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R « v a y M i k l ó s . 

(1749 -1807 . ) 

Egy férfiról emlékezünk ma, a ki a hazát jobban szerette, I Károlyban első verfüzetét, ti -..Magyar alagyákat", melly köz tet-
mint önmagát; a ki nemes szivének minden dobbanását, láng-keb- széssel s elismeréssel találkozott; ezt követte a „Magyar helyesírás 
lének egész hevét, magas eszmékben gazdag teljes életét imádott és kimondás felől kettős tanúság" czimü nyelvtani munkája, melly 
nemzete emelésére szánta és áldozta fel, — ha érte a mostoha sors- később létesített nagyszerű nyelvészeti kutatásainak kezdetét ké
től, értetlen és kislelkü kortól gúnyt, üldözést s lesújtó nyomort pezi. Aztán a nagyváradi iskolában rajztanító lett; egy évvel ké
nyért is bár, nem érdemlett pályabérül. S kétszeres okunk és al- söbb a bölcselet rendkívüli tanára ugyanott; hol több fordított 
kalmunk van jelenleg Révayról em
lékezni, midőn a magyar nyelv — 
mellynek ő legelső pillantott be mé
lyebben szellemébe, legelső állapí
totta meg tudományos rendszerét, 
vezette vissza észszerű elvekre a kö
rüle történt vizsgálódósokat — e 
nyelv, az ö bölcs útmutatása fonalán, 
az ö kalauz-fáklyája világánál, iro
dalmában a virágzásnak mai napság 
szemlélheti) örvendetes fokára ju
tott, s midőn másodszor a magyar 
tudományos Akadémia nemzeti mi-
velődésünk ezen fö-fü gyámola s ve
zér-oszlopa, — mellynek eszméje 
szintén az ö agyában keletkezett leg
előbb, s az ö buzgó fáradozásai által 
nyert elterjedést — tehát si tudomá
nyos Akadémia ez év kezdete óta 
működésének uj, s nem kevéssé fon
tos időszakába lépett. 

Született Révay Miklós Sy.ent-
Miklőson, Torontálmegyében, 1749. 
február 24-kéu. Tanulását a csanádi 
altanodáhan kezdte, ahol tizenhat 
éves korában első — latin — elegió-
ját is irta : „Csanád romjai fölött"; 
— onnan Szegedre ment - 1773-ban, 
Mobiár János akkor nagyon olva
sott : Jeles épületek" czimü verse-

R É V A Y M I K L Ó S . 

építészeti munkát, s a „Szinérnáral-
jai szüret" czimü költeményt bocsá
totta közre. — Itt mondta 1780-ban, 
Mária Terézia halálán azt a hires be
szédet, melly a latin egyházi szónok
lat példányául szolgál, s Révayt a 
legkitűnőbb egyházi szónokok so
rába emeli. 

1781-ben hivataláról leköszön
vén, Bécsben s Gráczben nevelöké-
pen élt. 1782-ben hü barátja és párt
fogója Paintner Mihály ajánlatára (ki 
akkor hg. Grassalkovichnál nevelő, 
később rátóti prépost, püspök stb. 
volt) gróf Viczaynál Looson, Sopron
megyében, nyert nevelői állomást. 
Ekkorra esnek első mélyebb nyelvé
szeti tanulmányai is. Onnan Héder-
várra költöztök, hol a szerény, de 
már akkor jóformán ismeretes nevü 
irót derék pályatársa Rajnis, látoga
tásával Örvendezteté meg. Itt irta a 
mértékes és rimes versről szóló érte
kezését ezen czimmel : „ Vetekedés a 
tersszerzés kél különböző módjáról, a 
haligmérséklésről s a páros vershang-
zdsról". melly kéziratban maradt, s 
Horvát Istvánról a nemzeti Muzeum 
könyvtárára szállott. 

A házi nevelöknek, főleg akkori, 
zete példájára, Catullus, Tibullus, Propertius római költőket utá- alárendelt szerepével megbarátkozni nem tudván, az 1782-dik év 
nozva, magyar verseket készített. Bölcseletet Nagy-Ka rolyban, végén ismét Bécsbe,-s onnan félév múlva Graczbe ment, hol ma-
egyházi tudományokat Nyitrán hallgatott, s ezek végeztével a ke- gán oktatással kereste kenyerét, s kivált Bécsben nem igen jó 
gyesrendi (piarista)-"szerzetbe lépett, s mint illyen, Tatán, Vesz-j dolga volt, mert adósságai fejében könyveit kényszerült eladni, 
prémben algymnasiumot tanitott — 1777-ben gróf Károlyi Antal J 1784-ben Pozsonyban találjuk, hol Paczkóvttl irja a pozsonyi 
költségén Bécsbe ment, rajzot s építészetet tanulni, mire gyermek- újságot, mellynek minden darabjától három forint jutott 

adta ki Nagy-! jövedelem felében, a mi éven által 600 forintot tett S rnir 
l i e i 

ségétöl fogva kiváló hivatása volt. Következő évben 

mai s zám végső lapján látható e l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k r e a 
tisztelettel figyelmeztetjük. 

t. cz. olvasó> közönséget ezennel J 



dályokon kellett Révaynak átvergődni, s milly felhőket kellett még 
a nemzet szellemi látköróröl elseperni, vagy keresztültörni, erre 
nézve csak azon tény is elegendő adatul szolgálhat, miszerint ak
kor az egyetlen magyar hírlapnak 200, mondd kétszáz előfizetője 
volt. De Révay, a helyett, hogy bérét külföldi hírek meddő böngé-
szetével igyekezett volna leszolgálni, e csekély emeltyűt is megkí
sértette felhasználni, a még erősen szunyadó közértelein felrázá-
sára, s az irodalmi élet elevenitésóre, mig megszűkült körülményei 
s kedvetlen helyi viszonyok innen is távozásra ösztönözték. Ez 
évben nyújtotta be II. Józsefhez a „magyar tudós társaság iránti 
plánumát", de eredmény nélkül. Hanem 1791-ben II. Leopold alatt, 
midőn „A hazatért magyar korona üdvözlésére" az egész nemzet 
szivében viszhangzott öröm-ódát irta, tervét ismét felterjesztette 
az országgyűlésre, s Bessenyei György „Magyar társaság iránt való 
jámbor szándék" czimü röpiratát előszóval látta el, s az eszme ér
lelése végett a Rendek között osztogatta; azonban, az egyébiránt 
buzgó méltánylattal fogadott terv, alaptöke hiányában, ekkor is 
megbukott, s csak negyedfél évtized multán lelt kivitelre. 

Hanem, hogy az egyszerű barát, kivel a Helytartótanács is 
közlekedésbe ereszkedett, tekintetét czellája szűk falán tul, s a 
közjó és nemzeti haladás tág mezejére is röpíteni, s a parlagon kez
deményezni nem átallotta : ez, mint minden uj és szokatlan jelen
ség, kivált ha czélja fennkölt és nemes, a törpe lelkűek csoportjá
ban féltékenykedési, irigységet szított, melly a szent tüzet rága
lommal, szennyes incselgéssel akarta lehütni. De Révay nem magát 
szerette, hanem a hazát, s lankadás nélkül ment a megkezdett, bár 
Ínséges ütőn.? 

Hogy azonban küzdelmes életét a többnyire homályos össze-
függé.si adatoktól telhetőleg, nyomról-nyomra kisérhessük, pár év
vel megint vissza kell mennünk. — Pozsonyból tehát, a szellemi és 
anyagi tekintetben soványul jövedelmező újságírást félbehagyván, 
Győrbe vonult, Rajnis barátja- és pályatársához. Itt insége s a 
aanyaru sorsát is folytonosan keserítő rágalmak és üldözések tető
pontjukat érték el. — Folyamodik ismerőseihez, ajánlják valahova, 
•nevelőnek vagy geometrának, ez utóbbi pályát illetőleg arra 
támaszkodván, hogy gr. Pálffy Jánosnál is kegyesreudi szerzetes a 
mérnök. „Segíts rajtam, kérlek az élő Istenre!" — írja a végső 
nyomorúságra jutott ember, Paintnerhez intézett levelében. 

Az ezután jövő évben (1786.) Faludynak általa hirdetett kéz
irataira, főleg a derék győri kanonok Majláth fáradozásai folytán, 
mintegy ötszáz előfizető kerülvén, helyzete valamivel könnyebbe
déit. 1787-ben Pozsonyban csakugyan közre is bocsátá Faludy 
Ferencz „Téli éjszakák"-ját; 1788-ban pedig saját elegyes verseinek 
nehánv ujjal megtoldott második kiadását. 

Mint versirónál nem találunk ugyan nála valami saját költői 
erőt, uj eszmevilágot, —• de az igaz érzés, mesterkéletlen egysze
rűség (mi az akkori formához tapadt időben s az izlés és nyelv 
fejletlensége mellett nem kis érdem), a tiszta és világos nyelvezet: 
fty>ra első lantos költőjévé emelik. Gazdagabb Rajnisnál, melegebb 
Baróti-Szabó Dávidnál, — pedig öt e téren egyedül Faludy előzte 
meg. Majd ^Költeményes holmi egy nagyságos elmétől" czim alatt 
Orczy Lörincz aztán Faludy versei kiadásával gazdagitá irodal-
munkat,miben a pozsonyi növendékpapság nyújtott számára buzgó 
segédkezet. Ez évben nyerte meg a pápától szerzetesi esküje alól fül-
oldoztatását(saecularisatióját)s egyszersmind a győri rajztanodához 
oktatónak hivatott meg, hol 1794-ig tartózkodott, s időközben Bar
csai verseit kiadta. — De a sok boszuságot, rosz tartást megunván, 
más hivatal után nézett, s a pozsonyi exhortaturáért folyamodott. 
Azonban ellenségei azon vádaskodásokkal állván elő, hogy „anak-
reoni verseket ir, orthodoxiával ellenkező eszmékét rejt iromá
nyaiba, s ezért sem vallása, sem erkölcse nem lehet, s nincsen is — 
stb. stb.; meg tudták gátolni kineveztetését. 

Xem levén hát egyéb élelemforrása, ismét a győri rajztanitó-
ságba fogott, de csak, hogy 1796-ban megint odahagyja. Ekkor 
Bécsbe ment, hol saecularisatiójának megerősítését nagy bajjal ki
eszközölvén, egy ürességbe jött esztergomi tanári székért folya
modott, mellyet még ez évben csakugyan meg is nyert. Onnan 
húrom év múlva Komáromba tették által, hol elbetegesedvén, hi
vataláról leköszönt, s az 1800-ik év nyarát Balaton-Füreden töl
tötte; Füredről Paintnerhez Rátótra, majd Sopronba ment. 
-Ugyanezen esztendő végén 300 ftnyi nyugdiját is megkapta, mit 
magán tanítással is pótolgatván, most idejét teljesen tudományos 
búvárkodásainak akarta szentelni. E végre 1801-ben Bécsbe költö

zött, s itt dolgozta(1801 2.)„Prodromus elahoralioris grammalicae 
hungaricae" („Kitisztázottabb magyar nyelvtan előcsarnoka") czimü 
munkáját. 1802-ben barátai közbenjárásának s bokros érdemeinek 
sikerült végre kivinni Pestre, a magyar nyelv rendes tanárává lett 
kineveztetését, mi számára gondmentesebb helyzetet, s némi ké
nyelmet biztosított. Ekkor irta „Grammaticá"-)kt; „Antiquilales 
litteratura hungarica" („A magyar irodalom régiségei") czimü 
értekezését, mellyben a „Latyatuc feleym"-féle két halotti beszédet 
mély belátással a nyelv bölcseletébe s nagy jártassággal a rokon 
nyelvekben fejtegeti, s melly tudományos működésének magvát és 
sarkkövét, nyelvünk azóta történt haladásának pedig többi müvei
vel együtt egyik legfőbb alapját képezi. Ezt követi : „Elaboratior 
grammalica hungarica" („Kitisztázottabb magyar nyelvtan"), I. H., 
mellyben egészen saját fürkészeten és elvonáson alapuló nyelvtani 
eszméket hoz napvilágra. Aztán : „Prolusiones* („Előzmények"); 
„Propositiones" („Tételek"). Végül : félbemaradt irodalomtörténe
tének első fele, mellyet Horvát István az 1833-ki „Tudományos 
gyűjtemény "-ben adott át a nyilvánosságnak. 

Azonban a nyelvészetünkre derített uj fény a régihez megcson-
tosult vaksággal ragaszkodóknál erős visszahatást idézett elő, melly -
hez eleinte a jó ízlésű Rajnis is csatlakozott, de mellynek képvise-
léseül, s elkeseredett előharczosául a különben jeles költői tehet
ségű s szép miveltségü, de a bevett fonák és rendezetlen nyelvtan 
iránt konok elfogultsággal viseltető Verseghy Ferencz vetette föl 
magát. Hanem a fontos kérdés, melly irodalmi fejlődésünk fölött 
évtizedekre vala döntendö,mindazáltal Révay részére határozódott 
Rajnis, majd Kazinczy is az általa meglobbantott zászlóhoz hajol
tak, — mellynél nyelvünk félszázad óta szakadatlan előmenetellel 
halad. De az úttörő, ki csüggedés nélkül izzadta át a küzdelemnek 
nehéz napjait, nagy munkájának örömét nem érte, 8 rég kínzó 
aranyere végképen elhatalmazván,meghalt 1807-ben, 57-ik évében: 
„Elég sokáig éltem — irja barátjának — ha ezeket *) hazámnak 
átnyújtom. Elmegyek, munkálkodásom, minden különös jutalma 
nélkül." S elment. És Kazinczy két évtized multán is keseregve ki
áltotta, s még mind utána kiáltjuk : „Ki lép ürült nyomodba!" 

Hogy tudományos müveit deákul irta, azt nem csupán onnan 
lehet megmagyarázni, mert akkor még a tudomány nyelvéül áta-
lában az volt elfogadva, s eszméi szélesebb elterjedését és méltatá
sát egyedül igy remélheté, de azért is, mert az időben még nyel
vünk tüzetesebb tudományos müvek írására, elvontabb eszmék ki
fejezésére alkalmas csakugyan nem volt, s hogy azzá lett és már 
ma e tekintetben is bármelly európai nyelvvel mérközhetik, azt, 
mint többször kifejeztük, Révay lángelméjének, s lankadatlan bú
várkodásának köszönhetj ük. 

Arczképét, halálakor a lelkes honleány, Ürményi Anna levé
tetvén, legbuzgóbb és legkedvesebb tanítványának Horvát István
nak ajándékozta. Ennek másolatát nyújtjuk itt a Vasárnapi Újság 
olvasóinak. Zilahy Károly. 

A nagy szellem hü visszasugárzásaképen közöljük ezúttal 
Herepei Ottó, Révay sírján czimü szép költeményét is; hadd lássa 
egyszersmind a haza millyen oltárnál égeté keble lángját azon 
ifjú, kinek kora elhunytával a gazdag elmetehetségéhez és nagyra 
törő lelkéhez kapcsolt kilátások ollyan hamar váltak — tört re-
ménynyé. 

Árnyékot adjatok, falombok, 
A fáradt vándor kis siijának 
Pihenje ki egy élet átkát. 
Mit korcs-fiák reá dobénak. 

Besulycdt sírod régi őre : 
A fakereszt — s a fájdalom . 
Egy durra kor fájd emléke 
N a g y életed, s e kis balom. 

Körüled a tarasz varázsa 
Kicsalja a fák lombjait; 
Sirod látása felidézi 
Lelked viditő dalait. 

Hamvas pacsirta, ki m a g a s b a n 
S szabadon tudsz csak dallani : 
Bátran le s z á l l h a t s z e halomra. 
Hisz ebben nyugszik Révay! 

Szegény fecske, az TJr madara, 
Fészket rakhatsz íme keresztre : 
Szent hely ez , hová a magyar nyelv 
Nagy martyra van eltemetve. 

R é v a y s í r ján. 
Madár daloljon sirja mellett 
Az elhagyott-, az clfeledtnek. 
Hisz ó is dalia a hazának — 
Kit akkor annyin elfeledtek. 

Virága nincs a kis halomnak, — 
Kopár homok azt nem terem megl 
Így élte is . . de hó könyüi 
Óh mennyi szépet felnöveltek. 

Azért volt élte balszerencsés. 
Hogy átvevé a nemzet átkát, 
S feláldozván saját derűjét 
Oszlatá el a hon homályát. 

Láng-szellemével, sas-szemével. 
E g y s z á z a d i g látott jövőnkbe .* — 
S óh, bár ne látta volna a gúnyt 
Felburjánozni ott — előtte I 

Te, ki nagyot tevéi, ki küzdél, 
S kit későn érte meg a kor, — 
Kit uldözének a mig é l t é i : 
Most nyugton, békén alható!! 

I I K R E P E 1 O T T O . 
• ) Kéziratban levő három müvét érti. 

* * ) Meghalt 185". aug. U-én, luenkilencz óvai korában. 



A montebelloi csata (majus 20-án). 
Ez ütközetről a „ P o l . Ujd ." 22. számában közöltük már mind az osz

trák, mind a franczia hivatalos tudótitást; a mit még e helyen részletesebbén 
elmondunk, szolgáljon az képünk magyarázatául. 

Miután gr. Gyulai táborszernagy az 5-ik hadtest parancsnokának gr. 
Stadion altábornagynak parancsot adott, hogy május 20-án a P6 j o b b part
ján erős kémszcmlét tegyen, ez utóbbi azt a kitűzött időben Voghera felé 
megkezdette. 

E czélra már május 19. és 20. közti éjjelen az 5-ik hadtest három dan
dár Pávián keresztül útnak indult a vaccarizzai hidfő felé, mellyet a 8-ik 
hadtest Boér-dandára megszállva tartott. Úrban altábornagy, ki ezen hidfö 
ésBroni közt állt, szintén parancsot kapott, hogy ezen expcditióban a 9-ik 
hadtest egy dandárával és saját tartalék-hadosztályával részt vegyen, s ezen 
okból az 5-ik hadtest pararcsnoksága alá rendeltetett. 

Egészben véve gr. Stadion a Paumgarten-hadosztály (Gaal-Bils- és 
Hesseni-nagyherczeg-dandárok) felett az 5-ik hadtestből, a 9-ik hadtest 
Braum-dundára felett, s a Boer-dandár két zászlóalja felett a 8-ik hadtest
ből, valamint a piacenzai helyőrség (Hesz-ezred) csapatai által kiegészített 
Sahaaffgotsche-dandár fölött rendelkezett. A z ütközetbe bocsátkozott oszt
rák sereg kerek számmal mintegy 13—15 ezer emberből állt. 

A hidfölötti előnyomulás május 20. reggel kezdődött. A főúton Úrban 
altábornagy Casteggio ellen nyomult előre. A sikságon követte őt Paum-
garten altábornagy a Bils-dandárral Casatina ellen, a Gaál-dandárral R o -
becco ellen. A tartaléksereg és a tüzérség Barbianellonál állt. A Hessen-
nagyherczeg dandárából álló jobbszárny Branduzzónak vette útját. E csa
patok felállítása d. e. 11 órakor lett befejezve, s a támadás déltájban volt 
megkezdendő. 

A franczia előőrsök a montebelloi uton, a szard lovasságéi pedig a 
helység mellett voltak felállitva. Baraguay d'Hilliers tábornagy hadteste, 
melly az osztrák támadásnak legelői volt kitéve, meglehetősen szétszórva 
volt, ugy hogy csak a legnagyobb erőfeszítésekkel sikerült később a Forey-
hadtest első osztályának elegendő számú csapatokat öszpontositani. Mint 
minden illyes alkalommal, ugy most is eleinte a támadók voltak előnyben, 
miután tulsulylyal birtak. Lassankint azonban a szövetségesek annyi erő
sítést nyertek, hogy végre az osztrákok nevezetes kisebbségben voltak kény
telenek ellenük harczolni. Franczia részről ez alkalommal Forey tábornok 
vezényelt, kinek egész hadosztálya nemsokára résztvett a harezban. 

A szövetségesek ereje kezdetben csak néhány ezerből állt; azonban a 
harcz vége felé annyi erősítést nyertek, hogy az osztrákokat jóval tulszár-
nyalák. A z osztrákok visszavonulásakor állítólag Baraguay d'Hilliers egész 
hadteste (30—40 ezer) részint tűzben, részint a csatatér közelében volt A 
szárdok részéről leginkább csak a lovasság (egy ezred Sonnaz tábornok 
alatt) vett részt a csatában. Ehhez később jelentékeny számú gyalogság is 
csatlakozott. 

A z osztrák sereg törekvése oda ment ki, hogy Úrban altábornagy Cas-
teggiót és Montebellót elfoglalja, hogy igy tágasabb alapot nyerjenek V o g h 
era fenyegetésére, s hogy az ellent összes ereje kifejtésére kényszerítsék. 
Gaál vezérőrnagy hadteste tartalékkép követte Ürban altábornagyot. 

Délben kezdték meg az osztrákok a támadást, melly az ellenséget egé
szen váratlanul lepte meg. Úrban elűzte Montebelloból a szard lovasság 
előőrseit, aztán tovább nyomult Genestrello felé, s bár az első franczia csa
patok ekkor már ide megérkeztek s vitézül ellentálltnk, azt elfoglalta. A 
francziák e helyen jelentékeny veszteséget szenvedtek, s valóban nagy szük
ségük volt az érkezett Begédcsapatokra. 

Forey tábornok d. u. fél egykor első értesült az osztrákok előnyomu
lása s a szard lovasság visszavonulásáról. Tüstént sietett tehát a harcz szín
helyére a 74-ik ezred két zászlóaljával. Ezalatt hadosztályának többi csapa
tai harczkész állapotba helyeztettek, s két ágyuüteg előre indult. A Fossa-
gazzo hidjánál, melly előőrseinek legvégső állomása volt, Forey egy szakasz 
tüzérséget s a 34-ik ezred két zászlóalját állította fel. Csatarendét a nevezett 
pataknál fejté ki. 

E közben az osztrákok Genestrellóig nyomultak s azt bevették. Forey 
a 74-ik ezred két zászlóaljának egyikét a cascina-nuovai ut fedezésére állitá 
fel, mialatt a másik jobbra a 84-ik ezred erősítésére sietett, melly aLaMadura 
magaslaton állt. — Nemsokára ezután a harcz átalánossá vált. A z osztrák 
erős oszlopok által támogatva előnyomulnak; az ágyútüzelés erősbül. 

A folyvást érkező erösitések végre olly állapotba helyezek Foreyt, 
hogy támadókig léphetett föl. Most serege jobbszárnyát előre parancsolja, 
melly az osztrákok gyengébb balszárnyát visszanyomó. Ezek a franczia bal
szárnyra törtek,, melly ellen egyideig előnyösen működtek, mig végre a na
g y o b b számú ellenség e ponton is legyőzé vitézségüket. Ez azonban csak 
a szard lovasság több sikereden támadása után történt. 

A rrancziák jobbszárnya egész Genestrellóig folytonosan nyomult előre. 
Itt a tulszárnyaltatás által egyre fenyegetett osztrákok a legmakacsabban 
védelmezték magukat. A most már egyenetlenné vált harcz ez utóbbiak visz-
szavonnlásával végződött. 

Forey csapatait most oszlopokban nyomultatá előre Montebello meg
támadására. A 17. vadász-zászlóalj, a fokozatosan felállított 74. és 84. ezred 
által támogatva, rohamot intézett a helység déli része ellen, hol az osztrákok 
el valának sánczolva. 

Montebellót az osztrákok hosszabb ideig vitézül védelmezték. A fran-
cziáknak itt jelentékony veszteségük lehetett. Kar kar ellen küzdött; min
den házat külön-külön rohammal kellett elfoglalni. 

A montebelloi temető volt e véres harezban az osztrákok utolsó posi-
jtiója. A franczia tábornokok kénytelenek voltak leszállni lovaikról, hogy 
jcsapataik élére álljanak; e körülmény eléggé tanusitja, milly nehéz feladat 
volt, az osztrákokat onnan kiűzni. Ueuret dandártábornok is itt esett el F o -

írey oldala mellett. Végre a harcz mérlege a francziák részére sülyedt alá. 
A z osztrákok Casteggio felé visszavonnltak, s éjjel a hídfőn áthaladva 21-én 
reggel ismét a P o bal partján álltak. 

A harcz este 7 órakor szűnt meg. 
Ugyanakkor, midőn a genestrellóiés montebelloi hnrez folyt, Calcabbio 

és Casone de Lausi mellett is történtek apró csatározások. 
Az osztrákok részéről a Genestrello melletti harezban résztvettek : a 

harmadik vadász-zászlóalj, a harmadik Dom Migucl-zászlóulj, két Roszbach 
zászlóalj és a Hcsz gránátos-zászlóalj, két hatfontos és négy tizenkétfontos 
ágyú, s egy osztály Haller-huszár, — összesen mintegy 6000 ember; Mon-
tebellónál : 2 ' / , század Roszbach, a granátos-ezred első zászlóalja, a HeBZ-
gyalogezrcd második zászlóalja, két zászlóalj a főherczeg Károly-gyalogez-
rcdből, a liccai határőr-zászlóalj, egy skadron a Ilallcr-hu&zárokból, négy 
hatfontos és két tizenkétfontos ágyú, — mindössze ugy 8000 ember. Leg 
erősebb volt a harcz, s igy a veszteség is, Montebellónál. 

Az osztrákok vesztesége hivatalos jelentés szerint : halottakban 298 
ember és 10 ló, sebesültekben 718 ember és 20 ló, ezenkívül 283 ember 
hiányzik. A francziák veszteségét Forey hivatalos jelentésében mcgközelitve 
600—700 emberre teszi. 

Ezen ütközet mind a győztes, mind a meggyőzött félnek becsületére 
válik, mert mindkét rész egyaránt vitézül harczolt. A franczia gyalogság 
igen jól lőtt; e dicséret azonban nem illeti egészen a tüzérséget, melly hires 
vontcsövű ágyúival többnyire messzebb lőtt, mint kellett volna. De az osz
trák gyalogság is jelesen viselte magát. A z ellenség lovassága ellen többször 
intézett rohamot szuronyszegezve. A vadászok jeles lövéseikkel az ellenség 
becsülését is kivitták maguknak. Különösen a tiszteket szerették ozélba 
venni. A z osztrák lovasság is igen jó l forgatta magát. 

Végül legyen szabad kivonatilag közölnünk egy tekintélyes angol lap 
levelezőjének e tárgyróli tudósítását, a mennyiben olly részletek fordulnak 
benne elő, mik jelen leírásunkban nem foglaltatnak. 

Már csütörtökön (tehát az ütközet előtti napon) tudva volt a franczia 
főhadiszálláson,irja e levelező, hogy az osztrákok támadásra készülnek; azon
ban a dolognak sem a közönség, sem a fenyegetett ellen, ugy látszik, nem 
tulajdonított semmi fontosságot. 

A támadást megelőző éjjel állítólag Baraguay d'Hilliers egy hadsegéde 
fölkelte a császárt azon jelentéssel,hogy az osztrákok reggelre támadást vár
nak. A császárt e hir, ugy látszik, nem igen lepte meg, legalább ez tűnik ki 
állítólagos válaszából, melly ennyiből állt: „Más ujság nincs? E miatt kár 
volt az embert fölverni álmából." A császár másnap korán elhagyta ágyát, s 
kiséretével kilovagolt, a marengói hireB csatamezőt megtekintendő. 

E közben Baraguay tábornagy hat piemonti lovas századot (franczia 
lovassággal nem rendelkezhetvén) kémszemlére kiküldött azon parancscsal, 
hogy az osztrákok előnyomulását, a mennyiben lehetséges, megakadályozni 
igyekezzenek. Forey tábornok pedig ezzel egy időben parancsot kapott had
osztályát fegyver alá szólítani, mellynek megtörténtével rögtön el is indult 
Montebello és Valeggio felé; azonban részind a rosz utak, részint az ezredek 
egymástól! nagy távolsága miatt, egyelőre csapán a Fertusart által vezényelt 
57. vadászzászlóalj-jal és a 74. és 84. gyalogezreddel, Beuret tábornok alatt, 
nyomulhatott előre. A 90. és 98. ezred csak később követheté ő t , valamint 
Vínoy tbk. hadosztálya is, melly Cantalupe és Mezzano Corte mellett állván, 
szintén parancsot kapott Forey támogatására. 

A piemonti lovasság, melly Caateggiót megszállta, az osztrákoktól visz-
szaüzetett. Montebellót is kénytelenek voltak a francziák két órai véres 
harcz után elhagyni, de épen e perezben erősitést nyervén, azt újra vissza-
foglalák, mire az osztrákok, a francziéktól nyomban követve, visszavonultak 
egészen Casteggióig. A francziák e falu ellen kétségbeesett támadást intéz
tek, de visszaveretvén, kénytelenek voltak nagy sietséggel Montebellóba 
visszavonulni, hova az osztrákok is velők egy időben érkeztek meg. Most a 
két fél közt borzasztó mészárlás fejlődött ki, melly Foreyt valószinüleg 
tönkre teendette, ha még jókor uj erősitést nem nyer. A véres tusa végre, 
mint mondtuk, a francziák részére dőlt el, s az osztrákok a Po bal partjára 
vonultak vissza. A piemonti lovasság megkísérté üldözésüket, de ki levén 
faradva, csakhamar kénytelen volt azzal felhagyni. 

Rust. a Fertő partján. 
Hazánk számos kisebb-nagyobb tava közöl kettő válik ki 

különösen, s ezek közt sok tekintetben feltűnő hasonlatosságot 
vehetünk észre. 

A természet egyaránt árasztá el pompáját és áldását e két tó 
környékén. Egyiknél ugy, mint a másiknál az északi partokat fél
hold alakban a legszebbs legváltozatosabb hegyek köritik,mellyek 
az északi hideg szeleket feltartóztatva, a tó partján olly kellemes, 
szelid éghajlatot varázsolnak elé, hogy még némelly déli gyümölcs 
is bátran tenyészhet. Egyiknél ugy, mint a másiknál a hegyek déli 
oldalai a legnemesebb szőlő-tőkékkel vannak beültetve, mellyek 
hazánkban a tokaji után a legjobbs legkeresettebb borokat . ^ " ^ í 
továbbá mindkét tó partját megáldá a természet ásványvizekkel, 



V á r o s k a p u R u s t o u 

mellyek a szenvedő emberiség számára jótékony fürdőkké és mu
lató helyekké alakultak. Végre mindkét tó a legízletesebb halakat 
szolgáltatja. 

Ezen előzmények után felesleges említenem, hogy hazánk e 
két nevezetes tava a Balaton és a Fertő. 

Az elsőről itt nem szándékunk szólani, miután arról már 
többször volt említés e lapok hasábjain, s különösen Jókai Mór 
mult évben közlött „Magyar Tempe-
völgy"-ében igen szépen festé e tó regé
nyes vidékeit. 

Jelenleg tehát az utóbbihoz vezet
jük az olvasót, mellynek közvetlen part
ján áll, a képünkön ábrázolt Rust (vagy 
Ruszt), legkisebb sz. k. város hazánkban. 

A Fertő tavának eredetéről külön
bözők a vélemények. — Mondják, hogy 
herczeg Eszterházy levéltárában van 
egy régi okirat, mellyben említtetik, 
hogy azon helyen, hol most a tó áll, 14 
helység létezett, és csak a X. vagy XI. 
században állott .elő a tó, midőn a Fertő
folyó lej tőségét egészen elveszité. Mások 
szerint pedig már emlékezetet megha
ladó idő óta fennállott, és ugyanannak 
tartatik, mellyet Galerius császár a Du
nába vezetett; de később, a római ura
lom után, elbontatván a vízvezetékek, 
ismét előállott a tó. — Jelenleg 10 mérföldnyi területet foglal el. 
— Hosszasága 5 mf ld., szélessége 2 mf ld., mélysége 9 lábtól egész 
13-ig változó. Vizének ize kissé sós és kellemetlen; alig hihető, 
milly feltűnő rajta az apály és dagály, ugy annyira, hogy néha 
1000 lábra is visszamegy, vagy kijö partjain. Északi partjait he
gyek környezik, mellyekröl fölséges kilátás élvezhető a tóra, és 
az átellenben elterülő síkságra; délkelet felől ellenben egy igen 
nagy mocsárral van összeköttetésben, az 
úgynevezett „Hansággal", melly 6 • mér
földre terjed. Ezen kisebb-nagyobb tisztás 
tó van, mellyek közöl a királytó a legna
gyobb; továbbá rétek, nádasok, uszó szige
tek, mellyek kaszálása nem kis veszedelem
mel van összekötve, miután a vízen uszó 
talaj csak alig három láb vastagságú, mégis 
évenkint több száz szekérre való szénát s 
tömérdek nádat vágnak innen, mit azonban 
esak télen lehet elhozni, midőn a tó jól be
fagyott. 

E Hanságban 1749-ben egy csodálatos 
teremtményt fogtak, kinek ugyan volt némi 
emberi alakja, de különben alig volt valami 
olly tulajdonsága, melly öt nemünkhöz ha
sonlóvá tette volna. Egészen állatiasan élt a 
királytóban. Magassága három lábnyi volt, 
s mintegy 8 — 10 éves lehetett, midőn elfog
ták, erős termetű kezein és lábain az ujja
kat uszóhártyák kötötték össze. — Semmi 
emberi hangot nem bírt adni, és egyedül 
békákkal és halakkal élt. Az érzelmek és 
szenvedélyek legkisebb nyomát sem mu
tatta, a haragon és félelmen kivül. Senki 
sem tudott felöle semmi legkisebbet sem 
egész addig, mig egy paraszt kifogta a mo
csárból és Eszterhazára vitte, hol 14 hóna
pig gondosan ápolták, míg egyszer sikerült 
megszöknie, s ismét sohasem hallottak fe
lőle semmit. *) 

Pozsonytól jövet a Fertő északnyugati 
partjának mintegy fele utján, találunk egy 
ódon kinézésű kis szabad kir. várost, köz
vetlen a tó partjára épitve, s ez a képünkön 
látható Rust városa. — Fekvése igen szép, 
mert nyugatról hires bort termő hegye 

egészen körülkeríti; keletről pedig a Fertő tava majd a házak fa
lait mossa, ugy hogy több ház ablakaiból gyönyörű kilátás nyílik 
az egész tóra. 

Szabad kir. várossá 1C8l-ben a soproni országgyűlésen véte
tett fel s jelenlegi népességét tekintve, mostlegkisebb minden test
vére között, mert körülbelöl 160 házban alig számlál 2000 lakost, 
kik nyelvökre nézve mind németek, ennek egy része a római katho-

likus, a másik az evang. vallást követi. 
Nevezetesebb épületei a kath. egyház, 

- _ «gy> Mária királyné által építtetett ká
polnával együtt; a Szentháromság tem
ploma, melly hajdan az evangélikusoké 
volt, kik azt 1651-ben építették; a to
rony nélküli evang. szentegyház ; a ka
szárnya, melly épen a Fertő partján 
épült s 100 gyalogot befogadhat. Van 
itt továbbá egy polgári kórház és sze
gények háza stb. — Rust szintén a régi 
erősített városokhoz tartozott, mivel fa
lakkal volt körülkerítve s kapukkal el
látva, mellyek némi nyomait még most 
is láthatjuk, különösen pedig a külön 
rajzban ide mellékelt városkapu még 
csaknem teljes épségben áll. 

Rust hatóra kicsiny, szántóföldje 
kevés van, de jó; erdeje csak 27 hold; 
ellenben a város megett emelkedő sző

lőhegyek teszik e kis város egész gazdagságát, mert itt terem 
a hires rusti bor, melly a tokaji után a legjobbnak tartatik, s sokan 
még a ménesinek is eléje teszik. — „Azután Ítélve, mit a helybeli 
vendéglőben rusti bor gyanánt kaptunk, — mondja egy angol uta
zó, — igen rósz fogalmam lett volna az átalánosan dicsérni hal
lott pompás rusti bor felöl; de a véletlen egy ottani termesztővel 
ismertetett meg, kinél alkalmam volt meggyőződni a felöl, hogy 

* ) K M B csodás zülott bővebb 6s hiteles leírását kö
zöltük a V . C. 1 8 6 5 . 9. számában S z e r k . n t e b e l l ó i c s a t a 



mindazon dicséreteknek, mellyeket felöle valaha hallottam, tökéle- dani hirének ártalmára meg történt. De ez okból a rusti szölő-
tesen megfelel." hegy termékenysége talán az egész országban legcsekélyebb; mi-

A rusti borok- és szőlőhegyekről következőleg ir Fényes, Ma- vei 1816—1825-ig, és igy tiz év alatt, 6565 kapa (egy rusti kapa = 
gyarország statistiká-
jában : 

A magyarországi 
nemes borok közé so
rozható még a rusti 
aszubor is. A rusti 
szőlőhegy fekvése igen 
kedvező; mert ámbár 
keletnek néz, de lapo
san nyúlván el, a nap 
éltető sugarai egész 
nap rajta fekhetnek; 
továbbá a Fertő part
ját kisérö hegyek a hi
deg szeleket feltartóz
tatván, együttfogva u 
Fertő tavával olly sze
líd meleg éghajlatot 
szereznek, hogy midőn 
Kis-Marton felé a he
gyeken fagy, vagy a 
szőlőket jég veri,ezek
ről a rustiak semmit 
sem tudnak. Szüretjü
ket ép olly későn és 
olly gonddal tartják, 
mint a hegyaljaiak, s 
mivelésmódjuk köve-

R u s t , a F o r t ó par t ján . 

80 • öl, azaz 20 kapa 
1 hold) csak 25529 3 , 4 

soproni akót terem
vén, egy holdra 7' , a , 
s esztendőre 2552 so
proni, vagy mintegy 
3190 pozsonyi akónál 
több nem esik.—Sop
ron városának is rop
pant kiterjedésű sző
lőhegyei vannak (szin
tén a Fertő partján), 
mellyekben közép-
számitással évenkint 
32,000 soproni akó te
rem. De ezek minő
ségre nézve nagyon 
különböznek egymás
tól. A soproni aszu
bor, melly a rustinál 
valamivel alábbvaló, 
szintén csak azon 
hegysornak keleti ol
dalán szüretik, melly 
a Fertő partján vo
nul el. — 

A rusti fö szőlő-
faj, ugy mint Sopron-

tésreméltó. — Innen a rusti bor régi hírét és igaz becsét fenntar-1 ban, az úgynevezett Zapfner. Különösségei közé tartozik a rusti 
totta, mert a mínémüséget a mennyiséggel fel nem cserélik, mint' szőlőművelésnek az, hogy itt a tőkék nem sorban, hanem széjjel 
ez jelen korunkban hazánk számos részeiben, a magyar bor haj- Bzórva állanak, azonban szintén karók mellett; továbbá a télire 

való befödés itt nincs divatban. — A leg
jobb rusti borokat többnyire külföldre szól-

- (Lásd a szóvégi! lapon.) 

litják, s különösen Boroszlóba, hol igen nagy 
becsben tartatik. Zombory G. 

A hangya. 

A sürgölődő hangyanép a legrégibb 
időtől fogva magára vonta az ember figyel
mét ; a Biblia, mint a szüntelen tevékenység 
példaképét állitja fel, a régikor irói, szor
galmát, ügyességét, okosságát magasztal
ják s a régi, valamint az ujabb tcrmészetle-
irások különféle sajátos tulaj donairól tesz
nek említést. Közelebbről azonban csak 50 
év óta ismerjük ez áUatkát, Kirby, Latreille 
és főleg tíuber, genfi természettudós, vizs
gálataiból; az itt felhozandó következő 
adatok is legnagyobbrészt Huber irataiból 
meritvék. 

A hangja a rovarok osztályába tarto
zik és a darázszsal, méhhel, stb. a hártya-
repüsök (hymenoptera) rendéhez tartozik. 
Társasállat s kisebb nagyobb gyarmatokban 
él, mellyek mindegyikében háromféle egyé
nek vannak, t. i. a mindig szárnyas hitnek. 
csak a párzás ideje alatt szárnyas nők és a 
mindig szárnyatlan nemnélküliek vagyis a 
dolgosa hangyák. Az utolsók többnyire leg
kisebbek s a fötömeget vagyis a népséget 
képezik. 

A hangya több fajánál a nö is dolgozó 
fulánkkal bir, másnál e fegyver helyett mi
rigy van, mellyben egy különös nemű folya
dék, az úgynevezett hangyasor elválasztva 
találtatik, mellyet az állat messze kifecs-
kendeni képes. 

A hangya legtöbb lelki képességgel 
bir a rovarok közt. — Európában sok 



faja ismeretes, legnagyobb ezek közt a Herkules vagy lóhangya halmot képez, minden más anyag keveréke nélkül s belülről mes-
(Formica hereuleana), mellynek hossza 6—7 vonalnyi; színe fé- térséges tömkeleggel, boltokkal, benyílókkal, csarnokokkal bir. 
nyes fekete, czombjai barnák; tanyáját odvas fák gyökerei köztj A kómiceshanggának több neme van. A föld, mellyböl fészkük 
üti fel s nem képez igen népes társaságot. A fahungtja 1%—2 vo- készül, többé kevésbé összefüggő; az aknássóhangya és a fekelé-
nal hosszú, igen fekete s fényes, odvas fák törzsében csudálatra barna-hangya szóval minden nagyobb ángya durvábbra őrölt, 

hangya, alig 1 vonalnyi hosszú, vörösessárga-szinü, ez is főidből 
épít lakot. Az erdei-hangya 3—4 vonal hosszú, barnavörös szinü, 
kissé szőrös; igen el van terjedve, erdőben, kivált fenyü erdőben, 
réteken, kerítések körül él, hol széles alapra kupidomu halmocskát 
készít,szalmadarabkákból, faaprólékból, növényszárakból, kövecsek
ből, gvánta-morzsákból stb. A vörös-hangya 2 % vonal hosszú, bar
násvörös szinü; ez házat nem csak épitni, de vésni is tud, azért 
földben s fában egyaránt található. A fúhangya, a sötétbarna-han
gya, az akndióhangya; az amazon hangya két neme u. m. a halvány
vörös és vérvörös hangya. Ezek az általunk Európában legismertebb 
hangyafajok. Lássuk ezeknek először is épitő tehetségét. 

A legelterjedtebb erdei-hangja bolya (fészke), egyszerüsége-
s belső alkatánál fogva elmés találmánynak mondható, melly ugy 

vák, hogy teljesen simák. Az emeletek nem fekmentesek, hanem a 
föld fölepének irányát követik párhuzamban. Az emeletekben té
res termek, szük benyílók s az összeköttetésre hosszú folyosók 
vannak. A nagyobb termek boltozatát vékony fal vagy oszlop tá
mogatja. Találtatnak csak egy nyílású, ajtóju szobák; ezek föl és 
lemenésre szolgálnak az emeletek közt, továbbá ollyan szobák, 
mellyekben minden folyosó összetalálkozik. A legtéresebb terme
ket a felnőtt hangyák lakják; a bábuk mindig a fölülethez köze
lebb álló benyílókban vannak elhelyezve, hogy közelebb érje a 
nap; ha hűvösebb kezd lenni, azonnal belebb hordják, mert a han
gya igen jó hőmérő arra nézve, hogy bábujának mennyi meleg 
szükséges. 

A ftarna-hangya lakának e földfölött épült részében néha 20 
van elrendezve, hogy a viz be nem hathat, s védelmet nyújt a emelet is található és a földalatti rész épen ennyiből szokott állni 
vihar s ellenség támadásai, a naphöség és hideg ellen. Szabálytalan Elképzelhető, hogy illy beosztással a hangyaboly egyes részeiben 
tölcséridomu menetek vezetnek kívülről befelé; néha csak egy fő milly különböző lehet a légmérsék. Ha a földfölötti rész fölepét a 

nap igen melegíti, bábjaikat azonnal alsóbb emeletekbe hordják. s több, ebből befelé nyiló menet, néha pedig több illy fömenet lát 
ható. E sok kijárat azért szükséges, mert az erdei-hangya minden 
faj közt legsürgölődöbb, részint az okból is, mivel igen szereti a 
napfényt s szabad levegőt; de éjjelre visszavonul laktanyája belse
jébe szorgosan és erősen becsinálva annak minden kijáratát. E 
munkánál először nagyobb fadarabkákat, növényszárakat alkalmaz
nak, egybe többen is belekapaszkodva, később mind kisebbeket 
hordnak össze, s végre a nyílás ez egész betöltésére valamelly na
gyobb tárgyat, p. o. levelet borítanak. Ekkor az utolsó munkás isel-
tünikboly a belsejébe, s csak egy pár marad künn őrnek, melly a levél 
alatt, vagy valamelly üreges helyen meghúzza magát, de koronkint 
körüljár az egész tanya tetején, megvizsgálandó, nem történt-e baj ? 

Reggel korán párosan jelennek meg,s a kijáratot elzáró anya
got elhordják; esős időben azonban ki sem nyitják palotájok ajtait. 
Ha reggel felhős az ég, csak részben tágítják a kijáratokat, s ha 
esni kezd, azonnal berakják. 

A hangyaboly készítése egyszerű. A dolgozó nép először nagy 
üreget ás a föld alatt, mellynek több kijárata van. Ezután fa-, 
szalma- s növényszár aprólékot hordanak, e nyílások köré, 8 azokat 
elszórtan rakják le, de mégis ugy, hogy a bejáratokat el ne zárjak. 
A föld alatt az üreget ásók a kihordott földet a fa-, szalma-, nö
vényszár- s száraz levélaprólékkal összekeverik, miáltal az épít
mény bizonyos szilárdságot nyer. — Igy növekszik az, melly a 
földalatti tulajdonképi laknak csak födelét képezi, napról napra, 
mig végre kellő kupalakot nyerve, be van fejezve. Ez építmény 
korántsem tömör; emeletenkint egymás fölött több terem van 
abban, arra szolgálandó, hogy napos időben a hangyák ide hozhas
sák alakjaikat, pondróikat (Larven) és bábjaikat, kitenni a nap 
jótékony behatásának. E termeket folyosók kötik egybe, igen tére
sek, alacsonyak, durva épitményüek, de a nevezett czélra felette 
alkalmasok. 

A föld, melly ez építmény anyagának egy részét teszi, az eső 
által átázva, s a napon megszáradva, olly szilárdságot kölcsönöz 
az egésznek, hogy ha annak egy része megsérül is, a másik nem dől 
össze, s a viz ellen olly hatalmas menedéket nyújt, hogy a hossza
sabb ideig tartó eső is csak egy negyed hüvelyknyire hat be. 

Eddig még csak a hangyaboly tetejéről, fedeléről szóltunk, 
melly alatt a földben van még csak a tulajdonképi lakás. Érmek 
legnagyobb kamrája az egész épület közepén, épen a kívülről lát
ható kúpos födél alatt van. Ez sokkal magasabban van építve, mint 
a többi kamrák, mellyek mind mélyebben ásvák. Ebbe nyílnak 
minden folyosók, s a hangyák legnagyobb része itt tartózkodik. A 
hangyaboly e földalatti része több emeletből áll, mellyek fekmen-
tes irányban ásvák é» számos apró szobákra osztvák. E közös lak
ból bizonyos ntczák vezetnek különféle irányban. Ez utczákon 
folytonosan nagy a sürgölödés. 

Az erdei s most emiitett hangyát, melly földalatti lakására 
olly magas kúpot rak, ácshangyának is nevezik; Huber pedig kőmi-
veshangya nevet adott mindazoknak, mellyek laka kívülről föld-

Esős időben pedig, midőn a földalatti rész átázott, mindent a föld-
fölötti emeletekbe halmoznak össze. 

Midőn a nap erősen melegít, a barna-hangya otthonn marad, 
nem kedvelvén a naphöséget; ellenben a hüs idő és harmat azon
nal a szabadba csalja. E hangyák nappal minden bejárást szorgo
san elzárnak s csak éjjel végzik minden munkájukat. Mihelyt eső 
kezd esni, kijönek, mindegyik hoz szájában parányi földet, ezt a 
kúp tetejére teszi, s igy lassankint falak emelkednek s végre észre-
veszszük, hogy a hangyaboly földfölötti kúpja egy emelettel maga
sabb lett. A földet ehhez lakuk földalatti részéből vájják, s ott el
készítve hozzák föl, az cső azt ide fönt sárrá, ragaszszá lágyítja. 
Ez építésnél először a falak, oszlopok alapját jelelik ki és rakják 
le s csak ezután épitnek fölfelé 4 — 5 vonalnyi magasságig, mikor 
aztán a falak fölé boltozatot raknak. Hogy az egész megszilárdul
jon, ahhoz csak napmeleg s szél kívántatik. Hét óra elég arra, 
hogy egy emelet épüljön, s ha az eső kitart, még egy másodikat is 
elkészitnek. 

A feketebarna hangya ismét máskép épít. Ha lakát nagyob-
bitni akarja, annak tetejére vastag réteg földet hord; e rétegbe 
vájja be aztán a szükséges szobákat, benyílókat, folyosókat; az igy 
támadt falak föle végre boltokat huz. 

Vannak továbbá vésőhangyák s ezek közt első sorban áll a fa-
hangya, melly az előbbieknél kevésbé ismeretes. Ez a fa belsejébe 
vés magának több emeletes lakot, mellynek falai füstszinüek s sok
szor alig bírnak nagyobb vastagsággal, mint a kártyalap. 

Végre a ló- vagy herkules-hangya a faport vagy fürészport 
dolgozza fel. Ugyanis a fába hosszú folyosókat váj, ezeket kis szo
bákra osztja, a vajas alatt nyert fa- vagy fürészporral, mellyet pók
hálószövettel 8 földdel elegyít e czélra össze, a szükségtelen nyílá
sokat betapasztja. 

a 7—8000 tojást rak. Ez apró fehér szemcse 
tört ezukor, mellyekből 14 nap múlva ki-
em gömbölyded alakok vagy pondrók. A 

t nemcsak etetik, de védik is, mellettük két 
, 8 hogy szükség esetén mérgüket, a hangya

savat, messze kifecskendezhessék, hasukat előre fordítják. Ha a nap 
melegen felsüt, a pondrókat azonnal felhordják a lak felső emele
tébe, sőt a lak tetejére is; ha ellenben a hőség nagy, akkor újra 
Ieviazik azokat. Ha valami esetleg által a hangyaboly megtámad-
tatik, első dolga a dolgozó népnek a pondrókat a lak legbelsőbb * 
legbiztosabb részeibe elrejteni. Ezen kivül e pondrókat folytonosan 
nyalogatják, hogy tiszták, fehérek maradjanak. 

E pondrók, mielőtt bábok lesznek, bekötik magukat selyemgu-
bóba. Itt fejlik ki a hangya teljesen, de maga nem bírja kirágni 
magát gubójából, mint más rovar; hanem a dolgozó hangyák, már 
pontosan tudják az időt, mikor kelljen e gubókat kirágniok s a 
bennlevőket kihuzniok, ezután gondosan azon hártyát is lehúzzák 

Egyetlen nöhangj 
8 ollyan mint a pori 
másznak a fehér, csa 
dolgozó hangyák ezel 
hátulsó lábukon-állni 



azokról, melly lábaikat és testük minden részét bevonja. Ekkor 
már a rovar azonnal szalad ós először is enni adnak neki. 

Mondtuk, hogy a him- és nő-hangyúk szárnyasok. Ezek, mi
helyt a tojásból kihúzattak s mozoghatnak, elhagyják a hangya
bolyt, egyik növényről a másikra másznak, mígnem seregesen 
fölkerekedve elröpülnek. A dolgozó hangyák mindenütt utánuk 
tódulnak s kisérik azon pontig, hol fölszállnak. A hirnek nemso
kára elvesznek, a nők hasonlókép. 

De ha a hímek és nők igy elvesznek, a hangyaboly is el fog 
néptelenedni? Hogy ez ne történjék, a dolgozó hangyák az elrcpü-
lés pillanatában néhány nöt erőszakkal visszatartanak, szárnyait 
letépik a hangyabolyba visszaviszik, s hogy cl nc szökjék, szorgo
san őrzik, mind addig, mig a terhesség miatt egyre vastagodó teste 
miatt ugy is képtelen volna elszaladni. 

Illvenkor felváltva mindig csak egy őr van mindenütt nyomá
ban, melly minden szükségeiről is gondoskodik. Midőn a tojásra
kás ideje közeleg, 12 — 15 hangya kiséri mindenütt s kedvezésekkel 
halmozzák el, a göröngyös helyeken fölemelik, s ugy viszik, söt 
később a bolyban is ugy viszik egyik teremből a másikba. Az ál
tala rakott tojásokat a dolgozók összeszedik s körüle fölhalmozzák. 

( V é g e I k t i l k . ) 

MIIJyennek kell lenni egy jó fürdő-intézetnek. 
A fürdősznk beállott; ii gyógyulni, szórakozni, üdülni vágyó emberiség 

seregesen indul a kül- és belföld furdőintézeteibe. A dolog költségbe s időbe 
kerül; s vájjon megfelel-e mindig a várakozásnak az eredmény? vájjon nem 
sokszor magukban az intézetek hiányosságában keresendő-e az ok, miért hogy 
olly csekély sikerét látjuk pénz- és időbeli kiadásainknak, különösen hazánk
ban, melly bar dúsan meg van áldva üditő forrásokkal és gyógyvizekkel, de 
ezek környéke s a szenvedő emberiség érdekében történt fürdői intézkedések 
még igen nagy mértékben magukon hordják az elhanyagoltság, a tétlen egy
szerűség bélyegét? 

Nem cselekszünk talán felesleges dolgot, midőn ezúttal röviden meg
említjük azon természeti adományokat és emberi intézményeket, mellyek valn-
melly fürdőintézet egészségi szempontból megkívántató kellékeinek kiegé
szítéséhez tartoznak. 

A természeti adományokhoz tartoznak : 
Először : az intézet helyiségétől kellemes, gyönyörködtető kilátás, mí a 

lelket emelve, a kedélyre vidítólag hat, és igy bár egyelőre csekélységnek 
látszik is, az egészségre üditő befolyással van. Legyen például (ha lehet) a 
csupán untam rónás helyen kivül, a néző előtt, hirtelen magasra emelkedő 
hegy, de nem egy vonalban húzódó, hanem különféle idomzatban és alakban 
feltűnő, néhol bájoló regényes, majd ősszikláju vadregényes; különféle ábráju 
facsoportozatokat előtüntető, szóval, a szemnek és léleknek változatossággal 
kinálkozó. 

Második helyen áll az intézet helyiségének természeti fekvése. •— E 
tekintetben minden fürdőintézetre állandóan alkalmazható szabályt nem 
lehetvén fölállítani; átalában véve legszerencsésebb fürdöintézet az, melly 
keleti oldalon, dús lombozatú erdővel ellátott hegy tövében, kissé emelkedett 
helyen feküvén, átellenben északi oldalról, hegyektől mindenütt védve van, 
és ezek az innen tóduló szélnek járását felfogván, a zordonabb és gyakran 
történő időváltozást mérséklik, de azért nem valami keskeny völgybe levén 
szorítva, kelet és nyugat felé meglehetős szabad járása van a lég mozgá
sának. 

Harmadik helyen áll a fürdöintézet iraéut leirt fekvésének minőségéből 
önként folyó, egészséges, tiszta lég. Hogy ez épen olly szükséges az intézet
ben mulatságból időzök egészségének fenntartására,mint különösen a.beteg
ségek elhárítása végett mulatok részére, minden kétségen tul van. 

Negyedik helyen áll az egészséges j ó kútvíz, mint mindennapi szükség
let az állati test fenntartására. 

Ötödik helyen áll, bár gyógyczélból első helyen kellett volna megemlí
tenem, — a gyógyvíz, inni s fürdeni való külön forrásaival. Külön inni való 
gyógyforrás azért szükséges, mert e nélkül minden fürdő-intézet csak félig 
meddig felelhet meg föladatának; szóval : csak az lehet valódi fürdő-intézet, 
hol czélszerü innivaló gyógyvíz létezik. 

Hatodik helyen megemlítendő az intézet közelében szintén szükséges, 
bár kisded folyóvíz, melly arra j ó , hogy a különféle hulladékok, és fürdői 
mosadékoknak kivezető csatornául szolgál, mik az intézet környékén nem 
gyűlhetvén össze, a földrétegei közzé nem szivároghatnak vissza s követke
zésképen veszélyes párázatukkal a légkört nem fertőzik meg. 

Hetedik helyen megemlíteni nem fölösleges még az intézet környéké
nek földminőségét : vagyis, hogy vegyülete a növények eledelül élvezhető 
fajainak termelésére alkalmas legyen; és különféle mérges dudvák s füvek 
helyett, kellemes illatárt eregető fűszeres növényekkel kedveskedhessék a 
vendégek lát- és szag-érzékeinek. 

Az emberi szorgalom által előállítható kellékekhez tartoznak : 
Először : A czélszerüen épített és rendezett lak és fürdőszobák. Ezek

nek építésénél főgond arra forditaudó, hogy ollyaténképen legyenek elhe
lyezve, miszerint északi oldalon esvén, délkeletnek feküdjenek; elegendő 
magasak, tágasak, szárazak és léghuzamtól mentve, ablakai pedig elegendő 
nagyságúak és rostélylyal ellátva legyenek. Elkerülhetlen kellék a lak és 
fürdői szobáknál az is, bog az egész épület széles folyosóval legyen ellátva, 
ez szolgálván nedves, esős időben a vendégeknek sétahelyül. A szobák ren
dezésénél pedig figyelmet érdemel, hogy egyes, kettes szobák is legyenek, 
cs minden szoba tisztességesen, nyoszolya, diván, asztal, egy pár szék és 
ruhatárral bútorozva. Más egyebek fényűzési czikkek levén, ha az intézet 
anyagi állapota önként nem engedi, nem követelhetök. 

Ide tartozik szintén az árnyékszékeknek olly helyre alkalmazása, hol 
a vendégeknek botrányul nem szolgálnak, sem a belőlük terjengő bűz a lak
szobák légkörét nem fertőzi meg. 

A fürdői épület szintén az imént emiitett fekvésű legyen. Szobái a leg
szükségesebb bútorokkal, minők : asztal, szék, ruha-aknsztoló, gyékény a 
kádak elé, s ha lehetséges pamlag; továbbá a fürdői szolga szobájába vezető 
csengetyü, zsinórral; ablakai pedig rcdőnynyel vagy függönyökkel és ros
télylyal szereltessenek föl. A fürdő-kádakból kifolyó viz, kis csatornákon 
és ha lehetséges a fóld alatt az árnyékszéken keresztül,— a fürdő viz kútjától 
távol ásott gödörbe, vagy a közel lévő folyóvíz medrébe vezettessék, hogy 
a fürdői épület közelében a fold rétegei közé ne szivároghasson, és ártalmas 
kigőzölgésnek gyülhelye ne legyen. Különösen figyelmet igényel a lak éa 
fürdőszobáknak olly összekötetésbe hozatala, hogy nedves időben is száraz 
fedél alatt mehessenek a vendégek fürdeni. 

Másodszor : az élelmezés ugy rendezendő, hogy mind a mulató vendé
gek, mind a betegek kaphassanak naponkint az orvos megszabta étrend sze
rinti ételnemückct. 

Harmadszor : gondoskodni kell a fürdőintézeti betegek és vendégek 
ártatlan mulatságáról, szórakozásáról; e végre rendezett társalgási teremről, 
alkalmas sétahelyeknek az erdő különféle részein lehető alakításáról, és eze
ken kivül virágos kerteknek cserjékkel, facsoportokkal beültetése által ké
pezett járda és ülőhelyekről. Ezeknek teljesítését a legegyszerűbb fürdő-
intézettől is megkívánhatja az orvosi rendőrség, mert a betegek egészségi 
javulásának clvitázhatlan tényezői. Más szintén mulatságra szolgáló, de in
kább fényűzési czikkek, minők : a tekeasztal, hinták, csónakázás kedveért 
alakított tavak; szenvedőleges mozgás végett kigondolt különféle játék és 
mulatozási műszerek, nem a mindennapi szükségletek közé tartozván, á für
dőintézet becsét növelik ugyan, de jogosan és orvosrendőri uton nem köve
telhetők. 

Ezek röviden mindazon termúszetadományi művészeti kellékek, mely-
lyekct az orvosi rendőrség egy nem fényűzési, hanem gyógyezélok elérése 
végett alapított fürdő-intézettől megkívánhat egészségi tekintetben. — Dr. 

j Kvn Tamás. 

T Á R H Á Z . 
K a k a s Márton a sz ínházban. 

C I X . Levél. „Egy szegény ifju története," franczia dráma, irta Feuillet 
Oktáv. 

Ez az a darab, melly felett Eugénia császárné könyezett, mikor Pa
risban adták. Nálunk is tetszett, habár mi nálunk nem megy is mostanában 
ollyan könnyen a sírás színpadi események fölött. Hanem a kritikusok fur
csán vannak ezzel a darabbal : nekik nem megy a fejükbe, hogy illyen na
gyon becsületes ember lehessen a világon, mint ez a szegény ifju; az egész 
mesét unisono nagyon mesésnek találják. Szerintük lehetetlen az, hogy egy 
ezerelmcs ilju meg tudja bocsátani a hantáimat annak, a kit szeret; szerintük 
képtelenség az, hogy mikor egy fiatal ember egy fiatal hölgygyei, a kit szeret, 
véletlenül egy puszta toronyba be van zárva, kiugorjék az ablakon. Persze, 
a kritikus ott maradna. Szerintük nevetséges az, hogy mikor a szegény ifjút 
kedvesének atyja egy olly vagyon örökösévé teszi, mellyet ö szégyenteljes 
uton szerze, ez elégeti az adománylevelet, hogy kedvesének arczát megóvja 
a pirulástól e j y olly titok miatt, a mi a papirral együtt elég. Persze a kríti-

j kus két kézzel nyúlt volna a domínium után s inkább a kisasszonytól vált 
volna meg. Én nem tudom, igazuk van-e? mert én nem vagyok kritikus. Én 
nem tudom, jó l tesznek-e azok, a kik a színpadon is a sivár élethűséget 
akarják látni, mindennapi rideg igazságaival? az embert a maga nyomorít 

| valóságában? nz örökké élő önzést? de nekem jól esik. bn a költő még nap
jainkban is rajzol mesés erényeket, a mik hihetetlenek, csodás becsületérzést, 
!a mire az emberek sokasága fejét csóválja; hősi önfeláldozást, mit a vastag-
.fejü skepszis kikaczag; mert hiszen, hol találkozzunk ezekkel, ha már a szin-
i padon sem? Kakas Márton. 

Mi l eg jobb a hernyók ellen. 

Átalános panaszt hallunk, és olvasunk az idén a mindenfelé elterjedt 
| hernyók pusztításáról, miután a közelebbi gyenge tél, s kora meleg tavasz a 
| hernyók rendkívüli szaporodására és kifejlődésére kedvező befolyással hatott 
— ugy hogy nemcsak a közönséges tarka hernyók, mellyek rendesen a gyii-

j mölcsfákon fúggö falevelekben szoktak tojás alakban telelni, — hanem a 



vékonyabb ágakon, s különösen a termo galyak villái közében gyürü kör
alakban lerakott tojásokban, ugy szintén a gyümölcs rügy mellett telelő zöld 
hernyók, mind ezek'szinte egyszerre fejlődtek ki, és elborították a gyümölcs
fákat; és igy a legszorgalmatosabb takarítás daczára is ritka helyen lehetett 
valamelly gyümölcsfát megmenteni. Hol a hernyók elterjedtek, nem csak a 
virngrügyök, hanem a falevelek és még a fiatalabb hajtások is átalában föl
emésztettek, annyira hogy gyümölcsfáink június elején is olly kopárul néz
tek ki, mint a téli hónapokban. 

Mindamellett, bogy az eddigi gyakorlat szerint őszszel én is a gyümölcs
fáimat töveik körül tányéralakban felásattam, őszszel és tavnszszal a hernyó 
fészkektől illőleg megtisztíttattam, a száraz gályáktól, s avult fakérgektől 
megtakurittatttam, mégis fáim a rendes kifejlődéskor éppen ollyan kopárok 
lettek,,mintha mit-cm tettem volna. 

Érdekemben levén, jövendőre nézve fáim megmenthetéseért gondos
kodni, kikérdeztem itt Kolosvártt a legnevezetesebb pomologusokat s azok 
közöl némellyek ajánlák a fák törzseit körülkötözni erős higanyos kenőcscscl 
megkent szőrzsinórral (ungventum hydrargirí törtius); ennek a hangyák és 
más apró férgek ellen jó sükerét tapasztaltam, de a hernyókat nem pusz
tította. 

Azután próbáltam a papirkrinolint, de ez csupán a felmászó hernyó
kat gátolta, s esős időben elázva a papír, ujabban sok idő-vesztegetést igé
nyelt megujitása, s igy a terjedelmes gyümölcsösöknél alkalmatlan. 

Végre többen próbát tettünk, az ujabbi időben használatba jött szekér 
kenöcscsel (paraffin kenőcs *) a fák törzsét a gyökön felül 2 láb magasságban 
körülkenni egy tenyérnyi szélességnyire, ennek ragacsos léte nem engedi a 
hernyók keresztül mászását,! erős szagát pedig a hernyók ki nem állhatván 
még a fákról is sok, lehull, továbbá a hernyók tenyésző ideje alatt egyszeri be-
kenés elegendő, mert azalatt meg sem szárad, s az eső sem mossa le , a hol 
illőleg alkalmazva volt. 

A fatörzsök bekenése helyett még czéiszerübb, ha egy tenyérnyi szé
lességű papírral vagy vászon darabbal körülköttetik a gyümölcsfa, s az 
emiitett paraffin zsir erre kenetik. Illyen módon n fiatal oltovúnyokat is 
meg lehet védni, mert a vászon kötök a hernyók elenyészése után a fákról 
könnyen levehetők, s igy az alkalmazott kenőcsnek szaga és belye sem ma
rad, a fák pedig különösen a felmászó hernyóktól meg lesznek mentve; — 
azonban a gyümölcsfákat a maga idejében szükséges megtisztítani, s ha igy 
alkalmaztatik a paraffiin kenőcs, ugy évenkint több ezer forintot érő gyü
mölcscsel gazdagabb lesz hazánk! 

Ha ezen egyszerű védszernél olcsóbb, de czéiszerübb fog a közönség
nek ajánltatni, én is köszönettel alkalmazom. — Közli Kolozsvárról Bányay 
Károly. 

Iroda lom és nitt vészét. 
0 (A magyarországi protestantizmus történetinek megírása érdekében.) 

Ráth Károly, a győrvárosi ev . prot. gyülekezet levéltárnoka s a magyar 
Akadémia lev. tagja, a Prot. Egyh. a Isk. lapban egy felhivást tesz közzé, 
mellyet kivonatban ide igtatunk. A magyarországi protestantismus törté
nete, ez egyháznak 3 százados fenállása daczára,Jmég mind ez ideig tüzetesen 
és kimeritőlcg nincs rnegirva. A protestantismus alakulásának küzdelmei 
most már be levén fejezve, most már bátran és önbizalommal foghatni o l ly lMiklér Samu, Krausz Lajos, Eltser Simon, Ilábeli Viktor, Bene Alfréd, 

Szerkeszti Szász Károly. A 204 lapnyi füzet 18 beszédet tartalmaz, s ezen
kívül a „Tá rcza" még a következő czikkeket hozza : Egyházmegyei gyűlés 
alkalmával tartott köznapi 'wa&.Baksay Dánieltől. Imádságok : Házasság kö
téskor, Kereszteléskor, a szent asztal felett, a lelencz megkeresztelésekor 
(egyszersmind beszéd). Urvacsoráláskori agenda, betegnél. Két írásmagya
rázat. — A „Papi dolgozatok" és a „ K ö z l ö n y " előfizetési ára % évre 6 ft„ 
csupán az elsőé évre 4 ft., csupán a „ K ö z l ö n y é " 3 ft. Egyes füzet ára n 
„Papi dolgozatokból" 1 ft. 20 kr., a „ K ö z l ö n y b ő l " 1 ft. 

+ (Ztmaytól két népdal) jelent meg, Bignionak ajánlva, ki azokat már 
több hangversenyben tetszés közt énekelte. E népdalok kaphatók Rózsavöl
gyi mükereskedésében, 45 krért. 

+ (Egressy Gábor és Kazinczy Gábor), mint halljuk, közelebb utazást 
szándékoznak tenni Erdélyben, melly alatt Egressy Kolozsvárott s tán Ma
rosvásárhelyen vendégszerepel, Kazinczy pedig adutokat gyűjt egy nagyobb 
történeti munkájához, mellyen már évek óta dolgozik. 

+ (A nemzeti színházban Fioretta énekesnő) július hó folytán vendég
szerepelni fog; a „Puritánokban" lép föl először. Vendégszereplése alatt 
egy uj darab is fog szinre kerülni : a „Fior ina," mellyre már készülnek szín
házunk illető tagjai. Augusztusban is lesz hirszerint egy érdekes operai ven
dégünk : ez Mizsey Mari k. a., ki nem világhírű nagysága miatt (még pá
lyája kezdetén van) leend érdekes előttünk, hanem mert hazánk leánya. — 
Operánknak a sors ez idén nem igen látszik kedvezni. Színházunk bécsi ügy
nöke vendégművésznők szerződtetésében sikeretlenül fáradozott. Nem több 
szerencsével jártak e czélból Bécsben színházunk gazdasági igazgatója és 
Szigligeti. A kik vendégszerepelni ajánlkoztak, nem tartották, vagy nem 
tarthatták meg Ígéretüket, sőt egy hires művésznő a már létrejött szerző
dést is megszegte s inkább bánatpénzt fizet. A z a négy tagból álló olasz 
opera-társaság is, mellyről a minap emlékeztünk, szépen cserben hagyott 
bennünket, végre még megérjük, hogy ugy kell fogdosni színházunkhoz a 
vendégszereplőket. 

+ i-l bécsi udvari operához) a hős-tenor szerepkörre Schönbruck éne
kes (azelőtt cs. k. főhadnagy) szerződtetett. Ettől aztán nem lehet eldispu
tálni, hogy Aó»-tenor. 

-f- (Uj zenemüvek) Frank Ignácztól „Korhely-csárdás," Kéler Bélától 
pedig két polka jelent meg ujabban Rózsavölgyinél. 

E g y h á z i és i skolai hirefc. 
— (Róth -Teleki Johanna-féle ösztöndijak elosztása.) Tudva van, hogy 

a magyarországi evang. iskolák növendékei között évenkint 60 ösztöndíj osz-
tatik ki 40 pl'tjával néhai Róth-Teleki Johanna grófnő alapítványából. Ez 
alapítványi töke a négy evang. superíntendentia felügyelő bizottmányának 
kezelése alatt áll. A z egyes tanintézetek növendékei között a következők 
részesültek a f. é. június 16. és 17-én Pesten tartott ülésben egy-egy ösztön
díjban : 1. A pozsonyi lyceumban 14 tanuló : Lányi József, Schuícz Lajos, 
1 !i'iika Gyula, Hurray János, Velky János, Benczúr István, Fuchs Albert , 
Raphanidcs Samu, TJrbanszky Imre, Kemény Károly, Schmidt Henrik, 
Margocsy József, Hollerung Károly, Schulcz Eduárd. — 2. A z eperjesi kol
légiumban 13 tanuló : Forberger Samu, Lersch Márton, Orphanides Károly, 

óriási munkához, melly a magyarországi protestantismusnak mind politikai, 
mind belső fejlődésének történelmét tárgyazza. E mű az által is nagy érdek
kel birnnd, mivel a magyar protestantismus története, az összes protestan-
tisjuuséval szoros kapcsolatban van. Ez okból, hogy a külföld is olvashassa 
azt, az eredeti magyar szöveg után német nyomtatásban is szükséges leend 
azt kiadni. Illy óriás munkát egyes ember nem teljesithet, azért az indítvá
nyozó minden protestáns embert, felszólít adatok gyűjtésére, kinek csak al-

Chovan Károly, Török Kálmán, Strauch Albert, Jamnitzky Péter, Mauritz 
Rudolf. — 3. A késmárki gymnusiumban 7 tanuló : Emeritzy Viktor, Nauer 
Pál, Róth Márton, Scholtz Albert, Alexy Sándor, Feszt Gyula, Valentfny 
Samu. — 4. A soproni lyceumban 14 tanuló : Thebusz János, Poszvék 
Sándor, Petz Ernő, Torkos László. Török Ottó, Kund Samu, Magassy 
Dénes, Hammerstein Károly, Szomora Bertalan, Simonidcs János, Rajos 
Károly, Lehr Zsigmond, Fugh Károly, Horváth Sándor. — 5. A selmeczi 

kalma van honn vagy külföldön valamelly köz avagy magán könyvtárban Jgymnasiumban 5 tanuló : Kovalovszky Imre, Bellus János, Szlinka Mihály, 
adatokat gyűjteni, kik legalább az ezen ügyre vonatkozó okmányok, kézirn- Masztis Lajos, Allmann Endre. — fi. A szarvasi gymnasiumban 4 tanuló : 
tok, nyomtatványok regestáit s számainak feljegyzéséi semmiesetre el ne Simon Péter Pál, Melczer Kálmán, Viczián János, Petrás Pál. — A r o s i -
mulaszszák. E czim- és számszerinti feljegyzést a „Pro t . Egyh. s Isk. lap>*-
ban közzé téve, útmutatásul szolgáland azon okmányoknak eredeti vagy má-
solatbaui megszerzésére. Szólittassniiak fel továbbá a lelkészek, egyházi 
jegyzők és levéltárnokok a gondjaikra bizott levéltárak-és jegyző- , valamint je len iskolai másodfélévi vizsgálatai jul . 14-, 17- és 21-ik napjain lesznek 
anyakönyvekben az illető gyülekezetek keletkezése és maiglani története j * 
körüli kutatásokra és az adatok összeállítására. Úgyszintén szólittassanak 

nyói gymnasiumban 3 tanuló : Mijavetz László, Sknmla Róbert, Gyura 
Adolf. 

A (A pesti kegyesrendi gymnasium) bekebelezett magán tanulóinak a 

I p a r . g a z d a s á g , kereskedés . 

© ( Válasz a kiáltó szóra.) flly czimű czikket irt Nagy Lajos ur, az ér-
nielléki borkereskedő társulat alakító választmányának elnöke, a Bor. Lap.-
ban, mellyböl a következő sorokat közöljük. „ H o g y egy nagy terjedtségü 
borkereskedőtérsaság jöhessen létre, a szükségesebbek legszükségesebbje 
kérdésen kivül a bortermelők gyakoribb öszszejövetele, s azt elérni más-
kint alig lehet, mint bor és szőlőkiállitás utján. Ez vala nézetem, a midőn 

aztán az igy begyült adatoknak egy nagy egészszé kidolgozására, ismét ké-i a m u ^ t legelső érmelléki borkiállítást inditványoztam, a mit a helyes 

fel az esperesek és egyházmegyei-jegyzők és levéltárnokok, hogy megyéjük 
területéu valaha létezett, időközben keletkezett vagy feloszlott s jeleuleg 
fennálló bár még olly jelentéktelen gyülekezeteknek is történetét felderítsék 
és raegirják. Mindezen adatok és részletes történetek uztán küldessenek in-
gyűjtés és őrizet végett a pesti protestáns egyetem — addig pedig mig ez a 
kegyes óhajtások sorába tartozik—a pesti protestáns papnöveldének, tűz ellen 
vasajtó- s ablakok, ugy köragaszokkal ellátandó levéltárába. 'Evek multán 

pességü szakférfiak lennének megbizva, az egész magyarországi protestan
tismus nevében és költségén. — Óhajtjuk, hogy ez indítványnak minél előbb 
legyen foganata. 

-+- (Berecz Károly szerkesztése melleit „Tárogató") czimü vállalat fog 
megindulni, melly, mint a „ H f . " irja, mindenféle ágyukkal, puskafüsttel és 
csapatokkal lesz tele, a mennyiben t. i. ezek a szép dolgok ott mind le lesz
nek rajzolva. A vállalat öthetes füzetekben jelenik meg, s "Werfer K. Kassáról 
ide áttelepedett nyomda-tulajdonos fogja kiadni. Egy füzet ára 80—90 kr 

tapintatu tisztelt választmány, tétova nélkül elfogadott, s habár közbeesett 
körülmények miatt, nem ugy lett is rendezve, a hogy elméletileg óhajtottuk, 
de ha csak annyi elismerést érdemel is az, hogy káros nem volt az Ermel-
lékére, ösztönül szolgál egy jobban rendezett kiállítás szervezésére. Ennél
fogva mert alkalmat óhajtok szerezni olly összejövetelre, a mellyen meg
vitatva legyen, minő alapon kell egy ollyan társulatnak alakulni, melly a 
vidék minden bortermelője háláját érdemelje meg. S mert nékünk bor dol
gában legelsőben a belső organisatiót, a szőlőtő nemesítéstől a palaczkfuvá-

(A„különféle Papi dolgozatok") uj folyamánnk cls.í füzete megjelent, j 8 ' g kell rendbe hoznunk, s mivel a külföldi bor körüli értelmiség mind ma
gasabbra megy, a mi borkörüli ismeretünk pedig mind alábbszállott, - an-* 
nálfogva nekünk a világpiaezon egy megszokott borral kell versenyre • ) Líí<1 ennek bővebb ismertetését a V. U. 1858. évi 87. 38. szamaiban. 



lepnünk, s nemcsak visszaszereznünk a régi lengyel borpiaezot, hanem 
tért foglalni a világ minden részében, most midőn a külföld értelmesen ké
szített bora drágán is elkel, holott a magyar bor olcsón sem talál vevőre : 
önkint következik, hogy mindaddig, míg ki nem gázoltunk azon önhittség
ből, hogy a mi boraink legjobbak, borainkat a nagy s pénzes borivó közön
ség Ízléséhez nem alkalmazzuk, vagyis a nemesebb szölőfajoknt nem válogat
juk, ügyes kádárokat, pinczemestercket nem nlkalmnzunk : egy ollyan Er-
mellékbe illő borkercskedéssel, melly képes legyen a bornemesitésre kitűzött 
módon szüretelőknek, a must teljes értékén felül ösztöndijt adni, i azáltal a 
bor nemesebb termelését versenyre ébreszteni, s az igy tudományosan készí
tett borainkat ügynökeink által nem viszszük a vilagpiaczra, mig csak apró 
borcsarnokocskákkal itthon próbáljuk szerencsénket keresni, az Érmeilék 
bortermelőin segiteni képesek nem lehetünk, s nem leszünk. Ez évi borkiállí
tásunkat Debreczenben óhajtanám tartani, s arra nézve addig is, mig a tisz
telt választmány beleegyezését megnyerném, kinyilatkoztatom, bogy a 
borkiállítás alkalmával a n. m. Helytartóságtól engedélyezett közgyűlést is 
meg fogom tartani. A z érmelléki borkiállítás helyiségéül a debreczeni casinó 
elnöke t. Simonffi Sámuel ur , ki egyszersmind köztünk válaszmányi tag, 
nem csak kényelmes tereméit ajánlotta fel szives készséggel, hanem még a 
borkiállítás elrendezésébeni közreműködését is megígérte. Ennélfogva ezen
nel felhívok tírmelléki borász ntyáukfiaival, Ottomántól kezdve Tassad kör
nyéki minden rendű szőlészt, legyen szives kijelenteni, ha vájjon a mi óhajtá
sunk testvéri kézfogással vállat vállhoz vetve, egy ,;Ermelléki borkereskedő 
társulat"-ot akkitani, találkozik-c az önök szándokával? Éa ha — a mit nem 
kétiek — Önök igent mondanak, s ha velem parancsolnak, még e hó folytán 
személyesen is szivesen felkeresendem Önöket előleges értekezlet végett is. 
Minthogy azonban az alapszabály értelmében a közgyűlést hat héttel előre 
kell kihirdetnem, a borkiállítás alkalmával a debreczeni Lörincz napi vásár ide
jén óhajtom a közgyűlést tartani; a folyó június havát azért vagyok bátor 
határozottan kijelenteni, mert akkor a felső-érmelléki ügyfeleinktől nyert 
értesítéseket is a választmány elé terjeszteni, s onnan tul a közgyűlés fe
lett, s borkiállítás körül szükséges intézkedést a választmány közreműködé
sével, s meghagyása folytán kötelességem Bzerint teljesitendem." 

0 ( Vi'dact Utcán gazdasági gépgyárát) egy alakítandó részvénytársa
ságnak átadni indítványozó, annak mostani vezetője, Jankó Vincze. Ezt 
az okból teszi, mivel az üzlethez kellő tőkével nem rendelkezhetik, részint 
pedig mivel a vállalatot közérdekű dolognak tartván, óhajtja, hogy azt egy 
társulat venné át, melly a mai időkben legképesebb volna azt felvirágoztatni. 
Ez indítványt, a Magy. Gazd. Egylet igazgató választmánya által e gyár 
megtekintésére kiküldött választmány helyesléssel fogadta. Ennélfogva az 
indítványozó az ügyet a közönség elé terjeszté s annak felkarolását hazafiúi 
pártolásába ajánlja. Allitásakint a részvényesek e vállalatnál 15—20 száza
lék osztalékra bizton számíthatnak, azon egyéni előnyöket nem is emiitvén, 
mellyekben gépvásárlások és javítások esetében egyes részvényesek része
sülni fognának. De ez intézetnek illy átalakulása erkölcsi hatással is lenne a 
gazdaközönségre. E g y testvérintézet keletkeznék ez által, melly a Magy. 
Gazd. Egyesülettel kezet fogva, kiszámithatlan befolyást gyakorolhatna gaz
daságunk fejlődésére. A z üzlet által igénybe vett tőke átlagos számitás sze
rint 250,000 ft., de mivel néha több is szükséges, a társulatnak 300,000 ftra 
kellene alakulni. A társulatnak a tulajdonostól a gyárt ugy mint vnn, tény
leges s szenvedőleges állásával kellene átvenni, s azon összeget, melylyel a 
tényleges állás a szenvedőt meghaladja, a társulat a tulajdonosnak készpén
zül fizetné ki, azon engedelem mellett, hogy ha e felesleg, 80,000 ftra rúgna, 
evvel a részvénytársaságba a tulajdonos is beléphessen. Hogy minél többen 
járulhassanak a társulathoz, a részvények 200 ftosak lehetnének. Korismics 
László ur c részben közbejárását ajánlván fel, mindazok, kik a társulat rész
vényesei óhajtanak lenni, ő hozzá intézzék nyilatkozatukat, hogy milly mér
tékben és mi föltételek alatt készek a társulat alakításához járulni. Mihelyt 
az alakulhaiásra szükséges 200,000 ftra terjedő ígéretek érkeznek be, azon
nal ki fog eszközöltetni az engedelem az aláírási ivek kibocsáthatására. 

A (Serhütögép.) A kaposvári (Somogy) fogadós, Bárány Gusztáv egy 
serhütőgépet talált fel, mellyet lehet borhütésre is használui, mellyben az 
ital 10 perez alatt jéghideggé lesz. A gép egyszerre 125 itezét fogad magába 
s 30 pftba kerül. 

(A gépgyártás) az ausztriai birodalomban, az utóbbi 20 év alatt olly 
nagy előmenetelt tett, mint az ipar egyik más ága sem. Tulajdonképeni 
gépgyár 1841-ben 20 állt fenn, mellyekből 8 gőzgépeket készített; 1857-ben 
pedig c gyárak száma 86-ra ment, mellyek közöl 25 gőzgépeket állított elő. 
1825-től 1841-ig bezárólag 152 állógép készült a birodalomban 1648 ló
erővel; holott 1857-ben magában 316 jött létre 5376 lóerővel. A z egész ter
melési érték ez évben 36,178,800 ujftot tett; a gyárakban 12,400 munkás 
dolgozott, melly szám a kisebb gépműhelyekben s a vasutak műhelyeiben 
foglalkozó dolgozókével 25,532-re ment. 

koz intéze tek . egyletek. 
/ \ (A magyar Akadémia) természettudományi szakülése június 20-án. 

Dr. Török József Debrcczenből Debreczen földtani viszonyairól értekezett, 
minek folytán most már annak kulcsát is birjuk, miért készülhet Debreczen
ben annyi salétrom és olly sok j ó makrapipa. — Schirkhuber Mór beköszöntő 
beszédét tartotta, mellynek tárgya volt a természettudományok körében tett 
kísérletek előhaladása s eredménye. Indítványozó, hogy az Akadémia Év
könyveibe a magyar tudósok kísérleteit s felfedezéseit rendesen felvenné, 
hogy ezeket a külföld is tudomásul vehetné, a magyar nevet ismerni tanulna, 
s nem szamitna bennünket többé a terra incogniták közé. Ez indítvány egy

hangú helyeslésre talált s a méltóságos elnök hgyolmeztcté az illető szak
osztályokat, hogy annak alkalmazására gondot fordítsanak. — Weiss János 
levelező tagnnk a kerckényckröl irt értekezése, ki lesz nyomtatva az Akadé
mia Érte8Ítöjébcn. Egy mugát megnevezni nem akaró hazafi nz Akadémia 
pénzalapjához 525, az Akadémia épületének költségére pedig 203 ft. 54 kr. 
ujp. küldött be. Az Akadémia két külföldi tiszteletbeli tagjainak levelét ol
vasták fel. A z egyik lUignettől a fraticzia akadémia titkárától, a másik fíau 
Henrik heidelbergi tanártól volt. Ez utolsó szép latinsággal irt levelében 
különösen kiemclé, hogy míg Németországban nz illy intézetek n tudomány
nak csak egyes ágát mivelik, addig a magyar Akadémiában az emberi tuda-
lom egész köre képviselve van, miért is ez az ismereteket nagyobb öszhang-
ban s az élettel szorosb kapcsolatban álló módon terjesztheti. 

0 (A pesti egyetemi könyvtár) az 185°, T-ki iskolai év végével 79,875 
kötet könyvet bírt, melly szám az 185 ' 8-ki iskolai év végéig 80,955 kötetre 
szaporodott. A Frank-féle könyvtár is itt állíttatván fel, azért a mult év 
október elején az egyetemi könyvtárépület 94,636 kötet könyvnek adott he
lyet. A birodalomban csak 4 főiskola bir nagyobb könyvtárral, u. m. a bécsi 
149 ezer, a páviai 130 ezer, a prágai 120 ezer és u paduai 120 ezer kötettel. 
A pesti egyetemi könyvtár az államtól évenkint 10O0 ftot húzott, melly 
összeg 2000 ftra lőn emelve, s könyvek szerzésére fordítandó. E könyvtár 
nyilvános olvasó-teremmel is bir, mellyet az 185 7

 s-ki iskolai évben 10,314 
olvasó látogatott. — Meglepő azonban, hogy mig 1858-ik év első hónap
jában 5594 olvasó nyitott be a terembe, addig a jelen év ugyanazon öt hó
napja alatt csak 5424 fordult ott meg. Mi ennek az oka? — a tudomány
szomj enyhült-e meg, avagy tán az ifjúságot más valami vonja el a tudomá
nyos könyvek mellől?! 

A (.1 pesti tudom, egyelem) alnpittatásának éviiapját jun. 26-án ünne
pelték meg. Ugyanis 9 órakor az egyetem uján feldíszített templomában 
isteni tisztelet tartatott, mellyen a négy tanszaki tanári kar szép számmal 
volt képviselve, nem igy nz egyetemi ifjúság, melly alkalmasint nem volt 
megelőzőleg eléggé értesülve az ünnepély fontosságáról. A z egyetemet Páz
mán Péter alapitá 1635-ben, Mária Terézia királyné pedig virágzásba hozta. 

ci (Fehérvári gasdasági egylet.) Fehérmegye számos főuraiból és jeles 
gazdatiszteiből jun. 19-én tekintélyes gyülekezet jött össze Székcs-Fchér-
várott a megye termeiben, hol a megyei főnök ur elnöklete alatt felolvasták 
a keletkező gazdasági egylet alapszabályait, mellyet délután a bizottmány 
bővebb tárgyalás alá vett. Ezek szerint nz egyletnek tagja lehet minden fed-
hctlen életű honpolgár; a tagok évenkint 6 ftot fizetnek, az alapítók 200 pftot 
kötnek le. 

Balese tek . elemi c sapások . 

— Fekete-Tör ó{ (Délbihar), június 20-ról borzasztó árvízről veszünk 
tudósítást: „Jelen soraimat a legnagyobb árviz közepett irom. — Hely
ségünket a legnagyobb elemi csapás érte, melly minden eddig e helyen ta-
pasztalt áradásokat rendkivülisegénél fogva felülmúlt. 

Helységünk fekszik Délbiharmegye tenkei járásában az úgynevezett 
J F.-Kiirösvölgyében, melly folyam ezelőtt is hirtelen áradásai és kártételei 
í miatt a magas kormány figyelmét annyira igénybe vette, hogy annak szabá
ly../:, -át elrendelte. — Igy alakult meg az úgynevezett n.-szalontai Körös 
szabályozó-társulat, mellynek feladata a két Köröst (u. m. az úgynevezett 
Nagy-Köröst, melly N.-Véradót mossa, és a Fekete-Köröst) szabályozni. 

A szabályozás által több rendbeli czélszerü átvágás tétetett is, ugy 
szintén a vizfoíyaniát akadályozó számos vizimalmok a folyamról elháritat-
tak. — A pártolás is megkezdődött, — de a helyett, hogy a tervezett mind 
két oldali pártolás egyszerre párhuzamosan folytattassék, csak a folyam N. -
Szalontát s környékét védelmező felpartolrisát vette munkálatba; s azt hely
ségünk felső végéig el is készíttette, elzárván ugyanott az úgynevezett 
Gyepes folyó torkolatát, melly árvizek alkalmával hason mennyiségű vizet 

! képes volt befogadni. 
Helységünk tehát szerencsétlen fekvésénél lögvu egészen a viz közé 

I szorult, lakostársaim j ó előre belátván a reánk várakozó nagy csapást, a kö-
jzöttunk működő mérnök urat gyakran figyelmeztették ezen fél rendszabály 
[ártalmára; hasztalan; — lakostársaim, kik a pártolás nehéz munkájában is 
résztvettek, zúgolódva ugyan, mintha saját sirjokat ásnák, munkájoknt tel
jesítek. 

Fájdalom! nem is csalódlak, mert pár napi folytonos esőzés után, a leg
szebb vetésekkel és rétekkel diszlő határunk, helységünkkel együtt irtóza
tosan elöntetett; annyira, hogy nem hiszem, lenne öt lakóház az egész hely
ségben, mellynek belseje szárazon maradt volna, annyival inkább, inert mind 
két templomunkat, mellyek pedig emelkedettebb helyen vannak, szintén el-
önté az árviz. 

Irtóztató volt, az emberek vészkiáltásait hallani, a legnagyobb szeren
csétlenség közepett mégis az az egy volt j ó , hogy az áradás nappal érte el 
felső fokát, igen jó l esett látnunk, mint tört magának utat két csendőr, vi
gasztalva, szabadítva, és biztatva a lakosokat, szemem láttára szabaditánnk 
" " ' - egy velem átellenben lakó idős izraelita nőt,kinek háza pár perez múlva 
félig összedőlt; — majd ismét sirás ütötte meg fülemet; haliam, hogy ez 
szomszédomnak ólastól együtt vitte el sertéseit az árviz, majd másik ismét 
vizbe fult sertését panaszlotta. 

Emberélet még eddig nem esett áldozatul, de hogy lábas jószágaink
ban sok kar történt, azt tudom, sőt mi legkeservesebb, aratásra legkisebb 
reményünk sincsen. 

Ezelőtt szinte egy hóval, az euilitett Gyepes folyam újra kinyitásáért 
esedeztünk a nm. helytartóságnál, talán most látván irtóztató nyomorunkat. 
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szivére veszi kérésünket; — most hallom épen lakostiírsaimtól, hogy szom
széd Talpas helységben is megkondult a vészt hirdető harangszó, — Istenein! 
hát ott mi történhetett? itt tudom, hogy minden ember aggodalommal vizs
gálja házát, mellyik perczbe fogja eltemetni egész családját; magam is ezek 
közzé tartozom. — Sebess Ferencz, közbirtokos. 

— (Az árciz Temesvárott és a Bánságban) olly iszonyú mértékben 
dühöngött a Temes és Béga vizek völgyében junius 17—25-ke között, a 
minőre legidösb emberek sem emlékeznek. Levéltári adatok szerint csak 
az 1769-diki árviz lett volna a mostanihoz hasonlítható. A vészt folytonos 
esőzés) és felhőszakadás okozta. A közlekedés mindenfelé megszakadt; az 
árviz alá került területet a ..Delejtü" mintegy 60,000 holdra számitá. A 
vasúti közlekedés Temesvár és Báziás között megszűnt; a vasúti töltések 
helyenkint igen meg vannak rongál va.Emberhalálról is tanúskodik több eset. 
A z anyagi kár felszámithatlnn, s a hatóságok legerélyesb intézkedéseit veendi 
igénybe. 

0 (Jégverések.) A Vértesalján Csabdi, Tarján, Al- és Felesuthon a 
szőlőket borzasztó jég érte. A tetemes kárból kevés volt biztosítva, de mégis 
több, mint tavaly, mi a biztosítás örvendetes haladására mutat. A Tiszán tul 
Körtvélyes, Fegyvernek, Kákató és Kardszag vidéke hasonlóan sokat szen
vedett jég által. (B. II.) 

& (A jégverés) Gyulát június 2-. 3- és 4-én mindennap meglátogatta 
délután, de keskeny pasztában vonulván át, nem igen sok kárt okozott. A 
jun. 17-én Kenderesen, Szászberegen és .Szolnokon esett jég nagy károkat 
okozott s különösen az első két helyen akkora volt, hogy a jeget másnap is 
csomókba összefagyva találták. 

— Kalocsáról írják : Egy itteni szegény asszon)' a mezőre meut dol
gozni, s '2 gyermekét, kik 4 és 5 évesek valának, a munka folyása alatt a ha
tárban levő nádkunyhóba tette, véletlenül egy csomag gyufát is ott hagyva 
a kunyhó ajtaját rajok zárta. Azonban mi történt? Mig anyjuk a dolgát vég
zené, a gyermekek hihetőleg a gyufával játszottak, melly meg is gyuladt, s 
hogy kezüket meg ne égessék, szétdobták. Igy a nádkunyhó rövid perczek 
eltelte után lángba borult, s a magukat védeni nem tudó gyermekek, a tüz 
áldozatai lettek. A füstbe borult kunyhót az anya látván, rémülten futa 
gyermekeit megmenteni; dc midőn a kunyhó ajtaját feltárá . . . . a két gyer
mek a tüz parazsa által tiszta koromfeketére volt égetve. 

M i a j * á gr ? 
— (Hollósi/ Kornélia művésznőnk) — mint a „Dclejtü" irja — szabad

ságidejét használva, most Temesvárott mulat. Buziásra akart rándulni, az 
ottani fürdőben hangversenyeket adandó, de az árviz meggátolta. 

© Fői. Farkas Ferencz nagyprépost ur Székesfehérváron a papnöveldéi 
templomtorony órájára 1000 pftot ajándékozott. Az órát már feltették. 

+ (A régi kétkrajezárosok), július végével kivétetnek a forgalomból. 
4- (A lánczhid előtti tér fővárosunkban) sétánynyá fog átalakíttatni. 

E czélra szakértő bizottmány van kinevezve, melly Prohászka főkertész fel
ügyelete alatt működését augusztus hóban kezdendi meg. — A főváros tága
sabb utczáinak fákkali beültetése is, mint erősen beszélik, csakugyan létre-
j ő a jövő őszszel, hacsak valami fontosabb dolgok meg nem .. kadályozzák 
e rég pengetett és ujdondászilag sokszor megénekelt terv kivitelét. 

+ (A városligeti tón úszkáló két hattyút) a kijáró publikum olly kíván
csisággal bámulja, mintha legalább is két hadihajó volna. De ugy látszik, 
büszkék is rá e hófehér állatok; olly méltóságteljesen úszkálnak fel s alá, 
mintha mindegyiknek melle a raagentai csatában nyert érdemkeresztektől ra
gyogna. A tóban szép kis házikójuk van, melly a gyermekek tetszését még 
jobban megnyerte, mint maguk a hattyúk. 

+ (Bqjkay gépszinházát,) melly eddig a városliget mellett gyönyör-
ködteté a gyermekeket, a „Paris városához" czimzett vendéglőbe teendi át. 

•+- (Závár helységi néptanító, Zách) huszonnégy odavaló gyermekből 
zenctársulatot alakított, s e fiukat öt hó alatt fuvóhangszereken annyira ki
képezte, hogy hangjegyekből a legnehezebb operarészeket eljátszszák, még 
pedig a legdicséretreméltóbb szabatossággal. 

-f- ( Villám ütés hatása.) A farkasdi pusztán m. hó 2^-án erős zivatar 
volt. Egy szabadban levő földmivelő család az égihábom elől két fa alá me
nekült, hova a villám csakhamar lecsapott, melly a gazdát és nejét elszédité, 
a másik fa alatt pedig nevelölányukat ngyonüté, s édeslányukat a szolgáló
val együtt megérinté. A két előbbinek képe azonnal elkékült, s a haj homlo
kukon leperzselődött, fejők tetején pedig égfelé meredt; az asszony kendőjét 
a villám letépte fejéről és lábához dobta; a két lánynak csak czipóje égett el, 
a pár nap nmlva a villám által érintett bor lehámlott testükről, Állitásuk 
szerint a lecsapott villámot egyikük sem látta, s a dörgést sem hallotta. Lá
buk pár óráig meg volt meredve, s egy égésseb fájdalmát érezték hátukon 
és lábaikon 

4- (Két eredeti elnevezés.) A napokban Uj-Szegcden megnyílt körjáté
kot (Ríngelspiel) — irja a „Sz . I I . " — ott komédiás-malomnak nevezik. Né
melly vidékeken meg ördög loeának hívják. E g y debreczeni civis pedis? a 
távirda-sodronyt „szóhajtónak" nevezte cl. Ez elnevezéseknek meg kell adni, 
hogy van bennök valami találó. 

4- (Vértesaljáról) irják, hogy e vidéken a disznóvész a legiszonyúbb 
módon kiütött, s már több helységben roppant pusztításokat tett A hatósáo-
még eddig semmi gyökeres gyógyszert nem tudott a vész megszüntetésére 
rendelni. 

4- (Irtószer a svábbogarak és tücskök ellen.) Tjabban azt a fölfedezést 
tették, hogy a póns (borax), melly sem embernek, sem állatnak nem árt a 
svábbogarakat és tücsköket rögtön megöli. 

© (A gyulai nyári országos vásár) a mostani vásároknál népesebb és 
élénkebb volt, kivált a szarvasmarha, de méginkábh a lóvásár. A nagyobb 
kereskedők is szokottnál több vevőnek örvendtek; mivel a helybeli kereske
dők olly magasra csigázták czikkeik árát, hogy a vásárra jöttéktől kért ár 
olcsónak tartatott. 

(Nagyváradon az eső), mint jun. 21-ről irják, teljes 57 óráig esett, 
mintha csak öntötték volna, és a Köröst annyira kiárasztá, bogy az 1851-ki-
hez hasonló árvíztől lehetett tartani. A viz több apró hidat el is hordott s a 
hatóság a fenyegető veszély lehető eltávolítására minden intézkedést meg
tett. Az eső nz utakat ia elrontván, e miatt a nagyváradi vásár is a szokott
nál néptelenebb volt. 

Z\ (A rablás Szolnokon) ismét virágzásnak kezd indulni. Gyakran for
dulnak elő betörések boltokba, raktárokba, honnét nemcsak pénzt mert 
ez fájdalom kevés van — hanem lisztet, zsirt s egyéb czikket is, minek csak 
értéke van, elemelnek. 

(A szolnoki vasutindóház) a várostól félórányi távolságra esik s mi
vel sem csinált ut vagy járda nem vezet oda, sem egyéb közlekedési eBzkoz 
nem szolgál az utas kényelmére : azért igen óhajtandó és a válalkozóra ju
talmazó volna, társaskocsik felállítása — maga az ut pedig majd csak vala
hogy megjavulna magától is, ha látja, hogy teljességgel épen senki nem 
akarja megépíteni! 

Hh (A^ ürgéket) pedig ugy lehet könnyen kiirtani, ha lyukaikat kutya
tejjel bedugjuk; az c növénynyel bedugott lyukakban az ürgék megdöglenek. 
E fölfedezésre ugy jöttek, hogy Bélán egy kis lány virágos kertében egy ür
gelyukat még pedig történetesen kutyatejjel bedugott, hogy az ür^e ki ne 
jöhessen többi virágait rongálni. E körülmény figyelmet gerjesztett a fvei'-
mek szüleinél, s ugy jöttek rá a titokra. 

Ö (Lószelidités.) Állítják, hogy a ki medvezsirt hord magánál, a l e « -
bokrosabb lóval is könnyen elbánik. Neusz-ben egy lovászmester szintén iílv 
szert kért a gyógyszertárból, hol azonban e ritka szer épen nem levén kéz
nél, disznózsirt adtak neki. A lovászmester medvezsirt vélvén másánál lenni, 
egy bokros lovat szépen fólnyergelt és lovagolt azon a nélkül, hogy az állat 
e vele szokatlan bánásért, csak egy mozdulata által is tiltakozott volna. 

A (A társulási szellem) Pozsonyban is már beférkőzött az iparosok 
közé. Többen társaságba álltak, raktárt nyitottak, honnét a jobb vásárokra 
is küldenek árut 

® (A föld leszakadt) a győri piaezon egy ember alatt, ki ez eseményt 
följelentő, s midőn ennek folytán a helyszínén fürkészéseket tettek, a lesü-
lyedt helytől mintegy két ölnyi távolságra egy csontvázat, több érezgombot 
és egy darab vasat találtak a földben. Érdekes tárgyak a ré'riséí'buvá-
roknak. 

A (Fazsindelyes háztetők elpusztítására), czélszerü intézkedést tett a 
városi hatóság. Maholnap egy illy ház sem lesz Pesten g a most élő nemze
dék tán azt is megéri, hogy Pest minden utczája el lesz látva földalatti csa
tornával s az utczák némellyikét nem fogja ékteleníteni olly bűzös folyócska, 
melly a házakból kiömlő tisztátlan vízből gyül össze és örömest lefolyna va
lamerre, ha lehetne. 

(A gyümölcstermés Ausztriában) az idén igen csekély lesz, mi okból 
az oda gyümölcsöt kiküldeni szokott magyarországi helyek, különösen Győr 
vidéke, szép bevételre számithat e czikk után. 

-r- (Csudagyermek.) Hamburgban egy kétéves gyermeket mutogatnak, 
ki csak olly magas, mint más hasonkoru gyermekek, de olly kövér, hogr 
sulya az egy mázsát meghaladja. Mi lesz még belőle, ha megnő! 

(A rizsnek ára felszökött.) Ez is az olaszországi háború eredménye, 
mivel most e czikket onnét nehéz szállítani. A konyhán még csak könnyű 
nélkülözni a rizst, de mit csinálnak most már azok, "kik areznk festésénél a 
rizsport mellözhetlennek tartják? 

A (A tűzokádó Vezúv) tölcséréből hónapok óta folyvást patakzik a 
i.iva s jun. 4-től fogva tetemesen nagyobb mennyiségben. A körüle levő tér 
már egészen el vau öntve s csak egy helyen lehet feljutni a hegyre. 

+ (Óriási ágyu.) Egy liverpooli gyáros az angol kormánynak páratlan 
ritknságu ajándékkal kedveskedett. Ez egy huszonkét tonna (egy tonna = 
20 mázsa) nehézségű ágyu, mellynek golyója három mázsát nyom, s megtöl
tésére 78 font lüpor szükséges. 

+ (Csatatéri curiosum.) Reíschaeh tábornok csípőjébe a ma»entai csa
tában egy golyó fúródott. A lövést egy zuáv tette, ki fegyvere elsütése előtt 
a serege élén rohanó tábornokra czélozva, ezáltal jól kiveíietöleg, igy kiálta: 
„ E golyó önnek van szánva, tábornok ur!" És a zuáv igazat mondott. 

© (A repezeréléseket) Gyulán a tavasz elején valamelly veres bogár 
lepte el olly nagy mennyiségben, hogy sokan vékánként szedték össze és 
pttsztitották ki; jelenleg azonban ngy látszik, hogy az eső ezt is elverte. 

(Magyarország orvosi kara és gyógyintézetei) A mostani Magyaror
szág 8968 községéből 6729-ben nem részesül a lakosság orvosi segélyben és 
igy 3,325,885 egyén van orvosi segély nélkül. Van Magyarországban 946 
orvos, 1077 seborvos, 1708 bába, 142 állatorvos, 456 gyógyszerész s ez mind
össze 4329-et tesz ki. És igy egy orvos minden 8,573, e g y sebész minden 
7,530, egy bába minden 4,748 lakosra, egy állatorvos minden 57,216 baromra 
és egy gyógyszerész minden 17,796 lakosra esik. Budapesten találtatik 218 
orvos, 107 sebész, 267 bába, 15 állatorvos és 23 gyógyszerész. A g y ó g y 
szertárak közöl 445 polgári, 11 pedig az irgalmas szerzeté. A 406 beteg ápoíó-
intézet között 343-nak alapvagyona összesen 3,840,133ft. 35 kr. p.p.-re megy, 
töbW 63 még eddig nem mutatott ki alapot. A z országban 135 ásványvíz 
fürdő és 595 gyógyforrás van használatban — és igy egy igen nagy része a 
gyógyvizeknek használtatlanul áll. 



Levelezés. 

B é c s i levél . Június 27. (Piros pünkösdön kezdi, de azután szintén 
bekanyarodtk harezbu és háborúba. Lehet is ennek ettentállnt?) Pünkösd, 
pünkösd, piros pünkösd, rózsaszín ünnepe a gyermekeknek, Bécs „kirtag"-}*'. 
. . . fény, virág, kedély, mézeskalács és forróság tekintetében be elmaradtál 
a mult mögött! A tulipiros falusi lánykák, a mosolygó arezti, hármas tokáju 
„ g ő d ö k " s harsogva kaczagó őskedélyességü „godel"-ek, a járó kertté öltö
zött szemérmes vidéki kisasszonyok, a keztyübe erőszakolt, keményített szi-
várványnyakkendőjü bámész-ifjonezok s a négykerekű bárka, melly elé a 
szomszéd saraglytíból ingyen szénáskodó, kihevert fényes szőrű jármos lovak 
vannak fogva, mig a bakon a kocsissá improvisált molnárlegény s inassá he
venyészett „ h e h bcli" orgonataposó magyarázgatja egymásnak, hogy mennyi 
kőkóczka van itt a földbe ékelve, mennyi bárány fogy cl ma a székvárosban, 
ide nem számítva azt a rengeteg salátát, meg azt a tenger sört stb., mind, 
mind Bzemélyesitői és staflageja e kedélygazdag jeleneteknek, kevés kivétellel 
otthon maradtak, a Bécset környező számtalan —ing, —tzing, —ling, —ring 
és —singjeikben. (Pentzing, Liesing, Hietzing, Speising stb.) 

Ki Bécset ezelőtt nem ismerte, még mindig feltűnő elevenségeinek 
találta volna a bérmálás napjait s a sz. István temploma, e kővé meredt ima, 
nem panaszolhatik, hogy kevés hivet látott magas, barna ivei alatt; de a 
korcsmárosok annálinkúbb panaszkodnak, s méltán, mert, he j ! . . ; . nem is 
ünnep az,a hol a vidániitó alkohol nem buzog fel, vigaszára ennek a szegény 
nemzedéknek. 

A déli vaspálya, Bécs villegiaturájának e hatalmas ütere, a paradicsomi 
Brühlbe, a bájos Laxenburgba, a kaczérBadenbe, a nagyszerű Semraeringre 
vezető ut, nem mutat e perezben illy mulatni siető karavánokat; az jelenleg 
a közönség előtt zárva van, B csak államczélokra vétetik igénybe. 

A székvárosi faluzók s a landpartie-maniakusok raja tehát az Erzsébet
pályán nyugatnak özönlik most, mellynek festői vidékei csakugyan méltat
lan elhanyagoltatást vethetnek a bécsiek szemére; no iszen, ki is pótolják, a 
mit elmulasztottak; hisz, az egészen járatlan ország, mondják, a hol az ada
goknak özönvizelőtti roppantsága kifizeti az uti-pénzt, a hol a sör még a 
csapról foly — more elapso; a hol bennünket alig ismernek, s a hol a leg
pompásabb néptiinulmányokban fürödhetiink; meg is áll ez a kíváncsi 
nagyvárosi nép, ha piros mellényt, czipőtlcii parasztleányt, vagy füstölgő 
fapipát lát, megbámulja, a kis csibék hogy szopnak kotló mamájok szárnyai 
alatt, s csodálkozik botanikus ismeretein annak a „gyomlá ló" Zsuzsannának, 
ki olly természetes tapintattal tudja megkülönböztetni a lósóskától a káposz
tát. Részünkről ezek a jó, romlatlan földmivelők megütköznek tán ezen a 
fura gúnyába bujt városin, ki ellepi hegyeit, leányának állát megcsipkedi, 
s fiait „fremdenführerekké" képezi ki; a becsületes korcsmáros mély szám
tani egyenletekbe mélyed, s a jövőre nézve dicséretes dolgokat tesz fel ma
gában; a bécsi pedig késő éjjel fáradtan, éhesen, de „fidel" j ó kedvvel tér 
meg a „hetzról," mellynek emlékein édes odaadással csüng egész a jövő ki
rándulásig; a civilisatió igy hóditja meg lassankint a természetnek egyes 
parlagon hevert momentumait. 

A minden oldalon feltünőleg kifejtett mogyarismus valóságos demon
stratív színezettel bir; a zenekarok s tüzetesen a kintornákegész a megszök-
tetésig foglalkoznak magyar nótákkal, sőt egyes házaló Apol lók olly kimond-
hatlan, kétségbeejtő nyekkenő hangokkal akarják utánozni az utánozhatlan 
czigánvfogásokat, hogy én részemről a legmerészebb kanyarodással kerülöm 
ki az illyen eröszakot. A milanói elegantia most a fiatal Olaszországot zuá-
voknak öltözteti, a bécsiek reményteljes csemetéiket apró csikósokká, huszá
rokká változtatják, a „blauer Ungar," „schöner Ungar," „Huszár," „Hajdú," 
„Zrínyi" stb. czimereket újra befirnájszolták, a boltok ajtajában aczélkoha-
taplós, tulipános dohánytömlők lebegtetik sallangjaikat, a kirakatokban 
magyar történeti képek, s az ismert „sappcrlot" magyar körülírásai használ
tatik az illető kitörés bővebb illustratiójául. E ránknézve hizelgő kultus 
tetőpontját érte el az önkénytes huszárok bevonulásával; majd lenézték 
rólok az atillát, a tarajos sarkantyút, a pörge kalapot meg a bajuszt; ez 
utóbbi gattungból egy pár hatalmas példány volt köztök látható. Mind 
egyszálig karcsú, deli, szép legények s inkább lovaik látszottak ujonezoknak. 

A z nap estéjén, hogy ideérkeztek, hat szállal ebből a huszárfajtából 
találkoztam egy ismert tánezhelyen. Britannikus, a korcsmáros, majdnem 
hasonmászva hordta eléjők konyhája és pinczéje ritkaságait, a közönség él
jenezett, a zenekar nekifanyarodott egy keserves csárdásnak és a fiuk daczára 
a hajmeresztő játéknak, rakták mint annak a rendje, eleinte az itt ismeretlen 
délezeg lassút, aztán hegyébe az alföldi apróst; a delnők között akadt néhány | 
tanulékony elme s fogékony sziv s igy hát később párosával járták, melly 
operatio után bátran visszavonultak a borüveg-bástya mögé, ismert vitéz
séggel és meggyőződéssel ontván vérét a rusti tőkének. — A nagy közön
ségnek ezalatt egy parókás, ingevörös, fehér mellényü ur magyarázgató, 
hogy a huszárok egymásközött anyanyelvükön — mit isznak. Porosz fodrász
legény volt, ki Magyarhonban tanulta a bányászatot s most megy haza ka
tonának. . 

Katona, háború, — ez a thema, a mi körül foly magánkörökben s köz
helyeken a beszéd; a nép-és paradicsomkertben szép kezek készítenek tépést,' 
mellynek szálait nem egy nehéz anyai sziv sóhaja lengeti meg. A z nap esté
jén, mellyen a Mincio partjain vívott véres csatának hire jutott el hozzánk, 
egy nyugalmazott ismerős ezredes mellett ültem, épen a „paradicsom"-ban; 
fia a hnrezolók sorában áll; az öreg ur remegő kezekkel nyujtá át egy kis le
vélkéjét az ő Gusztáv fiának : „Atyám, csatába megyek; keblem dobog, dej 
bátor vagyok. Ha golyó van szánva nekem, ugy csak azon imádkozzál, hogy 

jól találjon; menj cl édes anyám sírjára, a te és az ő emlékével szivemben, a 
ti áldástokkal, tán megkímél a halál. Marimat ölelem, e hajfíirtben osztozza
tok. — Még egyszer, áldd meg fiadat! — " E eorok egyszerűek, de felszá
mítva behatását azon körülményeknek, melly alatt írattak, megrendítők. 
Nos? . . . kérdem, még önnek semmi oku olly vigasztalhatlnnnuk lenni! . . . 
Gusztávtól holnap megnyugtató levelet kaphatok. — A z én fiam, az ön ba
rátja nem él többé — ö a „Hessen" ezredben szolgál és bátor iiu! — Szemeim 
i'lliomál osultak s az ingadozó aggastyánt fogatához kísérem. — Ma hallom, 
hogy Gusztáv elesett; mellét ágyúgolyó zúzta szét. — Illy episodok százával 
történnek ma a székvárosban, ugy mint a birodalom legtávolabb részeiben, 
és a ki tegnap a Práterben hallotta a jodlirozó sógornknt, legalább is azt 
hitte, hogy mindegyik az édesmaga születésnapját ünnepeli. K. T. 

E j a r y v e l e s . 

0 i.t megsebesült ágyú és a huszárvágás. A magentai ütközet után a 
francziák egyik ágyuja, melly felette merészen előljárt, több támadás követ
keztében egészen tüzérek nélkül maradt, kiket a huszárok és a gyalogok 
gyilkoltak le, de az ágyút még sem vihették el, mert a belefogott lovak már 
mind elestek, s védelmére nagy erő érkezett. A francziák e visszafoglalt 
ágyujokon elől a lyuk pereme szélén egy két és fél ujjnyi mély kardvágást 
találtak, mellette pedig a földön egy derékban eltört huBzárkard hegyes 
felét. Az ágyú a sok tüzelés miatt átmclegülvc meglágyult, u huszár kardja 
pedig a csata hevében igen megkeményült. Innét magyarázható ez esemény. 

0 (A vontcsőtü franczia ágyú elfoglalása.) A z osztrák sereg büszkén 
mutatja fel az elfoglalt vontcsövű ágyút, mint a mngentni csatában tanu
sitott vitézségének jelét. Tulajdonkép a tirol vadászezred harmadik zász
lóalja vette azt a sokszorosan töhb francziáktól. E zászlóalj, mint Reischach 
altábornagy csapntosztályának előhada, 11 órakor Magentábn ért s azonnal 
támadásra rendeltetett, jobbról az ut mellett a magentai hid ellen. A z előre 
nyomuló ellenség, bár nagyobb számmal volt, azonnal megállt, szurouyuyal 
vissza veretett s Raviglióig üldöztetett. A zászlóalj Nnviglió folyó mellett, 
jobbra az úttól zárt esatárlánczot képezett. Ez előnyomulás, illetőleg szu-
ronytámadás alatt a zászlóalj egy vontcsövű ágyút foglalt el a francziáktól, 
melly ez időpontig szakadatlanul tüzelt. A z első, ki azt hatalmába vette, 
Lantschner hadnagy volt, ki a tüzért, ki épen az agyút elsütni akarta, kard

jával leszúrta. Naviglio tulparjáii álló francziák gyilkoló tüzet nyitottak, 
melly hasonló élénkségü viszonzásra talált. A francziák azonban több igen 
előre nyomult zászlóaljat elvágtak a fóhadtestöl. A már előbb sebet kapott 
Siberer őrnagy helyett vezényli BrucUner kapitány a vadászzászlóaljat rendbe-
szedte,a magentai vnsutindóháznál állt francziákat hátban megtámadta,elszé
lesztette s ezáltal több elvágott csapatot megszabadított, az elfoglalt vont
csövű ágyút megmentette s a nagyban visszavonuló hadsereghez csat
lakozott. 

(A nehézkórt már kezdik gyógyítani.) Duval franczia orvos a nya-
valyatörőket hidcgvizzel gyógyítja, s azt tapasztalta, hogy a beteg pár hó 
múlva vagy egészen kigyógyult, vagy tetemesen megjavult. Serade brüsszeli 
orvos pedig a nehézkórost estenkint egészen meztelenül a fris levegőre ál
litja, hogy váltólázt idézzen elő; a nehéz kór a váltóláz alatt egészen meg
szűnik, a váltólázt pedig a közönséges szerekkel űzi el. 

Z l (Konstantin orosz nagyherczeg Jeruzsálemben) Jaffiiból 800 tengeri 
katona kiséretében érkezett meg, 1500 pedig esapatonkint szintén oda jött . 
Illy erős kiséret melletti megjelenése nagy benyomást tett az : rabokra .- mig 
a vidék lakosságának görög része ujjongott örömében, addig u muzulmánok 
nagy megütközést mutattak. Jeruzsálemben minden hatóság, a patriarchák, 
konsulok stb., az őrség s az egész népség kiment a herczeg elé, ki a patri-
archa épületébe szállt a azonnal meglátogatta a szeut sírt. hol több napon 
át ünnepélyes mísék szolgáltattak, még a megboldogult Miklós czárért is. A 
herczeg nagy vallási türelmet tanusitott más vallási felekezetek, különösen 
pedig azok elöljárói iránt. Mióta ő Jeruzsálemben van, ismét sokat beszélnek 
a szentsir kúpjának fölépítéséről, s ha igaz, a franczia és orosz kormány al
kudozást folytat a szükséges javítások közös végrehajtása felett. A nagyher
czeg meglátogatá az Omár-mecsetet is. hova utána 500 mindenféle vallás 
felekezetű ember tódult be, ki elől a basa bezárta volna nz ajtókat, ha a 
herczeg ki nem nyilatkoztatja, hogy ez esetben ö is visszavonul. A muzul
mánok a muszkák közel beütéséről suttognak mindenfelé, mellynek czélja 
Jeruzsálem elfoglalása lenne s a herczeg mostani utazását csak előleges 
kémszemlének tartják. 

-|- (As indiánok gyászbabája.) Az indiánoknál átalában szokás, hogy 
meghalt gyermekeiknek (különösen a csecsemőknek) egy csomó haját levág
ják, s azt papírdarabokba tekerve egy tarka csomóba kötik, köröskörül bele
rakván az elhunyt gyermek játékszereit s ruháit. Ebből aztán egy hosszúkás 
vastag csomag keletkezik, mit szalagokkal erősen körültekernek * ugy bán
nak vele mint egy babával. Ok e babát „kitémagissiwhv'-nek nevezik, melly 
szószerínt annyi, mint nyomor vagy szerencsétlenség; magyarul tán legtalá
lóbban gyászbabának keresztelhetjük el. Ezen élettelen tárgy a meghalt gyer
mek helyét foglalja el. A gyászoló anya ezt egy évig sőt néha még tovább is 
hordozza, mint előbb csecsemőjét szokta hordozni; maga mollé helyezi a tűz
nél, s gyakran rátekintve nehéz sóhajok közt gondol elvesztett csecsemőjére: 
sőt midőn utazik is, magával hordozza gyermeke gyanánt. Mondják, e külö
nös szokás azon hiedelmen alapszik, hogy az elhunyt gyámoltalan teremt' -
még járni nem bírván, maga nem tudná a paradicsomba vezető utat megta
lálni, de remélik, hogy a sok ide s tova hurczolás által lelkét oda besegít
hetik, miután az hiedelmük szerint megnőtt a gyermek képmásának, a gyaaz-
babának legalább egy évi hordozása alatt. Nyilvános ünnepélyekre is ma-



gukkal czipelik e furcsa csomagot, S a gyászoló anya illy alkalmakkor nem 
ritkán ajándékokat, vagy áldozat-adományokat kap. Ha például katonatán-
czot rendeznek, S az anya siránkozva ott ült babájával, a harczfiuk egyike 
rendszerint hajából egy fürtöt levágván, odaveti azt a gyermekhelyettesitö 

csomagra, e szavak kíséretében: „ h o g y a szegény anyának és gyermekének 
örömet szerezzek." A gyászév végével családi ünnepélyt rendeznek, a cso
magot kibontják, a ruhadarabokat S más tárgyakat ajándékba, elosztogatják, 
a hajfürtöt pedig eltemetik. 

Szinházi napló . 

Fenteik, jun. 24. A Z „Ördög Róbert" volt hirdetve a szinlapon, de Ellin-
ger betegsége ördögöt tücsökké változtatta, azaz a „Türsök" 5 felv. élet
kép rukkolt ki. A drámának mindig harczkészlábon kell állani, hogy midőn 
az opera retirálni kénytelen, tartalékseregkép síkra szállhasson. Szerencse, 
hogy a Tücsök-hadtest jeles vitézekből áll, S vezére (Hegedűsné) kitűnő ka
pacitás. E körülménynek tulajdonítandó, hogy a közönség bár mind végig 
vitézül küzdött (a hőséggel), majd három órai harcz után kénytelen volt 
teljes rendben viasza (haza) vonulni. 

Szombat, jun. 25 . Jókainé javára : „Mictbán családja." Eredeti dráma 
3 felv., egyfelvonásos előjátékkal. Irta Szigligeti. Közönség több lehetett 
volna. A régi darab újra szinrehózása annyiban j ó gondolat volt, hogy ezáltal 
első rangú művésznőnknek, Jókainénak, kitűnő szerep jutott. A közönség 
zajosan tapaolá meg a fényesebb helyeket S a jutalmazott művésznőt. 

Vasárnap, jun. 26. „Egy szegény ifjú története." Szinmű 5 felv. Feuillet 
Oktáv után ford. Feleki É S Hegedűs. 

Hétfő, jun. 27 . Vdrarhelyi Miklós javára : „Falusiak." Eredeti vigjáték 
3 telv. Irta Szigeti. Annyiban nevezetes előadás, hogy Szigeti legjobb szere
pére ezúttal a 70 éves Udvarhelyi vállalkozott. A siker természetesen csak 
fél lehetett. 

Kedd, jun. 28. „Ördög Róbert." Opera 5 felv. Meyerbeertől. 
Szerda, jun. 29. „Dózsa György." Eredeti dráma 4 felv. Irta Jókai. 
Csütörtök, jun. 3 0 . Először : „Gyula szerelme." Eredeti vigjáték 1 felv. 

IrtaGyóYr Vilmos. É S : „Egy frakk kérés." Eredeti vígjáték 1 felv. Kiséritől. 
Két fiatal tehetség első drámai kísérlete. Eredményéről j ö v ő alkalommal. 

Szerkesztő i mondaniva ló . 
4560. Vetfzprim. S. T. Elkésett a tudósítás az enyingi jótékony czélu bálról. Ha 

meiegiben adhattuk volna, talán hirt volna némi érdekkel annak elpanaszlása, hogy az 
600-ra menü mulatni akard közönség mint volt kénytelen mulatni : ,.egy, a vendéglős 
udvarán felállított, ponyvákkal fedett deszkabődéban, mellyben a behulló esó felláztatá az 
agyaggal megtömött talajt, s lett belőle a piezi tánezoló lábak nem nagy örömére, mély 
sár; felmentek annak okáért a terembe, a mellyre nem gondoltak, s mellyet ki nem seper
tek, a lett belőle olly poricUeg, hogy harapni lehetett volna; a konyhának pedig legelőke
lőbb étkei v i Iának : marhahús és szalámi . . . . " de talán elég is a panaszból ennyi, most, 
eső után, poi'..:lteg után, bat hét múlva. Tessék jobbkor érkezni. 

4551. \ a a j - B r r e n . Sz. A Legyen szerencsénk. 
455*2. I ' .K> K I S K I R Á N D U L Á S A Z E M B E R I T E R M É S Z E T B E . A Garatot kissé meg lehetne 

ijedni; azo MII az ital jobb, mint czégére mutatná. A czikknek az a baja, hogy iskolai 
s nem hírlapi hangon - modorban van tartva. Nem szeretünk sem szónokolni, sem prae-
legálni; ez mások dolga. 

455a. Léva. V. M. A kérdésekre e perezben részletesen még nem felelhetünk. 
Küldeményeit mindenkor szivesen veszszük. 

4554. t'setnek S, J . A küldött adomák csak elmondva lehetnek jók. 
4655. \f-/,inrl_\ . K. B. Nem emlékszünk a beküldött ezikkre; dc épen azért nyu-

gott lehet ön aziránt, hogy, mint most kívánja, meg ne jelenjék. 
4556. Ber-. K. J . Az a ..borzasztó olcíó újság" álmában sem foglalkozik olly dol

gokkal, minőkkel ön az ébrenlevőkct ijesztgeti. Jó lesz az a ezikk fidibusznak, vagy, ha 
az sérti önt, hát omnibusznak. 

4557. B c r / . E V I R / . E . Örömmel olvastuk a levelet, melly önnek lapunk iránti meleg 
érdekeltségéről tesz tanúságot, örvendünk, hogy nézeteink e lapok feladatáról a lényegre 
nézve tökéletesen egyeznek; egyes pontokra nézve bővebb kibeszélést óhajtanánk. Kö
szönjük önnek ez elismerést : „Ón ikerlapját én olly C S A L Á D I L A P N A K tartom, melly ok
tatja, mulattatja, > értesiti mindazokat, kiknek anyagi helyzete nem engedi, hogy müveit 
izlésöket, B tudományokhoz! hajlamukat TŐLTLI L A P tartása által elégítsék ki. A V. I'. és 
P. U. tehát olvaaóit a polgári állás minden osztálya közt találja s ez irányban kell működ
nie továbbra is. E lapok rendeltetése : olvasóit F O L Y T O N O S , B I Z T O S és jóakarata össze-

l köttetésben tartani édes hazánk Ügyeivel, helyzetével és szükségeivel, — a világ állásával 
s napi eseményeivel, — a tudományok, ipar, művészet cs literatura haladásával a civilizált 
népeknél, párhuzamban nemzetünk életével. — az összes journalistika termékeivel. Igen 
czélszerü erre nézve a népies moilor helyett befogadott mivettebb előadás stb. stb." En
gedje Ön c sorokat kiírnunk noat ez uj lélév elején, midőn ugy is ígéretekkel, uj pro-
grammokkal szoktak ulóállani a szerkesztők. Nem csak megkönnyíti dolgunkat, de hite
lességre nézve is nyer, ha a mi czéljainkat és szándékainkat azok olvassák ki maguk, 
kik lapjainkat figyelemmel kisérik. — A többi kisebb észrevételre nérvo, reméljük, szintén 
meg fogunk egyezni. Némelly óhajtás a lehetőség határain kivlil esik. Még csak annyit, 
hogy történelem és természettudomány az emberi tudvág/ azon két tárgya, mellyre 
kitünó figyelmet fordítani ei nem mulaszthatjuk. A napi érdekeken kivül ezek felé for
dul leginkább minden mivelt olvasó vágya. — Különben pedig a/t hiszszük : vagy napi
lap, vagy hetilap: a mi e között van, az félrendszabály, mellynek nem vagyunk barátai. 
Az elBŐ nem akarván lenni; maradunk az utóbbi mellett. A P. U. hetiszemléjc megtartja 
érdekét, fontosságát még a napi lapok mellett is, ha nem a hirek gyorsaságára, de bizo
nyosan azok hitelességére s a hét eseményeiből levont combinatiókru nézve. Fogadja ön 
üdvözletünket. 

4558. Egy ruslicus.Mellyek azok »,.félivnyi csatárlánezi hirek?"Érzékeny kebel! 
4559. Hós vándor. E müvet „e czim állat a vasárnapi újságba joba hagyás melet 

nyomda nlá hozatatni" nem szíveskedhetünk. 
4560. Nem közölhetők : Anyám sírján. Gabi bácsi. — Esti tájkép. Remény. — 

Bátorítás. Barátimhoz. Nem szenvedtem. — A búzavirág. A fürjhez. 
4661. (üvöngyAs. B. J. Czelesztin agg színész végrendeletének azon pontjai, mely-

lyckct annak idejében n V. TJ. közlött (gyalulatlan deszkakoporsó, flanell halotti öltöny, 
czigánybanda zenéje stb.), valóban megírattak; hogy vájjon e végakaratot teljesítették-e * 
arról nincs tudomásunk. Megírhatná valaki Kolozsvárról, már csak önök kíváncsiságának 
kielégítése végett is. 
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Révay Miklós (arczkép). — A montebellői csata (képpel). — Rust, a Fertő partján 
(2 képpel). — A hangya. — Millyennek kell lenni egy jó fürdőintézetnek? Dr. Kun T. 
— Tárház : Kakas Márton a színházban. — Mi legjobb a hernyók ellen. Bány ay K. — 
Irodalom és mllvészét. Egyházi s iskolai hirek. Ipar, gazdaság, kereskedés. Közintézetek, 
egyletek. Balesetek, elemi csapások. Mi újság? Levelezés : Bécsi levél. Egyveleg. Szín
házi napló. Szeikesztói mondanivaló. Heti naptár. 

A l'olilikai l jdonsagok 26. számának fótartalma : A Mincio melletti nagy ütkö
zet. — Gorcsakoff herczeg beszéde az angol követhez. — Antivari. — A hareztérröl. — 
Heti krónika. — Tárczn. : Képek Olaszországból: III. Alessnndria. •— Az Adriai tenger
part : I. Trieszt. II. Pola. — Az osztrák foglyok Marseilleben. — A buza-üszök. — Az 
utolsó magyar nemes fölkelő Bereg Győr alatt. — Rendes rovatok stb. 

Felelős szerkesztő : Pak l i A l b e r t (lak. uri-utcza 12. sz.) 

• 

Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 
1859. évi másodfélévi folyamára. 

Előfizetési feltételek, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva : 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt 6 hónapra (jul. —dec.) 5 ft., 3 hónapra (jul. —sept.) 2 ft. 50 kr. ujp-
A Vasárnapi Újság külön 6 hónapra (jul. — dec.) 3 „ — „ „ 
A Politikai Újdonságok külön 6 hónapra (jul. —dec.) 2 „ 30 . „ 

JKS" Tiz előfizetett példányra egy tisztelet-példány. — A pénzek bérmentea küldése kéretik. ""̂ JJ 

A Vasárnapi Ujsag és Magyar Sajtó együtt 6 hónapra (jul. - d e c ) 10 ft. ujp. t 3 hónapra (jul. sept.) 5 ft. ujp. 

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala, 
Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám. 

Kiadó-tulajdonos Heckenast Giwatav. - Nyomtatja Laaderer es Heckenast. egyetem-uteza 4. szám alatt Pattén. 
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