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LI O 8 O II V Z . 

(Nógrádmegyében.) 

Kevés város van Magyarországban, mellynek nevét időszakon
ként gyakrabban emlegették volna, mint a mellynek rajzát itt lá
tod, nyájas olvasó. Nem oka pedig ennek talán számos lakosság, 
avagy fényes, dús paloták, mert az emberek elhunynak, enyésznek; 

soncz akkor is valódi példányul tűnt fel, s aránylag előbbre volt 
közintézetek, áldozatkészség és ki tartósságban Magyarország sok első 
rendű városánál. A nemzet történeteivel csodásan egyesült e vá
ros sorsa nagyon régi idők óta, hasonlóan a mesebeli phönix ma
dárhoz, melly ha elhal is, feltámad és él örökké 

Legrégibb épület benne a reform, anyaszentegyház, épité ezt 
még 1128-dik esztendőben Losoiicsi Lambert akkori nádor s e sze-

L o s o n c z. 

a czifra epületeket elemészti a láng, elborítja az éjszaka, ledönti az 
ido; — e város nevezetességének oka : mult eseményei, a rajta 
századok óta át-átrohanó vihar, melly sokszor porba sujtá kegyet
lenül, hogy a napsugár később újra feléleszsze. T örténete tette Lo-
sonczot népszerűvé. — Ha vész érte a hazát, ha pártok és külellen-
seg dúlta téréit : Losoncz, mintha szive lenne a honnak, legjobban 
'negérezé a csapásokat; ha béke olajága veté enyhítő árnyékát ha
zánkra, s szorgalom és ipar lön eszköz 3 hon boldogitására : Lo 

rint a város alapitásának kezdetét is ezen időre tehetjük. És azóta 
hányszor lett porrá ? — a tatárok dúlongásai után felépülvén, kő
fallal s mély sámzokkal lön körülvéve, mi még inkább neveze
tessé tette stratégiai szempontból is. Nagy nevezetességre kapott 
a tizenötödik század elején azon csatáról, mellyet halhatatlan Hu-
nyadynk vitt Losonez falai alatt Giskrával, a cseh hussziták rabló
vezérével, ki akkoriban az egész felvidéket zsarolta. Ez a Giskra 
több ízben nyomorgatá a várost, melly a magyar királyokhoz hi-



ven megmaradt minden időben. Később 1622. nov. 30-án a párto
sok öltek le a vitéz lakosság közöl 130-at, miután 3000 forintot 
csikartak volna ki fölök aarczban, melly pénz akkor annyit teve, 
mint most mintegy 30,000. Majd ismét 1703-ban Rákóczy seregei 
zsarolták, mellyek után jött a hires kurucz pestis, melly szintén 
erősen kivette rátáját Losonezon. A törökök kiveretésével felsza
badult a felvidék a járom alól, s Losoncz, mint a közforgalom egyik 
nevezetesebb pontja, éledni kezdett. A kőfalak és sánczok felett 
lassankint csinos lakokba magyar ajku szorgalmas polgárság tele
pedett, kik szabadalmakkal lőnek ellátva. Mindig jobban s jobban 
emelkedett a város; iskolái is virágozni kezdenek; lett benne ev. 
gymnasium, ref. főiskola, hol számosan hallgaták a jogot is, és sok 
derék hazafi vált e tanodák növendékei közöl. Az ipar előrehaladt, 
a városnak takarékpénztára, s egy* részvényekre alapított nagy 
bőrgyára lett. Szép kétemeletes casinója épült, számos csinos eme
letes és földszintes házakkal bővült, az ipar és kereskedés virágzás
nak indult. Lakosainak száma pedig megközelité a négyezerét. 

Illy szépen fejlödék Losoncz szüntelenül előbbre törve a pol-
gárisulás terén, midőn tetszett az Urnák ismét reánk mérni sujtoló 
karját s haragos jobbját felvonva tartani felettünk. Eljött az 1849-
dik év. s vele az emésztő láng, melly Európával hazánkat is elbo-
rirá. Egymást érte a csapás, jött a sárga halál tűznek, viznek, nya
valyának s fegyvernek képében, járt mindenfelé soká, mintha ke
reste volna országszerte azt a tájat, hol Losoncz fekszik, hogy meg
lelje benne a nemzet áldozatát. Végre megtalálta Szomorú 
áldozat! az égiglen hatottak a te jajjaid, sa te keserved a felhökig-

Augusztus 7., 8. és 9-én a muszka sereg pusztított, dult benne. 
W t n akarjuk e képeket föleleveníteni — friss emlékezetében van-
!iak ezek minden élőnek. A virágzó mezőváros nem volt egyéb 
éktelen düledéknél. omladozó romoknál. Minden el volt pusztítva, 
iii.gsemmisitve. Egy harapás kenyér, egy ép rongy nem maradt, 
inség és nyomor mindenütt. Még a reá következett télen is csak 
pin«-zékben, nyomorult kunyhókban, félig meddig kiigazított szo
bákban laktak a hátramaradt lakosok . . . 

Az idők járását ki vonhatja kérdőre? . . . . az égő üszök meg
gyújtja a házat, a lángok kiűzik belőle a lakost meztelenen, meg
emésztik a benne találtató, s szorgalomszerezte élelmi szereket, az 
agg gyermekkori bölcsőjét és a menyasszony koszorúját: a láng be
hat azon raktárakba, hol a koporsót készítek, s ime reménytelen 
vész el az ember, mibe tegyék hült tetemeit? — por volt, por lesz, 
még csak koporsót sem visz magával. — És ime hová lőn a vi
rágzó városka? . . . a magas tornyok és csinos házak ugyan hová 
levének?...avagy merre voltatok ti, kik építetek őket? —ime egy 
lélek sem volt a romváros düledékei közt, a madár is messze szállott 
vidékéről; ime ott állott özvegyen, ott állott néma keservében, mint 
agyászban járó menyasszony vőlegénye sirján.Csak egy titkos nyö

g é s szállott végig a meredező kéményeken, az áldozat szellemének 
sóhajtása. — — 

A vihar elmúlt, a nap sugarai kisütöttek, és a phönix madár 
feltámadt! 

A romokat felépiték szorgalmas kezek, s Losoncz újra éledt. 
Valóságos Isten csodája, ha az ember látja e várost, s elgondolja, 
hogy ezelőtt nyolcz évvel egy romhalmaz volt. Csak itt ott komo
rult még elő egy-egy- füstös kémény, s állott pusztán egy-egy ház-
ttdek. Idővel az is elenyészett. 

Jelenleg legszebb hely a piacz, hol a szép casino áll, itt van
nak több emeletes házak, a kath. templom, és az újonnan épült ref. 
>zeutegyház Ez méltán dísze nemcsak Losoncznak, de hazánknak: 
nem valami nagyszerűt látsz rajta, de ollv ízletes modort, melly a 
szemet megragadja. Tornya góth Ízléssel épült, szép bádog fedele 
van, és tetöjén roppant rézkakas áll, foroghatón helyezve. 

Piacza, mint az egész város, veszté hajdani élénkségét, mi na
gyon természetes. Azonban adja Isten, hogy a pár év múlva erre 
menő ipoly-sajóvölgyi gőzkocsivonal által necsak a régi virágzást, 
de még sokkal magasabb pontját érjo el a forgalom, ipar, s polgári 
jólétnek. - Losoncz vidéke gyönyörű; éjnyugatra félhold alakú, 
távolabb eső hegyek környezik, a regényes Kriván völgygyei; itt 
fehérlik Gácsvára, mint valami tündérlak! maga a város térségen 
fekszik, számos falvaktól környezve: a Fekete viz s Losoncz nevü 
patakok részben keresztül folyva közel hozzá szakadnak az Ipolvba. 
Ha keletre tekintünk LosonczróL, szintén nagyszerűért látjuk emel
kedni a magas Kuráncsot, és a félelmes Salgói csúcsot: délre a vi
rágzó Ipolyvülgye terüL 

S midőn jelen rövid ismertetésünket közöljük : egész Magyar
ország nevében mondjuk elismerésünket Losoncz lakosainak azon 
buzgalomért, mellyel a nemzetet, városuk felvirágoztatásával, újra 
megajándékozák, kérvén egyszersmind az egek Urát, öntse áldásait 
Losonczra ama temérdek szenvedésért, melylyel annyiszor adózott 
a múltban, s nevelje jólétét a jövendőben, hogy igaz legyen a 
szentírás szava itt is : „A kik vetnek köny hullat ássál, nagy Örömmel 
aratnak." Válkai ímre. 

H á r o m k i m j . 
Leszáll az éjfél, bűvös szárnya lebben, 
Lassú nesz támad lennt a aírveremben . . , 
Kél a menyasszony hideg vánkosárul, 
Síri lakának ajtaja kitárul. 

Halkan j ő , léptét senki se hallja, 
A puha fű sem hajlik meg alatta, 
Tiszta fehér gyolcs-ruha folyja vég ig ; 
Gyolcsnál is inkább csak arcza fehérlik. 

Bomlott haja hosszan úszik a szélben, 
Jégkönyü reszket hamvatag szemében . . . 
Embernek nincsen semmi földi rajta , 
Titkos beszédre nyilik fagyos ajka : 

„ J ö v e l , jövel szép ifjú vő legény! 
Im itt vagyok s téged kereslek é n , 
Fölkelte egy jóltevő pillanat, 
Érted hagyám el síri ágyamat. 

Leráztam a föld senyvesztő porát , 
Szabad lesz bú nélkül tekintni rád . -
Testetlen árnyék, lenge kép levek, 
Minden kihamvadt, csak szerelmem ég. 

Oh most i s , most is hűn emlékezem ! . 
Forró kezedben reszketett kezem 
Es arezom sápadt, mint a méla hold . 
A z a boldogság fénysugara volt. 

S jövének érted ádáz mostohák, 
A rózsalánczot széllyelszaggaták, 
El harezba vittek . . . éj borula rám 
S az e l s ő k ö n y ü t e k k o r h u l l a t á m 

Majd a remény tündérölébe vett 
S kötözgeté a lángoló sebet . . . 
Képed ' mutatta, bármikor j ö v e , 
A z éberálom csalfa tüköré. 

S hogy börtönödről hozzám szállt a hir, 
Sebem fölött méreggé vált az í r ; 
Lánczod csörrent fülembe mindenütt . . . 
E k k o r h u l l a j t é k m á s o d i k k ö n y ü t . 

Es lőn a gyászhír mindig gyászosabb : 
Sínlődöl, szenvedsz, ifjú hősi rab! . . . 
Sötét fátyollal tért meg egy napon, 
H o g y elvérzettél szörnyű vérpadon. 

Melled kitárvi érettem remeg 
Hah, dördülnek a gyilkos fegyverek — 
E k k o r h u l l a j t a n i v é g s ő k ö n y ü m e t . 
Nem sírtam többé , szivem megrepedt . , 

Jöve l , jövel szép ifjú vőlegény! 
Im itt vagyok , téged kereslek én . 
Erted hagyám el síri ágyamat, 
Jöve l , míg tart a bo ldog pillanat!" 

S halkan já r , léptét senki se hallja, 
A puha fű sem hajlik meg alatta . . . 
Tiszta fehér gyolcs-ruha folyja végig , 
Gyolcsnál is inkább csak arcza fehérlik, 
Bomlott haja hosszan úszik a szélben 
S egy könyü reszket örökre szemében. Lévai József• 

Nemzetünk ml\ cltsc'ge az Árpádok alatt. 
Ir ta V A S S J Ó Z S E F . 

(FotirtatáV) 

5. | . Vallás. Néperkölcsök. Családélet. . «|--rt* »^Ífib 3 9 8 

I. A népmiiveltségnek egyik kiváló ismérve a vallás, mint a 
nép gondolkodás-módjának s érzületének legbensőbb nyilatkozata. 



A történetírás számtalan példákban bizonyítja, hogy & vallás leg
hatalmasabb s legátalánosabb nevelője az embernek, legbővebb 
forrása erkölcseinek. Ennek minősége tehát, nagyobb vagy ki
sebb tisztasága egyszersmind tükre azon nép erkölcseinek, melly 
azt vallja. Mirenézve a magyar nemzet miveltségének szövedékéből 
annak közelebbi ismertetése mücsorbulás nélkül ki nem maradhat. 

A régi magyarok vallása tiszta eggisten-tan volt Egy fő lényt, 
Istent, tartottak minden jó kútfejének, ki mindeneket teremtett, 
fentart, és igazgat. Ezt a nevezetet még akkor is megtartották, mi
dőn a keresztyén vallás világa által azon felséges lénynek tisztább 
ismeretére jutottak; mi eléggé bizonyítja, hogy fogalmaik azon 
lényről nem ellenkeztek a keresztyén vallás által hirdetett Istenség 
eszméjével. Tisztelték és imádták őt azon tárgyakban, mellyekben 
az istenség ereje leginkább mutatkozik, s mellyek által annak jóté
teményeit leginkább vették; s minthogy a négy elemben minden 
isteni adományok öszvegét látták : a földnek dicsénekeket zenge
deztek, áldoztak neki a tűzben, tisztelték a levegőben és vízben. 
Elláthatlan terjedelmű rónákon lakó népnek, mint eleink voltának, 
semmi sem lehete jótékonyabb, mint a forrás, melly vizével, ugy 
szólván, megjelent a lankadtságig szomjazó előtt. Ha benne isteni 
erőt képzeltek eleink, tettek olly természetesen, mint más népek, s 
vallási tiszteletök tárgyává emelek a forrásokat, mellyek körül is
tenüknek áldozni, s halottaikat eltemetni szokták. — Ezen legtöbb 
lényt ugy fogak fel, mint népök saját védurát, mint magyarok iste
nét; melly név egész mai napig jelentékeny módon él a magyar 
nép öntudatában. Mint harczias, bajnok nép, fegyveresen képzelte 
őt, ki a gonoszokat nyilával (a vidámban isten nyilát látva) öli 
meg : innen a villámnak népi neve maiglan istennyila. Minthogy 
pedig ők a világon előtűnő annyi gonosznak eredetét a jóságos Is
ten eszméjével egyébként megegyeztetni nem tudták, nagy szere
pet játszott vallásukban még egy másik hatalmas, de az istenség
nek alárendelt gonosz szellem is, mellyet Ármányban (Ártniány?) 
vagyis Manóban személyesítettek. Ezen gonosz lénynek tulajdoní
tották a szerencsétlen csatákat s az életben előforduló haleseteket, 
mellyekböl azután őket az Isten, hiedelmök szerint, kegyelmesen, 
ki szokta szabadítani, meggátolván az Ármány hatását. Ezek mel
lett még egy sereg jó s rosz tündér folyt be nézetök szerint az em
ber sorsa meghatározására. — Szobraik {bálvány = állvány?) csak 
érzéki előadásai voltak istennek, mellyek előtt neki állatokat (em
bereket sohasem) áldoztak, s ezeknek minőségéből, kisebb vagy 
nagyobb épségéből s a lángok általi megemésztéséből szokták jós-
lani a szerencsét vagy baleseteket. E jóslatok valóságát szilárdul 
hitte az ősmagyar. Az áldozat megégetése csak a nemzeti vagy 
egyéb nagyobb áldomásoknál történt; egyébkor a leölt állat nagy 
részét a torban költötték el. — Papjaik, kiket táltosoknak neveztek, 
8 köztök egy főtáltos tartotta a kormányt, a vezérek főtanácsosai, a 
nemzet bölcsei, orvosai s dalnokai voltak, kik a népet atyafiságos 
egyezségre buzdítgatták, ők gerjesztették fel a harczosokban a dics
vágyat, élesztek a harczi tüzet s az erkölcsi erőt és szilárdságot 
dalaik s regéik által. A nemzet határtalan tisztelettel viseltetett 
irántok. Hatalmok daczára külön várnát (osztályt) nem képeztek, 
s mint illyen, sem polgári külön sulylyal nem birtak, sem szellemi 
nyomást nem gyakoroltak a nemzeten. — Mint minden más, ha
sonló miveltségü népeknél, ugy a magyaroknál is uralkodott a 6a-
bonahit. Kitetszik ez részint a későbbi törvények tilalmából, részint 
azon babonákból is, mellyek némelly vidékeken még most is diva
toznak az alsó néposztályban, minő pl. a gyermekeknek szemmel 
megverése, a kötések sok nemei, álomhüvelyezés stb.; részint pedig 
a babonahitet illető nevezetekből, minők ismét: boszorkány, bűvölés, 
varázsolás, kuruzsolás, jóslás stb., mik bizonyosan még a pogány 
erkölcsök konok maradványai. Voltak tehát ezekre nézve külön 
jósaik sőt jósnőik is, kik — ugy látszik, — nagy tiszteletben állottak 
elöttök. — Hitték őseink a lélekhalhatatlanságot, és vártak egy jö
vendő jobb életet e földi után. Harczos hajlamaikat nem kevéssé 
táplálta azon meggyőződés, miszerint mind azok, kiket a csatatéren 
leölnek, őket a más világon szolgálni fogják. 

Mind ezek után kimondhatná tiszta, ép eszű eldödeink vallását 
durvának, vagy tisztátalanabb- és fonákabbnak egyéb ázsiai népe
kénél? Sőt egyszerűségéből, s ama nevezetes két ágazat — az egy 
istenség s lélekhalhatatlanság —hitének léteiéből következtethetni, 
hogy azon elmék és szívek, azon lelkület, mellyben még miveletlen 
allapotjában is illy szent sejtelmek létezének, mintegy már előre 
magában foglalta a nemesebb keresztyénség csiráit. Nem is gyűlöl 

ték ők ezen vallást, sem türelmetlenek nem voltak a keresztyének 
iránt;eöt nyugodtan nézték,miként a mindenünnen gynlekető téri-
tők közölök sok akatbeavattak az uj hitbe. Piligrin, passzain püspök, 
ki külföldön tett vérontásaikból ítélve, őket tigriseknek s feneva
daknak lenni gondolta, közikbe jővén, nem győz csodálkozni em
berségükön s jóra hajlékonyságukon; és Benedek római pápát kéri, 
hogy rendeljen ide több püspököket is: mivel — úgymond— itt az 
aratni való sok,aratő pedig kevés:az egész nemzet hajlandó a szent 
hitnek felvételére. 

II. Illy tiszta vallásból a néperkólctök is tisztán buzogtak fel. 
Az ősmagyar békében tavaszi mező, harczban pedig bérczröl rohanó 
fergeteges szélvész volt; hadban és ellenség közt haragos mennykő 
villámalakjában tűnt lel : itthon pedig jól tudta, mi a jog és mi az 
emberség. Olly nemzetben, melly a diadalmas fegyverével szerzett 
birtokot, szabadságot a legyőzöttekkel nagylelküleg önként meg
osztja, az emberbaráti szeretet nemes érzete félreismerhetlen. Sze
rette ö élőit, tisztelte még hamvaikban is. Halottait folyók, patakok 
8 források mellett szokta eltemetni, sírt ásván és mély bánatot mu
tatván; emiéköket gyászdalokkal ünnepelte : de az innen szárma
zott keserűségen azután borozás- és jóllakásból álló torral segített. 
Az elhunytak hűlt tetemei felett rokonaik gyászdalokat zengedez
tek, s haláluk évfordultán Hlyekkel ültték meg emiékezetöket. — 
Jeles győzelmeik után ünnepélyeket rendeztek, s kövér lakomát 
csaptak, melly vígan lakozás- és néha a részegségig menő borozás-
ból állott. — Ünnepélyes szerződéseket eskütel erösitettek,mit egy 
edénybe mindnyájok karjából eresztett és mindenkitől megízlelt 
vér jelképében adtak elé, azt akarván kijelenteni, hogy esküszegés 
esetére vérök ontassék. Átatában pedig esküjöket égre emelt kard
dal, és hihető, hogy az avarok példája szerint, illyen átkozódással 
tették : hogy a mennykő essék (ets-kü) arra, ki igazat nem inond 
és hamisan esküszik. Hódolási és szövetkezési esküjökhez, adott 
szavokhoz azután Írnek is voltak. A siótartás ősi magyar erény. 
Az ösnemzeti korban a fejedelem ellen irányzott forradalomnak 
egyetlen példáját sem mutatja fel a történelem. Ezt a külföldiek 
irányában is szentül megtartották. Miután I. Henrik császár által 
kilencz évi békére kényszerittettek, bár miként öeztönöztettek is a 
kalandok szeretete s a martalék reménye által, és volt volna is 
Urügyök a békeszegésre, miután egyéb okok közt a németek nagy 
hadi készületei előttök titokban nem maradtak, a békét mégis sér
tetlenül megtartották. — Erősen jellemzi a magyar néperkölcsöket 
még a vendégszeretet s a vendégjog sértetlensége. A régi magyarok 
közt mindig talált gyámolitást a segélyre szorult, a vendég pedig 
szíves elfogadást és nemes lelket. Igy midőn Arnulf, bajor herczeg, 
a császár elleni lázadásnak kétes kimenetele előtt megszökvén, 
egész családjával a magyaroknál keresett menedéket, nemcsak 
vendégszeretöleg fogadtatott, noha néhány esztendő előtt egy ka
landozó magyar sereget tönkre tett; hanem azután is.miután a kö
rülmények változtával haza. tért, tartományát egész haláláig meg
kímélték a magyar kalandorok : alacsouyságnak tartván azt megsér 
teni, kivel egykor vendégszeretetöket éreztették. 

Hl. Az eredeti magyar családélet is vonzó színbe állítja őseink 
miveltségét. 

A családok főnökei s a vének nagy tekintetben állottak nálok. 
A szülék tetemes hatalmat gyakoroltak gyermekeik lelett. Az apu 
választa magának menyet; az eljegyzés apró ezüst istenképek vál
tásával történt, mellyeket a mátkák teljes életökön át nyakokban 
viseltek. A férjhez mehető szűznek eladó leány, a nőszülő legény
nek pedig vő-(vevő) legény elnevezésök, továbbá egyik népdalunk 
ezen vers-szaka : 

Leányvásár lesz a héten : iaktnjihitlitil 
Magám is ki fogok menni. 
Kacsmtással egyet reimi; J & V 

mellyben leányvásárról van szó,könnyen arra utalhatnának,mintha 
áruként ment volna őseink közt a házasság szerzése, főleg miután 
nem hiányzanak iróink, kik ezt vitatni törekszenek. Azonban ez 
nem más volt, mint szerződés, még pedig a tulajdonképi felek 
legény és leány tudta nélkül; mert az atyáké volt minden hatalom 
gyermekeik felett. E szerint a vásár nem igen szelid eszméje nagy 
részben van mérsékelve az atyák befolyása által, kikről szükségkép 
feltehetni, hogy gyermekeiknek javát akarják. Történetünkben Ár
pád is úgy alkudozott Ménü-Maróttal, ki Zoltánnak ajánlá leányát 
feleségül. Ez a szokás néhol mai napig fennáll. A matyó (síki pa-
lócz) legény, mikor szombat este hazafelé jön a mezőről, hol az 



egész hetet tölte, csak mástól hallja meg , hogy megházasodott. A 
nő sajátja volt ugyan férjének; de azért nem tekinte öt mint szol 
gálóját v a g y épen dolgot. Sőt ellenkezőleg, az asszonyt mind 
családi életben egyenjogú helyzet illette, a honnan feletégnek ne
veztetett , mind pedig a köztársaságban : mihez képest az özvegy, 
férje halála után, ennek nemcsak birtokaiba, hanem közjogaiba is 
lépett: honnan mind máig fennmaradtak Erdélyben az urattzong 
és urné nevezetek. A régi magyar Hármaskönyv pedig olly hatha
tós pártfogásába veszi a nemes özvegyet, hogy az ellene folytatott 
per ritkán vezetett kedvező sikerhez; innét támadhatott ezen régi 
magyar közmondás : „Őrizz meg Isten, a szakállas asszonytól!" — 
A soknejtitég tölök idegen volt; azért ragasztották a bihari her-
czegre, a soknejű Marótra is az ismeretes csúfnevet (Ménü-Marót). 
M é g a nemzet főnökei is csak egy hölgy gyei oszták meg szerelmö-
ket; mi azt bizonyitja, hogy az asszonyoknak kellő becse volt ná
lok. A magyar tisztelte nejét. Sohasem gondolkodott olly alacsony 
eszközökről, mellyek gyakori távollétében hölgye hűségét biztosí
tanák, minők a legtöbb ázsiai népeknél a heréltekben divatoztak; 
neje iránti tisztelete annak saját erényét hagyta hűsége őréül. Eb
ből pedig az is következik, hogy a fajtalanság sohasem sennyezte 
keblöket. A nőnem tisztaságát és 
becsületét még a harcztüzében 
sem szeplösité meg a magyar. Mi
dőn egy hadcsapat Zolta fejede
lem alatt 938-ban martalékért 
kalandozott a szászok földjén, s 
onnét nagy veszteséggel vissza-
nyomatván, hazatértében boszut 
forralva egy apácza-zárdát dult 
vala fel, a szüzek ugyan valamen-
nyein meggyilkoltattak; de tisz
taságuk sértetlen maradt. — 
Mindezek olly nemes vonásai a 
régi magyar családéletnek, hogy 
miattok a jelenkor mivelt nem
zetei előtt épen nem pirulhatnak 
a lovagias lelkületű ősapákért az 
unokák. 

6. §. Nyelv és ira>. Mondák és költészet : 
A régi magyar hósmonda-kör. Énekek. 

Művészet. 

I. A népek lelkületével, er
kölcseivel s miveltségével szoros 
kapcsolatban áll azoknak nyelve 
is. Sziv és ész ebben rajzolja le 
magát. A nyelv alakja, belszer-
kezete a nép természeti jellemére, 
erkölcsi erejére hágy következ
tetni. Őseink értelmi derékségé-
nek is tehát legszólóbb emléke a 
nyelr maga, mellynek ha bámu
latos rendszerét tekintjük, az em
beri nem megjelenésének első ko
rára kell azt felvinnünk; ha pedig 
egyes szavait veszszük fontolóra, tulajdon és átvitt értelmű jeleut-
ményeiben, mély itéletü s éles elméjű nemzet lélekszüleményének 
kell állítanunk. 

őseink n y e l v e , Európába jöttükkor, nem volt ugyan még 
annyira kifejtve, b o g y egy müveit nemzet szellemi szükségeit kie
légíthette vo lna; de magában rejtette a lehető legnagyobb tö
kélyre fejlődhetést s e mellett alakjaiban olly következetes, hang
zatára nézve olly kellemes és erőteljes, hogy nyilvános bizonysá
gául szolgálhat azok erőteljes lelkületének, ép. tiszta eszének, kik 
azt beszélték. Nem vagyuuk ugyan olly irott emlék birtokában, 
melly ne tűzeti nyelvünket összefüggő beszédben az őskorból elé-
tüntethetné; mégis a legrégibb nyelvereklyéknek (millyenek : A 
régi halotti beszéd és könyörgés; tovább I. Endre király számára 
készített két imádság, és Jerney által kiadott többi nyelvkincsek 
Árpádék korszakából) bölcsészeti vizsgálatából hü képét vonhatjuk 
el azon állapotnak, mellyben az a Don vizét átlépte. Ugyanis ha a 
régi magyar nyelvet gondosan átnyomozzuk, s azt a maival össze-
hasonlitjuk, határozottan lehet áll ítanunk. hogy — kivévén né
hány bangejtóst — ugyanaz vala a fejedelmek korában, melly s 

minő csak egy századdal is ezelőtt. Mint középázsiai nyelv, az eu
rópai uj hazában rokont nem lelvén, idegen behatás elfogadására 

a alig birt hajlammal : ennélfogva európai ujabb életszakában egy 
uj nyelvtani alakot sem fejtett ki, egy képzővel sem bővült, de igen, 
századok folytán többeket kiavulni engedett; mire nézve csak ide
gen szók felvétele, s még inkább a szóképzés ősi alaptörvényei sze
rint folytatott szószármaztatás valamint szó-összetétel utján gazda
godott, s némi ujabb szókötési fordulatok felvételével nyert válto
zatosság- s könnyedségre nézve lényeges módosulást. H a eként 
mindazt, mi nyelvünkben európai nyeremény, annak ázsiai jelle
métől különválasztjuk, feltűnik előttünk A l m o s és Árpád nyelve, 
melly ösformákban a mainál gazdagabb, ellenkezőleg nyelvanya
gokban szegényebb volt; mert az európai fejlettebb, társas élet a 
maga uj viszonyai-, termékei- s eszméinek megfelelő kifejezését 
benne fel nem találta : birta azonban ennek zálogát a nyelv rugé-
konyságában, melly a gyökszók számával, egyszerűségével, ezek
nek igen termékeny származásaival, eröteljességével, deliségével és 
majdnem kimeritbetlen képzékenységével, s főleg azon tulajdonsá
gával, mellynél fogva a szellemet fölemelni s lelkesíteni olly haté
kony. Mit mondjunk végre a természeti hangokat olly hiven utá

nozó szavaink kifogyhatlanságá-
ról! Bizony igaz, mit kedélyes 
Daykánk erre vonatkozólag nyel
vünkről régen megjegyzett. 

„— — — akár gypngébb érzésre olvadoz. 
Akár harsány kürtön csatákat riadoz, 
Nyelvünk majd ollyan lágy, mint a Zephir-

nyögése, 
Vagy a bús fúlmile szivsebhetó zengése; 
Majd ollyan, mint az ég rengó dördülete: 
FeŰeghangon dalol, s rázkódtat ereje." 

N é p v i s e l e t e k : Tretii-séniiH'gyei nép. 

— Illy szép, lelkes é s termékeny 
nyelv maga eléggé bizonyitja a 
gondolat- s érzeményben gazdag 
ősmagyar népnek minden szép-, 
nemes-, és dicsőre fogékonyságát, 
mi a szelídebb erkölcsöknek a a 
miveltség bizonyos l ökanuk szin
te egyik átalános ismérve. 

n. Azon kérdésre vájjon hoz
tak-e őseink saját Írásjegyeket ke
leti lakhelyeikből Magyarország
ba? a hún-magyar törzsök közös 
származásából lehet alaposan 
megfelelni. 

Ha gondolkodva olvassuk 
l 'risL'Ust.kiEtcle udvarában mint 
a görög követségnek egyik tagja 
megfordult, s Etele é s hunjainak 
nemes erkölcseit, nemzeti nyelvük 
iránti szeretetüket, idegen nyel
vekben s írásban is jártasságukat 
utazási emlékezéseiben hiven le
rajzolva az utókornak fenntartot
ta : alig hihetni, hogy ök saját Írás

sal, s némelly vallási é s törtéuetkönyvekkel ne bírtak volna, miu
tán a seytha népek mind régibb, mind ujabb időkben is különösen 
történeteik megírásában hanyagok nem voltak. E g y hatodik szá
zadbeli byzanti iró pedig világosan is beszéli, hggy a magyarul fl. 
Justinhoz ajándékokkal és „seytha betűkkel irott levéllel" ellátott 
követeket küldtek. Ezen ősi bún írásjegyek legrégibb időktől egész 
a legközelebbi századokig divatoztak a közéletben a lelkes széke
lyeknél, kik mind a krónikák, mind saját hagyományuk szerint az 
atilai bűnök maradványai , mindenesetre pedig valódi ősmagya' -

laj. Bizonyságunk erre teljes hitelességű történetíróink szakadatlan 
sora. Már pedig nem hihető, hogy a székelyek azon ösi írásukat 
mai hazájokban találták volna fel . miután sokkal könnyebb volt 
volna nekik az ott lakó keresztyén népek közt széltiben elterjedt 
római írásjegyeket elsajátítaniuk. A székely irás ösrégiségét bizo
nyitja maga a müfogások sajátsága is : ök tudni-illik nem papirost 
vagy hártyát és tintát használtak. hanem hosszúkás sima pálczft-
kat, mellyekbe összefolyó betűiket hegyes irótörrel berótták (ro-
eás). Ehhez képest írásuk, mint a mongoloké, függőleges irányban 
felülről lefelé szolgált : mi , minden európai befolyás kizártával. 



egyenesen Közép-Ázsiára mutat, s a hún-magyar törzsök eredeti 
irá8-müfogásának bizonyítja, s mint illyen, régi nemzeti miveltsége 
egyik tanujaként tűnik fel. 

Mindezekből látható, mikép őseink a keleten, s később mostani 
hazánkban is keletiesen irván, saját írásjegyeket használtak. Azonban, 
hogy illy módon írt maradványt jelenleg elé nem tudunk mutatni, 
azon meg ne ütközzünk: 
azokat együl-egyig fel
emészté a pusztító idők 
vasfoga; de annyi bizo
nyos, hogy e nemű ős
kori maradványaink nem 
egyszerre s hevenyében 
tűntek el, hanem csak 
lassanként. A X. század 
végével, és a XI . elején 
a folytonos harezokban 
elkeményült nemzet sze-
liditésére s oktatására 
külföldi egyének jöttek 
hazánkba; ezek nagyobb 
része a nemzet nyelvét 
eleinte nem érté, Írásje
gyeit nem ismeré, sőt az 
ezekkel írott müveket is, 
mint a pogányság emlé
keit, a nemzeti vallással 
együt t megsemmiteni 
ügyekvék Igy lassan
ként a hűn írásjegyek 
kimenvén emlékezetből, 
helyettök a rómaiakat 
fogadták el őseink: miért 
is nem csodálhatjuk, 
hogy csak itt-ott akadha
tunk ma már a hun-ma
gyar írás ősi emlékeinek Amerikai takarék-tűzhely negyven személyre. 

töredékeire, mellyek közöl az úgynevezett luróczi fakóin/e legna
gyobb régiségre mutat, s leghitelesebbnek is látszik. 

* é p v i s e l e t e i k . 
(Trencséiimegyei nép.) 

A trencsénmegyei hegyek lakóival többször találkozhatunk az 
alföldön is, — hol többnyire mint 
drótosok, — majd megint mint ara
tók és cséplök nyáron át keresnek 
élelmet honn hagyott szegény, de 
szapora családjaik számára. —Vala
mint másutt, ugy Trencsénben is 
majd minden völgyben máskép öl
tözködnek. Zsolna s Rajecz környé
kén a nők fehér durva vászonból 
majdnem hónuk alatt megkötött 
szoknyát, azon kék kötényt, hosszú 
ujjú s gallérnélküli inget, lábaikon 
pedig bocskort, de csizmát is visel
nek.—A férfiak pedig nagykarimájú 
kalapot, durva s otthon készített 
szürke posztóból rövid szűrt, szijas 
nadrágot, s bocskort különféle szí
nes szíjakkal lábaikhoz kötve hor
danak. Vágtölgyi. 

Amerikai takarék-tűzhely. 
Sok gazdasszony czirogatta már — 

mióta a takarék-tűzhelyek föl vannak ta
lálva — kedves életpárját mind addig, 
mig nem hozatott neki Pestről vagv más városból ollyan konyhai diszbutort. 
me y se tustot, se lángot nem mutat; melly sokkal kevesebb tűzifát emészt; 
mellyen nem kell a pecsenyét nyárson forgatni, mellyen nem kozmásodik meg 
az étel, es a mellynek barlangjaiban főzéskor csibét, libát, bélpecsenvét. kol
bászt, hurkát, pogácsát, rétest stb. olly könnyű szerrel lehet megsütni, hogy 
úgyszólván nincs is mind ezen jófalatok megsütésével egvéb vesződés : mint 
betenni, (s annak idejében kivenni) a kemencze bőségn tflzhelv-fülkébe (vagy 

magyarán mondva r érő be) . És nagyon sok gazda áldotta már össze-vissza azt 
az embert,a ki a takarék-tűzhelyét kitalálta; mert ugy tapasztalja, hogy azt a 
takarék czimert csak bitorolja a drága tűzhely s tulajdonképen — az egész 
évi szükségletet összeszámítva — több fát felemészt, mint azok a terpedt 
tűzhelyek, mellyek némellyikén egy szegény zsellérházat lehetne építeni, s 
hány szakácsné kívánt szerencsés utat az alvilágra annak a mesternek, a ki
nek művében az ő drágalátos rétese, finom irósvajas pogácsái ollyan feketévé 

égtek, mint a mosdatlan czi. 
gánygyerek; de még teus-
asszony is akadt nem egy, a 
ki nagyon megsajnálta, hogy 
olly hamar elhitte a „nem 
füstölést" mert bizony füstöl 
az ő híres takarék-tűzhelye. 

Mindezek pedig nem az
ért vannak elmondva, mint
ha a mi derék iparosaink ál
tal készített takarék-tűzhe
lyek fölött akarnánk — ki
vétel nélkül — pálezát törni: 
hanem azt sem tagadhatni, 
hogy csinálnak biz' imitt-
amott ollyan takarék-tűzhe
lyeket, még pedig ugyan
csak borsos áron, a mely-
lyekre jobban rajok illenék 
a pazar-t&zhely czim a nagy 
fa-emésztés és magas ár 
miatt, a minek egyebek kö
zött főkép az egyik kárté
kony oka; hogy több gond 
fordittatik az alakra s csi
nosításaikra; mint a czélsze
rü, természettani szabályo
kon alapuló belalkatra. 

Lássuk az ide rajzolt na
gyobbik amerikai tűzhelyt, 
mellyről bemutatóul annyit 
mondhatunk, hogy Ameri
kábanannyira átalános hasz
nálatban van; miszerint ház
tartáshoz készülő embernek 
első gondja mint nélkülöz-

hetlen bútort, mindenek felett egy illyen takarék-tűzhelyt beszerezni, melly 
középrendü családoknál télen a szobában áll, .- mikor nem főznek sütnek 
rajta, kandalló szolgálatot tesz, a mire teljesen alkalmas és eléggé csinos. 

További ismertetésül szolgáljanak következő sorok : 
A z egész tűzhely öntött-vasból áll négy alacson lábon, s minden része 

igen tiszta öntetü és csinos ízléssel készitett anyamintáról tesz tanúságot. A 
mint a rajz is mutatja, sok részben hasonlít egy széles alacson ládához, melly

nek elejéhez egy táblaforma a) függelék 
van akasztva. Mindjárt e tábla fö lö t t . / / . 
Ajkét egymással összehajló ajtócska van, 
mellyeket ha felnyitunk, ott ollyan régi 
templomablakok ólomzatához hasonló 
rostélyon keresztül meglátjuk a tüzet, 
melly sokkal izzóbb lesz, s hirtelenebben 
ég, ha nz ajtócskák nyitva vannak, vagy 
ha zárva hagyjuk, és tetszés szerint lehet 
mérsékelni a tüzelést azon táblácska 
kiebb húzása, vagy egészen kivétele ál
tal, mellyről kifeledte fametsző ur a be
tűt, de a melly tisztán észrevehető " ) 
táblán. 

Amerikai takiirék-h'izhely tiz személyre. 

H o g y az a széles lap ott legfölül 
azokkal a karikákkal, mellyekre d) van 
vésve, nem más. mint a tulajdonképeni 
főzőhely (nem tűzhely, mert nem rajta, 
hanem alatta van helye a tűznek), hova 
a fazekakat, serpenyőket, tepsiket rakják, 
azt nélkülem kitalálta minden olvasó; 
valamint a d) d) d) d) karikákban is rá
ismerhetett a főzőhely nagy lapjának tet
szés szerint kiemelhető lapos tányérjai
ra, mellyekre ha benn maradnak, oda rak
ják az étkekkel tölt főzőedényeket, ha 
pedig gyorsabb forrást, fővést kíván a 

gazdasszony, kiemeli a tányért s helyébe illeszti a kondért vagy serpenyőt, 
mellynek fenekére ilfvénkor közvetlenül odnszolgál az alatta levő izzótüz he
ve. Leghátulján ennek a felső táblának az a hosszúkás fekete nyílás a ké
mény töve. 

Oldalt három ajtót látunk, egy nagyot és két kicsit. A felső kicsi b) 
épen neki megfelelő terjedelmű négyszög csatornába nyilik, melly az első d) 
d) tányérok alatt a túlsó oldalig nyilik keresztül az egész tűzhely elején, s ez 



tulajdonképen az igazi tűzhely, mert ide rakják be a fát, itt ég az hamuvá 
s innen terjed az egészet hevitő meleg az egész szerkezet minden részébe. 
Azért bátran elnevezhetjük „tüzelő krmenrzé"-n<\. A másik két ajtó, e> a 
kisebb alsó, s f) az a nagy, mind a kettő együtt egy nagy üreget zár, s csak 
azért csinált kettőt az angol, hogy kényelmesen lehessen a kitárt ajtókon 
benyúlni a sütő kemenczébe, mert a mit ezek zárnak nem más, mint ollyan 
kemenczc, mellyben sültet, kenyeret, s száraztésztaféléket szokás sütni. Ott 
a nagyajtó részében mintegy középmagasságban van egy kihúzható rostély, 
mellyen ha több a sütnivaló, szintén elfér jó rész, s különösen a burgonyát — 
melly vajmi kedves eledele az angolnak, — olly szépen lehet megsütni, mint 
sehol másutt. 

Visszatérve ahhoz az elől oda akasztott táblához a) gondosabb megné
zés után ugy tapasztaljuk; hogy az tulajdonkép nem tábla,hanem ollyan me-
denczeforma,.- tüzet lehet bele háritani, és az egész felső lapját szintén meg
rakni főző-edényekkel, a hol csak ugy fői, mint a felső lapon. 

De még az az engedelmes tulajdonsága is van, hogy a felső táblát egé
szen ki lehet emelni. Ezt az angol ollyankor szokta tenni, ha „beafstek"-re 
kap étvágyat. Illyenkor széttárják a d) g) ajtókat, a) táblát kiemelik, rézsut 
egy kocsi saraglya görbületü rostélyt illesztnek, izzó-párázst háritnak alája 
a medenczébe, s rárakják a szép hus szeleteket, mellyek ott gyorsan és szépen 
megsülnek. 

A rostély vas-szálai a tűz felől magasabban, a medencze szélefelé ala
csonyabban feküsznek, minden vas-szálon csatornácska fut végig, s torkola
tával azon főcsatornába szolgál, melly a rostély alsó rámáját képezi. Ezeket 
mind csupán azért gondolta ki az angol, hogy mikor ő e ros té ly ra szép hus-sze-
h'tekét. csibét, kappant fektet; kár volna a levének a tűzbe CBÖpögni, s oko- I 

T Á R 
G a z d á k a t érdeklő . 

— A luczernás rétek erdekében Kőmücet Károly ur által kitűzött pálya
kérdésre (1. V . U . 31. szám). 

I. Benkő Sámuel ur, nyugalm. uradalmi felügyelő Palotáról (Vesz
prém) ezt irja : 1821-től fogva 1832- ig Komárommegyének csallóközi csi-
csói uradalmában gazda-tiszti hivatalt viselvén, az uradalom helységeiben 
levő hiczemi lóhere tábláiban az aranka vagy fecskefonál, közönséges né
ven fúnyug kártékony hatását több helyeken tapasztaltam; kisebb na
g y o b b tereken végképen kiölé az a veteményt. — Próbáltam ezen vesze
delmes kúszó növényt oltatlan mész-pornak behintése utáni öntözéssel, — 
ásó-mélységre való felásásával, a kiásott földnek eltávolitása, s más friss 
földdel való pótlása után uj vetéssel kiveszteni — mind hiában! — Végre az 
akkoriban Pestről járt „Mezei Gazdák Barátja" czimü folyóiratnak 1829 
évi 24-dik darabjában, a tüzzeli kiégetést olvasván foganatosnak, ezt illy-
képen eszközöltem. A nyavalyás helyeket köröskörül, j ó darabot az egészsé
ges luczernából is hozzávéve, lekaszáltatván s tenyérni vastagon behintetvén 
repeze- vagy árpapelyvával, meggyújtattam; a tűznek gyakori bizgatásával 
a lángot folytonosan nevelve, a földig való égést eszközöltem. — Ezután az 
egész teeskefonalos helyen egy hamuval beterített tűzhely maradván, a lu-
czerna szálak a reájok felkúszott veszedelmes növénynyel együtt szénné s 
szinte hamuvá változtak. — Történt ezen bánásmód után, hogy némelly tűz
helyeken a luezerna újra kihajtott, a hol ez nem történt, azon helyek meg-
trágyáztatván, j ó mélyen felásattak s újra bevettettek. — Csak illy bánás
mód után lehetett az aranka-foltos luezernásokat termékeny s tiszta állapot
ban megtarthatni. Ezen orvoslási mód saját tapasztalatomból van merítve. 

II. Nagy -Kal lóból Fintor József ur ezt ajánlja: Azon kérdésre : „ m i -
módon lehetne a luczernából az arankát, környéke mély felásatásán kivül. ki
veszíteni ? " — A czél biztos elérésére én a következőt ajánlhatom : azon he
lyet, hol az aranka mutatkozik, igen gyakor ízben meg kell, s pedig j ó alant, 
kaszálni, mihelyt csak a luezerna sarjadzani kezd; kaszálás után vasgereb-
lyével erősen s többször meg kell kaparni, még kézzel is tövéből az arankát 
felgyorolálni. — En a luezernásomban 1853-ki évben láttam legelsőben aran
kát, s az elébb mondott módon jártam el, és azóta nem vettem észre abban 
e növényt.—Sokan rt az szel, midőn már többször nem kaszálnak, lóval szokták 
leétetni a luezerna torzsát, én ezt nem helyeslem; mert igaz ugyan, hogv ta-
vaszszal szebben fog hajtani, s a kaszálás is könnyebb lesz, ha tarló nem ma
rad őszszel rajta, de én azt gondolom, hogy a lovak ottléte idézte nálam elő 
az arankát, ezt pedig azért gondolom igy, mert 1852-ik őszön nyomtatóim, a 
luezernás azon részén étették oda húzott szekerekről lovaikat, hol az aranka 
l>.'i:i-ban előállt. 

I r o d a l o m és művészet . 
+ Megjelent : „Különféle viszonyokra vonatkozó papi dolgozatok" 

szerkesztő Fördős Lajos, kecskeméti reform, lelkész. X . füzet. (Révész Imre 
szépkiállitásu arczképével.) A fűzet ára 1 ft. 36 kr. pp. 

+ A Katkolikus Néplap eddigi szerkesztője Sujánszky Antal helyébe 
j ö v ő octobertől kezdve Kádas Hudolf kanonok ur lépend. 

Megjelent a Vahot Imre által szerkesztett Mátyás diák konyces há
zának V . és V I . füzete egyben. Ára 24 kr. pp. A mintegy 12-re menő képek 
közt van egy pár. mel l veket már igen is ismerünk Vahot ur más vállalatába]. 
Ez baj. — Vahot ur nem mentheti magát azzal, hogy az övénél tekintélye
sebb vállalatokban is követnek el hasonló hibát — a hiba mindig hiba akárki 
kövesse el. Kétszeresen botránkoztató pedig az illy tévedés, ha épen az kö-

sabb azt szép csendesen összeszivárogtatni, és a sültet valóságos maga tevében 
feltálalni holmi kotyvasztott mártások helyett. 

A medencze alatt van még két kis ajtó, mellyek a sütő-kemencze jhösé-
gének mérséklésére használhatók. 

A sütőkemencze fülesét ugy szokás előmozdítani, hogy a nagy ajtó 
felső sarkvasa fölött egy vasrudacskát megbillent az ember. 

Ez a vasrúd keresztül nyúlik a tűzhely hátulján, épen a kémény töve 
előtt; s egy billentésre vaslemez által elzárja az egyenes utat, mellyen a füst és 
hőség a kémény torkolatába tódul. Ekkor azután más utat kell keresnie, 
mellyet meg is talál j o b b és balfelöl oldalvást a kémény mellett, csakhogy 
ott nem eresztik egyenest ki, hanem körül kell kerülnie a kemenczét, s csak 
a kemencze alatt végig kúszva jut ollyan nyilashoz, melly szintén a fölül el
zárt kéménybe szolgál. H o g y ezen keringés közben sok melegség elmarad a 
kemencze gyorsabb s erősebb fűtésére, az kétségtelen. 

Csínálnak illyen takarék-tűzhelyt Amerikában különféle nagyságban, 40 
személytől 8—10-ig lefelé. Kerül Magyarországba hozatva mintegy 100 p. 
fiba a vámmal együtt. Folytonos használatban elszolgál 15—20 évig (szak
értők állítása szerint, ha nem főznek rajta : sokkal tovább is). 

Bizonyos j ó tulajdonai: hogy csalhatlanul sokkal kevesebb fát emészt 
ez eddig nálunk használtaknál, nem füstöl, könnyű vele bánni, sokfélekép 
lehet használni, kis helyet foglal, és valóban közép rangú ember csinos bú
torai közé számithatja. 

A kisebb rajz által ábrázolt kis tűzhely 10—12 személyre való. Ára 
50 pft., s egész szerkezetében hasonló a nagyhoz, kivéve, hogy BÜtőketnen-
czéje nem terjed végig, mert a tüzelője alantabb van, s azért emeletes a főző 
tábla. Dienes L. 

H Á Z . 
veti el , ki vállalatainál legnagyobb súlyt mindenkor csak a képekben helye
zett és ki csak nemrég is olly elkeseredetten polemizált a képek miatt. 

+ Gazdáink de különösen kertkedvelő gazdasszonyaink kellemes meg
lepetésére nem rég közöltük, hogy Hutirai Lukácsy Sándor egy Kertészeti 
Lapra nyert engedélyt; most pedig biztos forrásból mondhatjuk, hogy e lap 
octoberben már meg fog indulni s mintegy közlönye leend az alakulóban levő 
kertészeti egyletnek is. A lap tervirata (programm) nemsokára szétküldetik. 

+ Megjelent Rózsavölgyi és társánál : Hegyháti dalok Csermelyi Sán
dortól; ára 30 pkr., zenéjet szerzé Simonffy Kálmán; a mű Kormuth-Nagy 
Fáni úrhölgynek van ajánlva. Ugyanazon mű, melly legközelebb Párádon a 
Bunkóféle zenebanda által játszatva, átalános tetszésben részesült. 

+ Jul. 9-én a pesti német színkörben Zenyraf k. a. „Néze róteám & 
szemembe" magyar népdalt énekelte. A lelkesedésre buzdult közönség a dalt 
ismételtette s viharos tapsmámorából alig tudott felocsúdni. A mit igen ter
mészetesnek találunk Budapesten. 

Kuzintezetek. egyletek. 

-f> Egy pár nőnövelde Pesten. Napjainkban, midőn nőnevelésünk ellen 
annyi a panasz, valódi örömünkre szolgál az illetők figyelmét illy intézetekre 
hívhatni fel. Ezen intézetek sorába tartozik I. a Jamsrh Her min féle nővövelde 
Pesten (Lipótváros, tükör-uteza2. sz.), melly 7 évi fönállásaóta olly szép siker
rel működik, miszerint ujabb programmjára szükségesnek látjuk figyelmeztetni 
az illetőket. „Minél magasabb fogalmam van a nőnem rendeltetéséről — 
mondja a tulajdonosnő terviratában — mióta hitves, anya és nevelőnő va
gyok, annál erősebb meggyőződésem, hogy e végtelen fontosságú rendeltetést 
csak is a felviruló hölgyek lelkiismeretesen vezetett nevelése által érhetni el. 
E felette fontos czél valósitásának előmozdítása s olly hölgyek képzése, kik 
egykor házuk, hazájuk, s a nagy emberi család áldásai legyenek — czélja in
tézetemnek, mit elérhetni minden erőmet s tehetségemet felszentelem. Hét 
év óta fenálló intézetem eddigelé a legszerencsésebb eredménynyel áldatott 
meg. Ez eredményt Isten után köszönöm az anyai és gyermekszeretet nem
tőjének, melly a kötelesség szigorú betöltésének követelése mellett is köztem 
s a rám bizott növendékek közt lebeg s azon törekvésnek, hogy igyekezem 
nekik házamban a szülői házat kipótolni e azon vagyok, hogy minden komo
lyabb foglalkozás mellett is szerencsés felvirágzásukra szükséges életvidor-
ságuk s vidám kedélyük épen és sértetlenül megmaradjon. Ez elvek szerint 
vezetett intézetem felállása óta különböző keresztyén vallásfélekezetü szülék 
bizalmával tiszteltetett meg; de f. év oct. 1-től kezdve, a m. kormány által 
kiadott legújabb rendelet következtében — a róm. kath. növendékek a pro
testáns nőnevelő intézetekből kizáratnak. Ennek következtében ez intézet 18 
jövőben kitünőleg protestáns irányú leend, s protestáns felekezetű szülék 
gyermekeit fogadja fel." A tervirat végén ez érdemes tulajdonosnőnek még 
következő sorait olvassuk : Tapasztaltam, hogy egy olly nőnevelŐ-intézetre 
van szükség, mellyben olly növendék/tölgyeknek is, kik már az iskolából ki
nőttek, de még nevelésük és kiképzésük nincs egészen bevégezve, vagy kik áta-
lán magasabb miveltségre akarnak szert tenni, alkalom nyujtassék nevelésü
ket végkép befejezni s a világba-lépésre illőleg előkészíteni. E szükségnek i» 
eleget kívánván tenni, elhatározám intézetemet illy nőképzö intézettel kap
csolni össze, azon meggyőződésben, hogy ez uj hatásköröm által még ered
mény dúsabban működhetem." Azért idéztük az intézet tulajdonosnő e sza
vait, hogy szóljanak azok maguk helyett, mellyekhez mi még csak azt ragaszt
juk, miszerint az itt elmondottak méltók arra, hogy följegyeztessenek és el
jussanak azok ismeretére,kiket leginkább érdekelnek.— l í . E g y má6odik,szép 
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reméuyekre jogoaitó a Lipótváros Nádor-utczájában Délaplace kisasszonyról 
dicséretesen ismert Dalvig-féle nŐDÖvelde, mellyet közelebb Sztanko Sománé 
születeti Csapliczky Lilla veend vezetése alá. A z uj tulajdonosúénak czélja, 
uo-y intézni a nevelést, hogy növendékeiből egykor mivelt, erkölcsös, házias 
nők váljanak. „Meggyőződésem az — úgymond — hogy a magyar hölgy 
honunk viszonyaihoz alkalmazkodva, házias, önérzetteljes, müveit honleány-
ii vá neveltessék." Ez alapbél indulva ki, növendékeinek mindenek felett er
kölcsi és vallásos irányt fog adni,továbbá főgondja leend a növendék valahai 
ház vezetéséhez annyira mulhatlanul szükséges kézi munkákra, millyenek a 
ruhakészités, fehérruhavarrás, himzés stb.; a nagyobb növendékek hetenkint 
fölváltva az intézeti házrend fölügyeletével fognak megbízatni; továbbá min
den növendék maga kezeli azon összegecske számadását, mellyet a szülők a 
kézi munkák s egyéb apró kiadások fedezésére a tulajdonosúénál előre le-
teendnek. Ezen kivül egyéb tanulmányokra is, mint a földleírás, történelem, 
természettan, számvetés, szépírás, zene, ének, rajz, festészet, táncz a legna
gyobb gond fordittatik, továbbá a magyar-, franczia-és német-nyelvben a nö
vendékek szakértő vezetők által ugy fognak taníttatni, hogy azokon minél 
tökélyesebben értsenek, beszéljenek és írjanak. A franczia nyelvet illetőleg, a 
tanulás könnyítése végett, a tulajdonosné vezetése alatt franczia születésű 
gouvernante leend alkalmazva. Szeretnénk még tovább is szórni ez intézetek
ről, de lapjaink szűk terjedelme nem enged meg többet ez őszinte figyelmez
tetésnél. 

N I U J M K ? 

A Császárné ő Felsége legkegyelmesebben indítva érzé magát a szegedi 
irgalmas nővérek kórházát 400 pftnyi gyámolitásban részeltetni. ( B . H . ) 

— Biztos értesülés szerint hirdetik a lapok, hogy Föherczeg Főkor
mányzó ur ö cs. Fensége f. hó 18-án Ö cs. k. Apóst. Felsége születésnapját 
Budán ülendi meg s a Sz. István napján tartandó ünnepélyen jelen leend. 

— A mult vasárnapi dalárdái kirándulás igen kedélyes és látogatott 
volt. A z alsó Dunán járó egy nagyobb gőzös szállttá a népes vendégsere
get; a fedélzeten egy katonai zenekar működött folytonosan, mellyet a da
lárda tagjainak éneklése váltott fel időszakonként. Esztergomban a basilikát 
látogatá meg a t>—700 emberből álló fővárosi népség; déltájban megfordult 
a hajó s a Vácz közelében fekvő Verőcze mellett kötött ki. Innen a társaság 
a közelMígazzi-kastélyba vonult s a gyönyörű fasorok alatti gyepen, az Isten 
.szabad ege alatt bebizonyiták a városiak..milly vígak tudnak lenni, ha egy
szer másszor a szabad ég alá kerülnek. Enek, zene, táncz egymást válták a 
I egfesztelenebb j ó kedvvel. Sötétedni kezdett, midőn ismét hajóra szállott a 
népség, s 10 óra volt, midőn a pesti parton haza széledett. Mindenki örömest 
.smétlcndi c kedélyes, testre éB lélekre egyaránt j ó hatású és olcsó mulatsá

got. A dalárda ezúttal is több igen szép magyar dalt éneklett, meglepő sza
batossággal. A rendezés érdeme Thil Ferdinánd urat illeti, a dalárda derék 
igazgatóját. 

— Alkalmunk volt e napokban a P . U . közelebbi számában emiitett 
Fátyol Károly szatmármegyei gordonkajátékát hallani és csodálni. Gyakran 
hallottunk róla, mint az „alföld legjelesebb brugósáról" beszélni, s most meg
győződtünk, hogy e dicséretben nincs semmi túlzás; a fiatal művész ügyes
sége, érzelem- és kifejezésdús játéka valóban meglepő volt az egész hallgató
ságra. A magyar nótáknak illy megragadó hatását aligha tudná felmutatni 
bármelly most élő magyar zenészünk. Igen sajnáljuk, hogy nem jutott neki 
alkalom valamelly közhelyen bemutatni művészetét. Ugy halljuk, hogy de
rék pártfogója UjfalussyGyörgy ur társaságában, kivel néhány napra Pestre 
rándult, ismét elhagyá fővárosunkat. Reméljük, hogy még visszatérend ide. 

Nemzeti színházunk egyik érdemes tagja, Bulyovszkyné művészeti 
czélokból külföldre, nevezetesen Német-, Franczia-és Angolországba, utazott. 

^ Liszt Ferencz leányát férjhez adá; a vőlegény Bülow, Pesten is is
mert porosz zeneművész. 

4- Mig egynémelly tősgyökeres magyar városban színészeink csak is
tennek különös irgalmából tengődhetnek, addig Zomborban, Zentán, Kani-
zBán, O-Becsén, Temesvárott, Nagy-Becskereken, Uj-Becaén, a magyar elő
adásokat mindkét, sőt néha három különböző ajku közönség teljes számmali 
látogatására méltatja. 

+ A lánczhidnak az a j ó h a s z n a is van, hogy mióta a két várost össze
köti, Buda sem igen szokott hátramaradni Pesttől. Budán is nagyban tőre-
késznek a gázvilágilásra, mellyet is egy, maga a budai polgárság köréből 
alakulandó társulat fogna létesitni — óhajtandó is volna ez igy, legalább ak
kor a világosság hasznát nem idegenek lógnák zsebre rakni. 

A Balaton-Füredet ez évszakban egy franczia orvos is meglátogatá, ki 
mindennel igen meg volt elégedve, de legfőkép a hölgyekkel, kikről ugy nyi
latkozott, hogy a párisi nők ékesebben tudnak ugyan öltözni, de nincs annyi 
szép köztük. Londonból két angol is meglátogatá, kik, miután a tengerfürdő 
nem használt nekik, ide lőnek orvosaik által utasitva. 

+ Szatmárból irják a „ M . S."-nak, hogy Csabay szinésztársaságának, 
melly részint onhanyagsága, részint a közönség részvétlensége miatt, nem 
elvezett nagy pártolást, ott mulatása alatt oda érkezvén „Carréur lovardája, 
ugy tolakadtak naponkint fabódéjába, hogy egyetlen napi jövedelme elég lett 
volna a magyar színtársulatot egy hóig eltartani. E nép, melly Isten házá
ba, ha j ó harmat esik, el nem megy, Carré lovait bámulni a legnagvobb vi
harban is teljes számmal megjelent, még a vidékről is. Illyen a mi izíésünk." 
•Nem egészen jól van biz ez, ha igy van; de azt legalább tagadni nem lehet, 
•mgynu lovakat szerető nép vagyunk, különben hogv is kerülhetnének ki kö-
j-ulunk a világ legjobb vagyis inkább egyetlen huszárjai? Azonban itt is egy 
"»» változásnak kell megtörténni; egy kicsit tanulni, olvasni, gondolkodni. 

hogy végre majd meg lásaék rajtunk, hogy mi nem egyedül csak j ó bMiárok 
tudunk lenni, hanem egyéb dolgokért is tudunk lelkesülni. 

— Gleichenbergi fürdő (Steierország), aug. 8. Midőn a gleicttenbergi 
fürdőbe indultam, azt hittem : igen keveset lesz alkalmam beszélni magyarul, 
de csalatkoztam, mert az itteni vendégség nagyobb száma magyar, s most is, 
midőn mára fürdői szak vége felé jár, még mindig érkeznek magyarok;nem
csak az ide határos megyékből, hanem távolabbról is. Ezért nem lesz érdek
telen, ezen általunk annyira keresett fürdőről némi ismertetést közölni e be
cses lapokban. Steierország déli része nemcsak regényes vidékekkel, hanem 
számtalan gyógyforrással is dicsekszik, mellyek nagyobb részét már a ró
maiak is használták, kik a gyógyforrásokra sokat adtak. Ezen vidék a régi 
Pannoniához tartozván, a rómaiak által készíttetni szokott hadiutak egyike 
is itt vezetett keresztül; alkalmuk volt tehát e fürdő gyógyerejével megis
merkedni. De később egészen elhanyagoltatott és csak 1834-től kezdett újra 
virágozni. Most pedig már a világ minden részéből látogatják. Ha az utas 
Grátztól Spielfeldig vasúton s csak innét jön (4 óra alatt) kocsin Gleichen-
bergbe, akkor legelőször is az 1845-ben Wickenburg herczeg által építtetett 
egyház tűnik szemei elé a ferencziek zárdájával, ez alatt a többi Ízletesen 
épített számos nyári lakok jól választott helyekre vannak elhintve, hol a be
tegek várják felgyógyulásukat. A templom uralkodói tekintettel néz az alatta 
elterjedő vidékre. — Spielfeld felől a gyógyhely bemenetét védve tűnik az 
utas szemébe „Buda városához" czimzett nagy emeletes szálloda, mit „ P e s t " 
követ, s ezekkel átellenben egy más hasonló lakházon Velencze neve áll. — 
Grátz felől j öve Gleichenberg nevü falu előzi meg a fürdőt egy nagy hegy
magaslat alatt, mellynek tetején a 12-ik századból fennmaradt ős vár büsz
kélkedik. Innét közeledve a fürdőhelyhez „Mailandhoz" czimzett fogadót 
találjuk legelőször, hol már a részint természet, részint mesterség által ké
szült parkok kezdődnek, mellyek a lakházakat gyönyörűen övezik körül. — 
A házak egyes szubáiban a vendégek minden kényelméről gondoskodva van. 
— A vendégek nagyobb része mellbeteg, s e végett a tánczmulatságok igen 
gyéren (minden szombaton), ekkor is csak két óra hosszat tartatnak, de azért 
más apróbb mulatságokban itt sem lehet szűkölködni. A nagy számú zene
banda csárdásokat is játszik, csakhogy persze sehogy sem tudják sem a fül
nek, sem a láb alá húzni! — A Bzegény betegekről is gondoskodva van. Ezek 
számára itt egy nagyszerű épület áll, és az ide j ö v ő betegek j ó étel-, tiszta 
ágynemű- s szobával vannak ellátva: nyáron át Grátzból ide jövő apáczák 
ápolják a szenvedőket. — A vendégek ollykor a vidék nevezetesebb pontjaira 
is tesznek kirándulásokat, mint Poppendorfba Bors báró jószágára, hol szám
talan drágaságokat, török Ízlésre butorzott szobákat, hires művészek által 
léstett képeket stb. lehet látni, s Radkersburgba, hazánk határára. A Mura 
balpartján van e 10-ik századból eredt város, melly a magyaroktól s törökök
től sokat szenvedett. A várossal átellenben a vár emelkedik barna falaival, 
szerfelett gyönyörű látvány! A regényes hegyek felől magyar hazánk felé 
fordulva, átláthatlan szép sikságon vesz el az ember tekintete. A határos 
megyékből, ollykor vásárokra is átjőnek a magyarok, a többek közt a na
pokban sétálás közben egyszerre magyar köszöntést hallok, hátra tekintek s 
egy hazámfia áll előttem. „Mi t keres itt földi?" kérdem töle. — „Zalá 
ból jöttünk át néhányan vásárra." — A magyar paraszt száz steier közül is 
kitűnik, mert a steier valamennyi sima képű, a a legszegényebb is hord, ha 
nem mást, fótos nadrágot, mig a magyar büszke a bajszára, s csak ünnepé
lyes alkalomkor vagy hidegben veszi fel a zsinóros nadrágot és dolmányt. — 
Érdekesnek találom még azt is megemlíteni, hogy a magyar lapok közül ide 
rendesen a kávéházba csak a „Buda-Pesti Hírlap- jár. de most, hogy Emich 
Gusztáv ur szintén itt mulat, alkalmunk van még a „Pesti Naplót" és „ M a 
gyar Postát" is olvasni. — Sagyszapi A. Károly. 

— Szomorú hir. Mult csütörtökön aug. 13-án egy szép reményű itjut 
kisértünk az örök nyugalom hazájába, Herepei Ottót, kinek neve a Vas. l ' j -
aág olvasóinak ia kedves emlékezetében lesz. Csak néhány hónapja, hogy „ T e 
metés után" czimü szép költeményét közölték e lapok - ime most mi tértünk 
meg az ő temetéséről! A boldogult , még alig 19 éves ifjú, nt. Herepei Ger
gely, kolozsvári ev. ref. első lelkész és esperes fia, édes atyja és nőv-re kisé
retében a gyógyulás reményében kereste fel Pestet s a hat heti ujabb szenve
dés után, napról napra gyöngülve hunyt el. Hült tetemeit igen tisztes és szo
morodott szivü halotti közönség kiséré örök nyugalomra a kerepesi ut melletti 
temetőbe. A z ég enyhítse a veszteség érzetében mélyen megilletődött atya s 
a távollevő édesanya s testvéreknek fájdalmát — lengjen áldás és béke az el
hunyt porai fólött! 

V i d é k i hir. 

Bel la t incz (Zala), jul. 29. (Csáktornya. Zrínyi a koltö emlékei. Tapliczi 
fürdő s ottani emlékkővek. Szárazság.) Emlékgazdog. emlékezép vidéken jár
tam. Meglátogatám, bár csak átfutólag azon tájat, hol hazánk egyik legna
gyobb fia, a mint költő és hős egyaránt nagy Zrínyi Miklós é l t . — A porladó 
hős egykori kedvencz lakóhelye, Csáktornya még áll, bár romladozva.—Nem 
a régi saslak az többé. Békés utódok léptek a harczias apák nyomába. — A z 
erdők, m e l l vek ben egykor a vadászkürt riadozott, üldöző vadászok, futó va
dak csörtetése zajogott, elvesztek, elpusztultak. — Helyeiken a földmivee 
munkás keze fárad, — s a fölfénylö eke nyomában ballagva, bánatos éneket 
zeng . . . a multak felöl. 

A z egykor sötét erdőktől körzött vár jelenleg termékeny földek, zöl-
delő rétek között áll. — Külfalai tökéletlen négyszöget képeznek. — a dél
keleti oldalon lerongálva. — A helvár hosszas négyszög, — még lakható 
állapotban van. — Legújabban egy külföldi vállalkozó ezukorgyárrá alakitá 
által! 



Félórányira a vártól, óriási tölgy alatt a hős egyBzerü emléke áll, 
ugyanazon helyen, hol a vadkan által megöletett. — Egyszerű, körülbelől 7 
láb magas kőoszlop az, egyik lapján deák fölirattal. — Később, ha t. szer
kesztő ur megengedi, az emlék rajzát s a deák föliratot is átküldendem. (Kér
jük . Szerk.) — Mondják, hogy az egyszerű követ még a hős nagylelkű 
leánya, a s balesetei által elhíresült Zrínyi Ilona emelteié. 

A z idő rongáló keze megkimélte az egyszerű követ : az önzó, haszon
vágyó ember nem. — Kincskereső horvátok fölhányták a köveket, szétbontva 
az oszlop alapját. A kövek ott hevernek még; az oszlopot gróf Festetics 
G y ö r g y lelkes nője fölemelteté. Kár, hogy rácsozat által nem védetik az ál
latok és emberek dulásától a szent emlék : mellyet olly kevesen ismernek! 

Beszélik, miszerint a még ekkorig ki nem irtott erdőrészekben több ti-
lalomko van, mellyre Zrínyi sajátkészítésű verse volna vésve illyképen : 

..Vadász! itt vadat ne bajhászsz. 
Mert meglátod hogyan jársi!" 

S ha volna még illy tilalomkő, nem érdemelne-e az a nemzeti múzeum
ban helyet? 

Csáktornyától három órányi távolban, elzárt, hegyölelte völgyben fek
szik Töplitz meleg kénes fürdő. 

Ujabban történt ásatások alkalmával oszlopokat, latin föliratú köveket 
leltek ott. fehér márványból. E kövek néhánya remek vesétekkel van ékítve. 
A [fölíratok tanusitják, miszerint egykor a rómaiak nemcsak ismerték, ha
nem használták is a melegforrást. Örömmel küldenem a nevezetesebb kövek 
és vésések rajzát : de rajzolói gyöngeségem mellé még időm is hiányzott. 
Azonban egy-két föliratot lemásoltam, ime itt következik : 
M. Fabius . Leg. XIII . Gem. Leg. Aug. Provinc. Africae. Pr. 

Leg. XIII . Gem. Sacr. Nym. 
Fabullus. Trib. Militum 

Pr. Leg. Aug. 
Más kövön pedig ez áll : 

N'ymphis. Aug. Sacr. Ti. Ul. Januariua. Protiulo. Seeundo. F. J. L. V. S. L. M. 
Végül egy nagy márványlapon, mellynek egyik végén kigyófarkon 

végződő oroszlán ül s melly hihetőleg valami kapu fölött állott, e szavak 
vannak : 

N'ymphis. Aug. Sacr. 
Respublica Poet maudanie. (Ezt nem bírtam sem érteni, sem máskép kivenni.) 

L. Tullio Tuseo Leg. Aug. G. Pr. Pr. 
Curante. T. Cemnio. Rutilio. Proc. Augg. 

Egy gyönyörű dóríai oszlop s más faragványok ott hevernek észre sem 
vétetve senkitől. Mind fehér márványból van készítve. Minden ásáskor uj, 
számos kövekre akad a nép s fölhasználja a talált régiségeket épületeihez. 

A fürdőhely ura a zágrábi püspökség. Nem lenne-e kívánatos, hogy 

azok részéről, kiknek tehetségében áll az, az olly történeti emlékekre némi 
gond és figyelem fordittassék? 

Á m d e térjünk a jelenhez. A folytonos szárazság alatt a tengeri nagy 
részt egészen elégett. Sarjú nem leend semmi. S a mezei gazdák félve néznek 
a tél elé. Néha, néha átzúg a vidék fölött egy-egy sötét fóllegtorlat, de 
enyhe csöppje nincs a tikkadt élet számára. Á fák levelei is hullonganak 
már! — M. M. 

A d o m á k . 

x. Adcocetn „ezüstben." A f. sz. egyházmegyének több egyházaiban szo
kás, hogy a lelkészeknek sódart vagy sonkát is fizetnek, e mellé ti krt. A z 
egyházmegyei gyűlés mult évben azt határozta, hogy ezen ti krajezár ezentúl 
ne váltóban, hanem ezüstben fizettessék. Egy becsületes lelkész, kinek más 
nemű fizetéséhez, egy sódar is szokott minden gazdától járulni, szót emelt, 
hogy hát az ö fizetéséhez adatni szokott járulékot követelheti-e ezüstben? 
Határoztatott hogy : „ a sódar nem jár ezüstben." Később sült ki csak, hogy 
a lelkész nem a sódart, hanem a i» krt értette ezüstben. 

x. Ké t kapitulácziót kiszolgált a huszár, s megelégelvén a dicsőséget, 
hetesnek állott be nem régen N . . . . don. De meggyűlt a baja, mert száraz 
idők jártak, pedig a kertlocsolás is apró teendői közé tartozott. Régi nyalka-
ságából még csak csizmái mutattak az egykori hegyke huszárra, hanem a sok 
locsolás ezeket is végromlással fenyegeté. Sóhajtott is ollykor fennhangon 
e szemlátomásti pusztuláson, s midőn szerét tehette, rá is hagyta ő a jóistenre 
a locsolást. — Csak ugy epedtek a fiatal dinnyenövények a viz után, mit 
észrevévén az ur, szeme előtt öntözteté meg őket. Egy illy alkalommal, midőn 
már sokallani kezdé a végnélküli reggeli locsolást a huszár, c szókkal fordult 
urához : „Nagyságos uram, instálom alásan, — biz Isten, sajnálom már lelo
csolni ezt a szép harmatot." Illy finom huszármódon adta tudtára urának az 
„elégségest" — üe biz az az ur jókedvű mosolyán kívül az ex-vitézre egyéb 
könnyebbséget nem hozott. 

x. Böszörmény városában egyszer lárma-harang üttetvén, tódul a uép 
merre van a t í iz? tüzet senki nem látott. Nagy haraggal mondja egy asszony: 
miért riasztja fel az a harangozó az embert csendességéből — mikor nincs tűz? 
Négy éves fia azt feleli : Látja kend anyám, nem is azért harangozott az, 
hanem uj harangozó, most tanulja a harangozást. 

x. Diplomatiai élez. E g y kisded német herczegség fejedelme a mult szá
zadban egyik sürgönyét a franczia köztársasághoz imigy kezdé : „ X * * her-
czeg elismeri a franczia köztársaságot." Mire Talleyrand, az akkori külügy
miniszter illyképen válaszolt : „ A franczia köztársaság rendkívül örvend X * * 
herczeget megismerhetni." 

Színházi napló . 

Péntek, aug. 7. tíauthier Margit, dráma 5 felv. francziából forditá Bu-
lyocszkyné.-E darab az. mellynek első adntására mult évben Kakas Márton 
az ő kÍB öcscsét is bevitte, a mit azután nagyon megbánt. Csak tapasztalt 
öreg uraságoknak való. 

Szombat, aug. 8. Hunyadit László, opera 4 felv. Erkeltől. Lesznievszka 
k. a. 3-ik föllépte (vara Mária szerepében. Taps, koszorú, kihívás. Erkel kar
mesterünk bebizonyitá, hogy nem halt meg — a mint róla mult héten egy 
pár bécsi lap irta — hanem folyvást friss egészségnek örvend és régi erővel 
igazgatja derék zenekarát. Ugy legyen még igen sokáig! 

Vasárnap, aug. 9. Dallos Pisla. Népszinmü dalokkal -"> felv. irta Szigli
geti. Szilagyi Béla és neje 2-ik föllépte. 

Hétfőn, aug. 10. Lear király. Szomorújáték 5 felv irta Shtikspeare, ford. 
Vajda Péter és Egressy Gábor. — Gyér közönség, csak a karzat volt meg-
lepőleg tele, pedig ott még melegebb van, mint földszint. Ezen j ó izlés és ki
tartás becsületére válik a karzatnak. Egressy Gábor adta Lear király nagy és 
fárasztó szerepét, mind végig jelesül. <> volt az est hőse. 

Kedden, aug. 11. Női harcz, v igj . 3 felv. Seribe és Legouvé után ford. 
Csepreghi. Szilágyi Béla és neje utolsó féllépte. Szilágyi ur csakugyan na
gyon phlegmaticus szerelmes. Szilágyiné asszony ismét sok ügyességet ta
núsított. 

Szerdán, aug. 12. Norma, opera 2 felv. Bellinitől. Lesznievszka k. a. 
utolsó föllépte. 

Csütörtök, aug. 13. A 40 aranyos Ráday jutalomra pályázó vígjátékok 
másodika : Rablóvezér v igj . 2 felv. Melléje adták a „Zöld örd y" czimü bal
letet. — Jövőre megmondjuk, van-e kilátása a rablóvezérnek, 1 ogy elrabolja 
a 40 aranyat, vagy hogy elvitte a — zöld Ördög. 

Szerkesztő i mondaniva ló . 
1363. Azon lt*t köllemen\. mellyek szerzője azt kívánja, hogy ne szóljunk rólok, 

v m közölhető — de azért máskor is szívesen látjuk. 
1364. Csatárra !H. J. Az egyházmegyei közgyűlés jegyyökönyvi kivonatából öröm

mel győződtünk meg, hogy a bihari egyházmegye ez uton is kifejezte háláját és elisnieré-
*étt Pap István ur jubilaeumi alapítványa irányában. S e szerint kérjük a V. U. 30 számai
ban közlött tudósításokat kiegészíteni. — A közelebbi gyűlésen felmerült szőharezot (P, 
tT. 30) nem tagadja ön, esupán az iráut emel panaszt : „hogy vannak emberek, kik ott is. 
hol nincs reájok szükség,mindig ujitaui akarnak.t-s kiknek^mig önzetlen, testvéries szerete
tet pengetnek, zenebonával, egyenetlenséggel, l>ékétlenséggel van átszőve feljajdulástüc" 
•th. Vajha ugy ne legyen! 

1366. Also-kabinra. Bészlctesb tudósításokat kérünk a lelkes Árvamegyéböl. Ezt 
mondhatnók Liptonak és a többi falai megyéknek is, mellyek olly nagyon hallgatnak hír
lapjainkban, mintha soha se lettek volna Magyarországban. 

1366. N.-Kallóba Y. J. A jutalomkérdést festartjuk máskorra. 
1367. Ujabb ve-rsfAzer. Ennek sem vehetjük hasznát. De azért nem kell önnek olly 

nagyon szomorkodni. Midőn Július Caesar Nagy Sándor képét először meglátta, keserve
sen sírva fakadt azért, hogy « még semmi nagy dolgot nem tett, holott Sándor már annyi 
idős korában a fél világot hatalma alá hajtá. De azért Jaliusből mégis Caesar lett. — Ad
dig is tartsa ön ezt igen merész hasonlatnak. 

1 ••!!>. Hova mindig vágytam. Kérjük a szerző nevét. Ezen költeményt ki fog
juk adni. 

1369. Az CK\szeri l'orapontos. Közölhető. 
1370. Di'bri't-zenbe O. K. Az ön által keresett könyv czime : „Ulustrirte Geo-

graphie." Irta Prof. Rcuscble, megjelelent Stuttgartban 1856. Kapható a pesti konyám-
soknál. Szép könyv s nem is drága. De vájjon használható-e iskoláinkban, ítélje meg ön a 
következő helyről, mellyre a 32 lapon véletlenül rányitottunk : ̂ Ungarn (Königreich) — 

der Sitz(f)einer bédeutenden Völkermengung, -worunter als bisher herrsebendes Volk 
díe sich so sehr breitmaehenden Ungam oder Magyarén, diu Gründer des ungariseben 
Reichs, dos mit Bóhmen zngleich im 16. Jahrhundert an die österreichischen Habsburger 
gckommen war." Tessék ezt jól megérteni s ezután ajánlani iskolai használatul ezen újon
nan fölfedezett jó barátunkat az alaposság hazájából. El vele! 

1371. Pápára N. K- A sárospataki nyomda kiadásainak, mik között annyi becses 
iskolai könyvet számlálunk, eddig tudtunkra nem volt rakbelyc Pesten s azokat nagy baj
jal egyenesen S. Patakról kelleír megrendelni.Most ugy vagyunk értesülve,hogy e nyomda 
Ráth Mór pesti uj könyvárust nevezte ki bizományosává, kinél összes kiadásai megrendel
hetők. 
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T A R T A L O M . 
Losoncz (képpel) V á l k a i Imre . — Három köny. Lévai József. — Nemzetünk 

miveltBége az árpádok alatt (folyt.) Vass József. — Trencsénmegyei népviselet. -
Amerikai takaréktűzhely. Dienes L. - Tárház : Gazdákat érdeklő : A luczernás rété* 
érdekében I. I I . Irodalom és művészet. Közintézetek, egyletek. Mi njság? Vidéki W> 
Adomák. Színházi napló. Szerk. mondanivaló. Heti naptár. 
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