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Az oreg halász.

lasztott is Maris magának, de azt apja sem tudta, meg a legény
se in. a kit szeretett.
Egy őszi vasárnap délután kiálltam a kapunk elé, Mariska
is épen kinn állt, mert édesapja nem volt otthon. Eleinte csak
távolról beszélgettünk össze, de azután közelebb mentem hozzá,
s mind a ketten leültünk az ablak alatt levő padkára. Beszélge
tés közben egyszer átöleltem a kedves leány karcsú derekát,
mire ő felugrott mellőlem, B alig érthetően dadogá :
— Ugyan menjen ked már no!
— Elmenjek galambom ? hisz csak most jöttem ide, már is
haza küldesz?
— Hát mondtam én, hogy haza menjen? én nem küldöm,
csak azt akartam mondani, hogy ne hamiskodjék, mert hátha
meglátná valaki!
— Ugy-e szégyenlenéd ha meglátnák, hogy én öleltelek
m e g , — ugy-e restellened, ha édes apád fülébe menne, hogy a
szomszéd fia ölelte meg a leányát ?
— Gondol is azzal édes apám, hogy én kit szeretek; — fe
lelt Mariska fülig elveresedve, — a múltkor is azt mondta, elég
nagy vagyok már, választhatok magamnak, mert biz ö csak nem
szeret ám nekem senkit.
— Hát te kit szeretnél magadnak, ha már édes apád meg
engedné a választást?
— Senkit se, mert . . . nem is akarok férjhez menni.
— Ugy-e bizony azért, mert nincs egy szép legény is a fa
luban ? hanem ha majd eljönnek azok az ezüstgombos vidékiek,
akkor, akkori
— El is jöhetnek, vissza is mehetnek énmiattam Isten híré
vel, mert én csak egyikhöz sem mék ám.
— Hátha én kérnélek meg galambom, hozzám jönnél-e?
ugy-e én hozzám se! mit?
Mariska szemébe köny tolult, s hogy eltitkolja elpirulását,
kötényébe rejtette az arczát. — Én pedig oda léptem közelebb
hozzá, megfogva nyájasan a kis leány kezét, bátran megkér
deztem :
— Ugy-e hogy hozzám jönnél babám, ha édes apádtól meg
kérnélek ?
— Ugy ám, de mit mondana majd a kend apja ? hát ha meg
sem engedné?
— Arról ne gondolkozzál babám, az az én dolgom, hanem
hát csakugyan szeretsz igazán?
Mariska egyet intett fejével, s én ollyan boldog voltam,
mintegy viczispán. örömömben megöleltem Mariskámat, s elbal
lagtam haza. Az naptól fogva mindig találtam én valami neszt,
hogy Mariskával beszélhessek; ha csak fél napig nem láttam is,
ollyan bus voltam, mint a ki az anyját temeti, s ha csak a sza-

(Beszély.)

A szőke Duna partján áll egy magános ház, kisded ablaká
val a gyorsan hömpölygő hullámokat szemlélve. E ház lakója
egy öreg ember, arcza setét és komor, soha se látta öt senki
mosolyogni; ez az öreg Gerö halász. Most is csendesen ül a viz
szélén, idödulta arczát széles tenyerébe fektetve; mig szemei
ollykor-ollykor a rezgő habokon tévedeznek, mintha valakit ke
resnének a hullámok felett.
Ez Öreg emberről a vidék sokat beszél, pedig vele nagyon
kevés ember ereszkedhetett szóba, hallgatagsága miatt. Feléje
irányzám lépteimet, s megállva felette , jó estvét kivánék. Mint
kit ábrándozásaiból vernek fel, ollyforma hangon fogadá kö
szöntésemet.
— Miről gondolkodik Gerö bátya? szólitám meg szelíden
a mogorva öreget.
— Tutaj' isten uram! talán magam se tudom; a régi jó idők
jutottak eszembe.
— Hát jobbak voltak a régi idők, mint a mostaniak?
— Kinek jobb volt, kinek meg roszabb.
— Ugy, de hát Gerö bátyának csak jobbak voltak ?
— Nekem uram? bizony vétkezés nélkül elmondhatom,
hogy sem a régi, sem a mostani idő nem volt j ó , hanem majd
talán a jövő lesz a legjobb, mert azt majd a sírban töltöm el.
Elhallgatott az Öreg halász, de homályos szemeiben egy
pár égő köny csillogott, mellyek gondolatait kiegészítették.
— Hát soha sem volt boldog, öreg?
— De bizony voltam, de bár ne lettem volna; mert ugy
most nem volnék boldogtalan.
— Hogyhogy. Ugyan beszélje el Gerö bátya, nagyon sze
retném hallani.
— Nagyon hosszú az uram, de ha terhére nem esik, hát
elmondom.
Abban a faluban, melly itt átellenben van a Dunán tul, la
kott egy öreg ember, illyenforma idős lehete mint én most, nem
tudom é l e még azon a néven valaki a helységben, mert ötven
esztendeje lesz nemsokára, hogy elszakadtam onnét. Módos egy
ember volt, hat ökre járt a szekér előtt, de minden vagyonánál
többet ért a leánya Maris, mert szépségének hire megfutotta a
Duna s Tisza közit. Nagyra is volt leányával az öreg Kővágó,
mert ollyan legények mentek hozzá kérőbe, kik talán be tudták
volna fedni a háza tetejét ezüst tallérokkal, de mind kosarat kap
tak , mert Mariska egyiket sem szerette; az öreg pedig, mint
hogy felesége nem volt, egészen reá bízta a férjválasztást. Vá

urasági hajdú hozzánk jött, s elparancsolt az uraságért, ki egy
ismerősénél volt tul a Dunán; én még a kocsit akkor estve
elkészítettem az útra, s korán reggel átmentem Kövágóékhoz
egy 'Isten-áldjont mondani. Mariska nagyon szomorú volt, s
mikor meglátott, elkezdett zokogni.
— Mi bajod kis tubám ? — kérdem a síró leányt — ne
keseregj, hiszen haza jövök holnapután, s tudod-e azután meg
újesztendő lesz ?
— Tudom, de ugy fáj a szivein, hogy ki sem mondhatom.
— Miért ? tán valami bajod van ? vagy megbántott tán
jószágot?
valaki ?
— El biz én apám uram ugy, hogy reggelig rajok sem kell
— Nem senki, magam sem tudom, hogy ini a bajom.
tekinteni.
— No ne búsulj galambom , nem sokára látjuk megint
— De mégis fiam, jó lenne, ha megtekintenéd őket, mert
egymást, az Isten áldjon meg. Elindultam, de háromszor is
az a kis bornyu még a jászolba is belefuladhat, azután meg szé visszamentem, pedig se ott nem hagytam semmit, se nem akartam
nát is készíts be reggelre, érted?
mondani valamit. Mariska elkísért a kocsiig, ott megcsókolt s
Felkeltem, s ott hagytam a két öreget, de biz én nem men én elindultam, de mikor messziről visszanéztem, még akkor is
tem az istállóba , sem pedig szénáért, hanem átsurrantam a ke ott állt, láttam hogy kötényével takarta el arczát s ugy sírt.
rítésen Mariskáékhoz. Ott fonogatotr az eszemadta a keinencze Hej uram! csak akkor el ne kellett volna ötet hagynom, most
mellett, szinte megijedt, mikor meglátott.
boldog volnék.
— Jó estvét Maris! nincs itthon édes apád? kérdem szétte
A z uton, hogy mikről gondolkodtam, azt csak az Isten
kintve a szobában.
tudná, de sokszor ugy ugy elszomorodtam, hogy ha nem res
— Nincs biz a, hiszen elébb kendtekhez ment, hát nem tellettem volna magamtól, még sírtam volna is, pedig már csak
látta ott ?
három nap volt újesztendő.
— De bizony láttam, nem is azért kérdeztem á m , mintha
Alkonyodni kezdett a nap, hogy beértem a helységbe,
vele volna bajom, hanem hogy hátha valaki van nálatok.
mellyben földes-urunk volt, a hajdú utasítása után egyenesen a
— Ugyan már ki volna? hisz azóta senki sem jár ide, mi
kastély udvarára álltam, kevés idö múlva azonban megtudám,
óta a faluban azt beszélik, liogy . . .
hogy még egy nap itt kell várakoznom az uraságra. Igen keser
— Ugy-e, hogy én szeretlek, szeretlek is biz én galambom,
vesen esett nekem egész nap haszontalan ácsorognom, mert a
el is veszlek, mihelyt csak akarod, én nem bánnám, ha ma kel
fülemet haza fúrták, de nem mertem eljönni, mert ha egyszer
lene is megesküdnünk. Apám uram is azt mondta, hogy ha már
megparancsolták, hogy várakoznom kell, mit tehettem egyebet ?
te Miska megházasodol, csak ollyan leányt végy ám el, mint a
Végre eltelt a kinos nap, sok kászolódás után felült az uraság,
szomszéd Maris, a ki j ó is, szép is, a mellett derék gazdasszony.
s elindultunk haza felé. De a legjobb igyekezetein mellett sem
— Ugyan ne csúfolódjék ked mindig.
haladhattunk sebesen, mert egész nap esett, fujt a szél, s hordta
— De bizony csak nem tréfálok, most is az öregek kikül
a havat. Minél közolebb értük a Dunát, annál erősebben kezdett,
döttek, alkalmasint mifelölüuk beszélnek; hej galambom, ha ini
verni szívem, szerettem volna már látni Mariskát, kit ollyan
egymásé lehetünk egyszer, nem lesz a világon ollyan boldog
búsan hagytam el. Mikorra a révész-házhoz értünk, egészen
pár mint mi, ugy-e kis tubám ?
öreg este lett, világért sem mehettünk át a Dunán, hacsak bele
Leültem Mariska mellé, ott dévajkodtam vele, megöleltein, nem akartunk fuladni , mert a jég nagyon sünien zajlott. Ká
megcsókoltam, de mikor épen utoljára akartam megölelni, ránk romkodott mint a jégessö az uraság, szidott, mocskolt, fenyege
nyitotta az ajtót édes apja.
tett engem is, hogy miért késtem el, szidta a révészt, szidta a
— Ejnye lánczhordta fattya, hogy mered bántani az én Dunát, hogy illyen nyomorult viskóban kell neki tölteni az éjet,
leányomat? szólt haragos képet mutatva.
pedig nekem nagyobb okom lett volna haragudni, hiszen más
— De bizony, hallja kigyelmed, nem bántottam én, — szó nap újesztendő lett. Alig kötöttem be lovaimat, kiálltam a ház
lék meghökkenve — ugy-e Maris, hogy nem bántottalak?
végire, s onnét néztem a falunk felé, hol az én menyasszonyom
— Hát mit kerestél ollyan közel hozzá?
tudom hogy nehezen várt, sokáig ott álltam magam, midőn a
— Csak izé . . . azt gondoltam, megkellene nézni, millyen mi falunkban megszólalt a lélek-harang, egyszerre hideg borzovékonyra fonja a kendert.
gatta végig testemet, ollyan búsan szólni még soha se hallottam
— Jól teszed fiam, ha megnézed — szólt mosolyogva az azt a kis harangot. Sokáig gondolkodtam rajta, vájjon kinek
ö e g —ugy is lehet abból még neked is lábravaló. Jó lenne-e hej ? húzhatták meg a jobb hazába vezető harangot, midőn a hátain
persze hogy j ó ; épen most beszélgettem apáddal is, hogy ha te megett elkiáltotta magát az öreg révész.
elvennéd ezt az én leányomat, mert mi tagadás benne, ugy is
— Miska te! gyere csak ide, valamit akarok mondani.
neked számtani, mit szólsz hozzá?
— Itt vagyok, mit parancsol kend ?
— Hát csak azt mondom, hogy az Isten áldja meg a ki föl
— Parancsolni ugyan nem parancsolok, hanem azt hallot
nevelte, azután megesküszünk, ugy-e Mariskám? akár mindjárt.
tam, hogy megházasodol ?
— Meg bizony fiam, hanem majd csak újesztendő első nap
— Meg biz én Gyura bátyám, azért szerettem volna át
ján, - bizonyitá fejével is az öreg, — akkor majd levágatom
menni, hogy az esküvő holnap lesz.
lakodalmatokra azt a harmadfű üszőt, meghívjuk vendégnek a
— Ne bolondozz gyerek! hát kit is vettél e l ?
kisbirótul a szolgabiróig mind, három banda czigány húzza fél— A z öreg Kővágó leányátlábon, még magam is kijárom a lakodalmatokat.
— Aztán még meg se hívtál a lakodalmadba, várj csak
— A volna még szép, ha illy öreg ember is tánczolna mint
gyerek várj! tudom, nem is mék el temetésedre.
édes apám.
— Nem is szeretném, ha még illyen öreg ember is kikísérne,
— Azért is, — kötekedék az öreg — te veled tánczoluk
mint kend bátya.
legelőször is kis menyasszony, ugy ni.
— Azt elhiszem, kinek ollyan szép mátkája van, nem is
Jó kedve volt az öreg Kővágónak, de nekem még jobb
szeretne az meghalni; bizony öcsém, derék leányt választottál,
volt, mert alig bírtam magammal. Egész éjjel nem tudtam
azt az egyet csak tudom, hogy nem kötötted vele be szemedet,
aludni, mindig azt számláltam, hány hét még újesztendő, a mi
hanem át is viszlek ám mihelyt hajnallik, hogy ki ne maradj
kor igazán boldog lehetek.
a lakodalmadból.
Elhallgatott az öreg halász, s lehajtotta ősz fejét, s durva
Az öreg révész szavai egészen megnyugtattak, hogy lega
ingujjával egy pár könyet törlött ki szeméből.
lább reggel korán átvisz, de azért egész éjjel egy szikrát sem
— A napok repültek felettünk, többet voltam Mariskáéktudtam aludni.
/í?[J
nál mint odahaza; a lakodalom már csak fél hét volt, mikor az
vát hallottam is, örömömben majd kibújtam a bőrömből, hát még
mikor meg is csókolhattam. . . .
Egy estve átballagott az öreg Kővágó mihozzánk, apám
urammal sokáig diskurálgattak a boros kancsó mellett egyről
másról, egyszer azonban az öreg közelebb csúsztatta székét
apám uramhoz, s a fülébe valamit súgott, azután meg rám te
kintett ; én szinte gondoltam, hogy rólam van a szó, de ugy tet
tem, mintha rajok sem ügyelnék.
— Te Miska! — szólt édes apám — elláttad e jól odakint a
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Alig kezdett szürkülni, már mi túl voltunk a vizén, s midőn
a helységünkbe beértünk, rá kezdtek harangozni, ugy szerettem
volna megtudni, ki lehet az első halott az ujesztendöben, de
senkit sem láttam, kitől megkérdezhettem volna. Alig vártam,
bogy leszálljon kocsimról az uraság s én haza mehessek. Mikor
haza értem, nem volt házunknál senki otthon, s el nem tudtam
gondolni, hová lehettek, mikor ma nálunk lakodalom lesz. Át
mentem Kövágóékhoz, az udvarban szét néztem, de Mariskát
sehol sem láttam, bizonyosan bent lesz — gondolám — a ház
ban, majd hogy megörül, mikor váratlanul betoppanok. S mikor
beléptem egyszerre majd lerogytam, azt gondoltam, hogy sze
meim kápráznak, közelebb tántorogtam, de csakugyan igaz volt
a mit láttam : Mariska ott feküdt kiterítve
Elhallgatott az öreg halász, de könyei megeredtek, s ugy
sírt, mint a kis gyermek, nem mertem megzavarni fájdalmát,
csak miután megtörölte szemeit, akkor kérdem, mibe halt meg
Mariska ?
— Azt mondták, a Dunába.
— A Dunába! hogyan ?
— Nem győzött szegény leány várni, hát elém jött, s midőn
még a vízen is át akart jönni, felfordította a tolongó jég ladikját,
eleven volt ugyan még, mikor kifogták, de akkor estve meghalt,
s az ö szelid lelkének szólt olly szomorúan az a kis lélekharang,
mellyet akkor estve hallottam.
— Hát azóta soha sem választott jegyest magának Gerö
bácsi ?
— De bizony jó uram választottam egyet, melly régen
vár reám s nemsokára egybekelünk.
— Ugyan kicsoda az a hűséges mátka?
— A halál, — szólt remegő hangon az öreg.
Érzékenyen szoritám meg a sokat szenvedett öreg halász
kezét,s távoztam; távozásomkor arra kért, hogy látogassam meg
öt még többször is, s én megígértem.
Néhány nap múlva halotti kiséret vonult végig az utczán,
a koporsót senki sem áztatta könyeivel.
Szegény öreg halászi hűséges mátkája, a halál elvitte régi
jegyeséhez, Mariskához.
Pataki/ József.

vagy gyökszacak
p. lepedő, — vagy a gyök és egy más (mint dó, dő)
rag eredményei p. fedő, adó, fogadó stb.
A dáridó
valószínűleg egy esetlegesen
támadt szó, (vagyis a betűk
ben nincsen nyelvészeli
lényeg.)
Es pedig a hegedd „dári, diri, duri, dóri"
hangjai ntánzásá-bö\
támadt megrövidített szó, melly egyszersmind ki
mutatni látszik, hogy a „dáridó" legközelebb
jelentése zenés
vigalom.
Vigalom vagy vigodalom pedig olly időtöltés, hol minden
jelenlévőnek
vigadni lehet, ellenében azon időtöltéseknek, hol csak egyesek
szerepelnek,
mint a szinészeti vagy hangászati daraboknál. A szokás
és közbeszéd a
dáridó-vfíl
„táncz08" vigalmat kötött össze, mert a zenés vigalom táncz
nélkül hiányos; mi azonban magában a szóban nem fekszik. Egyébiránt
abban , hogy ha tán harczias őseink bálok-ban
nem tánczoltak volna is,
hanem — más mint mulatságos czélbóli (tehát a táncz-rn
vonatkozólag
esetleges) összejövetelük p. győzelem, menyegző, áldozat stb. — alkal
mával lejtették a magyar tánczot — semmi szégyelni való nincs. — Az
előlegesen összehívott mesterkélt tánczvigalom — a bál — kezdetben
őseinknél ismeretlen volt.
Sőt ínég azt se lenne merénylet vélelmezni, hogy a táncz eszméje
s
nerezete
sem volt ismert elődeinknél. Európába jöttökkor lehete nekik
hihetőleg legelőbb a zene utáni lejtés eszméjére
jönniök. A magyar
táncz
és zene sajátszerűségét aztán magyar hajlam és szív hozta létre. A táncz
név tehát fenmaradt. (Az ellenkezőt be kellene bizonyítani, mert ezért
semmi vélelem nem áll fenn; amazért a mai napig divatos táncz-szó
lát
szik kezeskedni.)
S szégyen-e, lm egy elavult
vagy ismeretlen,
kétségbe vont, — és
gyakran értelemzavaró
szó helyett továbbá is az idegen szót használandjuk, melly történettanilag sem kárhoztatható?
Mig nyelvtanilag helyesen felmutatott ó szót nem fedezünk föl,
vagy mig a tárgy lényegét időszerülcg kifejező szót nem alakítunk, ma
radjunk hát a táncznál
és
tánczcigalomnál!
Bécs, február 3-án 1855.
R.
Sándor.

n.
Ártatlan

felelet.

Szerkesztő UR engedelmével bátor vagyok ez általam előidézett
farsangi nyelvészeti mulatságban részt venni. A mióta a vad dinnyét
fel
fedeztem a Svábhegyen, s vakmerő valék e felfedezésem / « egy egész uj
dinnyészeti iskolát alapítani, a miért azután nagyon tisztelt hazánkfia
Szontúgh Gusztáv ugy megkötöze dinnye indáival, ugy elfogdosa üveg
harangjaival s ugy körülsánczola melegágy tűztclepeivel, hogy ha csak
mind anegyvennyolez muskotály bombáját hozzám nem akartam veretni,
meg kellé magamat adnom életre, halálra; azóta megvallom, hogy még
ollyan kősziklás tengerre ki nem csaltak, mint most a dalidóval;
a miért
előre
is
kinyilatkoztatom,
hogy
ha
valamikép
a
nyelvészet
zátonyai
kö
Szóváltás a „dalidé" fölött.
zött töredékeny hajómmal megtalálok fenekleni, azon senki el ne nevesse
mását: mert ülünk már ott többen is és nálamnál nagyobb és bölcsebb
férfiak is, a kik között én épen ollyan műkedvelő
nyelvész
vagyok, mint
Maradjunk
a
réginél!
műkedvelő
kertész,
Szontagh és Encz háta mögött.
Legelőször is azt kell kikérnem, hogy nagyon sok felfedezetlen szi
A „Vasárnapi Újság" f. é. 3-dik száma „Emlékezzünk régiekről"
czim alatt, egy czikket közöl Jókai Mórtól, mellynél fogva táncz
és get van még a magyar nyelv sajátságai között, a minek semmi összeköt
tanczcigalom
helyett dali és dalidó
szavak lennének használandók : s az tetése a száraz földdel; sok ollyan még ki nem magyarázott különezség,
állítást régi csángó és székely népdalokra alapítja.
a mi semmi rendszerbe nem szorítható, semmi más nyelvbe át nem vihető;
Nem tekintve arra, hogy egy elavult vagy használatlan szó diva néhányat felhozok.
tossá tétele nyelvészeti szempontból a kutforrás közelebbi felmutatását
1. Az a bátorság, a mivel a magyar nyelv igékből főneveket tud
szükségessé teszi : az ugyanazon czikkben felhozott alap hiányosnak alkotni : nagy volt bennem a mersz
és kevés a félsz,
mikor
találomra
látszik ; mert :
szavakat faragtam, lesz nekem ezért ne mulass és
haddelhadd.
2. Egy sajátszerű idöhatározó nz igék alakításánál, melly semmi
, \- ' g egyrészt a dali-táncz
dült betűkkel emlittetik, mint réo-i
csángó ésszékely néptlalkifejezés : másrészt elfeledi J. M. ur, hogy a kö nyelvben fel nem található, alakulásait adja a minus quam inperfectum
vetkeztetés hiba* kor (circulus vitiosus); mert, midőn a táncz
szó-mását (kevesebb, mint alig mult) és minus quam futurum (kevesebb, mint
akarja adni, a táncz-ot
említi, és pedig d a l i - t á n c z - o t , vagyis egy tánczot, jövendő) időszakainak, nevezhetnők azokat a történhető és történhetett
menynek sajátságát a dali közelebbről határozza meg. Épen mintha mon időszakainak; ez a szó a találom:
a minek segélyével illyen időszakok
danók : v a r a d i - t á n c z , csárdás-láncz
sat. — A dali előszó jelenthet, eo-y állnak elő : megtalálom ütni, megtaláltam ütni, megtalálnám ütni, meg
helyet,
helységet, várost; - jelenthet dalt, éneket; - jelenthet d a l i á i t , találtam volna*ütni : stb. (Kérem alássan : az ütni szó nem azért jutott
harcziast; — vagy jelenthet egy nem igen ismert tulajdonságszót
p. gyors, eszembe, mintha verekedni akarnék). Ezek a formák általánosan hasz
víg s t. ctt. - dc nem t á n c z o t , — mert akkor d a t i - t á n r z annyi lenne náltatnak nyelvünkben és mégis sehol sincsenek nyelvtanainkban elő
mint t u i i c z - t a n c z .
hozva; mert azokat egyenesen a latin, vagy más idegen nyelvtanok min
: Egyébiránt meg kell jegyezni, hogy a magyar nyelvben tán egy tájára volt szokás alakitani, s szerzőik nem gyötrötték magukat azzal,
szo sincs, melly mint fogalomszó
(főnév)
í-vel végződnék. Miért hát dali? hogy egy a magyar nyelv sajátságaihoz alkalmazott nyelvtant szerkesz~ A z i'-végzet általában csak
sze'nek. íla Czuczor nyelv- és szótára elkészül, abban bizonyosan mind
ez eddigi fel nem ismert sajátságok megnyerendik illető szabadalmaikat.
a) közelebbi
meghatározásul
(melléknévképzésül) p. ház-i:
,b) rövidítésül
p. fiii, fi ; János, Jani • nekie, neki; kicsoda, micsoda,
Hasonló észrevételre nem méltatott nyclvsajátságokra kell figyel
> mi, stb.;
messé tennem a megelőzött czikk tisztelt íróját nagyrabecsült ellenveté
°)
igeragul
p. tesz-i, vesz-i, járni, — vagy
seinél. Szerinte a dali láncz-nál
csak az egyik lehet főnév, a másiknak
d) ragos többes
szám
képzésül
p. könyve-i — használtatik.
pedig kötelessége annak névmásul szolgálni, nem lehet pedig mind a
, "*
és dalidó helyességét megengedve
is, a philologia mezején kettő ugyanazon értelemszónak két hasonló vtíltozványa. Bátor vagyok
állitani össze,
merényletnek látszik a dáridó-nuk
abbóli származtatása. Mert — bár azt állítani, hogy a magyar nyelvnek sajátsága, két főnevei
az
elsőben már benne van a másodiknak is az ér
igaz, hogy nyelvünk hangcsere-rendszere (Lautschiebungs-System) még mik közül rendesen
tudományosan nincs kidolgozva - nem találunk nyelvünkben példát, telme; például a sok közül: asszony-ember, rigó-madár, mente-dolmány,
Hol az „ / " betű „r"-re változnék, sem példát, hol a „ d ó " vagy „ d ő " vég meny-asszony, szolga-leány, kuvasz-kutya, stb. ezeket általánosan igy
zet mint származtatást
rag
használtatnék. Mert a dó, dő végzetü szavak kettősben fogják be, pedig egyesben is ugyanazt fejezné ki az „asszony,
m

kl

rigó, mente, meny, szolga, kuvasz" stb, miért hát a másik hozzá? csak
azért mert a magyar ember nem szeret egyesben járni.
Második ellenvetése a tisztelt felszólalónak, miszerint a magyar
nyelvben i-vel nem végződik főnév, s itt a, b, c, d, alatt elszámlálja az
egyedüli eseteket, mikben a magyar szókhoz i betű ragad. Legyen szives
még ezt az e, f, g-ét, is odasorozni.
e) Van a magyar nyelvben bizonyos szenvelgés, bizonyos saját kife
jezése a fogalom nagyitásának, a hizelgésnek, a csúfolásnak, ez rendesen
í végezetü ,,affectus"okkal szaporitja szavainkat, például : tali-tarka,
déli-báb, tári-toppos, hori-horgas, tuli-piros, ugri-füles, hupi-kék, csiri
biri, tyutyi-mutyi, ribi-jankó, nyámi-nyilas, deli-szép. Ezeknek az i ragos
szavaknak gyökeit hijába keresnők, mert többnyire más értelmet adná
nak, mint a mire használva vannak.
f) Az igék harmadik személye egy i-vel megtoldva főnévvé válik
például : „van neki ménje, szereti a csenit, csak a nyeríre néz," e szók
ból mer, csen, nyer.
g) A legtöbbször előforduló esetek, midőn az t a tulajdonító ragot
pótolja például: az egész vitánknak se szeri, se száma, több a füsti, mint
a lángja, bőviben vagyunk a véleménynek, de szükiben a bizonyítványnak,
élire állítottak a hegyit de a végire mégis csak fogtam egy szót, melly
végződik i-ben, és ez a szó „csali!" a melly jelent sertést, még pedig
makksertést; s miután ez még kadenczia is az én dalimhoz, kérem azt
hitelesitetni.
A harmadik ellenvetést, hogy a dó dő nem lehet ragasztók, keresz
tényhez, de nem filológhoz illő türelemmel elviselem, hanem aztán én is
szeretném tudni, hogy hát a hegedő miből készült ? Természetesen a
heged szóból, minthogy a hegedő szavára a szívek sebei menten behe
gedtek.
Azt is elhiszem, hogy Árpád idejében nem adtak Pesten jogászbálokat, de még akkor hihetőleg Bécsben sem ismerték Strauss keringöit;
hanem az ellen már csak ugyan kardot rántok;mintha elődeink annak az
izének az eszméjét ne ismerték volna, a mit én már dali-nak nevezni
nem merek, /óncs-nak híni meg nem akarok. Mert ha Priscus Rhetor és
Thuróczy után tudva van az, miszerint őseink hegedősöket és kürtöt
fúvó embereket tartottak, a kik gyönyörű dalokat tudtak láb alá rakni,
hogy szidalmazhatnám én lángvérü őseinket azon gyanúsítással, miszerint
e dalok hallatára jobban fel ne pezsdült volna a vér bennök mint ben
nünk, csendesebb utódokb IN ; már pedig a ki a magyar zenét hallja, ug
rani kell annak, vagy akarja vagy nem, járja a hogy tudja, ha sohasem
is tanulta; megtanítja rá ez a dal.
Azért, ha mingyárt megvernek is, ha a múzeumba tesznek is, csak
azt vallom, hogy a táncz szó nem egykorú annak ismeretével; hanem be
származott hozzánk az Árpádok mán. s épen ugy kiszorító a közhasznát
latból a j ó magyar nevet, valamint a „nóta" kiszorította a „dal"t s a
közéletben még máig sem adta vissza ősi jogát, pedig már ötven esztendő
óta használja az irodalom.
Már most én Ítélet alá bocsátom a pert, de előre kimondom azt a
fenyegetésemet, hogy ha az a „izé" ezután is tánca fog maradni, én soha
sem tánezolok többet; kivéve — szerkesztő ur lakodalmán.
Tőled pedig, szemérmes olvasó bocsánatot kérek magam és meg
előzőm nevében, hogy illyen szomorn dáridóval mulattattunk, de nem
bírtam azt magamtól megtagadni ; nem is teszem többet, csak most ez
egyszer, csak a dali szóért. Nem bánom, mondják azt, hogy a regényeim
rosszak, hogy a dinnyém ugorka; ezt mind elhallgatom 1 „de az én dali
mat ne tagadja senki." * )
Jókai Mór
• ) Mindezeknek utána pedig tessék már most a két hadakozó fél között béke
pontokat fogalmazni! — Mcgkisértjük a nem csekély feladatot illyeténképen i
i-só pont : Énekeljük el mind közönségesen a vita alapjául szolgált csángó
népdalt, melly igy hangzik ;
Égből szállót dali madár
Dali tánczát járja.
Elől járja Dorkó biró
Gyöngyös dolománba.
. Után járja szeép asszonya
Fejeér rokolvába.
(Erdélyi, Népdalok és mondák
I* köt. 45S lap).
S valljuk meg, hogy e dalt tulajdonképen nem értjük.
2-i* pont : Ismertessék el, hogy Jókai Mór szövetséges társunk, saját felelőssé
gére és a farsang védbáatyája alatt a Vasárnapi erősségből nyelvészeti kirontást tett a
Dalidóval.
3-ik pont : Hasonlóképen ismertessék el, hogy a futóárokban nagy éberséggel
őrködő, K. Sándor bécsi hazánkfia (s még más zuávok is, de kik hely szűke miatt
napfényre nem kerülhettek) a Dalidóval keményen összecsapott s a Bál előtérbe állí
tásával, amazt .csaknem' elfogta.
* - » » pont
Hogy erre Jókai Mór barátunk az ó szeretett Dalidójával, a csángó
segédesapat által kellőleg nem támogatva, mindazáltal teljes rendben és folytonosan
tüzelve, előbbi positiójába vonult vissza.
S-ik pont: Melly példát R. Sándor ur is követvén, a status guo anle ismét
helyre áll, szabad tetszésére bízatván kinek kinek, hogy a maga térületén „bált''
vagy „dalidót* rendezhessen.
,
6-i* pont : Neveztessék ki a Vasárnapi Újság jövő farsangig neutrális térnek,
mig az idő vagy kicsiráztatja vagy elfojtja az elhintett magot.
'^•^ Utolsó vagyis iárpont : Végre ismertessék el, hogy az egész hadakozásban még
ciak egy kozák sem sebestül meg.
Sierktnti.

A latin czimü vasárnapokról.
Hází naptárunkban, mellyet naponként nézünk és forgatunk, a
Vízkeresztről czimzett vasárnapok vegződtével, most már találkozunk
több olly vasárnappal, mellyek minden keresztyén felekezeteknél latin
nevet viselnek. Ezek értelmezését mindnyájan nem tudhatván, kedves
dolgot véltünk tenni, ha ezekben is a felvilágosítást köztudomásra
hozzuk.
Az egyházi naptár kidolgozásában, a mozgó ünnepek elhelyezése
végett legfőbb tárgy, kitalálni évenként a Húsvét ünnep mellyik napon
esik, mért ugyan egy régi nagy egyházi gyűlés (concilium) határozatá
ból ez ünnepnek mindenkor az első tavaszi holdtölte utáni vasárnapon
kell megesni. De mivel ez a holdtölte majdnem egy hónapnyi időközben
ingadoz, és majd korábban, majd későbben fordul : azért azt évenként, a
Copernicus-tól felállított csillagrendszer szerint, megtudni éa közhírül
adni a minden országokban hivatalosan működő csillagászok dolga. A
Húsvét határozza meg aztán visszafelé, hogy milly hosszú vagy rövid
lesz a farsangi időszak; előfelé viszont, hogy mikor esend Áldozó Csü
törtök, s Pünkösd, — a Pünkösd utáni vasárnapok is mennyi számmal
fognak lenni.
A Húsvét szóról megjegyzendő, hogy az a hus-hagyási böjtnek
ellentéte, mellynek ideje folytán a rendes hus-élvezésnek a rom. cath.
egyházban tilalma van; és azt a napot fejezi ki, mellyen a husvételnek
szabadsága ismét elkezdődik. Illy elnevezéssel, a feltámadási ünnepet,
a magyaron kivül egy nemzet sem jegyezi.
Á böjti időszak az Idvezitőnek kínszenvedése és halálagyász-emlé
kérc van rendelve. E kinszevedésnek tartósságára a régi egyházatyák
40 órát vettek fel, mellyeket ugyannyi nappal rendeltek meggyászol
tatni a hivektöl. Még ide járult az a körülmény i s , hogy a róm. kath.
egyhá földi főnökénél, a római pápánál, udvari nyelvül szintén a
római (másként latin vagy diák) nyelv van behozva, mellyen czimeztetnek az ünnepek és vasárnapok is.
Moet már Húsvéttól, mint a böjt végétől, visszafelé számitván a
napokat, a melly vasárnap negyvenedik napra esik kerek számmal, az illy
czimet nyer : Bies dominica quadragesimae diei (a negyvenedik napkori
űrnap), röviden csak Quadragesimae, negyvenedik; — a melly vasárnap
viasza-felé a kerék számú 50-dik nap táján esik, az neveztetik Quinquagesimae (ötvenedik napkori űrnapnak);— a melly esik a 60-dik nap táján,
az lesz Sexagesimae; végre a melly 70 nappal esik vissza Húsvéttól, az
ezimeztetik, Septuagcsimae vasárnapnak. Azontúl vissza aztán az űrnapok
vizkereazt ünnepről viselik czimöket.
Mind azok a latin műszók pedig, mellyekkel a Húsvét előtti éa
utáni vasárnapok naptárainkban is ezimeztetnek , kölcsönözvék azon
szentírási czikkek kezdő igéiktől, mellyek a római szertartás szerint, az
u. n. Vu'gata czimü latin fordítású bibliából, azokon a vasárnapokon
templomban felolvastatni szoktak pl. Esto mihi, légy nekem, uram. Zsolt.
31, 3. Invocavit, segítségül hívott. Zsolt. 91, 15. stb. De ezeknek bővebb
és részletes tudását hagyjuk a theologusoknak.
Edvi Illés Pál.

Egyszerű magyarázat.
i— Nem sok mesterség kell az igazmondáshoz. Hogy a helynevek
m agy árazásának nagy barátja vagyok , annak némi jelét már e lapokban
is adtam. Örömeat ragadok meg minden alkalmat, hogy e kedvencz szen
vedélyemet kielégithessem. Hogy azonban furcsán jut az ember néha
egyegy magyarázathoz, bizonyítja a következő történet. Egyszer családi
ügyekben Köncsögre (egy Kecskemét melletti pusztára) kellett utaznom
atyámmal, Kecskemétig vasúton, innen Köncsögig parasztazekeron. A
város és puszta között szép szőlőskertek mellett vitt az ut, mellvek olly
szépek voltak, hogy meg kellett kérdeznem fuvarosunktól : „Miféle sző
lők azok ?" — „Halesz" — felelt koraolyan az öreg. Látván, hogy hall
gatunk, újra ismételte e szót. Csodálkozva hallgattunk a|iűrcsán hangzó
nevet.
Egyszerre megszólalt atyám : „Halesz, halesz! Ez görög szó,
halászást jelent. Ha tudnám, hogy itt hajdan görögök laktak, és hogy itt
mocsárok, tavak voltak, mondanék valamit, azt, hogy e szőlők „Halesz"
nevöket a görögből kapták. — Azután leirnók s beküldenők a Tudós
Társaságnah, melly gyűjti az illy helynévmagyarázatokat." — Mig igy
elmélkedtünk, az öreg kocsis hátrafordul s közbeszóll : „Soh se fáradja
nak azzal az urak. Nem fogtak itt soha még csizmadiát se, nem hogy
halakat. Futóhomok volt itt teljes életében é s n e m lakta azt s e görög,
se rácz, hanem illyen magyar faj, mint magam. 30 évvel ezelőtt mi adtuk
neki elvétve azt a nevet, hogy „Halesz."
— „Hogyhogy?" — kérdeztük kíváncsian.
— „Hát ugy, folytatja mosolyogva, a z öreg hogy 30 évvel ezelőtt a
város e futó homokot kiosztotta szőlőknek s minthogy nem volt benne
biztos, ha lesz-e sikeres a benne való munkálódás, nevet nem adott n e k i ,
hanem közmegegyezéssel kimondták, hogy nevet majd akkor a d n a k n e k i ,
ha lesz rajta.
Azóta megfogamzottak a szőlők, virágzik minden, d e n e v e m a í g
s i n c s — most is csak ugy hivják : Halesz."

Mi pedig összenézve nagyot mosolyogtunk ezen egyszerű fölfedezé
sen s beláttuk, hogy „nem mindenkor hasznos, felettébb okosnak lenni."
ifj. E. S.

A hajdani tatárkánok palotája Bakcslszerajban.
Hogy Bakcsiszeraj a bajdani hatalmas tatárkhánok (uralko
dók) székvárosa volt, és hogy ezen várost a maga tatáros alak
jában meghagyta a muszka, midőn Kriiniát hatalmába kerítette,
s hogy e város régi szokásaival, épületeivel, lakosaival mai napig
változatlanul megvan, ugy a mint volt akkor, midőn a harezszo mjas khánok laktak abban a palotában, mellyet mai képünk
ábrázol, valamint e palota nevezetességeit is megírta dr. Hegedűs

közé szorult hegyszakadék végén. Igen meredek ut vezet c szikla
városhoz, melly a kapu közelében olly hirtelen esésű, hogy ló
csak patái hegyével kapaszkodva tud nagy bajosan fél vergődni
rajta. Az erős vasból készült kapu sokban hasonlít egyéb régi
varak kapuihoz. Ezen kivül a keleti oldalon is van még egy
kapu, a melly felöl erős falak kerítik a várost. A házak mind
keleti modorban, az udvar közepén épült alacsony viskók, s az
udvarokat magas falak környezik, a mellyeken keskeny köajtók
az egyedüli bejárás. Az utczák keskenyek, ágas bogas görbék,
rendetlenek. Sem utczán sem egyebütt nem láthatni élőfát, bok
rot, de még fűszálat sem. Valamire való jelesebb épület nincs
az egész városban, maga a sinagoga sem igen különb közönaé-

A hajdani tstarkliánok p alotaja Bakcsiszerajban.

a,Vasárnapi Újság' multévi 39-ik számában. Mivel pedig semmi
nevezetes változás nem történt mai napig sem a várossal, sem
a hajdani harczos fejedelmeknek épített üres palotával: ahelyett
hogy tavali leírásunkat ismételnők, menjünk a városon tul ama
sziklacsúcs forma hegyre, ott is van egy város a maga nemében
egyetlen nevezetesség az egész világon, neve Dsuffut-Kale, annyit
tesz mint : zsidóvár, és e nevet teljes joggal viseli, mert talán a
nagy világon e kivül nincsen több ollyan hely, hol egyedül zsi
dók laknának, mint Dsuffut-Kaleben, mellynek lakosai egytől
egyig mind karaitok (zsidó vallásfelekezet).
E ritka város Bakcsiszerajtól fél óra távolságban eső, Krimia
egyik legmagasabb sziklahegyén fekszik, egy meredek sziklák

ges zsidó imaházaknál. Csak két bejárása van a sziklavárosnak
a két kapu, a mellyeket éjszakára mindig bezárnak. Vizet ösz
véreken és szamarakon tömlőkben hordanak, egy a vár alatti
kútból, mellyhez a sziklába vágott hosszú lépcsősoron kell le
mászni, e kut távolsága semmivé teszi a különben bevehetlen
vár helyzetét.
Ha elhagyja az ember azt a keskeny sziklaszorost, a melly
Bakcsisaraiból Dsuffut-Kalebe vezet, hirtelen rejtélyes helyen
leli magát, a hol ünnepélyes csendben ezeréves magas tölgyek
árnyékában zsidó feliratú sírkövek tünedeznek elő mindenfelől.
Ez a Josafat völgye a karaiták sírkertje.
A sírkövek s ős tölgyek közt kigyódzó gyalogút egész vá-

ratlanul egy szédítő magas sziklafal fölött végződik, a hol meg
állapodva nem győzi az ember szemeit legeltetni a bájos tájké
peken, mellyek mindenfelől, mintegy varázsütésre, különböző
alakokban tünedeznek elő. Itt termékeny rónaság, amott a tá
volban tengerparti hegyek, más felöl meredek kopár sziklacsú
csok, mind megannyi festői ellentétei egymásnak, mellyek
között nem utolsó helyet foglal el maga Dsuffut-Kale, a honnan
kiindultunk.
oo

Gazdasági beszélgetések.
Fa eke; vas eke.
(A. falusi és pesti ember, az utóbbinak szállásán, tovább folytatják beszélgetéseket.)

mig az eke a dombtetőre sem ért; illyenkor a tetőbe igen mélyen leszánt,
habár a jó béres, ökreit kiméivé, emelten tartja az ekeszarvát. Nem ugy a
völgyben; ott már megállás nélkül nincs segítség. Egyébiránt a hosszú
gerendelyü ekéknek meg az az előnye is megvan, hogy azzal buezkás föl
det hamarabb egyenesre lehetne hozni mint a rövid gerendelyüvel, a mi
főleg ha túlságos rövid — a taligának minden mozzanatát megérzi s
azért szarvát elereszteni sohasem lehet.
— Azért járnak hát az én ekéim magokra hagyatva, hogy a gerendelyök meglehetős hosszú. Hát az egyenes vagy görbe gerendelyről mit
mond az ur ?
— A fa ekéknél, ha annak egyik vége az anyaszarvba lent vésetett,
if en szükséges a görbeség, hogy a csoroszlya elébe jött gaz, vagy szalmás
trágva — minthogy a földhöz közel jár — meg ne gyüremedjék, mi által
az eke minduntalan felemelkednék. Á görbeség tehát ezen egy okból is
szükséges. De van még más jó oldala is, hogy pedig jobban érthessen,
lerajzolom. Itt van a görbe gerendelgü eke

(Vége.)

— Tehát a mint Ígértem, megmutatom a különbséget, hogy mi ok
nál fogva lehet a vaskormány jobb és miért a fakormány könnyebb? A két
különböző eke-kormány mintegy illyen : vas-kormány
fa-kormány
No nézze csak a vas kormányt: ugy-e
bár csalhatatlanul marad ki megfordít
va azon föld hátulról, a melly előtte le;
! •
felé feküdt? mig a fa kormány alá nem
; ;
bújhatván, csak oldalt nyomhatja el, és
csak akkor fordulhat meg valamennyire,
ha azt az elmaradt fold súlya a lebillenésre kényteti; vagy ha a kormány —
mint a hogy azt szokták is — egy ékkel
felülről kifeszítve, s a deszka vége pe
dig alulról rézsut fölmetszve van. A
gyep szántásnál tehát a fa eke ha jól
'Vi
fordít, az nem következés, hogy majd a
puha földben is jól fordit, mert a gyep
meg nem szakadhat, egymást lehúzza.
Innen van, hogy a gyepbe akasztáskor
u fa ekével felmetszett földre a béres
reá lépni szokott. Nézze aztán a könynyebbséget is : ugy-e bizony élivel
odább löktetni a Tóidét s annak éléből
a kormánynyal lapot formáltatni, szinte
erőt igényel!
— Látom, értem : de vájjon nem könnyebb-e a földet a fa ekének
oldalt eltaszítani, mint a vas eke kormányának magasra felvenni azért,
hogy azt megfordítva Ietehesse? és hanem volna iskönnyebb, de legalább
a földet jobban összeporhálja. Mit szól hozzá, u r a m !
— A j ó vaskormány a fölmetszett földet középpontjáig viszi csak a
hátán, s annak is a csoroszlyás oldalát, mivel a más oldala lecsavartan az
illető helyén maradoz, s ha kigyelmed ezen első rész földet lenyomó te
hernek veszi, ugy a kormány hátulsó fele — mint azt a rajzon láthatni —
emelő erővel hat az ekére. Ámbár a föld a középpontot meghaladva,
minthogy e pontnál a fold élén áll, igen kevés felső kibillentéssel maga
súlyától helyére is hull. Egészen más kérdés az ütközési teher, melly az
ekének előrészével élire állításig küzd, mert ez már igazán visszatartó
erő, de egyszersmind porháló is, mivel a fölezeit föld szélességébe kört
kénytelen formálni, és minthogy a föld nyúló tulajdonsággal nem bir, a
körnek csoroszla felüli széle apró nyílásokra szakadoz.
— E szerint a j ó eke előrészének igen ékidomosnak kell lenni, ha a
könnyebbet akarnám fellelni.
— Igen : de most nézzük a fa eke kormányát is. Ez tehát sem nem
emel, sem nem nyomja a földet alá; nem tesz hát mást mint a fölszclt
földnek élét érintve jobbra taszitja. Ha valamennyire fordit is, azt nem
a kormányának, hanem az ekevas srégen álló f ölületének lehet köszönni;
az illy fordítás után a tarló vége szépen talpon állva látszik a magházban.
Már pedig inkább csak fogassal, vagy alulra vessen kigyelmed, mint ollyan
magházba, a mellyet az eke kormánya hibával készit. S most már a mi
eszembe jött, elbeszéltem a kormányáról, s a külünbséget megítélheti ki
gyelmed maga is, hogy mellyik a jobb és könnyebb.
— Egészen meggyőződtem most már, hogy a fa ekekormány nem
jobb s nem is könnyebb. De ha mindjárt könnyebb volna is, mégis a j ó
forgatás csak sokat használ a földnek; s a vas ekekormánynyal egészen
megbarátkoztam. H a ugy tetszik menjünk! hadd vegyek belőlük hármat.
— Ne siessünk olly nagyon. Még van egy pár szóm. Még nem
feleltem meg mindenre, mert azt is monda kigyelmed, hogy „egyenes ba
rázdát is hasítson az eke." Arra nézve legalkalmasabb a hosszú gerendely : mert még akkor is ha a barázdás kerék, vagy ökör egypár lépésre
haladva kiment, alig veszi észre az ekét tartó ember a hibát, s megyén a
külső kerék tüskén bokron túráson vagy kukoríozacsumákon keresztül,
az eke azért sem lejebb. sem följebb nem jár. Csakhogy van rosz oldala
is, t. i. a forgónál nagyokat kell az embernek vele kerülni, bogy irányba
állhasson; és az apródombos helyeken, a hol a taliga a tulvölgybe bukott

Tehát ennek az a j ó oldala is van még, hogy rövidebb ködöké le
het ; mi által helyzete erősbül, s iv-idománál fogva a lehajlás, vagy a
ködöknél letörés valamennyire gátolva van.
— Igaz a : hanem ollyan alkalmatos görbe fa nem kerül ám mindég,
egyenes fából pedig töredékeny lenne. Osztán, hol ís vennék azt a sok
egyforma görbe fát, ahoz a sok egyforma ekéhez?
— Olly erdőben, a hol egyforma görbe fát növelnének; mert vala
mint egyenesre, ugy görbére is lehet ám a fiatal fa növését kénytetni.
Hanem, hogy érdemes-e illy költséges erdőt telepíteni? ez már más kér
dés. Erről ne sokat beszéljünk, most csak a tárgyra. Nézzük ezen ide
rajzoltat is : ez itt egy egyenes gerendelyü eke.

Az egyenes gerendely tehát magasabb kődököt kíván, tudnivaló,
hogy minél magasabb a ködök, annálinkább ki van téve a le-fel, jobbra s
balra ingásnak. S ha a gerendely vékony lenne, hát a letörésnek is. Mert
ha az erő húzza, akkor a vas hegye lefelé a földbe iparkodik, mig a há
tulsó rész aránylagosan emelődik; de minthogy a hátraálló gerendelyen
az eke-talpból egy vas keresztül megy, tehát az eke hátulját fel, s az ele
jét pedig lemenni nem engedi. Mi roszat szülhet hát? — ha értette ki
gyelmed beszédemet.
— Semmit, ha a gerendely elég erős.
— És ha gyenge volna, mi történnék akkor ?
— Eltörne a gerendely, még pedig ködök táján lefelé; minthogy
azt az ekevas előlrüJ le, hátulról pedig fölfeszíti.
— Igaza van kigyelmednek : s higyje el, ugy szeretem, hogy e ke
vés szóból is megértettük egymást! Mert, hej, sokat lehetne még beszélni
e tárgyról! Hanem menjünk odább. Most tehát mind a két különböző
gerendelyü ekét látja kigyelmed. Mellyikét tartja hát jobbnak?
— Mind a kettő jónak látszik : hanem mégis ebez az egyenes ge
rendelyü ekéhez jobb kedvem van. Egyébiránt a próba választaná megDe vájjon kilehetne-e itt mingyárt próbálni is, ha majd kiválasztom?
— Bajosan hiszem : különben abban biztos lehet kigyelmed, bogy
az egyforma ekék egyformán is dolgoznak.
— Ha már kipróbálni nem lehet, se baj, kitudom már én magam is
választani. Osztán a gépész urak csak megmondják, ugy hiszem! hogy
mellyik félét ajánlhatják jobban, mert azoknak csak érteni kell, mellyik
a jobb járatú a földben, osztán, hiszen az ur is ott lesz!
— A mint megígértem, majd oda is vezetem. Most pedig ezen egye
nes gerendelyü rajzon megmutatom a bánásmódot, mert azt is meg-

Ígértem. — Ha hallotta hírét kigyelmed a „Vidacs"-féle ekéknek, ezek
mintegy ehhez hasonlók. Legelőször is az ekegerendely bánásáról szóllok.
Ha tehát az ekét, taliga nélkül venné meg kigyelmed, nézze meg jól ott
hon, hogy a taliga vánkosán ugy fekszik-e, hogy azt sem jobbra, sem balra
nem fogja majd billenteni húzás által a patying; mert sokszor a talyiga
a vánkos fészkét féloldalra koptatja egy más gerendely, s azért van az,
hogy ba reá egy uj — főkép asztalos által készített gerendelyt — akasz
tunk, vagy nagyra, vagy kicsinre sietővé teszi az ekét; mig lassan-lassan
a vánkos és gerendely üsszekopva egymással megegyez. Ez alatt az eke
vast s tudj' isten mit nem okoznak s örökké ütik-verik az ekét. S ha
épen illyenkor igazítottak valamit az ekén, ezt szokták mondani eltaláltuk!
— Ugy van biz az.
— Továbbá, ezen gerendelyen is szintúgy megvannak a kakas-szeg
lyukak, mellyek az alább- s feljebb-szállitásra használtatnak. Ámbár, lia
az eke a barázda kellő mélységében van, s a gerendely akkor is vizirányosan, vagy a föld felületével párhuzamban áll, akkor a lyukak változ
tatása sem fel-, sem leszállító erűvel nem bír. Mert nagyon természetes,
hogy ha egy egyenes deszkára állitnók az ekét taligástól, ugy hogy a
gerendely szarvasvége följebb álljon, vájjon mi történnék, ha a kakasszeget az első vagyis végső lyukból hátrább tennők? ugy-e megfordulna
a dolog; s az ekevas hegye a helyett hogy felnyilnék, a deszkára buknék,
s e ezerint a földbe is mélyebbre sietne ? Hanem hiszen azért van a kö
dök, 8 azért a hátulsó srófos vas is. Ha tehát az illy ekét lejebb akarja
kigyelmed venni, nem szükség, hogy azért mindig a kődökhez is nyúljon,
hanem csak a hátulsó sróffal a gerendelyt kell összébbhuzatni a talppal.
Ez pedig ugy történik, hogy a hozzá alkalmazott sróf-kulcscsal az alsó
srófot lefelé hajtja, fölülről pedig a másikat utána szorítja. Vagy pedig a
hátulsó srófhoz nem nyúlva, a kődöküt lejebb ereszti. Avagy utoljára —
ha épen a gerendely bizonyos állására volna szükség, — mind a kétfelől
leeresztheti. A feljebbvevésnél ép ugy türténik minden, csakhogy meg
fordítva.
Most már a csoroszlyára. Ez, a mint látja kigyelmed igen egysze
rűen van két sróftal odaerősítve, mellyet tetszés szerint feljebb alább,
elébb vagy hátrább könnyen lehet igazitni.
— Hát a csoroszlya nem jobb lcune-e,ha függőlegesen állana, és ha
nem illy tompa hegyű lenne mint itt a rajzon ?
— De nem ám! Mert még a szalonnát is könnyebben fogja a kés,
ha ezt rézsut tartjuk, minthogy akkor húzva történik a metszés. A mi
pedig a hegyes csoroszlyát illeti; jóllehet, hogy a vékonyságánál fogva
egy ideig könnyebben metsz, de mit ér ? ha egy napi szántás után ismét
kovács kell neki; mig a srégvégü mindég egyforma maradna, ha annak
is hegyei s szögletei nem volnának; szóval ha nem kopnék.
— No uram I most már jól meghánytuk vetettük az ekének minden
csinya-binyát, s olly örömet érzek magamban az ekéhez, hogy már rég
nem szántogattam ugyan, de ezután én fogom az egyik eke szarvát, ha
az Isten erőt egészséget ád hozzá, s tavaszra vas ekével szántogatok. Most
pedig uram menjünk s vegyünk egyet tüstént, mert el találják kapkodni.
— Menjünk. — Hogy sokat beszéltünk róla az igaz, de, hogy az
eke-taligáról keveset, az is igaz; pedig volna ám arról is mit beszélni. De
ki mondhatna el mindent egyszerre? (Az utczára érnek)
— Bizony csak épül ez a Pest miudég. — Alig ismer rá az ember,
ha egy darabig nem látta. — Ninil — mit visznek azon a kocsin amott?
— de sok ága-buga van! Az a — de már az — siessünk uram! hisz most
látom, hogy mind vaseke, a mit az visz.
— Igen bizony, ekék, s mi is itt vagyunk már.
— No, hála Istennek. Még csak az udvarban vagyunk s már is alig
léphetünk a sok mindenféle masinától. Bezzeg, volt ezekkel dolog, mig
így összeteremtették! Hát ez ugyan mi lehet? — és az amott azzal a
sok kerékkel? — Nézzük meg! — Már megengedjen az ur, de itt annyi
nézni való van, hogy elég volna egy hétre.
— Van biz itt elég : pedig ezek mind a gazdasághoz való eszközök
és gépek, a mellyek nélkül jóravaló gazdaságban már alig lehet el az
ember, főleg jelen időben, midőn a munkás kéz hiánya csapásként nehezül
a gazdákra. No de nézze már az ekét! Mit szól hozzá ?
, , — Hiszen ezek csaknem ollyanok, mint azon egyenes gerendelyü,
inellyröl az urnái beszélgettünk s aztán olly egyformák, hogy belőlök
majd választani sem tudok!
— Talán nem tetszik, vagy mi?
— De, uram, nem csak hogy tetszik, hanem mig foglalót nem ad
tam , egy lépést sem távozom tőlök! Ej bizony csak szépek. De hogy is
tudják iíly egyformára kalapálni ? ollyan mintha csak öntve volna.
— Igaz, mert épen ugy is van. Most pedig, minthogy látomkigyelmed arczán az örömet, melly ezen ekékkel megbarátkozását eléggé jelenti,
s tudom, hogy a velevaló bánásmódot is jól megértette, nem marad más
hátra, mint az ekéket kifizetni — azt pedig kigyelmedre bizom — s az
nálam nélkül is megtörténhetik. Ha majd egykor ismét Pestre jön ki
gyelmed, látogasson meg! akkor talán több időnk lesz beszélgetni. En
hát megyek : adjon az Isten kigyelmednek erőt, egészséget ekéjéhez, s bő
termést utána!!
m | M — Köszönöm, köszönöm uram, szíves beszélgetését s barátságát.
Ha az Isten megengedi érni a jövő termést, hozok mutatót a búzámból!
Pajkos* Károly.

Magyarország mezőgazdasági statistikája
ügyében.
Magyar hazánk fóldmivelő ország. A fóldmivelés gyarapítása vet
alapot jelen boldogságának, s azon épülend jövendő nagysága.
Hazánk f oldraivelési viszonyai mégis csak csekély részben ismer
tek ; holott az ebbeli ismeret adhatna legbiztosabb irányt a mezőgazdaság
kifejlésének.
Illy meggyőződéssel levén, indíttatva egyszermind azon jó igyekezetü mozgalom által, melly mezőgazdáink értelmesebbjei közt, minden
igaz hazafi örömére, napról napra éledez; miután már tiz év óta foglal
kozom Fényes Elek úrral, Magyarország első statistikusávnl való egybeköttetésben édes hazánk statistikai irodalmával, s ez idő alatt szor
galmatosan gyűjtögettem mindazon adatokat, mellyek ez ország mező
gazdasági viszonyait érdekUk, jelenleg czélba vettem „Magyarország me
zőgazdasági statistikáját" kidolgozni.
E czélból egybeköttetést szerzettem magamnak a „Mezei gazdaság
könyve" szerkesztőségével, továbbá Fényes Elek úrral és ifjabb Palugyay Imre cs. k . tanácsos úrral, hazánk jelenkori k é t első Btatistikusaival. Ezenkívül munkám kivitelében ujabb hivatalos adatok nagy tömege
van segítségemre. — De vannak kérdések, mellyekre nézve uj adatgyűj
tés szükséges. Hlyének iránt az ország minden vidékeire, B a velünk gaz
dasági viszonyainkat érdeklőleg el válhat! anegybeköttetésben álló Tcmesi
bánság és Szerbvajdaság vidékeire is széljelküldött körleveleim által igen
számos ügybarátokat különösen megkerestem.
Hogy azonban igyekezetemet annálinkább sikeresitsem, bizván vallalatom közérdekű korszerűségében : ezennel minden lelkes Ügyfelet nyil
vánosan és teljes bizalommal felkérek, hogy körét illetőleg, gyűjteményemet
és munkálatomat következő kérdésekre való felelet áltat érdekesiteni és gya
rapítani kegyeskedjék.
1. Hol történt tagosztály s legelő-clkülönzés, s mikép rendeztettek
a földek és legelők, s hol mi gyarapodást idézett a tagosztály elő.
2. A tagosztályi erdőségek hogy osztattak el, s mint kezeltetnek;
mennyire jött divatba a tagosztályzott földek széleinek s utaknak előfákkali luültetése.
3. Hol történtek mocsár-kíszáritások, vizszabályozás és homokkö
tés. Micsoda körülmények közt, milly kiterjedésben, mi volt az erre való
költség, és mi lett az eredmény.
4. Micsoda mozgalmak vannak akár vizek uj szabályozása, akár
mocsárok kiszárítása és h o m o k k ö t é s e k k ö r ü l .

5. Micsoda jeles gazdaságok, millyen földön, micsoda gazdasági
rendszert és vetésforgást követnek.
C. Hogy történik a cseléd-fogadás, mi a cseléd és napszámos bére,
hogy esik azok élelmezése.
7. Mi szokások vannak az aratók és nyomtatók körül. Hol mi siker
rel használtatnak takaró- és cséplő-gépek.
8. Mi szokott a földhaszonbér lenni holdanként, s hogy kél a f ö l d
ö r ö k áron.

9. A feliből és harmadából miveltetés, mikén van szokásban.
10. Micsoda baromtenyésztés , hogy virágzik, hol micsoda intézke
dés van az állatok nemesítésére. Jeles ménes, tehenészet, juhászat, sertés
tenyésztés ismertetése.
11. A gazdaságokkal összekötött iparvállalatok ismertetése.
12. Jeles gyümölcstenyésztés, szőlészet stb. Hol vannak népiskolák
kal összekötött gyümölcskertek.
Ezeken kivül a vidék körülményeihez képest időjárási, éghajlati,
természet-tulajdonsági ismertetéseket, s bármi gazdasági nevezetességet
nagy köszönettel kedvesen veszek, s csak némellyikre kapjak is kérdőpontjaim közül feleletet, s azt minél előbb kapom, annál örömestebh fo
gadom, remélvén ktilünben is, hogy tisztelt ügyfeleimnek a gazdasági téli
szünidők közleményekre pár üres órát leginkább engednek.
Különösen egyes iparkodó helységek részéről várom igen örömest
a feleleteket, s azt hiszem gazdasági szorgalmának illyféle ismertetése
minden helységnek érdekében áD és dicsőségére válik.
A feleleteket czimem alatt Pestre Leopoldváros rész, Széchényi sé
tatér 4. számú ház 1-ső emeletén 8-ik ajtón szállásomra kérem utasitani.
Költ Pesten, február 3-án 1855.
Galyóczi Károly.

Egyveleg.
— Hasznos házi szer. A közel P . . . helységben múltkor egy házas
pár összeveszett, a férj is ur akart lenni a háznál, de az asszony is; ezen
Bemmikép megegyezni nem tudtak, mindaddig, mig végre a férj, jogainak
fenntartása érdekében, feleségét érzékenyen meg nem fenyitettc. — A z
asszony majd három napig sirassál vesztegette el az időt, d e csak ismét
durczáskodott azon fogadással, hogy mig é l , férjéhez nem fog szólni so
ha; a férj kapta magát papért sietett azon ürügy alatt, hogy neje beteg.
A pap megérkezett, a mint a szobában körülnéz, k é r d i a reábámuló fiatal
menyecskét: ki itt a beteg? Én —szólt mosolyogva s pirulva az asszony,
de tisztelendő uram atyám láttára minden bajom elmúlt. A pap hamar
feltalálta magát s hamar odahagyta a házat; a férj is feltalálta magát, de
az asszony is; s ezen időtől fogva még nem volt papra szükségök.

Nemzett színészet.
FEBRUÁR. I. Bolnay Kolozsváron. Ez ifjú mii vészünk szülőföldén
adván vendégszerepeket, a legnagyobb tetszésben részesül. Értesítőink
különösen magasztalják őt a hősi társalgási szerepekben. Márczius elején
fog Pestre ismét visszatérni.
II. Csupra ur, jövő héten fogja első szini próbáit tenni a nemzeti
színpadon. Hozzá értők egyhangúlag magasztalják kitűnő szépségű hangtehetségeit, mellyek a művészet ihlete és kellő szorgalom mellet szép j ö 
vendőt biztosíthatnak számára >• pályán.
III. Gróf Károlyi Györgynél a nemzeti szinház igazgatója több fő
urak jelenlétében barátságos értekezletet tartott, a nemzeti ízinház bel
sejének kicsinositása végett. A költségek 12 ezer pft körül állnak. — Az
intézet fontosságához s az iránta tanusitott buzgalomhoz mérve, nem
nagy Összeg.
IV. Gentiluomo tanítványai e héten tartották első előadásukat a
nemzeti szinpadou, Ernani operában. Fekter tenorista igen szép hanggal
bir, melly csupán erősödésre vár, a többiek is tetszésben részesültek; szor
galmas tanulmány és igyekezet mellett néhány év múlva mindannyian
betöltendik helyeiket a színpadon. Szép és okszerű játékmodorukon meg
látszott Egressy Gábor tanítása. A szinház minden helyiségeiben tömve
volt; az előadás jövedelmének egy része Fáncsy árvái számára határoztatott. — Cgy hisszük, hogy a tisztelt művészi neophiták a közönségnek
ezúttal tanusitott figyelmét buzdításul veendik arra, hogy tehetségeiket
bővebben kifejtsék; csak mosolyogni tudunk azonban azon túlbuzgók vé
leményén, kik e különben jeles ujonezok működése által derék operánkat
háttérbe szorithatni hiszik; s az egész iskolát, ugy a mint van, szerződ
tetni j ó nyereségnek tartanák a mostani operai személyzet helyett; e vé
lemény képtelenségének bebizonyítására ugy hiszszük elég felemlítenünk,
hogy a derék növendékek összes repertóriuma eddigelé egyetlen egy ope
rából áll, a mit elvégre is aligha nézne meg a közönség minden héten há
romszor. Lassan járj, tovább érsz.
V. A jövő évi szerződések nagyrészben megköttettek. Uj tagokul
meg vannak nyerve : Egressy Gábor, Hollósy Lonovics Kornélia, Kaiscr
Ernstnő, Szilágyi Sándor, Latkóczyné, Bolnay, Tóth, Szerdahelyi, kik ez
évben csak szerződéstelen játékdijazott vendégtagjai voltak az intézet
nek, jövőre szinte állandóul megnyerettek a szinház számára.
VI. Híre jár, hogy a pesti magyar opera egy időre Bécsbe fog fel
rándulni, e hírről nem kezeskedünk.
VII. Jövő héten jeles művészünk Tóth javára „Makranczos női' fog
színre kerülni.

Tárogató.
x* Hildegard Főherczegasszony Ő cs: Fensége, a legmagasb ótalma
alatt álló első bölcsődét f. hó 9-kén látogatásával megtisztelte. Ö cs. Fen
sége majdnem egy óráig mulatott ott saz e jótékony intézetben nralkodó
rend és tisztaság, valamint nem kevéshbé annak, jelen helyiségéből a
Beleznayféle házba a kerepesi útra átköltöztetése által eszközlendö nem
sokárai czélszerü nagyobbitása felett, az igazgatóságnak magas megelé
gedését kifejezni méltóztatott.
x* A felső vidékét nagyon megörvendezteté b. Kellner ceász. altá
bornagy megjelenése, kit Ö cs. k. Felsége olly megbízással küldött Trencsín, Turócz, Árva és Liptó megyékbe, hogy a szűkölködő földnépének
rögtön segélyt nyújtson,ami meg is történt,csakhogy nem mint híreszte
lek pénzbeÜ, hanem szükséges tápszerek kiosztása által. — Az altábor
nagy ur mult hó 26-án Pozsonyból Nagyszombatba ment 28-ikán Selmeczre, 29-dikén Sz. Márton és Kubinba, 30-kán Rózsahegy és Sz. Mik
lósra, 31-én visszatért Kubin és Sz. Mártonba, hol 1-én mulatván, 2-kán
ismétSelmeczre, 3-kán Trencsinbe ment, ott 4-én mulatván, 5-kén NagySzombaton át Pozonyba érkezett. A hegyi lakosok közt legtöbb nyo
morra Trencsénmegye éjszaki részében talált, nevezetesen a Kisucza- és
Marikova-völgyben ; Árvamegyében a nyomor nem olly nagy, éhség
sehol sem uralkodik. Az éhség rögtöni enyhítése tebintetéből a cs. kir.
élelmezési tárakból nagymennyiségű kétszersült szállíttatott az emiitett
helyekre s annak folytonos szétosztása a községek és hatóságok szigorú
ellenőrsége mellett elrendeltetett.
x* Legujebb miniszteri rendelet szerint a házalóknak ezentúl nem
szabad arany és ezüst órákkal kereskedniük.
x* Balassa-Gyarmaton febr. 4-én a megyeház nagy teremében a cs.
k. megyei főnökség tánczvigalmat rendezett a b.-gyarmati kórház javára,
a hirszerint 300 pftnyi tiszta jövedelem volt a jótékony mulatság gyü
mölcse. A szép siker kedvet gerjesztett többekben, hogy az iskola ja
vára is rendezzenek hasonló mulatságot. Reméljük, hogy a kedv akarattá
szilárdul, &z akarat pedig ha igazán akarják a jót, legalább is annyit esz
közölhet m ifjú gyermeki lélek táplálékára, a mennyit az elaggott
roskatag test gyámolitására össze tudott szerezni. Nem is tánczolbatnak sehol hasznosabban, mint a hol az iskolák, mai korkérdésünk
előmozdítására verik össze a bokákat. Ezek megérdemlik , hogy kivilágos
kiyiradiig húzzon nekik a legeslegjobb czigány banda annyi talpcsiklandó
csárdást, hogy a csepperi polka eszébe se jusson senkinek.
x* Mindenfelől a sok és nagy hóról érkeztek tudósítások, itt pedig
; * * * n « midőn e sorokat irjuk ugy olvad, akkora sárvíz lucsog az utczáMatja éa kia

kon, hogy a felével is beelégednének azok a finnyás pesti lábacskák. Far
kas uraimék ellen is (de nem a derék győri zenészek ellen) több felől ér
keztek panaszok. Nevezetesen Hatvan-Püspökiben 15 mond tizenöt ordas
rontott egy juhnyájra s néhányat le is mészároltak , mire a két bojtár el
tudta a hívatlan látogatókat dorongolni. Egy pedig ollyan neveletlenséget
követett el, hogy midőn a két derék bojtár javában űzné az erőszakos
kodó hadat, hirtelen vissza fordult, s ugy neki rohant az egyik bojtárnak,
hogy csak azért nem tehetett az ő tulajdon bőrében kárt, mert juhbőrrel,
azaz juhászbundával volt takarva, a mellyet annál gorombábban megté
pett, mignem doronghalál vetett véget dühösségének.
x* Erről a farkastörténetröl jut eszünkbe, hogy egy dunamelléki
helységben Komáromhoz közel szintén nagy farkas-riadó óllitá talpra a
falu legénységét, mert valaki közelgő farkast látván a falu felé kullogni,
nagy lármát csapott, s a megiramlott kóczos látogatót hirtelen lóra ka
pott 4 legény vette űzőbe, s utolérvén, irgalom nélkül agyonverték. —
Volt is kiabálás, tapsolás, vivátozás a mint illik, csakhogy nemsokáig
tarthatott, sőt rövid időn kaczagássá vált, mert az elesett farkas egy jám
bor komondor volt.
x* Bécsben huzamosabban időző hazánkfiai egyhangúan dicsérik
Haas könyvkereskedő (Singerstrasse Nro 878.) buzgalmát a magyar
irodalom iránt, melly valóban bórmelly honfitársunknak is becsületére
válnék. Azt irja róla bécsi tudósítónk, hogy nemcsak valamennyi helybeli
könyvkereskedő között első, kinél minden régibb és korunkban megje
lent legújabb magyar irodalmi munka kivonatos számmal és választott
sággal megkapható; hanem széles ismeretségei utján hathatós sikerrel tö
rekszik azok terjedését előmozdítani, az ö buzgalmának köszöni a bécsi
magyar ifjúság, hogy több magyar lapot kezében forgathat. Hlyen buz
galom elismerésre méltó s megérdemli, hogy azok kiknek módjában van,
ez elismerést kereskedésével is éreztessék.
x* Munkácson a kórház javára kitűzött elnöki dalidó febr. 11-ére
halasztatott, mivel Ernő cs. kir. főhg ő fensége a beállott udvari gyász
miatt nem szerencséltethette volna januárban a jótékony vigalmat magas
megjelenésével. Hogy ment végbe a bál, s mennyi hasznot hajtott a sze
gényeknek ? még nem vettünk róla tudósítást. Egyébiránt ott is sok volt
a hó, s most már hihetőleg nagy a sár. Szomorú hir pedig az, hogy azon
a vidéken a farkasok egy asszonyt és egy gyermeket „felfaltak."
x* Ácson jövő tavaszszal a főutezákon végig kétfelől fasorokat
fognak ültetni. Bár így cselekednék minden helység, ez szépítené is s ha
felnőnek a fák, minden öt hat évben egy kis rőzsét vághatna róluk a ki
ültette, a mi pedig sem nagy fáradságba, sem sok költségbe nem kerülne.
— A népnevelés ügye ís szép gyarapodásnak örvendhet, mert herczeg
Lichtenstein Alajos a leégett oskola ujjá-építésére 4000 pftot utalványo
zott, ezen pedig ugyancsak derék iskolát lehet építeni, s ha a község ós
illető szülők is hozzá látnak és megteszik a magukét, azaz hogy szorgal
masan járatják gyermekeiket az uj iskolába, s a tanítónak tisztességes fi
zetést biztositnak, akkor aztán csak olly őrömmel felemlegetjük az ácsia
kat is j ó például mint Tatát, vagy a kecskeméti derék zsidó községet.
x* Minthogy Kecskemétre ugrottunk, eszünkbe jutotr egy levél,
melly minap érkezett hozzánk, s arról panaszkodik, hogy a ref. iskolák
iránti részvétlenség épen nem csökken azok részéről, kiket a legforróbb
részvét illet. Többet most nem szólunk , mert a panaszokat nem szeretjük
addig körülményesen hirdetni, mig van hova fordítanunk szemcinket, a
honnan orvoslást lehet remélni.
x* Beregszászról farsang vége felé vettük a tudósítást, hogy „most
vannak a farsang legesleg javában." Február 4-én ott is jótékony bál
volt, a mihez kétszeresen járult a szép nem, u. m. szép számmal jelent
meg, s e felett kézimunkákkal is járultak a nzél előmozdítására. Adjon
Isten mindnyájának ha e farsangon nem jutott, majd nj borkor, — mádi
szüretkor — derék vőlegényt. Tudósitónk az ellen panaszkodik, hogy
nagyon rikitó volt a szépen rendezett bálban a csárdás. Az is baj ha kel
letén tul nagyokat rikkant az a széles kedvű fiatalság, de még ezt csak
megengedhetjük módjával, kivált ha megígérik a tüzes tánezosok, hogy
a legnagyobbakat csak ugy suttyomban magokban kurjantják el; hanem
nagyobb baj az, hogy sok felől komoly szavakkal panaszkodnak azok
ellen a fajtalan czepperl polka-féle mozgások ellen, mellyeket néhány
szilajkedvü nem igazi magyar legény be kezd csempészni tiszteséges nem
zeti tánezunkba. — Többet nem szólunk e dologról, mert azt hisszük,
hogy a józan ifjúságnak mindig elég a figyelmeztetés a rakonczátlanoknak pedig az is kevés, ha miattok sok derék leányt otthon tartanak szü
lőik a mulatságtól.
f Gyászhír. Ismét egy erős oszlopunk kidűlt I gróf Teleki József,
volt erdélyi kormányzó, a magyar tudós társaság elnöke, mult csütörtökön
éjjeli 11 '/j, órakor élete 64-ik évében a jobb létre szenderült. Lapjaink
mult számában még hosszú csendes alkonyt óhajtánk neki és ime a csen
des alkony eljött, de rövid volt. Azon munkája végén lepte őt a halai,
melly őt halhatatlana teendi. Olly élet világa aludt el, mellynek minden
órája hazának és nemzetiségnek volt szentelve, olly név törültetett ki
napjaink sorából, melly vezérfénye volt a többinek. Szálljon áldás nyugvó
poraira! Emléke méltó, hogy minden igazi hazafi kettős gyászt öltsön
szivében érte : egyet a tiszteletért, mellyel tartozik a nemesnek, — mást
a veszteségért, mellyet nem pótolhat semmi.
Felelős szerkesztő: Pákh Albert.
j-etem-trtcza 4-ik izim

alatt, Pertén.

Pest, február 25-kén 1 8 5 5 .
A „Vasárnapi Ijsáa;" hetenként egyszer egy nagy negyedrétű iven jelenik meg.—
Előfizetési dij márczius—júniusig azaz : 4 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve
vagy postai utón 1 ft. 2 0 kr. pp.

A „Politikai újdonságokkal" együtt márczius—júniusig azaz: 4 hónapra Buda-Pesten
házhoz küldve vagy postai uton csak Z ft. p p . — Az előfizetési dij a „Vasárnapi
Újság" kiadó-hivatalához (egyetemo:cza 4. sz.) bérmentve utasítandó.

Ifjabb Ritka Péter uram életéből.

ajkaikat, a hajadonok fehérbe öltözve virágokat hintsenek az
érkező lábai elé.
A földesúr Gyaluig lóháton szándokozott jönni, ott az udvarbirónak öt fris lóval s könnyű kocsival kellett várnia,
hogy aztán együtt röpíthessenek jobbra északnyugat felé.
Minthogy azonban a várt uraság a mondott órára nem ér
kezett meg, Posztoczki uram, hogy az időt addig is híjába ne
töltse, a városka végén egy kocsma udvarában kifogatta a lova
kat, maga pedig bement az ivószobába egy pár kupa érmellékire;
holott is többekkel találkozván, kínálgatás közben mindenki
elbeszélé ki mi járatban volna.
Csakhogy nemzetes udvarbíró uramnak a hallott újságok
nem nagy Örömére váltak. Uj földesuráról mindenfelől csak a
legroszabbat hallotta; azt mondták felőle, hogy büszke, tudatlan,
gyanakodó, s alattomos lelkű suhancz, ki abban gyönyörködik,
ha másnak roszat tehet, s kinél fél esztendőnél tovább szolgá
latban senki sem maradhat meg.
Az ivószobában többen is voltak, de udvarbíró uram csak
azokat vette figyelembe, kik vele egy asztal mellett ültek.
Ez alatt szerencsésen elütötte a kilenczet, a tiz óra sem volt
már messze, s az uraság még mindegyre késett; az ivótársak
egyenként vőnek bucsut s utjokat tovább folytaták . . . . még
egy órai várakozás kellett csak, s otthon a nagyszerű készületek
mind szégyenbe maradnak.
Egyszerre azonban, midőn az udvarbíró szinte már kétségbe
kezdett esni, eléje szőke szakálos fiatal ember kerül, ki a bús
öreget, midőn szótlanul nézdelné ürülő pohara fenekét, a legnyájasb arczkifejezéssel üdvözlé . . .
— Jó napot, édes Posztoczki bátyám.
— Adjon Isten kegyelmednek is, nagy jó uram . . . .
Ezt mondván merően nézett az idegenre, kit eddig azonban
ez életben látnia alkalma nem volt.
— Nos — foly tata amaz — mit néz olly nagyon ? Hasonlitok-e boldogult atyámra?
— Boldogult atyjára . . . ?
— Természetesen! Még sem találja el ki vagyok? Senki
más, mint a kire itt várakozik udvarbíró uram . . . .
— Hogyan? a kire én itt várakozom . . . ?
— A kocsisnak már megmondtam, hogy fogjon, mert azon
nal indulni kívánnék . . . .
— Tehát valóban? és saját uri személyében az én kegyel
mes uram állana előttem . . . ? Ezer engedelmet kérek . . . Me
gyek tüstént; egy perez alatt készen lesz minden . . . óh bocsá
natot kérek . . . hiszen ha csak távolról is sejthettem volna, de
mikor ez ideig nem lehetett szerencsém.
— Tehát csak szaporán. Fizessük meg a kocsmárosnak mi-

(Beszély.)

Irta

P A L F F Y ALBERT.

I.
Az időben, midőn Erdélyben Kemény János uram uralkod
nék nem nagy dicsérettel, történt egy szép reggel, hogy a török
porta, egészen váratlanul Apafi Mihály uramat nevezné ki a
fejedelmi méltóságra.
És azonnal mindenfelé egyes támadások keletkezének, a
többi között még Kolozsvárott i s , a városháza előtt, hol egy
pár száz fegyveresből álló csapat egész álló óráig ordítozta, hogy
Kemény János uramat immár Erdélyben senki sem ismeri, az
egész ország Apafi Mihálynak hódol. És tartott e tréfa mindad
dig, mig Bogyó Tódor fejedelmi hadnagy körülbelöl ötven lovas
legényt összeszedvén, a nyugtalankodókat rövid vagdalkozás
után ugy szétszórta, hogy e vidéken többé senki még hiröket
sem hallotta.
Egyedül csak a vezérnek neve maradt tudva. Bizonyos
Ritka Péter nevü fiatal ember, azelőtt enyedi diák, de kit soknemü korhelykedései miatt a mult évben a kollégiumból tisz
telettel kicsaptak.
Azért is vitézlő Kászonyi Elek uram, a fejedelmi ügyek
igazgatója, tüstént megkészítette az említett ifjú eüen a szüksé
ges idéző leveleket, összehivatta a tanukat s bírókat, s kihirdet
tette, hogy a ki ezen embert élve vagy halva az igazság kezébe
szolgáltatandja, ennyit és ennyit kap jutalmul. Minden annak
rendé szerint, és törvényesen elintéztetett, a volt még hátra,
hogy valamiképen megfoghassák.
IL
Ugyan azon időben élt egy szegény árva fiu.
Azaz : ne vegyünk minden szót tulszigoruan, betüértelemben. A fiu, kiről beszélünk, már megütötte huszonnegyedik évét,
aztán volt nála Erdélyben, a Szilagyságon szegényebb ember
is, a mennyiben maradt rá atyjáról örökségképen egynehány
apró falu.
Igy levén a dolog, a szegény árva fiu, névszerint ő kegyel
me ifjabb Verebes Lázár uram elérvén nagykorúságát, ugy
gondolta, rendén való dolog volna néhány napra lerándulni
falujába, megtekinteni a gazdaságot s megvizsgálni a számadá
sokat.
Posztoczki Márton, a verebesi udvarbíró, e nagyszerű hírre
otthonn mindent mozgó állapotba tett, hogy uj földesurát, kit
gyermekideje óta nem látott, teljes diszszel s pompával fogad
hassa. A falubelieknek megparancsolta, hogy e nagy napon
fényes ünnep tartassák; birák uraimék ékesszólásra nyissák

vei tartozunk, s aztán menjünk , inert estig váltott lovakkal is
lesz mit haladni, pedig éjjelre nem szeretnék idegen helyen ma
radni.
— Még nem késtünk el kegyelmes uram; valahogy csak
haza vergődünk naplementre, ha Isten is ugy rendelte.
Az udvarbíró földesura jellenlétében zavarodottan, s meg
lehetősen ügyetlenül viselte magát : minden mozdulata képes
lett volna nevetést idézni elő, ha egy harmadik öt figyelemmel
kisérte volna. Aztán meg is volt lépetve, alig hitt szemeinek,
látván maga előtt e barátságos arczvonalakat, s hallván füleivel
e bizalmas s leereszkedő hangon folytatott beszédet, mellyhez
szeretetreméltóságban mi sem vala hasonlítható. Egy kicsit na
gyon eltöltötték fejét az iménti beszédek; lelki szemeiben egé
szen másként látta ő maga előtt a büszke, tudatlan , gyanakodó
s alattomos suhanczot, kit félévnél senki sem tud tovább ki
állani.
Mentek.
Ö kegyelme egyenesen a kocsis ülésébe ugrott fel, s Posz
toczki uramnak mellette kellett helyet foglalnia; a kik nézték az
elindulást, nem győztek eleget bámulni e szokatlan jeleneten.—
Hát még mikor látták, hogy a nemes ur kezébe kapja a gyeplö
ket, s vakmerően közé cserdít a csiklandós vérű lovaknak, ugy
hogy a kocsi e perczben, mint dörgés és villámlás rohant ki az
állás alól, a kocsma udvarából.
A csendes vérű öreg megcsóválta fejét, dc örült, hogy föl
desurát illyennek, s nem másnak kezdte megismerni; átlátta,
hogy az ördögnek sincs bfry hosszú szarva, mint a hogy az oláh
templomok képein láthatni.
A kocsi kerekei vigan peregtek; az udvarbíró hosszan, szé
lesen elkezdett a verebesi gazdaságról beszélni; előhozta a ta
vaszi nagy szárazságot, s a nyári folytonos esőzéseket, a földesúr
pedig mindent a legnagyobb figyelemmel végig hallgatott, s a
tett rendelkezéseket egyenként helyben hagyta, megdicsérte, és
megerősítette.
Posztoczki uramnál boldogabb ember nem volt a vidéken.
III.
Nyájas olvasó . . . . a mennyiben e dolog minket is illetne,
mi csak minél gyérebben osztozzunk a jó udvarbíró örömében,
mert a történetnek egy kis bökkenője is van.
Tudniillik a szőke szakálas ifjú, ki magát ifjabb Verebes
Lázár uramnak adta ki, senki inas nem vala, mint épen Ritka
Péter uram, kinek veszedelmes állapotjárói már tudósítva va
gyunk.
Posztoczkinak a gyanú eszébe se jut, annál gonosszabb ter
mészetű lesz ébredése.
Hajtottak gyorsan. Képzelhető , milly kellemesen esett az
üldözött ifjúnak a csinos kocsiban ülni, s haladni vágtatva előre
nagy csörgösen, és csengettyüsen. Ha tán maga Kászonyi Elek
(lirektoríiskalis uram jött volna szembe, ö is kitérendett e fé
nyes uraságnak, távolról sem sejtve, ki lappangott a fejedelmi
külső alatt.
Igy haladtak ök egy pár mérföldet, midőn Kapuson tul az
országút lejtőin némi távolságra egy*kocsit pillantottak meg,
melly körülbelöl hasonló gyorsasággal haladt előre, mint a hogy
ök is hajtottak.
— Kik ezek? — kérdé a földesúr.
— Még nem ismerhetem; nagyon messze vannak.
Azonban az elöttök haladó kocsi lószerszámaiban valami
rendetlenség esvén, míg azt ott megigazították, addig a mieink
őket utolérték.
De milly nagy volt ö kegyelmének csodálkozása, midőn
látná, hogy azon kocsiban, minden kiséret s cselédség nélkül,
egy szép s meglehetősen fiatal úrhölgy ült, ki, baj történvén,
egész megszokottsággal ugrott le helyéről, bátran közzé ment a
lovaknak , s a hámok között állván, szorosabbra húzott néhány
csatot, aztán ismét kocsira pattant, megragadá a gyeplöket s to
vább iramtatott a szürkékkei.
— Patvarba Posztoczki . . . . ugyancsak hatalmas példá
nyai teremnek itt falun az asszonyi állatoknak . . . . ez aztán
katonás viselet . . . . az illyen menyecskének, azt hiszem egyéb

dicséretes dolgokra is szép hajlandóságai lehetnek . . . Még sem
ismeri ?
— Aligha el nem találom . . . . Ez bizonyosan a szentlörinczi papné, az szokott illyen komédiákat csinálni . . . .
— Szent Lőrincz? Merre van az ?
— Arra van valahol Bánfi-Hunyadtól balra . . . . mi azon
ban, nem telik bele egy félóra, jobbra csapunk, a Meszes hegyek
közé . . .
A földesúr mosolygott magában , s a szép menyecske iránt
egyszerre annyira érdekeltnek mutató magát, hogy Posztoczki
nem tudta mire vélni a dolgot. Ugyané pereztöl fogva az ifjú nem
kérdezte tovább, merre visz az ut Verebesre. Hajtott a csapáson
végig, merre a másik kocsi ment, még a kerékvágást sem cse
rélé fel.
Az udvarbíró látva e félrekanyarodást, bátorkodott megje
gyezni, hogy igy nagyon eltérnek az egyenes útról; a két első
völgy a patak mellett a legjobb ut lett volna, a Szilágyság felé;
most már csak egy van még hátra, s az a leghosszabb, s a legroszabb, azonban a könnyelmű uracs csak tréfára vette a tapasz
talt ember intéseit.
Félóra múlva az udvarbíró tökéletesen lemondott arról,
hogy ma estére Verebest megláthassa.
— Ugyancsak pogány gyerek lehet — gondola magában—
millyen szem-fül lett egyszerre, a mint mellette egy tarka viganó
elsuhant.
Szerencséjére az öregnek, hogy földesura illyetén hajlamai
miatt nem kellett félnie, hogy otthon tulajdon családja nyugal
mában eshetnék valami kár, mert leánykái még aprók valának,
Pocztoczkiné asszonyom szépségeiről pedig mentül kevesebbet
szólunk, annál jobb.
Isten kelmétekkel verebesi bírák uraimék, s a falu bölcs
elöljárói, kik ékes beszédre nyíló ajkaitokkal egyetemben lóvá
vagytok téve. — Menjetek haza ti is jó leányok , tartsátok meg
tiszta fehér ruháitokat jövő vasárnapra, mert hiába szedtétek
tele kötényeiteket sok gyönyörű virággal, illatos fodormentá
val, boldogasszony levelekkel, s ezerszínű őszi rózsákkal. Vége
van a szép estének, mielőtt alkonyodni kezdett. — A kegyelmes
urat a szentlörinczi papné, mint valami emberevő sárkány, ma
gával ragadta. Mintha csak záporeső omlott volna tánezteremetekre , a templomelötti gyepre; mintha ollóval vagdalták volna
szét a hegedűk húrjait, mintha viaszszal tömték volna be a kla
rinét rikoltó torkát.
A kocsik vígan peregtek az uton.
— Tudja-e udvarbíró uram, min töröm fejemet?
— Mondja meg kegyelmes uram.
— Mit kellene kitalálni, hogy annak módja szerint bejut
hatnánk a szentlörinczi tiszteletes házába?
— Ennél nem lehet könnyebb dolog a világon. Elestele
dünk, és szállást kérünk éjjelre.
— Avval még nem messze megyünk. A szállást megadják,
reggelre pedig bucsut kell vennünk ; én pedig attól félek , ugy
bele találok ezen menyecskébe szerelmesedni, hogy három napig
sem unnám meg folyvást gyönyörködni szép szemeiben.
— Ha igy van a dolog, akkor csak kegyelmes uram gon
doljon ki valami ügyes praktikát.
— Egynémi mesterség már jut is eszembe . . . Mit mon
dana rá Posztoczki uram, ha a pap háza közelében egy árok
szélén olly ügyesen tudnánk felfordulni, hogy a kocsinak se tör
nék el több két kerekénél, magunknak is legfeljebb egyik vagy
másik karunk íiczamodnék ki helyéből.
Posztoczki uram felelet helyett bámulva nézett kegyelmes
urára.
— Nincs igazam talán ? Milly szép volna, ha ez a kellemes
menyecske, minket betegségünkben ápolna . . . terringettét, hi
szen az illyen történetekből a régi világban még verseket is csi
náltak . . . talán van még most is olly szerencsétlen a ki csinál.
IV.
Azonban széles e világon senkinek sem volt olly változé
kony kegyelmes ura mint a verebesi udvarbirónak.
Az ifjú, a szalmatüz elhamvadásával, szemlátomást alább

hagyott szenvedélyességével, később megbánta , hogy ennyire vel ugy simult le hosszában a lóderekához, mint nád a szél elle
hagyta magát elragadtatni, mig végre kinyilatkoztatá, hogy el nében, mig végre a ló maga is átlátta kivel van dolga, s megadta
ment kedve épen egy asszonyért oda bolondulni Szent-Lörinczre, magát sorsának, feltétel nélkül.
inkább nem bánja, folytassák ismét utjokat Verebes felé.
A lovag pedig mint nemes ellen, ki győzelmében legmér— Valóban, kegyelmes uram, ez a legokosabb mit tennünk sékeltebb, a leigázott állatot elöszörcsak lépésben járata, s csak
lassanként lett a lépésből sebesebb ügetés, s legvégre futás,
lehet.
iramodás.
— Legyen. Mondja meg merre forditsam a lovakat.
— A dolog ugy áll, hogy az egyenes uttol kissé nagyon
Az udvarbiró pedig kedvteléssel nézdelé földesura ügyes
eltértünk; ha itt a hegyek közzé csapunk, nem tudom, ha csak ségét. A jó embernek arcza még most is égett az előbbi dicséret
kerék vágásra is találunk-e ? Egyebet nem tehetünk, mint ha miatt; és megtapsolta ura minden mozdulatát, és szemeit töröl
vissza fordulunk ismét, sfelkeressük a hegyi utat, mellyet bizony gette, hogy a mindinkább tova paripézót annál jobban láthassa.
kár volt elhagynunk.
Midőn aztán az érdekes jelenet, az ut és bokrok lejtőin tul,
— Már megtörtént, soha se sopánkodjunk rajta. Azonban eltűnt szemei elől, mintegy elfáradva, leült a gyepre, nézegetett
ezek a lovak igen el vannak fáradva.
jobbra-balra, kíváncsian várva, mellyik oldalról fog ismét elő
— Eleget mentek biz azok, de elmehetnek még Peczefal- bukkanni az ifjú, kit annyira tisztelt, a mennyire szeretnie
vaig, a hol ránk fris lovak várakoznak.
kellett.
(Folytatjuk.)
— Hagyja rám a dolgot. Szörnyű kedvem kerekedett itt e
szép mezőben megpihentetni. Fogjuk ki a lovakat, hadd egye
nek egy kis gyepet, s aztán adunk rá nekik jó porczio abrakot.
Mi pedig leheveredünk itt e tölgyfa alá, s Posztoczki uram ad
A régi világ hét csodája.
dig nekem szép mesét mond.
I. Babylon kőfalai, kétszáz láb magasak, s ötven láb széle
— A mint kegyelmes uram parancsolja, csak hogy mesével
sek valának; rajtok olly széles ut vala, miszerint a szemközt
nem szolgálhatok, mert én egyet sem tudok.
— Annál jobb. Akkor megpróbálom alszom egyet az ár jövő négyfogatuak könnyen elhajthattak egymás mellett; ezen
kívül pedig mindenünnen legmagasb s legerősebb tornyokkal
nyékban.
valának földíszítve.
Ugy lön minden miként az ifjú parancsolta.
A lovak irigylendő étvágygyal harapdálták a hegyi kövér
II. Diana efézusi temploma, mellynek nagysága s méltósága
füvet, mellyet por soha sem lep be. Posztoczki uram pedig ön volt legkitűnőbb; fölkészítésében 2 2 0 évig fárad ott egész (kis)
elégülten mosolygott maga elébe, örvendvén hogy a jó Isten Ázsia; állott a város közepén, hossza 4 1 5 , s szélessége 220 láb
neki illy bizalmaskodó földesurat adott. Csodálta, hogy lehetett volt, s menhelynek tartatott. Fölépítésére a falvak, városok és
illy embert rágalmazni, mint amazok ott a gyalui kocsmában királyok annyi s olly sok kincset öszhalmozának, miszerint az
tették. Vagy talán csak tréfálni akartak vele, meg akarták öt egész földgömb akkori fényezikkeit könnyen fölülmúlnák. Azon
ijeszteni, hogy aztán az ellenkezőt tapasztalván, a szerencse an ban amaz efézusi eszelős, Herostratus — hogy nevét az örökfe
nál jobban essék.
ledés örvényéből kiragadja — felgyújtván ezen egyházat, he
Igy telt el néhány óranegyed.
lyébe nála sokkal méltóságosabbat emeltek, mellynek földisziEz alatt az ifjú aludt volna, de nem lehetett. Itt ez árnyé tésére nemcsak a nök ékszereiket s egyéb drágaságaikat, hanem
kos helyen, mindenféle legyek és szunyogfajok csipkedték finom a városok, népek, királyok fölszámithatlan ajándékokat küldöt
uri bőrét, midőn egyszer ki akará kezét nyújtani, egy szép s tek. Ezen egyházban Diana képimádó tisztelete mindaddig meg
köpezös varangyos békát talált megfogni.
volt, mikor Pál apostol — Krisztus mennybemenetele után 20-ik
Megharagudott s felkelt.
évben — oda ment, s két évig ott tanítván annyira boldogult,
A z udvarbiró előre sejtette, hogy ismét valami komédiafog miszerint a város legnagyobb része a képek tisztelésével föl
történni, mert az urak elméje akkor leghóbortosabb, ha valahol hagyva Krisztushoz megtért.
az unalom őket galléron kapja.
III. Igen nevezetes olympi Jupiter képmása , Phidiasnak
Ugy is volt.
eléggé nem magasztalható s minden nemzetek előtt legbecsesb
— Mondja meg nekem Posztoczki uram — szólt nagyot müve.
ásítva az ifjú — bogy hivják otthon ezt a pej paripát, a ki leg
IV. Az egyiptomi pyramisok roppant gula-alkotmányok va
közelebb legel itt mellettem . . . .
lának néhány holdnyi területen , négy oldalról hegyes kupalak
— Filkónak nevezzük, kegyelmes uram.
ban a tüz formájára fölnyulók, mellyeknek sudár csúcsok meg
— Csinos állat, de tán még jobb volna nyereg alá venni, vékonyodván árnyéklatukat is összevonták. A z egyiptomi kirá
mint rud mellett kínozni.
lyok emlékei s a világ hét csodái közé valának számítva.
— Nem lehetetlen, uram, de még nem próbáltuk . . .
V . A rhódusi napbálvány, mellyet Nagy-Sándor halála után
— Ide vele, lássuk mit tud.
Ázsia királya, Demeter emeltetett; belső oszlopzata összeeresz
Hogyan, rá akarna ülni kegyelmes uram? bizony nem tett kövekből rakatott, kividről pedig becses érczczel művészi
tanácsolnám, mert igen vad és tanulatlan.
remekséggel vonatott be. Hegyen épült s 12 év alatt készült el,
A vad s tanulatlan ló volt mindig legfőbb gyönyörű 300 talentumba azaz 18 tonna aranyba került. Ezen oszlop Pliségem.
nius bizonyítása szerint 56 évig állott fenn, s akkor földingás
Ezt mondva elindult, hogy amúgy szórin a lóra vethesse következtében megrepedezetten összeomlott, s annak nagysze
magát.
rűségét az odacsődült nézők bámulással csodálták. — Ujjai olly
— Ha már épen megakarja próbálni, kegyelmes uram, en vastagok valának, mint más emlékek egész tömege szokott
lenni. Ezen colossus — Plinius állítása szerint — toronyhoz ha
gedje meg legalább, hogy előbb felnyergeljük . . .
— Hol találunk itt nyerget? . . .
sonlított, s az isteneknek szenteltetett.
— Van itt mindig egy a kocsi saroglyájában.
V I . Mausohis — Caria királya — sírboltját annak neje Ar— No az nagyon derék. En ugyan udvarbiró uramról min temisia tervezte, ki is gyászból s férje utáni vágyból annak
dig csak a legjobbat hallottam, de a mit magam tapasztalok, csontjait s hamvait illattal felvegyitvén s porrá törvén, vizben
felülmúl mindent.
megitta, és mint hírlik erőszakos szerelme rohamában több illye—• Nekem egyedüli törekvésem, kegyelmes uram tetszését seket is tett. Elkészíttetvén e legköltségesebb s a földön legne
megérdemelni.
vezetesebb sirboltot, azt mauzóleumnak nevezte. Erre Propertius
Felnyergeltetvén a paripa, az ifjú azonnal hetykén ráve megjegyzé : „ a mauzoleumi koporsónak sem gazdag szerencséje. "
tette magát; a ló e nem várt megtámadásra iszonyú dühbe jött, A mauzoleumi négyszög legdrágább 36 márványoszloppal volt
rúgott, vágott, harapott, tajtékjával maga körül mindent befecs körítve, belseje 4 1 0 lábot tett. Itten a legkitűnőbb négy művész
alkalmaztatott : Scopas, Bryoxes , Timotheus és Leochares, kik
kendett, de lovagja nagyonis érté mesterségét, hajlékony testé
1

közöl saját szakmájában mindenik vetélkedve remekelt. Ezen
legdrágább s legbecsesb emlék által Artemisia férje elhunyta
miatt kitört fájdalmát kivánta ugyan szeliditeni : de mind hiá
ban 1 mert bánata neki is lassanként kioltá szövétnekét. Azonban
a művészek föl nem hagytak a munka tökélyesitésével, csak
hogy nevöket az utókor előtt halhatlanitsák. Végleg ötödik mű
vész — Pyrrhus — is csatlakozván hozzájok, az emlék legtete
jére még egy négyszögű tornyot s rá ezen toronyra egy győzel
mi szekeret négy márvány-lóval, készitett. Igy lett ezen emlék
teljes magassága 140 láb. Romai máig is mutogattatnak, s min
den becses — különösen Suetonius szerint, a királyi — sirboltok
mauzóleumoknak neveztetnek.
VII. Cyrus királyi palotája, melly fehér- s különféle kövek
ből épült, aranyozott s drága gyöngyökkel kirakott oszlopokkal,
az égbolt mintájára ragyogó csillagokkal ékesittetett föl. — A z
ülőhelyek arany- és ezüstből, pádimentoma fehér-zöld-pirosas és
fekete márványból készülvék. Aseérus is itt tartotta roppant
lakomáját.
És ezek valának a világ hét csodái, mellyek mind igen
tündöklők lehettek
ugyan, de a komoly
vizsgáló előtt csak
muló javakkali hiu
kérkedékenygég jel
vényei
valának,
mellyeket
korunk
szellemi
intézetei
közöl csak egyetlen
egy is meghomályosithat. *)
Vári-Szabó S.

Két kép'az almai csa
tatérről.

gyon meglátszott, hogy kimondhatlanul szenved, de ő még sem
hagyta el a csata-mezőt, a miből azt lehet gyanítani, hogy ott
óhajtott elesni, azonban nem akadt ollyan szánakozó muszka
golyó, melly az ellenséges hadvezér óhajtását teljesítette volna.
Ugy volt megírva a sors könyvében, hogy St. Arnaudnak beteg
ágyon kell meghalnia.
Nagy hadvezér nem volt a tábornok, de hogy bátor, kemény
katona volt, azt nem lehet tőle megtagadni, 8 utolsó lovaglása
nem mindennapi tanúságot tesz arról.
A másik kép egészen más jellemű, a mellynek hőse egy
tisztes tábori lelkész a kit ott az ágyún látunk lovagolni; annak
pedig igen egyszerű a története, hogy miképen jutott a tiszte
lendő ur illyen kemény paripára.
Alig kezdődött el az almai ütközet, a francziák fötábori
papja alól ugy kilőtte egy goromba muszka golyó az ö jól abra
kolt virgoncz paripáját, hogy a bátor szívű atya nagyon is
meggyőződhetett róla, miszerint minden hibája nélkül gyalog
huszárnak lön degradálva, a mi neki épen nem volt Ínyére. A
szerencsétlenség Canrobert tábornok közelében történt, a kinek
részvéte
ennyiből
állott: „Gonosz eset
biz
ez tisztelendő
atya! de más pari
pát nem adathatok,
tehát a viszontlá
tásig" és azzal tova
lovagolt. a derék
lelkész pedig köszö
nettel vette ezeket
a szép szavakat.csak
aztazegyet sajnálta,
hogy nincsenek azoknak ollyan gyors
lábai mint az ö ele
sett Pejkójának, s
nem lehet rajtok
olly gyorsan tova"
iramlani , mint a
tábornok ur telivér
csataménjén. De a
kinek esze és szive
helyén van,, ritkán
szorul az meg jó ta
nács dolgában,melylyet
közönségesen
a maga fejétől és a
körülményektölszokott kérni. Igy tőn
Parabére atya is.

Az
itt közlött
két kép igen érde
kes két jelenetet áb
rázol az almai ütkö
zetből. St. Arnaud
utolsó lovaglása bá
mulatos példája a
törhetlenakaratnak.
Tudjuk, hogy a tá
bornok már elindu
lásakor gyengélke
dett , mindinkább
betegedett a keleti
St. Arnaud utolsó lovagi*™.
expeditio
legelső
Nem volt mulasz
szakában, 8 a kri
tani való idő, a csata
miai partokra történt kiszállás után rövid időn meghalt. Minden tüzesen folyt, az ágyuk bömböltek, a puskák ropogtak, kard,
embernek feltűnők voltak azok a tudósitások, mellyek a súlyo lándzsa csattogott, minden perezben szaporodott azok száma, kik
san szenvedő tábornok utolsó tetteire vonatkoznak, s szinte a halál országába sietnek, tehát a derék atyának is sietnie kellé
hajlandó volt az ember ezt a kétséges két kérdést felállitani : oda, hol a halál kaszál, hogy lelki vigasztalást nyújtson a haldokló
Ha ollyan beteg volt, hogy lett volna képes a csatában megje bajnokoknak. Nem is gátolta egyéb útjában csak egy meredek
lenni ? vagy : Ha ezeket cselekedte, hogy lehetett volna ollyan hegy, és kissé j ó húsban levő állapota. Illyen körülmények között
beteg a mint irják felöle ? Pedig hogy beteg, nagyon beteg volt, sok fejtörés helyett felkapott a tisztelendő ur egy épen a csatába
azt czáfolhatlanul bebizonyitá halálával; tehát csak az iránt siető ágyura, azt monda a tüzéreknek : „velem ne törődjetek,
kell tisztába jönnünk, mikép volt lehetséges neki a sir széléről hanem hajtsatok gyorsan oda a hol szükség van reánk" és bő
csatatérre lépni.
séges golyózápor közben csakhamar elérkezett a buzgó lelki
Az ütközet napján erős lázban szenvedett St. Arnaud, de
az az erős akarat, melylyel hadi tervét olly meglepő sikerrel
megkezdé, gyengesége daczára lóra ülteté őt, és vitte az al
mai ütközetbe, a hol tizenhárom órát töltött nyeregben. Eleinte
minden gyám nélkül lovagolt, de lassanként annyira hanyatlott
ereje, hogy két lovas vitézt kellé melléje rendelni a kik karon
fogva tartották a nyeregben. A rcz vonása in s egész alakján na*) Megbocsát a t. szerző, hogy a forrás-idézeteket a czikkből mindenütt el
hagytuk.
Sitrk.

pásztor, ollyan helyzetben, a mint le van rajzolva oda, hol bőven
volt alkalma megsebesült vagy haldokló vitéz híveit vigasztalni,
s a szent hit végadományaiban részesíteni az örök béke hónába
költözőket.
Nem megvetendő példa azoknak, kik olly huzamosan és
ünnepélyesen szoktak készülődni, barmilly nagy és sürgetős
reájok a szűkség, hogy mire megérkeznek , szomorúan igy fo
gadtatnak : már késő !
oo

A találmányok története.

lemben hazája volt elejétől fogva a tudománynak és művészeteknek s
róla méltán elmondhatjuk, hogy Európának, sőt a világnak némileg tani
Irts
tója volt, a mennyiben t. i. a miveltség onnan terjedt szét a többi világ
BALLAGI KÁROLY.
részekbe. Ez ország történetében biztos időszámítás nyomán jóval hát
rább mehetünk vissza, mint minden más országéban. Itt ugyanis két ezer
VIII.
évvel Kr. sz. előtt már olly miveltséget találunk, melly páratlan a maga
Az ókori miveltség rötid vázlala.
nemében. A kütünféle mesterségek üzésére meg voltak már ekkor is
Mennyi ideje, hogy a világ áll éa ember él a földön, számítás útján szükséges eszközeik s egyáltalában annyira volt fejlődve nálok az ipar,
ki nem puhatolható. A Biblia szerint mintegy hatezer év folyt már le a hogy a legtöbb életszükségek kielégítésére elegendő ismerettel bírtak. A
világteremtés óta. Hosszú, rendkívül hosszú idő ez egyes emberre, de nem nép kasztokra (különosztályok) volt osztva, mellyek közt legtekintólyesb
az emberiségre nézve. Ennek életében az éveket napok gyanánt tekint volt a papi kaszt, mert a nép a tudomány és miveltség első kifejtői uránt
hetjük, G illy felvétel után mondhatjuk, hogy az összes emberi nem még igen nagy tisztelettel viseltetett. Ezt rangfokozatban a hadi kaszt követé.
koránt sincs elvénülve, sőt talán teljesen ki sem fejlődött még. Az A többi kasztokat a nép külünböző osztályai képezek, mellyek közt a
emberiségnek szoros értelemben nem volt B nem is lesz tanitója, sem kalászok osztálya 'teljes megvetésben élt. Egyik kasztból a másikba át
nevelője, soha — az magától tanul, önmagát neveli, ezért teljes kifejlő lépni nem lehetett; azaz, a fiu mindenkor atyja rangját öröklé, miután
désére évezredek kívántatnak. Felvételünk szerint tehát körülbelül hat pap fia csak pap, katonáé csak katona, kereskedőé csak kereskedő lehe
ezer évvel ezelőtt mint gyermek lépett az ember a világba, ki semmit tett. Érdem szerinti előléptetés nem létezett, vagy alsó osztályból masem tudott, semmit nem ismert. De természeti tehetséget s munkakedvet gasbra emelkedni lehetlen volt. — A papok kiválólag tudományokkal
örökölt a gondviseléstől, mellyek alapján, lassan bár, de biztosan haladt foglalkoztak s némelly ágaiban igen sokra vitték, külünösen az erőműelőre a miveltségben, és fokról fokra emelkedett, mig végre napjainkban tanban ; de a számtanban, csillagászatban és vegytanban is hihetőleg Ők
sebes léptekkel közeledik olly tökéletesség felé, mellyről a véges emberi vetették meg az alapot. A mesterségek és művészetek virágoztak elanynyira, hogy az egyiptomi szövetek és ékszerek az akkori világ minden
elmének fogalma is alig lehet.
Általánosan elfoga
részeiben
nagyrabedott vélemény gyanánt
e s i i l t e t t e k . A bányá
adtuk elé már fönebb
szatot
szorgalmasan
ís, miszerint az embeűzték, de a vasat nem
ismervén, minden esz
riség közös bölcsője
<
közeik rézből voltak.
Ázsia volt. Ennek he
Ok készitették a leg
gyei közt valamelly
első papírt az úgyne
kies völgy fölében a
vezett papirfa levelei
legszelídebb éghajlat
ből. Mindenek fölött
alatt élte le ártatlan
azonban a fóldmivelésságban sok ezer éveit,
ben tűntették ki ma
azon boldog kor.melygokat.
lyet mi aranykornak
szoktunk nevezni. De
Nem kevésbé híre
végre túlnépesség és
sek a régi kor történe
távol-vágy következ
tében Phőniczia lako
tében, a már törzsekre
sai , kik kisded hazáoszlott népcsoportok,
jokból, a Földközi ten
mint különvált rajok
ger partjairól, a világ
megindultak és elszé
minden részeibe hatot
ledtek szerte a világ
tak kereskcdésökkel és
minden részeibe. Az
a miveltséget közbir
együttélés ideje alatt
tokká tették a legkü
sokattanultak egymás
lönbözőbb népek kö
tól, s most ez ismere
zött. Hajóikkal bejár
teket uj hazájokba át
ták az indiai nagy
ültették. Itt önálló or
Óceán és az Atlanti
szágokat alkottak,tör
tenger partjait, s igy
vényeket szabtak, és
a legtávolabbi népeket
sajátságos nemzeti szo
h o z t á k egymással öszkásaik szerint éltek.
szeköttetésbe. VilágMi követjük őket uj
kereskedésük megerő
hazájokba, s feladatun
sítése végett különböző
kul tűzzük ki, megvizs
helyeken gyarmatokat
gálni mennyire halad
alapítottak , mellyek
Egy tábori L-lké.<z az almai csatában (lásd 60. lap.)
tak aközmiveltségben,
közt legnagyobb liirrc
iparban és mestersé
emelkedett Karthágó,
gekben. Ezzel aztán befejezzük az első korszakot, vagyis az ókor talál
Afrika északnyugoti részén. — Ax ezen kereskedés által forgalomba
mányainak történetét. Szólandunk először az ázsiai és afrikai népekről,
hozott különféle áruezikkek leginkább bizonyítják , hogy akkoriban
aztán átjőve Európába, a görögök és rómaiak iparáról értekezendünk.
az emberiség, de külünösen Phőniczia már igen magas fokán állott
a polgárisodásnak. Nem említve a különböző világrészekből Phőniczia
I. ázsiai ét afrikai népek.
fővárosának , Tyruanak kikötőjébe összehordott áruezikkeket, megkisérlcndjük
röviden rajzolni magának e kis országnak miiiparát. elésorolA világtörténet azt tanítja, hogy a legelső álladalmak Ázsiában, az
Eufrat és Tigris folyók partjain emelkedtek. Asszyria és Babylonia két ván azon tárgyakból néhányat, mellyek készítésében a phőnicziabeUek
szomszéd tartomány, mellvekben a legrégibb idők óta harczias népcsapa leginkább kitűntek. A pompás színezetű ruhakelmék, a ragyogó színű
tok tanyáztak a vŰág legbájosb ege alatt, hol folytonos harczok köze bíbor, mellyet ők a monda szerint valami tengeri kagyló piros nedvéből
pett is csakhamar kifejlődött a földmivelé*, virágzásnak indultak a készítettek, az ókor legjelentékenyebb czikkei közé tartoztak. Vándor
művészetek és mesterségek, s olly magas fokra emelkedett a kereskedés, lásaik közben feltalálták az üveget, melly akkor egyenértékű volt az
aranynyal s nekik rendkívüli hasznot hajtott. Sidonban nagyszerű üveg
hogy az onnan teljesen soha ki nem veszett többé. Időszámlálásnnk sze
hutáik voltak s innen szólHtották a szépen festett üvegeket. Kitűnő
rint mintegy két ezer évvel Kr. születése előtt ez országokban már hatal
ügyességet tanúsítottak még pamut-, bársony- és selyem szövetek készí
mas városok léteztek, mellyeknek magas falain belül pompás paloták és
tésében , nemes érczekből mindenféle edényeket, ékszereket s egyéb
nagyszerű templomok diszlettek.
drágaságokat készítettek; ezeken kivül mindennemű pipere-tárgyakat,
Az egész országot keresztül kasul mesterséges csatornák szcldelték; finom fátyolokat, öveket, csattokat, gyűrűket, éreztükröket és fejpereczea fóldmivelés virágzó állapotban volt, és a kereskedés messze tartomá ket t u d t a k csinosan eléállitani. Ök építettek először igazi nagy- tengeri
nyokba is kihatott. A z ország fővárosában különféle szövetek, kiválólag hajókat. A csUlagászat és számvetés általok sokat nyert — erre a
gyönyörű szőnyegek, mindennemű finom ruhakelmék, és egyáltalában a kereskedés, amarra a hajókázás vezette őket. Erczpénzen vásároltak, én
divat és fényűzés oUy czikkei készültek, mellyek szóló bizonyságai annak, divatba hozták a súly-, és hoszmértékeket, mint font, rőf és az itezét.
hogy e népek már az előtt is hosszú időn át élvezték vala a polgárisodás vékát stb. A történészek egyhangú állítása szerint élénk, szorgalmas é»
áldását.
találékony eszű nép volt ez, melly hivatva volt arra, hogy a tudományokat
Egyiptom a hajdankornak legnevezetesb tartománya, szorosb érte-

és ismereteket az emberek közt terjeazsze, a mivelődést elémozditsa, az
összes emberi nemet haladásra serkentse. E hivatásnak a phőnicziabeliek
meg is feleltek leginkább az által, hogy a betüirást az idegen nemze
tekkel megismertették, mi kétségkivül leghatalmasb előmozdítója volt a,
polgárisodásnuk. A betűírást kapocsnak tekinthetjük, melly a legtávo
labbi vidékek népeit egymással összefűzi s olly eszköz gyanánt szolgál,
melly által képesek vagyunk gondolatainkat és tapasztalatainkat a
későbbi kornak átadni, és az emberi miveltséget az enyészettől megóvni.
«

*

•

Az imént emiitett népek egymásután mind elenyésztek, de fényes
emlékeket hagytak magok után találmányaikban. A romokon egy hatal
mas hódító, Cyrus, az egész keletet egyesité. 0 világbirodalmat alapita,
melly anyagi erőre nézve minden addigi országot fölülmúlt, de szellemi
nagyságra soha nem emelkedett. A persa nép élénkeszü, unom éa ud
varias volt. Természeti ügyességgel és kitűnő tehetségekkel megáldva,
kedvező körülmények közt első lehetett volna a világtörténetben, de
hibás belszerkezet következtében és igazi szellem-miveltség nélkül soká
fenn nem állhatott, hanem futó-csillagként kevés idő múlva letűnt, nem
hagyva maga után szinte Bemmit, mi nemzeti nagyságra mutatna. Ezen
kiterjedésére nézve roppant birodalomnak véget vetettek a görögök, ki
ket mi azonnal saját szép hazájokban fogunk meglátogatni.

•
Görögország tőlünk délkeletre fekszik. Jókora félsziget ez, mellyet
a Földközi tenger hullámai mosnak, s melly hajdan a vűágnak legnevezetesb országa volt. Itt és a kisázsiai partokon, meg számtalan szigeteken
élt egy a természet legszebb adományaival megáldott nép, melly testi
szépségre szintúgy, mint szellemi tehetségekre nézve minden más népet
felülmúlt. A görögök mindent, mi szép és nagyszerű volt, roppant váro
saikban öszpontosítottak, s igy olly miveltséget teremtettek, millyenről
az emberiségnek addig fogalma nem volt, s melly alapja lett a későbbi
korok baladásának. E városok közül csak egy-kettőt kell kiemelnünk,
hogy meggyőződjünk a felöl, miszerint a mesterségek és művészetek
köréből csak keveset emiithetünk ollyat, melly az akkori időben teljes
kifej lésnek ne indult volna — tehát a görögök korában már számtalan
találmány talált alkalmazást a gyakorlati életben. Eisázsiában például a
Fekete tenger keleti partjain a diszes Milet állott, melly két száz éven át
a kereskedésre nézve is Tyruszszal vetélkedett, a mellett telve volt gyö
nyörű templomokkal, az ipar mindennemű műhelyeivel, mellyekben a
szorgalom ezer meg ezer alakjaiban mutatkozott. E partokon énekelte el
a halhatatlan Homér páratlan költeményeit; itt élt Ilcrodot, ki első irta
le a népek történeteit s ez okból máig is „a történet atyja" névvel tisz
teltetik. A z európai Görögország szebbnél szebb városai közül pedig
Athén az, mellyről egy pár szót okvetlen mondanunk keb. E történetileg
híres városban mintegy negyedfél századdal Kr. szül. előtt körülbelül
százezer görög élt, kik hangyaszorgalommal működtek a művészetek
majdnem minden ágaiban s utolérhetlen remekműveket teremtettek. A
számtalan templomok, színkörök, iskolák éa más középületek közül hely
szűke miatt itt csak az egy Akropolist, a fellegvárat említjük meg, melly
150 láb magas domb tetején diszlett a város kellő közepében. Ide a leg
pompásabb oszlopsorozat vezetett s felérvén, a roppant épület közepén a
Minerva istennőnek szentelt Parthenon-templomot pillantotta meg az
ember, mellynek nagyszerűségét képzelni is alig birjuk. A csupa fehér
márványból épült templom belsejében ugyanazon istennő szobra állott, a
leghíresebb szobrásztól, Phidiastól faragva, mellynek karjai és lábai ele
fántcsontból készültek, ruhája pedig zománezozott aranyból. A város
Perikies korában virágzott leginkább. E férfiú, kinek homlokát örökké
zöld borostyán övezi, egymaga többet költött nyilvános épületekre 42
millió tallérnál (mintegy 84 millió pengő forint). Illy nagyszerű épületek
méltó feldíszítésére olly remekmüvek voltak szükségesek, minőket csak egy
Phídias, Polyklet vagy Praxiteles tudtak teremteni. Itt az emheri ész és
tehetség legnagyobb dicsőségében ragyogott és beteljesedett, hogy nagy
korban nagy emberek születnek, mert a pompás csarnokokban halhatat
lan költök, szónokok, történetírók, és bölcsészek születtek, kik sokban az
emberiség maradandó tanítóivá lettek.
A görögök azonban a miveltségnek illy magas fokára nem emel
kedhetnek, ha nincsenek meg mindazon eszközök és szerszámok, mik az
életszükségek kielégítését könnyítik. Ott a fóldmivelés, ipar és kereske
dés mindent kiszolgáltattak, mi a táplálék, lak és ruházat tekintetéből
kellemes és méltó élethea megkívántatik. A fóldmivelés virágzó lévén,
gabona, bőr és gyümölcs bőven termett. — A lakok többnyire földszin
tiek voltak, s ba volt emelet, ott a nők laktak; az ajtók az udvarra
nyíltak, s ablakok legfölebb csak az emeletben alkalmaztattak; kémény
nyel csak a konyhát látták el. — A bútorzat azon csínnal készült, melly
egyáltalában a görög nép tulajdona volt. Igen csinos asztalokat, székeket
és ágyakat készítettek, mellyeket szőnyegekkel vontak be; de ritkán
használtak szekrényeket. A tükrök érczböl készültek, üvegtükrök még
akkor nem léteztek. — Az öltözék férfiaknál és nőknél egyformán alsószoknyából és köpenyből állott, mellyet különösen melleiken a nők drága
gomhok és csattok által tűztek össze. A férfiak föveget nem viseltek;
csizmát nem készítettek, mert arra a meleg éghajlatban és köztársasági

egyszerűségüknél fogva szükségük nem igen volt; azért csak vastag bőrt
kötöttek talpaikra ollyformán mint szegényebb sorsú parasztaink a bocs
kort. A nők közül az asszonyok különféle szalagokat, fátyolokat és egyéb
ékszereket viseltek fejeiken. Azonkivűl a hölgyvilág természetesen még
számtalan más píperetárgyakkal birt, minők például a gyűrűk, függök,
nyaklánczok, karpereczek, legyezők és napernyők; sőt lábaikon is több
féle ékszereket viseltek az asszonyok. — A ruhakészités különösen a nő
ket illette, azonban férfiak is foglalkoztak affélékkel, s voltak is többféle
mesteremberek, mint takácsok, ti marok, festők, vargák stb. Nagyszerű
gyáraik különféle készítményeit a külföldre szállították, de ők is vittek
be idegen áruezikkeket, mint például Persiából szőnyegeket, Phőnicziából biborkendőket és selyemszöveteket. — Nagyobbszerü vásáraik csak
népünnepek alkalmával alakultak, midőn az ország majdnem minden zu
gából összesereglő nép valamelly istenség tiszteletére gyűlt össze egy
helyre. Mértékeik és vertpénzeik általánosan elterjedtek; járható ország
utak ritkák, a kocsik kétkerekűek voltak.
Illyen volt a görög nép virágzó korszakában — s ha kegyes olva
sóink e rövid rajz után nem mondhatják is, hogy a görögöket teljes nagy
ságukban ismerik, de annyit mégis jólétekkel állithatnak , miszerint a ré
gikor történetében ehez fogható népet nem ismernek. Itt mutatkozott
először az emberinem egész szellemi nagyságában, itt részesült az ember
olly életben, melly a fáradalmak és szenvedések összes seregeért bő kár
pótlást nyújtott. Csak rövid ideig tartott ugyan-e dicső élet, mert II—dik
Fülöp elfoglalván Görögországot, zsarnoki önkény lépett a szabadság he
lyébe, melly a törekvés és szorgalom gyenge virágait majdnem csiráiban
elfojtotta. — De nem Bokára ennek fia Nagy Sándor lépett a trónra, s
meghódítván görögéivel a persa birodalmat, a két nemzetet egyesitni
iparkodott, és különösen a görög miveltségnek nyitott utat, melly ezentúl
ellenállbatlan erővel terjedt el a világ minden népei között. Ez által a gö
rög nép örök emléket hagyott maga után, s habár a régi Göröghon többé
nem létezik, mindamellett él a görög nép szelleme ott, hol valódi mivelt
ség van s élni fog, mig a világ áll.
A rómaiak, a világhódító rómaiak szintén nagy hir re és dicsőségre
tettek szert s nemzeti nagyság tekintetéből látszólag a görögökkel vetél
kednek. De e nagyság nem volt olly maradandó alapra fektetve, mint a
görögöké. Mig Göröghonban a tudomány és művészet körül halhatatlan
férfiak fáradoztak, azalatt Rómában a gladiátorok (viadorok, bajvívók)
vadállatokként küzdenek egymással és ölék egymást a nép gyönyör
ködtetésére. Görögország s népe hivatva volt arra, hogy a világnak soha
el nem alvó fáklyát gyújtson a tudomány és miveltség körében, mig a
rómaiak, ugy látszik, nem ismertek más feladatot, mint fegyveres kézzel
rohanni a védtelen , gyenge népekre, és azok szabadságát mégsemmíteni.
Illy módon sikerült is nekik olly birodalmat alapitni, melly kiterjedésre
nézve a legnagyobb volt a világon , s középpontja lett az összes emberi
ségnek. — De az itt öszpontositott gazdagság, fény és dicsőség nem volt
eredeti, hanem kölcsönzött; s a leigázott görög nép e tekintetben ma
gát a győzőt győzte le. Ivek telnének meg, ha e népet olvasóinkkal töké
letesen megismertetni akarnók , de nz nem lehet feladatunk; s minthogy
a találmányok történetét illetőleg kevés ujat fedeztek fel, azért hallga
tással mellőzzük a különben érdekes nép történetét.

flamvazó szerdán.
Vége vége I kimúlt mint a többi
Belehalt a vígság mámorába . .
Nincs több olly kimúlás a világon,
Ollyan v í g , mint a farsang halála.
Jobban vigad ő a végórában
Mint közepett élete javában.
Elvonult felettünk mint az álom
Eltemettük az utolsó bálon.
Eltemettük szép virágos sírba,
Egyszerű sírkő mereng felette,
E szó : „emlékezet" van rá irva.
Ifjú kéz irá midőn temette,
Elgondolva az élvezett jóra,
Mennyi öröm, . . , mennyi édes óra . . .
S bár megválni tőle nem kívánna
Szíve hasztalan eped utánna.
Elég a farsangolásból ennyi
Tegyük le a tarka álarczákat.
Sok ábrándtól elzsibbad a lélek
S megárthat a mi sok élvezést ad.
Sok vigságtól már sok ifjú élet
Mint a füst és árnyék semmivé lett.
Sok édes mármornak fáj az ára
Józanodjunk hát ki valahára.

Rút önzés lenne s nem csekély szégyen
Sírját ásni a polgárerénynek,
Feláldozni saját tetterőnket
Ábrándoknak és hiú reménynek,
Elég volt a víg életből ennyi,
Most aDnál több hasznosat kell tenni,
Mert apáink reménykedve várnak
Milly fiakat adtak a hazának ?
És te farsang, tünedékeny álom!
Nyugodjál békében eltemetve.
Ne legyen álarezod hamissága
Egy hívednek sem szemére vetve! —
Megfékezve már a szenvedélyek.
Ábrándjait szétüzé a lélek.
ösvényünkön józan észszel járunk
S szorgalmunktól óp gyümölcsöt várunk.
Győrffy Gyula,

Egyveleg.
— Még egyszer a belényes-ujlaki harangfölirat. Nagyon csodálatos,
hogy miután e becses lapok 6-ik számában Gr. M. által olvasással közlött
harangföliratot alulirott magoknak az újlakiaknak megkeresésére, évek
előtt megfejtéssel ellátva megküldötte, az mégis mind Fóuyes Elekünk
Magyarország geográfiai szótárában (Pest 1851.239. lap) mind egyebütt
folyvást 1361-dik évi óság- és olvashatlan szörnyetegként mutattatik
föl. Jele, hogy nyilvános közlckedésinkben még mindig álszemérem vagy
ősi indolentia és restség hátráltatnak: — holott milly édes és tanulságos
mindazt, miben magunk élvezetet vagy okulást találunk — legyen bár
apróság — szeretett véreinkkel is közölni, vagy az általok közlőiteket
olvasni, magok e „Vasárnapi Újságban" megjelenő érdekes ismertetések
ezek olvasóival bőven éreztethetek. A tárgyra szólva : bizonyos, hogy
a honunkban szép számmal találtató régi harangföliratok olvasásának
egyik gyakran czélhoz vezető kulcsa a visszafelé olvasás, miután azok
öntéskor az agyagmiutára rendes sorban veretvén, igen természetes, hogy
magán a harangon visszás rendben estek ki. Továbbá maiszerü tisztán
kerekidomu betűket, millyenek az újlaki harang feliratéi is, 13C1 év körül
remélnünk nem kell, mert mind a kisebb, mind az iniciális nagy betűk
ezen eredeti csinosb kerekségöket, melylyel Róma virágkorában bírtak,
csak a XVI-dik században nyerték ujolag vissza; ellenben a XV-diktől
hátrafelé néhány századon át, helyettök czifrább és szögletesb alakok
divatoztak, mellyek gothus név alatt népünknél sem ismeretlenek. Ezek
nek A I! C-jét, hogy a régi föliratok figyelembe-véte, s elolvasása férente
lakó hazánkfiainak is könnyitve legyen, c lapokban népszerű utasítással
közleni szíves kötelességemmé teszem. — Az is megjegyzendő, hogy
régibb, azaz XVIII-dik század előtti magyar föliratú harangunk nem léte
zik, deigenis számtalan latin, sok szláv és németsnémelly* görög iratuak;
— mi is koránsem magyar ajkú harangöntők nem léteztére, hanem
részint csak arra utal, hogy a megrendelő helység és egyház, vagy annak
lelkésze a föliratot latinul fogalmazta, részint, hogy harangöntőink a
régibb időkben többnyire úgynevezett betűs emberek levén s nevezetesen
a latinhoz is sejtvén, tudákosságuk e bizonyítványát, a mult kor köz bűne
szerint, műveikre is bigyeszteni szorgalmatosak voltak. — Végre az
újlaki harangfölirat tökéletes olvasása az oklevelckbeni szokásos rövidí
tések tekintetbe vételével ez : SPECTABILIS AC MAGNTFICVS
DOMINVS DOMTNVS SIGTSMVNDVS KÜRNIS DE R V S K A
ANNO DOMINI1631. 24. JVLII. — Kelt Debreczenben febr. 12. 1855.
Felsőbányi.
— A lefolyt 1852—1853. évben 200 könyvet fordítottak franczia
nyelvből németre, németből francziára 24-et. Angolból németre 134munkát forditottak s mintegy ugyanannyit németből Angolra. Jó volna
tudni, hogy hát a magyar fordításokkal hogy vagyunk. De hiszen arra
való lesz majd Kertbeny „Könyvészete" melly most készül sajtó alá.
— A lámpák kellemetlen füstölését ugy lehet legjobban megakadá
lyozni, ha a lámpa bélét előbb erős boreczetbe mártjuk s mielőtt hasz
nálatba vennők, jól megszárítjuk. — Igy azután igen tisztán és szépen
égnek.

Nemzeti színészet.
FEBRUÁR. I. Kaiser Erusztné mult héten lépett fel nemzeti
színpadunkon, mint Szilágyi Erzsébet, Hunyadi Lászlóban, s mind a kö
zönség, mint a hírlapok általános tetszését érdemelte ki.
TL Tegnap adatott s ma ismételtetik Vas Gereben színmüve „Az
alföldi csárdás."
H L Jókainé e héten utazott Szabadkára, vendégazerepekre, onnan
Bajára fog átrándulni.
IV. A drámabiráló választmány „Csokonai" czimü eredeti síimüvet
fogadott el Szigligetitől, melly jövő hóban fog Szentpétery javára színre
kerülni. Czimszerepben Egressy Gábor.

Hála-nyilatkozat. Sztupa György ur ,,a magyar koronához" czimzett gyógyszertár tulajdonosa, ki már több év óta fele áron adatta ki a
nemzeti szinház tagjainak a gyógyszereket, legújabban még szebb jeleit
adá jótékonyságának, midőn 20 szegényebb sorsú színházi egyénnek a
nála eddig megrendelt gyógyszerek árát végkép elengedvén, az azokról
szóló vevényeket alulirthoz kézbesítés végett visszaküldötte; e fölött az
igazgatósághoz intézett levelében azon ajánlatot tevé, miszerint mind
azon nemzeti színházi egyéneknek, kiknek saját szavai szerint: „a sors
nem engedte meg, hogy fáradságaik után nagyobb díjban részesülhesse
nek , és igy az élet nehézségeivel kell küzdeniük u. m. a karszemélyzet
tagjainak, jegyszedőknek, gépészeknek, szegényebb zenészeknek és szol
gáknak" a gyógyszereket ezentúl ingyen adatja ki, a többi tagnak pe
dig , mint az előtt, továbbra is fele áron. — Hasonlóan : Kis Károly
gyógyszerész „a kígyóhoz" majdnem ugyanazon napról kelt levelében,
azon ajánlatot tevé : miszerint a nemzeti szinházi személyzet tagjainak a
gyógyszereket szinte fele áron kész kiadatni, egyszersmind kijelentvén :
miszerint a jelen évre az igazgatóság által kijelölendő szegényebb
sorsú nyolez színházi egyénnek 40 pftig a gyógyszereket ingyen adandja.
Ezen felebaráti szeretetből és az intézet iránti rokonszenvből eredő
jótékony ajánlatok köztudomásra juttatván, egyszersmind a nemzeti
sziuház igazgatóságának és öszves személyzetének lcgforrób köszönete
nyilvánittatik. Pesten; február 20-án 1855.
Szigligeti, a nemzeti színház titkára.

Tárogató.
— A Garay-árvák gyámja nt. Majer István ur a „Pesti Napló"
febr. 20-iki számában hivatalosan közli az árvák javára történt országos
adakozások összegét, melly kimutatás sxerint 9998 pft és 57 krt kezelt
Majer ur, a melly összegből „a család javára szükségkép történt kiadáso
kat levonva, 9465 pft a pesti gyámhivatal utján tőkésítve lön." — (E
közlemény szerint a „Vasárnapi Újság" szerkesztőségétől átadatott
110ft.36 kr, lapunk mult évi utolsó számában 228 pftot 26 krt mutattunk
ki; melly különbség onnan származik, hogy a hozzánk küldött pénz egy
részét a gyámnak, más részét az özvegynek kézbesítettük).
x* Tudományos újdonság. Ó-Budán néhány nap előtt a mint egy épü
let alapgödrét ásták, három nevezetes régiséget találtak a földben. — A
telek tulajdonosa Lösch ur, a községi hatóságot, ez pedig ft. Haas Mi
hály urat, mint a budapesti kerületben kinevezett cs. k. conservatort hi
vatalosan tudósiván, haladék nélkül megvizsgálta azokat a tevékenysé
géről ismert conservator ur s rendelkezett, hogy a nemzeti múzeumba
sértetlenül átszállittassanak. Már eddig bizonyosan ott is vannak. — A
talált régiségek mind kőfaragványok, s mind a kövek, mind az írat ép
sége annál meglepőbb, minthogy a bevésett feliratok után Ítélve nagyon
régieknek kell lenniök.
Az egyik hosszas koczkás alakú 3 ' / láb magas, a másik 5, a harma
dik is 5 lábnyi hosszaságu.
a

2-ik felirat:

1-fld IV!irat.

3-ik felirat:

FORTVNAE
REDVCT
MITRAE. C.
PVBLD7S
IVL. CASTI.
COSIN1VS
NVS. LEG. A U G
F É L I X VCc
Pa. P*
LEG. AVGG.
P«. P*
Hogy mit jelentnek ezen iratok, s mikor? készülhettek azt majd ki
sütik a régiségekben búvárkodó tndós urak, mi csak arra használjuk ez
alkalmat, hogy újra figyelmeztessük olvasóinkat, miszerint a magas kor
mány külön hivatalnokokat nevezett ki arra, hogy a régiségek u. m. épü
letek, romok, emlékkövek, kiásott pénzek, fegyverdarabok, edények, s t.
ilyenfélék megóvására s épségben fentartására felügyeljenek. Ha tehát
valaki ilyesmit talál, jelentse a község elöljáróinak , azok majd tovább
adják hírül e dolgot. Arról megvagyunk győződve, hogy olvasóink közöl
senki se volna képes ollyat tenni, mint egy bizonyos helységben (a nevét
ellhallgatjuk) cselekedtek. Ugyanis egy pesti tudós ur meghallotta,
hogy ott sok régi-írásos kő van, elment tehát, e ugy találta, hogy azok
küszöbnek s más c félének voltak alkalmazva. A legérdekesebbeket meg
vásárolta és magával vitte azon szándékkal, hogy nem sokára visszatér
s a többit is megvizsgálja. El is ment, dc köveket már nem talált, mind
szét voltak már azok zúzva, mert a lakosok közt az a hir terjedt eh hogy
arany van a régi kövekben eldugra, azért adott érlek annyi kész pénzt az
a pesti ur.
x* Ismét birtokában vagyunk néhány népnevelési j ó hírnek, s
ezeket örömest közöljük, mert ugy tapasztaltuk, hogy olvasó közönsé
günk nagy része figyelemmel kíséri.
a) Pesten eddigelé a vasárnapi tanításért csak 50 pftot kaptak az
illető segédtanítók, de illető helyütt hajlandók Tata város derék példáját
követni, a mi annál helyesebb, minthogy a másodrendű tanitók fizetése
egy szobából s legfolebb 250 pftból áll, ez pedig ollyan kevés Pesten.
hogy azért ugyan sok inas le nem vetné a libériáját, attól félve, hogy
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VOTO. DIC

annyi fizetésből meg nem élhet Pesten. — Tehát ezen rövid időn se
Szerkesztői könyvtár.
gítve lesz.
A mult hét több igen becses nj munkával szaporító könyvtárunkat
b) Pest város alipótvárosi most épülő templom mellett 17,000 pfton
Heckenast Gusztáv kiadóhivatalából. Sietünk azokra figyelmeztetni az
vett szép telket, a mellyre szép és czélszerü iskolát fog építeni.
c) A tatai izr. község azon örvendetes kitüntetésben részesült a olvasó közönséget:
Megjelent a Család könyve Il-ik füzete. Érdekes tartalmát teszi :
nevelés körül tett érdemeiért, hogy oskolája izraelita minta-főtanodává
Egy növelési elmélkedés Hunfahy Jánostól; Rozgonyi Czeczilia történeti
lőn kinevezve.
d) A tanyaiskolák szépen szaporodnak alföldön, legtöbb van a sze jellemrajz Mészáros Károlytól; több természettudományi, népszerűen
gedi határon számszerint már 18. Lehet is ott Isten áldása, a hol ollyan irt értekezés : A meleg eloszlásáról Hunfalvy Jánostól; a jégesőről J—sderék emberek segítik az ügyet, mint Ralká János uram, ki maga jó szán tŐl; a galvanizmus és galvanoplasztikáról Török Sándortól; a haltenyész
tából egy hold földet ajánlott tanyai iskolateleknek. Áldja meg az tésről; végre a drezdai szinház leírása és rajza, s egyveleg. — Az egyes
czikkeket számos fametszet kiséri. A csinos aczélmetszet egy hazatérési
Isten érte.
e) De még Majsa is megérdemli ám, hogy felemlegessük. Ott egy jelenetet ábrázol.
A iitngy ur nyelv és irodalom kezikönyve a mohácsi vésztől a
áldott Özvegy asszony 500 pftot tett le kész pénzben pusztai iskolaépí
tésre, 80 pftot ösztöndíjul a tanulók számára. Az illyen özvegyeknek legújabb időig, vagyis az utóbbi három század kitűnőbb írói és költői
aztán két kézből járja az istenáldása. Sajnáljuk hogy nem nyomathatjuk életrajzokban és mutatványokban feltüntetve. Kiadta Toldy Ferencz.
ide a tisztes asszonyság nevét, mert nem jutott el hozzánk.
Első kötet a X V I . X V I I . és X V l l l . század költői. Pest, Heckenast Gusz
táv tulajdona. 1855. — Ezen munka czélja az, hogy annak, ki az iroda
t) Tisza-Mindszenten van 5
lommal meg akar barátkozni, vezérfonalul,—annak pedig, ki az irodalom
g) a h.-m.-vásárhelyei földön 10 pusztai oskola.
h) Csongrádnak csak 2 tanyai iskolája van , de kell ott többnek is történetét akarja ismerni, segédkönyvtárul szolgáljon. Hogy illy munka
keletkezni,hol ugy megkedvelték mint a csongorádi Tóidon. Még a nagy megírására nem volt senki alkalmatosabb, mint Toldy Ferencz, a ki egész
hó sem tudta itt gátolni az iskolába menetelt, hanem apám-uramék életét a magyar irodalom kincseinek kiaknászására fordította, s fáradha
befogták virgoncz lovaikat a szánba, felszedték a gyerekeket, s ugy vit tatlan szorgalmának, éjjel-nappali búvárkodásának a lefolyt 30 év alatt
ték az iskolába, hogy csak ugy gyönyörködött az a jó Isten, a ki az már olly számos példáját adta, azon nem fog kételkedni senki. Csak azt
embert okos észszel megáldotta, meg mester uram, midőn azok a gyer kell most kívánnunk irodalmunk közös érdekében, hogy ne legyen ma
mekekkel megrakodott szánok vigan beállottak az iskola udvarába. — gyar ház, mellynek fedele alatt irodalmunk legszebb virágaínak e gyűj
Még több iskolai hír is van asztalunkon , de egyébnek is kell helyet teménye fel ne található legyen. A munka összesen 3 vastag kötetből fog
hagynunk.
állani. — A megjelent első kötet Farkas Andrástól Kisfaludy Sándorig
x* Rendkívüli temetés. A tetétleni pusztán Csonka Márton nevü (1538—1844.) terjed, s az ezen idő alatt élt összes költőinknek életraj
100 esztendős gulyás halt meg, Elek F. ur szolgálatában, a kinek nagy zait s válogatott müveit hozza. A második kötet a X I X . század költőinek
apjánál is gyakorolta már a gulyás mesterségét, és ollyan szertartással lesz szentelve Kazinczy Ferencztöl Arany Jánosig. A harmadik kötet a
temették el, a mellynek híre aligha be nem futja az egész világot, minél X V I — X I X . század prózairóit foglalandja magában. — Az egész munka
messzebb annál inkább megtoldva foldva. — A temetés vasárnapra ára 6 pft, mellynek lefizetése könnyítve van azáltal, hogy az első kötet
esvén, az egész vidékből nagy nép sokaság gyülekezett össze, és valóban átvételekor 4, a második kötetnél 2 pft fizettetik le.
volt is mit látnia a szokatlan temetésen, a melly igy ment végbe : egy
Keresztyén imák a házi ájtatosság növelésére és a protestáns ker.
szekér feketével volt bevonva, arra tették a 100 esztendős gulyás kopor felekezetek használatára. Irta Dobos János czeglédi ref. lelkész. Pesten,
sóját s 48 ökröt fogtak a szekér elé, és minden ökörnek fekete fátyol kiadja Heckenast Gusztáv. 1855. A szerző neve olly név az egyházi iro
lebegett a szarvain, ugy vitték a temetőbea halottat. A szekér előtt ment dalom terén, hogy örömmel üdvözlendi ez imákat, s vigaszt meríteni sie
az egész gulya, mellyet az Öreg Őrzött, a koporsó után ment a tenger nép, tem! a hit ez uj kutforrásából minden vallásos lélek. Ára az aranyozott
legstol pedig az egész ménes.
szélű keménykötésű díszes könyvnek 2 pft.
x* A Duna jege erősen beállott, miután egy hét előtt kissé megin
A m a g y a r tlőidükböl. Irta Jókai Mór. Pest 1855. Heckenast
dult volt, a viz folytonosan ugy növekedett, hogy a lánczhidon járó Gusztáv tulajdona. — Két kötet elbeszélés, irva azzal a tollal, mellyet a
kelők seregében két ember között versengés támadt, mert az egyik fo „Vasárnapi Újság" olvasói sokkal jobban ismernek, semhogy nekünk
gadni is akart, olly erősen állította kedden, hogy a híd lánczait alább még bővebben kellene szólani róla. Ára a két kötetnek 1 ft 40 kr. p.
eresztgették, mert az alantabb lóg most, mint hétfőn lógott. — Es sehogy
Téli könyvtár, legjelesebb s legkedveltebb külföldi regények gyűj
sem lehete vele megértetni, hogy a viz emelkedett a hid felé, nem ezt teménye. Első kötet : Nehéz idők. Irta Dickens Károly, angolból fordí
szállították alább a viz felé. 21-dikén már apadni kezdett a viz, s mi na totta dr. Récsi Emil. Eleő rész. Pest 1855. Heckenast Gusztáv tulajdona.
gyon kivánatos, hogy folytassa, különben aggodalmasan nézhetnének a —Kellemesen fogja meglepni regényolvasó közönségünket ez uj vállalat,
dunamellék i alacsonyabb fekvésű helységek & jégindulás elé.
mellynek élén Récsi Emil elismert Ízlése kezeskedik, hogy csak jó regé
x* Kempelen Riza előfizetést hirdet két kötetben megjelenendő be- nyeket várhatunk jó fordításban. A regény, mellynek első részét hozza az
szélyeire. Az előfizetési dij 1 ft 40 kr pp., mind a két kötetre. — A fiatal első kötet, Dickens Károlytól van, Anglia legnépszerűbb, legkedveltebb
irónő munkái kezdettől fogva tetszéssel találkoztak az olvasó közönség írójától, azon Dickenstől, kinek minden megjelent uj müvét százezerén
nél; minélfogva számos előfizetőt jövendölünk neki.
veszik, s még tízszer annyian olvassák Angliában. — A „Téli könyvtár"
x* Jókai Mór is szétküldé előfizetési iveit legújabb munkájára, előfizetési dija 10 kötetre 5 pft; tehát minden kötet csak 30 pkrba kerül.
mellynek czime „ T A R K A ELET."
Továbbá megjelent: Egyházi szokások és szertartások. A nép
Tartalma e műnek : novellák, beszélykék és életképek a mult és a es vasárnapi iskolák számára, irta Dr. Zimmermann Jakab. — Pest, 1855.
jelenkorból, nép- és jellemrajzok rövid adomákban, társalmi, irodalmi és Müller Emilnél. Rom. kath. hitfelekezetüek számára irt munkácska. Ára
művészi életünk rajza, ismert és ismeretlen nagyságok életrajzai, híraze- csak t> pkr. (Ugyanez megjelent, szintén Müllernél német nyelven is.)
tek a fővárosi és vidéki életből, levelek a holdból, földi dolgok bírálata,
ismert regények satyricus folytatása, világi bohóságok víg és komoly
színben, kritika a kritikáról, vad és szelid ötletek, nagy és kis háborúkból
Szerkesztői nyilt posta.
való csataképek, mindenféle vig és szomorú állapotok, stb. — Az e czim
U. L, Sz — k : A három küldemény kezünkhöz érkezett. Kettőt közlésre szán
alatt foglalt müvek még sehol sem jelentek meg. Előfizetési díj a két kö
tunk, mihelyt tárgyhalmazunkban rés nyílik.
tetre 2 forint pp. Az előfizetési ivek beküldésének batárideje f. e. márt.
Cialomjai : Érdekkel olvastuk a „hiányok" lajstromát. De most már kérnénk e
25-ke. Az első kötet megjelenik f. e. april közepén, a második június kö jól forgó toll tói a közönség számára is valamit. A „rajz" nem az, a minek eredetileg
zepén. Illő kötelességünknek tartottuk ezen uj vállalatra figyelmeztetni t. kellett volna lennie.
V. Qy. : A magyarázatok hivek; közölni fogjuk.
olvasóinkat, annál inkább, minthogy a tartalom ollyan vidám kedvderítő
Ét. 1. B. Sz. Gy. : A versek nem adhatók.
olvasmányt sejtet, a minőnek napjainkban ugyancsak szűkében vagyunk.
— Kubinyi Arnold úrtól Várgedéről a következő jegyzékét kaptuk
a Garay árvák javára elsorolandó nyeremény tárgyaknak, (mellyek az
1854-ik év aug. 27-én a várgedei fürdőben Gomörmegyei ifjak által tar
tott tánczvigalom alkalmával nagyrészt női kézimunkákban felajánltattak.)
B.V. E. 1 csésze, F.A.-né 1 csésze, K. K.-né ezokortartó, F. M.-né virágtartó,
F. M.-né sótartó, D. S.-né pohár, F. K.-né csésze, S. F.-né szivartartó, S. F.-né virág
tartó, P. U.-né tentatartó, P. A. varró -eszköz, M . K.-né lámpa, 2 pohár, B . V . A.-né
1 tárcza, 2 gyertyatartó, 1 tentatartó, 4 karperecz, *V. L.-né 3 pohár, 1 sapka, B.
L.-né 1 sapka 1 varró-eszköz . * * * 2 csésze, V . K.-né óratartó, szivartárcza, M.
l'.-ne varró-essköz, papucs, M. G. illatszerek, Zs. L. sbawl, Zs. O. szivartartó, Sz.
A. sapka, Sz. K. sapka, Straniera 1 pohár.

A kihúzás, közbejött akadályok miatt, a jövő fürdőszak beálltával
menend véghez, midőn az eredményről is szólandunk.

T. I. B — e : Igen sajnáljuk, hogy lapunk kimért hasábjain egyes vidéki közsé
gek magán érdekeinek nem szentelhetünk nagyobb tért. Közlendjuk a tudósítás,
lényegét. Az ajánlott czikkek megindítását szívesen veszszük.
D. J. K - t .• A „beszély" aem nekünk való.
/ / S. X. Sz — s: A czáfolatban a czikk szerzőjére nézve hibás a kiindulási pont.
Történelmi részét örömest közlenók, de a czikk érdeme, ha van, ugy sem históriai hú
ségében, hanem abban áll, hogy népmonda. Az egyedüli czáfolat itt nézetünk szerint
csak az lehetne, hogy bebizonyítsuk, mikép az nem népmonda. A czikknek semmi his
tóriai igénye nem levén, meg fog ön engedni, ha czáfolatának történelmi részét is
mellózhetónck, vagy legalább halaaztbatónak tartjuk.
Z. J. G — nitz : Mult évi mártiusi — juniuíi folyamból nincsenek példányaink. A
küldött öszveg iránt szíveskedjék ön rendelkezni. Többire nézve intézkedtünk.
St. G. M. K—k : Az érdekes ismertetésért köszönetünket. Minél több illy
küldeményt Erdély szép földéről.
E. I. P. A másik küldemény kezünkben van. Többet magánúton.
A. J. D. V - n : Az „elóidőket" nem használhatjuk.

Felelős szerkesztő : Pákh Albert.
Nyomtatja és kiadja Landerrr éa Heckenast, egyetem-ateza 4-ik szám atatt, Pesten.
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A „ V a s á r n a p i Újság;" hetenként egyszer egy nagy negyedrétü iven jelenik meg.—
Előfizetési dij márczius —júniusig azaz : 4 hónapra Buda-Pesten házhoz kuldve
vagy postai utón 1 ft. 2 0 kr. pp.

A „Politikai újdonságokkal" együtt márczius—júniusig azaz: 4 hónapra Buda-Pesten
házhoz küldve vagy postai uton csak 2 ft. pp. — Az előfizetési dij a „Vasárnapi
j'-'v-'" kiadó-hivatalához (egyetemu'.cza 4. sz.) bérmentve utasítandó.
1

Lord Palmerston.
Angliának nincs most népszerűbb fia, kire közelben s tá
volban több szem volna függesztve, mint azon státusférfiu, kinek
arczképét mai számunk nyújtja olvasóinknak. A brit birodalom
jelenlegi miniszterelnöke, kinek egész neve Henry John Temple,
viscount Palmerston, 1784. oct. 20-dikán született, a hires angol
diplomata és politikai iró Sir William Temple családjából, ki
1698-ban halt meg. Ennek méltó ivadéka lord Palmerston, kinek
életéből
néhány főbb
pontot akarunk megérin
teni.
Régóta beszél róla a
világ, s a mit róla és hi
vatalos pályájáról irtak,
hol mellette, hol ellene,
abból egész kis könyv
tárt lehetne állítani. Mert
Palmerston nem uj em
ber a közpályán. Tudo
mányos
tanulmányait
Edinburg éa Cambridge
egyetemein
végezvén,
már 21 éves korában
(1805.) választották meg
az alsóházba képviselő
nek, hol hamar magára
vonta a figyelmet, ugy
hogy nemsokára állam
szolgálatba alkalmazták
a szép tehetségű fiatal
státusférfiut s több egy
másra következett mi
nisztériumban államtit
kár volt a hadügyi osz
tályban. Eleinte a torypárthoz tartozott , de
1828-ban a reformerek
hez szított, mig utóbb
egészen a whigpárthoz
tórt által. Voltak politi
kai ellenei között, kik
azóta
első táborának
ezen odahagyását is sze
mére lobbantották, 8 e
miatt elvtelenséggel vá-

dolák. — Illő tehát tudnunk, mi az a tchig- s mi az a torypárt.
Valamint minálunk is voltak úgynevezett fontolva haladók
és szabadelmüek , szintúgy van Angliában is századok óta
két hatalmas politikai párt, mellyek mindegyike a maga módja
szerint akarná kormányozni és boldogítani az országot, s e miatt
örökké egymás ellen küzd, s egyik a másik kezéből, mihelyt rést
lát, tüstént kiragadja a
hatalmat. E két párt ne
ve tory és tchig. (Vannak
még más pártok is, de
ezekről itt most nem
szólhatunk). A whigekhez tartozik Anglia ne
mességének szabadelmü
részt.-, melly minden javí
tást és politikai uj rend
szabályt pártol, ha az az
angol alkotmány régi jel
lemével megfér. A torypárt szigorúan ragaszko
dik a régi eszmékhez és
intézményekhez, s leg
jobban szeretné, ha min
den ugy maradna mint
volt régen, s a közdol
gokban minél kevesebb
változás történnék. Ki
mellyik párthoz tartoz
zék , az rendesen el van
határozva kinek kinek
már bölcsejében, mert az
angol főrangú családok
ban a politikai pártszinezet hagyományos, firól
fira száll, s ritka kivétel
lel hiven megőrzik min
denkor.
Palmerston tehát 1828.
a torypárttól a whigekhez , vagyis szabadéimiiekhez tért által. Mi
dőn 1830ban a kormányt
kezökben tartó toryk

ságuk fagya kienyhült, végre szivökhez még a jobb remények
sugarai is egy kis tolvajutat találhattak.
Különben gyönyörű augusztusi nap volt, mintegy délutáni
öt óra; a nap pogányul sütött a bérezek oldalaira, irgalom nél
kül perzselvén a mezők kopár lejtőit, mig itt lent a völgyben a
patakok fecskendve eső habjai, s a fák árnya alatt csillogó örök
harmat, a lég forróságát kijátszák.
Egyszerre azonban, midőn igy lépdelve baktatnának elő,
tisztásabb helyen, hol pár kerékvágás s több lónyom az or
szágutat jelölé, az utazók elé a sűrűből két lovas oláh terem.
A ló visszahorkantott.
— Igazad van lovam . . . . ezek rablók . . . . köszönöm a
figyelmeztetést. Ezután Csillag lesz a neved : Filkó pedig legyen
az, a ki neked e dísztelen nevet először adá.
Rövid csata kerekedék: ajámboreszü rablók csakhamar ész
revették, hogy ezúttal emberöket roszul választák ki : az első,
karddal fonákul fűltövön találva, azonnal leköszönt lováról, a
másik pedig, midőn futásnak akarna eredni, karikás ostorral
nyakánál fogva társa mellé rántaték vissza.
Ugyan-e pillanatban más oldalról is két lovas tünt elő, kik
az imént véghezvitt mestermüvet távolról látván, tapsok között
jövének az események színhelyére.
— Helyes, dicső, pompás — szólt az öregebb — akárki
vagy atyámfia, de ezeket emberül leteremtetted.
— Három hét óta szaglálózunk e gazemberek után — folytatá a másik —. s utoljára is, más akad rajok.
— De kis öcsém — vevé fel ismét a szót az előbbi, s hol
az idegenre, hol társára nézett. — Talán nem is tituláljuk meg
mi illendőképen ezen derék uri ember személyét; mert a mint
látom , ö kegyelme már különb emberekkel is koczintott poha
rat, mint a millyenek mi vagyunk.
— Mondasz valamit, bátyám, de hiszen majd engedelmet
kérünk ifjú uramtól, ha több időnk lesz rá.
Ezzel a két hajdú leszállott lováról. És oda menvén a rab
lók mellé, azokat szakértöleg megkötözék, miután az elájultat
néhány oldalbadöféssel szerencsésen eszméletre hozták.
Azonban a mi nemzetes ifjú urunk, mit sem óhajtott volna
inkább, mint innen minél előbb elszabadulni. Nem volt ö ollyan
ember, hogy a dics vágy kínzott a volna. Azért is mintegy pró
bául néhány mozdulatot tőn, mint a ki már tovább menni
S most azt kérdi az egész világ : mi tévő leend az öreg készül.
lord Palmerston ?
— El akar menni, nagy jó uram . . . ?
— Igen, jó emberek, engem utam másfelé vezet.
— De már annyit csak tegyen meg kegyelmed, hogy jöjjön
be
velünk
Bánfi Hunyadra, a vegyük fel e gazemberekért a ju
Ifjabb Ritka Péter uram életéből.
talmat, a mit megérdemlettünk.
— Micsoda jutalomról beszélnek ?
(Beszély.)
— Idegen lehet az ur, ha nem tudja : Husz forint van ezek
Irt* P Á L F F Y ALBERT.
fejére téve : félóra alatt, hajói megyünk, beérünk a városba, s
hadnagy uram a pénzt az első szóra elünkbe olvassa.
— Mondjak valamit kendteknek ? — szabadkozék tovább is
íroc: Megmenekedett tehát a legközelebbi veszedelem tátott tor az ifjú, ki az erdélyi határokon innen, nem örömest találkozott
ka elöl vitézlő Ritka Péter uram.
volna hadnagyi rangban levő emberekkel. — Legjobb lesz, ha
És rohant előre, vakon, eszeveszetten, és kétségbeesve, azt a husz forintot csak ketten veszik fel kendtek. Lám a húszat
mindadddig , mig hitte, hogy cselfogása észrevétetvén, utolér olly igazságosan lehet kétfelé osztani.: aztán igyák meg az egyik
hetik.
felét az én egészségemre, a másikat a magokéra.
Azután pedig rövidebbre fogta a kantárszárat, csillapította
— Az nem lehet uram. — Ha kegyelmed nem jön velünk,
lova tüzét, és buzgóságát, maga is lélekzetet vőn, s bokrokkal ezek a gazemberek kimondják, hogy egy más harmadik fogta el
kerített rövid mezőben megállapodék.
őket, és mi csak a kész pecsenyére érkeztünk; akkor a pénz ott
— No, édes lovam — szólt komolyan az állathoz. — Most marad a vármegye kasszájában, . . . van jó dolgunk, hogy nem
adj j ó tanácsot, ha tudsz. Ha valaha, most van szükségem vala segítünk a Szamosba vizet hordani.
kire, ki okosabb legyen nálamnál. Én egészen rád bízom maga
E nagy ínségében az ifjú nem tehetett egyebet, minthogy
mat, menj a merre tetszik, menj a merre szemed lát, vezesd uj ügyét ismét lova bölcs ítélete alá bocsátotta. És ime az okos ál
gazdádat, ne tekintsd mi uton jutottál birtokába, mert én már lat ismét megrázta sörényét s megindult.
mindenből kifogytam, kipusztultam, megbuktam éa árva lőttem.
— Te lásd Csillag — dörmögé fogai közt a lovag — mert
A lónak megesett szive e panaszos beszédekre, 8 megráz te is megkeserülheted, ha hirtelenkedéasel rosz lépést talákw
ván izzadó serényét, azzal mint jól biztató ígérettel tovább tenni. Mit használ a neked, ha az én fejemet Kászonyi Elek uram
indult.
elütteti, te pedig újra visszakerülsz Verebes Lázár uram rab
Igy mentek ők kettecskén, olly vidéken, hol addig egyik ök szolgaságába, a hámba? Légy hivem, karcsú Csillagom, s meg
sem járt. Előbb kétkedve haladtak bizonytalan sorsuk felé, az lásd, a szolgálat nálam, annyi lesz : mint pajtásság velem.
tán busulások valahogy szelídült, fajdalmok köve lágyult, aléltmegbuktak, whig minisztérium állott elö.hol Palmerstónnak ju
tott a külügyi tárcza. Itt roppant munkásságot fejtett ki egész
1841-ig- E tizenegy év alatt Anglia külpolitikájában mindenütt
Palmerston gyorsan Mfogó és cselekvő, s mélyen beható szel
leme működött. A z orosz tulnyomóság gyengítésére is már ez
idő alatt tett erélyes lépéseket, azonban óhajtott szövetsége
sekre még ekkor nem talált. Külügyminiszteri hivatalát 1841ig
viselte. — Ekkor ismét a toryk kerültek felül, s kiszorították a
nhigeket. Palmerston is kilépett tehát a miniszterségből, s újra
képviselő lett az alsóházban, hol fényes szónoki tehetsége, nagy
tapasztalása s bő ismeretein kivül, különösen metsző gúnya és
elmés ötletei által folytonos ostora volt a torypártnak. 1846ban
újra a whigek kezébe került a kormány rúdja, s ekkor Palmerstonnak ismét a külügyminiszterség jutott. Ezen magas polczon ült az 1848. év viszontagságai közt is, mellyek egész Euró
pát rendítő eseményekkel töltötték be, s mellyek között gyakran
tűnt fel itt-ott Palmerston neve. Ezóta merült fel nálunk is a
„Pál mester" nevezet, a mint itt nevét elmagyarositák.
Az európai zavarok lecsillapítása után állása az idegen
kormányok irányában mindig nehezebb lett. S midőn III. Na
póleon 1851. dec. 2-ki államcsinyját valamennyi kormány között
legelső elismerte (a mi a két férfiú között létező barátságos vi
szonynak egyik kiáltó bizonyítványa), annyira ránehezültek a
viszonyok , hogy kénytelen volt rögtön a minisztériumból
kilépni s ismét a képviselői padon foglalni helyet. Utána két
külön minisztérium következett egymásra, mellynek rövid éle
tét Palmerston erős ellenzéke gyakran keserítette meg , mig az
1852 végén alakult Aberdeenféle minisztériumban ismét helyet
foglalt, még pedig ezúttal a belügyi tárczát nyervén el. E vegyes
elemekből összealkotott minisztériumnak is, a keleti ügyek
mindinkábbi bonyolodtával, s a kitört háboru-okozta ezer meg
ezer nehézségek halomra gyükével, végre meg tart hatlan lett
állása s 1855. január 30-án lemondott. A királynő, az országra
borult súlyos pillanatokban több kísérletet tett egy erélyes mi
nisztérium megalakítására, azonban óhajtott siker nélkül, mig
végre magához rendelteté Palmerstont. Ez a beléhelyzett biza
lomnak megfelelt, minisztériumot alkotott, mellynek elnöke ő
maga, a még mindig friss erőben levő, vidám lelkű s a diplomatia ágasbogas utain páratlan jártasságú 71 éves aggastyán
lett.

A hadnagy derék öreg magyar volt. Először figyelmesen
kihallgatta a hajdúkat, kik az idegen utazó hősi tettét elbeszé
lek, azután átvette hivatalosan a behurczolt rabokat, s az előre
kitűzött jutalmat hiány nélkül kiadta.
ö vitézsége kényelmes karszékben ült, jobb kezét egy asz
talra támasztva, hol teli boroskorsók sötétlének.
A hajdúkat pénzzel és dicsérettel elbocsátá, az ifjút szives
vendégszeretettel magánál marasztá.
— Szabad-e tudnom öcsém uram becses nevét?
Az ifjú hirtelenében megforditja nevét, s mondja.
— Engem, uram, Sürü Pálnak hmak.
— Hogyan! Sürü Pál?
— Ismerős név volna, uram? (Ezt már az ifjú jóformán
megszeppenve mondta).
— Teringettét . . . furcsán hozott minket össze a sors . . .
kegyelmed Sürü Pál . . . én pedig Ritka Péter vagyok :
— Ritka Péter?!
— Ugy van : Ritka de Nagysalánk, legöregebb hadnagy
Bánfi Dénes Ö kegyelme parancsnoksága alatt, ki a fejedelem
után mindenesetre legnagyobb ur Erdélyben.
— Ritka de Nagysalánk? Nem a szathmármegyei Ritkák
közül ?
— De bizony egyenesen Szathmárraegyéböl kerültem ide.
. . . Hogyan édes öcsém? talán ismerős ott egy kevéssé? Beszél
jen nekem az én rokonimról . . . harmincz esztendeje nem hal
lottam hírüket, de azért én most is csak a régi vagyok; a kik
már akkor meg voltak a famíliában, mindnyájoknak tudom a
nevét. Tizenöten voltunk mindössze, azóta tudom rútul meg
szaporodhattak.
— Ismerte Ritka Boldizsárt ?
— Hogy ne ismertem volna, mikor egy vadászat alkalmá
val Mármarosban én ütöttem ki az egyik szemét. — September
harmiriczadikáu történt a szerencsétlenség, azóta minden esz
tendőben megböjtölöm e napot, ha máskülönben igazhitű kál
vinista vagyok is. . . .
Igy lévén a dolog, az ifjúnak többé nem volt mit titkolózni.
Elmondott mindent; s hozzá tette, hogy a kinek atyját egykor
félszeme világától megfosztá, nem fogná lelkére venni, hogy an
nak fiát illy szorult állapotában odaadná a kész halálra. . . .
— Hogyan, egyetlen derék kis öcsém! te volnál azon Ritka
Péter, ki néhány nap óta olly hires lett Erdélyben . . . ?
— Kegyelmed öt dereknek nevezi. . .?
— Pszt — felelt az öreg, s óvatosan körülnézett. — Ez már
ollyan dolog, hogy legjobb róla minél halkabban beszélni. Tudd
meg fiu, hogy én titokban egyike vagyok azoknak, kik KeményJános uram kormányával már tökéletesen jóllaktunk, ö nagy
sága kemény a hol lágynak kellene lennie, s lágy a hol kemény
nek kellene lennie. Azonban e dologról csendesen e falak kö
zött. Én még Bánfi Dénes uram hatalma alatt vagyok . . . ez
pedig Erdélyben a legdühösebb barátja a fejedelemnek . . . leg
alább annak mondja magát.
— Tehát kegyelmed nem rója fel hibául, azt mit Kolozsvá
rott tettem . . . ?
— Jer fiam, öleljelek meg . . . aztán igyunk együtt e szép
találkozásra, egész reggelig. . . .
Az ifjú igazolás végett, zsebeiből atyjának néhány levelét
akará megmutatni.
— Soha se papirosozgass nekem : a mit az én szivem sug,
hiszem én azt irás nélkül is, a mire pedig szivem nem dobog,
nem segit azon ollyan rakás firka, mint egy szénás szekér.
E rövid ismerkedési beszédek alatt az egyik boros kanta
kiürült : az öreg azt hitte még legalább félig van, a midőn fel
akarja kapni, hogy töltsön, és könnyűnek találja mint a pe
hely. . . .
— Fiu! — szólt egész tisztelettel az öreg — ez mutatja
meg legjobban, milly valódi ivadéka vagy a nevezetes Ritka
törzsöknek.
Ezzel hozzáláttak a második kantához.

Azonban Isten nem ugy rendelte, hogy azt is békével kiürít
hessék.
Alig tünt le ugyanis az első pohár, a midőn a hadnagy háza
elé nagy csörgösen fényes fegyveres lovagok érkeztek.
— Kánisz mater — kiáltott fel azonnal a hadnagy. —
öcsém, ezek elöl a föld alá kell bújnod. Maga jön személyesen
ö kegyelme Bánfi Dénes uram . . . fontos dolog lehet, mi öt ide
hozza.
— Hova az ördögbe rejtsem itt magamat?
Két egymásba nyiló szoba volt ugyan, de a másik be volt
zárva, s a kulcsot az öreg nem találta sehol. Kifelé is késő volt
már szabadulni, mert ő kegyelme már bejött az udvarra, a cse
lédek futottak az utczaajtó felé, hogy a kutyákat, kik csudálkozásukat ugatásban fejezek ki, lecsillapíthassák.
Egyéb mód nem volt, mint hirtelen az egyik ágy alá bújni,
mellynek zöld posztó takarója a szokottaknál valamivel hoszszabbnak látszott.
Nem felette férfias dolog volt biz az, de ha másként nem
lehetett, ki tehet róla.
Egyébiránt ö kegyelme Bánfi Dénes uram röviden végzé
dolgát, egy kis előrebocsátás után, hogy vadászni akar menni,
s utja erre menvén, bejött egy pár szóra némi dolgokról érte
kezendő. — Beszélt a fejedelemről, Kacsok váradi basáról, az
Apafi-féle komédiáról, s hogy szándoka a bánfi-hunyadi őrizetet
kétszáz emberrel szaporítani, mert a királyhágói szorosokat illy
veszedelmes időkben nem lehet őrizetlenül hagyni. . . .
Aztán jó éjszakát mondott és elment. . . .
A hadnagy kikísérte, az ifjú pedig az ágy alatt hálát adott
az Istennek, hogy illy nagy vihar feje felett minden kér nélkül
vonult el.
Azonban hátra volt még a fekete leves.
(Folytatjuk.)

A nap keltéről és nyugtáról, naptári tekin
tetben.
A nagyobb naptárakban , mint tudva van az olvasó előtt, egy rovat
van keresztül vive, mellybŐl az év minden napjára megláthatni, hány
órakor és perczkor kél és nyugszik a nap. Ez a rovat kedvező helyeken
elégséges útmutatóul szolgálhat A Z órák rendben tartására. Mindazáltal,
hogy igazitás helyett tévedésbe ne vigyük időmutató szerszámainkat, a
szóban forgó rovat szerkezetét s használása feltételeit ismerni kell. Erre
szándékszom egy kis utasítást adni.
Első feltétel az, hogy a napkeleti és nyugoti láthatár egészen sza
bad és lapos legyen, mert ama rovat számat csak illyenre vonatkoznak.
De azért nem válnak azok másutt is hasztalanná. Ha hegvek emelkednek
a láthatáron , de jókora távolságra vannak , koránsem tesznek olly nagy
különbséget, mint első gondolatra képzelné az ember. Pestről, még pedig
a Feldunasorról nézve, p. o. a budai hegyek körülbelül 2 foknyira emel
kednek a láthatár felett, mi tavaszsznl és őszszel mintegy 12 perez kü
lönbséget tesz a nap lementében. Ha nagyon közel van a hegy, akkor már
tetemesb lehet a különbség. Igy a budai várhegy, épületeit hozzászámítva,
a feljebbi álláspontról tekintve 5 foknyira emelkedik és félórával is ha
marább elrejti a napot, mint ha síkságon menne le. Ez egyszer nagy baj,
s annál nagyobb, hogy kevés emberről tehetjük fel, hogy olly szeglet
mérő szerszámmal bír, mellyel a tárgyak láthatár feletti emelkedését
megirányozhassa. A kinek illyene volna, annak csak azt mondanók, hogy
a napkeltét minden fok- emelkedésért tegye napéjegyenlőségkor 6 perczczel, legkurtább és leghoszabb nap idején pedig 7 perczczel későbbre,
mint a naptári rovat azon napra mondja. Természetes, hogy lementét
ugyanannyival korábbra kell venni. Azonban a ki illy szerszámmal élni
tud, az ollyannak sem imez utaaitásunkra sem átalában a naptári rovatra
szüksége nincs; mert a napnak az égeni állásából, azaz a láthatár feletti
emelkedéséből, minden időben kitudja számítani az órát.
Mindazáltal nem olly szegény segédeszközökben a tudomány, hogy
i d h a k n a k is, kik az igazi és egyedül pontos módot meg nem bírják, ke
vésbé szigorú eredményű, de kényelmesb eszközökkel ne tudna szolgálni.
Javaslunk hát mi ís egy illy módot, melly semmi más eszközt nem kíván,
csak egy meglehetősen egyenletes járású órát. Azt értjük ezen, hogy az
óra, ha egy 24 óra alatt késik, a következő alatt is késsék, még pedig
annyit a mennyit az elébbi alatt. Az illy órát aztán ingájánál vagy directoriumánál fogva mindenek előtt pontos járásúvá kell tenni. E meglévén,
most már hozzá foghatni a javaslandó mivelethez. Ez abban áll, hogy egy
bizonyos napon vegye számba az ember a napkeltétől nyugtáig lefolyt
időt; aztán ugyanazon napra számítsa ki a naptárból is a nap hosszát (ha

már nincs készen bele irva) s a mennyivel ez a szám amazt meghaladja, a
lesz az igazitó szám, mellynek egy részét a reggeli napkeltéhes hossá kell
adni; a többi részét pedig a nyugtából kivonni s azzal a kérdéses vidékhez
lesz igazítva a naptári rovat illető száma. P. o. 1855-ben márt. 20-dikán
valahol a nap feljön 6 óra 23 perczkor, 8 lemegy 5 óra 51 perczkor, te
hát a naphossza ott 11 óra 28 perez. Igen, de a naptári rovat szerint 6
óra 5 perczkor kél, és 6 óra 11-kor nyugszik le azon napon a nap, mi sze
rint a naphosszának sík földön 12 órát és 6 perczet kellene tenni; tehát a
feljebbi szerint a felvett vidéken 38 perczczel kevesebb mint kellene, a
láthatár emelkedése miatt.
Már most az a kérdés, mikép osztjuk fel ezt a 33 perczet a nap
kelte és nyugta között. Itt már megint a szegletmérő hiánya miatt más
mód nincs, hanem szemmértékre öszszehasonlitjuk a keleti és nyugoti
láthatár emelkedését s oda juttatunk többet az igazításból a hol maga
sabbnak látjuk a láthatárt; sőt ha egyfelől egészen síkság volna, akkor
egészen csak a másik oldalra hagyjuk. Mint például Pesten vagyunk
vele, hol a keltet igen pontosan észlelhetjük; de a nyugtat mindég igazitni kell. Jelen esetben p. azt mondjuk: a naptár 6 óra 11 perezre teszi
a napnyugtát, az igazitó számot, 38 perczet, kivonom belőle, marad 5 óra
33 perez; és ekkor megy le a nap a Zrinyi-utcza végén állónak a vár
épületei háta mögé. Minthogy pedig a mi óránk akkor 5 ó. 51 perczet
mutatott; tehát 18 perczczel volt elébb s ennyivel vissza igazítjuk. V e 
gyük világosság okáért azt a más esetet is, hogy mind keletre mind nyugotra egyenlő magasságú emelkedések legyenek. Ekkor hát két egyenlő
részre osztjuk az igazító számot s jut egy-egyfelé 19 perez. Reggel hát
az imígy felvett vidéken 19 perczczel későbben jön fel, estve ugyananynyíval hamarább megy le a nap. Még könnyebbé teszi számításunkat
azon eset, midőn egyfelől igen sokkal magasabb a hegy mint másfelől.
Mert illyenkor azt a pillanatot, a mellyben az átellenben kelő nap sugarai
a hegy tető« tetejét vagy élét kezdik megaranyozni, vagy a nyugvóéi
épen épen elhagyják, azt a pillanatot vehetjük a nap igazi kelte vagy
nyugta pillanatának, melly a naptárbeli számnak pontosan megfelel.
Ezen előkészületek okvetlenül szükségesekarra, hogy a naptári ro
vat számainak gyakorlati használatában a második nevezetes akadályt
legyőzhessük. Ez abból származik, hogy a naptár szóban forgó rovata
naptárainkban a budai geographiai szélességre van kiszámítva 8 Budánál
északabbra vagy délebbre fekvő vidékekre nézve már nem talál pontosan
s a hiba annál nagyobb, minél nagyobb a különbség. Az illető számokat
hát elébb mindig a maga vidékéhez kell a használónak igazítani. De itt
már országúton vagyunk. Ezennel ugyanis két táblácskát közlünk. Egyik
Magyarország, Slavonia, Vojvodina és Erdély nevezetesb helységeinek
geogr. szélességét foglalja magában. A második pedig azt mutatja, hogy
adott geographiai szélességben s adott napján az évnek, mennyivel kell a
napkelte vagy nyugta naptári számát igazitani.
1. Tábla.

Abrudbánya
46"
Arad
46
Aranyosmaróth
48
Balassa-Gyanuath 48
N.-Becskerek
46
Belóvár
45
Beregszász
48
Besztercze
47
Besztercz ebánya 48
47
Böszörmény
Brassó
45
Buda
47
44
Carlopago
Csikszerda
46
Debreczen
47
Dééxt
47
Déva
46
Eger
47
Z.-Egerszeg
46
N.-Enyed
46
Eperjes
48
Erzsébetváros
46
Eszék
45
Esztergám
47
Fehértemplom
44
K.-Fehérrár
46
Sz.-Fehérvár
47
45
Fiume
Fogaraj
45
B.-Füred
46
Gradiska
45
Gyór
47
Sep.-Sa -György 46
Gyula
46
Halas
46
Igló
48
Ipolyságh
48
Jászberény
47
Kalocsa
46
K.-KaUó
47
Kapnyik
47

14'
9
23
6
22
54
11
6
46
40
36
80
32
18
32
7
62
64
60
17
59
12
34
47
52
8
12
20
49
57
10
41
49
39
26
56
4
30
32
62
38

Kaposvár
46
Karansebea
46°
Karczag
47
N.-Károly
47
Kasaa
48
Kecskemét
46
Kézsmárk
49
Kolozsvár
46
47
Komárom
Kőhalom
45
Körmöczbánya
48
Kóröi
46
N.-Kórös
47
Kórösbánya
46
Kószeg
47
A-Kubin
49
Küküllóvár
46
Lőcse
49
Lúgos
45
Makó
46
Thur.-Sz.-Márton49
Medgyes
46
Kun-Sz.-Miklós
47
Liptó-Sz.-Miklós 49
Miskolcz
48
Mosony
47
Munkács
48
Nagybánya
47
Nagy-Sink
46
Nyitra
48
Ogulin
45
Orsova
44
Ottochaz
44
M.-óvár
47
Pancsova
44
Pécs
46
Pelsöcz
48
Pest
47
Petrína
45
Pozsega
45
Pozsony
48

22 Rozsnyó(Gömörb)48°
28' Sátoralja-TJjhely 48
46
19 Segesvár
40 N.-Somkut
47
47
43 Sz.-Somlyó
47
54 Soprony
46
8 Szabadka
46
45 Szamosujvár
46
46 Szászsebes
45
59 Szászváros
47
42 Szathmár
46
1 N.-Szeben
46
2 Szeged
46
9 Szekszárd
46
2:í Szerdahely
47
14 Szigeth
45
13 .Szluin
47
1 Szolnok
48
40 N.-Sxóllós
13 Temesvár
46
45
4 Xittcl
48
8 Tokaj
1 Tolna
46
46
6 Torda
48
6 Torna
48
51 Trencsin
25 Szék.-Udvarhely 46
38 UnghTár
48
53 üjegyház
45
19 UjTidék
46
47
16 Váci
42 N.-Várad
47
46
62 Várasd
63 K. -Vásárhely
45
46
50 M.-Vásárhely
6 Veszprém
47
33 Vukovar
46
30 Zágráb
45
27 Zilah
47
21 Zimony
44
8 Zombor
46

39'
24
10
29
13
41
5
53
58
50
47
47
16
21
62
66
8
10
7
43
13
7
26
32
:15
54
16
37
53
16
47
8
18
56
30
6
21
49
9
50
47

II.

Sarknapok

Január

Február

Márczius
Április

Május

Június

Július

AugU9t

September

October

November

December

1
11
21
31
10
20
2
12
22
1
11
21
1
11
21
31
10
20
30
10
20
30
9
19
29
8
18
28
8
18
28
7
17
27
7
17
27

Tábla.

46°

45°

47°

48°

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+S
+s
+2

+10

-i-io
-j-io
+10
+10

ti

+ 2

+

8

+

+1

+
+

3

2

-T+

i\

+
+
+
+
+

—
—
—
—
—
—
—
—
—

— 2
— 4
— 6
— 6
— 7
— 9
— 9
-10
-10

2
2
1
1
1
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2

+
+
+
+
+

+

2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
2
2
2
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
2
2
2
2
2

49°

Í
+
+
+
+
+
+

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

+
+
+
+
+
+
+

76
6
5
4
3
2
1
0
1
2
8
4
4
5
6
6
7
6
6
6
6
4
8
8
1
1
1
1
S
3
4
6
6

+ ?
+

1

A H. tábla egy kis magyarázatot igényel. Az első rovat elég vilá
gos. Nem akartam az év minden napjaival helyet foglalni, csak 10—10
napra tettem fel az igazitó számokat, s azon választott napokat neveztem
sarknapoknak. (Csillagászatban az illy határnapokat epocháknak neve
zik). A többi rovatok a teteikre irt geographiai szélességeknek megfelelő
igazitó számokat tartják sorban. Az igazitó számok előtti + és — jegyek
illetőleg hozzáadást és kivonást jelentenek, és tulajdonkép csak a napkel
tére vonatkoznak. Ha napnyugtát akarunk igazitni a számokkal, mindig
az ellenkező jegyet kell venni, u. m. -f- (hozzáadás) helyett —t (kivo
nást) és — helyett + e t . P. o. Újvidéken akarom tudni, hogy máj. 21-kén
hány órakor és perczkor kél a nap. A naptári rovat azon napra 4 ór. 19
perczet mond. Az I. táblából kiveszem, hogy Újvidék geogr. szélessége
45° 16'. Ez a 45°-hoz levén legközelebb, ezen rovatát keresem a II. táb
lának, s meglelem benne máj. 21-dikével szembe : + 9". Hozzáadom a
naptárbeli 4 ór. 19 perezhez, és lesz Újvidéken a napkelte 4 ór. 28 perez.
Ha a nyugtát akarnám igazitni, a naptárbeli 7 ór. 34 perczből kivonnám
ugyancsak a 9 perczet, s e szerint a máj. 21-kén Újvidéken 7 ór. 29-kor
megy le a nap.
Vegyünk más példát. Hány órakor kél Lőcsén június 20-dikán a
nap? Fel. A naptárban jun. 20-ára 4 ór. 4 perczet látok. Lőcse geogr.
szél. az I. tábla szerint 49° 1'; tehát a II. táblában a 49° rovatában jun.
20-ikával szemben ez áll : — 7 . Kivonom 4 ór. 4 perczből, kapok 3 ór.
57 perczet, s kész a felelet. A nyugtához ellenben hozzá kellene adnom.
A naptári szám 7 ó. 58 perez + 7 = 8 ór. 5 perez = a napnyugta Lő
csén jun. 20-dikán.
Azon napokra nézve, mellyek a sarknapok közé esnek, azt kell meg
tartani, a mit a geogr. szélességekre nézve; t. i. azt veszi az ember he
lyettök a mihez közelebb esnek. Tehát sept. 3-dika helyett 8 dikát. Febr.
2-dika helyett jan. 31-dikét stb. A hol szökik a szám, mint pl. a 45° ro
vatában január 21-dike és 31-dike közt 8-ról 6-ra; ott a közbelső 3—5
napra u. m. jan. 24—28-kaira a közbeeső 7-et vehetni fel. Igy kell tenni
a közbeeső geogr. szélességekkel is.
Ha valaki azt mondaná, hogy biz ő nem számítgat annyit, hanem
eszik, mikor ehetnék stb.; azért össze nem veszek vele. — Hanem nem is
ollyanok számára irám. Óhajtom azonban, hogy minél kevesebben legye
nek olly gondolkozásuak; mert a mostani vüágban a jóllét számítás
sal jár.
Brossai.
m

m

Természeti ritkaság.
Hany Istók története. Szavamat beváltandó, a természetnek egy
ritka gyermekéről szándékozom a „Vasárnapi Újság" érdemes olvasóit ér
tesíteni, ki még a mult században a kapuvári határban létező „Kirárytó"
mások szerint „Harcsa" nevü tóból fogatván ki Nagy Ferencz s Molnár
Mihály kapuvári halászok által, még ma is hallhatni róla eleget néhány

öregebb lakostól. — Némileg hasonlított természetére nézve ama Kampaniai leányhoz, kiről Buffon.a hires természettudós, VI. könyvének 335.
és következő lapjain értekezik. A Hány Istók nevü, mintegy 8—10 éves
„talált gyermek" egészen vadállapotban fogatott ki a vízből, zömök ala
csony termete, kuszált haja, konyult orra, feltűnően széles szája volt, s
egész valójából vadság, s baromiság volt leginkább észrevehető; feltűnők
voltak a rendesnél hosszabb hártyás ujjai s fogai. Megfogatása után a
várba vitték, hol a várparancsnok főtt ételeket adatott neki, de ezekhez
nem is nyúlt, azután eleven halakkal (szójárás szerint vizimarhával) kí
nálták meg, s ezeket a legnagyobb mohósággal nyelte el. Nagy erőbe
került hogy nadrágot s dolmányt adhattak reá, csizmát pedig épen meg
nem szenvedett, még a reá adott ruhadarabok is rövid idő alatt rongyok
ban lóggtak rajta. Később többek jelenlétében a vári kápolnában meg
kereszteltetvén, a szent keresztségben István nevet kapott s utóbb rendesen
csak Hany Istóknak hivták. Azon volt a várparancsnok, hogy Istók
rendes nevelésben részesüljön, de hasztalan volt minden fáradsága, mert
Istók az erőltetett peeaenyeforgatáson s viz-behordáson kivül egyebet
nem tudott, valamint beszélni sem tanult meg soha, s mint monda után
értem, négy-kézláb a kertben vagy udvaron ugrándozni, vagy vesszőt
vévén kezébe, játszva berregni szokott a szájával, de szavat ejteni soha
sem tudott. Minden kimenetkor rendes vigyázó kellett melléje, megesett
többször, hogy rendesen a víznek tartott, elillanni akart, melly szándéká
tól kutyák által tereitették vissza a jámbort. Utóbb majdnem baromilag
bánt vele a csőcselék vári nép s csak a várparancsnok Juliska nevü
leánya iránt mutatott némi engedelmességet, minthogy ez vele szebben
bánt, s néhányszor a drabantok korbácsolásától mentette meg. Eme j ó 
lelkű Juliska iránti háladatosságát akkor mutatá meg Istók, midőn Ju
liska férjhez menvén, a várban nagyszerű lakodalom s dáridó tartatott;
javában folyt a vendégség, számos előkelő vendég környezte a lakadal mas asztalt, midőn Istók mindenki csodálkozására ugráló békák seregét
rakja a vendégek elé ételül. Elképzelhető a meglepetés és undor, melylyel
a vendégurak eltelve valának. E tetteért szorosabban tartották Őt, s
elcsukták. Juliskának a várból elmenetele után szabadabban hagyták
Istókot ismét lélekzeni, de nyugodalma soha többé vissza nem tért; min
dig dörmögött; egyik várlyuktól a másikhoz futott, nyugtalanságát igy
árulván el; később még haragosabban négy-kézláb kezdett futkozni.
Egy év múlva egyszerre elveszett, de hová? senki sem tudta; igen hi
hető , hogy a vár árkának a Rába folyóvali kapcsolata hosszán sikerült
menekülnie a vizbe. Herczeg Eszterházy Miklós Hany Istók elillanásáról
értesülvén, megkísértett mindent ÍBméti fellelésére,de hasztalanul; mond
ják , hogy dolmányának rongyai az Eger erdőben találtattak, de őt meg
nem találták. ;
„
Miként jött a Hanságba, hogyan élt ott? miként kerülé kí a far
kasok, s vad állatok körmeit ? ez ekkoráig talány maradt.
Elszökése után három évre ugyanazon halászok ismét észrevették
őt, de tüstént a vizbe bukott s azóta mitsem tudnak róla.
Képmása az eszterházi várban fából faragva, ülve látható, a mint
egyik kezében békát tart; melly is 1847-ben a természetvizsgálók sop
roni gyűlésén bemutattatván, a tárgyak halmaza miatt e ritka tüneményt
nem nagy figyelemre méltathatták.
Egy német utas meglehetős j ó elbeszélők után az idei „Oesterreichischer Volkskalender" czimü naptárban képekkel világositva közli
Hany Istók fentebbi viszontagságait.*) Kapuvár, február elején 1855.
Zerpák Antal, kapuvári plébános.
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Krokodilvadászat Afrikában.
Arago nyomán Dr. Hegedűs.

Vannak szavak s nevek, mellyeket nem szívesen írunk. Valahány
szor béka, gyík, kígyó s egyéb csúszó-mászó állatok nevét írom, a borza
dály egy sajátlagos érzete futja végig karomat. — Ambrus inasom
egykor kitömött krokodilom bámulásába elmerülve midőn megszólítani
• ) álljon itt a 8-dik kötetü keresztelő könyvnek eme hiteles kivonatja: „ N B .
1749, die 17. Mártii baptisatns est conditionative puer demens, repertus in Silvia (az
Eger erdői, hol a Király- vagy Harcsatö van) Stephanus circiter annornm 8, cujns
patrini Mchael Hochinger et Anna Maria Meznerin." Az 5-ik szánni keresztelő
könyvnek utólapján pedig ezeket olvasni : „Es ist anno 1749 den 17. Mártz durch
die Kapuvarer Fischer Nagy Ferentz und Molnár Mihály ein Knab gleich einem
vilden Thier, dessen Gestalt aber ein vollkommcner Mcnsch, und beylcifBg 10 Jahr
alt var, gefangen; in das Schloss eingebracht, und veilen der Bub gar nichts reden
konte, conditionative getaufft vorden, vie folget: „Anno 1749, 17. Mártii baptisatus
est, etc. (olvasd fellebb). Der Bub var nackigt, frass lediges Gras, Heu und Stroh,
litt kcine Kleidung: und vann er einen Menschen erblickte, sprang er sogleich ins
Vasser, und ichvimte einem Fisch gleich. Fast ein Jahr var er in Schloss, ass bereits
gekochte Speisen, liess sich auch ankleiden, nnd fieng xiemlich an ein főrmUcher
Mensch zu verdén; eben in dieser Absicbt die Trabantén ihm znviel traueten, und
dieses Vassermand] ganz unverhoft in verlohr gerathen, nnd nicht mehr gefunden
vorden Ut, vermuthbeh ist er in die unveit von Schloss vorbey fleisaende Raab gesprungen, und abennalen in Hanyság, vo er gefunden vorden ist abgeschvunden.
Paul Rosnstingl mp. Vervalter."

min méláz, borzadálylyal felelt. „Óh uram, nem tudnék megnyugodni,
ha illy csúf állat gyomra lenne s í r o m ! " Pedig ki tudja kellett volna-e
sovány létére szegény feje a falánk ragadozónak.
A Nilus folyamában tanyázó krokodilok s kedves rokonaik az
amerikai alligátor s indiai kaiman testalkatukra mindannyian hasonlók,
szelid s kit sem bántó gyíkjainkhoz, de ezeket nagyságra óriási arányban
túlhaladják.
Testök négyszögű kemény paizsalaku pikkelyekkel van fedve,
mellyek a gerincz felett csipkés tarajt képezvén, az erőteljes fark felé
Összeolvadnak — feje lapos koponyáját kemény bőr takarja. — Rövid
nyelve állkapczájához von nőve, torkát kampós görbe fogak hármas Bora
védi. — Négy rövid és vastag lába mind úszásra, mind járásra alkalmas.
Csak az alsó állkapcza mozgó B ebből kiálló fogak agyarként a felső állkapeza fölé nyúlnak; mellyeknek egész alkata mutatja, hogy ez óriáa
gyíkok könnyen szaggatják szét prédájokat, de élelmüket összerágni
képtelenek.
Micsoda szivacs alakú jószág lebeg ott a Szent Nilus csendes tükö
rén ? mi ragyog ott az ingoványos part zöldelő nád és sás koszorúja
közül? Félre, kinek élete kedves! . . . a szivacsos korhadt fához hasonló
valami, a krokodil orra, ama fénybogarak, szemei, mellvekkel prédáját
lesi, — méla nyugalomban nyújtózik a Lotos virág árnyékában, egy
szerre élvezve a lég csendét, l a Nilus vizének büvességét. — Két elemben
fürdik egyszerre, mint vizén és szárazon lakó, két-laku állat; örömei, élvei
s reményei kettősek, viz és Bzáraz föld egyaránt adózik étvágyának, —
melly hatalmas és felette gyors emésztés által támogattatik. — Félelem
és rémület fogja el a part lakóit, ha sokáig kellé a falánk állatnak böjtöl
nie, melly mint fajának egyéb tagjai, inkább csellel, mint erővel szokja
martalékát megkéritnL
A folyam közepe mély, s lakói gyérek lévén, ritkán lehet itt a kro
kodilra akadni, csak ha egyik partról a másikra kel át, találkoznak a ha
jósok vele, midőn zöldes sziklához hasonló háta a sajka fenekéhez ütődik,
nem ritkán felbukik a vizből, két első lábát a sajka párkányára rakja,
tátott szájjal martalékra ásitozván. — De nem lepé meg váratlanul a
hajósokat e támadás, a mellettük készen fekvő baltát felkapják s a merész
támadó két lábát a csónakban hagyja zálogul, mig csonka vérző teste a
folyamba merül veres szalaghoz hasonló, nyomot hagyva maga után.
Gyakrabban gyáva természetéhez, híven az evező csónak alatt
elúszik, hallgatagon a túlpartra sietve, s ha elérte azt, lihegő szájjal me
redt szemekkel telepedik le a nádas közé, lesve az alkalmat, hogy vala
melly, szomját a folyam vizében oltani jövő állatot megejthessen. —
Szerencsétlen martalékát a vizbe hurczolja, tudván, hogy nincs élő lény
ki itt megbirna vele.
Mi tevő legyen a part zaklatott lakója ? Száz cselt gondol, hogy
veszélyes ellenét kedvező eleméből a 6zárazra csalja. — E végett birkát
vagy kutyát összekötött lábakkal a part közelébe helyez, hosszú kötelet
köt hozzá, mellynek másik végét kezében tartja. — Alig árulta el a
partról jövő szellő az óhajtott martalék szagát a leső vadnak, hogy ez
elhagyva a folyam hullámait a partra kiszáll. — Lassan, némán csúszik
lehasalva a vágyott martalék felé, mellyet a vadászok mindig beljebb a
beljebbre vontatnak. — Ha a parttól már meglehetősen eltávozott, a les
ben állók vad kurjon gátasok kai szöknek fel rejtekeikből s a krokodüt kopjákkal nyilakkal összesebzík.
A felrezzent állat, gyáva természeténél fogva visszavonulni iparko
dik, de a vadászok útját állják, — s a legmerészebb egy mindkét végén
hegy esi tett rövid faczölöpöt tart eléje, mellybe dühösen beleharap 8 a
következő perezben állkapczái borzasztóan szét vannak hasogatva. —
Most kezdődik még csak a csata java, — mindinkább neki bátorodnak a
vadászok, a veszély mindinkább növeszti a krokodil dühét, — tiz, husz
mérges nyil repül szemei felé, de pilláinak egyegy pillantása, meghiusítja
erőködésüket. — Nem egy süvöltő dárda fészkelte már magát a csontpánczél nyilasai közé, nem egy kopja hegye tört a krokodil testibe,
szaggatott rövid lihegés egyik felöl, diadalordítások a támadók részéről
renditik, a levegőt mig a sebesült vad kínjában a földet éles körmeivel
vágja s hatalmas farkával csapkodja. — De bármilly óriás is ereje 8
bármi magas fokra szállt legyen dühe, az egyenetlen csatában lankadni
kezd, a tetemes vérveszteség, a nyilak mérge zsibbasztja, érzi vesztét,
elszánja magát, de nem akar boszulatlan kimúlni. — Mozgásai mind las
súbbak s lankadtabbak lesznek, hosszat kerül, vérző száját görcsösen
összeszorítja, s vérben forgó szemeit behunyva, merevülten elterül. Dia
dal ! Diadal! hangzik a vadászok szájából kik mindig kissebbülő kört
képeznek a megölt ellen hullája körül, már az aranyok száma felett vitat
koznak, mellyet az utazóktól bőreért kapni fognak, — egyik közülök
hevétől elragadtatva, egészen közel lép, hogy hosszát mérje. — Jobb lett
volna soha nem születni e boldogtalannak,
a csak tetazholt állat
összeszedte időközben muló életerejének maradványát s a vigyázatlan
közelit.it lábánál ragadja, egy szivrepesztő sikoltás s nincs többé az élők
között, a veszendő állat végerejével derekánál ketté harapta. Hiába riad
nak fel újra társai, hasztalanul repül golyó, süvölt nyil, kopja a vonagló
állatra, a szerencsétlen vadászra nézve már késő, 8 a következő pillanat
ban két hulla terül el a véres hareztéren. — Csak ezt akarta a krokodil
a kívánsága teljesült.
Afrika déli csúcsától délkeletre fekszik Mad^gaskar szigete, ismerve

azon borzasztó, viharokról mik azon tengerszorosban uralkodnak, melly
c szigetet Afrika szárazföldjétől elválasztja. — E nagy sziget egyik
Fa-afangan nevü folyamában százanként élnek bántatlanul a krokodilok,
B gyakran lehet őket egész csordákban a sivár partok meleg fövényében
leterülve szemlélni. — A z itt élő s minden miveltségtől távol lévő vad
benszülöttek, nemcsak nem bántják e borzasztó állatokat, sőt a közöttük
uralkodó babona ezeket bizonyos esetben birci hatalommal ruházza fel.
Ha egy fiatal Madekassnd hűtlenséggel vádoltatott B birái bár bű
nösnek nem találták, de ártatlanságáról még is teljesen meg nem győződ
tek, borzasztó próba alá vetik szerencsétlen vádlottjukat.
Eljárásuk e következő.
Farafangan folyam közepén van egy buja növényzettel benőtt szigetke, melly a krokodilok kedvencz nyugvó helye. — A nő, kit a birák e
borzasztó próbára ítéltek, a nép jelenlétében díszmenetben vezettetik a
folyam partjához,mellyet, virágokkalkoszoruzva, a papok imái, a nép mély
hallgatása s a rokonok zokogása közben, átúsznia kell s a krokodil szigetnél
kiszállnia.—Két egész órát tölt itt, s ha, mi néha megtörténik, a jóllakott
krokodilok bántatlanul hagyják, akkor diadalmenetben kisérik vissza
tahijába, s egész életében köztisztelet tárgya. Leggyakrabban azonban a
birák ostobasága s a tömeg butasága s babonaságának áldozatjával, az
éhes krokodilok lakomáznak. — Vajmi sajnos, ha a szent igazság kiosz
tása oktalan vadállatok jó vagy rosz étvágyára bizatik.

Közhasznú beszélgetések. *)
VI.
Levegő. Hang.

Egy nyitott csapi), de fölülről jól beakonált hordóból miért nem
ömlik ki a bor ? . . .
— Mert a levegő gulya csak egy oldalrul nyomja.
— Ugy van; — és szinte ez okból nem ömölhet ki a folyadék az
ollyan szűk szájú edényekből sem, miket az ember fölfordít.
Hát mikor lélekzetet veszünk: miért megy tüdőnkbe a levegő ? . . .
— Erre már nem tudok feleletet adni.
— Ha lélekzünk, tüdőnk kitágul, mi által a benlcvő levegő tága
sabb helyet nyervén — megritkul; a külső levegő tehát, melly nehéz és
a bennlevőnél sűrűbb — a tüdőbe benyomul.
— Hiába, tiszteletes uram ! — csak igaz marad a közmondás :
„Mindennek van oka, mint a tűnek fóka." — Mi kevéssé iskolázott földmivelők hányszor nem találkozunk tüneményekkel, miknek okát adni a
világ minden kincseért sem tudnók. Csak most legközelebb, a mint
hetivásárról jöttem, távol tőlem egy rókára lőtt az erdőpásztor; jól lát
tam, mikor puskapora föllobbant — dc milly sok idő múlva hallatszott
utána pattanás! — holott ha az ember maga lő — lobbanás és pattanás
egy időben történik.
— Ebből következik, hogy : bizonyos idő kívántatik arra, mig a
hang egy helyből a másikba megy.
— De mennyi idő kívántatik hát? . . . ez ám a bökkenő ! !!
— A hang sebessége egy másodperez alatt : ezer ötven láb.
— Én ezt a láb szót nem értem.
— A közéletben — bár elég roszul : — sukknak nevezik. Sukk
németesen van mondva — magyarul ezt teszi : láb.
— Tudom már! — egy ölben hat illyen láb van, — tehát a hang
sebesség egy másodperez alatt 175 öl. Szeretném hallani, hogyan számí
tották ezt ki a tudósok.
— Kimértek egy bizonyos távolságot, például : hatezer három száz
lábnyi vonalt. Ezen vonal mindkét végéíe egyegy ember állott ollyan
órával ellátva, melly másodperczeket is mutatott. Ezen kivül az egyik
embernél egy ágyú is volt, mit az előre tett összebeszélés szerint bizonyos
időben , tegyük föl : délutáni két órakor elsütött, mellynek hangját
amaz két óra után pontban hat másodperezre hallotta meg. Most a kimért
vonalt (6300 láb) az elsütés és hallott hang közti idővel (6 másodperez)
closzták s lett az eredmény — 1050 láb.
— Illyen formán bizony a villámlás távolságát is ki lehetne számí
tani, csak azt tudja az ember : mennyi időre kezd utána dörögni ? —
— A távolságot kiszámíthatjuk, de a villany leesését ezen kiszámí
tott idő mennyiségétől épen nem feltételezhetjük, mivelhogy a villany
még a hangnál is sebesebben terjed. —•
Menjünk tovább.
Ha háború van, az őrszemek földhöz értetett füllel hallgatják az
ellenség közeledését, s igy meghallják a messziről jövők dobogását,
mikor a levegőben állók még mit Bem vesznek észre. Mit következtett
ebből Gábor gazda ? . . .
— Hogy a föld jobban odébb adja a hangot, mint a levegő.
— Vagyis jobban mondva: a tömöttebb test jobban terjeszti a han
got a ritkábbnál. Font a levcgA ritkább , mint alant; — hegytetőn hal
latszik-e tehát jobban a hang, vagy völgyben ? . . .
— Mindenesetre a völgyben.
— Mellyik ostor pattan nagyobbat — a nagyobb-e, vagy a kisebb?
— kérdezni fölösleges volna; dc hogy miért hát még is a különbség? —
c kérdésre igy felelhetünk : Minél nagyobb a hangzó test tömege —
hangja annál erősebb. A bőgő húrja erősebb hangot ad mint a hegedűé,
és cz nagyon természetes — mert amannál több anyag, azaz vastagabb
hur jővén hintázásba, a több mindig jobban megrázkódtatja hallidegeinket, mint a kevesebb.
Azt is tudjuk, hogy a hang erőssége a távolsággal fogy. M i é r t ? . . .
Ha én beszélek, hintázásba vagy rezgésbe hozom a levegőt. Minél tovább
áll tőlem valaki, annál több a levegő az és én közöttem; már pedig
ugyanazon erőnek mindig kisebb hatása van a nagyobb, mint a kisebb
tömegre.
— Hát azt miből lehet kimagyarázni, tiszteletes uram? mikor az
ember az evőkést asztalhoz koczintja és aztán a levegőbe föltartja sokkal
gyengébb hangot ad , mintha a koczintás után ismét asztalhoz értetjük?
— A rezgésbe jött kés szintúgy rezgésbe hozza az asztalt, és igy
ketten hintázva okozzák az erősebb hangot.
— Még a tükörről szeretnék valamit kérdeni — de most ez egy
szerre tán elég Í3 lesz, ennyi? —
— Csakhogy szerencsésen fölgyógyult kigyelmed. Mi engem illet,
— elég hosszúk lévén az esték, ha egykor nem — máskor, szívesen áldo
zok annyi időt, mennyit egy kis rövidke beszélgetés igényel.
Molnár István.

— Hát — j ó lett-e a ícéVíp, tiszteletes uram ? . . .
— Csepegtet biz az, Gábor gazda s ha meg kell vallani, nem is azért
hozattam, mintha használni akarnám — de mert, egy izben ollyasmit
mondott kigyelmed : hogy életében még soh' se tudott jó csapra tenni
szert; — tehát
— Egy kis tréfát űzött velem lelkiatyám; ugyebár? . . .
— Megakarom kigyehnedet tanítani : mi úton-módon vegyen más
kor j ó caapot.
— Bizony-bizony elmosolyodnám rajta, ha még ehhez is természet
tudományi jártasság kellene.
— Már pedig nincs különben.
— Mint minden test, ugy a levegő is nehéz, vagy más szóval :
súlylyal bir.
— Súlylyal bir ? . . . de hát millyen nehéz lehet cz a tömérdek
levegő ? . . .
— A z egész légkör súlyát meghatározni nagy föladat ; annyit
azonban tudunk, hogy egy négyszöglábnyi térre a levegő IS mázsányi
súlylyal nehezedik — két négyszöglábnyira kétannyival .- igy fölebb.
— H m ! ! — hisz' igy rég izre-porrá zúzta volna a legkisebb porczikánkat is ?! —
— Igen ám; de testünkben is van levegő, melly a külről reánk
nehezedőt visszanyomja, mihez ha még azt is hozzá tudjuk, hogy a külső
levegő szinte minden oldalról nyom bennünket, még pedig egyenlően
az izre-porrá zuzatástól egyáltalában nem tarthatunk.
— De a csap ! a csap, tiszteletes uram ?! —
— Épen e miatt hoztam föl a levegő súlyát , mert csak ez — és a
levegő folyékonysága után okoskodhatjuk ki : mellyik a hasznavehető
csap.
Itt van! — adok kigyehnednek egy másik becsukott csapot —
vegye szájához, s szívja ki belőle a levegőt.
— — — — — Ejnye ! — bizony — majd bele ragadt a szám
széle ! ! ! —
•— Lássa kigyelmed : — szívásunk által a csap belsejében levegőüresség (ollyan hely, a hol levegő nincsen) származik, — külről tehát —
a levegő bele 6Íet, 8 a szájszélt útban találván — benyomja.
— Hát ez aztán j ó csap ? . . .
— Ha legkisebb hibája volna is csak, szivásunk után levegőüresség
nem származhatván, a szájszél nem tapadhatna hozzá.
— Na Jakab! nem veszek tőled több rosz csapot!!!
— A levegő súlya s folyékonysága után, kitalálandó pár kérdést
teszek föl kigyelmednek, lássam : mint fog reájok megfelelni.
— Majd ránezba-szedem az eszemet.
— A gyermekek által használtatni szokott vizipuskába miért jön
föl a viz a tolófa után.
— Ha a tolófát fölhúzzuk, amollyan levegőürességnek kell szár
mazni a vizipuskában is, tehát a külső levegő oda akar nyomulni; de
Vidéki hírek.
mivel a viz útjában van — ezt nyomja a csőbe.
Vurösberény (Veszprémmegyc.) Közleményem, egyedül oda czéloz,
— Mintha csak természettanból tanulta volna kigyelmed — olly
hogy,
mikép lehetne a köznépet ismeretekkel gazdagítani, s előléptetni
egyenes feleletet adott. He most meg mást kérdek :
kicsinyenként a józan értelmiség ösvényén ? Szerény véleményem szerint
pedig tövistelen utón a könnyű szerrel lehetne oda léptcnkint eljutni.
*) 1. V . U. 1851. évi 17. 19. 22. 2G. 35. szíta.
Ki áll a falusi községekben a néppel legközelebbi viszonyban, és szü-

netnélküli érintkezésben, — ki ismerheti legtisztábban a népet, — ki előtt
nyilatkozik a nép szabadon, bátran, nyilt szívvel, — kihez fordul bármi
ügyeiben először is segélyért, — s végre kihez van legtöbb bizodalma
minden ügyében bajában? Bizonyosan a jegyzőhöz.
Tudva van a müveit világ előtt, hogy a nép alsó osztályú egyénei a
tudományosságtól távol, igen távol vannak; s az is tudva van, hogy a téli
napokat s éjszakákat nagyobb részben henyélve kevés sikerrel töltik el,
holott ezen idő legkedvezőbb a nép müvelésére. Önkényt támad tehát e
kérdés: hogyan kellene a téli időt faluhelyen legjobban felhasználni? Válasz
helyett elmondom, miként forditja unatlanná Viirüsberényben a lakosság
téli unalmas napjait, s mire szenteli üres óráit.
Mi vörösberényiek „Olvasó társaság" czim alatt a „Pesti Naplót- ,
„Hölgyfutárt", „Vasárnapi Újság"- és „i'olitikai újdonságokat- hordat
juk.*) Ezt tudván az olvasni tudó lakosság, az olvasó tagokhoz egyik
„Naplóért", másik „Hölgyfutárért", a harmadik, s negyedik „Vasárnapi"
és „Politikai újdonságokért" esdekel, mi pedig örömmel osztjuk, sőt buz
dítjuk , serkentjük őket, hogy olvasás által unalmas óráikat vidámakká
fordítsák, 8 már annyira haladtunk, hogy a lakosság nagyobb része üres
óráit hasznos olvasassál tölti el; s ez nemde nagy reményt nyújthat a nép
művelődésére 1
Hogy minden községben mikép lehetne fejlődtetni a lakosságot, az
többnyire a népszerű jegyző hathatós befolyásától függ, ki minden fel
merülhető akadályt leginkább képes legyőzni : például
Minden községnek van lelkésze, iskolatanitója, van legalább egy
két vagyonos , tehetős lakosa, kikkel megismertetvén a tanulságos olva
sás sokoldalú üdvös voltát, ha öten hatan összeállnak, s legalább a téli
hónapokra beszereznek egy pár újságot s egy-két hasznos könyvet, oko3
felosztás és barátságos egyetértés mellett a helység legszegényebb, legcgyügyübb lakója is megismerkedhetik azok tartalmával, s okulhat belőle
annyira, hogy tavaszkor jóval többet tud az egész község mint őszszel
tudott.
Vezessük tehát collégáim! a ránk bizott j ó hajlamú népet az isme
retek forrásához, hintsük közötte teljes erőnkből az értelmiség magvát, a
mely bizonyára bőven és áldott gyümölcsöt fog teremni, és minket sok
szorosan, boldogitand azon édes öntudat, hogy hivatásunknak kétszeresen
megfeleltünk
Rozinán Mihály, jegyző.
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rosaink nem tettek olly jutányos föltételeket, minőkkel a bécsiek e kiál
lítást elfogadták.
II. E héten adatott Egressy, mint szerződött tag föllépteül „Ham
let." A közönség általános tetszéssel fogadta a szinpadunk számára újra
állandóul megnyert művészt.
III. A drámabiráló választmány hir szerint uj átalakulásnak megy
eléje.
IV. Az ujon díszített színház, mint halljuk, húsvét után Vörösmarty
„Áldozat" czimü drámájával fog megnyittatni.

Tárogató.

— Ma vasárnap (márt. 4-kén) d. e. 10 órakor tartatik néhai gróf
Teleki József egyházi gyászünnepélye a pesti ref. templomban.
x* Telvék a hírlapi tudósítások ollyan csapások leírásúval, mellyeket
hirtelen vizáradás okozott, s attól tartunk, hogy napról napra több szo
morú hirt kellend olvasnunk, aminthogy keringő hírek több helyütt
emlitnek olly áradásokat, mellyeket a hírlapok még nem érintettek. K i 
váltképen Gyula szenvedett roppant pusztulást a Körös viz által, melly
már Nagyráradon is sok kárt okozott.
Gyulát (Békésmegyében) febr. 13—20-ig olly vizáradás pusztitá,
minőre még emberek nem emlékeznek. A Fehér- és Fekete-K rös, melylyek Magyar- és Német-Gyula hosszában folynak, szépen megtisztultak
a jégtől, minden veszedelem nélkül. De alig kezdtek ez esetnek örülni a
régóta aggódó lakosok, midőn febr. 15-én a Fekete-Körös medréből ki
tört, a város északi részén alantabb fekvő helyeket elöntötte, szétrombolt
mindent a mit útjában talált, 8 az emlékezet előtti idők óta elhagyott
Régi-Körös agyába vette magát, s egyszersmind mindenfelé áradással
önté el a vidéket nagy terjedelemben. Számtalan tanya viz alá került,
nagyrészben összeomlottak épületeik , a marhából a mit a roskadozó falak
agyon nem vertek, annak nagy része a vizbcfult, vagy megfagyott. És e
pusztitást febr. 20-án megkétszerezé a Fehér-Körös, melly szintén kitört
medréből, s a város déli részét pusztította. — Oda van nemcsak Gyula a
szép alföldi szorgalmas város nagyobb része, de határának, vidékének ís
minden reménye; nem fog ott aratni, sem szüretelni ez idén a szorgalmas
gazda, bármennyi izzadsággal vetette reménysége magvát a gondosan
megszántott barázdákba. Se hajléka, a hol bús fejét lehajtsa.- se megevő
falata nincs, melylyel a maga s gyermekei éhségét szüntesse, sok honfitár
Egyveleg.
sunknak, s ha rögtón nem nyújt segédkezet az a felebaráti szeretet, melly
.1 marczul-mclléki időpróféta. A Marczal balparti mentében X.hely minálunk magyaroknál olly messzire ki szokott terjeszkedni, midőn szük
ségben lakik egy becsületes varga-mester, kinek rögeszméje a jövendölé séges a segély : akkor megfagyásnak és éhhalálnak vannak kitéve honunk
sek. O mindig ezekkel bíbelődik. Olvasta a Hármas Históriát, tudja a egyik magyar városának szorgalmas lakói. Tízszeresen ad, a ki rögtön ad.
szentírási próféták mondásait Ezeaiaatól Malakiásig, tanulmányozta a
Ungváron is a töltést 80 ölnyi hosszaságban áttörvén a viz, / / házut
Mennyei Jelenések könyvét, folyvást forgatja a Csiziót s az uj magyar tüstént színig lerontott, Í20-&Í pedig Utkhatlanná tőn, s ezáltal 150 család
könyveket, naptárokat és hírlapokat, mindenüvé bele vivén rögeszméjét. lézeng kenyér és lak nélkül. — Lcirhatlan azon jajveszékelés, — igy ir a
Minden eseményeket a jövendölésekből származtat. „Hja! ennek igy kel „ P . N . " levelezője, — mellyet e hirtelen vizáradás idézett elő, s ha
lett meglenni, — ez a szava járása, — mert meg van irta." Hallott birt bár sokakban buzgott az emberbaráti részvét, nem volt mód segélyt
még a palermói katakombákban (sírboltokban) letett és megtalált rejté nyújtani.
lyes levélről, valamint egy mennyből esett levélről is. Kiterjeszkedik főleg
Russel lord , mind rendkivüli követ küldetvén Londonból
a politikai téren megesendőkre, és kész mulatság őt hallani, miként erő Bécsbe, a Munts vendéglőben bérelt ki 15 szobát. A vendéglős, hogy az
síti jóslatait teljes komolysággal. Természet szerint jóslatainak főtárgya egész emeletet átadhassa neki, kénytelen volt több ott lakó vendégeivel
rne-gis, az időjárás, melly körül őt ismerői szinte tanácsolás végett meg barátságosan kiegyezni, hogy költözzenek másik emeletbe. Herczeg L .
kérdezik, és néha be is teljesül beszéde. Hanem e folyó téllel nagyon fel rögtön egész készséggel bele is egyezett kivánatába; de annál nagyobb
sült. Erről azt jósolta a jelekből és Írásokból, hogy ez rendkivül enyhe baj van egy angol urasággal, ki az emelet kellő közepén két szobát bérelt
fog lenni, hó kevés lesz, és „maga megeszi, a mennyi esik." Most hát van
ki s azokat nem akarja átadni Russelnek. O bizony, azt mondja, a béke
kínja szegény fejének. Mert mindazok, kik e jóslata felől tudnak és hirt
követ kedvéért egy tappot sem megy odább. Majd meglássuk, milyen
hallottak, yéle találkozván közbeszédben azonnal jóslatát hozzák elő ne
diplomatiai viszonyok fejlődnek ki ebből ?
vetségül, és csúfolják, hogy most hát egye meg a havat, a mennyi van.
x* A budavár alatti alagut-túrsulat pénzforrása tetemcsen szapo
Sub rosa (rózsa alatt) valamit mondani, azaz : elhallgatás pö- rodott; mert a lánczhid-társulat 3 0 0 , a pesti takarék-pénztár pedig 50
csetje alatt. E szóllásmód a régi rómaiaknak és görögöknek azon szo részvényt irt alá. Ajánljuk a j ó példát többi honi takarék-pénztáraink
kásától veszi eredetét, melly szerint náluk vendégségeik alkalmával az figyelmébe.
ebédkezcsi asztal fölött mindenkor egy csinált rózsa volt felfüggesztve,
x* A Teréz külvárosban m. h. 22. s 23-án egy farkas mutatkozott.
a hallgatás jelképéül; - cz által ők azt akarván példázni a vendégeknek, Első napon Schwendtner kertész házából egy borz-ebet vitt el, azután a
hogy az asztal fölötti beszédeket maguk között illik megtartani és nem vasút felé fordult. Másnap — 23-án — éjjeli 1 órakor ugyan-e farkas a
kicsacsogni.
* **
váczi-uton 470. sz. a. az első emeletben jelent meg, hol a folyosón levő
kutyát akarta elragadni, de clriasztatott. Ugyan-e napon 11 és 12 óra
közt a felső Dunapartnál a jégen látták c farkast.
B . II.
Nemzeti színészet.
x* A z aradiak dicsérettel említik az ottani nyomdatulajdonos azon
FEBRUÁR. I. Annakjeiéül, hogy nemzeti szinház kicsinositása
szép tulajdonságát, miszerint három év óta mindig ingyen nyomatta a
magasabb körökben is a részvét és pártfogás tettleges támogatásával nála megrendelt jótékony czélu hirdetményeket és jegyeket. Ezen szép
tolalkozik, örömmel emiitjük fel a következő nagylelkű adományokat. példát is ajánljuk mindazoknak a kiket illet vagy illethet, méltó figyel
O « . ! k . fensége Albrecht folierczcg kormányzónk 500 pftot kegyeskedett mébe ; ellenben épen nem ajánljuk a „Fehér kereszt" csapiárosát, sem
ajándékozni, őnmlga gróf Leiningen-Westerburg 100 ft. ő nga báró azon huzóvonó gondolkodást, melly szerint előbb kukoricza górét akart a
Augusz
Antal,
roppant táncztcremből csinálni, 8 miután ettől cltiltatott hatóságilag,
an
C 8 0 s helytartósági alelnök 100 ft., ő nga Protmann Henrik
rn^ff1
* rendőrigazgató 100 ft., gróf Nádasdy Lipót ő mlga
350 pfton alól semmiféle czélra sem engedi át a teremet, s még ő akarja
oW
ttot. Illy magas adakozások utján eddigelé már 8000 pft. gyűlt megtanitani a közönséget, mint a „ P . N . " levelezője irja. Ugyan bizony
S
a .'
czélra, melly már foganatba is vetetett. A diszitést mire ?
a bécsi udvari szinház diszitője Lchmann ur végezi. Kár, hogy pesti ipax* Fonótársulat. Egy buzgó olvasónktól terjedelmes tudósítást vet
tünk a N.-Salló vidékén keletkezett fonótársulatról, a mellybe előkelő
Ka
nők szoktak rokkával, guzsalylyal, orsóval stb. efféle kenderpusztitó szer
j- .
°g>'
Lapokat" nem tartják, mert sokat tanulhat abból csak egy
« • tolytán is a figyelmes mezei gazda.
Szak.
számmal fegyverkezve diszöltözetbe bizonyos helyen összeseregleni. A
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szép seregről olly elragadtatással ir tudósítónk, mintha az „orsóadogató"
hivatalnál soha életében sem ismert volna kedvesebbet, a min épen nem
csudálkozunk, mert vannak azon a sallói vidéken ollyan szép nők, hogy
magam is szívesebben emelgetném az orsójukat, mint például, „tárogató"
inat fuvom ollyankor, midőn nagyon szükiben vagyunk a szép nótáknak.
x* Balázs Sándor kinek graefenbergi leveleivel gyakran találkoztak
mult őszön a „Hölgyfutár" olvasói, előfizetést nyitott 2 kötet beszélyre,
1 ft. 40 krral ppben. E beszélyeket könnyű előadás jellemzi; megfognak
jelenni f. hó végéig. Ajánljuk olvasóink figyelmébe.
x* Szentesen m. februárban Tóth Imre fényes tánczvigalmat rende
zett a szegények pénztára növelésére. A tiszta jövedelem 101 pft volt,
mellyet tetemesen előmozdított az, hogy Réthy Lipót szarvasi nyomdász
a belépti jegyeket ingyen nyomatta, Tóth ur pedig néhány derék ifjúval
a tánczterem díszítési költségét viselte. Czélban van e böjt folytán egy
hangverseny rendezése is más jótékony czélra, mellyről csak akkor szó
lunk bővebben, ha a sikert is közölhetjük.
x* Lérán nem elég szorgalomról dicsérik a vasárnapi iskolai ifjúsá
got, a miért mindenesetre inkább mester- és gazdauramék megrovandók,
mint a gondatlan ifjúság, kivált ha még a felszabadításkor is rést nyit
nak a mesterinasoknak. Komolyan ajánljuk tehát az illető nemes atya
fiaknak, hogy midőn ugy időtöltésből az „Őrhegyen" poharazgatnak,
koczintsanak néha-néha az árva iskolák egészségére is egyet, és meg
lássák, hogy okosabb embereket fognak rendes iskolázás utján nevelni
ifjúságukból, mint például az a varga volt, a ki azt parancsolta az inasá
nak mikor cseresznét szedett, hogy fütyüljön. Lévának tudtunkkal mint
egy 4000 r. kath. és 1000 ref. lakosa van, s ugy vagyunk értesülve, hogy
a ref. iskolába 120, a katholikusokébe 150 gyermek jár. Ez világosan oda
mutat, hogy sok gyermekkel kikerültetik az iskolát és azon felsőbb ren
deletet, melly szerint minden 6—12 éves gyermeket tartoznak a szülők
iskolába küldeni. — Hát a tanitók állapota miben áll ? — Felteszszük ar
ról a derék városról, melly polgármestere évi diját elég méltányos Tolt
két év alatt 140 ftról 400-ra emelni, hogy a néptanítók fáradozását is
illő arányba emelte fel; s a vasárnapi tanításért is külön jutalmazza.
x* Szarvasról sok örvendes tudósitást vettünk az iskolákra vonat
kozólag , különben is dicséretes haladást mutat e város több tekintetben.
Ezúttal csak azt emiitjük meg, hogy a város rendes éjjeli világítása iránt
komoly készületek történnek.
x* Lovász-Pattmán febr. 12-én Boros János uradalmi tiszt tánczvi
galmat rendezett, a mult évi decemberben tüvész által károsult 13 család
javára. 300 jegy kelt el 40 krjával, a tiszta jövedelemről még nem érte
sültünk. Tudósítónk azon megjegyzéssel zárja be levelét, hogy ha a bába
tett költségnek csak felét juttatták volna a mulatságban résztvevők sze
gény felebarátaik felsegélésére, sokkal több segélyben részesülhettek
volna ugy, mint muzsika szóval. — Mond valamit.
x* Sárospatakon testgyakorló intézetet szándékoznak állítani, —
bár egy iskola mellől sem hiányzanék ezen igen sok hasznú intézet. —
Az ifjúság Ragályi Károly választmányi elnök tiszteletére ének-zeneestély t
rendezett, mellyben több opera-darab adaték, s különös figyelmet ébresz
tett egy 14 éves fiu ügyes zongorajátékával.
— Hálanyilvánitás. Mult évi october lő-kének estvéjét, a pankotai
ref. egyház, hajnala gyanánt üdvözlé. Néhány hő keblű s nevöket a sze
rénység leple alatt tartani kivánó férfiak a nevezett estvére tánczvigal
mat rendezni szíveskedvén, az innen begyűlt tiszta jövedelemmel —
melly Magyar- s Erdélyhon több buzgó fiai s leányainak lelkes részvéte
által 111 pft s 23 kra szaporodott — szegény egyházunkat boldogítani
folyó febr. 19-én kegyesek valának.
Híveim nevében felhivatva érzem magamat : egy részről meg
nyugtatni az illetőket, mikép kegyes ajándokaik tiszta kezekbe ke
rültek, más részről pedig megköszönni ünnepélyesen azt a hit- és nyelv
különbséget nem tekintő igaz keresztyéni részvétet, melly épen katholikusokés ó-hitűek által gerjesztetett irányunkban. Fogadják tehát a fáradhatlan rendező urak jószívvel kis nyájam forró háláját, — fogadják
továbbá azon nagylelkű pártfogóink, kik a távol vagy egyéb ok miatt
részt aem vehetve a vigalomban, belépti jegyeket venni még is kegyes
kedtek; végre mind azok, kíkatánczvigalombani részvét által is nevelték
a lelkesedést, fogadják legforróbb köszönetünket. — Pankotán febr. 20.
1855. — A pankotai ref. egyház nevében Tomka Károly, prédikátor.

kában , mellynek első kötete két évvel ezelőtt lepte meg a közönséget,
melly most kétszeres érdekkel sietend a második kötet tiszta előadásu s
mind végig tanulságos lapjaiból vigaszt meríteni 8 okulni. Ara 3 pft.
Megjelent Magyar Dalbokréta. Simonfftj Kálmántól. Második fü
zet. Tartalmát teszi a kiadó által zenére alkalmazott 13 dal. Flóra; Szé
kely József, GyŐrffy Gyula, Berecz Károly, Gyulai Pál, Kerényi Frigyes,
Tóth Kálmán, Losonczy László, Arany János, Tompa Mihály, Vajda Já
nos költőinktől, s azonkivül férfikarra alkalmazott 4 dal. — E számos
előfizetővel biró munka első füzete, mint tudjuk, igen kedves fogadtatás
ban részesült zenekedvelő közönségünknél; annál örömestebb veendi te
hát a tehetségdus és szorgalmas fiatal szerző e második füzetét, melly az
elsőhez hasonló csínnal, de a programm ígéretén felül megbővített tarta
lommal jelent meg. Bár akadnának minél többen, kik a magyar dal zene
művészeti kifejtésére fordítanák tchetségöket, s bár e Dalbokréta szerzője
sem állapodjék meg e szép kezdetnél. — A kiállítás csínjára nézve újra
dicsérettel kell megemlítenünk az egri könyvnyomdát.
(.'(mutatás világbalépö lyáukák számúra. Belláagh Józseftől.
Egy kötet, ára 1 ft. Kiadja a szerző. Mint olly müvet, melly nevelést
irányzó könyveink között érezhető hiányt pótol, különösen szép nyelv és
előadási modora mellett, szívképző olvasmányul ajánlhatjuk. Kiállítása
igen csinos s tartalmával együtt minden hölgy asztalának és szellemének
dicsére válhatik.

Szerkesztői nyílt posta.

R. Sándor Bécs : Mindkét ujabb küldeményt vettük. Kérjük, legyen ön meg
győződve , hogy igen szívesen nyitnék meg hasábjainkat e becses közleményeknek,
ha a tárgy további fejtegetése nem haladná meg lapunk körét mind physicai mind
szellemi tekintetben, s ha más részről ugy nem törekedtünk volna azt minap befe
jezni, hogy — nézetünk szerint — minden további vitának végett vessUnk. Nyelvünk
s irodalmunk érdekében kezdett szép szándékainak minél elébbi sikert teljes szivünk
ből óhajtunk. A viszonftalálkozásig.
Ny. J. Bécs : ön is bele fog abba egyezni, hogy ne töltsük meddő polémiákkal
a tápot. Ugy hisszük, ott áll most a dolog, a hol állott kezdetben, midőn még senki
nek sem volt panaszra oka. A vitát befejezettnek tekintjük.
K. J. V—ts : Szivesen vesszük a figyelmeztetést a egészen beleegyezünk. A
kérdéses szót eddig is csak elvétve használta egyegy munkatársunk.
I'. I. B—e : Kis idő múlva határozott választ remélünk adhatni az ajánlatra.
Több t. cs. előfizetőnknek. Kiadónk közzétett értesítése szerint a f
éa február havi számaink többnyire elfogyván, hiányzó egyes számokat legjobb aka
rat mellett sem pótolhatunk.
JVr. 3. Jól van. Újév napján küldött kimerítő levelünk hová lett ?

Felelős szerkesztő;

Pákb Albert.

Előfizetési jelentés.
Miután a

VASÁRNAPI ÚJSÁG
és

Politikai Újdonságokra
még folyvást történnek megrendelések, holott] azokból a
január és február havi számok elfogyván, teljes számú pél
dányokkal többé nem szolgálhatunk : a még előfizetni aka
rók kivánatainak megfelelni az által igyekezünk, hogy

négy hónapra,

azaz f. é. martin* 1-től június utoljáig uj*rendes elő
fizetést nyitunk és pedig következő feltételek alatt:
„Vasárnapi Újság" 4 hónapra azaz [(mártius—jú
Szerkesztői könyvtár.
Irodalmunk ismét egy nagybecsű művel többet bír, s ez az e napok niusi folyamra) postán küldve 1 ft. 20 kr.
„Politikai újdonságok" 4 hónapra azaz mártius~ban megjelent uj munka, mellynek czime :
„A XlX-ik század uralkodó eszméinek befolyása az állada- júniusi folyamra) postán küldve 1 ft.
l o m r a . " Irta báró Eötvös József. Második kötet. Pest, 1854. Emich G.
mind a két újságra 4 hónapra 2 ft. 20 kr. helyett
könyvnyomdája. — A köztiszteletben álló szerző neve kezeskedik, hogy
e nagyszerű munka, mint az előszóban is mondatik, a komoly tanulmá
nyok és komoly tapasztalatok eredménye. Egy európai fontosságú mű ez,
mellynek német fordításban is megjelent két kötete érdemlett méltány
lásra talált a mivelt külföld gondolkozó férfiainak körében, mint azt több
német és franczia folyóiratban ismételve olvashattuk. A jelen kort moz
gató három fő eszméjének : a szabadság, egyenlőség- és nemzetiségnek, s
azok eredményeinek mély tudományú fejtegetését veszi az olvasó e mun

csak 2 ft. p. p.
A pénzes levelek bérmentesítve küldendők.
Fest, február hó 1865.

A „Vasárnapi Újság" és „Politikai újdonságok"
kiadó-hivatala,
egyetem-uteza 4-ik szám alatt.

Nyomtatja él kiadja Landerer ái Heckenast, egyetem-uteza 4-ik szám alatt, Pesten.

