme

fénye. Vele támadtak fel színpadunkon a Zrínyi Ilonák, Gertrudok, 
Bornemisza Annák és a régi magyar történet többi dicső hölgyei. 

Kevés szinésznő van, ki a természet által olly dúsan megálda
tott volna mindazon külső és belső kellékkel, mik a művészet utján 
sikert biztositnak. 

Szép külseje, déli termete, nemes plastikai mozdulatai, arczá-
nak komoly mél 
tóságos tekintete, 
s hajlékony vál
tozatos hangja, 
melly egyiránt al-
k almás a gyöngéd 
érzelmek, s a leg-
magasb női szen
vedélyek kifeje
zésére , t i szta , 
gyönyörű beszéd 
módja öt a meg-
hatóbb szinpa-
d i tünemények 
egyikévé teszik. 

Ajkairól hallva 
Vörösmarty jam-
buszait, könnyen 
elhiszszük, hogy 
a magyar nyelv
nek alig van párja 
a világon. Olly 
zengzetesen b e-
szé l , mikép az 
„Énekek énekét" 
véljük hallani. 

Az ö ajkain : a 
szerelem suttog, 
mint a szellő; a 
harag a boszu 
menydörög mint 
egy villamos fel
hő. — Nemes ar-

' cza vissza tudja 
tükrözni a szív 
legszelídebb és 
legszilajabb indu
latait. 

P l a s z t i k á j a 
megdöbbent. Né
ha, midőn a feje
delmi alak — fes
tői jelmezében 
előttünk megje
len, egy intése, 
egy mozdulata 
elég , hogy el
li igyj ük , mikép 
előttünk nem egy 
kitűnő színésznő 
játszik ; hanem 
Stuart Mária 
vagy Volumnia 
élethű arczképei 
testesültek meg,s 
léptek elénkjhogy 
még néhány per-
czig uralkodja
nak fölöttünk... 

Játékát a leg
művészibb nyu-

Vidéki vendégszereplései valódi diadalok vol-
Mindenfelé kitüntetésekkel s becses emlékekkel lepték meg. 
Egyik fő előnye a sokoldalúság. Csak néhány szerepet kell 

idéznünk, hogy ezt bebizonyítsuk. Thisbe — Angeloban; Volumnia 
— Coriolanban; Leona; Stuart Mária; Bornemisza Anna; Doray 
marquise — Paul Jonesban; Zrínyi Ilona; Mari — Egy anya a nép-

galom jellemzi, 
tak. " 

u e p -



bői; Lecourreure Adrienne. — Milly roppant tere a művészetnek, a 
szerelemféltö indulatos Thisbetöl Leeouvreure Adrienne művészi 
haláláig. 

Mennyi méltóság Stuart Máriában, mennyi élethűség a sze
gény Mari szenvedéseiben. — Elíéledhetjük-e valaha Volumnia es
deklő beszédét, melylyel Coriolan vasszivét meghajtja; vagy Ger
trúd izgató szavalatát a vajda koporsója fölött, „Gritti"-ben; vagy 
a látnók Charitas túlvilági előadását Czakó „Szent László"-jában; 
vagy Leona őrült üvöltéseit, minél megrázóbb és kísértetiest hang 
nem képzelhető. — Se mellett sohsem torzit, nem vadászsza a tö
meg tetszését, nem kapkod a hatás után és művészetét nem áldozza 
fel soha tapsoknak." 

Élete korábbi szakáról jeles művésznőnknek ezeket olvassuk 
az „TJjabbkori Ismeretektárá"ban : 

„Családja székely eredetű Háromszékből. Atyja Laborfalvi 
Benke József miskolczi tanár volt, a maga idejében tudományos fog
lalkozású férfiú. Róza már gyermek korában nagy szenvedélylyel 
viseltetett az irodalom és művészet iránt; ezért atyja maga hozta 
öt föl a budai magyar színházba leginkább Döbrentei Gábor, ak
kori tndóstársasági titkár unszolására, ki neki gyermekkori barátja 
volt, s ki sokat igért a gyermek kora tehetségei után; de az ifjú 
hajadon nem találván föl a színfalak között képzelt eszmény világát, 

fölmenté öt az igazgató szerződése alól atyja közbenjárására, a k 
visszatért családjához, s csak anyja halála után jött ismét Budára, 
s minden uj szerepében több-több haladással s Laborfalvi Róza név
vel a budai színpad hive maradt és a közönség kedvencze 
lett, mígnem fölépült Pesten a nemzeti színház, mellynek ke
letkezése óta rendes s első rangú, sok tekintetben páratlan tagja 
mai napig." 

Részünkről illőnek tartjuk még följegyezni: hogy van egy két 
népszínmű is színházunk könyvtárában, mellyekben a nemesebb 
drámai fölfogással irt, határozott nemesebb jellemvonásokkal kör-
punalozott magyar népből való asszonyt csak tőié láttuk még olly 
élethiven adva, a mint az Isten ott a tősgyökeres magyarok földén 
megteremtette azokat az édes anyákat, gondos házi-nőket, hü fe
leségeket, a kiknek emlőin növekszik az a lóra termett deli nép, 
mellynek választott virágai a világhírű nyalka huszárok. Hlyen Ő 
például mint Yioláné Szigetinek b. Eötvös József „Falu jegyzője" 
nyomán irt népszínművében; a mi csakis az ö művészi jeles tu
lajdonainak, igazán magyar szivének, lelkének, népélettinkből me
rített világos hü ismereteinek tulajdonitható. 

Mint már érintettük, 1848-ban vezette a lelki testi szépségek
ben diis hölgyet Hymen oltárához Jókai Mór, kinek azóta viharos 
és derültebb napokban hiven megosztá örömét, bánatát. P. A. 

T Á R H Á Z . 
Vértesa l ja i v i sz l iangok. 

I I . 

Korunkban nem épen szokatlan do log az, hogy a napi irodalom gyak
ran a nyilvánosság színvonalára hoz olly egyéneket is, kik habár nem szere
pelnek ia az élet magasabb régióiban, mindazonáltal munkásságuk, értelmük, 
— szóval fejlődött gondolkozásuk által oda vitték a dolgot , hogy a közügyre 
nézve fontos, és figyelmet érdemlő egyénekké váltak. 

Illy igénytelen de nélkülözhetlen foglalkozású egyének pedig a kézmű-
iparosok, gyárosok, mesteremberek, s több ezen osztályhoz tartozók. 

Ne vegye hát senki időn és helyén kívülinek, ha én méltányolva egy 
vagy másik embertársunk szorgalmát, tehetségeit, azokat mint a provinciális 
mozgalmak némi sugárzatát, időszakonkint inőleg kiemelem, s a nyilvános
ság színvonalára hozom. — U g y hiszem, hogy ez által csak a közügynek fo
g o m bemutatni szolgálatomat. 

Híjába! most már ollyan időket élünk, a midőn az ember szereti feF* 
használni mindenfelé a kedvező alkalmakat anyagi gyarapodása, s érdekei 
emelése végett. — A z ember ollyan amphibium, a melly nem csupán Isten 
igéivel, hanem e mellett kenyérrel is éL A szellemi eledeleken kivül, szüksé
günk van bognárokra, pékekre, szitakötőkre, szűcsökre, vargákra, molná
rokra stb. — Tehát nem teszek fölösleges munkát, ha most az egyszer, anyagi 
érdekeinknek hízelegve, egy becsületes molnármesterét mutatom be vidé
künknek, ki igénytelen helyzetében nagyon megérdemli azt a jótéteményt, 
hogy búzás zsákjaival gyakorta felkeresse Őt a közönség. — Ez a becsületes 
molnármester, a ctabdi közbirtokosság molnárja — Fuxhoffer ur. 

A géprendszer egy idő óta, mint másutt, ugy nálunk'is nagy tért nyert 
magának, ugy h o g y ennek alkalmazása iparosainknak feltétlen vágya kezd 
lenni. — Azonban tudjuk azt, hogy a kezdő kornak sok bajjal kell küzdeni 
sajátos munkáiban. I g y a géprendszer is értelem és ismeret hiánya miatt, 
nemhogy a kívánt sikert eredményezné, hanem e tekintetben gyakorta hát
rább áll a szokott eszközök előnyeinél. — Példa erre ama pár gőzmalom is, 
mellyet bizonyos nemes buzgalmu vállalkozó egyéneink, nagy zajjal kezde
nek szervezni vidékünkön,— s mellyre minden nagyszerűségük mellett is, alig 
mondhatunk egyebet, mint ama régi vers sorait, h o g y : 

..U••!. haluska, vászony mácsik, 
Egyik roszabb mint a másik." 

Fuxhoffer ur pedig a maga egyszerű gépezetű malmával olly jól , olly 
kielégitőleg szolgál a közönségnek, hogy e tekintetben, bármelly ik hir-neves 
coUégájával is kiállja a versenyt. — A vidékbeli gazda emberekre nézve tehát 
ez nem megvetendő körülmény. A z ember egy pár óra alatt bevégzi az utat, 
A a mellett, hogy időt nyer, még azon nyeresége is megvan, miszerint nem 
kell mindig a fölött aggódnia, hogy szép tiszta búzájából, hát ha nem lesz 
egyéb , mint korpaczibere, s ollyan kófiezanyag, melly tisztességes eledelhez 
szokott embereknek nagyon sanyarú falatot s z o l g á l t a t . . . Donpierre. 

I d ő j ó s l a t . 
Alsó-Sajó (Gömor) febr. 25-kc'n. 

„ N c bámulj!" a philosophálásnak első kelléke. M i a természetben tör" 
ténik. annak örök, változhatlan törvények szolgálnak alapjául. A z időjárás 
változó jelenetei szintén illy örök változhatlan törvényekhez vannak kötve. S 
ha ezen törvényeket megismerjük, akkor nem fogunk időt jósolni, hanem ki-
számitnni, s a nép nem fogja az illy kiszámításokat bámulni, hanem termé
szeteseknek ismeri el. Eddig a természettudósok nagyobb része őszintén be

vallotta, hogy az időjárás törvényeit raegközelitöleg sem ismeri, s épen azért 
az idő változásait számítással nem határozhatja meg.Sem a tapasztalás, sem a. 
természettan eddig nem nyújtanak elegendő adatokat s határozatokat, mcly-
lyeknek nyomán az „időjárástant" (meteorológia) rendszeresíthetni sikerülne. 
Több érdemes tudós neki bátorodott a természettel megvivni, de rendesen 
mindegyik kapitulált, inkább bámulván a természetet, mint felette győzedel
meskedvén. Alkalmasint még sokan kapitulálnak, de nem sokára megoldja az. 
emberi ész és tapasztalat a természet meteorologicus titkait. Ne bámulj ! — 
ez legyen jelszavunk az időjárás megtudására nézve is. 

A boldogult jolsvai időjósló igyekezett ezen titkokhoz vezető utat felfe
dezni, s egy időben ugy látszott, hogy valóban felfedezte légyen. S bár milly 
sértő gúnyokat szórtak rá a tudósok s kontártudósok, még is .híres nevéhez 
illő buzgósággal kiadottá a hareztüzet, s bár nem győzött , de nem is kapitu
lált. Tapasztalatait s e téren gyűjtött kincseit tudomásom szerint senkivel 
sem közlötte. D e még 1854 aug. 25-kén kijelentett szándéka volt, felszólítani 
a meteorológia barátjait egy gyűlés tartására, hol tapasztalatait közlötte 
s c téren további buvárkod ásra buzditotta volna. A z idő kiszámithatását 
valószínű dolgok sorába helyezte. Szándéka kivitelében azonban kora halála 
gátolta. D e neve és buzgó igyekezetének emléke marad az utókorra. 

Ot is egy rész bámulta, más rész gúnyolta, Uraim sem bámulni nent 
kell, sem gúnyolni, hanem számolni, hogy az időjárás olly nagy fontosságú 
törvényeit kikutassuk. A következményeket elősorolni felesleges. 

En azt tartom, az időjárás, időváltozás, ugy mint eső, derült idő, szá
razság, nedves időszak, ez vagy ama szél uralkodása, zivatarok stb. eredmé
nyei több hatóerőnek. Ismerjük meg a hatókat s számítással határozzuk meg 
hatásaikat, s minden bizonynyal előremondhatjuk az eredményeket is. Ha ki
számításnak nem felel meg az idő, abból csak annyit tanulunk, hogy hibás 
volt a számítás, s egyszersmind megláthatjuk a hiányt, melly vagy valamelly 
hatóerő tekintetbe nem vételében, vagy hatásának rosz meghatározásában 
állami. Illy kísérletek okvetetlenül czélhoz vezetendnek. 

Eddig tett kiszámításaim illy kisérletekül tekintendők, mellyek összeha
sonlítva a köznép tapasztalási mondataival, a j övő mártius hónapra következő 
időjárást határoznak: A z egész mártius hó meleg lesz, nagyobb részt derült, 
ámbár a bécsi csillagászat 49 évi tapasztalásai szerint e hónap közepet tart a 
ködös és derült napokban dus hónapok között.Bár a hegyeken nagy hó töme
gek állanak, nagy vizáradásoktól még sem kell tartani, de a molnárok örül
hetnek mert a kisebb folyók sem olly hamar apadnak meg, hanem egész hó
napon út s a jövőben is középső vizhőséggcl lesznek ellátva. 

Mártius első hetében egynehány borús napot várhatunk. Végső hetében 
pedig erős szelek következnek. Április hóra nézve átalában a paraszt példa
beszéd teljesülését reméljük: Nedves april,híves máj. A napéjegyeni esős sze
lek nagyobb része csak áprilisban érkezik cl. Május hó elején és április végén 
dértől kell tartanunk. Melly fák áprilisban elvirágoznak, vagy csak később 
májusban kezdenek virágozni, azokon gyümölcs-bőséget várhatunk. A szelek 
főirányát talán legtöbb valószínűséggel határozhatnék meg, ha a bolygók 
constellatiójának pontos adatai és a tropicus azelekrőli tudósitások használa
tunkra szolgálnának. Eddigi következtetésünk délnyugati szelek uralkodását 
mutatja egész tavaszszal, kivévén a napéjegyeni éjszakkelcti szeleket. Május 
22-ik körül a légsulymérőnek alább szállania és nyugtalan mozgásba kell j ö n 
nie. Ugyanekkor a tengeren viharok s nagy hullámzások következnek be. E z 
legyen próbakép közölve, mennyire sikerült az én számitásom. 0. 

A jelen czikket a néhai „jolsvai próféta" hazájából a következő levél 
kíséretében vettük : 

„ T . szerkesztő ur! Ezen sorokat azért kívánom becses lapjában közöl-



tetni, hogy azon figyelem s buzgalom, melly honunkban 20 év éta előre moz-
cUtá a meteorológiát, újonnan ébresztessék. Tanácsosabb lett volna tahin, nő
dig számolgatni s a tapasztalat adataival összehasonlítani a theoria eredmé
nyét, mig mathematicus bizonyossággal eló'reraondhattam volna az idő válto
zásait, annak sikerültéig pedig a dolgot titkolni, hogy kinevetést vagy gúnyt 
ne arassak. De több szem többet lát, és több ész többet észlelhet. Meglehet, 
hogy más mcteorolog szerencsésebb körülményekben élve, több tudományos 
eszköz, forrás vagy segítség birtokában nagyobb sikerrel számolhat, mint én, 
ki falun élve, minden adat felkeresésére sok időt a költséget fordítani, s né
mely régibb tudományos, e szakba vágó könyvet, mivel már nem kapható, 
nélkülözni kénytelen vagyok. Némelly adatok még egészen hiányzanak söt 
a bécsi egyetem legelső tanárai sem tudtak erre nézve felvilágosítást adni. 
Azokat magamnak kell meghatároznom, a mi sok időt rabol, s bár gunymo-
solylyal fogadják ezen igyekezetemet, akkor is jobbnak látom azt közölni -

Mert nunquam male, nunquam benne." 0. 

Iroda lom és művészet . 
Nemzeti sz ínházi nyugdij intézet i naptár . Szigeti József, magyar 

színész, a ki ugy is mint nemzeti intézetünk egyik kitűnőbb tagja, ugy is 
mint színi és szépirodalmi derék iró ollyan programmot s felhívást intézett az 
olvasó közönséghez, mellyre addig is, mig lapjaink utján egész terjedelmében 
közkézre kerülne; tartozó kötelességünknek ismerjük előlegesen figyelmeztetni 
tiszt, olvasóinkat. Szigeti jövő évre szolgáló naptárt fog szerkeszteni, melly
nek jövedelme legnagyobb réstben a nyugdíjintézet pénztárába folyand. 
Miről nem csak a szerkesztő s egyszersmind nyugdijintézeti választmány 
jegyzőjének neve; hanem Urményi József és Káday Gedeon gróf saját 
kezűleg aláirott ajánlata is bőségesen kezeskedik. Mi a kiállítást illeti, arra 
nézve ugy intézkedett Szigeti ur, hogy a képeket dísztelen fametszvények 
halmaza helyett lehető legjobb négy r kőmeiszetben rendelé meg; nz iro
dalmi tartalom iránt pedig minden szakbuli elismert nevü írónk íel van szó
lítva, s talán már eddigelé nincs is senki, a ki e felszólításra tj/ew-nel ne vála
szolt volna. — Most tehát tegyük félre azokat az aláírási iveket zaklató 
élezeket, fogadjuk hazafias érzülettel Szigeti programmját, és irja rá nevét 
minden magyar ember, a ki nagy naptárat szokott tartani; mert jobbat aligha 
kaphat, s aláírásával egyik nagy érdekű nemzeti ügyünket mozdítja elő a 
nélkül, hogy külön kellene a zsebébe nyúlni. 

x* Az akadémia folyó hó 2-án tartott havi közgyűlésén, meglehetősen 
élénk vitatkozást idézett elő a c vagy c* kérdések kérdése. A tudós vitat
kozás küzdterén leginkább mérkőztek : Fogarassy, Bugát, Hunfalvi, Bal-
lagi M. , Kubinyi, Bertha, Csorba, Wenzel , Brassai ; de még sem vívtak 
ollyan döntő csatát, a mellyben akár a c , akár a ck halálnak halálálávnl mult rLlL — Bársonyos 
volna ki a könyvek soraiból; hanem a szavazattöbbség interventiója olly rosz időkről pénz.s: 
fegyverszünetet diktált, mellynek világos békepontja az : hogy ,,az akadémia 
jövendőre is a c betűt fogja használni kiadványaiban." Megmaradt tehát a 
c is a M-nek is tele, éa csupán az ártatlan i esett részletes áldozatul, a melly 
pedig semmiféle előjogot sem követelt, mintha csendes magaviselete által azt 
akarta volna jelenteni : hogy megelégszik ö ott az abfi végén is szerény állo
másával, csak ne háborgassa senki apáinak fekete tentájával szerzett ősi 
curiáján. 

— Ileekeniistnál jelenend meg ép most a „Magya r irók'arczképes életraj
z a i n a k első füzete. Gr . Széchenyi István, Knzinczi Ferencz, b. Wesselényi 
Miklós, Kisfaludy Sándor, gr. Dcsscwtty Aurél , Fáy András, Dugonics A n 
drás és Jókai Mór arczképeikkcl s életrajzokkal. A képek gondosan vannak 
készítve s jó l találva, a rövid de velős és biztos adatok után szerkesztett élet-
irások kellő ismertetést nyújtanak a benfoglalt férfiak közéletbeli jellemükről, 
működésükről a életpályájukról. Bátran el lehet mondani, hogy ritka olcsó
sága mellett ezen egészen uj vállalat első füzetének kiállítása minden 
tekintetben kielégítő. — Előfizetni folyvást lehet mind az ő füzetre 1 ft. 
30 krral, az első füzet ára külön 24 kr. 

— Továbbá megjelent Batizfalci István rozsnyói tanár jelesen kidolgozott 
iskolai könyve : „ A földrajz elemei az algymnasium és ipartanoda első osz
tálya számára" második kiadásban. E nagy hézagot pótló könyvecske jelessé-
géröl elég legyen annyit mondanunk, hogy rövid idő alatt második kiadást 
ért, s a m. minisztérium ez évi január 13. kelt rendelete által tankönyvül 
van elfogadva. 

x* Magyar László hazánkfiának kalandos utazásairól már pár év előtt 
tettek lapjaink említést. Huzamosabb ideig elmaradván a tudományos tekin
tetben más nemzetek figyelmét is magára vont férfiúnak levelei; a magyar 
akadémia a portugál kormánytól kért felvilágosítást holléte iránt. A kívánt 
értesítés megérkezett, mellynek világos szavai szerint Magyar László afrikai 
utazási munkálatainak megvannak nz ő érdemei. Magyar László pedig saját
kezű levelében a feletti örömét nyilatkoztatja, hogy édes hazája, s a honi tu
dományos testületek érdekkel viseltetnek iránta. E levél szerint ő már egy 
év óta dolgozik két kötetes utazási munkáján, levelei pedig, mellyeket haza 
irt, Afrika térképével rövid idő alatt elhagyják a sajtót. 

x* Megjelent „ A harmadik szomszéd" népies regény Szegfi Mórtol, 
Heckenast Gusztávnál. E 2 kötetü legújabb műve a szorgalmas szerzőnek 
kedvező tanúságot tesz mind ez iró folytonos haladásáról, mind alapos isme
reteiről a népélet körében. 

— A Vahol Imre által kiadott , ,Magyar irók pályakönyve" I. kötete 
megjelent.Tartalmát történeti jellemrajzok, népregék s románezok s lantos 
költemények képezik. Ez I kötet egyedül a kiadó-szerkesztő Vahot Imrénél 
kapható és megrendelhető, helyben 1 pftért, postán bérmentesen küldve I ft. 

Kemény kötésű példány 20 krajczárval, drágább. — Gyűjtő 

8 után egy tisztelet példány jár. — A II kötet aprilbcn fog megjelenni. Elő
fizetni lehet rá a szerkesztőnél marcziusi vásárig ugyan azon föltételek alatt, 
mint az első kötetre. 

— Halász Dezső tudatja gyűjtőivel, hogy a „Tölgyek és virágok" cz. 
költői beszély füzérére tett előfizetési határidőt február végétől f.évi mártius 
i5-ig meghosszabbítja, mikorára az előfizetési pénzeket Müller Gyula úr
hoz fölkéri. A száz lapot meghaladó könyvecske mártius hóban sajtó alá 
kerül. 

J ó t é k o n y s á g . 

x* Ő cs. kir. Fensége Albrecht Föherczeg, Magyarország fŐKormányzója 
azon előadás alkalmával, melly legközelebb a nemzeti színházban három 
nyugalmazott színész közreműködésével adatott a „nyugdíjintézet javára" 
20 pftot méltóztatott adományozni ugyanazon jótékony ezélra. 

x* A pesti „urak báljaidból fölmaradt fölösleget, melly 400 pftot tesz, 
a rendezők ez évben is a nemzeti színház nyugdíjintézetének adták át örök 
alapítvány kép. — Ha mindenütt minden farsangban igy tánczolnának az 
urak, vajmi j ó kedvre derülne éltesebb azinészcink bús komoly kedélye, a kik 
közelgetni érzik azt az időt, mikor nem játszhatnak többé, és nem látják azt 
a tőket, mellynek jótékony ágai alá aggodalom nélkül lepihenhessenek. 

x* Nemes czigányok. A z erdélyi múzeum jayára Tasnádon tánczvigalom 
volt rendezve, mellyre a n.-károlyi barna zenészek meghívást kapván, a 
felett, hogy saját alkalmatosságukon jelentek meg, még 10 fttal olcsóbban is 
zenéltek, mint rendesen szoktak. 

x* B. Sina jószágain több helyütt elverte a j ég mult nyáron a termést 
ollyan földön, melly haszonbérbe volt kiadva. A nagylelkűségéről gyakran 
emlegetett nemes báró c csapást figyelembe véve, a kikötött haszonbér egy 
részét egészen elengedte, a mit pedig meg kell fizetni, ennek batáridejét ofly 
hosszura szabta, hogy csak néhány év múlva kerül reá a sor. Es ezt nemcsak 
jól , de bölcsen is eselekvé; mert a felett, hogy az ő birtokában levő telken 
nem hagyja a véletlen csapás által, ugy is elég fájdalmasan érintett szorgal
mas embereket egészen elesni, nem engedi a tönkrejutottak halotti zenéjét az 
árverési dohszót megperdülni; egyszersmind megóvja jószágának bérbeadott 
részeit ideiglenes hanyag miveléstöl, a mi pedig okvetetlen beszökött követ
kezni illyen esetekben; megmenté pedig nem csak azokat, n kik e tette nélkül 
megbukhattak, de azokat ís, kiket illyenkor nz clesők mngukkal szoktak rán
tani. — Bár csak minden nagy birtokos Így cselekednék hasonló esetekben, 
s felebaráti eljárásukkal a legközelebbről érdekletteken kivül a közipar is 
nyerne. 

F a r s a n g i hirek. 

febr. 15-^n. (Dunántúli tánczvigalmak). Ha valaki a 
pénz, szűkéről, stb. panaszolkodnék; könnyen kétségbe vonhat

nék állítását, mert hisz ki emlékeznék illy víg , illy pazarfényü farsangra; én 
Jegalább nem, pedig Isten kegyelméből csaknem egy ölre megnőttem, és igy 
sok farsangot kellett áttánczolnom, de mondom jelenleg azt kell hinni, min
denkiről, mit a „ N ő v i l á g " 3-ik számában a chinaíakról irnak; mert környé
künkön mindennap tánczvigalom volt, s kevés kivétellel hölgyeink mindenütt 
pazarul öltözve jelentek meg, pazarul öltözve pedig ugy ; hogy egynek a ru
hája többször mint nem 150; sőt 200 pengőbe is került, s volt eset mégis, 
hogy c drága ruhák ezépei nem voltak olly Ízletesen öltözve; mint többen, 
kik egyszerűen jelentek meg; legalább nekünk férfiaknak ugy tetszett. Atillá
ban véve megjegyezhetjük a báli ruhákról, hogy hölgyeink nem alul nőnek 
ki belőlök, hanem felül. — Most tehát halljuk, hol és minő tánczvigalmak 
voltak : 1. is megemlítendő a győri ifjúsági tánczvigalom, melly igen népes 
volt , és a terem is diszesen volt elkészítve. Azután a két olvasótársasági 
tánczvigalom nz egyik jan. 20-án; a másik pedig feb. 11-én; mindkettőben 
fuladásig tömve volt a terem. Hogy pedig hosszas ne legyek : volt Sz. Már
tonban 2, Zirrzen 3, Pápán 3, s számos bugyrosbál, — ha mínd megakarnám 
említni, igen hosszas lennék; de végül mégaem hallgathatom el a kerék-te
leki hires tánczvigalmat, mellyben a belépti dij 3 húszas pengő volt. Néhány 
kitűnő szép, s j ó tánczos hölgyet is meg kellene emiitnem, de miután felesé
ges ember vagyok, nem szabad. T. J. 

— Gőlnirzbányáról (Szepesmcgyéből) irják : febr. lG-án fényes táncz
vigalmat tartottunk. Ez ugyan még nem sok , de mindjárt megmondom a 
javát is. — A mulatság jótékony nevet viselt, és mult november 28-kán meg-
károsult leégclteink számára ndatott. Oh de milly meglepő sikorretf A ren
dezők boldog — boldogtalant aláírattak mngoknak 2—3 pengő forinttal, és 
azután olly pazarul költöttek, mint p. o. aranybetűs hibás meghív.'. lapkákra, 
t ű z o s z l o p , ikra stb., hogy bizony egy fillért sem takarítottak a Tón mondott 
szegények fölsegélé*ére, sőt még koldulniok is kellett túlzó kiadásaik fedezé
sére. Add ig kellett volna nyújtózkodni, a meddig a takaró ér. 

M i a j s á s ? 

— Ő cs. kir. Apostoli Felsége f.é. jan. 25-én kelt legfelsőbb határozata 
által a Bécs, Pest, Pardubiez, Lembergben és Kolozsvárott tartandó évi ló
versenyek számára, a belügyminisztérium által egyetértésben e hadsereg f ő 
parancsnokságával javaslatba hozott alapvonalakat jóváhagyni, és a lóverse
n y e k előmozdítása végett három egymásra k ö v e t k e z ő évig,minden esztendőre 
állami-dijakul í>800 aranyat s ló-dijazásul 2000 aranyat államtbrrásokból leg
kegyelmesebben engedélyezni méltóztatott. 

x t A brrsi hitelintézet igazgató tanácsosai exeret jóval túl haladó szava
zattal Murriuann Péter, Mercandin gr. és Zsedényi Ede urak lettek. 

A község rendezési törvények felől hiteles értesítés után azt írják, 



h o g y azok most tárgyaltatnak az államtanácsban, s hogy azok nem lesznek áta-
lánosak, hanem minden országra nézve a nép szelleméhez sajátságaihoz képest 
fognak szerkesztetni. 

x* A gőzösök rendes járása folyó hó á-én kezdődött hazánk főfolyamain. 
Mielőtt a Dnnagőzhajózási társulat hullámokra indította volna járműveit, 
e lőbb egy vizsgahajót küldött az Aldunára, hogy próbálja meg az ntat, 
nincs-e valahol {elakadás, mellynek jelentése szerint valamint a felső hajózás, 
ugy az alvidékek vizi utazása is bátran megkezdethetett. Van tehát fel is ut, 
le is ut, mind a vizén szárazig. 

x* Pesten pár nap óta csoportosan látni helységek elöljárói s itt-ott 
szülőik, kedveseik kiséretében érkezett ujjonczokat. A z ujjoncz-összeirások és 
vizsgálatokból az a szomorú tapasztalás, hogy a nagyobb városok ifjúsága 
elannyira csenevészen; miszerint 100 ifjú legény közül nagy ügygyei , bajjal 
lehet 25-re azt mondani, hogy : „tauglich." 

x* A pesti izraelita község elnökét Kassovitz pesti polgárt és községta
nácsost mult vasárnap kísérte nagyszámú temetési közönség öröknyughelyére. 
A derék, jótékonyságáról dicséretesen ismert férfiú koporsójának kísérői kö
zött jelen volt b .Augusz , helytartósági alelnök; Eötvös József,főtörvényszéki 
alelnök; Haas Mihály, prépost s iskolai tanácsos; Ságody, pestvárosi alpol
gármester, több tekintélyes hivatalnok s előkelő pesti lakossal. 

x * Aradon ollyan nagyszerű vj templomot és paplakot terveznek, melly
nek költségvetése 200,000 pftra megy. És a lelkes magyar város, erélyes pol
gármestere Horváth Ádám urnák buzgólkodása következtében már meg is 
szavazta ezt a szép kerek sommát. A z uj szentegyház bizanti stílben fog 
építtetni, s 3000 személyt fogadand be. 

x* Egy szolnoki levelező sóvár pillanatot vet vissza a mult évtizedbeli 
iskola állapotra, melly sokkal kecsegtetőbb volt a mostaninál, minthogy ak
kor gymnasium is volt Szolnokon, de nincs többé. A tanitók évdija olly cse
kély , hogy aligha odadná érte cserébe egy öreg béres a magáét. A z ösz-
szes tanuló ifjúság száma szinte ezerre megy, melly hét tanítótól nyer elemi 
oktatást, s vannak a kik remélik, hogy a gyanasium tőkéjéből felmaradott 
azép összeg alapján lehetne két osztályú ipartanodát állítani. —Ha lehet, csak 
lássanak hozzá minél előbb. 

— DevecserrSl febr. 22-ről irják : Fo lyó hó 18-án ment végbe az utolsó 
tánczestély, mellyre sokan voltak a hivatalosak, de kevesen a választottak, az 
az, hogy ez utolsó nem volt olly népes, mint az előbbiek, de annál vigabb, és 
zajosabb. Előfizetőink az irodalmi vállalatokra gyéren jelenkeznek, azonban 
táplál a remény, hogy a böjti napok, a tavaszi munka idő, a szellemi élvezet
nek, és az anyagi gazdálkodásnak ingerét is meghozandják. — Szánkáztunk 
eleget, mégis lakoltunk értté, mert a temérdek h ó , melly a télen át alá hul-j 
lwtty-a- útaiakról ki nem hányatott , most a midőn olvadni kezd , kocsival és 
szánnal egyaránt járhatatatlan. — . . . . O . . C T " 

— Miskolczv6\ febr. 28-ról irják. A városi tanács, febr. 21-én, a máit 
évben létre hozott városi kórház javára tánczvigalmat tűzött ki. A bál tiszta 
jövedelme a kórház szükségei fedexeáére, éa az óvoda alaptőkéje nevelésére 
volt határozva; összeköttetett a két czélra azért, hogy minél nagyobb számú 
kÖBÖnség által páxtoltasBék a két ügy, — a miért is szép számú jegyek kel
tek el. Kérdezhetné valaki, mi módon jöt t létre a múlt évben Miskolczon a 
várOBi-kórház? röviden elmondom. Mult évben e megye fő-orvosa Schnirch 
Emil ur a városi tanácsot felhívta, hogy rendezzen egy tánczvigalmat melly-
ből ha jelentékeny öszveg gyülend egybe, a városi kórház létesülni fog. A j ó 
eszmét a város polgármestere magáévá tévén, a tánczvigalmat erélyesen fo
ganatba vette, k t t is jelentékeny eredménye, mert 613 ft., tisztán jövedel
mezett, melly összeg egy részén ágy neműek, éa a betegek ellátására szüksé
ges egyéb kellékek vásároltattak. És igy február hó elején, a mult évben, 
több ágygyal ellátva, a város épületébán kinyittatott a kórház, mellyben 
nemcsak a megyebeliek, hanem más vidéki szenvedők is orvosi ápolást nyer
tek. Tehát a kórház e megye főorvosa, és a városi tanács közremunkálása 
által a közönség jótékonyságából jö t t létre, meg kell még emlitcni, miképen 
e megye több évi járásorvosa Horváth József ur, ugy a mostani kórházi 
tánczvigalom, valamint a mult évben is annak jövedelme gyűjtésében, és ne
velésében legtöbbet tett, és midőn a kórház megnyittatott, több hónapig 
egyéb hivatalos kötelességén felül minden fizetés nélkül, mint kórházi orvos, 
a szenvedő emberiségért szívesen fáradozott, jelenleg Popper József orvos 
ur szintén minden fizetés nélkül orvosolja a kórházi betegeket. Isten áldja meg 
mindazokat, kik e jó tékony czélra közremunkálkodtak és adakoztak. T. 

— Csillagászati újdonság. Ámbár a bujdosók összejöveteleinek ma nem 
tulajdonitnak olly nagy fontosságot, mint azon időkben, midőn egy csülagá-
szati tény nemcsak a tudomány igazságainnk szolgált szilárdítására, hanem 
országok s egyének sorsa is tőlök függött a közhiedelemben; azért mégis jeles 
események azok. Illy összejövése lesz Marsnak Jupiterrel mártius 14-én, ha 
t. i. az esti szürkület világ látni engedi a nyugati egen közel a láthatárhoz. 
A d d i g is pedig minden estve látható ugyanazon égtájon a Mars, Jupiter éa 
Venus, csaknem egyenes vonalban egymás felett, a láthatártól véve olly rend
ben, a millyenben megirók. Hadd nyerjenek hát egy pillantást amaz isme
retlen s képzelhctlen lények lakhelyei, ugy sem történik jelenleg olly sok itt 
a földön, a mi figyelmet gerjeszszen, még ha nem is tartanánk egészen bölcs 
Salamonnal. ( D e azért csak maradjunk itt s örvendjünk a minek lehet, édes 
csűlagvizsgáló barátunk. — Szerk.) 

V i d é k i h irek . 
M a r m a r o s - S z i g e t , febr. 13. (Bál. Irodalom. Dühös ebek. Uzsora. Pi-

arzi árak.) Számos dálidóink közül az „Erzsébet" kisdedóvoda-kórház- és a 

hangászkar javára adatott tánczvigalom érdemel említést, egyszersmind a 
hangászkar részére zeneszerek megszerzésére segély-aláírási ivek forogtak 
kézen. — H o g y irodalmunk érdekében is szóljak, röviden meg kell említe
nem, miszerint városunk szokott lapjain a „Pest i Naplón, Budapesti hírlapon 
Magyar Sajtón, Hölgyfutáron, Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokon, 
KathoUkus és Magyar Néplapokon kivül a Vasárnapi és Hétköznapi könyv
tárra, Nagy Tükörre, Napkeletre és számos irodalmi vállalatra is történtek 
előfizetések. Ez adatok irodalmunk mikénti pártolásának elegendő tanúi, sőt 
mi több a helybeli sajtó alól is kerül ki egy gyermekek számára irt mű „Sz iv 
tolmácsa" czim alatt, melly Horkai tanár ur munkája. — Néhány nap óta 
átalános rettegésben tartják városunkat a dühös kutyák, mint értesültem, 
több szerencsétlenség is történt, nevezetesen : egy asszonyt tetemesen meg
sértettek. Azonban intézkedett a városi hatóság a további szerencsétlenségek 
meggátlása véget t ; s e végből az irtó háború mégis kezdedett a kóborló ku
tyák ellen. — M é g egy tárgy az, miről szóllani akarok, a mi igen szomorú 
jele a nép szegénységének, és ez az „uzsora" A falusi nép annyira megszokta 
már hogy megnyugvással adózik a falu zsidajának, a minek több szomorú 
áldozata is merült fel. — Mikor fog létesülni egy takarék pénztár i t t , melly 
e nyomasztó iga alól kiszabadítsa a föld népét 1 ? — A mi időjárásunkat i Ir ti, 
ez eddigelé langy volt , most azonban mintegy 6 nap óta beállott uj erővel ; 
farkasaink nyugton vannak, csupán a vadászok kopóit hordogatják el az er
dőkön. — Piaczunkon a termények ára ez : buza tiszta 3 ft. 36 kr., közép
szer ű3 ft. 12 kr., kétszeres 2 ft. 48 kr., rozs 2 ft., árpa 2 ft. 12 kr., kuko-
ricza 1 ft. 36 kr., zab 54 kr. p . p . pozsonyi merőnkint. D, S. 

E s s é k , febr. 28-án. T . szerkesztő ur! K o n g ó b ó l , vagy Hong-kongból 
kétségkívül hamarébb remélt ön levelet kapni, mint ebből a mi Slavoniánkból 
mit a drávántuli magyar „görbe országnak" nevez. — Azonban félve a ho-
szadalmasság szirtjeitől, ha ennek görbeségét akar pro, akar contra vitatnám, 
mellőzöm ezt. Sőt mellőzöm magát Eszéket is , és átmegyek túl a Dráván 
kedves magyar rokonaim közé s itt olly jó l érzem magam, miszerint szinte 
elhiszem, hogy csakugyan ezek között lakom s onnan írom e sorokat. — ü t 
évi Eszéken laktom alatt egy férfiúval volt szerencsém megismerkedni, kinek 
érdemei mint az erdei szamócza szerényen elrejtőztek a vUág kutató szemei 
elől, de annál kedvesbb zamatot terjesztenek körükben. Most én hizelgek 
magamnak hogy őt bemutathatom e lap közönségének, és igy a hazának. V. 
férfiú Belye helység jegyzője, szerénységét nem sértem nevének kiírásával. — 
O volt, ki a keze alatt levő 4 helységben Kopácson, Daróczon, Laskon és Be -
lyén a községi könyvtár üdvös eszméjét raegpendité, s kedvező viszhangra 
találván, nem sokára Iétesitendi is, — ki a nevezett helységek lelkészeivel éa 
iskolatanitóival egyetértve, üdvösen mozdítja elő a nép-f'elvilágositását, és 
azon működik, hogy a népnevelőknek, általában néptanítóknak minél több 
eszközük és nagyobb kedvük legyen nehéz munkájukhoz, és a keze alattlevö 
egész népet a küszöbön levő földosztályra üdvös és önzetlen tanácsokkal e lő
készíti. Mindez nem túlzás, hanem igazság, mit követendő például jónak lát
tam nyilvánosan kimondani. Időjárásunk nappal mosolyog; éjjelre — mintha 
vaczkorba harapott volna, öszvehúzza a száját, esés régen volt, — a Dráva 
vize igen sekélyre apadt, de a j é g eltakarodott. A búza köble vagy küája 
5—6 torint, kétszeresé 3 ft. 40 kr., 4 ft. kukoricza 3 ft. 30 kr., 3 ft. között 
ingadoz. A farsang utolsó napja szokásszerint vig dalidóval végződött Eszé
ken, — s nevezetes, hogy itt e szláv és német városban éjjeli 2 óráig 3-or j á 
ratott a tsardasch (ezek a tánezrend betűi). Majd máskor többet! A. J. 

Szerkesz tő i m o n d a n i v a l ó k . 
1051. Szegzárdra. P. L. A kiildeméayt köszönettel vettük. 
1052. N . V . FűHpAkibe. P. K. A 6 darab N. Naptárt márcziusi pesti vásárra visz-

szaküldetni kérjük. 
1053. Orbán l e lke . Hazajár. 
1054. N a g y Liléhez. Tessék azt neki személyesen két szivar között elmondani; ak

kor is prózában, nem versben. 
1055. Zalaegerszeg. Z.G. A „népdalok" legalább nem roszak. Nincs bennük semmi 

uj és meglepő, de a régi dolgok eléggé csinosan vannak elmondva. 
1056. Néhány szó a bojtról. Kimondott elvünk, tartózkodni minden olly tárgy 

vitatásától, melly egyházi vagy hittani érdekekbe vág. A czikk egyéb érdemeit szívesen el
ismerjük. 

1057. Doh be h ideg vagyon. Csalatkozik nagyon. A koszén is olcsóbb lesz nap
ról napra. 

1058. V igasz ta l á s . Nem használható. 
1059. Rimaszombat. O. Sz. A téritvény kezünkben. Két hét múlva az eredményt 

is tudni reméljük. 
1060. I . Géjza, ballada. Nem Uti meg a mértéket, tehát dijat sem küldhetünk. 
1061 Egy részvényes hazafi. A tárgyhoz nem szólhatunk — kár is volna, eső után 

teríteni ki a köpönyeget. — Nem emlékszünk, hogy ön valaha esak egy szót és irt volna 
Petőfiről. Védelmezi magát, a midón nem is gondolt önre senki? 

1062. Egy székelynek. Kérjük az igért folytatást. 
1063. Kezdi-Vásárhelyre. Jó helyen kopogtatni, fú dolog. Rendben lesz minden, 

óhajtása szerint. 
1061. A mindszenti pusztára . Hiszen ha lehetne! Törjük még kissé a fejünket rajta. 
1065. SzAlofAldrni. Csinos hang, de még sok a reminiscentia. Attól szokjék ön el 

még jókor, hogy ne írjon szAm-et szivem helyett. 
1066. It-iii'k. Két müve van itt. „Jurisich" és „Helyzetem".Némi nmitasokkal adni 

lehetne mindkettőt. Igy azonban továbbra is a „bizonytalanok'' seregébe tartoznak. 
1067. Nagy-Bajomra. Nem értjük, ki ellen polemizál ön. Ugy sejtjük, hogy más 

lapok ellen; de ezt legjobb volna ott adni ki. 
1068. A fogoly k i rá ly stb. Nem közölhető. 
C T Több helyről érkezett felszólitáa következtében kénytelen a kiadóhivatal ki

nyilatkoztatni, hogy a Vasárnapi Újság 4 és 5-ik, a Politikai Újdonságok t-ik száma telje
sen elfogyott, azokat tehát a későn érkezett előfizetőknek nem szolgálhat. 

Felelős szerkesztő : P á k h A l b e r t . 




