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

postai aton a ..Pulilikai újdonságokkal" együtt csupán csak 3 f t . pp . A z előfizetési 
dij a „Vasárnapi Ujság" kiadó-hivatalához (egyetemutcza 4. sz.) bérmentve utasítandó. 

Pauler Tivadar. 
IJ I . kir. egyetemi jogtanár s a m. akad. lev. tagja; szül. Budán 1816. 
april 9-dikén, hol atyja a magyar föhadi kormánynál szolgált. Édes 
anyja a honi jogiroda
lom történetében isme
retes Markovics Má
tyás leánya. Iskoláit a 
budai fögymnásiám-
ban s a pesti egyete
men kitűnő sikerrel 
végezvén, 1832-ben a 
bölcsészet, 183 6-ban 
pedig a törvények tu
dorává avattatott, s mi
után 1838-ban Pesten 
a természeti j o g o t rö
vid ideig helyettesként 
tanította, ugyanazon 
évben a zágrábi akadé
miához a természetjog 
s magyar közjog ren
des tanítójává nevez
tetett; 1845-ben Zág
rábmegye rendeij ál
tal az ottani megyei 
törvényszék közbirájá-
vá választatott s a rög-
tönitélöszék s megyei 
levéltár rendezésére 
kiküldött megyei vá-
Jasztmány tagjai közé 
soroztatott. — Ugyan 
1845. november 22-di-
kén, jogbölcseleti s tör
téneti értekezései te
kintetéből a m. tud. 
társaság törvénytudó-
mányi osztályában le
velező taggá választa
tott meg. 1846. sep-
tember 13-dikán a pesti 
királyi, 1847-ben pedig 
a graczi cs. kir. egye
tem jogtudományi ka
rának tagjai közé véte
tett fel, és a győri aca-
demiához tétetett által. 

1848-ban a pesti egye- P»ul« Tivadar. 

temnél lett jogtanár, hol jelenleg a jog- és államtudományi encyclo-
paediát, bölcseleti jogtant, s a nemzetek jogát tanítja magyar nyel
ven. Első magyar irodalmi munkái a „Századunk", „Athenaeum" 8 
„Tudománytár" folyóiratokban jelentek meg; ujabban pedig az uj Ma

gyar Múzeum s Akadé
miai Értesítő hasábjait 
diszesitik. Kitűnő ér
tekezése a „Tudomány
tár" 1842—43-ki füze
teiben ..Az- éssjoglu-
domány fejlődése s je
len dllapotja." Akadé
miai beköszöntő érte
kezése ..Az- álladalom 
jogalapjáról" szólott. 
Nagyobb munkái : )yA 
jog— és államtudomá
nyok encyclopaedidja" 
(Pesten, 1851). Akadé
miai előadásait ala
posság, világosság 8 
egyszersmind classikai 
zamat és elegantia te
szik kedvesekké; egye
temi előadásai is tanít
ványainak öröme s 
gyönyörűsége, kik öt, 
mint vezető, oktató ba
rátjukat szeretve tisz
telik, se tisztelet külső 
jeléül arczképét is ki
adták, h. 

S z o r g a l o m 
remeke. 

Gyönyörűséggel ol
vasván e lap 1856-ik 
évi 2-dik számában 
„Életképek napjaink
ból" czim alatt Jókai 
Mór által leirt fáradha
tatlan szorgalmát Pe-
trich M. úrnak, inely-
lyel Tolnamegye hatá
rában, Paks és Komlód 
között, egy ingoványos 
éktelen mocsárt rövid 
időn kellem- s jövede-



lomdús térré alakita.; s azt hívén, hogy illy rendkívüli ipar egy más 
példányának leírása is sokaknak kedves olvasmányul szolgáland: 
közlök én is annak mcllékképeül egy hasonló ritka türelmet igény
lett, s általam gyakran látogatott művet. 

1840-ik évi őszön vásárlóit meg köz árverés utján Boros József 
úr, akkoron lippai kerületi kir. kamarai ügyész, itt Aradmegyében, 
M.-Radua és Ménes között fekvő Ó-Paulis mezővárosa határában 
egy terjedelmes szőllöt, a hozzá tartozó, bent a városban fekvő, 
romladozott úgynevezett kolnával, mellynek udvara végében 
egy óriási Miagosságu, egyenesen délnek fekvő kösziklás hegyoldal 
nyúlik fel. — Ezen hegyoldalon annak általános szirtjei s meredek
sége miatt, mióta Isten a földet megteremtette, ember nem járt, 
annyival inkább rajta nem munkálódhatott. S most ezen mintegy 
4 — 5 holdnyi térségü szirtteljes hegyoldalban egy pompás angol 
i/.lésre készített kétezer legválogatottabb mindennemű sfaju (ásóm
tól a fügéig) lombozó gyümölcsfákkal díszlö, örökösen zöldellő 
fenyőfákkal s rózsabokrokkal ékesített, s többkitünö mulatóhelyek
kel ellátott kert vonja magára az alatta elvonuló országúton haladó 
utas figyelmét. t\r*4\ 

De lépjünk be nyájas olvasó ezen a maga nemében ritka és 
paradicsomnak nevezhető birtokooska mindenkinek nyitva álló 
kapuján. — A zöld pázsitos udvar közepében két tojásdad formájú 
térségben különféle fajú fenyöcsoportozat áll; a kerítést, a csinos 
lak oldalait, ugy a rostélyozott kerekes kutat is sokféle virágos 
bokrok fedik; a hegyi kert kőfal kerítését pedig változtatva alma- s 
körtefák takarják. — A kert ajtóján belépve, melylyel szemközt 
két gyönyörű veres fenyő áll, kőlépcsők vezetnek fel a lesimított hegy 
aljára, melly itt földanyagos lévén, a jobbra s balra vezető út mel
lett egyfelől földi-eper táblák ribiszkével szegve, másfelől a kerítés 
rácsozatára feszített baraczkfák levendulával környezve képezik a 
kert alsó járdáját. — Ezen felül kezdődve terül el egész a hegy te
tejéig a sok költséggel s fáradsággal alakított gyümölcsös kert 
figyelemmel sorba állított fáival. Én szemtanúja valék, mint készít
tettek ezen kőszirttel teljes hegyoldalban legelőször az egymást sok
szorosan keresztbevágó meneteles utak. Aljtól tetőig csákányok
kal és sok helyen lőporral történt a felszaggatás;-a szétrepesztett 
s apróbbra tört szikladarabokat az előre rakhelyül már elkészített 
helyekre hordották, hogy azok majd a tervezett czélokra felhasz
náltathassanak. Láttam, mint jelelgette ki azután a gondos gazda 
azon helyeket, hová terve szerint az ültetendő gyümölcscsemeték 
gödrei , összehangzólag az egészre, ásandók valának. Ez kétségbe 
ejtő feladat vol t ! mert az összehangzás tekintetéből sokszor ott 
kelletett gödröket készíteni, a hol épen legkeményebb granitsziklj, 
volt, B ott aztán csak a legnagyobb elszántsággal s türelmes fárad
sággal sikerülhetett lőpor, vasfurkók, rudak és csákányok segítsé
gével a rendes ültetési gödröknél 3, 4 s 5-szörte nagyobb gödröket 
készíteni, hogy azoknak majd máshonnét hordandó alkalmas földdel 
betöltendő üregeiben a legterjedelmesebb fa gyökerei is elférhesse
nek. Megtörténvén azonban még az 'is sok helyen, hogy az illy 
temérdek munkálatot igénylett gödröket a rendsor képezése tekin
tetéből épen meredekség szélébe kellett készíttetni : azoknak alsó 
oldala, hogy állandó lehessen és rajta az csővíz le ne futhasson, a 
már rakásokban készen álló ködarabokból bástyaformára felra
katott. 

Elkészülvén a gödrök, ültetésre alkalmas föld hordatott olda
lai körül,még pedig ezen sziklás és köves hegyoldalon ol ly nem lévén, 
más távolabbi helyről, sőt a fenyőfák számára erdei föld a több órá
nyira eső gladovai erdőből; és ezen előkészületek után megkezde
tett végre a több nevezetes kertészektől összevásárlott, sőt külföld
ről is hozatott mindennemű s fajú nemesített gyümölcscsemetéknek 
elültetése s ezen munka egy pár éven át folytattatott. A csemeték 
beállítását s gyökereiknek elhelyhezését, alkalmas földdeli betaka
rását maga személyesen rendezé a gondos alakító s minden gödör
nek, nagyságához képest, 2, 4 s 5 kanna marosi vizet adatott. 

Jöttek hozzá is jóslók, kik nevetve vagy szánakozva azt jöven
dölték, hogy a beruházandó tőkének kamatait az eredmény be nem 
hozandja, mire ő Jézus szavai szerint annyit felelt, hogy az ember 
nemcsak kenyérrel él, hanem Istennek minden igéjével. — Mások 
ismét csemetéinek életét a következő nyári forró napokig terjedhe-
tőnek állították; de ő erre is határozottan ezt válaszolta : „Míg a 
Marosban víz leend, addig az én csemetéim élni fognak." És való
ban, mikor a meleg s száraz idö bekövetkezett, bámulva láttuk s 
látta minden az országúton elvonuló utas, mint hordották fel reg

gelenként s alkonyodáskor leányok s fiúk fejeiken dézsákban s kar
jaikon kannákban a Marosról hordatott s az udvarban kádakban 
álló vizet a csemeték öntözésére. Ezen költséges és fáradságos 
munka azonban csak a két első évben volt szükséges, míg t. i. a 
gyökerek erőre kaphattak, és íme most már e szirtek között egy 
messzire kitűnő gyümölcsös erdő ékesíti a vidéket!!! 

Menjünk már most fel a hegyre és járjuk el az egész kertet! 
A hegy alján látott epresvonalok közepén szemben a kert-

ajtóval 4 l / 2 láb szélességű faragott kőlépcsők vezetnek fel az első, 
mindkét oldalon kajszínfák, felül fenyöcsoportozat árnyékában 
lévő nyugvó helyig. E hely a hegybe vágott, téglával felfalazott 
terecske, melly alkalmas s csinos ülőeszközökkel s asztallal ellát
va van. 

Itt az út jobbra és balra menetelesen vezet felfelé, melly több
felé kanyarodva, — a hol aporlós kő megengedé, lesimítva, többnyire 
pedig tölgyfából rakott lépcsőkkel ellátva, s egres-, ribiszke- és 
levendulabokrocskákkal változtatva a meredekség felébefoglalva — 
egymásba vág. 

Alig halad az ember a hegy ötöd részére, a kilátás felséges! 
Látja az ember a helység nagyobb részét, s elterül szeme előtt a 
Maros csavargás, tükröző folyama s túl rajta Bánát szilvás kertjei
vel díszlö rónái s erdős hegyei. Látni Lippát, Neudorfot, Keszin-
czet, Guttenbrunnt, Draunánt, Schöndorfot s tiszta időben a hegy 
felsőbb részéről Aradot is. 

Az említett ülőhelyről jobbra menve, kiér az ember a kert 
keleti oldalára, mellynek hasitványos keritését török-mogyoró egy
másba nőtt bokrok borítják. E vonalon egy falépcsőkkel ellátott 
egyenes út visz fel a másik nyugvóhelyhez, melly egy terjedelmes 
diófa alá van alkalmazva, kényelmes ülőhelyekkel ellátva. Hegyi 
köves oldalát külföldi virágos fák s bokrok takarják, két oldalát 
pedig gyalogfenyö bokrok környezik. — Ezen részében a kertnek 
jobbára r ing ló , berczenczei szilva s ranetfaju almafák; lejebb 
vegyes fajú alma, körte, naspolya, berkenye, gesztenye, szeder, 
spanyol és hólyagos megyfák vannak. 

Feljebb haladva következik egy más nyugvóhely. Ez egy szét
rombolt sziklatömeg meredek ormán van, két már terjedelmes po
gácsa- almafa árnyéka alatt, mellynek belső sziklaoldalát a szöve-
dékes 8 kellemes virágú bignonia radicans borítja; elejét pedig a 
meredekség felé rózsabokrocskák zárják. Itt körül mandula, cse
resznye s birsalmafák állanak. Innen jobbra kanyarodva visz a lép
csőzetes út, egy összefonott szöllövesszökkel borított hegyhorpadás 
mellett, hol ismét egy pad kínálkozik a rajta pihenésre, a hegy 
közepe táján álló grottához, melly éktelen kőszirtdarabokból két 
öl magosságra rakatott. Egy borzasztó darab granitszikla teszi 
annak belső oldalát, s eleje bástyaformára felrakva; annak ormát 
egresbokrok fedik, mellékét pedig ananászeper zöldelő levelei bo
rítják. Tetejére muskatály szöllövesző fut fel s jobbján egy buja-
növésü mandula-, balról ismét cseresznyefa áll, bástyás kőrakással 
körülépítve. E grotta üregében a hátulját képező idomtalan szirthez 
gondosan hozzá vésetett félgömbölyü asztal áll két mellékpaddal. 
Innen a kilátás az alant elterülő természet nagyszerű változékony
ságára valóban mindenkit bámulásra gerjeszt! 

A grottán felüli része a hegynek dió-, cseresznye-, baraczk-, 
szilva-, alma-, kör te , itt-ott még mandula- és kajszínfákkal ékes-
kedik, s hozzójok az egymásba csavargó utakon kellemes séta köz
ben juthatni. 

Menjünk most vissza a hegy alsóbb nyugoti részére s lássuk 
meg az ottan építtetett úgynevezett kápolnát! Ez is mint a grotta 
idomtalan nagy szikladarabokból kövér malterrel rakatott három 
öl magosságra, s hozzá a rendszeres útról téglából rakott lépcsözet 
vezet; teteje kerekded kisimított veres téglából boltozva, mellyen 
egy kis szentferenczi vas kereszt van felállítva. Belső hátoldala a 
természettől alkotott szirtboltozat, mellynek közepében egy igen 
régi vas táblára festett, s a tulajdonos szöllőjében egy forrásnál 
talált Istenanya (Mater Dei) van helyezve; alján,végig köböl simára 
rakatott pad van. Keleti oldalát egy Bzép jegenyefenyő(Pinus abies) 
ésHibiscus ékesíti; a nyugoti részén pedig bástynformára felfalazott 
társalgási tér van paddal, székekkel s asztallal ellátva, melly az 
odaültetett három fajú erdei, szelíd és veres (sylvestris, picea, larix) 
fenyőktől árnyékoztatik; déli része rózsa- s más virágos bokrocs-
kákkal beültetve. — Ezen épületet annak alkotója olly szándékból 
rakatta, hogy halála esetében teste ide tétetve nyugodjék, ajtaja 
akkoron befalaztatván, hol annyi sok fáradalmas munkát végzett. — 



Ezen szándékát minden látogatójának nyilvánítván : egy nála mu
latott barátja, htíleg alkalmazott sírverset készített számára, mellyet 
leírva a kápolna közepében álló Istenanya táblája megé helyhezett, 
most is ott létezik illy aláírással : „Turi Samutól." 

A sírvers ím így hangzik : 

E begy, a mellyen jársz, ezredevekiglen 
Daczolt az idővel kopár s terméketlen, 
Míglen Boros József Isten példájára 
Életet teremtett kopár oldalára. 
A kövek kebléből lombozó fák nőttek. 
Korul árnyas utat zöld borágak szőttek, 
S mint nyájas tanúi teremtő kezének 
A sziklák ormain lágy rózsák termének. 
Jaj, de a természet irigy lőn fiára. 
Ki az ember gyarló vonalán túl jára. 
És mint Prométheuszt müve közepette, 
Száz éves korában e szirtbe temette. 

Adja Isten, hogy illy 
valóban száz évre terjedjen!! 

Február 3-án 1856. 

ritka szorgalmú munkás ember élete 

Aradi/. 

N e m z e t i d a l . 

Magyarország mennyország! 
Életem édene : 
Legyen áldott földed 
Mindenik porszeme l 
Fejedelmi Ősföldl 
Szent fóld! illik rája 
A z áldásnak buza-
Virágkoronája. 
— Szívem ezt kiáltja : 
Hazám, édes hazám, 
Magyarok hazája! 

Magyarország ősország : 
Népan yaszentegyház, 
Hol vérségünk ezer 
Esztendeje tanyáz. 
Hír, dicsőség fészke, 
Órjás palotája; 
A világon leghősb 
Vitézek tanyája. 
— Szívem ezt kiáltja : 
Hazám, ős hazám, a 
Bátorság hazája! 

Hej nincs illyen hü ország : 
Hazáért, királyért, 
Folyó tengermódra 
Ontott, vesztett már vért. 
Sőt egy jó barátért, 
Kit szóval, tettel véd, 
Kész az igaz magyar 
Áldozni életét. 
— Szívem ezt kiáltja : 
Hazám a legesleg 
Hűbb szivek hazája! 

Hej nincs illyen jó ország 
Az egész világon : 
Vendégszeretet nő 
Itt minden fűszálon. 
Barátság nyílik itt 
A kapufélfán is; 
Otthonos tanyát lelsz 
Ottkínn a pusztán is. 
— Szívem ezt kiáltja : 
Hazám a legesleg 
Jobb szicek hazája! 

Hej nincs illyen szép ország : 
Koszorús bérez, róna; 
Kalászos sík, mintha 
Aranytenger folyna. 
Itt született világ — 
Szép Tilndér Hona, 
A gyönyörűségnek 
Királykisasszonya. 
— Szívem ezt kiáltja : 
Hazám a legesleg-
Szebb lyányok hazája! 

Nincs illy szerelmes ország : 
A legények s lányok 
Egyé ölelkező 
Megtestesült lángok. 
Egész-nap álmodnak 
Édes tündérálmot: 
S így találnak ők egy 
Csókban menyországot. 
— Szivem ezt kiáltja : 
Imádott hazám, a 
Szerelem hazája! 

Hej nincs illyen vig ország : 
Nincs sehol illy jó bor, — 
Kedvrózsát, szivárványt, 
Terem itt a mámor. 
Kedvrózsát az arezon, 
Szivárványt a szemben, 
Mely éjjel is ragyog, 
Lobogó örömben. 
— Szívem ezt kiáltja : 
Hazám a jó kedv, a 
Barátság hazája! 

Hej nincs illy dalos ország : 
Ösidőtül óta, 
Mint a vadrózsa úgy 
Terem a sok nóta. 
Tudjisten ki költi. 
Minő tündérmadár, 
Ollyan mint a mese, 
Hogy szájrólszájra jár. 
— Szivem ezt kiáltja : 
Az én édes hazám 
A dalok hazája! 

Hej nincs illy tánezos ország 
Táncz közben úgy forog, 
Ugy lejt a tánezos pár 
A hogy szive dobog. 
Majd csendesen, ringón, 
Mint a szellő szokott; 
Majd meg lerugdosná 
A sok szép csillagot, 
— Szivem ezt kiáltja : 
Három a táncz! hazám 
A csárdás hazája! 

Nincs illy kid tűi ország : 
Maga kárán tanul, 
Mintha a csalódást 
Imádná halványul. 
Nyílt paradicsomnak 
Hívja kis házhelyét, — 
Saját Istent képzel, 
Magyarok Istenét. 
— Szivem ezt kiáltja : 
Hazám a legmagasb 
Ábrándok hazája! 

Hej nincs illy mesés ország 
Úperenczián túl : 
Abból is jósol a 
Nép, ,kogy szalad a nyúf . . 
Képzetében szintúgy 
Hemzseg a sok tündér. 
Fű, fa, babonát rejt, 
Beszél az ontott vér. 
— Szivem ezt kiáltja : 
Hazám a tündérek, 
Szellemek hazája! 

Hej nincs illy Aíro ország : 
Három az Istene, 
Temérdek a szentje, 
Szent a természete. 
A kebele Egyház, 
A szive meg oltár, 
Ahol a Megcálló 
Koszorús képe áll. 
— Szivem ezt kiáltja : 
Hazám a hit, remény, 
Szeretet hazája! 

Lisznyai Kálmán. 

üfap- és holdfogyatkozás. 
Sehmetzer nyomán Dr. HEGEDŰS. 

I. 

Köztudomású dolog, miszerint földünk a nap és holdunk a 
fóld körül kering és e keringés közben folyton változtatják egymás-
hozi helyzetüket. E helyzetváltoztatás két nevezetes égi tünemény
nek okozója, mellyek egyike látszólag a napot, valósággal pedig a 
földet, a másik pedig m a g á t a holdat illeti. E két tünemény a hold-
és napfogyatkozás, a mivel minden év naptárában találkozunk;, 

Valamint földünkön minden világított test a világítással ellen
kező oldalán árnyékot vet, ugy a hold s maga a föld is mint a nap
tól világított setét testek, árnyékot vetnek; mellyet azonban csak 
akkor veszünk észre, ha és mikor ez árnyék valamelly más világí
tott testre vetődik, ellenben, ha a szabadba, az Üres térbe esik, ár
nyékot észrevennünk lehetlen. Már mi az árnyék nagyságát és alak
ját illeti, ez az árnyékot vető testnek alakjától a világító s világí
tott test nagyságától és egymáshozi viszonyától függ; ha például 
valamelly test gömbalakú, világos hogy árnyéka szinte gömbölyű, 
még pedig ha a világított testnél kisebb, ezukorsüveg alakjában, 
csúcsosodó lesz, ha ellenben a világitottnál nagyobb, akkor az általa 
vetett árnyék mindég jobban kitágul s végre a végtelenbe szétfo
lyik. Ha az illy árnyék egy harmadik világított testre vetődik, ár
nyéka gömbölyű leend, még pedig a setét kör körül szegélyként 
fél setét karikát fogunk láthatni, mellyet ezért félárnynak (Halb-
schatten) nevezünk. 

Napunk körül, földünkön s vándortársán a holdon kivül 
egyéb égi testek, csillagok is keringenek, mellyeket soha nem 
nyugvó mozgásuk miatt bolygóknak, planétáknak, nevezünk. Illy 
bolygó csillag földünk, a hajnali csillag, Mars, Jupiter, Saturnus stb. 
ezek némellyike, mint p. o. földünk Jupiter és Saturnus körül is
mét más apróbb égi testek keringenek, s ez égi testek másodrendű 
bolygóknak vagy egy szóval holdaknak neveztetnek. Az elsőrendű 
bolygók mind annyian árnyékot vetnek ugyan, de sokkal távo
labbra vannak egymástól, semhogy árnyékaik egymást érhetnék, 
ellenben holdjaik hozzájuk sokkal közelebb lévén, nem ritkán meg
esik, hogy vagy a hold árnyéka főbolygójára, vagy ennek árnyéka 
világított holdjára esik s így vagy maga elsetétül vagy holdját ár
nyékával setétbe, homályba borítja. A tudós csillagászok, kik egész 
éltüket a csillagok mozgását szabályzó törvények tanulására szen
telik, kiszámították, miszerint földünk, ha tojásdad pályájának azon 
részén van,melly a naptól legtávolabb esik, 188,640 mérföldnyi, — 
ellenben, ha annak a naphoz legközelebb lévő pontján van, 182,408 
mérföld hosszú árnyat tel; minthogy pedig a hold tőlünk csak 
55,000 mérföldnyire van, természetes, hogy nem ritkán meg
eshetik, miszerint a hold pályáján a föld árnyékába kerülvén, elseté-
tedhetik. Ellenben szinte történhetik, hogy a holdnak 49,376 —51,083 
mérföldnyi hosszaságu árnyéka földünk világított fölszinére vetődik, 
s azt némelly részein elsetéteti. Első esetben holdfogyatkozásnak, 
másodikban napfogyatkozásnak van helye. Nap-, vagy holdfogyat
kozásnak tehát csadc akkor van helye, ha a világító nap, s a világí
tott test, akár földünk akár a hold közé egy harmadik setét test 
kerül, mellyen a nap sugarai át nem hathatván a másik árnyékba, 
homályba borul; ha p. o. a nap és a föld közé a hold kerül, akkor 
— napfogyatkozás van, a setét hold t.i. eltakarja a nap tányérát; ha 
pedig a nap és a hold közé a föld kerül, akkor árnyéka a hold fé
nyes felére vetődvén, elhomályosodik s holdfogyatkozás van. 

A hold árnyékát földünkre csak akkor vetheti, ha a naptól nem 
világított setét föle van felénk fordítva, vagy is ujholdkor, ellen
ben földünk árnyékát a holdon csak akkor láthatjuk, ha a hold vi
lágított felével néz reánk vagyis teliholdkor. Ebből következik, 
hogy napfogyatkozás ujholdkor. holdfogyatkozás holdtöltekor törté-



nik; de nem kell szükségkép illyenkor történnie. — Miért? azért, 
mert holdunk pályája földünk napkörüli pályájával nem esik egy 
lapra, hanem azt bizonyos hajtásban átmetszi. Hogy ezt könnyebben 
felfoghassuk, vegyünk egy darab papirt s messünk belőle egy tojás
dad karikát, ennek középpontján képzeljük a napot, szegélyén ván
dorolva a földet, ezen lap ábrázolandja földünknek a nap körüli 
pályáját; vegyünk most egy más papirlevelet, messünk belőle az 
elsőnél kissébb karikát s középpontjára szúrjunk egy gombostőt , s 
ezzel ismét tűzzük a nagy karikára, de ugy, hogy lejtősen rézsut 
legyen. A nagy karika itt a föld, a kisebb a hold pályáját képzendi 
8 hajlású a két pálya egymásrai hajlását ábrázolja. Ha most 
már a hold a föld pályája alatt vagy fölött, a föld a hold pályája 
alatt vagy fölött lebeg el, természetes, hogy árnyékaik egymást nem 
érik, ellenben ha a hold, nap és föld egy sorba ugy kerül, misze
rint akár a hold akár a föld a pályák átmetszést pontjain álljon, 
akkor nap- vagy holdfogyatkozásnak van helye. — Innen követke
zik, miszerint nem minden holdtöltén van hold-, a nem minden uj-
holdkor napfogyatkozás. 

Azon pontok, mellyen a hold pályája a föld pályáját átmetszi, 
csomóknak (Knoten) neveztetnek, s ezen csomók folyton változnak, 
és csak minden 19 év múlva esnek ugyanazon helyre, ezért van, 
hogy nap- és holdfogyatkozás aránylag ritkán esik. Miután a csilla
gászok földünk s holdunk mozgását ismerik, kibirják számitani, mi
kor s hol van az égen az átmetszet, mikor van a hold csomóban stb. 
s ebből birják kiszámitani azt is, valljon és mikor lesz a hold vagy 
a föld csomóban s mikor lesz hold- vagy napfogyatkozás. 

Egyik napfogyatkozás sem hasonlít a másikhoz tökéletesen. A 
mint földünk a hold vagy holdunk a föld árnyékába tökéletesen 
vagy csak részben merül, az szerint teljes vagy részletes nap- vagy 
holdfogyatkozásnak van helye is. 

Teljes (totális) fogyatkozásnak csak akkor van helye, ha a hold 
épen a csomóban van, teljes napfogyatkozáshoz pétiig megkívánta
tik, hogy a hold ép a csomóban a ezen felül pályájának azon részén 
legyen, mellyen földünkhöz legközelebb áll, ugy hogy a hold lát
szólagos átmérője a nap látszólagos átmérőjével egykora legyen, s 
igy azt szemünk előtt eltakarhassa. A hold napunknál sokkal ki 
sebb, de földünkhöz 4 0 0 szórta közelebb állván körülbelül ugyan
akkorának látszik; miután pedig a hold pályája tojásdad, azaz nem 
tökéletesen kerek, azért, ha közelebb van nagyobbnak, ha távolabb 
van kisebbnek tetszik, ugyanez áll a föld s a nap látszólagos nagy
ságára nézve is. Ha már most megesik, hogy a fold naptávolban 
(vagyis pályának azon részén, melly a naptól legtávolabb van) a hold 
pedig földközelében (vagyis pályájának azon pontján, melly a föld
höz legközelebb) áll, akkor a napot legcsekélyebb látszólagos nagy
ságában, a holdat pedig legnagyobb látszólagos nagyságában szem
léljük, s a hold tányérja, a nap tányérját szemünk előtt teljesen el
takarja. Ha ellenben a hold földtávolban (vagyis a földtől legtá
volabbi pontján áll) akkor tányérja a naptányérjánál valamivel ki
sebbnek látszik B azt szemcink elől tökéletesen eltakarni többé 
nem képes. Dlyenkor a nap ragyogó tányérjának egy része körös
körül fedetlen maradván, a hold setét tányérját lángoló karika-vagy 
gyűrűként keriti, szegélyzi; az illy napfogyatkozás köralakunak, 
még pedig, ha a hold látszólagos tányérjának középpontja ép a nap 
tányérjának középpontjára esik, középpontinak (centrális) neveztetik. 

Teljes holdfogyatkozásra nem kívántatik, hogy a hold épen-
séggel a csomóban legyen, hanem elég hogy ahhoz igen közel áll
j o n ; és pedig azért, mert a föld árnyéka a hold háromszoros távol
ságánál hosszabb, s olly Bzéles, hogy a hold átmérőjét háromszor 
túléri, miért is a hold olly gyakran s olly teljesen besetétitetik. 

Minden teljes fogyatkozás részletessel kezdődik és végződik, még 
pedig minden napfogyatkozás a nap tányérának nyugati, s minden 
holdfogyatkozás a hold tányérjának keleti részén kezdődik. Miután 
a hold, fogyatkozás alkalmával, a naptól nyert világosságában va
lósággal fogyatkozást szenved, azért holdfogyatkozás a föld azon 
részén, melly fölött áll, mindenütt látható, nem igy a napfogyatko
zás, melly a föld nyugati részein Amerikában, Európában előbb lát
ható mint keleten Ázsiában; a hold árnyéka, a hold 8 a nap szün
telen mozogván, a föld felülete felett ép ugy lebeg el, mint azon 
felhő árnyvSka, mellyet a szél a magasban tovább tovább hajt. Föl
dünk egy bizonyos pontján a legnagyobb napfogyatkozás sem tart
hat négy percznél tovább, még a holdfogyatkozás két egész óráig 
is tarthat. 

Részletes fogyatkozások a teljeseknél gyérebbek, s napfogyat-

I kozások a holdfogyatkozásoknál gyakoriabbak. Közép számitáaaa-
18 évre 41 napfogyatkozás és közel 29 holdfogyatkozás jut . A nap
fogyatkozások azonban földünknek nem minden részén lévén látha
tók, a nálunk látható napfogyatkozások száma a látható holdfo
gyatkozásokénál csekélyebb. A tudósok kivetették, miszerint földünk 
egy egy helyére két évre egy részletes és200 évre egy teljes napfogyat
kozás jut. A legközelebbi teljes napfogyatkozás nálunk 1887. augusz
tus 19-én reggeli 4 órakor leend. 

n. 
A nap és hold fogyatkozása az emberek figyelmét már a leg-

régiebb idők óta nagy mértékben vette igénybe s a nép tudatlan 
része sok századon át vészt hirdető jelenségeknek tartotta, mig 
ellenben a tudományokkal foglalkozók s a nép okosabb felvilágo
sultabb része, örvendve néznek illy ritka és a teremtő nagyságát 
fennen hirdető tüneménynek eléje. 

A nap és hold teljes fogyatkozása ugyanis csodálatra méltó, 
nagyszerű látvány. A teljes napfogyatkozáskor sajátlagos, az alko
nyattól különböző félhomály dereng, a szürkés zöldes színben csil
logó égboltozaton egyes csillagok, gyakran az esthajnal csillaga 
tünedez fel s fakó sárgás világosság ömlik el a földön, s a zöld 
mezőknek, a fák lombozatának szomorúan fakó majdnem beteges 
külsőt kölcsönöz; néha gyenge árnyak rezgő mozgással vonulnak, 
vagy jobban mondva lebegnek el előttünk, mi közben gyenge 
szellő, légvonat kél azon irányban, mellyben a hold árnyéka föl
dünk felületén elvonul. A gyújtó üveg elveszti erejét nem gyújt 
többé, s gyenge harmat kezd hullani, mint estveledéskor. 

A napfogyatkozás az egész élő természetre nagyszerű, sajátsá
gos benyomást gyakorol. A mint besetétedik, tyúkok, ludak és 
kacsák ólaikba sietnek, a fecskék ijedten, sipogva nyilamlanak ide 
s tova, mintha vihar készülne; a baglyok s a szárnyas egerek fel
ébrednek s odvaikból kibújva ide s tova kezdenek repülni. A házak, 
tornyok tetején fészkelő gólya néha elhagyja fészkét, hogy az embe
rek közelébe meneküljön. A méhek sietve térnek vissza kasaikhoz 
s egyéb bogarak az emberekre szállván, onnan a setétség tartásáig 
el nem távoznak. A magasabb szervezetű állatokban a napfogyat
kozáskor támadó setétség szinte szorongató érzést költ. Igy az 1851. 
évi július 28-án volt napfogyatkozás alkalmával, számos helyen 
tapasztaltatott, miszerint a kutyák a tünemény látására vonítani, 
ugatni kezdtek, a legelökön volt ökrök, tehenek, mintha valami 
ragadozó állat közeledésétől tartanának, bőgve összebújtak, szem
tanú vallomása szerint pedig az említett napfogyatkozás alkalmá
val a bialoviczi ós erdőben lévő bölények a napfogyatkozás kezdeté
vel roppant s csak ritkán hallatszó bögésre fakadtak s lehajlott fővel 
az ős erdő legsűrűbb rengetegébe rejtőztek. Ennél még különösebb 
az, hogy akkor a bialoviczi erdő fölött az ég sűrű felhővel annyira 
volt takarva, miszerint az állatok a nap tányérjának elhomályositá-
sát nem láthatták, s igy valószínű, hogy e rémület nem közvetlenül 
annak látásából, mint inkább az eseménynyel járó egyéb tünemé
nyek ösztönszerű érzetéből eredt. — E nézet s vélemény támogatá
sára szolgál még azon körülmény is, hogy á setétség alkalmával az 
este virágzó növények, mint a tök, a lóher stb. virágai felnyíltak, mig 
ellenben az érzékeny mimosa leveleit összezsugoritá, mintha beeste
lednék, s alig világosodott ki, ismét kiterjeazté. 

A mondottak után könnyű megérteni, mint izgathatja a ter
mészet törvényeivel kevésbé megismerkedett ember kedélyét fel az 
illy tünemény, s megérthetni, mint válhatott ol ly számos babonás 
véleménynek kútfejévé. Régenten teljes napfogyatkozás alkalmá
val egész várasok népei térdre hullottak, sirás, jajveszékelés között 
a setétségnek eltávolításáért imádkozván, mig egyesek a kutakat 
betakarni siettek, hogy a balvéleményük szerint illyenkor le
hulló mérges harmat azok vizét meg ne mérgezze; vagy vizet hordtak 
padlásukra, hogy ha kénkő esnék, a tüzet olthassák. — Keletindiá
ban a nép azt hiszi, hogy illyenkor a napot, illetőleg holdat, egy 
óriás sárkány fel akarja falni, s hogy elriaszszák, örege, apraja, ifja, 
véne, sippal, dobbal, trombitával, üsttel, vas- vagy rézserpenyövel 
az utczára iramodik s a legpokoliabb zajt, a legnagyszerűbb macs
kazenét csapja, minőt e világon illy mérvben nem hallhatni 
sehol. — Ha végre a fogyatkozás elmúlt s a nap ismét kifejlődik, 
akkor vége hossza nincs az örömujjongásnak, hogy a gonosz sár 
kányt ismét elriasztani sikerült. 

Nálunk, hála Istennek s szent lelke által felvilágosult tudósok 
törekvéseinek, e tüneménynyel s okaival jobban megbarátkoztak, 
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semhogy attól annyira félnének, de vannak mégis elegen, kik 
hiszik, hogy illyenkor mérges harmat hull, vagy kénkö-esö esik s 
ennek bűze elrontja a levegőt. — Mind a két vélemény azonban 
tévedés és babona, mellynek helytelenségéről, valótlanságáról min
denki, — feltéve, hogy okulni akar — köunyü szerrel meggyőződhe
tik. Hagy napfogyatkozáskor, ha ez nyáron van, harmat esik, az 
kétséget nem szenved, oka pedig az, hogy a levegő, a nap melegítő 
sugarait a hold felfogván, meghűl, s ezért a benne gözalakban lebegő 
•váz meg8ürüdvén, csepp alakban lehull. A ki arról ho<ry ezen har
mat közönséges tiszta viznél nem egyéb, s hogy legkevésbé sem 
ártalmas, meg akar győződni, gyűjtsön illyet össze, s ha maga meg 
nem meri kostolni, itassa meg bármi állatta) s tapasztalandja, mi
szerint ennek semmi baja sem lett; ízelitse meg és ize, szaga azt 
fogja mutatni, hogy ez a legtisztább viznél nem egyéb. 

Xsgadhatlan, miszerint napfogyatkozás után holmi sárgás 

a holdon eleinte szűrkés, később vereses színben mutatkozik, s a 
veres szín minden árnyalatain átmegy. Két óráiglan a hold föl
dűnk árnyékában marad merülve, mintha setét fátyollal volna be
vonva. Végre keleti részén mutatkozik az első fényes pont, s a nap 
világa eleinte a hold hegyein csillogván, lassan annak mély völ
gyeibe, mellyeket setét foltoknak látunk, száll alá, s egy órával ké
sőbb az őt övedző árnyéktól teljesen szabad. 

Néha a hold épenséggel láthatlanná válik, de ez csak ritkán 
történik, oka légkörünk némelly rétegeinek sűrűségi állapotában 
keresendő. 

A mondottakból láthatni, miszerint a hold- és napfogyatkozá
sok egyszerű a természet örök időtől örökre kiszabott rendéből 
eredő tünemények, mellyek egyedül a föld vagy hold árnyéka által 
idéztetvén elő, sem az egészségre, sem a levegőre, v iz re , növé
nyekre s marhára káros befolyást már mivoltuknál fogva nem gya-

anyaggal, porral látni egyes téreket borítva; ez azonban nem kén, 
hanem a virágoknak a levegőben lebegő pora, melly az illy alkalom
mal hulló harmat által leveretvén, lágy kénhez hasonló anyaggá 
válik. 

A köralaku napfogyatkozásnál általán véve ugyanazon tüne
mények láthatók, mint millyeneket a teljes napfogyatkozásnál észre
vehetni. A mint a hold tányérja a nap tányérja előtt elhalad I azt 
látszólag takarja, annak két oldalán a napnak szemeink előtt nem 
takart része,két, csúcsaival egymásfelé hajló sarlót ábrázol, mellyek 
azon pillanatban, mellyben a hold a nap tányérjának látszólag kö
zéppontjára jut, összefolynak. Néhány pillanat múlva a holdat kör
nyező karika ismét szétreped, a keleti sarló mindig keskenyebbé, 
a nyugati mind szélesebbé válik, mig végre a teljesből részletes 
fogyatkozás lesz. 

Holdfogyatkozásoknál a föld határozatlan, ivalaku árnyéka, 

korolhatnak. Annál kevésbé jelentenek háborút, éhséget, ragályt, 
vagy IsterTTudná micsoda csapást. Mig földünk a nap és a hold föl
dünk körül forog, addig nap- és holdfogyatkozás mindig lesz, s 
mig az emberi nem az egész földön a jelenleginél sokkal magasabb 
miveltségi fokra nem emelkedik, addig itt-ott háború, ragály, éhség 
az emberiséget kisebb vagy nagyobb mértékben sanyargatni fogja. 
— Minden napfogyatkozás után előbb utóbb földünk egyik vagy 
másik részét holmi csapás érheti ugyan, mindazáltal szörnyen 
tévedne az, ki ezen földi bajok okát nem a földön, hanem a csilla
gokban keresné. 

Az álfatszellditó. 
A pesti Dunaparton egy állatszeliditö mutogatja érdekesen 

összeesoportózott állatseregletét, mellynek szemlélésekor nem tudja 



KB ember mit bámuljon inkább, a szelídítő ügyességét-e vagy a kü
lönböző vérengző vadállatok csudás kinézését. A szelídítő felgyűrt 
ingnjjakkal, fedetlen fővel, minden fegyver nélkül egyetlen ártatlan 
kia lovagostorkával lép közibük, ennek, Bzavának és arckifejezésé
nek hatalmával uralkodik felettük és tetet velük mi neki tetszik. 
Érdekes látni midőn a hyena, párducz, tigris, oroszlán egy tálból 
esznek s bár ellenállhatlan a vérengző vágy mindegyikben dara
bokra tépni a másikat, mindazáltal az állatszeliditö jelenléte miatt 
jónak látják e vágyukat elfojtott mormogásnál egyébbel nem nyil
vánítani. Illy jelenetet ábrázol képünk is. Hajmeresztő látni azt is, 
midőn az állatszeliditö saját fogai közé fogott hússal eteti azokat, 
milly gyengéd finomsággal nyúlnak azok az eledelhez, még csak 
nem is móhóskodnakl hát még mikor a szelídítő e vadállatoknak 
torkába nyúl, és fejét azok szájába teszi 1! — De mi az mi ez állato
kat illy bárányokká teszi? bizonyára nem az erőbeli felsőbbség, ha
nem az ügyes idomítás, és a kiskoruktól fogva alkalmazott ügyes 
nevelés. Sokat mondhatnánk e tekintetben egyéb tárgyra vonatko
zólag és gondolatrokonságnál fogva — de azt elhalasztjuk egy más 
alkalomra. „ 

T Á R 
tT t I j • g y i e t é k. 

XIII. 
Stambul, mártiusban. 

Néhány héttel ezelőtt írtam vala a fővárosi élet, ugy Galata s Péra 
külvárosokról, most valamit Stambulról. 

A galatai uj hid végéről, hol a kinek tetszik, vámot fizethet, csakha
mar a vár kis kapuján haladva át, Veni-dzsami (uj templom) elibe jutunk, 
mellynek magas mecseteit háromrend erkély köriti, mig a legtöbbön csak egy, 
néhányan kettő van. - u. 

Egy utcza szögleténi moséban,a jelen uralgó nagyúr második elődjének 
családi sírboltja van, ő maga középen arany hímezte bársony koporsóban 
nyugszik, mellyet gazdag szőnyeg borit, és mellynek födelén elől nagy fe
hér turbán díszlik boglárkövei s kocsagtollával; a nők fóveg nélküli kopor
sókban pihennek, mindenik előtt óriási gyujtatlan viaszsyertya s két nagy 
könyv van a főkoporsónál, hihetően az elhunytak életrajzával. 

Nem távul innen a„fényes kapu"hoz jutunk,mellyhez magas kőkeríté
sén két átellem kapu vezet. Szép, nagy, szabad terével szemben áll a „magas 
Porta" két emcletü épülete, melly tanácstermeket foglal magában, az ugy-
nevezet „diván"-t. Egyszerű ez, ó falak, lapos fódélzet, és több fölmeneti 
tüggönyfódte kapukkal s mint az itteni török és keresztény imodáknál is 
divatos, a magas építészet müvei nélkül. 

S most az ős, egykor hatalmas és fényes Byzantinm kapuja előtt 
vagyunk, mellyet őseink is vívtak, hol a bárdos Botond szörnyű dühében rést 
csinált vala pusztító bárdjával, hol a történet nagy szerepeket játszott. 

Az első kapun az úgynevezett vadas kertbe jutunk és cziprusok árnyá
ban haladunk a második kapun át, hol szép szabad tér terül el — jobbrul 
vas rácsozatban egy ép és több csonka óriási kősír van vörös márványból, 
mellyeket az egyes kereszt kis füzérben, ugy alakjok, mellyekhcz hasonlót a 
görög imodákban jelenben is láthatni, görög kősiroknak gyanitat; semmi föl
írat nem látható. Ezeken kivül van még egy oldalain római alakokat és 
végén oroszlányt mutató strkő-medenczealy is, ugy egy virágfaragványok-
kali oszlopalyzat és végre egy kőoszlop, alul görög, fölül pedig latin föl
irattal. 

Végre innen a harmadik a utolsó byzantiumi kaput hagyjuk magunk 
után, melly ozmán feliratok- és képekkel van diszitve, s melly alatt fegyver
éi bárdhalmazok vannak ilvegfödte falszekrényekben. 

De menjünk az olly sokat emlegetett, világhírű, ős görög templomhoz, 
Szent-Sófíához, melly a birodalom első moséja. Kifestett falai, számtalan 
byzanczi kúpfödelci, s a monda szerint a lehető magasságra épített négy 
mecset (mellyek a még magnsbra viteü kísérletnél mindig leromlottak), a 
számos sultáni sírboltok, a mosdó-csorgó figyelmünket leköt ik . . . 

Be ne menjünk, mert nem szabad, valamint más raosékbe sem. Közel 
ehhez van a byzanczi várfalon Mehetned sultán, a próféta temploma, nagy 
kiterjedésű falai s magas sngiír hat mecsetével. 

E templom előtt két óriási pagoda emelkedik sötét időkből. A jobb-
lélüli ujabbnak látszik, a egy darab vörösded sziklakőböl négy oldalain 
egyiptomi hieroglyphekkel ép állapotban. Négy érez négyögön nyugszik, 
talapzatán, melly nő- és férfialakok halmazát ábrázolja, egyfelül görög, 
másfelül pedig latin fölírat olvasható. 

A balfelüli pagodának sokkal régibbnek kelletik lennie, miután annyira 
romban van, hogy az ember fia szintúgy fél alája menni, nehogy elborítsa. 
Ez számos egyes darab négyszögű köbül van öszvefúzve, s az idő füstje igen 
is befogta, sem pagodán, sem talapzatán jegy, avagy fölírat nem látszik. 

Közbül a két pagodánál van egy kétláb átmérőjű, kigyótekercses 
• -o;ika érezoszlop i o n n á , mintegy öt öl magas. Belüli ürege apró kövekkel 
van kitöltve, s mint az ujabbi s tán fürkésző ásás matatja, egy ölnyire nyu
godott a földben egyszerű, négyszögű kőtalapzatán, sem fölirat, sem valami 

Z I r r z. 
(Tájképet lásd a mult számban.) 

E szép mezőváros a helybeli apátság tulajdona s egy széperi 
viruló uradalom feje. A z apátsági szentegyház nagyon régi : alap
jait még Gizela legelső királynénk rakatta le a cistercita rend szá
mára, az egyház ujabb alakjában ez ős épület romjain emelkedett: 
A zirczi apátság 1814-ben a pásztói és pilisi apátságokkal egyesíte-
tett. Fekszik e szép helység a Bakony erdőségében, mellynek kör
nyékét a birtokos szerzet annyi száz év alatt egy kies földi paradi
csommá változtatta át; a hálátlan agyagos, meszes fóld most a leg
termékenyebb szántófölddé van átmivelvc, a mire fö befolyással volt 
az uradalom nagy gonddal alapított marhatenyésztése, tehenészete. 
Több vizenyős, sömlyékes hely nagy szorgalommal gazdag kaszáló
rétté alakitatott, s a vadon erdő helyét nagyszerű gyümölcsösök 
foglalták el. Zircz apátsága keletkezte óta megfelelt azon kettős 
nagy czélnak, mellyre gazdagon ellátott egyházi alapitványaink hi
vatva voltak s melly ebből állt : mivelni a nép szellemét s mivelni 
a haza földét! 

H Á Z . 
jegygyei nem bír. Mi lehetett, meg nem tudhatám. A rege azt beszéli, misze
rint ez sujtoló nyavalyák tárháza vala régen, honnan a vidék nyomorral 
sanyargattatok. 

Mostan egy puszta téren malmok, avagy vizzuhatagok zúgása hangzik 
a föld gyomrából, tán az öreg Vulkán morog alattunk, lessük meg a nyila
sokon ; hasztalan! a vén még gyertyát nem gyújtott, tán gyufája fogyott el. 
De amott kis kőkapu alatt lejárat látszik, menjünk le a falépcsőkön. Száz 
meg száz corinthi oszlopon kemény boltivek vannak, a zúgás nagyobbodik, 
és mint alább megyünk, számos kereket látunk forogni; fiatal gyerkőczök 
forgatják azokat; miért, mert selymet fonnak elrejtve a napvilág elül, hogy 
fénye a gazdagok szövetein inkább tündököljön. A „Binbirdirek" (ezer egy 
oszlop, honnan a név, miután e szám ma is még van) régi cy9ternájában 
vagyunk, melly most selyem-fonógyár; az oszlopok mintegy öt öl magasak, 
de mint mondják, szinte ennyi jutott a fold alá amely üreg betöltésével. 

Forduljunk vissza innen és pár lépéssel a megholt nagyúr sírboltjánál 
vagyunk, melly a csinos kis kert szögletén van; a vas rácsozatu kapunál szép 
csorgó van egy nagy földgömb alatt. — Megjegyzendő: a gazdag muzulmán, 
hogy ősi szokás szerint berkekbe s forrás melíé temetkezhessek, cziprusokat. 
ültet és szökőkutakat állit sírjához. - - A vízvezetés a városban igen mester
séges, a kutak számosak s ivóedényekkel ellátvák. 

Folytnssuk utunkat a mosék felé. 
Csemberlidas (vas abroncsos oszlop) áll előttünk — egy idövíselt, 

körülbelül öt öl magas, kerekded kőoszlop vas abroncsokkal, mellyeket a 
mese szerint azért tettek rá, mivel régen valami alvilági lángot okáda ki, 
melly éjente a környéket világitá (tán gázkatlan volt alatta?) és feltek, hogy 
elpattan; de csehül jártak az atyafiak, az abroncsozás sérté Ő világosságát, 
— — — megszűnt. 

Nem távul innen Nizirhan, régi basák és főleg janicsárvezérek nagy 
palotájához jutunk, melly jelenben raktárnak használtatik. — Han törökül 
szállodát, raktárt jelent. 

Végül egy igen meglepő s uj képhez érünk a „bazar"hoz, melly 
Stambul öszpontosított áruptacza. Boltívektől fedett számos hosszú s elágazó 
folyosókban, fölülről jövő világossággal, s az idő ellen védve megszakadás nél
küli áruhelyek előtt folytonos kirakatoknál ballagunk, hol nemcsak minden
nemű áru-, de műhelyek is találhatók. Legtarkább a török nők arany sely
mes papucsainnk kirakata. Valóban e hely kissé szebb kövezettel, falai tiszta
sága s gázvilágitással tán a velenczei Szent-Márk piacza kirakatait is fölül
haladná. 

Miután pedig vezetőnk egyéb nevezetest nem igér s a gyászos emlékű 
héttoronyhoz a távolság és csúnya idő miatt nem vezet, térjünk vissza a szük 
utczákon, mellyek régi apró faházakkal behintve vannak, török szokás sze
rint előrugó erkelyszobácskával. Mindenütt olly siri csend van, mintha sírkert
ben járnánk, hej pedig a rostélyos függöny-zárta ablakon gyönyörű kökörcsin 
szemek égnek; — de . . . 

Aztán furcsa idő ez, míg ezelőtt pár órával gyönyörű nap eüte Byzan-
tiumban, most amúgy Magyar Miskásan hull a hófergeteg, de se baj, nem 
tart egy-két napnál tovább a legroszabb esetben sem. 

Baj van, most jut eszembe : a napokban egy izmos vassal kibélelt hajó 
miénkre jővén, belüle legalább 500 pft. érőt kiharapott, do bele is tört a foga, 
meg kellett fizetnie. — Lten velünk! A viszontlátásig. M . . . i. 

Irodalom és inü\ eszet. 
— Belefúvok újdondászt trombitámba, nem azért hogy Jerikó falnit íe-

döntsem, hanem hogy tudassam a nyelveket kedvelő, és lelkész-világgal, mi
szerint Dr. Hallani (Bloch) Mór „ A héber nyelv elemi tankönyve" czim 
alatt különösen azok számára, kik a szent írást eredeti nyelven óhajtanák 
olvashatni, egy igen czélszerü kézi könyvet készített. A munka mint párat
lan tünemény, ajánlható annyival inkább, mert szerzője dr. Ballagi Mór, ki e 



tekintetben csak jelest képes előhozni; s most is a biblia magyarázat rendes 
tanára. A jövő iskolai év elejére okvetlenül megjelenendő munka ára 1. f. 40 
kr, postai szétküldéssel 1. f. 50. kr. 

— Mostjelent megMüller Emil nyomdájában„Népszerűneveléstan" szü
lők, nevelők és tanitók számára Van der Kainp után Dr. Zimmernianu Jakab 
nagyvárad megyei áldozár által forditva. Ára csak 20 kr. 

—Cserei Drusiána„Leánykák tancsarnoka" czim alatt közhaszna nevelési 
könyvére előfizetést hirdet! 1 pforinttal, melyre figyelmeztetjük szülőket, és 
nevelőket. 

— A gróf Mikó Imre által kiadott „Történelmi adataink" czimü könyv 
második füzete is elhagyta a sajtót, s Betlen korszakáról értekezik. Ara 1 f. 
-30 kr. (Nagyon érdekes.-Szerk). 

— Bernát Gáspár ugy nevezett „Gazsiadák" czim alatt egész gyűjte
ményt ad ki. 

üli ú jság? 
j O cs. k. Apostoli Felsége azon kegyes elhatározást tevé, miszerént 

azon helyen, hol a magyar sz. korona megtaláltatott, saját költségén egy ká
polnát fog épitetni, mellynek még ez év folytán be kell végeztetnie. 

.- A duna-gőzhajózási társaság jelenleg összesen 96 szállító hajóval, 
ezek közt 88 gőzössel — rendelkezik, 10,032,716 pft. értékben. Az uszályok 
összes száma 321. Az összes hajóraj értéke 14,350,973 pft. 

." Beöthy László fekete és vörös betűkkel hirdeti falragaszokban,hogy 
1857-re ő is fog egy nagy naptárt kiadni „Bohócz" czim alatt 40 p. krért. 
Figyelmeztetjük az előfizetőket, hogy a begyülendő összeget a kiadó ur 
„nádor utcza 6. *s. alatti irodájába" küldjék június 25-éig, ne pedig saját 
.szállására. 

/ Nyugot-Amerikában némelly vendéglős, ha oly vendége érkezik, 
kitől sok jövedelem néz ki, különös cselhez folyamodik, hogy azt hoszas ma
radásra kényszerítse : t. i. a vendég lovának egyik lábára vékony selyem zsi
neget szorít épen annak patája fölött, mitől a ló megsántul. Midőn a vendég 
pénze fogyatkozni kezd, leoldozza a zsineget, s a ló ép, és egészséges. (Erre 
kár a magyart megtanítani. — Szerk.) 

*» A gazdasági lapok derék szerkesztője Korizmits László, ki a magas 
kormány által a párisi állatkiállitásiiál működendő ,.juiy— (zsűri) tagjául 
neveztetett ki, f. h. 6-án Parisba elutazott. 

• A imitúrlat tereméi f. li. 5-én ismét megnyittattak, a kiállitás rég 
nem volt olly gazdag szép képekben mint jelenleg. 
1 *»5* / Csanádi püspök Csajághy Sándor ő méltósága 10,000 pengő forin
tot ajándékozott a szegedi tanítói képezde fentartására. Ez a valódi főpap. 

.• Figyelmeztetjük gazdáinkat a „Méhész naptár" czimü munkára, 
mellyet Sághy Mihály kámoni földbirtokos, s a németországi méhész egyesü
let tagja adott ki. Dzierzon módszere után. Ára 30 kr. 

•jt Helfy Ignácz hazánkfia, ki jelenleg Mantuában mint tanár működik 
„ A magyar irodalom történetét" olasz és franczia nyelven szándékozik kiadni. 

Angolország Kcighley nevü városában bizonyos Sharp nevű ember 
beleszeretett egy leányba, de annak atyja ellenzé a házasságot „Ha kedve
semet nem bírhatom, mit ér nekem az élet" monda Sharp, s bezárkózott egy í 
szobába. Talán főbe lőtte magát? Dehogy. Lefeküdt azon nyilatkozattal, 
hogy soha fel nem kel, s szavát beválta. Még negyvenkilencz hosszú évet élt 
fekve, egyszer volt beteg, s 280 fontot nyomott inidőn meghalt. íme félszá
zad kellett neki, hogy bujában meghalhasson. 

•i Balaton-Füredről irják, hogy ez idei fürdőszak a legnépesebbek 
egyike leend. Már is sok szállás el van foglalva. A lakszobákat újra festik, 
uj ajtók, ablakok, ágyak, s ágybelikkel látják cl. Dc cz mind hagyján .' ha
nem tánczestély lesz minden nap, tánczvigalom legalább hetenként kétszer, 
és Farkas Miska fogja talp alá búzni. Kirándulások, ábrándok, ki ábrándu
lások, játék (ez elmaradhatna) ez évben sem hiányoznak. 

Egy fiatal kézműves néhány nap előtt saját vigyázatlansága áldozata 
lett. Miután forró kenyérrel jól lakott, nagyot ivott rá jó hideg vízből, s 
nyolcz óra alatt minden orvosi segély daczára meghalt. Itt a példa, hogy a 
meleg kenyér nem csak veszedelmes, hanem halálos is, mégis kivált falun 
alig várják, hogy kivegyék a meleg czipót, már oda nyomják a gyermekek 
kezébe. 

<t Debreczcnből irják, hogy az aratásra szép kilátás van, mert sok cse
rebogár volt, (!) s csaknem naponként lanyha eső mossa meg a határt. Min-
denjvetemény tavaszi pompában diszlik, s csupa öröm rá nézni is. 
t hitt Laibachban segélypénztár alakult iparosok számára. Minthogy en
nek létesítéséhez pénztőke nem szükséges, minden kisebb város alakithatna 
illyet. A laibachi pénztár tagjai iparosok, és ezek özvegyei, kik beléptükkor 
fizetnek 2 forintot, azon túl havonként 30 krt; a havonkénti betét a betevő
nek hajt 4 százalékot, s a pénztár részvevője 6—9 hóra ti százalékra pénzt 
vehet fol, mellyet apró részletekben is visszafizethet. 1 Ily pénztár Prágában, 
és Klagenfurtban is van, miért ne lehetne Pesten, Debreczenbeu, Fehérvá
ron és Győrbon stb.? 

w? Mi már emiitettük egykor, hogy Fehérmegye egyik dnnaparti falu
jában a pálinkáivá- nagyon lábra kapott; most hasonló panaszt olvasunk 
Gömörből. Azt mondja a levelező hogy vidékükre nézve nem lehetne üdvö-
sebb határozatot hozni, mint ezen társadalmi átok főzése és kimérésének betil
tását, vagy legalább korlátozását. (?) Megszámithatlan azon kár, mellyet ezen 
gonosz ital a munkás osztály kozt szellemi s testi tekintetben okoz. A csa
ládok jólétét, és békéjét szétdúlja, az egészséget rongálja; sőt ezen gyalá
zatos méreg még a dobzodó ivadékában is megboszulja magát. Ha a páíinka-
ivás ellen hatósági lépések nem tétetnek, maholnap elkorcsosul, eltörpül és 
elsatnyul az emberfaj. 

.' Egy vasúti szerencsétlenségről értesítjük olvasóinkat, nem azért, 
hogy elijeszszük a vasutoni utazástól, hanem hogy mi is pártolhassuk a „Pesti 
Napló" nézetét. F. hó 17-én szombaton d. e. 11 órakor Pestről Bécs felé in
duló vonat mozdonyának kötő rúdja Szob és N a n a közt eltörvén, darabja a 
sint felfeszité, s a legmeredekebb helyen a következő kocsik a mélységbe so
dortattak. A harmadik számú kocsi egészen lehanyatlott, a többi a töltés lej
tőjén fenakadt. Eddigelé csak három emberélet vesztést említenek hivatalo
san. Az uj adminisztratio óta általános a panasz. Angolországban éa Észak
araerikában a vasúti társaság köteleztetik az állam által minden szerencsét
lenség esetében a sérült vagy annak utódai számára kárpótlást fizetni : nem 
czélszerü volna-e ezt nálunk is törvénynyé alkotni, majd akkor a vasuttár-
easág nem bizná ezerek életét holmi ügyetlen mozdonyvezetőre, hanem meg
választaná embereit, s azokat felelőssé tenné minden veszély esetére. 

Nógrádból irják, hogy amáj. 8-tól folytanosan kisebb nagyobb mér
tékben hulló eső földerité a földmivest, mert a vetés mondhatni buja, a rét 
gazdag, a szőlők kecsegtetők, minek következtében a gabona ára apad. 

/• Még ez év július hava 15-én megkezdi pályáját az „Uj-Szőny" ne
vet nyert vasúti gőzmozdony a Duna túl partján, melly szegény kiszenvedett 
Komáromnak is némi élénkséget fog kölcsönözni. 

/ A Fényes Elek által szerkesztett „FalusiGazda" június 1-én okvet
len meg fog jelenni, a ki még elő nem fizetett siessen. 

/ A Rókus kórházban máj. 18-án két holt testet bonczoltak. Az egyik 
négy hetes kisded volt, mellyet Terézia városban egy ház csatornájában ta
láltak. A másik egy ismeretlen nőszemély, mellyet a Duna hullámai partra 
vetettek. A test roncsolt állapotban volt, csak ruhadarabjairól lehet gyaní
tani, hogy nem az alsóbb néposztályhoz tartozott. Fekete bársonykalap, éa 
fejék, hímzett alsó szoknyák és ingek, mellyekbe J. F. kezdőbetűk vannak 
veressel bele várva. 

jf FeUö-Bányán egy tizennégy évi vándorlás után haza került aszta
los legény, mert kedvese hűtlenné lett, a Szamosba ugrott. Meg kellett őrülve 
lennie, ha hűtlen nő miatt tudott életének véget vetni. 

.:• Boldog emlékezetű Somossy J. halála által a sárospataki ref. colle-
giumban megürült hittani székre Szeremley Gábor bécsi hittanár választa
tott meg, ki azt el is vállalta. 

.• Angolországban a bilstoni vasúti állomásnál sajátságos szerencsét
lenség adta magát elő. Simcox nevü hivatalnok elkésett, e uj vonatra vára-
kozólag sétára indult, s útjában egy kőszénverembe esett. Szerencséjére egy 
lefüggő lánczot kapott meg s azon csüngött darabig, de karjai nem bírván, jó 
remény fejében elkezdett lefelé ereszkedni, a nélkül hogy tudta volna meddig 
tart vaspályája. Szerencséjére feneket ért, ott elkezdte lánczát rángatni, kia
bálni, de csak harmad napra vette észre egy vasúti szolga a lánoz mozgását, 
s húzatott ki a szerencsétlen. 

.• Podhorszky jeles nyelvbuvár hazánkfia hosszas utazása után kö
rünkbe érkezett, hogy szorgalommal gyűjtött tanulmányúit itthon rendezze. 

Buntschli ur, ki minap azt állította hogy Szécsényi szláv államférfi, 
nyilatkozik hogy sajtó hiba, s hogy ő grófSzécsényi István iránt a legnagvobb 
tisztelettel viseltetik. 

/ A 6zékes fehérvári kóroda irgalmns szüzek gondviselésére bizatott, 
kik május 1-én ünnepélyesen vezettettek be hivatalukba. 

£ A New-York Herald szerént mult jan. hó 30-án borzasztó szeren
csétlenség történt a Chili tengeren. „Caradoc" nevü hadi hajó, melly 86 ka
tona, 4 tiszt, 148 nő, 10 gyermek, 14 utazó, és 68 hajólegénységgel indult 
meg, alig haladt 9 mérföldet egy sziklához ütöd vén, eleülyédt,s 358 személy
ből csak 44 menekült meg csónakokon. 

Vidéki h i n k . 
CtHcsón, május 2-án. Tisztelt szerkesztő ur! Becses lapjából volt sze

rencsém olvashatni, hogy egy helyt háromlábú borjú született volna, mi 
ritkaság; nálunk Komárommegyében, Csicsón, egy gazdaembernek kétlábú 
borja született s a mi csodálatoeb, farka a hátából van kinőve, pofája pedig olly 
valami formájú, mit semmi állatéhoz sem lehet hasonlít ni: ez még ritkább 
eset, azonban a borjú harmad nap múlva megdöglött. Beöthy M., kánt, ós tan. 

Kalonda, Nógrád megyében, április 10-én. Tisztelt szerkesztő ur! az 
1856-ik évi 13-ik s z á m ú „Vasárnapi ujság"-ban ezen czim alatt r „Mi új
ság?" Nógrádból egy rendbeli rablást, 8 egy rendbeli gyújtást ir le : ezek 
minden esetre nagyobbszerűek a lopásoknál, de jó tudni a kisebbszerű ténye
ket is, hogy a nagyobbszerűektől jobban őrizkedhessünk. 1855-ik évi február 
12-től 1856-ik évi april 10-ig az itt alább meg írott helységekből, és puszták
ból következő tárgyak lopattak el. s minden keresés és kutatás daczára is még 
eddig egy eset sem jött világosságra, sem a tettesek ki nem puhátokat hat tak. 

1. Karants-Berényből 21 darab sertés. — 2. Nagy-Romhány pasztá
ról 30 darab juh. — 3. Kis-Romhány pusztáról 20 darab juh. — 4. Kalon-
dáról 16 darab sertés és 50 darab juh. — 5. Vükéről 30 darab juh és 7 da
rab sertés. — 6. Tarnóczró! april 1-én 11 darab Bertés és 9 darab juh. — J. 
Mutsiny pusztáról 14 darab sertés, 1 tehén. — 8. Ropról 4 darab sertés, 1 
tehén, 3 dara i . 1,'., és e mai napon virradóra, a roppi kovácsnak az udvarában 
lévő éléskamarájához szekérrel állottak s abból elvittek tf darab férfi bun
dát, mintegy 4000 vftot, és más féle enni valót. 

összesen tehát ezen fentnevezett községekből, mellyek úgyszólván egy 
kis csomóban fekszenek egymás mellett, ellopatott : 73 darab sertés, 139 da
rab juh, 2 tehén és 3 darab ló, fel nem irva több ollyanfele apróbb topátokat, 
mint baromfi, kerék stb., mert ezekre egész iv kellene.'-' / . n * R * a A 

Ugy hiszem mi kik ezen károkat szenvedtük, eléggé kiadtuk a vámot 
azoknak, kik a lopás mesterségét űzik : de az is igaz, hogy ha ők biztositná-



nak bennünket, hogy többé nem bintanak, fizetnénk ia nekiek, — de híjába, 
hinnünk nem lehet, mert mostanig minden nap szaporítva halljuk a napi ren
den történni szokott lopásokat.Felkérem tisztelt szerkesztő urat,adjon helyet 
lapjaiban ezen tudósításomnak. Sallay lutrim. 

kitol szinte 13 darab sertést hajtottak el. 

T á r o g a t ó . 
Helyreigazítás. Legközelebbi számunkban megczáfolt rablási álhir köz

lője nem tárogató irónk volt, mint azt szerkesztői megjegyzésben tévesztve 
írtuk : ez a hír „mi ujság" rovatunkban közöltetett. 

A közelgő lófuttatás érdekes mozgalmat idéz ismét elő fővárosunk
ban. Ez alkalomra Egressy Samu tisztelt hazánkfia a körösi barna zenészeket 
szinte felhozatja versenyezni pesti zenebandáinkkal. Nemes paripáink és nemes 
zenénk kettős versenye felköltendi majd főuraink érdekét a hazai tárgyak 
irányában s egyéb honi ügy versenyét is figyelemmel kisérendik. 

# * # Szomorúan halljuk kongni : hogy ugyanez alkalommal a váloga
tott társaságok számára a nemzeti múzeum termeiben szándékoznak táncz-
mnlateágot rendezni. Sajnáljuk, hogy az illetőket emlékeztetnünk kell rá, 
miszerint a nemzeti múzeum csarnokai nem illy czélra épitetének az ország 
és a magas alapítók által. A múzeum a múzsák oltára, nem a divatmulat
ságoké. Mi alaptalannak tartjuk ezt a hirt, s azt hiszezük, hogy derék neme
seink más módot is találandnak v iga Imáik között nemzeti intézeteink kitün
tetésére. 

— Legszebb és legnagyobb nemzeti intézeteink egyikének rajzát hoztuk 
nemrég e lapokban. Ezen rajzban az épület körül csinos kert van, melly 
jelenleg nem létezik ugyan még ollyan alakban, a mint az oda van rajzolva, 
de bizton reméljük, hogy a megkezdett szép munka nem fog a hazafiak lel
kesedésének ellankadása miatt félbeszakittatni. E tekintetben utalunk a min
den alkalommal lelkes jászkunok példájára, kik e nemzeti intézet ügyét or
szágos, és így őket is illető ügygyé vévén, hat külön gyűjtésben e czélra ed
dig már 296 fl. 3 kr. gyűjtöttek ppénzben, és azt, mihelyt egy kis összegre 
kelt, mindjárt a múzeum igazgatóságának be is küldték. Reméljük tehát, 
hogy az ország több községeinél is, kivált aPesthez közelebb levőknél, e szép 
példa utánzásra talál, hogy igy a múzeum körül létező kert mielőbb olly vi
rágzó és dús növényzetű legyen, a mint azt említett rajzunk mutatja. 

y.— Addig is mig főlapunk a „V.U."az esztergomi székesegyház terje
delmesebb ismertetését egy igen tárgyavatott toll után adni fogja, érdekes 
lesz e hazánk egyik legnevezetesebb műépitményéről a következőket megem-
litni. A török beütése után az esztergomi érsek székét Nagy-Szombatba tette 
át és itt volt az 227 év lefolyása alatt, honnét 1819-ik évben Rudnay érsek 
tette azt át ismét Esztergomba. Ez esemény emlékére tette le 1822-ben alap
kövét e nagyszerű székesegyháznak, mellynek tervét Khünel Pál bécsi épí
tész készítette. Az épitést Kopácsy érsek folytatta, Scitovszky János hér-
czegérsek ő eminentiája pedig egy oldaltorony és az előcsarnok kivételével, 
befejezte, arra idáig is 557,400 pfton fölül adván ki. Ez egy ötöd részét teszi 
az egész építési költségnek, melly idáig 2,053,945 pftra rug. A székesegyház 
kúpjával 288 láb magas és igy magasabb mint a budai vár és mint a londoni 
hires Páltemplom. Főoltárképe 40 láb magas és 20 láb széles, melly Szűz 
Mária mennybemenetelét ábrázolja, egy oldalkép szent István keresztelteté-
tését. E nagyszerű épület már 33 éve hogy épül és még pár év szükséges 
arra, hogy befejezettnek lehessen tekinteni. 

y.— Temesvár, Apáthi és Nagyvárad vidékét jégverés látogatta. 
y.— Az erdélyi gazdasági egylet egy állat-kiállítást rendez a következő 

nyáron Kolozsvárt és a Székelyföldön. 
y.— Debreczen tiz leányiskolájában tanul összesen 1200—1300 leány

gyermek. A fiúgyermekek száma, kik polgári iskolát járnak, 700—800-ra te
hető, tehát kevesebb mint a leányoké, minek oka az, hogy ezekre a szülők
nek nagyobb szüksége levén, vagy nem is adják iskolába vagy előbb kifog
ják onnét, mint a leányokat. 

y.— Azon kézműves tanonczok számára, kik foglalkozásaik miatt a vasár
napi iskolákat nem látogathatják, a jelen tanév kezdetével köznapi esti isko
lákat állítottak fel, mellyeket 176 tanon cz látogat. 

y.— Vámos-Ladányban az évek előtt leégett kath. iskola ismét fölépült 
közadakozás utján begyült költségen, mellyhez a helybeli református község 
350 pfttal járult. 

y.— Hallomás szerint, az orvostudományra nézve uj tanterv vau kilátás
ban, melly a legközelebbi iskolai évben életbe lépne. E szerint az orvostanu
lók három év végeztével tennék le a tanszigorlatot. (M. S.) 

y.— A pest városi kényszerítő dolgozóházban megfordult a mult 1855 
évben 322 egyén, ezek között 281 semmi mesterséghez nem értett!! Mi lesz 
aztán az illyen emberekből? Azért küldjék a szülők gyermekeiket iskolába, 
vagy adják mesterségre — mert szomorú jövendő vár arra a ki nem tanult 
semmit gyermekévei alatt. , 

y.— Jövendőben a testgyakorló intézetben is lesznek vasáron pi előadá
sok a kézműves tanonczok számára. 

y.— Deésen a tiszta buza 5 ft., kukoricza 2 ft., zabl ft. 24 kr. pengő 
pénz; Pápán a tiszta buza 3 ft. 48—4 ft. 43 kr., legjava 5 t't. 24 kron is kél, 
rozs 2 ft. 24 kr., árpa 2 ft. 6 kr., kukoricza 2—2 ft. 10 kr., zab 1 ft. 12— 
1 ft. 19 kr., krumpli ál—31 kr. pengő pénz; Sziszeken a becsei buza 4 ft. 
30 kr.—5 ft,, becskereki 3 ft. 30 kr.—4 rL, kétszeres 2 ft. 45 kr.—3 ft., ku
koricza 1 ft. 48 kr., zab 1 ft. 18 kr. pp. 

v.— A néhány évvel ezelőtt a földadó rendezése végett megkezdett ca-
tastcri munkálatok' kimutatása szerint, a magyarországi öt közigazgatási ke

rületben, a Bánság és Bácskaságban van összesen 31,600,995 hold (160f> 
négyszegöles) használat alatt levő fóld, ebből több mint 12,500,000 hold 
szántóföld, és t ö b b mint 4 millió hold rét és kert, ugyanannyi legelő — a többi 
pedig szőlő, erdő vagy nádas. 

y. Hunyady Kálmán cs. k. százados és hadisegéd ur által a soproni 
megy efönökség jelenlétében Wandorf és Nagy-Márton tüzkárosnlt lakosai 
közt ő cs. k. Ap. Felsége segédadományából 6 ezer pftot osztatott ki. (B.H.) 

Cjf Sajtóhiba. A „Vasárnapi ujság" folyó évi 18-ik száma 151-ik lapján, az clsó 
Ii3j . i l . 31-ik sorában, lényeges nyomtatási hiba csúszott be , a midén ezen szó helyett 
„részrehajlmtlaoság" egészen más és kényes értelmű „részrehajlandőság" nyomatott, mit 
kérünk a szerint helyreigazítatni. 

Csöd-hirdctés . 
A v.i.vi es. k süketnéma-intézetben e jelen tanév végével 11. alapítványi hely 

jövend üresedésbe, ezek közül 8. és pedig öt a fiú- és három a leánygyermekek részére 
mint országos alapítvány ó cs. k. fensége. Magyarország katonai és polgári nagy kegyelmű 
kormányzója, a többi három pedig mint magán alapítvány az illető alapítók utódai, ne
vezetessen az egyik gr. Battyányi család, a másik ketté pedig a nsgoa veszprémi káptalan 
által fog betöltetni. 

Szegény sorsú szülék kik süketnéma gyermeküket ezen alapítványi helyek egyikébe 
felvétetni óhajtják, következő okmányokat tartoznak folyamodványaikhoz csatolni : 

1-ször Keresztlevelet, mellybél látható leend, hogy a gyermek nyolcz évesnél nem 
ifiabb és M-ri'-l nem korosabb. 

2-szor Orvosi bizonyítványt arról, hogy a gyermek nem tompa elméjű, és a süket
ségen kivül más testi nyavalyában nem szenved; továbbá hogy természetszerűleg himlöd-
zött vagy sikerrel beoltatott légyen. 

3-szor Egy a ML k. rendőrhatóságtól, melly a folyamodónak lakhelyén működik, 
kiadott szegénységi bizonyitvány, mellyben egyszersmind a szülék polgári állapota, éa 
gyermekeik szám a is felhozandó leend. 

Ezen három bizonyitvány egy ő cs. k. fensége Magyarország katonai és polgári 
nagy kegyelmű kormányzójához, vagy a fentebb emiitett t. cz. alapítói utódok egyikéhez 
intézett folyamodványhoz csatolva, az illető cs. k. kerületi hatóság utján legfeljebb f. é. 
Június 10-én Váczra az intézeti igazgatósághoz leend további hivatalos tárgyalás végett 
beküldendő, az eredményről az iiietó szülék, annak idején tudósítva leendnek. 

A z e módon felvett gyermekek egy öltönnyel és legkevesb négy pár fehér ruhával 
ellátva a tan év kezdetén October elején, Váczra elhozassanak, és az intézeti igazgató
ságnál bemutattassanak. 

Tehetősb szülők gyermekei 120 frt pgó évi fizetés mellett, bármely időben felvé
tetnek az intézeti növendékek sorába. 

Azok, kik valamelly süketnéma gyermek számára kitűnőbb ellátást ohajtnak sze
rezni, az intézeti igazgatóságnál nyerhetnek utasítást. Váczon, május 4-én 1856. 

A i-íii-ii cs. k. tiikttnéma-intétit Helyit igatgatótága. 

A d o m á k . 
— A Tisza partján egy vendéglős igen rosz borral szokta vendégeit 

szolgálni, miről e közmondás volt : Márton gazda borárul meg lehet látni, 
mikor árad vagy apad a Tisza, mert ha árad zavaros, ha apad tiszta a bora. 

Meg is parancsolta Márton gazda, hogy jövendőben a pinczér ne a Ti
szából hanem a kútból hozza a borba önteni való vizet. — Egy a vendégek 
közül egy piczinke halat vitt zsebjébe, s midőn a bort elejbe teszik, a halacs
kát a pohárba csúsztatván, komolyan igy szólt: „Minő bor ez ? hiszen hal 
van benne." 

Márton gazda a valóról meggyőződvén, főbe üti az éppen ott ter
mett pinczért, a mondja : „Nem parancsoltam meg, hogy kuti, nem pedig 
Tisza vizet önts a borba." 

— A Rimamelléki barkónak eszébe jut : hogy apjától is mindig azt 
hallotta, hogy a Balog-völgyön okosabb emberek teremnek, mint a Rima 
mellett. Felteszi magába, — törik, szakad, — de ennek végére jár; kilencz 
retket tesz tarisznyájába s útnak indul. A mint a Balog-völgyre ér, meglát 
egy szántó-embert, azt megszólitá : „Hé, bátya, hány retek van ebben a ta
risznyában? ha kitalálja kend, mind a kilenczet kendnek adom." 

A megszólított egyszerre válaszolt hogy : kilencz. 
A talány megfejtésén elbámult emberünk, tökéletesen meggyőződött a 

felől : hogy apjának csak ugyan igaza volt. 
— Szent-Ábraháminak, a költőnek annyira vitte Isten dolgát, hogy egy 

eladott föld árából elvégre pár lovat és szekeret állított. A szekér kissé roz
zant volt: az eladott föld körülbelöl nem birt nagy terjedelemmel. 

„Hogy adod cl a szekeret, Anti?" kérdé tőle egy barátja. 
...Hagyd el, ne vedd meg — közbe szól egy más pajtás —• indulj el 

nyomába . . . és szedd fel. . . " 

Szerkesztői mondanivalók . 
456. Bogomrrnak. Hát ön mi jutalmat kapjon a verseiért? Azt, a mit Ovidius 

kapott az atyjától; amire azután ezt énekelte : „Desino care páter jam carmina nunquam 
dieum!" (Hagyd el kedves apám, több verset nem fogok írnil) Találja ki, mi lehetett az? 

457. Vörösmarty síremlékére. Lapos kifejezései igen közönséges eszméknek. 
Tiszteljük a nagy költő hamvait és ne írjunk sírjára rosz verseket. 

458. Hlvanatim és a többiek, mind korai kísérletek. 
459. „Tudja azt mindenki." Pedig jobb lesz, ha nem tudja senki. 
460. Kinn a Talon. Közöltetik. 
461. Mornynti üaspar, j ó eszme, de a kidolgozásban semmi összefüggés. 
462. A költő. Hajh szebben meg van ez írva Vörösmartynál; Jár számkivetetten 

az árva fiu stb." 
463. Kivanatom. Jő kívánság; de sok, sok minden egyéb kellene még. Ha az 

ember beleereszkedik a kívánságokba, soha sem éri végit; azért jobb, ha nem i* kívánónk 
semmit, hanem beérjük a sorstól — a maradékkal. 

464. V. Cy. adomái gyöngécskék. 
465. A Maros szabályosa** ügyében. Közölhető. A másik ezikkfnagyon csekély 

érdekű. Szegény Enyednek sok felépíteni valója van addig, míg eszébe juthat, [hogy 
lerontson valamit. 

Felelős szerkesztő : Pákb Albert. 
Kiadó-tulajdonos : Ueckenaat Cusatav. — Nyomtatja Laaderer és Heckenast, egyettm-uteza 4-dik szám alatt Pesten 
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