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D i c k e n s K á r o l y 
(irói nevén Bot). 

A leghíresebb külföldi irók egyikét mutatjuk be e j é ma
gyaros kinézésű férfiúban; és mindjárt előre megjegyezzük, 
hogy hirét valóban meg is érdemelte. Soha sem volt még író a 
ki a valódi életben annyira meg találta volna a költészetet, a ki 
saját népét olly hiven tudta volna rajzolni, mint Boz. Az általa 
teremtett nlakok mind ollyanok, hogy bár ujak az olvasó előtt 
még is azt hiszi, hogy ré
gen ismeri őket, és ha egy-
szer megismerte, soha sem 
félejti el azokat. E mellett 
minden munkája egy ma
gasabb erkölcsi, vagy tár
sadalmi feladatot old meg, 
s az olvasót nem csak mu
lattatja, de meggyőzi, nem 
csak szépségekben, de igaz
ságokban is gyönyörköd
teti. E mellett irásmódora 
a legfinomabb gyöngéd ér
zelemtől a legbohóbb gúny-
alakok saját különczségei-
kig, s a legvidorabb tréfák
tól a legsötétebb élefárnya-
kig mindent egyesít ma
gában. 

Boz jelenleg 44 éves; 
legelső munkái „Londoni 
korrajzok*' <zim alatt jelen
tek meg 26 éves korúban. 
Ezek még nem sok hatást 
tettek. Utánok irta a „Piek-
vick társulat iratait", nrelly 
regény sokáig nem akadt 
kiadóra, míff valamellvik 
még is megvette 80 f. ster-
lingért, a mennyit körülbe
lül egy magyar író regé
nyeért szokás adni (800 ft. 
pengő). Ez a regény ala-
pitá meg irói hírnevét. Az 
óta száz köteten feljül ha
ladó regényeket irt, s mü
veinek hatása megítélhető 
onnan, hogy egy-egy miivé- 1 0 k. r,s (II . . / ) K;ir<>'_. 

bői jelenleg kétszáz ezer forintot feljülhaladó jövedelme szokott 
lenni. — E regények mellett egy népszerű vállalatot is szerkeszt, 
mellynek czélja ugyanaz, mi a „Vasárnapi Újságé" : ismeret ter
jesztő olvasmányok általi mivelése a nemzet többségének. E vál
lalatának 40 ezer előfizetője van. íme Anglia legelső írója is mily 
fontos ügynek tartja a népirodalommali foglalkozást! 

Müvei közül magyarra is több le van fordítva : a kisebbek
ből : „Fekete fátyolos nö"; „Egy karácsony éji történet"; „Twist 
Olivér." A téli könyvtárban két hosszabb regénye közöltetett: 

,,A fekete ház" és „Nehéz 
idök",mcllyek közül az első 
különösen gyönyörű rész
leteket mutat fel. Az utóbbi 
azonban nem épen helyesen 
van a magyar közönség szá
mára kiválasztva; miután 
nekünk épen ellenkező a 
bajunk, mint a mit Boz az 
angol népéletben megtá
mad. Angliában nagyon is 
tulságig van csigázva a 
munkakedv, s az ipar ki
irtja a költészetet; nálunk 
megfordítva, uagyon is sok 
még a poezís és kevés a dol-
gozni-szeretés és vállalko
zási szellem. 

Jelenleg ismét egy szép 
regénye fog a magyar kö
zönségnek átadatni, „Kis 
Dorka" czimü, melly min
denütt nagy figyelmet ger
jesztett már első kötetével 
is, s mellyet a magyar kö
zönség kettős fordításban 
is fog bírni; Brassaitól és 
Dallos- s Bulyovszky által 
magyarosítva. Ez utóbbi 
füzetekben jelenend meg. 

Fiatal regényíróinknak 
alig ajánlhatunk czélsze-
rübb tanulmányt Boz regé
nyeinél, ez az egy költő 
nem teszi kedvelőit után
zókká, mert ez azt tanítja, 
hogy mindent a; élettől kell 
tanulni ! 



A férj-zsarnokságról. 
Irta : E D T I I L L É S P Á L , m. akad. I. tag. 

II. 
A nőnem fölötti férfi-uralomnak öseredete magúban a nyers 

természetben keresendő. Férfinak egész testalkata és külseje, — 
az izmos arczulat, a szakái, a súlyos karok, a széles vállak, az 
öblös kebel és a beszéd mélyebb hangja : túlnyomó erősségét 
jegyezik a nőnem fölött ; melly viszont gyengéd testalkatú, és 
már ennélfogva az erűsebb fél előtt visszatartózkodva, s annak 
hatalmától félve, annak ótalmát segítséggel s önkedveltetö szol
gálatokkal keresni kényszerül, — hogy igy a férfi öt szeresse, 
vagy ha nem szeretné, legalább maga körül tűrje, vele igazsá
gosan bánjék. Ezt kinyomva látjuk az állatok országában is, 
mellyben a hím már külső jelekkel testén hordozza bélyegét 
felsöbbségének a nőstény fölött. Melly előnyét a férfinemnek 
megerősíti a keresztyének szentirása is, igy tanítván : „ A férfi 
feje az asszonynak; azért az asszonyhoz nem illik, hogy a férfin 
birodalmat vegyen, hanem ö mindenekben férjének alája vet
tessék, és még akaratja is a férjnek birodalmában légyen." Ed
dig ez természeti do log , mellyen alapszik a férfiaknak azon 
uralma, hogy világszerte ők a kormányzók, papok, fegyvervisc-
l ö k , gazdák és családfők. S midőn az amerikai nök nem régi
ben gyülésileg az asszonyoknak is jogot kivívni próbáltak 
országos ügyekbe befolyhatni: j ó l történt, hogy kikaczagtattak. 
Férfiaknak ezen előnyeiket minden okos nőtárs szívesen el is 
esméri; maguknak csak a sziveken uralgást tartván fón. Mert a 
ki ezt el nem ismeri, az ollyan nö, ugy-e biz, uraim, maga szol
gáltat okot a férfinak, miszerint ez elbúsulja magát, és ugy cse
lekszik a makacs nőve l , hogy aztán zsarnoknak is beillenék. Ez 
előnyön alapszik fejedelmi családokban az a törvény is, melly 
nőket a tróntól elzár, az u, n. száli törvény. 

De nem természeti dolog a férfiaknak nököni kegyetlenke
désük. Mert lám állatoknál hím a nösténynycl rendszerint kí
mélve bánik, azt veszélyek ellen védi, túlnyomó erejét azon nem 
próbálja, és azzal soha hadat nem visel. 

Csak az ember nem követi hiven a természet vonzalmát. 
Öt Isten szabad akarattal ruházta fel, hogy önként kövesse azt, 
mire az állatot ösztöne hajtja. S ime ö választja gyáván a 
gyengének elnyomását és rabszolgálóul ejtését. Nem mentesek 
e vádtól a miveltségökröl híres hajdani görögök és rómaiak 
sem. Romaiaknál a nök minden időben férjeiktől nagyon ke
mény függésben éltek, és nem is emancípáltattak soha, mig 
azonban a fiakat, felnővén, ünnepélyesen emancipálták. Görö
göknél viszont a nők társas élet örömeitől elzárattak, folytonos 
erőszak alatt álltak; — férfiak a törvényes feleség mellett 
nyilván ágyasokat tartottak, kikkel nemzett gyermekeiket sza
bad tetszések szerint a törvényesek közé is fogadták; — aztán 
a varrás , fonás, szövés, főzés, sütés kötelességein kívül nőkre 
tolták az őrlés és vizhordás terheit is. Mi több : a mivelteknek 
kikiáltott görög kavallérok a szegény nőknek még öltözködé
sökre is irigykedtek, és őket , ha inyök szerint nem öltöztek, 
kemény büntetéssel lakoltatták. Szóval : a görögöknél is a nők 
nem voltak többek, mint mancipiumok (rabszolgálók). Pedig, 
uraim, raaiglan a nőnemnek ez a szomorú sorsa minden vad 
népeknél, minden mahomedánoknál és átahin a roppant kiter
jedésű Ázsiában, Afrikában , mint a hol az asszonyok a legal
jasabb elnyomatás és zsarnokság járma alatt nyögnek, — mit 
tollal leírni lehetetlen. Sir a lélek az emberben, mikor az uta
zási híradásokat e tárgyról olvassa, miként egész Arábiában 
minden házi és mezei munkákat nök kényszerülnek végezni, a 
férfiak csak henyén élvén; — miként a cninaiak, zsarnoki félté
kenységből, a nőket átalján, lábnyoraorékokká teszik szándéko
san; — miként Indiában (főleg Bengalban) a nők kötelezvék 
férjeik elhalásakor, magukat övelök máglyán elevenen megéget
tetni * ) . Az iszonyatos emberkereskedés üzletében is, — melly 
Európa délkeleti szélén, a konstantinápolyi piaezokon már javá
ban foly — némberek teszik a fö-áruezikket. 

Csak az izraelitáknál, azaz egy maroknyi nép között és egy 
parányi térén a főidnek, mind ez nem talált helyet. Mózses tör-

• ) Részlete* rajzát állMom adta a T. M. Minerva 182C. m. 

vényei (V . könyv , X X I V , 1—3, és ezek magyarázatjai, a Tal
mud , házasoknak az elválást könnyű s rövid uton megenged
vén, ezzel a feleségek mindennemű bántalmazását örökre meg
előzte ; ugy hogy zsidó házastársak között nökinzás holtig, nem 
is merülhet fel. 

A keresztyén vallásnak egyik fönséges czélja, az embereket 
egymáshoz testvériségben közelebb hozni, és a nőnemet is a fér
fiak zsarnoksága alól, — a föld egész kerekségén emancipálni. 
Melly magasztos czélra az IdvezitÖ, — az asszonyi nemnek 
elnyomott állapotját megszánván,—evangéliumában megtiltotta 
a soknejüséget és az asszonyokat férfiakkal együtt emberszámba 
veendőknek hirdette. Ö az asszonyokat is idvezítette és menny
országából nekik is osztályrészt ígért. A szent követek , kik kö
zül többen, például Péter, Fülöp stb. házasságban is éltek, — 
az asszonyokat hasonlag megbecsülni rendelték. „Istennek aján
déka a j ó asszony. Azér t , ti férfiak, lakjatok feleségeitekkel 
értelemmel. Férfi! ne légy hazadnál oroszlán , és ne kegyetlen
kedjél a te háznéped ellen." Ide czéloz a mózsesi elbeszélésnek 
értelme is , miszerint Isten az első asszonyt nem teremtette a 
férfinak fejéből, hogy a nö annak fején fölül ne forduljon; nem 
is a lábából, hogy a nőt a férfi lábbal ne tiporja; hanem terem
tette a sziv tájához közel eső ártatlan oldalcsontbál, hogy öt 
mindig szivéhez kapcsolva tartsa. 

Mindez igy áll elvileg, de nem a való életben és gyakor
latban. Mert az evangeliom parancsai még korán sincsenek min
denütt betöltve, maguk a keresztyén hívek közt is, — és az 
Isten országa folytonos jövés stádiumán ál l , miért naponként 
kell imádkoznunk : „Mi atyánk! jöjjön el a te országod." Lám 
keresztyének között is maiglan divatozik a gyalázatos ember-
kereskedés. Oroszoknál maiglan a nőnem a férfiaknak lejjdur-
vabb tyranságuk alatt szenved. A német, franczia és angol nem
zetnél , mint elfinomult keresztyén népeknél (ugy látszik) a fér
fiak egész gyöngédséggel bánnak a nőnemmel; de ez csak külső 
udvariság és fölületcs galanteria. A komoly angol a nüt csak a 
szükséges házi bútorok kiegészítő részének tekinti, azzal teljes 
kényurílag bánik, — áruba is bocsáthatja, ha akarja. London
ban máig sem ritka látomány, hogy nejével megelégületlen férj, 
azt kötelén a piaezra vezeti, ott árulja és vagy eladja, vagy 
más növel felcseréli. Nökinzásban angoloknak királyaik szintén 
(például III. Richárd és VIII . Henrik) borzasztó kegyetlen pél
dáit adták. — De ráffinált házi zsarnokok különösen a fran-
cziák között merülnek fel. 

Sohasem tudom elfeledni azt a párisi fodrászt, kinek pöre 
ez előtt mintegy husz évvel az esküttszék elé került, hogy nejét 
csiklandozással ölte meg. Szinte franczia férfiak és tudományo
san mivelt keresztyének közül kelt fel egy ferdeeszü tanúr, Aci-
dalius, a középkorban; — nyíltan azt hirdetni nem pirulván, 
hogy az asszonyok nem is emberek, kiknek nincs is nevök. Állítá
sát külön értekezésben latin nyelven ki is nyomatta és megvi
tatásra egy Maconban tartatott zsinat elébe terjesztette, — nők
nek nem kedvező eredményn^el. 

Azért a középkori évszázadokban (Kr. ut. 800—1400.) az 
ördöggeli frigy kötésnek gyan ujával kiválólag csak asszonyok és 
leányok terheltettek; mintha a sátán csak nemberi alakban 
j e l ennékn ieg , az emberek között szerzendö sok ártalmas izgá-
gáival. Es ugyancsak az úgynevezett boszorkánypörök követ
keztében , mellyek minden európai országban gyakorta felme
rültek, — tetemes számú ártatlan némberek ítéltettek kinos 
máglya-halálra (elevenen elégetésre) -keresztyén férfiak által. 
Az utolsó illy nö-égetés egész nyilvánossággal Helvethonban 
történt, Glarus városkában 1780-ban. — De még mást mondok. 
Német, franczia és angol hitszónokok, mind nyomtatásban 
mind élő szóval csak ugy beszélnek a hallgatósághoz, mintha 
az merőben férfiakból állana és a nők (a nagyobb rész!) csak 
zérus volna. Az egyetlen Hernhuter felekezetnél hallják magu
kat a nök lelkész által emberszámban szólittatva : „Meine 
christlichen Brúder und Schtvestern," — mint 1816-ban egy 
isteni szolgálatuk alkalmával a dietendorfi telepben Gotha mel
lett saját füleimmel hallottam. 

(Síimet : folytatjuk:) 



A k a ni c s a d á 1 o k. 
Bergbaus után. 

Dr . H E G E D Ű S . 

Ha a mongol fajú népek között a komoly szigorú dsapani s 
a furcsaságokat kedvelő csín, sajátlagos, de önállóságánál fogva 
annál érdekesb miveltségi fokra emelkedett, a szomszéd Szibé
riát lakó, szinte mongol fajú östörzsek az embert a polgárisulás 
legalacsonyabb fokán, eredeti nyerseségében tüntetvén fel, élet
módra , viseletre, szokásra, foglalkozásra nézve erények- s vét
kekben az elsőknek merő ellentétét képezik. 

E sokfelé elágazó néptörzsek között legérdekesebbek a Szi
béria legnyugatiabb csúcsát Kamcsatka zordon félszigetét lakó 
kamcsadálok, kik magokat azonban, mint vad népeknél szokás, 
egyszerűen krosákoknak=embereknek, vagy i lmeneknek=föl
dieknek nevezik. 

Arczkifejezésük a mongol faj közös vonásait ő s i , a mivelt
ség által még meg nem szelídített durvaságában tünteti fel. 
Termetük zömök, de vékony lábszáraik nagy hasat kénytelenek 
czipelni. Főeledelük tengeri állatok húsából áll, s nemzeti éte
lük a szelega bogyók, ikra, gyökök és főkaszalonnából készitett 
minden nem kamcsadálra undorító keverék. 

Mielőtt orosz uralom alá kerültek, öltözetük igen eredeti 
volt, most orosz szabású ruhát viselnek, melly fóka- s kutya-
bőrből készült tarka bördarabokkal kiczifráztatik, s mindkét 
nemnél csekély különbséggel majdnem egészen egyforma. 

A kamcsadálok télen földbe vájt putrikban, nyáron bőrből 
készült, folyamok partjain, csoportosan rakott sátrakban élnek, 
s csak ritkán távoznak szokott telepeik környékéből. A tenger 
partján élők azonban néha ötven mérföldnyire is nyomulnak 
befelé. Jármüveik szánok és fókabörrel bevont halcsontból ké
szült csónakok vagy dereglyék. — Szánon csak a nők utaznak, 
mik elé egyéb vonómarha nem létében kutyákat fognak ; a fér
fiak illy vándorlásokon mindig gyalog járnak, de e végre ké
szült finom s igen czélszeriien alkotott hóczipökön, mik a test
nek a magas hóbani elsülyedését gátolják. — Fegyvereik nyíl 
s íjon kivül, négyszögű kopja, s bőrből készült pánczél. — Fa
szekrény pótolja a bölcsöt , mellyben a gyermekek alusznak, 
kiket anyjaik 3 — 4 éves korukig szoptatnak. — A szülök ki-
mondhatlan szeretettel csüggnek szülöttjeiken, míg ezek sem 
engedelmességet, sem tiszteletet nem tanúsítanak szüleik iránt. 
A z apai hatalom továbbra nem terjed, minthogy az apa leánya 
kedvesének azt mondja : „Érintsd, ha bírod." Ez kihívás, melly 
bátorságot feltételez s melly még a legfélénkebb kamcsadálban 
is bátorságot kelt. A megkért leányt illyenkor annyi bundába 
öltöztetik, hogy mozogni alig b i r , s nök egész csapatja szünte
len őrzi; ezek éberségét kijátszani s csellel vagy erővel kedve
séhez közel jutva róla a ruhákat letépni, a kérő nem épen 
könnyű feladata; diadala nem ritkán legalább is pamat hajába 
s néhány fogába kerül. De a győztes kedvesét azonnal sátrába 
viszi, s csak azután ülik meg kétnapig tartó lakomázással a 
menyegzőt , mellynél az uj menyecske felesleges ruháival roko
nit megajándékozza , kik viszont kötelesek az ajándokot 
mindennemű házikészletek, bútorok adományozásával viszo
nozni. 

Az orosz uralom alatt erkölcseikben nem csak hogy nem 
javultak, de tetemesen romlottak is. Azon szerencsétlen elövéle-
ményben, miszerint a kozák minden tette bölcs és követésre 
méltó, ez erkölcstelen népet mindenben utánozzák, ugy hogy 
mennél többszörös érintkezésbe jönnek a kozákokkal, annál 
romlottabbak s mennél ritkábban látják, annál szelídebbek s 
erkölcseikben egyszerüebbek. A két nem közötti viszony az 
elfajulás s romlottság legmagasb fokára hágott, daczára annak, 
hogy a kamcsadalnő külsőleg nagyon sokat ügyel a szemérem 
szabályaira, miért is idegen férfi jelenlétében nemcsak csuklá-
jával fedi arczát, söt a férfivendégnek hátat is fordít. 

A kamcsadál tavaszszal s nyáron át halászattal, öszszel vizi 

szárnyasok vadászatával foglalkozik, kutyáit tanítgatja vagy 
bútorait készíti, — télen prémes vad fogására indul. — A 
nök télen csalánt fonnak, tavaszszal hagymát, gyökereket 
s szagos füveket szednek , nyáron azon füvet metszik, miből 
gyékényeket, szőnyegeket s köpenyeket szőnek, őszszel csa
lánt aratnak, szárogatják s törik. — Kunyhók a sátrak építése, 
bútor s fegyvergyártás, valamint sütés, főzés férfiak dolga. 
Ruhák szabása, varrása s bőrnek -kikészítése a nök feladata, kik 
timárságban s szűcs mesterségben meglehetős képességet fejtet
tek ki. 

A kamcsadál igen barátságos s vendégszeretete határtalan 
A részegség— fájdalom — náluk is nagy mértékben honos, söríaju 
italba mérges gombát tesznek, mellynek ereje őket szinte dühbe 
hozza. Nejeik azonban e kábitó italt soha nem Ízlelik! — Egye
düli mulatságuk a táncz és zene, de millyenek ezek. A táncz 
az állatok mozdulatainak, a zene állati hangoknak utánzása, 
egyedüli hangszerük a kürt. Dalaik kizárólagos tárgya a sze
relem. 

A kereszténység legalább névszerinti terjedése előtt Isten
ről semmi fogalmuk sem volt. Midőn Steller, ki őket első felke
reste, ki őket kérdezé : „Valljon a csillagok, a nap és hold látása 
nem sejdittetné-e velük egy fölény létezését, ki mindezt alkota," 
ostoba mosolylyal egymásra nézve egyhangúlag válaszolak, mi
szerint : „Ulyesmi soha nem jutott eszükbe." Illy hitetlenséggel 
furcsa ellentétben áll , a lélek halhatatlanságának hite , melly 
szerint a holtak lelkei más világon u j , a meghalthoz hasonló 
testet kapnak, melly ínséget soha nem érez. — A meghalt 
lények feltámadnak s a más világon — a föld alatt örökké 
élnek. — Kik e világon szegények voltak, ott gazdagok lesz
nek. 

A túlvilágban ezenkívül nincs büntetés, mindenki vétké
ért már e világon eléggé bünködik bűntetteinek tudata (lelki
ismerete) által. 

A világ szerintük öröktől fogva áll s örökké álland, de év
ről évre roszabb lesz. A legfőbb lényről, mellynek létezésével az 
oroszok által ismerkedtek meg, furcsa fogalmaik vannak s iránta 
nem nagy tisztelettel viseltetnek. A tűzhányó hegyek, sebes folya
mok, mocsárok s egyéb alkalmatlanságok miatt, miknek terem
lését neki tulajdonítják, folyton szidják s mint minden vad nép 
csak silányabb jószágaikkal, mint a halak farka, az állatok 
csontjai stb. áldoznak. — Ezenkívül sok gonosz szellemtől fél
nek, — illy gonosz szellem lakik a tűzhányó hegyekben s hév-
vizforrásokban, ezek éjjelenkint a tengerhez szaladnak, hogy 
halakat fogjanak, miket azután nappal sütnek, főznek, — az 
erdőszellemek emberekhez hasonlók, feleségeik mindig sírnak, 
s ki őket egyszer hallja, eszét veszti. — Az eső szelleme a fel
hőkben lakik, a villám nyila s a szivárvány köpenyének sze
gélye, a hóba szántott vihar barázdák lépteinek nyoma, — a 
pólában lévő gyermekeket elragadja, hogy palotájában gyertya
tartók gyanánt szolgáljanak. Kamtsatka tűzhányó hegyekből 
állván földrengéstől gyakran látogattatik, melly tüneményt 
maguknak ekként magyarázzák : A fold alatt lakik Tvilu nevü 
gonosz szellem, kinek szánját Kogéy nevü kutyája húzza, ha 
ez magáról a havat lerázza e rázástól reng a föld. 

Jóról roszról erkölcsi tekintetben fogalmuk sincs, minden 
mi vágyaikat kielégíti j ó és szabad; minden mi kárt okozhat, 
rosz és tilos. Tilosnak tartják ez szerint a vízbe esett embert ki
húzni, mert a közben a mentő maga is vizbe fullhatna. 

Határtalanul félnek a kis gyíkoktól , miket a halál postái
nak tartanak, ha útjukba jő s megfoghatják száz darabra met
szik, nehogy visszamehessen urához a halálhoz, de ha meg 
nem foghatták, halálukat végzett dolognak tartják s búbánatba 
esvén gyakran haláltóli félelmükben meghalnak. 

Véleményeik, szokásaik s babonáik alig tarkábbak, mint 
a régi görög hősöké vo l t , — de Szibéria s Kamcsatka zordon 
ege alatt nem támad költő ki e durva babonát költészete zomán-
czával ragyogó hitregévé változtatná át. 



Tiz arany 
PÁLTADUT 

nyert mú. 

Lassan a testtel! 
Eredeti beszély a székely népétéiből. 

Irta S A L A M O N F E R E N C Z . 

Szegény Tulu Marczi bácsi, az Isten nyugasztalja me^ 
furcsa egy ember, de Mákosfalvának igen hasznos embere volt. 
Mióta meghalt, nem tudom ki veri a helység dobját a kótyave-

az egyet, tyében ' ) és a vásárok alkalmával, — de tudom a 
hogy olly j ó l , olly régi módon senki sem verheti. 

Mindenki ismerte őt a faluban a legutolsó gyermekig; min
denki tréfásan szólt hozzá, mert tudta, hogy ö is tréfásan fog rá 
felelni. Minden gyer
mek megkérdezte tő
le : „Mit d o b o l ? " 
mert jó l tudta, hogy 
a nyirott bajuszú, 
igen kicsiny termetű 
és nagy kalapú em
ber azt feleli rá : „ A 
dobot ." Minden szó 
olly furcsán hangzott 
az ö szájából. 

£ kis embernek, 
kit mindenki Pirczi 
Marczinak nevezett, 
az atulajdonságavolt, 
hogy mindenki neve
tett rajta, pedig ö 
tán kétszer sem ne
vetett egyik uj esz
tendőtől a másikig. 
Soha sem tudni vol
taképen, ha igazán 
sánta volt-e bal lá
bára, vagy csak azt 
képzelte, hogy min
dig a helység nagy, 
tompa hangú dobja 
lékszi meg; ugy járt, mintha a dob mindig ott függene. Fiatal 
legény korában is dobos volt egyik regimentnél, az emberfő-szé
kelyek között. Akkor nevezték el Pirczi Marczinak. 

Pedig nemzetségét, mint mondám, Tulu nemzetségnek hit
tak, ö a falu végén egy puszta udvarú és kis házban lakott, 
melyet soha sem tett lármássá a gyermekek hangja; csak néha 
hangzott ki a szájas Borbála csatorája J ) belőle, ki a mi Mar-
czinknak törvényes hites társa volt. Borbála asszony soha sem 
dolgozott; udvarát, kertjét felverte a dudva, csak igen ritkán 
lehetett látni a kémény füstjét, mert férje áldott temészetü volt, 
száraz kenyérrel is megelégedett; Borbála asszony pedig inkább 
nem evett főtt ételt, sem hogy maga vágjon fát, maga hozzon 
vizet, és lessé, mig felforr a puliszkának 3 ) való viz. 

Szájas Borbála asszony épen ugy volt a falu trombitája, 
mint Marczi a falu dobja. Híreket hordott , minden ember dol
gával volt baja; s kapott azért annyit, a mennyi neki magának 
elég vol t az élelemre; — arra pedig, hogy férjének is jusson 
valami, soha sem volt gondja; nem is kivánta ezt tőle az áldott 
természetű Pirczi Marczi. 

Egyetlen testvére volt csak, kit Tulu Pistának hittak. Sok 

<) Árverés. — *) Lármája. — ' ) Kukoricxa lisztből készített étel. 

volt, ha ezzel is beszélt egy esztendőben egyszer; mert Tulu 
Pista bá •) igen ritkán volt otthon. Eljárt nemcsak Brassóba és 
Vásárhelyre, hanem Moldvába, Szebenbe, s minden esztendőben 
kijött Enyedre. — Még azzal is dicsekedett o lykor , hogy Deb-
reczenben is járt egyszer életében. Néha látta ugyan Pirczi 
Marczit, az ö édes öcscsét , midőn éjfél tájban messzeutról haza 
érkezett, de ekkor sem álltak szóba; még azt sem kérdezte tőle 
Pista bá : hogy hány az óra, pedig Marczi lett volna a helység
nek örökös baktere. 

Nem mondhatni, hogy harag lett volna e magaviselet oka; 
hanem Marczi bá nem szerette Inában vesztegetni a szót, Pista 
bá meg csak ollyannal állt szóba, kivel sokat lehetett komázni. 
2 ) Elég szép tőle, hogy öcscsével nem űzött tréfát, — szebb 
mintha vele szóba állt volna. 

Azonban bekövetkezett az idő, midőn a szájas Borbála 
megzavarta a két testvér között a békességet. Történt pedig ez 
a nevezetes dolog ezelőtt j ó tizenhárom esztendővel 1842-ben. 

Vak lassan a testtel", mint Pista bá szokta mondan i , majd 
mindjárt meglátjuk, miképen történt a dolog sorja, mert az 
egész igen furcsa történet, a mint arra Mákosfalván és a szom
széd helységekben minden ember ugy emlékszik, mintha ma 
történt volna. 

Egy nyári estve 
Tulu Marczi bá haza 
ment a dullótól, ki
nek háza előtt ol ly 
nagy tökéket hasoga
tott fel, mellyek vas
tagságban is maga
sabbak voltak, mint 
ö maga kalapjával 
együtt. 

Miután haza érke
zett volna Marczi bá, 
letette iszonyú nehéz 
fejszéjét- abba a szeg
letbe, hol a dob szo
kott állani; itt volt 
egy csomóban minden 
szerszáma : a d o b , 
rajta az éjjeli cser-
gettyü, 3 ) mellyel az 
utczákat éjjelenként 
fellármázta, és mel
lette a fejsze. Ezek 
voltak életének elvál-
hatlan társai. Mivé 
lett volna ö , ha a 
dobban dicsőségét, a 

csergettyüben fontosságát nem látta volna, .s ha a durva fejsze 
nem hozott volna valamit a konyhára? 

Miután hát fejszéjét szó nélkül leereszté, hogy a ház földje 
megdöbbent, a dob megkondult be le , a házi asszony igy szólt 
hozzá : 

„ N o , már az hallatlan! Az a te vén bolond Pista ecséd ma
holnap megjön, s kihirdetik, hogy Juczit elveszi, ki eddig szol
gálója vol t !" 

Marczi bá már elővonta csizmaszarából nagy bicskáját, ki
nyitotta azt és egy j ó nagy karajt szelt le a száraz kenyérből; de 
felesége bölcselkedésére egy hangot sem szólt. Az t tartá : az ő 
feleségét arra teremte az Isten, hogy fecsegjen. 

„S az az utálatos leány, hozzá megy Pista bához, kétség kivül 
ö csábította el." 

Marczi leült a pest mögé 4 ) nagy darab kenyerével, s egy 
kukkot sem felelt. 

„Pedig ö keme már vén dög, Juczi alig husz esztendős fia
tal lányka. Hát semmit sem felelsz ?" 

„Ifjú ám!" felelt Marczi. 

') A székelyeknél általános használatban van a „ b á , " e helyett „bátya 
Tréfálni, nevetni és gúnyolódni. — *) Az éjiórök illyenncl ébresztik fol a 
met, midón órát kiáltanak. — ') A sutba. 

figyel-



„De nem azt mondom én — hallod-e, hanem azt mondom, 
hogy abból a házasságból semmi se lesz." 

Marczi most ámulva meresztette nagy, szürke, kidülledt sze
meit Borcsára. Tudta ö, hogy a mire élete párja ezt mondja, ab
ból csakugyan semmi se lesz. Azt is kivette a beszédből, hogy 
Borbála valami nagyba akarja vágni a fejszéjét, s meglehet 
még tán rá is fog egyetmást bizni. 

„Abbó l semmi se lesz," kiálta fel újra Borcsa, fölkelvén a 
tölgyfa székről. „Tulu Pista bá sem mai csirke már, maholnap 
meghalhat, s földét, rétjét, lovait, tyúkjait, fejős tehenét, libáit, 
szóval mindenét, azt a sok szép vagyont arra a sehonnai leányra 
hagyja; de én Isten a teremtőm! ezt nem hagyhatom annyiba. Uram 
teremtöm! ő Juczira hagyja akkor mindenét, érti-e ked?" 

„Ejnye, bizony jól jár a szegény Juczi." 
„ ó , ked vén tromf — ked semmit sem akar érteni. Ked 

azt szeretné, hogy mindenki boldoguljon,csak mi maradjunk kol
dusok. Lássa ked, ha azok a szép földek, az a ház,a lovak ránk 
maradnának, nem kellene kednek öreg napjaira az utczán do
bolni, mint egy komédiásnak, nem kellene kednek mint a ba
golynak, vagy Orbán lelkének éjszaka az utczákon kóborolni. ' ' 

„ D e hát én vagyok-e oka , hogy Pista bá meg akar háza
sodni?" 

Ezt kérő, pa
naszos hangon 
monda Pirczi 
Marczi. Mert 
igaz ugyan, 
hogy a bakter-
kodás nélkül 
ellehetett vol
na; de hogy a 
dobverő - pál-
czát kicsavar
ják kezéből — 
az már sok! 
Tán ha arra ke
rül, a két lár
más portéka 
közül előbb le
mondott volna 
Boresáról,mint 
a dobról. 

„Mit tehet 
róla? mit-e?" 

„Hát mit is 
tehetek én ró-
la,"szóltMarczi 
kissé daczosab-
ban, „hogy Pista bá meg akar liázasedpi. 0 sem mondta egy 
hanggal is, hogy kedet el ne vegyem. -• 

E szavakbanvolt a legnagyobb szemrehányás, mellyet Mar-
ezi életében száján kibocsátott. Sohajtáát mintha csak azt mondta 
volna : Haj ! b'zon j o b b lett volna, ha el ném veszlek én is. 

„ A z egészen más, mi mindketten'fiatalok voltunk . . . An
nak már huszonöt esztendeje . . . az akkor volt/mikor én legszebb 
lány voltam a faluban, oh! azt sinylem most is ,hogy illyen hült 
szájúhoz mentem férjhez, mint ked." 

Marczi kérdőleg mereszté szemeit Borcsára, hogy hát 
voltaképen mivel érdemelte ö ismét e dicséretet, mellyöt napjá
ban hatszor is el kellett nyelnie, pedig alig volt három egész 
órát otthon, éjet napot beleszámítva. 

„Hát , ha épen semmit sem tud ked megérteni, megmon
dom mit kell tenni, a szájába rágok mindent. Ma estve a Tulu 
Pista bá háza körül lesz mindég; el ne mozduljon onnan. Meg
lesi, ki megy be házához, ki jön ki onnan." 

..Hisz Pista bá nincs hon." 
„Épen azértl . . A z t haliam, Tulu Pista házábólJuczitól 

•egy diák jött ki tegnap este későn. Hát most érti-e ked?" 
„Értem," felelt Marczi bá s csak e szó után nyelte le a már 

útban levő kenyérfalatot. „Nekem is ugy tetszik, hogy a Kovács 
István utczájában egy idegen diák formát láttam." — 

(Sitmilmka barlangja, a Vértes-hegyek között, Szfillősy Benn rajza szerint.) 

Marczi bá előbb elköltötte vékony vacsoráját; — bedőz-
mölte a száraz kenyeret, mellyel kedves élete párja várni 
szokta. Azután elővette a dobról csergettyüjét, felöltötte zeké
jét és nagy lassan elbiczegett. Borcsa még utána kiáltotta vagy 
háromszor,hogy jól kimereszsze azokat a nagy szemeket. Marczi 
tova ballagott a hosszú utczán. Mindenki lefeküdt már. Jó setét 
volt, 8 az eső is kezdett egy kissé permetélni. Senki sem járt 
többé az utczán, s még Bogyó Bálint kocsmájából sem vigyor
gott ki a vas rostélyok közöl egy kis világosság. Csak a dulló 
') házának ablakai, mellyek, hogy sokat ne mondjak,olly nagyok 
voltak, mintegy közönséges ajtónak a fele, a mint mondom hát, 
csak a dulló ablakai voltak fényesek. Megállott épen szemben 
az ablakkal. Hosszan csergetett,aztán elkiáltávagy inkább eléne
kelte : „Minden ember hallgasson a szóra, tizet ütött az óra!" 
Erré két kutya, mely az utczára nyúló kis eresz alatt volt, elkez
dett irgalmatlanul vonitni. 

Marczi bá ezt nem vette gúnyolódásnak; nem neheztelt, 
hogy még a kutya is kicsúfolja; s nem is juta eszébe, milly 
keserű kenyér az a bakterség. Csak annyit mondott : „Meghal 
valaki a tekintetes dulló uri házánál, különben nem vonitna 
ugy kutyája! De ne, te ne ! ") Hisz az nem is a dulló uram ku
tyája, hanem a Pista bá TrombáBa. Trombás ne!" 

Marczi min
den kutyát is
mert a faluban, 
s öt is minden 
kutya ismerte. 
Már ide s tova 
tizenöt eszten
deje őrzi a hely
séget, de ez ál
lati örtársak 
közöl egyik 
sem tette rajta 
azt a csúfot, 
hogy megugas
sa; ha mindjárt, 
a legroszabb 
időben ugy ver
ték is ki a pi 
tarból 3 ) , mint 
öt verte ki há
zából ollykor a 
felesége. 

Miután Mar
czi a kapitány 
urszállásaelőtt 
is elkiáltotta a 

tizet, sietett, hogy felesége parancsának is eleget tegyen : fele
sége parancsa épen olly szent volt előtte, mint a dullóé, avagy 
a kapitányé, mert mindenik a kötelesség szent szava volt. 

Mondók, hogy setét éjszaka volt s az esö is permetélt egy 
kissé. Marczi elment a Kovács István utczájába, ott könnyű 
volt meglelni a Tulu Pista házát. Közel sompolygott az utcza 
felöl való ablakhoz; de most setét volt az, mellynek fából czif-
rán kifaragott rostélya olly szépen szokott látszani a világos
ságnál. Elment tehát a tanorkapuhoz 4 ). Azt nyitva találta, min 
egy kissé csodálkozott, de még jobban csodálkozott, midőn 
látta, hogy az udvar felöl való ablak meg van világítva. Elő
ször habozott, de miután még az is eszébe jutott , hogy a Trom-
bást a negyedik utczában látta a dulló háza előtt, csak ugy nyit á 
be az utczaajtót, mintha otthon lett volna. Tudta, hogy a ház
zal szemben balkéz felől egy szekérazin áll, a hol Tulu Pista bá 
rezervába tart egy két fuvaros szekeret. A színbe vonult hát 
meg ; ott az eső sem verhette, a pitar-aj tót ia láthatta, hava
laki be- vagy kimegy rajta; aztán miért ne4eküdnék fel az ott 
heverő kocsi saroglyájába, mikor az televan szénával. De milly 
gyarló az ember! 0 azért feküdt fel a saroglyába, hogy jobban 

-.lej. . .>*-- m "-TT 
•) Szolgabíró. — *) Ni, te ni. — *) Pitvar, konyha. — ') Tanorkaponak ne

vezik a nyir- vagy másféle léczekbol összeállított kaput. 



láthassa a pitarajtót, s az lett belőle, hogy az álom kezdé kör
nyékezni, szemei mindjobban homályosultak. Mikor a pifarajtó 
megnyi l t , már csaknem egészen elaludt. Egy fekete imberfor-
mát látott kilépni az ajtóból, aztán egy fehérebb ruhást, valami 
fehércseléd formát. 

„Édes Laczira! holnap eljösz-e? 
„El , édes JuczimI" 
Ennyit hallott homályosan Marczinak különben is begye

pesült füle, mellyet most az álomkórság is tompává tett. 
A fehércseléd kikísérte Lucziját a kapuig, utána zárta az 

ajtót 8 aztán maga után zárta a pitarajtót is , s nem sokára az 
udvar felöl való ablak világa is feketeséggé lett. 

Marczi még csak fülét sem mozditá a saroglyában, nem 
azért, mintha félt volna; mert nem volt kitől telnie, hanem 
azért, mert eszében egy két gondolat kezde járkálni. „Ez hát az 
ö szeretője! Vájjon micsoda diák, micsoda Laczi lehet az? — A 
kánt' uram Laczija sokkal kisebb, mint ez vol t , a bíró uré még 
nem érkezett meg , ez majd vasárnap érkezik meg Tulu Pista 
bátyámmal. Szegény Pista bá, ha látta volna, hogy diák jár a 
házhoz, hogy kiáltotta volna : Csak lassan a testtel! ') Pista 
búnak kutyája iszonyúan vonított kettösdiben a dulló háza előtt 
egy kopóval. Vagy annál, vagy ennél a háznál meghal valaki. 
Nó, nó I hátha Pista bával valami szerencsétlenség történt. Ak
kor miénk e szekér, akár minden éjjel benne hálhatok; felesé
gem ismét nagy ebédeket, nagy vendégségeket tart. De én azért 
csak tovább is verem a dobot ." 

Nem követjük Marczit az ö almadozásaiban. Elég ha addig 
követtük, míg Tulu Pistáig érkezett. Hogy Marczi a Trombitást 
vonítni hallotta, az is jelenthet szerencsétlenséget. Mert Tulu 
Pista igen szerelmes a fiatal Jucziba. Közelebbről gyakran meg
történt, mikép egy két nappal hamarabb érkezett haza Szeben-
böl vagy Moldvából. 

Most épen Enyedrc ment ki, hazahozni a diákokat, kik őt, 
ugy szokták várni, mint j ó angyalukat. A kisebb tanulók ugy 
nézték öt, mint édes apjukat, az öregebbek pedig nagyon örö
mest keveredtek vele víg komazásokba. E furfangos ember ezt-
rében egyszer szólt komolyan és ugy mint más ember. Minden
re tudott valami tréfást vagy furcsát mondani. Tulu Pista bá 
is senkivel sem utazott olly örömest, mint diákokkal. Midőn 
szekerére tizet tizenkettőt felrakott, aztán egyiknek, kit legjob
ban szeretett, nagy kegyelemképen megengedte, hogy a nye
regbe üljön és hajtson, maga többnyire beült a mély vászon er
nyő alá, mellynek mélysége miatt olly setét volt benne, hogy 
látni ugyan semmit sem lehete belsejében, de annál nagyobb ne
vetés, danolás és csatara hangzott ki belőle. Többnyire egy esta-
czióból hármat négyet csináltak, minden uton útfélen talált 
kocsmánál megálltak egy pohár borvizes borra, de lovat se vá
rosban se fogadónál nem étettek. Mindig távol a falutó], vala-
mellyik réten eretstetlek ki, és a határőrök ha látták néha ezt, 
szemet húztak; mert Tulu Pista s a diákok nem nagy kárt tet
tek, velük pedig minden csekélységért kikötni, senkinek se ta
nácsoltam volna. 

A szász csőszök, kik lóháton szoktak járni, ha néha egy 
illy kieresztő karavánra véletlenül rábukkantak, szépen j ó est
vét kívántak, mint becsületes polgárhoz illik, s csak akkor, ha 
Küküllön vagy Oltón átgázoltak lovaikkal, a túlsó partról kez
dek szidni ő k e t : „ H o g y vertette volna meg az Isten bennüngöt 
talvajakat, hogy tűrje meg a kerékot és nyákotokét!" mi a vitéz 
diákoknak inkább mulatságul, mint rettegtetésül szolgált. — 
Tulu Pista bá, ha komoly megtámadástól lehetett tartani, egye
nesen a lőcsnek ment s annak gúzsát s ) minden szó , minden 
fenyegetés nélkül oldogatni kezdte. Mert ha megharagudt, ak
kor épen o ly kevés beszédű volt, mint j ó kedvében beszédes. 

Semmiért sem haragudt ugy, mintha valameliyik diák, ki 
természetét nem ilmerte,bort parancsolt számára. Illyenkor félig 
hallhatóan félig n e m , olly forma szavakat dömörgött , mellyben 
a kínálónak „édes, kedves appád az a vakk" is előfordult Mert 

i) I" kifejezés, melly'székelyeknél szójárássá vált,a temetési testvivókról van 
véve, t használják oilyánkor. mi Jón azt akarják mondani: „Nem addig van azt" 
vagy „megálljunk caak!" — "yGúzs — a líes szorító vas helyét pótolja, mellyet 
a nyírfa fiatal megesavargatott ágaiból fonnak. 

Tulu Pista bá tudta, milly szegény legény a diák, s ő különben 
sem szorult senkire, ha egy-két kupa ' ) borra volt porlepte 
torkának szüksége. 

Tulu Pista bá vitte mindég Enyedre a|háromszékí diáksá
got ; s ö is hozta haza egy részét. Sokat „kivitt" ö keme, 6—7 
éves korában, kit csak bajuszszal, szakállal vitt haza akkor, mi
dőn mar tiszteletes úrrá lett, s édes apja és édes anyja is annak 
szólította először, mert rá sem ismert. Azon 15—16 esztendők 
alatt is, mig a fiu távol volt, ö hordta a hírt, s a czipóbéllel pe
csételt leveleket a fiu és j ó szülék között; valamint a székely 
pogácsát is *) , Midőn a j ó anya átadta mindezeket Tulu Pista 
bának , keményen lelkére kötötte, nehogy haza találja hozni 
Áronykát , akárhogy kévánkozzék is hazájába, mert itthon 
mindjárt beviszik Szent-Györgyre 3 ) . — A fiuknál valóságos 
sátoros-ünnep volt, midőn Tulu Pista „bejött." Mintha most is 
látnám ez őszhaju, igeu piros pozsgás kis embert, fehér katonás 
szük nadrágban s hasonló ujjasában; hogyan kiséri öt-hat fiatal 
székely gyermek Enyed utczáján. Kettő j o b b , kettő bal karja 
fölött veszekszik 4 ) , egy meg, ki fél karjával a hazulról kapott 
holmit öleli, Tulu Pista bának kibontott nadrág szíjját fogja há
tul. A nagyobb diákok mindég nagy lakzit csaptak Tulu Pista 
megvendéglésére, mikor is mindig el kellejárnia a Tulu Pista 
tanczát, melly abból állt , hogy a fél kupás boros üveget feje 
búbjára tette s ugyancsak ugrálva verte össze csattogó csizma
szárait, mi közben mindkét kezével nótát pattogatott hozzá. 

Tulu Pista épen tiz napja, hogy Enyedre indult Mákosfal-
váról, hogy nyárra haza hozza azokat a diákokat, kiknek any
juk nem izente meg, hogy haza ne jöjjenek. 

Juczi pedig, Tulu Pista bának örökben tartott leánya, 
az alatt gondot viselt a házra. Elintézett minden házi és mezei 
munkát, s olly j ó l ment minden, hogy mióta Juczi a 12 eszten
dőt meghaladta, Tulu Pista bá szemlátomást lépesedik. 

(Folytatása következik.) 

Édes a n y á m . . . 

Édes anyám ölében van fejem, 
Nem szégyenleni én most se magam itt, 
Elhallgatjuk itt a gyeppamlagOD 
A z istenfecskék dalait. 
A fülemile az én madaram, 
Dc most ne halljam én őt zengeni, 
Most csak az istenfecskét szeretem, 
Mert anyám ezt legjobban szereti. 

Édes anyám ölében van fejem, 
És nincsen bennem semmi akarat — 
Oh a szeretet ugy fiatalít 
Egész gyermekké teszem magamat. 
Es mindenre olly vágygyal hallgatok, 
Es mindent olly érdekkel kérdezek : 
Hogy, hány galambunk van most összesen? 
Hát a diófa nol van ? kiveszett ? 

Édes anyám ölében van fejem, 
S minden szavából annyit tanulok . . . 
Oh ő nálam is többet szenvedett, 
S igy sokat tudhat, mit én nem tud&. 
nCsak a nagy szenvedélyeket kerüld, 
Altalok a sziv üdvhez so' se jut, 

# A boldogság kis örömökből áll, 
Kis csillagokból lészen a tejút." 

Edes anyám ölében van fejem, 
S olly jól esik, hogy kissé feledem, 
Elfeledem kínzó ábrándidat 
Halhatatlanság, hirnév, szerelem! 
S rám mosolyognak kertünk fái mind, 
A fecske, galamb, mintha mondanák : 
Maradj te itt közöttünk jó fiu, 
Nem teneked való a nagy világ! - -

Tóik Kálmán. 

l ) Kupa annyit tesz, mint pint. — a ) Mézes kalács. — ' ) Azaz besorozzák ka
tonának. Minden székely-családnak, ha gyalogezredhez tartozott, minden fiát kato
nának kellé adnia. A diákoskodát és papság volt egveUül hivétel. Hn azonban a fia 
otthon csavargott, hamar bevitték az Óbesterhez. — ' ) Dulakodik 



H e d r i T a m á s 
vagy 

a véletlen csattanás. 
SZÉKÁCS PÁLTÓL. 

L 
Szól az esti hűlnének 
Bágyadt ajkán Hedrinóuck, 
Mar régóta ágyban volna 
Ha Tamás nem kóborolna. 
Ul fáradtan zsellyeszékben 
Álom sompolyg a szemében 
Folyton foly e rövid élet *) 
Nyomban követ as ítélet. 
Zengte, zengte, zengedezte 
Elvégezte, újra kezdte 
Míg az álom rajta rontott 
És Tamást a kósza csontot 
Sőt nénjét is elfeledte, 
Mert az álom eltemette ; 
Pedig néki Sára nénje 
Kedvesb mint a szeme fénye. 
Lábhegyen jár házuk iirse 
O körüle, a hü Orzse 
Asszonyát hogy fel ne verje, 
Ugy Í3 felzavarja férje. 
Fel is verte mennydörögve 
Az ajtó nem ereszté be 
S ő kaput ver agyba főbe. 
A legvégső csattanással 
A seregeknek urá-val 
Ébred Hedriné — de férje 
Már vígan közéig feléje 
Szól: jó estét édes anyjuk; 
Hedriné meg : édes atyjuk 
Mért olly későn s mért dörögve 
Azt hittem végsőj hörögte 
Sára néném. — Édes anyjuk 
E vádat még megvitatjuk, 
Szól Tamás, de most c kendő 
E kendő előveendő, 
Bontsd fel és ha késve jöttem 
S jó kedvemben zajt ütöttem : 
Majd ha tartalmát csodálod 
Minden bűnöm megbocsátod. — 
No s anyjuk mit szólsz hozzája? — 
Hedrinének szeme szája 
Elállt, mert csodák csodája' 
Lúdnak volt ott szörnyű mája 
Látható a kezkenőben, 
Párja ninosen hét megyében. — 
No már apjuk, szól az asszony 
Süssön főzzön vagy akaszszon 
Szent hogy kendnek itt e mája 
Földünk nyolezadik csodája. — 

S jó kedvében szóla Hedri 
— Jó kedvének mély a medri — : 

Hü szolgálók ősi törzse 
Hozz rostát, hozz tálat Orzse! 
S most menj lúdnak ritka mája 
Bé a tálba, — rosta rája — 
Fel a polezra nyugovóra, 
A lábosba virradóra, 
Korán reggel tűzre véled 
Hogy lakozhassunk belőled, 
S aztán megyek a tanyára 
Most pedig a nyoszolyára. 

H. 
Szóhoz sem jut kend miatt ma, édes atyjuk 
Az ember, szól Hedriné s az : édes anyjuk! 
Beszélj tehát, rajtad a sor és beszéld el 
Hogy függ össze jó nénéd a zörgetéssel, 
Mi köze van halála-vagy életének 
Azzal, hogy a kapudeszkák zörrenénck 
Hisz harmadik utczában van a lakása? 
Addig csak nem hat a deszka durrogása. 
Megvallom hogy kissé nagyon is zörögtem 
Hogy kedvedért a ludmájjal késve jöttem. 

• ) Győri enek»könyv 47. rzim 1 ven. 

Hogyha komád későn vette ludja vérét, 
Véle számolj, hadd fizesse ő a bérét. 
Sára nénéd, ezt bevallom Istenemnek, 
Ollyan kedves mint magad vagy a szivemnek 
Fáj az nékem hogy hörgését emlegetted 
Édes anyjuk, ezt mi okból cselekedted? 
Szólt lefekve Hedri félig zsörtölőleg, 
Szól ledőlve Hedriné is kérlelőleg : 
Édes apjuk, bizonyságom a nngy Isten, 
Bántalomnak csak árnyéka sincsen itten. 

Azt hallottam nagyanyámtól hajdanában, 
Azt anyámtól ifjúságom szebb korában; 
Más is mondta, de a mi több mindezeknél 
Önmagam is tapasztaltam szűz esetnél: 
Valahányszor véletlenül bármi csattan 
Bármi dördül, bármi zord ül, bármi pattan, 
Mindannyiszor nagy bajnak van támadása, 
Legtöbbnyire jó rokonnak kimúlása, 
Ugy hogy a melly pillanatban csattanás volt, 
Ugyan abban rokontársunk is nagyot holt. 
Ehhez aztán nem is kell több magyarázat, 
Mert a mint kend felzörgette most a házat 
S a kapun szólt ökle botja csattanása, 
Most van, véltem, Sára néném kimúlása. 
S ha nem tudnám azörgést hogy kend okozta 
S igy azt nem a véletlennek sorsa hozta, 
Bizonyos hogy Sára néném halva volna 
S most utána két szememnek könnye folyna. 
Még igy is el küldök hozzá virradóra, — 
Most azonban, nyugodjunk el, foly az óra 
Nyugodjunk le békességgel, megbocsátva — 
Jó éjszakát! a jó Isten tudja, hátha 
Még ez éjjel ébredünk uj csattanásra, 
Sára néném halálára és sinusra. 

Egy tetszett csak Hedri urnák e beszédben, 
Hogy nejének bántalom nem volt eszében 
S mert a többit többször hallá életében 
Sokszor szidta, megezáfolta, nagy hevében. 
No csak darálj, ezt gondolta önmagában, 
Mit csépeljem én a szalmát ugy hiában 
Jó hogy éj van, feleségem ugy se' látja 
Hogy én nálam a borsóját falra hányja 
S aztán ugy sincs tán szüksége a szememre 
Hanem- és azt nyitva tartom — a fülemre. 
Beszélj néki ha meghallja a fülemnek, 
Te meg álom légy kulcsára a szememnek 
Zárd be 8 fel se nyisd a holnap reggeléig 
Jó éjszakát anyjuk! kakas-ébredésig. — 
Szerencséje hogy ezen jó éjszakája 
Felelet volt felesége zárszavára. — 
Es aludt a két társ és szemét behunyta, 
Hedriné mint a nyúl, Hedri mint a bunda. 

III. 

Mint ül a bölcs könyvbe elmerülve, 
Két kezére némán könyökölve 
S a betűkre két szemét mereszti, 
Mind fülét mind orrát elereszti; 
Hogy azt a mit óhajt szomjúhozva 
A bölcscség kulcsát kinyomozza: 
Ugy a polezon a tál s rosta mellett — 
Mellyben s melly alatt lúd mája rejlett — 
Ül a kandúr tálba elmerülve 
A' hátulsó h':t lábán csücsülve 
A ludinájrn két szemét meresztve 
Mind fülét mind farkát eleresztve; 
S egyet óhajt és csak azt nyomozza: 
Hogy a májat a tálból kihozza 

Mindent próbált és mindent hiába 
Hogy zaj nélkül foghatná fogába; 
Minap bőven vették: meg a szármát 
És azóta gyülölé a lármát. 
A rostának majd körmével állott 
Majd meg véle együtt tolta a tálat. 
Addig tolta sokszoros lökéssel 
Míg a poleznak legszéléig ért el. 
Egy lökés még gondola s enyém lész — 
De megszállta n félsz, a zaj, a vész. 
Mór is örzset látja képzetében, 
Hedrinét meg seprűvel kezében, 

Nem kefélték s még is már előre 
Félelmében szikrát szór a bőre. 
Szörnyű volt a kandúr rettegése, 
Dc még szörnyebb gyomra éhezése 
Ez nógatta, 8 addig ösztökélte 
Mig kínjában magát eltökélte, — 
S a szökést is könnyűnek találván 
A tört ablak hátul nyitva állván — 
Mit félsz kandúr ? rajta! s n csúf állat 
Ugy löké meg a rostát, a tálat 
Hogy csak a föld tarthatá fel őket, 
A zajt, zörgést csattanást ütőket. 
Mennykő volt a tálnak csattanása 
Mennydörgés a rosta gurulása 
S közepén e konyhaháborúnak 
Konczul jutott a máj a kandúrnak, 
Mellyel nagy sebtében félre álla 
És nagy tort és áldomást csinála, 
S mig a nngy máj mind befért belébe, 
Az sehogy sem fért be a fejébe, 
Hogy neszérc illy nagy durranásnak 
Nem lett dolga hátán piszkafának. 

IV. 
Éjjel gyakran zeng az ég 
Záport dőzsöl a vidék. 
Béggel én is eltalálom 
Hogy mfg ringatott az álom 
Jó eső volt, szép cső volt, 
De hogy zengett is az égbolt 
Csak onnan tudom mivel, 
Feleségem mondta cl. — 

Igy hát épen nem csuda, 
Hogy sem Orzse nem tuda 
Semmit a nagy csattanósról, 
A konyhában volt csatáról, 
Sem jó Hedri — jóllehet 
Néki hinni nem lehet. 

De hallotta Hedri párja 
Es megeredt könnye árja, 
Mert kétsége nem vala 
Hogy jó nénje meghala. 
Hogy az éji csattanással 
Felcserélte jobb világgal 
K völgyét a siralomnak; 
S a gyötrelmes fájdalomnak 
A halál véget vetett 
S ő a menny polgára lett. 

llcdrinénél véget ére 
Az álom s nem jött szemére. 
Hallja zúgni a harangot 
A mint kongat órahangot • 
Ásítozott, fohászkodott, 
Vánkosával patvarkodott 
Takaróját ránczigálja, 
Helyét sehogy sem találja; 
A hajnalt epedve várja 
Ablakon át kukucsálja. 
Mig elvégre valahára 
Hallja, hogy kürtölve jár a 
Pásztor s Orzse már kihajtja 
A tehenet s neki adja 
Hedriné a konyha kulcsát 
S osztja Orzsének parancsát: 
Orzse '• néném meghala, 
Mert nagy csattanós vala, 
Épen éjfél tájba' volt, 
Hát ő is illy tájba holt. 
Fuss el hozzá sebtiben 
Én öltözöm iziben; 
Ha megjösz a konyhát nyisd-fel, 
A ludmájat tűzre tedd fel. 
Aztán én is kimegyek 
Hogy dolgodban résztvegyek. 
Mert ha végzem tisztemet 
S rendbe hoztam férjemet, 
Mint testvére testvéremnek 
Lerovom a szeretetnek^ 
Szent adóját s ham vitai 
Maradok míg sírba száll. 



„Hallgass Orzte, siess hozd be min ludunkat, 
Vegyük ki a máját, tisztítsuk magunkat; 
Vigyük be gazdánknak saját ludunk máját 
Süssük meg ízesen s dugjuk be a száját. 
Mert ha megtudja, hogy csattant a konyhában 
S én halált kerestem a zenebouában, — 
Holott ha felugróm azt nyomozni, menten 
Nemcsak hogy a májat a bajból kimentem, 
Hanem a csattanás okát is fellelem : 
Csúfot űz belőlem úton és útfelén." 

Megfogadta Orzse szavát asszonyának, 
Leölte a ludat és máját urának 
Elkészité szépen asszonyával egyben, 
Hedri meg megette a legjobb hiszemben. 
De gonosz volt mája, gonosz volt veséje, 
Mert nejének a májt igy köszönte férje : 
„Köszönöm a májat, tudom azt az egyet 
Nem mondtad volna most: itt van Hedri megyéd, 

I la nincs bátorságod s a zenebonára 
Ágyadból kiszökve nem futsz a konyhába. 
De mert a csattanás okait nyomoztad 
Ugy-e hogy csomóját napvilágra hoztad, 
Ha azt hitted volna hogy a csattanással 
Nénéd e világot felcserélte mással 
Ott ülhetem volna ma a puszta tálnál — 1 
Hej csak nagy áldás a bölcs asszony a háznál" 

Erre Hedri gazda felpattant lovára 
S nyájas búcsút intve vágtat a tanyára. 
Hedriné : nem tudom mind azt mire véljem? 
Annyi szent gon osz csont az én Hedri férjem 
„De a csattanás, szól Orzse, mégsem olly szent, 
Mint millyennek édes asszonyom hívé kend." 
„„HallgassOrzse,magam sem tom hogy hányadán 
Vagyok, fi-e vagy lány, vagy egyik sem talán. 
Azt hiszem jövőre csapjunk-fel Tamásnak 
Es nézzünk szemébe minden csattanásnak." " 

Amsterdami csapszék. 
Sok mindent kigondoltat az emberrel a szükség. Ki kép

zelné azt minálunk, hogy némelly ember, ha alunni akar, fel
akasztja magát. Itt van előttünk a példa. Egy amsterdami le-

alom, lefizetik a háló-garast a gazdának, a miért azután szabad 
nekik — nem lefekünni, hanem felfektítmi. Egy vastag kötél van 
húzva egyik gerendától a másikig, arra ráveti magát az ember, 
kezét lábát lelóggatva, mint a lőtt nyul, a másik mellé akasztja 
magát, és igy sorban, a hány csak ráfér. Es ott alszik kiki, mig 

Aiu-tniiíiiiu i-.-iijip/tíi. 

bujban, hol a pipafüst és göztül aK? látja egyik ember a mási- I föl nem ébred, a másik oldalára sem kell neki fordulni ha az 
kat, szoktak a v á r o s legszegényebb osztályai Összegyűlni; ha- egyiken elfáradt. 
jóslegények, kik felpénzüket eltfre elköltötték és házaló zsidók, De mar ennél még is különb do lo? a cserény mellett a ju-
kik fél hagymából ebédet és vacsorát tudnak csapni. A legrosz- hászbundára leheveredni, s kedvszerint vériig nyújtózni az áldott 
szabb gégerontót itten iszogatják aztán s ha utoléri őket az, pázsiton. 

Orzse fut mint a szél, Hedriné öltözik, 
Mire felöltözik, Orzse megérkezik, 
Együtt nyitottak be a konyhába ketten 
Szobából zavartan udvarból ijedten. 
„Úgy-e hogy éjfélkor történt kimúlásai" 
„ „Sőt éjfélkor állt-be teljes jobbulása" " 
„Hát nem halt meg néném ? meg kellett halain, 
H Í 6 Z éjfélkor hangzott az a zenebona." 
,, „Zenebona ide, zenebona oda, 
Ö él és köszönti" " — „No ez megint csoda". 
„ „Csoda vagy nem csoda, álom vagy nem álom, 
Nagyobb csoda hogy a májat nem találom.'- " 
Csak ekkor látják a tálat összezúzva 
A rostát egy távol zugolyba borulva. 
„Hát a máj hova lett — Orzse — a nyilába?" 
„ „Azt vélném asszonyom a kandúr hasába." " 



E r d é l y i l e v e l e k * ) . 
/. Irodalom. 

Szégyen 8 nemzeti sülyedés gyanánt tudatéit tel több részről: hogy 
midőn Erdélyben két német és két oláh lap áll elterjedt virágzásban, 
azon nemzetiségek érdekeit képviselők; addig a magyarelem nem tud 
lapot állitani s tartani fen, mellyben nemzeti élete nyilvánulhasson s 
szükségei s kívánalmai jelöleltessenek. Két lap jelent meg a forradalom 
után, a „Kolozsvári lap" Maholdi és a „Heti lap" Berde szerkesztése 
alatt. Mind két név uj csillag az irodalom egén s fájdalom! egyik sem 
birt tenyésztő s életadó sugárral : hogy magoknak közönséget teremt
hessenek s mindkét lap elhalt részvétlenség miatt. Igaz, az idők és kö
rülmények is mostohák voltak úgyannyira, hogyha a nevezett szerkesz
tők lángszakallu üstökösök gyanánt tűntek volna is fel, aligha cszközöl-
hetének befolyást lapjaiknak. 

Közelebbről közohajtássá vált, hogy az erdélyi magyarságnak is 
legyen egy közlönye, s befolyásosabb hazánkfiai biztosítást nyertek egy 
politikai lap kiadhatására, mellyet Vida Karolt/ és Berde Áron fimiájok 
alatt „Kolozsvári közlöny" czimmel uj évben megindítani ígértek s erre 
az előfizetési ivek bizalmas egyénekhez szét is küldöztettek. De már ja
nuár végefelé járunk, s a „Kolozsvári közlöny" mindeddig meg nem ér
kezett. Azonban akarjuk hinni, a mi halad az el nem marad. 

Más kérdés : leend-e aztán e lapnak maradása e földön ? Eltalálj ák-
e a szerkesztők a kulcsot a nemzet szivéhez? Nem valamelly külön osz
tályzat uszály vivői képen lépnek-e fel? Lesznek-e közhitelű munkatár
saik, kik értsék az idők intéseit. 

Egy milliónyi Erdélyben a magyarok száma; a földnek pedig két 
harmada tisztán magyar birtok; az értelmiség kiváltképeni osztályosa a 
magyar elem; a történet szálai, mellyek egy nagy múltból visszamarad
tak, még a nemzet kezében — mindez bővséges adat s eleven tanúság 
arra, hogy Erdélyuek akarni kell s képes egy jólkezelt politikai lapot 
fentartani. **) 

írók bővében lesznek, csak megkell őket nyerni és választani tudni. 
Erdély már fekvésénél fogva regényes Árkádia. Fenyves havasok s erdő 
koszorúzta halmok által megszűrt vékony levegője; termékeny bájos 
völgyei; arany szemeket hordó folyói; érczes forrásai; nektárt nyújtó 
szőllőhegyei; az őskorból fenmaradt várromok és emlékek — már ma
gokban elégségesek, hogy a szendergő szellemet felköltsék, s az ajkakra 
teremtő hangokat adjanak. 

Hátha még hozzateszszük : hogy Erdély a magyar nyelv ősbölcsője, 
hogy Kisfaludy Sándor és Kazinczy Fercncz idejöttek a nyelvet tanul
mányozni, hogy kik legédesebben irtak Józsika, Kölcsey, Csató Pál és 
(.'zakó született erdélyiek; s kik a színpadon a magyar nyelv bűbájos 
zengzetének érvényt szereztek Schodolné, Lendvainé (?), Laborfalvi 
Róza, Bulyovszky Lilla egyenesen Erdély leányai. Leghíresebb festé-
-ztink Barabás is Erdélyből származott. Azt nemis említem, hogy a pesti 
lapokba jelenleg is számos erdélyi író hatálylyal dolgozik, 8 Kemény, ki 
Pesten a legtekintélyesebb s kiválóbb politikai Inp élén áll, Erdély 
szülötte. 

Mindezt csak azért hordám fel, hogy elismertessem, mikép Erdély 
az irók és művészek termékeny szülő földe. Vajha nemcsak szülné a 
lángelméket, de felnevelni és táplálni is tudná. Erdély még eddig egy 
lángelmét sem méltányolt illőleg, Benkö megaláztatásában éhhalálra ju
tott, Nagy György elhalt a zaklatások miatt, Bekét megölték fájdalmai; 
a többiről nem emlékezem, mert ez emlékezet keserű lenne, s most a 
szemrehányásoknak nincs ideje. 

Magyarország fogadta keblére eleitől fogvas táplálja s méltányolja 
maí nap is Erdély nevesebb íróit e művészeit. Isten áldja meg értté! 

Ennek az az oka, mert Magyarországon van nemzet, Erdélyben pe
dig eddig csak osztály létezett. 

A leendő politikai lap első teendője tehát: „Erdélyben is OBztály 
helyett nemzetet teremteni." A mult idők kiváltságai odavannak, egy 
maradt fen : hogy nemzetileg nagyok lehessünk. Ezt tőlünk semmi idő 
semmi körülmény el nem veheti. 

Az aristokratia ezután nem hordozhat minden áldozatot, s a nem
zet jövője felől magát felelőssé nem teheti. 

Magok tekintélyesebb főuraink átlátták: hogy Erdélyben okvetetlen 
egy erős közép osztályt kell teremteni, különben semmire sem mehetünk. 
Itt nem voltak honoratiorok mint Magyarhonban. A városi polgárság, 
melly a vagyont és miveltséget képviseli, ki volt zárva minden nemzeti 
befolyásból. A nemesség volt egyedül a nemzet. Innen nem csoda, hogy 
a vagyonos kereskedők és iparosok, maíg sem érdekeltetnek a nemzeti
ségi kérdések által. 

* ) Tisztelt barátunk becses sorait mindenkor szívesen fogadjuk, s biztositjuk, 
hogy mindaz, a mi a testvér Erdélyt érdekli, minket is érdekel. S z e r k. 

**) A szerkesztőségi személyzet Összeállítására nézve bármennyire osztjuk is t. 
levelezőnk nézeteit, azokat B é g sem látjuk jónak előlegesen közölni, hogy • lap 
megindulhntásilnnk t-lövéleménvek i" ••árokkal lngyimV akadályára. 

Ezeket kell már most zsibbadt közönyükből felráznunk, moggyóz-
vén a felől : hogy jelenleg nincs kiváltságos osztály, a haza terheiben s 
javadalmaiban egyenlőleg osztozunk, s mindnyájan magyarok vagyunk, * 
nemzeti becsületünk kívánja, hogy egy érdekben összeolvadjunk, s az iroda
lom többi népei közt nemzetünknek elismerést és tekintélyt biztosítsunk. 
Igen, egy nemzeti érzületre ébredt közép osztály teremtése az erdélyi ma
gyarság jövőjének egyetlen feltétele. 

Ha a létesülendő lap erre fog működni, jövője csalhatatlan, érdeme 
megbecsülhetetlen. Ez hitem és meggyőződésem. 

Akár lesz Erdélynek magyar lapja, akár nem, ez ne csüggeszszeu. 
A hiba nem bennünk fenekük. Az Erdélyben leginkább elterjedt „Va
sárnapi ujság" és „Pesti napló" szentel nekünk is egy-egy hasábot. 

Nevegyük külön országnak magunkat, de a régi fogalmat igazítsuk 
ki azzal: „hogy az egész birodalomban létező összes magyarságot vegyük 
egy nemzetcsaládnak, melly család élete és virágaása felett minden 
egyes tagnak őrködni és virrasztani szent kötelessége." 

Es ekkor mindjárt nem lesz okunk szégyenkedni. Nincs mért csüg-
gedezzünk, mert a közelebbi évek is eléggé bizonyítják, hogy a nemzet-
géniusz tele van teremtő szikrákkal s a művészet és tudomány minden 
ágában itt is ott is egyre nyilatkozik, s kimerülésétől félni nem lehet. 

Vigasztalódjunk azért a gondolatban : bár hol jelenjék meg lap vagy 
műnyelvünkön, az a miénk, az a nemzeté s tőlünk függ, hogy sajátunkká 
tegyük, s a mngyar nemzetiséget Erdélyben is illően képviseljük. 

Eredet i levelek mesezefttldról. 
I X . 

llagusai kikotó, január 2-án 1856. 
Ragusa, régen hatalmas kis köztársaság, mire számos, erős roma 

emlékeztet, Montenegró, Török- s Oroszhou által semmisitteték meg: 
virágzása idejében több száz erős hadihajó-s néhány kis várral bírt; fek
szik hasonnevű kikötőben az Adria partján, s a szép Dalmatia második 
fővárosa 10—15 ezer lakossal. 

Kikötője a várostól egy rövid gyalog órányira van, köves, kopár 
és mégis zöld bokros hegyek mellett hosszan elnyúlva; partjain, hol ré
gen több száz hajó szülétek, most alig pár kisded bárka horgonyoz. 

Ezentúl, hegyek alján, mellyek egyikéhez a török szél alig egy 
órára van, kellemes hegyi falvak vannak a sziklntomegek közé rejtve, 
régi paloták nyomaival a tengerparton, ezen falvak egyike S.Stefano egy 
kis templomai a X I I . századból. 

A városba vivő nt a part mellett, egy ideig hegyek aljában, igen 
kellemes : szép nyári lakok, kertek és fákkal szélein. 

Csakhamar egy régi boltíves kapu alatt felírás nélkül, kis urnák
kaltetején, megyünk át, elhagyván egy kis templomot, azután kisszerű 
kötélmühely, lovagiskola mellett, mig egy kis csúcson a város véd-
szente S. Sebastiano régi kis templomának romja tün fel, a város körüli 
hegy és szigeteken pedig több kis apró váracs, szemben a régi, s alattunk 
az ujabb város, — itt a hegyen pedig egy kis görög templom torony nél
kül kerítéssel, honnan gyönyörű kilátás van a tenger és hegyekre, a part 
fölötti sziklába vágott padokról egy régi nagy palota romjai alatt. 

A város kapuja előtt kis szabad sétány tér, jelenben katonai gya
korlat hely, balrul az itteni első vendéglő „Aux quatree nations," jó ma
gyar borokkal, jobbrul „AH'ArciduCa Fedcrico" kávéház; mindkettő 
igen látogatott. 

A város széles sáncz, -=» erős kettős várfal — kemény bástyákkal 
van megerősitve, két kapujánál kis felvonó híddal, a sáncz fölött, kapuk 
és várfalakon a város védszentje, kezében Ragusa városával. 

A bemenő kapunál az őrház fólüttFrancisco Imp. Aug. MDCCCXVIll., 
belül jobbrul mindjárt cs. k. tüzér raktár, régen női zárda; mellette kő víz
tartó, hol a városba hegyekről vezetett viz csorog ki. Egy kőtáblán itt 
Onosiibro M D C C C X X X I I I . VL Alberto Imp. desig., fölötte kut. 
Balrul mindjárt kis imaház és vele összekötve a Szt. Ferencziek egyháza 
apostoli szobrok és kis oszlopokkal kivül, meglehetős nagy belsejében egy 
fő és több mellék oltár, car. márványoszlopok és faragványokkal. 

A főutezán, melly bár komor, régi, de egyenes házsorokkal eléggé 
csinos, végig menve, a végző kapu fölött kis ó-óralorony egyes, s Olasz
honban divatos óramutatóval, mellette a főőrhely, és cs. k. főélelmi rak
tár, elöl vizmedencze csorgóval. Balról Logetta oszlopok fölött, jelenben 
vámház, jobbrul S. Sebastian ősi temploma, s tovább egy más, mellyet 
a monda szerint egy prot. angol királynő épitetett. Szemben régi epulet 
oszlop sorzatu folyosó fölött, jelenben ker. hivatallal, az udvaron kis 
szobor oszlopalzatján : Michaeli Prazotto Benemerito Civi ex. o. c. 
M D C X X X V T 1 I . Végre a várkapnn kivül viszont egy r. kath. régi tem
plom, ugy két kis kikötő halász- és kiesebb szállitó hajók horgonyzásaul, 
partjain a várfal alatt töredezett márvány kövek, csiga-kövület és lenyo
matok, mellyekbol pár példányt magamhoz vettem. 

A város közepén mintegy az élénk és vegyes piacs fölött, hol min
dent a török óha =zgrint mernek, kőlépcífikön fjlhnladva, látjuk OrColle-
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(jium Rkayusanumol, elöl kis szabad térrel, jobbról régi templom, faragva-
nyok és pár kis gúlával, jobbról katonai kórház. 

Bir a város egy kis színházat is két rend páholyzattal, a régi 6 
ezer embert befogadó szinte liarczok által lón lerombolva, jelenben 12kr. 
belépti dij mellett Stcfano Hidli kis társasága igen látogattatik. 

A dalmata nép törökös öltözetet hord, fekete hegyes czipőt, hosszú 
szőrharisnyát, fekete bőbu^yogot, nagy övet pisztoly és késekkel, czifra, 
arany sujtásos Ordltftkarót s ujjost, turbánt, öszvéren jártak, csibukkal 
kezükben, többnyire magasak g izmosak. A nő vörös hegyes czipőt, ha
risnyái, ránczolt szoknyát s kötényt, ujjost és kis vörös sipka fölött fejér 
főrtthát; köztök sok csinos arczu menyecske. 

Láttam egy albán tisztet is : fekete papucs, szőrharisnya, bő fejér 
bugyogó, dús öv, gazdag arany sujtásos kaftán, vörös fesz; oldalán kis 
kettős patrontás, görög karddal. 

A város nyugoti várfala mellett régi temető nyoma lapos sírkövek
kel, felírással kis korona alatt. 

Az égalj igen szelíd, jelenben is szintúgy meleg nyár elejü napok
kal, ez évben alig hullott egyszer hó pár óráig. Füge mandula, olajfa, jó 
fajta szŐló* dúsai) tenyészik, ugy»vadpálma B cactus is vadon. 

A levegő igen egészséges, eddigelő még ragály nem volt. 
Megemlítem végre, hogy itt pár magyar ember is van, u. in. nyu-

galm. és szolgálatbani tisztek s polgári férfiak. 
Iste: ö:uicl t. szerkesztő ur, holnap indulok a török fővárosba! *) 

M (. 

G a z d á k a t érdek lő r o v a t . 

A gazdasági cselédekről. A „Vasárnapi l'jság" hasábjain többször 
olvastam gazdasági gépekről, én is vettem tehát magamnak bátorságot, 
a gazdaságnál elkerülhetetlenül megkívántató olly erőről véleményemet 
előadni, melly erő nélkül a legczélszerübb gépek sem használtathatnak; 
— értem a gazdasági cselédeket. 

Ezen cselédek minőségétől igen sok függ a gazdaságnál, nagy 
anyagi és szellemi erő rejlik ezekben , mellynek czélszcrü felhasználása a 
gazdaság előmozdítására nagy sikerrel lenne, cs ezerek colonisatiójával 
felérne. 

Hogy mi módon lehetne ezen hasznos osztályát az emberiségnek 
legjobban felhasználni, s az ellenük való általános panBszt nagy részben 
megszüntetni, tapasztalásom és saját meggyőződésem nyomán megkísér
tem előadni. 

Kiknek közvetlen rendelkezésük alatt állanak a cselédek, s kiket 
általában „ g a z d a " néven nevezek, ezeknek van hatalmukban a cseléde
ket jóra vezérelni, ezek egyszersmind tanítói és nevelői cselédjeiknek. — 
Ennek következtében : 

1-ör. Legyenek a gazdák szorgalmasak és munkások, ezáltal cse
lédeiknek jó példát mutatván, ezeket is munkára ösztönzik. Ha a gazda 
sokáig alszih, a cseléd későn kel fel. 

2-or. Legyenek a gazdák szemesek, nc kerülje ki semmi figyelmü
ket , hogy rólok a cselédek azt mondhassák : „Hiúba teszek nála valamit 
roszul, mert ö azt megtudja.'• 

3-or. Mutassanak a gazdák figyelmet és szenvedélyt a gazdaságban, 
szeretetet a marhák iránt, és igyekezzenek a cselédben is szenvedélyt 
ébreszteni. Hol a gazda egykedvű és gondatlan, ott a cseléd, ha kezdet
kor szeuvcdélylyel végezte volna is kötelességét, látva hogy ez gazdá
jára hatással nincsen, később kedvét elvesziti, gondolván magában: 
„Ha le ne bánod, én sem bánom." 

4-er. Igyekezzék a gazda kézzeltöghatólag megmagyarázni cseléd
jeinek, hogy a jó tettnek jó sikere van, hogy a cseléd ne rettegésből, ha
nem meggyőződésből kövesse a jót és tegyen jó munkát. 

5-ör. Legyen a gazda rendes, a rend által könnyítetik a munka, 
ellenben hol rend nincsen s a cseléd nem tudja rendes teendőjét és 
semmi szerszáma sincsen rendiben, ott sok dolog mellett is kevés a siker. 

6-or. Szerezzen a gazda tekintélyt cselédjei felett, ez alatt nem
csak azt értem, hogy a gazda bírja rendeleteinek végrehajtását eszkö
zülni, hanem kdhetlen erkölcs, igazságszeretet és emberséges leereszke
dés által tiszteletet és megbecsülést szerezzen cselédjeinél maga iránt. 

7-cr. Legyen a gazda igazságos, kihallgatlanul cselédje felett ne 
ítéljen, cselédjeinek igért bérét adja meg, és pedig annak idejében, cse
lédjeitől csak a lehetséges munkát követelje, s ha Isten a vasárnapot 
vagy ünnepnapot pihenésre rendelte, ne irigyelje azt a gazda cselédjeitől. 

8-or. Szerezzen a gazda hitelt maga iránt, rendeleteiben követke
zetes, ígéreteiben szavatartó legyen, tudván ezáltal a cseléd, hogy 
gazdája akár igér, akár fenyeget, szavát megtartja. 

9-er. Legyen a gazda méltányos; ha cselédjeiben igyekezetet lát, 
ne hagyja azf dicséret nélkül, a jóviselctü [cselédnek méltányos kéré
seit teljesítse , e ez által a visszaélésektől is visszatartóztatja cselédjeit, 
mert ezek azt gondolják magukban : „Inkább kérek, tudom, ha csak lehet
séges megnyerem." 

lO-cr. >Tó tetteiért és igyekezetéért jutalmazza meg a gazda cseléd-

*) Szívesen vesszük ezentuli tudósításait ifjú tengerész hazánkfiának, a mik 
ezt megelőzték, azok kevésbe voltak érdekesek e miatt kénytelenúltunk azokat 
mellőzni. Rzerk. 

jeit, ezáltal kétszeres jutalmat nyer a cseléd : 1-ör. Látja, hogy igyeke
zete elismertetik. 2-or. Anyagi haszna is van. Legbővebb kamattal jön 
vissza azon pénz, nielylyel a cseléd értelmesen megjutalmaztatik. - Hi
bás eljárás, ha a gazda cselédjét azzal akarja munkára ösztönözni, hogy 
tetteit kevesli s azt nem jutalmazza, illy helyen a rosz cselédnek van elő
nye, mert az hanyag munkája mellett olly fizetésben részesül, mint a szor
galmatos cseléd, és a szorgalmatos cseléd is elromlik, gondolván : „Akár 
jól, akár roszul cselekszem, egy a fizetés, minek öljem tehát magamat?" 

11-er. A gazda cselédje iránt felebaráti szeretettel viseltessék, 
nézze a gazda cselédjét, mint olly embertársát, ki az ő munkáját köny-
nyiti és jövedelmét szaporítja; a cselédet ugy illik tekinteni, mint a csa
ládnak egyik hasznos tagját. 

12-er. Igyekezzék a gazda cselédjeiben becsületérzést ébreszteni, 
a szüntelen való szidás, becstelenités elfásitja a cselédet. A gazda a ren
deleteket szép szóval mondja meg és érthetően magyarázza, csekélysé
gekért a cselédjét mindjárt ne szidja, noha a legcsekélyebb hibát sem 
kell szótlanul hagyni, mert azt máskor is tartózkodás nélkül követnék el; 
akaratlanul elkövetett kisebb hibákért szép szóval kell meginteni, a na
gyobb hibákért, sőt a hol némi gonoszság látszik is, nem czélszerü a cse
lédet egészen megbecsteleniteni; —gaz, becstelen czimet csak olly cseléd 
érdemel, kinek javulásához nincsen remény. — Mutatni kell a gazdának 
a cseléd előtt, hogy őt a gazda becsüli, és azért becsüli, mert nem rosz, 
és ez által költetik fel a cselédben a becsületérzés. 

13-or. Fékezze a gazda heves indulatját; a gazda hevessége miatt 
a legártatlanabb cseléd is szenved, s ez által elkedvetlenedik. Mondhat
ják erre az önzők : „No majd még a cseléd iránt is mérsékelni fogom 
magam." — Pedig az ember az indulatjainak fékezése által teszi le az 
erény alapját, és ha a tanultabb s magokat müveiteknek tartó gazdák 
nem fékezik indulatjaikat, hogy kiválthatják egy tanulatlan és művelet
len cselédtől, hogy ez az erény útját, a jót kövesse? 

Ha a cseléd gazdája érdemelt tekintélyének hódol, szoros felügye
lés mellett visszaélésekre alkalma nincsen , sőt jó tetteiért méltányossá
got és megbecsülést tapasztal, s még jutalmat is nyer, akkor szolgálatját 
kedvvel teszi, és ez a kede azon varázs erő, melly a legsúlyosabb munkát 
megkönnyíti, és a szorgalmat kétszerezi, ha a cselédek ezrei, kik ked
vetlenül teljesítik kötelességüket, kedvre villanyoztatnának, mennyi erő 
szereztetnék ez által? — A botozás korszaka elmúlt, és most a kemény 
bánás helyett, az emberiebb és czélszerübb méltányos bánásmód és 
kedv-szerzés az eszköz, a cselédek munkásságára. Nagy öröm az egy 
gazdának, midőn estve cselédje bizalmasan és dicsekvőleg a jól végzett 
napi-munkával áll elő és a gazdájának megelégedést mutató kifejezésében 
megnyeri jutalmát. Illyenkor nyugodtan fekszik le a fáradt gazda és cse
léd, bízván amaz a jövőben is a cseléd munkásságában, s bizván ez a 
gazda megelégedésében és méltányosságában. 

Vannak igaz, megrögzött lomha, engedetlen és erkölcstelen cselé
dek, dc ezek kivételek és az illyenek mellőzésével is lehet cselétlet sze
rezni. 

Még ellenvetésül állitatik az is, hogy a cselédek gyermek-koruktól 
kezdik a ro3z ösvényt, — ennek azonban gyökeres orvosa a nevelés, de 
kitől függ, hogy a szegény tehetetlen gyermekek neveltessenek? nem a 
vagyonosabbaktól, a gazdáktól-e? 

Még a cselédek által követelt nagy bér ellen is van panasz, — pe
dig nem hiszem, hogy kellene valahol olly nagy cselédbért fizetni, melly 
a hasznot a szorgalmas gazdánál be ne hozná. 

Ezek előadása után tegyük mi, kik közvetlenül rendelkeznünk a 
cselédekkel, — szivünkre kezeinket, a vessünk számot magunkkal, nem 
hiszem hogy magunk is ne találnánk magunkban hibákat; — igyekez
zünk tehát hibáinkból kivetkezni és mutassunk jó cselekedet által példát 
tanulatlan cselédeinknek, ez által először Istentől rendelt felebaráti sze
retet fogunk gyakorolni, és másodszor anyagi jólétünket is gyara
pítjuk.— Költ Hosszúréten, jan. 14-én 1856. Szmrekorszky György, 

gazdatiszt. 

D r . E n t z F c r e n c z sa já t és a haza i kertészet b a r á t a i h o z . 

Mikor épen most 25 éve orvosi diplomám újdonságának egész nyer
sében választásomra hagyatott, hogy Bécsben maradjak-c segédnek, va-
lamellyik jó akaró, s híres tanítóm mellett, vagy elmenjek-e hazám egyik 
fő birtokosának jószágára csekély jövedelmű uradalmi orvosnak? szaka
dásig kinevettek ismerösiin, midőn az utóbbi után nyúltam. — Ok nevet
tek, — és én belőlem szerény állású, de sorsával igen megelégedett em
ber vált. 

Ilonunk egyik valóban kanaánszerü vidékére kerülvén, és merő 
ioldmiveléssel foglalkozó publicummal körülvétetvén, mód nélkül kifejlő
dött bennem a földmivelésnck velem született hajlama, melly azonban 
bokros hivatalombeli foglalkozásún és egyéb körülményeim miatt egye
dül csak a kertészkedésre szorítkozhatott. — Két urat szolgálni egy
szerre, nem lehet. — Ez igazság döntő elismerésérc jutottam nnnt egy 
18 év múlván; és akkor vettem meg Pesten a terméketlenségéről híressé 
vált vén Rákosnak egy kis darabját, és szövetségbe léptem néhány ba
rátommal azon szándékkal, hogy azok segitségével valami nagyobbszerü 
haszonkertészeti vállalatot életbeléptessek. — Oda hagyni bármi sze-



rény de biztos állást, s öntudattal a talajnak ismert silány minősége 
mellett egy nagyobbszerü kertészeti vállalat élére állni, — legalább is 
furcsának tetszett, — * intet kinerettek derekasan kik figyelmükre mél
tatták a dolgot. . 

Nincs Magyarországon rosz told s roszabbol a jobba barmi növény 
könnyen eltűri az átültetést: — ez eszmék szolgáltak vezércsillagul az 
uj pályán. — 

A vállalat sikerült, cs sok ezer számra növekszik vígan a csemeték 
minden neme annak területén. Már most harmad éve figuráltak a pesti 
terménykiállitáson 25—30 fontos káposzta- és a magok nemében gyö
nyörű carfiol-fejek,a más konyhakert-félék, sőt a gyümölcsnek különbféle 
mint egy 100 válfajra rugó szép példányai, mik mindannyian, akkor még 
csak három évi mivelés után, a méltatlanul rágalmazott vén Rákos ho
mokjából kerültek ki; — épen most a napokban pedig vettem az erdélyi 
gazdasági egyesület nagyon nyájas levelét, mellyben tudomásomra esik, 
hogy fanöveldcink terményei a közelebb mult őszi kolozsvári kiállításon 
ismét díszes elismerésben részesültek. 

A francziák egyik közmondása azt tartja, hogy az étvágy az evés 
alatt jelenik meg. Sok igazság van benne! — 

Mikor most harmadik esztendeje törekvésim némi sikere által neki 
bátorítva több jó barátom körében s jó kedvemben egyszer azt találtam 
állítani, hogy addig meg nem nyugszom mig ezen szép hazámat egy ál
talános nagyszerű kertté át nem alakitom — kineveltek isméi derekasan, 
ég jól is tették, mert cz világos képtelenség, leginkább akkor, ha az em
ber alatta többet lát, és ért, mint azon feladatnak valósulását : hogy ha
zánkban is a csekély földbirtok okszerű mivelés alatt olly sok hasznot és 
gyönyörűséget hajtson, valamint azt Würtemberg, Holland vagy Bel
gium' virányain a szorgalom és szakismeret titkai segitsége mellett teszi. 

Mivel azonban én sem a sast, sem az oroszlánt zászlóm jelvényévé 
ki nem tűztem, hanem a hangyát, — és a korállférget, melly lassú de er
nyedetlen működése utján szigeteket, sőt világrészeket is alkotni képes: 
neki indultam állitásom kivitelének, minden képtelensége daczára is. 
Azért léptettem életbe haszonkertészeti tanintézetemet, hogy bele ne 
vénüljek, vagy hogyha valamikor czélom felé tartó kocsim felfordulna,— 
az azért a magam" ki fordultává] soha útjában meg ne akadjon. Hadd 
törje be a paradoxon fejét a kezeim alatt folyton növekedő friss sziklák
nak szilárdságán! — Azért tartok előadásokat a pesti képezde tanon-
czainak. hogy körtök minden falu számára a kertészetnek egy-egy apos
tolt fel avassak. — Azért firkálok — ha az ásót nem forgatom, — hogy 
hazám minden családja keblében egy — ha szoknyás, lm nadrágos ker
tész-bojtárt megnyerjek. — Azért nyújtom alá- és fölfelé őszinte indu
lattal, és mindenki elé jobbomat, ki az euyirahez hasonló érdekben a ka
pát, a kertészkést vagy a pennát forgatja : mivel benne nem vetély-ha-
není munkatársamat tekintem és becsülöm. — Nyilatkozom pedig azért 
minden formalitás mellőztévcl hazám nagy közönsége előtt illyképen, mi
vel személyem és szakom ügye bennem egygyé forrt s egymástól cl nem 
választható ; — s le elvégre rakom azért a most rendesen megindítandó 
kertészeti füzeteimben mind azt, a mihez c szakban értek, hogy a távol 
levőkre is, — ha nem is telegraph, de legalább vasúti gyorsasággal szint
úgy hathassak, valamint azokra, kiket egyenesen élő szóval,a közös czél-

felé útnak indítok. i i v 
De mind a mellett nincs menekvés, es megis csak rajtam száradjon 

az utóbbiak gúnykaczajja ? — rajtam bizony minden irgalom nélkül! — 
De miután bármi", — a mi a szellem müve, az idő súlya alatt porba el 
nem merülhet; biztos még is az eredmény hazámra nézve; 8 azért nem 
t iáitok, söt már most komolyan mondom ki : „Magyarországnak ez ulon 
kétségkívül gyönyört, kertté kell alakulnia!" — ha bár csak néhány század 
múlván az ébredésre költött gzellem, más végrehajtó formák alatt ülné is 
meg diadalát! . , 

' A„Kcrtészeti Füzetek"megjelennek eszerint evenként négyszer egy
egy 5 ives fűzetben, B a cs. kir. posta utján keresztkötésben küldetnek 
szét minden további költség nélkül a t. cz. előfizetők házához. 

Az első fűzet megindul : jövő martiusban. 
Az előfizetés megnyittatik mai naptól fogva, mind a négy füzetre 

bérmentesen és a házhoz küldve 2 ft. .30 krjával pgő pénzben. Legegy
szerűbben a mellékletül ide csatolt levél utján, „Dr. Entz Ferencz, Pes
ten" czim alatt. , . , , . , • t i 

Előfizetést elfogad ezenkívül minden cs. kir. postahivatal, vagy a 
„Gazdasági Lapok" szerkesztősége (tillöi-ut, a gazdasági egyesület köz
telkén), és végre személyesen a szerző, a pesti fanöveldebcn (kerepesi 
vámház közeieben). 

gf^r" Azon t. előfizető urak, kik netalán a már tavai megjelent 
három füzetet is birni kívánnák, megtehetik ezekre is egyúttal a megren
delést, egy-egy fűzetért 30 kr., vagy mind a háromért 1 ft. 30krt. pengő 
pénzben'beküidvén, melly áron nekik a készmű azonnal, kereszt kötés
ben, ugyan postai uton bérmentve házukhoz fog küldetni. 

Megéretnek a t. cz. előfizető urak, hogy a kényelmük kedvéért 
ide csatoft előfizetési leveleket, bérmentve, minél elébb beküldeni szíves
kedjenek, hogy a szükséges kiállítási intézkedéseket haladék nélkül végre 
lehessen hajtani. 

Gyűjtő postahivatalok és Ügybarátok, minden 10-ik előfizető utan, 
egy tisztelet példányról rendelkezhetnek. 

V i d é k i h irek 

Nagybánya. Nagybánya, hazánk egyik legkiesb látkörii kisvárosa; 
bércze, hegye, völgye, erdeje, ligetje, népkertje, bányája, forrása, ró
nája, vize,8 igy mindene van, mi vidéket regényessé — régi és uj emléke, 
váromladéka, nagyszerű pénzverőháza, crezzúzdája, puskapormalma, 
temploma, páratlan tornya, kertje, szőlője, nagyszerű gyümölcsöse, tiszta 
négyszögű piacza, széles utczája, sétatéré, fürdőháza, mi várost széppé 
tesz. 

Minden nagyobbszerü városnak meg van bizonyos sajátsági bélyege, 
ugy c kis városnak is. A z eredetiség pedig mutatkozzék bármiben, a leg
drágább kincs. Londonnak eredeti bélyege — ugyan kérem, már mire-
való az a mosolygás? — a zöld parkok és sepaarek, Parisé a mesterséget 
lehelő passageok, Berliné a gyönyörű hársfasor, Bécsé a bástya és glacis, 
Ilaagáé az utczai erdőszakaszok, Pesté a múzeumi fasorok (leendnek) és 
Nagybányáé a — vastag zsákok. E város régibb szász lakosai, földalatti 
csatornákon vezették ki a vizet pinczéikből, ők az alatt, teremtő genia-
litásuknak ezen csodáját becsületes néven „vaszszer zach"-nak hivák,ezt 
aztán apáink, némi hangegységnél fogva, vastag zsáknak keresztelték el. 
Ezen vízvezeték az egész város alvilágán keresztül kigyózik, levén neki 
majd mindenik utczában egy-két kútalaku szeme *). 

Ha jelen közleményünk első tárgyául, a vastag zsákok által össze
kötött borospinezeket is felemlítettük, illő, hogy borainkról is szóljunk 
valamit. Az idei bortermés, mennyiségre nézve középszerű, minőségét 
illetőleg azonban ollyan, minél tökéletesebbet, emlékezetünk óta (már 
tudniillik a mi emlékezetünk óta) aranykeblü hegyeink nem termeltek. 
Tegnap egy bizalmas körben, régi tapasztalt gazdák hosszas vitatko
zás alá bocsátók a szőlőmivelés és pinczekezelés szokásait. Engedjék meg, 
hogy e tárgy körüli nézeteinket mi is itt nyilvánosan elmondhassuk. Ta
nulni nem szégyen, nekünk pedig vélelcteink közlésére ösztönül szolgál 
azon körülmény is, miszerint a tisztelt urak, nem annyira a lényegben 
mint ennek részleteiben puhatolták a hiányokat. — A bortermés végett 
hegyeinken mivelni szokott szőlőfájok végetlen sokfélesége azon egye
düli főok, melly szőlőmivelésünknek a bor minőségé^ lényegesen be
folyó hibáját képezi, és kétségbevonhatlanul azt okozza, hogy boraink 
állandó jellemet nem nyerhetnek. Ama sokféle szőlőfaj különböző idő
ben érvén meg, soha nem lehet — a mi vidékünkön legalább igen-igen 
ritkán — szüretelni a nélkül, hogy érett, túlérett, rothadt, vagy éretlen 
szőlőfejek ne képeznék a termést. E körülmény a termés minőségét, és 
a bor állandóságát tetemesen silányítja, és silányitani fogja mindaddig: 
mig gazdáink az érett és éretlen gerezdek különválasztása okszerűségé
ről kételkedni birnak. Ehhez járul még azon hiányos, és józan ok által 
épen nem indokolható hegyi szabály is, miszerint a szüret egész hegye
ken egy napon cresztetik meg. A külföldi szőlősgazdák.-kikkel a művelt
ség és iparos fejlődés által előidézett józanabb felfogás, ideje korán meg
ismertette azon szőlőfajokat, mellyek boraik jóságának alapját, és mara
dandó becsét képezik — szőleikct csak is olly fajokkal ültették át, mely-
lyck lehetőleg ugyanazon időben érnek. Hasonló átalakítás által nyer
ték meg a leghíresebb franczia és dél-németországi, spanyol, olasz és 
rajnai borok kellemetes zamatjok állandó jellemét. Tehát: „ha hasztalan 
vesz munkánk, vádolnunk kell a mivelést és nem a földet!" 

Egy fényképész (photograf) mutató előttünk, innen is onnan is 
összegyűjtött bizonyítványait. Egyik emléklapon ez állott : „Courage 
inon ami, c'est que partout un charlatan trouve des dupes" némi za
varral vallani be, miként az olasz nyelvet nem értem, mig a nagy mű
vész, erősen sajnálta, hogy csak angolul és francziául beszél tökéletesen. 
Megígértem azonban, hogy a lefordítást valami uton eszközölni fogom. 
O várva várja. Kérem önt szerkesztő ur !? **) Higyje el kegyed, 
ez betűről betűre igy történt, tatárkacsákra nem járunk vadászni. 

Az előfizetési ivek nagyban járják. Ott, hol nemzetiségi érdek áll 
elé, e város lelkes népe, mindig előtérben szerepelt. Buzdítok sem hiány
zanak. Egyike a leglelkesebbeknek L* Gy* ur * * * ) , kinek nevét, önök, 
és más irodalmi vállalatok kezelői, szíves elismeréssel nézendik gyűjtőik 
sorában. 

Városi hatóságunk dicséretes buzgalmánál fogva, elemi iskoláink 
az idén kettővel megszaporodtak. Helycsen uraim, tegyünk az utókor
ért. Mi lenne a jövő nemzedékből, ha ahhoz nem is kezdenénk, mit hasz
nálhatni nem reménylünk. Tegyünk a mennyit csak lehet az utókorért, 
ha ezekért nem, tegyünk hazánk becsületeért. Embert, ki sem hazát 
szolgálni sem embert boldogítani nem kíván, ki sem hazát sem embert 
nem szeret, képzelni sem tudok. Cselekedjünk, mert élet csak a tett, 
mert csak a tettnek van emlékezete, mert az emlékezet a maradéknál a 
legfoganatosb tanács, 8 egyedül ez szül benne hűséget az ősökhöz. K . V . f ) 

* ) Levelezőnk itt egy kicsit kikel ezen szemek ellen, mivel bogy az ember 
könnyen bcléjök botlik. A kinek szeme van, ne hágjon a más szeme'be. Egyetlen or
voslása e bajnak, hogy nézzen kiki a lába alá. S z e r k . 

* * ) Szolgálunk a fordítással. „Bátran barátom, a csaló nyegle mindenütt talál 
bolondjaira," ez ugyan elég szép rckomendáczio. S z e r k . 

* * * ) Ki ne irjuk az egész nevét a derék férfinak,mert akkor egy év alatt meg
szökik Nagybányáról. S z e r k . 

f ) Viszontalálkozásig. S z e r k . 



Iskolai és egyházi ügyek . 
A B. Szűz szeplőtelen fogantatása ünnepélyének emléke. Spiritus, 

ubi vult, spirat. — A nemes, vallásos érzelmekkel tündöklő, s Isten sze
rététől áthatott kebel talál időt, helyt és alkalmat azok kitüntetésére an
nál élénkebb alakban, mennél bővebb kezelési anyaggal ruháztatott, föl 
a minden jók osztogatója által egyéb osztályosai fölött, hogy magasztos 
érzetei-s tetteiben maga is boldoguljon, másokat is boldogitson: nem kü
lönben annak imádasára s dicsőítésére járuljon, boruljon és hódítson, kit 
az ő szentéiben és választottjaiban mindenek fölött megillet az áldás, di
cséret, dicsőség és magasztalás kezdettől fogva mostanig, s mind örökön 
örökké. 

Illy ékes jellemre ismerünk honunk és vallásunk azon magas ál
lású férfiában, ki a közel lefolyt év utó hónapi közt e köriratot bocsátá 
illetői közé: 

„862. Bécs, september 8-án 1855. Körirat. F. é. decemberhó 8-án 
az az bold, asszony fogantatása ünnepén egy éve leszen annak, hogy a 
Bold. Szűznek szeplőtelen fogantatása a kath. egyháznak elhatározásánál 
fogva hitágozatul kimondatott. — Minthogy ezen magasztos elhatáro
zás óta a fentebbi ünnep most először fordul meg : kivánoin, hogy emlé-
keztetésül annak nyert magasb jelentőségérc, s az egyház e beli határo
zatára az említett napon a leginkább szűkölködők közt uradalmaim hely
ségeiben az illető lelkészek hozzájárulásával adakozások osztassanak ki, 
melly végre körmendi uradalmamban összesen háromszáz nyolezvan öt 
forintok pengő pénzben utalványoctatnak. 

A kiosztott részösszegek mindegyik uradalom által főpénztáramra 
számitatni, - a kiosztás teljesítéséről annak idejében jelentés tétetni ren
deltetik. — Herczeg Batthyányi Fülöp m. k." 

£ nagy férfiúnak méltó tisztjei lelkiismeretes készséggel és vallásos 
buzgósággal jártak el bizományukban. 

Boldogok, kik az igazság igéjét így megtestesíthetik, de még in
kább, kik szivükbe veszik, megőrzik és felkeltik azt! Nevük az igazság-
gel együtt élni fog a nemzedékek örök hálás korszakain! 

Óhajtanék, mert anyagjában vagyok, más alkalommal is találkoz
hatni uraságoddal e téren, addig pedig vagyok és maradok több társakkal 
hív előfizetője. — Lajos-Komáromban. Kttkacz István, k. leik. * ) . 

T á r o g a t ó . 
y— A peetvárosi plébániának évek előtt egy jámbor adokozó bizo

nyos összeg pénzt hagyott egy szentháromság szobor felállítására. Ez 
összeg idő multán nagyra növekedett, ugy hogy ma már elég arra, hogy 
egy nagyszerű költségeit fedezze. Meixner becsi szobrásznál azért meg
rendeltetett s már munkában is van egy 10 ölnyi magasságú góthizlésü 
szentháromság oszlop, melly a házsorok vonalában az aldunasoron a plé
bániatemplom előtt leend felállítva. 

y.— Havas k. tanácsos kiadta utazása leírását, mellyet a mezőgaz
daság, bortermelés és selyemtenyésztés érdekében Német-, Olasz- és 
Francziaországokban tett. 

F u r c s a s á g o k . 
E verseket következő levél kíséretében vettük: Tisztelt szerkesztő ur! 

Azt vettem észre, hogy ön nagyon szereti a jó verseket de tán még job
ban a roszakat. Ebből az indokból küldök én is a „Vasárnapi Ujság" 
számára három jó poemát, hanem — mivel én roszat sem nem akarok, 
sem nem tudok csinálni, — küldök nagyon jókat. (Vivát!) 

Hanem az Istenért! velem ne bánjék ám ugy, mint a többi collé-
gámmal! mert én, mint e románczokból is ki tetszik, igen érzékeny va
gyok ; és nem állok jót magamért, hogy vagy rögtön elájulok, vagy pe
dig rögtön Pestre megyek, öntül épen ollyan elégtételt kívánok, mint a 
minőt, a monda szerint, egy bécsi ur a fiakker által elkövetett, és bevá
dolt vétségért, az elégtételt adni nem akaró birokon vett. Egyszóval : 
itt a halhatatlan mű tessék azt közölni. 

Majd el is felejtem, hogy ha még sért ön — azzal bosszulom meg, 
hogy minden postán egy-egy puttón nal küldök. Azért tanácslom, hogy 
e kevéssel beérjél **) — Isten vele! h'ákáry. 

É r z é k e n y r o m ú n c z o k. 
/. A szerelmes bokréta. 

Mint a fáin jó suvix 
Olly sötét az éjszaka. 

Marczi iiríi egyedül 
Nánikához ball&ga. 

A kapuhoz sompolyog : 
— Bácsos annak ajtaja — 

Ottan vár, ha vár, híven 
Nánika az urfíra. 

Az urfinál iszonyú 
Illatos vírágbukét, 

— Náni hol vagy ? suttog és, 
Hallgat és néz szanaszét. 

Gyönge léptek hangzanak, 
Rács ajtóig csendesen. 

„Fogd e bokrétát hiven 
Es e csókot kedvesem." 

Csókját elfogadta ő 
Rácsok hasadékin át. 

S egy falásra elnyelé 
A szerelmes bokrétát. 

Tornáczból a gazda fenn 
Kiabál nagy mérgesen : 

„Ott a borja a kapun ! 
Nem köti meg senki sem!?" 

• ) Mindenkor igen szivesen Tcendjük becses tudósitásait. 
•*) l»e csak küldjön többet majd inkább megsértjük egy k .icsinvt. Szerk. 

II. Nagy, nagyobb, legnagyobb. 
Megy a juhász szamáron 

Földig ér a lába 
A kis csacsi mendegél 

Az anyja nyomába. 

Mint egy komparáczíó, 
Mennek, mennek hárman; 

A kis csacsi szomorún 
Gondolja magában: 

„En is elég nagy vagyok, 
(Bár nagyobb lehetnék!) 

Hanem az én jó anyám 
Nálam is nagyobb még. 

Legnagyobb szamár pedig 
Gazduram közöttünk. 

Mert tudom, hogy a nejét 
Eldöngetni jöttünk." 

///. Hideg és meleg a szerelemben. 
Olly hideg vau, hogy, mint Bernáth Gazsi mondja, 

„Még a kis gyermek is ködmönben születik," 
Marczi úrfinak de mégis más a gondja 

A rácsos kapunál most is leselkedik. 

Ö se bánná mostan, hogy ha ugy teremne 
A suba gallér is, mint az ember terem. 

S szellős frakk hegyébe, ebbe a hidegbe 
Suba, avagy guba születnék hirtelen. 

Ámde mind hasztalan, csodák nem történnek 
Csak költők születnek, de köpönyeg nélkül, 

Minden csontja, bőre didereg szegénynek 
A foga is vaczog a kegyetlen széltül. 

Náni meg nem jöhet, mert most fűteni kell, 
Igy bánik a rosz sors emberi szívekkel. 

Az egyik majd megfagy oda kinn a hóban, 
A másik majd meggyúl benn a kályhalyukban. 

A <i o ni a. 
x. A hazatért baka igen sokat beszélt Talianorszógról fóldieik-

nek. A többek közt fclemlité, hogy Mántuában ollyan nagy templomba 
jártak kirchenparádéra, miben az ő alföldi falujok minden házastól 
elférne. 

— Hát a tornya milly magas lehetett annak a nagy templomnak? 
— kérdi egy hallgató. 

— Hát csak annyit mondok felőle, öcsém, hogy mikor a tetejét 
sindelezték, az ács sindelcző baltáját leejtette, mig a földre ért, kirodhatt 
a nyele. 

Szerkesztői mondaniva lók . 
18ö. A tolvajokat, madarakai, puskákat, vadakat meg leket-e kötni ? 

Meg bizony : lánczczal, meg kötéllel. Fölösleges erről értekezni. Ollyan 
emberrel, a ki a babonás megkötésekben hisz, ne is álljunk szóba. 

187. Emlékezet Marmarosbál. Igen szép és tiszteletre méltó érzel
meket tanúsít, de már elkésett; hamarább kellet volna küldeni egy hét
tel. No, majd esztendőre. 

188. Néhány tavalyi előfizetőnk kérdés tett az iránt, hogy miért 
nem kapta meg a „Politikai Újdonságok" tavalyi 52-ik számát? Ennek 
az az oka, mert a „Politikai Újdonságok" tavaly az év 2-dik hetében 
indulónak meg, és igy azokra nézve ez az év szökő-esztendő volt, csak 
ötvenegy hét volt benne. Az ideiben már ötvenkettő lesz. 

189. Szöllösy életrajza beküldőjének — saját kívánatára — előle
gesen is megmondhatjuk, hogy hasonló dolgok lapjainkban nem közöl
hetők, és igy ezzel a kitűzött jutalomra pályázni világos eredménytelen
ség volna. 

190. Farsang idején és Magyarország 1458-ban. Versekben három 
dolgot keresünk : rímet, mértéket és gondolatot. A beküldött müvekből 
ez mind a három hiányzik. Sem művészi, sem népies alak nem található 
bennük s az eszmék nagyon köznapiak. Költőre mindig ráfér egy kis 
emelkedettség, akár mi tárgyról irjon is. Mikor azt mondjuk, hogy a 
költő járjon a földön, nem mondjuk egyúttal azt, hogy járjon a sárban. 

191. A természet parancsa. Novella. Kérjük tisztelt munkatársun
kat, hogy számunkra igen rövid novellákat készítsen, mert a hosszú mun
kák nagyon czélszcrütlenek ránk nézve. 

192. Gül Alme, szerzőjének szinte a fentebbi sorokat ajánljuk 
figyelmébe. A Vasárnapi ujság hetenként egy íven száz féle dolgot kény
telen adni, hová legyen benne akkor egy két három ivre terjedő elbe
szélés? 

193. Spanyol tüzelőfa .- közöltetni fog. 
194. Az abrudbányai közlemények egy része nem ollyan, a mit ta

nácsos volna közleni. 
195. Kis Károly. Ballada. Tárgyánál fogva nem adható. 
19(3. Ismerjetek meg engem stb. Szeretnénk önt jobb versekről meg

ismerni. 
197. Őszinte szacak. Hiszen utoljára az is őszinteség, ha az ember 

valakinek a parapléval végig vág a fején. 
198. Bebizonyítása annak, hogy vannak helyek Magyarországon, a 

miknek a trágya inkább árt, mint használ. Hlyen helyeket mi is isme
rünk, például ártalmas a trágya az utczán és a kemenczében. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 
Kiadó-tulajdonos : IIrrkrnast Gusztáv. — Nyomtatja Lnnderrr és Ilrckrnast, egyetem-uteza 4-dik szám alatt Pesten. 




