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

postai uton a ..Politikai újdonságokkal" együtt csupán cenk 3 tt. pp. Az előfizetési 
dij a „Vasárnapi Ujság" kiadó-hivatalához (egyetematcza 4. §z.) bérmentve utasítandó. 

Értekezés. 
„A kis birtokosok jóllétének előmozdításáról." 

K E N E S S E Y K Á L M Á N T Ó L . 
(Folytatás.) 

Kn a kérdést igen egyszerűen akarom tárgyalni, - megvallom ollyan 
formán tűnik nekem föl megfejtése, mint amaz adoma Columbusról, ki a tojást 
az asztalon aként állította meg, hogy egyik végét jól lekoczintván, annak a 
megállhatásra egyszerű alapot szerzett. 

— Nem azért hoztam föl e példát, mintha elég szerénytelen volnék ma
gamat egy olly történeti nagy névvel húzni párhuzamba, kitől millió mér
földnyire állok semmiségem érzetében; — de ki azt hiszi, hogy e kérdést ra
gyogó theoriákkal, váltórointákkal és gépek ajánlgatásával lehet megoldani, 
bizton merem állítani, hogy az nem forgott a nép között, és nem ismeri a kis 
gazdaságok valódi hijányait, s annak előadása nem lehet népszerű, tanácsa 
nem lehet elfogadható, s ha elfogadható lenne is, nem lesz, legalább még igen 
sokáig, kivihető. 

Á ki a magyar gazdának hasznosMitasitást akar adni, annak tudnia kell 
mindenek előtt, hogy a magyar gazdának pénze nincs beruházásokra, tudnia 
kell, hogy földje nagyobb részt kizsarolt; ismernie kell hajlamait a nomád 
gazdászathoz, ismernie kell életmódját, életnézeteit, erényeit és hibáit, és 
midőn mind ezt tudja és ismeri, akkor, de csak akkor adhat neki tanácsot, 
ollyat, mellyet ha megfogad sükere lesz, s nem fog elkedvetlenülve a régihez 
visszafanyalodni. 

A ki hazánk kis birtokosai gazdaságait figyelmes szemekkel áttekin
tette, első pillanatra látnia kellett, hogy azok, kevés kivételével bizonyos né
met ajkú telepitvényeknek, szomorú képét mutatják az elhagyotságnak, vagy 
jobban elmaradottságnak. 

Ha biztos statisticáját birnók az ország termelésének, a kis birtokok át
lagos termését a 3—4 mag között fogná mutatni az. 

Már pedig hogy 3—4 magos termés mellett a mindennapi kenyéren ki
vül alig lehet egyéb jövedelme a kis birtokosnak, azt hiszem olly kézzel fog
ható, hogy. magyarázni sem kell. 

Francziaországban egy 1 6 0 0 öles holdon l l a / , u ausztriai mérő buza és 
99/io r o z a terem, mig Angliában ugyanazon téren 22' / ,„ mérő buza és 18V;o 
rozs. — Azért hoztam tol e helyen Francziaországot is, hogy láttassam, mi
ként ott is, hol nálunknál jóval magosabb fokonn áll a mezőgazdászat, meny
nyivel csekélyebb termés esik az őszi gabnából egy holdra, a földmivelés ma
gas lépcsőjén álló Angliához képest. — vagyis Anglia épen kétannyit ter
meszt egy holdon, mint Francziaország s majdnem 2 ' / , annyit mint Magyar 
ország nagyobb része. 

Ott aztán van a gazdának a mindennapi kenyéren kivül, életkényei 
meire is költeni valója, szóval ott van jóllét a gazdavilágban, pedig az an 

gólok sem varázslók ám, sőt ők egy igen természetes nemét viszik a gazda
ságnak, mellyet magyar földön is elérhetni vagy legalább megközelíthetni. 

De mi lehet mégis a főtényező, mi az alapja Anglia e magas átlagos 
termésének? — mert hogy jó rosz fúld, melly Angolhonban búzával elvette
tik, átlagosan 22 '/,„ mérőt adjon holdanként, ez mégis felette nagy eredmény, 
főleg miután tudjuk, hogy Angliának nagy része olly földminőséggel bir, 
mint ezt egy legközelebb Angliából haza érkezett érdemes gazdatársam is 
bizonyító, hogy mi magyar gazdák az ekét se mérnők bele vetni, főleg olly 
czélból, hogy abba búzát vessünk; aztán mi legtöbb, milly hihetetlen meny-
nyiséget kell akkor adni egy hold jó földnek, ha a silányabb föld holdján is 

:.. mérőre pótolja ki az átlagban, igen is sok holdnak kell Angliában 30 
mérőn felül is teremni, a mint hogy hitelt érdemlő irók és tanuk bizonysága 
szerint terem is. 

Mi lehet hát, ismétlem, főoka Anglia e roppant eredményeinek? felelet: 
roppant tökéin s rendit bet len vas szorgalmán kivül népének, egyedüli ténye
zője e nagy termési eredménynek a trágya s a józan vetés-váltás tudománya, 
melly olly sorral következteti a növényeket egymás után, hogy azok által a föld 
termő ereje nem hogy kizsákmányoltatnék, sőt inkább neveltetik. 

Es mi tőoka annak, hogy Kanaán-hirű kedves magyar földünk csak olly 
gyérén jutalmazza a szántóvető fáradságait, felelet : a trágyahijány. 

S a trágyahijány ismét honnét ered? Természetesen onnét, hogy kevés 
a marbánk, s e kevés is roszul tartott, tavasz nyiltától a zúzmaráig ugaron, 
rosz legelőn, tarlókon, kukoriczaszárbnn teng, s ha istálóra szorul is, csak 
roszul elrakott polyva s k u k o r i c z a 6 z á r , vagy szalma a fő eledele. 

Hogy is legyen hát trágyánk illy eljárás mellett? Illy kezelés mellett 
lég ha tengődünk, azon állapothoz képest, mellyet okszerű eljárás és na-

Íryobb szorgalommal, melly a nehézségeken diadalmaskodni tud, előidéz-
letnénk. 

Jrlogy egy birtok kellőleg jutalmazza a művelési fáradalmat s kiadáso
kat, hogy jól álló gazdaságnak mondathassák, szükség hogy 6 —8 év alatt át-
trágyáztassék; ha ennyi év alatt át nem bírjuk trágyázni földünket, szegény 
marad az és szegény lesz a gazda is. — Pedig valljuk meg. hány illyen gazda
ságot ismer bármellyikünk is környékében, tudom igen igen keveset, sőt 
igen sokon közülünk egyet sem fognak mutathatni. — Mig a külföldön, csak 
azt a gazdaságot tartják gazdagnak, vagy is jól állónak, melly minden 3 év
ben megtrágyázza földjeit, sőt a mesterséges trágyaszerekkel, számos gyárai 
s tengerparti fekvése által bővölködő Belgium, a kis gazdaságok ama fényes 
példáuyképe, minden évben minden földjeit megtrágyázza, egyik táblájára 
istálói trágyát visz, a másikra olajpogácsát, a harmadikra hamut, a negye
dikre guanót vagy chilisalétromot, az ötödikre fésűsök forgácsát, a hatodikra 
márgat, a hetedikre meszet, a nyolezadikra gypszet, a kilenczedikrc tenger 
savat, a tizedikre rothadt rongy-és szemétkeveréket, a tizenegyedikre vízzel 
feleresztett trágyulevet, a tizenkettődikre iszapföldet, mellyet árkok vagy 
tavak fenekéről szedett föl. — Azért számláltam ennyiféle trágyaszert elő, 
hogy sok gazdatársam figyelmét,—ki istálói trágyáján kivül más javító szerről 
tán tudomással sem bír,— a körülötte levő, elmellőzött s haszonnal alkalmaz
ható trágyákra vonjam, mellyek felhasználása által csürjét gazdagíthatná. 

Természetes, hogy olly kezelés mellett, minőt a szorgalmas belga alkal
maz , bizonyosan csak gazdag terméseket lehet várni, s hogy mi ennyire csak 
kissé téresebb gazdaságban is nem vihetjük viszonyainknál fogva, jól tudom, 
de szükségesnek láttam egy futó pillanatot emelni Belgium felé, hogy ma
gunkba szálva gondolkodóba essünk a felől, ha valljon igaz-e hát, mint ren
desen tartjuk, hogy ha egyszer megtrágyázzuk földünket, 12 évig felé se kell 
tekinteni javítás végett. — S még hagyján ha csak tizenkét évig kellene is 
földünknek szomjazni a trágya után, a legtöbb gazdaság 20—22 sőt 30 éven 
át is alig bírja átpaprikázni földjeit. — Mit szólnának ehhez a belgák, ked-



vea hazámfiai, fejüket kiheUstleuül foguák csóválni éa csodálkoznának azun, 
hogy mennyire kimerithetlen áldott főiddel birunk, hogy illy tatárszerü eljáráa 
mellett, mind egy szálig éhen nem veszünk el. 

Ne higyjük azonban, hogy az örökös zsarolás által minden harmad éves 
nyugasztalás mellett is örökké tartson a föld termő ereje, intő például áll 
előttünk, Éjszak-Afrika, kis Ázsia és Sicilia példája, mellyek a hajdan világ 
gabnatárházai voltak, s a folytonos zsarolás által nagy részben terméket
lenné lőnek, melly terméketlenséget Davy nevü hires angol tndós főleg a 
gabnatermésre nélkülózhetlenUl szükséges phosphor és mészsavany hijanyá-
ban keresi, mellyek, legalább az elsőbb csak a közönséges istálló-trágya által 
is pótolhatók lettek volna, ha időről időre a javitás el nem marad. 

De elvonva e tán messze példától, elég a mostoha való is, elég ha le-
vertten kell látnia a kis gazdának, hogy a 8, 4, sőt 5 magos termés is csuk 
háznépét képes a lehető legszeréuyebben táplálni, éa se testi, se lelki élveze
teire, a cseléd, az adó és a kamat levonásával mi sem marad. — Holott ha 4 
— 5 magos jobbacska termésünkkel már valahogy kijövünk, ha 2 2 ' / 1 0 mérő 
búzát nyerhetnénk holdainkról nem természetes-e, hogy 10'/,,, mérő mostani 
bevételünkön felül maradna még, mi 10 hold buza vetésnél már 500 s néhány 
pengő forintot tenne, s ebből aztán kerülne egy pár fillér az árva magyar 
irodalom pártolására is, mig jelen helyzetünkben alig lehet csodálni, ha min
den krajezárt meg kell forgatnunk mielőtt kiadnánk. 

Nem kell elcsüggedni egyik kis gazdának is szűk birtoka felett, csak 
ernvedetlen szorgalom, és józan értelem vezesse lépteinket, — hiszem azt 
sem tudja a századik sőt ezredik is kihasználni a mivel bir, s igy nincs joga 
többet kivánni addig, mig azt mije van a termelés legfőbb elérhető fokára 
nem emelte. 

Ki a mult évben a jeles, s minden gazda községben járatandó s olva
sandó gazdasági lapokat figyelemmel olvasta, nem vette-e észre, hogy van 
Angliában a többek között egy gazdaság, 40 magyar holdból áll,-gazdáját 
Telfernek hívják,-mellynek tiszta jövedelme 8000 pengő forintra rúg. 

Igaz, hogy illyen gazdaságot nem mindenkinek áll tehetségében felállí
tani, elég sajnos, hogy hazánk tehetösbjei, kicsinyben bár, de példa végett iá 
még meg nem kisérték, — mert e gazdaság gőzerővel hajtott erőmű segé
lyével a birtok minden részében érez csőveken vezeti el vizzel kevert hig 
trágyáját, s minden nap képes 5 —fi holdat trágya esővel bevizipuskázni. — 
Aztán kaszál is egy évben 6-szor, 7-szer, folytonosan istállón tartott nagy 
számú tehenei számára. — Nem is egyébért hoztam fel e példát mint egyedül 
azért, hogy lássuk mire nem képes az emberi ész és szorgalom, mig mi 40 
holdról szívesen megelégednénk 800 váltó forint tiszta jövedelemmel, addig 
egy angol ember ugyan annyi térről 20,000 váltó forintot tud kipréselni. 

Es mivel láttuk a felhozott példából, hogy a trágyával minő csudát 
lehet véghez vinni, látnunk kell azt is, hogy hátramaradásunk főoka a trá
gya hiány. 

8 ha rendszeresen akarunk csak némileg is értekezni a pálya kérdés 
felett, értekezésünket meggyőződésem szerint e főpontok szerint kell taglalni. 

Az l-ső czikk szól a trágyáról, még pedig 
a) annak minél nagyobb mértékbeni előállithatása, 
bj az istállózás s annak segédeszközei, 
c) a luezerna, steijerhere s burgundi répa stb. mivelése. 

A 2-dik czikk szól a czélszerü földművelés és műveleti eszközökről. 
A 3-dik czikk a tagos birtok s a vetés váltó gazdaság előnyeiről stb. 

/. A trágyáról. 
Hogy mi legyen a trágya olvasóim előtt hosszasan fejtegetni felesleges

nek találom, mi e szó alutt közönségesen istállói trágyát, vagy is barmaink 
rendesen szalma alommal felfogott hulladékait értjük. 

Szorosabb értelemben azonban trágya minden ollyan anyag, melly a 
földre alkalmaztatván, a növényzetet elősegíti. — A földnek kiélt olly alkat 
részeit, mellyek a növények életére s diszlésére nélkülözhetlenek, pótolván. 

És illyen trágyaszer, mint már fentebb is érintem, igen sok van, az ál
lat, ásvány és növény világban, ámde mi körülményeinkhez képest, még ed
dig, olcsóbban csak az állati és növény trágyához juthatván, csak e kettő, s 
főleg az elsőbb az melly figyelmünket leginkább igénybe veszi. 

Szeretek tételeim körül, főleg a gyakorlati téren maradni, s ujabban is 
bebizonyítandó azt, minő különbséget tesz a trágya termesztési tekintetben, 
fölidézem Hermbstádt és Schübler tapasztalatát, kik is e kérdésre nézve : 
,,hány magot ád különböző trágya után olly föld, melly javitatlan állapotban 
három magot adna? -' — következő érdekes adatra jöttek, ád az érdekelt föld 
javítva : 

növénytrágyával — 5 magot 
marhatrágyával — 7 „ 
galambtrágyával — 9 ,, 
lótrágyával — 10 „ 
emberhugygyal — 12 „ 
emberganajjal — 14 „ 

Flotow tapasztalása szerint egy negyed vagy ötöd osztályú termő főid 
1 mázsa trágya után 11 % font szemet ád, azontúl pedig minden mázsa trá-
gyajavitás egész a lehető legbővebb termésig; 5% font szemet, természetesen 
csak ugy, ha a talaj kellő mélységre munkálunk. — Block azt állítja, hogy 
400 köblábnyi trágya 900—2100 font mag termést eszközöl, tehát közép
számmal 1500 fontnyit. — Igy tehát egy köbláb trágya ( = 4 3 font) 9'/4 font 
magot, vagyis egy mázsa trágya mintegy 9 font magot. 

Kreiszig ki adatait nagy gonddal gyűjtötte, 1 mázsa trágya után 12'/» 
font mag termést számit. 

' Schlier (bajor gazda) szerint 1 mázsa trágya után 10 font mag termést 
számithatui. 

S ekkint átlagosan 1 mázsa trágya után 9 font mag termés jutna. 
Feltévén már most, hogy egy mérő rozs ára 3 ft. 36 kr. p., súlya pedig 

75 font, akkor egy mázsa trágya 2 6 % pengő kr. értékű rozsot növel, mivel a 
munkát a szalmatermés teljesen fedezi. 

Én e tapasztalatokhoz, mellyeket az elősorolt nagy érdemű tudós gaz
dák szereztek, annyit kívánok csatolni, hogy Ők egy-egy mázsa trágya alatt 
nem ollyan tatár módra kezelt, minden ammóniák s egyéb repülő savaktól 
megfosztott, szárazság miatt megpenészesedett, és szalmás trágyát értenek, 
hanem teljes erőben megőrzött, közép éretségü hathatós ganajt, melly ha 
hozzá jól müveit földbe s nem mértéken túl, — mert azzal nem nyernénk sőt 
vesztenénk — alkalmaztatik, nem kétlem, hogy a fentebbi számokat ered-
ményzendi. 

Hogy minő módokon segiti elő a trágya a növényzetet, teljes biztos
sággal meghatározni még senkinek nem sikerűit, ez a természet titkai közé 
tartozván. — De annyit biztosan állíthatunk, hogy a trágya melegséget ád a 
földnek, mi egyik főtényezője a növényzetnek, és a befogadott nedvességet, 
mi ismét egy másik főtényező, sokkal tovább megtartja mint a trágyasze
gény föld, sőt minden csekély kis harmatot, BŐt a légkörben levő nedvességet 
is folszívja a bele vetett vetemény hasznára. 

Igen érdekes kimutatást olvashatni Girandin és du Bréuil, franczia gaz
dák nagyhírű munkájában a különböző foldnemek viztartó képességéről, mit 
is helyén látok itt fölhozni. 

Kovahomok viztartó képessége 25 percent 
A kemény agyagé 40 „ 
A mészfoldé 47 „ 
A vályoganyagé 50 ,, 
Közönséges szántóföldé . . . . 52 ,, 
Hamvas agyagé 70 „ 
Finom mészföldé 85 ,, 
Kerti földé 89 „ 
A korhanyé 181 ,, 

Ebből az következik: 1. Hogy minden foldnemek közt a homok bir legkeve
sebb viztartó képességgel. 

2. Hogy minél kevesebb homok van az agyagos földben, annál tovább 
tartja a vizet. 

3. Hogy a told minden alkatrészei közt (a keserfóldet kivéve), a kor-
hany von magába legtöbb nedvet, mert ő saját súlyát kétszerezve képes föl
venni. 

Innen jő, hogy a televényes, vagyis trágyás földek sokkal nagyobb ned
vességgel bírnak mint mások, s innét lehetne tán állítani, hogy egy bizonyát 
föld becsértéke annak riztartó tehetségéhez mérendő, mi azonban csak akkor 
áll, ha olly földek hasonlittatnak egybe, mellyeknek ásványos alkatrészeik 
egyformák. 

Az előadottakkal ugy hiszem sikerült meggyőzni olvasóimat, milly rop
pant befolyást gyakorol a trágya a termelési világban,hogy nélküle bár orrá
val túrja a gazda a földet, semmire sem megy, szerezze meg bár a müveit 
világ minden czélszerü földmivelési eszközeit, 8 ugy jár mint nma hires angol 
Tüll Jethro, kinek köszönhetjük a gabona sormivelését, de ki azon túlságba 
esett a kapállással, hogy azt merte felállitnni, miszerint a jó müvelés a trá
gyát nélkülözhetővé teszi, vagyis megbukik, mert e kettő jó müvelés és trá
gya karöltve kell hogy járjanak, egyik a másikat nem pótolhatja. 

S ha már meggyőződtünk e javító szer nélkülözhctlen főuto->ságáróI, 
gondolkodjunk arról, mi uton és módon tehet szert a magyar gazda belőle 
legtöbbre, vagyis annyira, mennyi birtokának legalább is minden 6 évben 
leendő, áttrágyázására mulhatlanul szükséges. 

Es e czélnak egyetlen eszköze : m 

-.\) az istállózás. 
Ismervén hazámfiai előszeretetét idegen kútfők iránt, tehát hogy állí

tásomnak nagyobb súlyt adják, közlöm kivonatosan Bixio Sándornak egy 
gyakorló franczia gazdák által összeállított jeles munkájában olvasható elő
adását az istállózásröl : 

„Azon módja a marhatartásnak, melly az istállón történvén, istállózás-
nak neveztetik, kétségkívül a legtökéletesebb. — Jóllehet a nyári istállózás 
nagyobb gond és költséggel jár, mint a legeltetés, mind a mellett trágya elő
állítási tekintetben olly előnynyel bir, hogy az minden jóra való gazda által 
elfogadtaték (értve Francziaországot). — Most már egész községek gyako
rolják e raarhatartási módot, s egyedül ez tette lehet ivé, hogy sokkal nagyobb 
számú marhát legyen képes tartani a gazda, mint a mellyet legelőre hajtoga
tott. — Csak az istállózás tette lehetővé azt, hogy a lehető legkisebb tér 
tartson el egy-egy marhát, nemcsak azért, mert igy a marha taposásával egy 
szál takarmányt se ront el, mint a legelőn történni szokott, de főleg azért, 
hogy az istállózás által nyert nagyobb mennyiségű trágya, gazdagabbakká 
tevén a földeket, azok termelés ís nevezetesen növekedik." 

„Kivévén azért azon vidékeket, hol a szorosabb értelemben vett föld-
mivelés csak mellékesen űzetik, vagy a hol a mesterséges takarmány félék 
nem díszlenek, a marha nyári istállózásának szükségeskép főtényezőjévé kell 
válnia a józan gazdászatnak. — Mindenütt hol a here, luezerna, esparzette és 
a bükköny díszlik, az istállózás is kivihető, hozzá tehetjük még a takarmány-
kukoricza, őszi rozs és őszi árpa is." 

„Mi a barmot illeti, mondja tovább Bixio, az igen könnyen hozzá szo
kik az istállózáshoz a nélkül, hogy nevezetes hátrányuk keletkezhetnék be
lőle, csak az istálló legyen elég tágas, szellős és tisztán tartott, s naponkénti 



jártatásokról, főleg nyáron, például egy tóhoz vagy folyó vizhez úsztatás vé
gett, gondoskodva legyen. — Vagy a napnak egy részét valamelly udvarban, 
vagy egy körülkorlátolt trágyafészkeu, melly a földszin felett magasra emelt 
ne legyen, tölthetik, ez utóbbi eljárás főleg Szászországban divatozik, s igen 
előnyös mind a baromra, mind a trágyára nézve, melly a marhák által össze
tapostatván, nevezetesen nyer hathatósságban, a mind azon hulladék által 
mellyet a marhák rajt álltokban elhullatnak gazdagszik, megmentvén a gaz
dát a fáradságtól azt kéz-erővel ide hordatni." 

Nem lehet ez utóbbi eljárás előnyeit eléggé kiemelni, valóban a szászok 
practicus eszének szép tanúsága ez, ez az egyszerű dolog, melly minden gaz
daságban eszközölhető, s mégis csak egy helyütt láttam eddigelé gyakorlat
ban, Fehérmegyében Kozma F. barátom ritka kitartással és értelemmel ve
zetett váltó-gazdaságában. 

Az illy taposott trágyafészek milly szépen és hamar érik össze, — a pe
nésznek hire sincs benne — s mennyi ammóniák van megmentve a trágya ja
vára, a tömeg zártabb állapota, s az állatok vizellete által! 

Es e trágya-kezelésmód tán leginkább az, melly kis gazdaságoknál leg
könnyebben kivihető, mert tudjuk, bármilly előnyös is a trágyahalmot réte
genként földdel hintegetni, hány gazda olly szerencsés, hogy arra ideje legyen, 
és hány gazda bir csak egy egyszerű szivattyút is alkalmazni trágyagödrébe, 
hogy trágyáját főleg szárazság idején öntözgethesse s igy a penészedéstől 
megóvja, inig e rendszer csaknem feleslegessé teszi, ha feleslegessé nem is, 
minden esetre nélkülöz he tövé, az emiitettem fáradalmasabb és költsége
sebb eljárást. 

Helyén látom itt a trágyakezelését is röviden érinteni, a hely szűke 
hosszas előadást ugy sem engedvén. 

A ki azt akarja, hogy trágyája ne csak tömegben, de hathatósságban is 
növekedjék, az szerfelett ne almoztasson, csak annyira, mennyi a barom tisz
tasága s üritékei felszivatása tekintetéből szükséges. 

A trágya ne vitessék ki naponta az istállóból, hanem a marha hátuljára 
húzatván uj alommal födessék, s egy héten egyszer, legfeljebb kétszer 
vitessék az úgynevezett emésztőre, mi által több és jobb trágyát nyerünk, de 
több alomszalmát is föltételez eljárásunk. 

Az emésztőn tüstént egyenlően teríttessék el a hulladék, vagy földdel 
fedessék, vagy a fentebb előadott módon korláttal körülvétetvén, a marha 
több órára reá hajtassák, főleg nyárban; de a két eljárás is igen összeférő. 

Ki kiviheti, rakassa ki cmésztőjét kővel vagy téglával, s közepére egy 
gödröt csináltasson, mellybe szivattyú alkalmaztassák, részint a halom öntő 
zése végett, részint hogy a trágyalevet trágyázásra is fordíthassuk. 

Czélszerü az emésztŐt a nap hevétől, valamint a feles essőzéstől fe 
déllel is védni, mint ezt sok külföldi gazda teszi, mert a nap heve égést, pe 
neszt, a sok viz erőtlenülést, kilúgozást idéz elő. . F . . i > « » t * . k o r e u w i k . ) 

Z á p o l y a . 

,Hová nyargalsz vitéz lovag 
E tajtékzó paripán ?' 
„ A királyi ős Budára — 
Át Szegednél a Tiszán! 

Leveretve nyög a pórhad — 
Éljen, éljen Zápolya! 
Megmentését egyedül csak 
Neki köszöni hona!" 

Szól és vágtat mint a szélvész 
Temesvárról a futár, — 
S nyomában mint rózsafelhő 
A hir fönn repesve jár. — 

ös Budában fürge zaj kél, 
Vigan szólal a harang : 
Mint majd egykor az angyalnak 
Trombitája szólaland. . . . 

A király ia hallja a hirt — 
Könybe lábbad a szeme. . . . 
Ki mondja meg : ez a könnyű 
Orom vagy bú könnye-e ? . . . 

II. 

Egy évtized leviharzott. 
Azóta sok változék. . . . 
Újra hírnök jő Budára — 
Arcza halvány, sebe ég. 

És pihegve szól: „Mohácsnál 
Király és hon elveszett! . . ." 
S haldokolva fölszakitja 
Vérző keblén a sebet. — 

Ös Budában újra zaj kél — 
Búsan kondul a harang : 
Búsan, torapán, mint midőn a 
Koporsóra hull a hant. . . . 

Királyasszony hallja a hirt, 
Könybe lábbad szép szeme. . . 
Kiki tudja : hogy ez a köny 
Sötét bánat könyüjeü 

— És Szegednél táborával 
Tétlenül áll Zápolya : 
Megmentését, elveszését 
Neki köszöni hona. 

Thali Kálmán. 

A növényvilág titkai. 
D r . E N C Z T Ó L . 

OTotjruuU.) 
Ámde már most útban vagyunk s azért nem folytatom tovább 

lépésről lépésre a természetnek teremtő eljárásait, miután már most 
magától megértjük mindnyájan, hogy a természet szerves formái 
képzésére az anyagot (tápot) részint korábbi teremtményeinek 
korhadt maradványiból (trágyából), részint a légkörből mint az élet 
ös tárházából meríti. Szorgalmas segédeit találja a természet ezen 
működéseiben a szélben, a rovarok és az egek madaraiban, mik az 
általa titkos, lassú, de biztos léptekkel elkészült talajt magvakkal 
ellátják, és igy teremtményei tökéletesbülhetését biztosítják. — Igy 

készül tehát 20 év lefolyta alatt, anélkül hogy szekereken vontatták 
volna ide a trágyát, ezen hely gyönyörű viránya, melly mai nap 
szemünket itt kecsegteti. Igy készül a magaslatok, sőt havasokon 
is az ember trágyázása nélkül azon erőteljes legelő is, mellyből a 
tej, sajt és vajnak csekély mennyiségű, de annál j o b b minőségű java 
készül stb., mert a légkör azon kimeríthetlen tárház, mellyből a nö
vények tápuknak vajmi nevezetes részitmerítik — nyitva áll ázott is 
előttök, a hol az emberi szorgalom természetes határit találja. 
Ugyanazon mértékben, mellyben én magam előadásom alatt kime
legedtem, fordultak derűre Kétkedő Tamás uramöcsém gunyoros 
arczvouásai is, mit ugyan a magyarázat hevében észre nem vettem, 
s annál kellemetlenebb vala megzavarodásunk, midőn egyszerre 
durva hangon e szavakat haliam : Hát minek az a trágyázás, ha 
egyszer az Isten levegője a növényeket táplálja?! 

Hátra az agarakkal, uram öcsém I ez egyszer az enyim a szó. 
Tagadhatatlan, hogy a növényi élet táplálékának egyik főbb 

részét a levegő elemeiből szívja, de ezen forrásból sohasem képes 
azt olly mennyiségben kieszközleni, miszerint ezen korlátolt kesz-
letii tárházból a nemének megfelelő nagyobb tökéletesbülését elér
hetné. Élhet tehát e forrásból, ha többi körülményei, éghajlat, 
8 földminőség fajtabeli életének kedveznek, de nem tökéleteg-
bülhet. — Azért feltaláljuk a vad természetben a sárga répát, mint 
madzagnyi gyökérkét, de kertjeinkben mint ember karnyi vastag
ságra felhizott gyököt. — Azért válik az egynehány levélből álló 
káposztanövény a szorgalmas kertész keze alatt fertálymazsá-
nyi káposztafejjé. — Azért találjuk a vad természetben a virágok
nak ugyan ezernyi fajait, de egy teljeset, vagy duplát sem. — Az
ért van a vad természetben simpla rózsatüske : de kertjeinkben a 
duppla rózsáknak ezer változványa. — Azért terem a hanyag gazdá
nak búzája 3—4 szemet, holott az értelmes toldinivelö 10 et aratstb. 

Á természet megadja tehát szerves lényei számára a nélkülöz-
hetlent, de azok nagyobb tökélyét az ember eszétől és szorgalmától 
várja. Bolond Istók is megél a maga módja szerint, de poczkot 
aligha nevel! 

Ha tehát növényeink diszét akarjuk és azok után hasznot 
várunk : a földet a növény minőségéhez s az egyéb előforduló hely
beli körülményekhez mérve, — mi ismét különös tudományos ké
szültséget kíván meg — trágyáznunk kell: de tulajdonképen miért? 

Azért 1-ör : mert a trágya azon sajátszerű természeti tulajdon
sággal b i r , hogy a levegőből — mint szivacs a vizet — ugyan a 
vizpárát szénenyt és az ammóniát magához szívja (ammónia név 
alatt ismeretes a chemicus előtt a légeny és könenynek sajátságos 
vegyülete); és 2-or mivel ugyanezen előbb nevezett alkatrészek a 
trágyában magában nagy mennyiségben foglaltatnak. Igen sok szé
nenyt tartalmaz a trágya, azért sötét szinü vagy egyenesen fekete, 
ha érett, és sok ammóniát tartalmaz : azért büdös, mert ép ezen 
büz az ammónia jelenlétének csalhatlan jele. 

Miután pedig bármi növénynek egyedüli táplálékát a viz szén
eny és ammonnia képzi, mellynek egyenesen hatalmunkba álló 
gyülanyagát a trágya teszi, világos, hogy c»ak az a gazda a talpán, 
a ki annak kellően és igazán hasznát venni tudja. 

Kétkedi Tamás füle nagyon lelóggott. — De valamint a darázs 
végvonaglásaiban még egyet csípni szokott, ugy ö ínég most sem 
adta meg egészen magát. 

De kérem koma szóllamla meg egyszerre ismét, mondja meg 
hát annak mivoltát, hogy a mi határunkban a buza, hanem is 
bőven, mint például én nálam, de mégis csak valahogy megterem, 
holott a szomszéd Ipari helységbeliek térdig trágyázzák földjeiket 
és mégis kénytelenek voltak a búzatermesztéssel felhagyni végké
pen , mert egyik rosz termés a másikat érte hutánkban , mig rozs
termesztésre nem fordították a dolgot. 

Tamás öcsém e nagy kérdés! de mivel az ember lia maga tulaj
donképen sem széneny, sem ammóniával nem é l , de még a víznek 
sem mindig barátja, engedje meg a tisztes társaság, hogy Kiván-
csiné asszonyom előbbi szives megkinálását igénybe vegyem most. 
Tehát hol is van az a libapecsenye, mellynek fölséges szaga 
azelőtt majd csaknem a szövegből kitérített? — Tiszteletesék rop 
Lilája azonnal vele terme előttem, s mig orromat a zsiba szaga, füle
met a gyöngy udvarló „tessék" szavának Hollosinéféle hangja elbú-
jolá : addig csendes Utlegekkel tereié el láb alól Kivánesiné asszo
nyom az ólálkodó gyermekek seregét, hogy valahogy esurdol-
tig leshegyivel megtelt kancsónkat fel ne buritsák. 
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St. Bernát-hegy. 
A St. Bernát-hegy egyike azon havasok leginngashjainak,inely-

lyek egetverő bástyaként választják el Sweiczot Olaszországtól. K 
magos hegyeken át csak néhány keskeny ösvény tartja fenn a köz
lekedést e két ország között. Ez ösvények egyike a St. Bernát-he
gyen húzódik át szédítő mélységek felett, és beláthatlan magasságú 
hószakadékok alatt, mellyek az örökös szélvihar miatt minden pilla
natban leomlással fenyegetnek. Hány utazó lelte már halálát ez ös
vényen. De a jószívű emberek könyörületének kiterjedt ide is figyel
me. A sz. bernáti ut mellett kolostor emelkedett, mellynek szerze
tesei az életveszélyben forgó utasok megmentését tűzék ki felada
tuknak. E terhes feladatban nagy segítséget szolgáltatnak a kolostor 
különös nagyfaju szelindekei, mellyek bekóborolják a havasokat, 
utakat, nyakukon égettborral töltött hordócskát hordva,hogy abból 
az elgyengült utazó szíverösitöt nyerjen. E szelindekek éles szaglá 
Buknál fogva csakhamar rátalálnak a hidegség, vihar, vagy a hótö 
meg által leterített, betemetett szerencsétlenekre, azokat felássák, 
melengetik, ugatnak, vagy ha ugatásuk be nem hallik, az egyik be
szalad mintegy hirt adni a szerzeteseknek, kik azonnal kiindulnak 
a megmentésre ásóval és erösitö szerekkel megrakott kosarakkal. 
Ha pedig a segély késik, e szelindekek magok is megkísértik a te
temet u kolostorba vonszolni, mi gyakran sikerül is, mint ezt mult 
számukban közlött képünk is mutatja,mellyen a szelindek egy meg
fagyott gyereket czipel hátán. E szelindekek közt vannak olly ne
vezetesek, mellyek nevei sokkal érdemesebbek, hogy följegyezze á 
történet, mint némelly vérengző katonáét. Egy Barcy nevűt emlit-
nek, melly többet mentett meg negyven emberéletnél. E kolostor 
szerzetesei annál nagyobb elismerést érdemelnek, miután magokat 
csupán koldulásbői tartják fenn. 

A távírdák (telegraphok) és azok fejlődésének 
rövid története. 

(V<g«.) 

És most figyelmet kérek. A mi kis, sokban elmaradott hazánk 
e tekintetben szintén életre való és szép eredményű működéseket 
mutat föl. Pesti kir. egyetemi tanár ésjeles természettudósunk Jedlik 
Ányos István ujan talált telepeinél a Bunsenféle agyag czellák helyett 
Schönbein által föltalált villanyos papírból készült tokocskákat alkal
maz, mellyek a nedves vezetők könnyebb közlekedhetése által ama
zok hatását három — sőt négyszeresen is fölülmúlják. 

ő szintén hígított kénsavat használ egyik vezetőül, de a salé
tromsav helyett a sokkal kevesebbe kerülő chili salétrom kénsav-
bani oldatát használja; és az alkalmazott szén lemezeket szintén 
saját találmánya szerint alkalmazza. 

Igy kiállított villanytelepe — bár a száz elemből állott útköz
ben összetörték — Parisban közfigyelmet ébresztettek s különösen 
erélyükre nézve a Bunsen-félékfölütt fólénynyel bíróknak nyilvánít
tatván, másodrendű éremmel jutalmaztattak *). 

E fáradhatlan természettudósunk jelenleg is a villanyfolyamok 
szabályzóinak — regulator—javításával foglalkozik. 

De térjünk tárgyunkra vissza. Említettük volt, hogy már a dör
zsölés által előállított villanyosságot is akarták távirászatra használni. 

1774-ben Lesage huszonnégy villanyvezetö huzalt alkalmazott, 
mellyek mindenike egy-egy betűt jelentvén, a vezetett villanyosság
nak a huzalok végére aggatott bodzabél golyókat kellett mozgásba 
hoznia. S igy történt a távírás. Vol tak, kik az átugratott szikrák 
számával és az ugratások közeivel akarták a betűket kifejezni, mig 
végre közbevágott Galvani föllebb említett találmánya. 

De még ez sem vezetett egyenesen czélhoz. Sömmering 1808 b. 
35 huzalt vizzcl tölt pohárkákba vezetett s a villanyosság vegybon-
tása által fölbontott és fölszálló hólyagocskákkal kisértett meg-
jelzeni. 

Borselmann de Heer 1839-ben az emberi kezek tiz ujjaihoz 
alkalmazott billentyűkre vezeté a galvanfolyamot s a tapintó érzék 
által jelzett. 

Különös gátul a huzalok nagy száma szolgált, mert minden 
jelre külön két huzal volt szükséges; egyik, melly a galvanfolyamot 
el-, másik, melly visszavezesse. Es hogy ez roppant költségbe került, 
bárki elgondolhatja. Még akkor nem tudták, hogy ez áldott anya
föld, melly életet és nyugtot ád, itt is főtényezö lehet 

*) A nagyszero t e l e p visszahozaai é* toaélcteaitcu költségeit haiai Moecenások 
helyett e g y f r a n c z i a báró v á l l a l t a c l . g t v 

Csak 1838-ban Steinheil által lön fölfedez ve, hogy a galvan
folyamot a föld is csak ugy elvezeti, mint bármi más test. Es ez adott 
határozott lendületet a víflanydelcj távirászatnak. Mert már 1820-b. 
kopenhágai tanár Oersfed által tudva vol t , hogy a reá vezetett vil
lanyfolyam a delejtöt elhajlitja s még előbb, hogy a lágyvasat de
lejjé teszi. 

Gauss és Wéber 1833-ban már csak két huzalu ütegeket állí
tottak és Steinheil első példáját adta a távnyomdának, melly máig 
is a legtöbb helyen divatozik. 

Az első hosszabb távirdavonal Weatstone és Cooke által állita
tott föl, az Edinburg és Glasgow közötti vaspálya mellett 1837-ben. 

Ez a delejtönek erős villanyfolyam általi elhajlásán alapult, 
melly ezen elhajlás közben oda alkalmazott csengetyüket hangoz
tatott a e hangokból készült a távírda abc-je. 

De ide igen erős villanyfolyam kellett s ennek előállítása sokba 
került; azért örömestebb hajlottak a villanyfolyam másik tulajdo
nán alapulóhoz, hol t. i. csak lágy vas patkók delejesitésére volt 
szükség. 

A delej forgó mozgására alkalmazott távírdák hősei az angol 
Baine s a német Siemers és líalske; ez utóbbiak találmánya alkal-
maztatik a német távirdáknál inni napig. 

De legdivatosabbá lett Morse tárirdája, mellyben a reá vezetett 
villanyfolyam által delejessé vált vas egy közelébe helyezett rudacs
kát s ez viszont egy iróut hoz mozgásba, melly az elébe vonuló papí
ron maradandó nyomot hagy; ugy hogy utoljára a papirszelet teli 
van gyorsirati jegyekkel , csak le kell olvasni. Ha a villanyfolyam 
pillanatnyi, egy (.) hoz hasonlót, ha hosszasb ( — ) szerűt karczol. 
És ezek csoportosításából (combinatio) áll a távirda abc-je. 

Miután már ennyi kényelemre vergődtek a természettudósok, 
azt is jónak látták, hogy a távirdai hivatalnok figyelme fölköltésére 
ébresztőket (Wecker) alkalmazzanak, mit szintén igen ügyesen léte
sítettek. 

S mivel e készület, a mellett hogy igen egyszerű, teljes táv-
Írásra is alkalmazható, jónak láttam ide mellékletül — ha gyarló 
módon is-lerajzolni. 

A felső kép az egyik ál
lomásom harangkészületei 
ábrázolja P P lágy vas-
patkókkal, s ezek száraira 
tekergetett DDDD huza
lokkal, mellyek, hogy egy
mástól a vi Huny folyamot 
el ne vegyék, selyemmel 
vannak bevonva. 

V és V két vaslap (hor
gony) a patkók végei előtt 
könnyen mozogható sarko
kon és csekély távolságra, 
ugy hogy mihelyt a P P 
patkók megdelejesednek, 
rögtön magokhoz bírják 
vonni : a mikor a vaslapok
hoz forrasztott k k kalapá
csok a A és Hharangokat — 
a szerint, a mint egyik vagy 
másik patkó megdeleszte-
tett, megütik. A A szegen 
átvezetett huzal R földbe 
ásott rézdarabon végződik, 
melly a villanyosság visz-
szavezetésére szolgál. 

Az alsó kép a B állomá
som lápkészületet (Tastap-
parat) ábrázolja és csupán 
arra szolgál, hogy a T-ben 
kifejtett villanyfolyamot, 
hol az egyik, hol a másik 
patkóhoz vezesse. 

Az a patkóforma rajta 
rézből van és két Ü Ü csont 
billentyűvel van ellátva, 
mellyek azonban az altit-
tok levő a és c szegeket Villanytelep ugyanesak B. állomáson. 



csak lenyomáskor érintik. Először a viliányosság e szöghöz vezette
tik, s innen veszi útját a billentyűk megnyomása szerint b vagy d 
szegen keresztül. 

Hogy pedig minő utakat tesz, a villanyfolyam azt a kijelentett 
liuzalok és nyilacskák nyilván mutatják. A hol föld vagy más tárgy 
alá búvik, ott pontokkal van jelölve. 

Szokásban levő abc-je pedig ennek a kis haranglávirdának — a 
nagy pontokat a nagy harang, a kis pontokat a kis harang ütései 
nek tekintvén — következő : 

. A • .. 
. . B 

• • . CJ 

D . . . O # # 

B • • • • • R 0 0 

• F . S • • • 

. . (jí 0 • ' . . . 
• • . H | 

• • • • I 0 . . . W 0 0 0 

A B C D E P G H 

I K L ül W 0 P R 

8 T 1) V w z 
Ty Ty 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0 0 Megér
tettük 

Nemér-
tett'ük 

Kérdező 
jeladás 

Védjel-
adás 

A kimaradt Kbetű C-vel; a P B-vel, a TD-vel jeleztetik. 
Meg kell még jegyeznem, liogy a villany sem szaladhat egy 

húzómban világ végéig s kivált az alkalmazott gyöngébb telepek 
mellett nagy távolságú utja közben annyira elgyöngülne, hogy 
jelezni képes nem volna. 

Azért ollyan átvevőket (Translator) találtak ki, mellyek a jel
zett hirt 10—20 mérföldnyi távolságra átvegyék s megerősítve 
adják tovább. 

E körül Robinson, Halske és Steinheil uraknak lehet legtöbbet 
köszönni. 

Miután e szerint ezen szép találmánynyal, melly a föld külön
böző sarkáni egyéneket néhány pereznyi közelségre hozta, némileg 
megismerkedtünk : azt is érintenünk kel l , hogy a különböző orszá
gok kormányai a sürgönyök szabályozása végett már több rendbeli 
egyezményeket kötöttek. Különösen megemlitendők Ausztriának 
Poroszország- és az összes német államokkal kötött távírda szerződ-
menye, melly csak napjainkban jöt t létre. 

Hogy Angliát és Frankhont, Balaklavát és Várnát tengeralatti 
Mecrrfa-huzalok kötik össze, mindenki tudja; valamint azt is , hogy 
az Amerika és Európa közötti tengeralatti távírda előkészületei be
fejezésükhöz közelednek : de talán nem lesz érdektelen befejezésül 
a különböző országokban már eddig felállított távirdahuzalok hosz-
száról és az azokoni forgalomról egy kis kimutatást közleni. 

1855-ik január l-sői számítás szerint: 
Ausztriának . . . . 860.9 geogr. mérföldön át 924.4 mérföld huzalja 
Poroszhonnak . . . 663.7 „ „ „ 1012.7 „ „ 
Ilannovernak . . . 105.6 „ ' „ , , 118.0 „ 
Bajorhonnak . . . 238.0 „ „ „ 399.5 „ „ 
Wüxtembcrgnek. . 43.4 „ „ „ 66.2 „ „ 
Hollandunk . . . . 120.5 „ „ „ 187.6 „ „ 
Százhonnak . . . . 73.8 „ „ „ 1 99.8 „ 
Mecklcnburgnak . 22.6 „ „ „ 80.3 „ „ 
Badcnnak 62.6 „ „ „ 75.9 „ „ stb. van. 

(A huzal azért üt hosszabban ki, mint a befutott tér, mert több 
helyt kettőzve is van.) 

1853-ik éri számítás szerint : 
Dániának 77.8 geogr. m.foldnyi. 
Svédhoonak 166.0 „ „ 226. mérföld huzallal 
Belgiumnak 89.89 „ „ 214.2 „ „ 
Schweiznak 285.28 „ „ 836.64 „ „ 
Oroszhonnak 1865-ban . 673.00 „ „ 816.80 „ ,. 
Amerikának 1863-ban . 248.75 „ „ angol „ „ volt. 

Az úgynevezett távirdai egyletnek 1854. l-sö júliusban 4652 
angol mérföldnyi pályán 252.33 mérföldnyi huzalja vo l t ; melly a 
legutóbbi időkben még nagyobbszerü számmá nőtte ki magát. 

A távirdaforgalom élénkségéről elég fogalmat adhatnak a kö
vetkező egyszerű adatok : 1853-ban csak Poroszhonban 89 ,357 ; 
Schweizban 80,478 ; Hollandban 44,379 és a tárirdai egylet által 
350,500 sürgöny táviratott! 

Ez adatokból tűnik ki igazán századunk ezen gyönyörű talál 
mányának fontossága. 

• Mire vezethet a villany folyamok használata a világitás, gépek 
és hadtani alkalmazásoknál, a képzelet sem érheti föl; az csak a 
lángeszek szerencsecsillagában van följegyezve. 

De hogy mennyire vitték ezen irányokban már ez ideig, más 
alkalommal talán reá térünk. 

A viliányosság és delejesség tanai a természettudományok köl
tészete, mellyet a legmagasabban szárnyaló szellem is élvezettel 
ölelhet föl. P. Szathmáry Károly. 

A három tízes. 
(Génre.) 

Bőjtfogadó- szerdán ül nagy szomorúan 
Pista klarinétos egy csapszékben búsan, 
Nincsen semmi kedve, 
Szörnyen le van verve. 
A farsang hogy elmúlt 
Talán — mint sok leány — Ő is azért búsult? 

Más neki a baja, más gyötri a lelkét, 
Elkártyázta reggel minden keresményét. 
Otthon felesége 
S öt éhes gyermeke 
Böjtölhet hét hétig, 
Felkopik az álluk Húsvét ünnepéig. 

El van keseredve, majd hogy nem sír szegény; 
Midőn hozzája lép Ferke hetyke legény. 
Fújjad more! mondja, 
— Ezzel csak boszontja — 
Megadom az árát, 
Fujj én nekem komám egy frauezia nótát. 

Bizony fújnék komám — kivált most — szívesen, 
Mert sem otthon, sem itt egy fillérem sincsen, 
De tudod nem szabad, 
A csapláros felad. 
Inkább fútyürézek, 
S fútyürézésemért csak egy pengőt kérek. 

Tudod-e mit komám! adok három tízest, 
Fütyülj el izíben egy franczia négyest. 
A koma szót fogad, 
Fütyül majd megszakad! 
Ferke jó kedvében 
Majd hogy meg nem pukkad, szörnyű nevettében. 

Megérdemled komám, itt vagyon a béred, 
Nesze vedd szaporán a három tízesed. 
De a koma sáppad, 
Szája tátva marad, 
Mert a három tízes 
Nem pénz, hanem három kártya, mak, zöld, veres. 



Nagyvilági tárogató. 
Czifra mulatság lehetett, midőn e hó ötödik napján a london 

Coventgarden szinház az abban rendi zett nagyszerű álarczos tán ez 
vigalom alkalmakor kigyúlt. — Ezer szerencse, hogy a mulatság 
már végét járta s a nagy teremben már csak 200 ember voltjelen. 
Ezek is csak akkor vették észre a bajt, mikor egy égő gerenda szi 
porkázva hullott alá. Mindenki az ajtók felé sietett, s egyedül a 
rendőrség példás viseletének köszönhetni, hogy a villámgyorsaság
gal szétharapozó lángokban emberélet nem veszett. A kár roppant 
és sok tekintetben kipótolhatlan, Hogarth, hires angol festőnek töbl 
eredeti képe s több eredeti opera
textus veszett a tűzben. — A ha-
talmas épület néhány rövid óra 
múlva füstölgő rommá változott. zILs- • j§ j 
— A kár egyelőre másfél millióra 
becsültetik. 

Lipcsében furcsa testvérpárt mu
tatnak, kik állítólag az amerikai 
indiánok egyik törzse által, mint 
a hajdani aztékok utódjai bálvá-
nyokként imádattak. Egy spanyol 
téritö őket életveszély ly el a tem-
t f embó l elrabolta s megkeresz-
t9|e. Ennek kezeiből Isten tudja 
hogyan, mikép, bizonyos Morison 
ur hatalmába kerültek, ki most 
őket, egy kihaló amerikai néptörzs 
végivadéki gyanánt pénzért muto
gatja. Humboldt , ki őket Berlin
ben látta, bennük törpékre ismert, 
de azt, hogy a régi aztékok ivu-
dékai volnának, kisütni nem bírta. 
Setét olajzöld bőrük sima, hajzatuk 
setét fekete és kondor, sas orruk 
és visszanyomott álluk arczaik-
nak felette sajátságos kifejezést köl
csönöz. ** 

Oroszország ugyancsak megvá
logatja embereit. A párisi érte
kezletekre küldött köretje Orloff 
gróf, nemcsak szellemre és tudo
mányra , de testalkatra s erőre 
nézve is kitűnő s rendkívüli egyé
niség. — Hetven éves kora daczá
ra hajzata alig szürkül, s hat láb
nyi magas termetét olly katoná
san tartja, mint elhunyt barátja 
Miklós czár. Ifjú korában testi 
erejének nem egy jelét adá; többek 
között tánezos nője egykor táncz 
közben virágbokrétájának tartóját 
elvesztvén, az udvarias grőf egy mellékasztalon álló ezüst csemege-
tányért elkapott s azt kezei között összehajtván, abból virágtartót 
rögtönzött a körülállók nem kis bámul tára. —Jelenleg ö s az angol 
követ Clarendon egy tintartóból jegyezgetnek, miből az elmés fran
cziák a Feketetenger semlegességét akarják következtetni. s. s. 

Sokat szólnak a lapok egy különös krimiai vitézről, ki daczára 
négylábas voltának az egész hadjáratban részt vett, e vitéz Szaúdi, 
Lampriére angol aknász hadnagy skótfaju kutyája.ki urának csapat
ját mindenüvé követvén, az inkermanni csatazás alkalmával, hol a 
csatázok közé elegyedett egyik lábán szuronynyal megsebesítetett. 

A medve a kccskealkolnál 

azután 

Sebéből azonban teljesen kigyógyul t , s most ura osztályának élén 
minden kirukkolásnál megjelen, — nagy kevélyen lépdelvén az 
utczákon végig, számos bámészkodók örömére. y. 

Nagyszerű (barna és veres) taskó telepek fedeztettek fel a mulr 
nyáron a temesi bánságban Krasoricza mellett, a hires gerlisti kő-
szénbányák közeiében. A délről éjszakra vonuló telep állítólag 40 
Ölnyi vastag s könnyen munkálható; a bécsi cs. kir. kémlehivatal 
által eszközlött kérnie szerint a felhozott ködarabok 56 és 4 7 % va
sat tartalmaztak. Adná Isten, hogy e kincs hazai kezekbe kerüljön, 
ho«y igy a fejlődő ipar és mivelödés hatalmas tényezőjévé váljék, d. 

C Napóleon császár felséges neje a szépségéről s jótékonyságáról 
híres Eugénia, várán dós ; a franczia 
orvosi hetilap szerint Dubois Pál 

" ^2^"-^,^= hires orvos, folyó hó elsejétől fog-
• ;• frF^a^^- va a Tuileriákban, a császárné t e r 

mei közelében üté fel sátorát, 
hol valószínűleg néhány hetet töl-
tend. A szülés az eddigi jelensé
gek szerint ítélve, folyó hó 15. éti 
25-ik napja között fogna megtör
ténni. — A franczia lapokban négy 
sűrűen nyomott hasábban adat
nak elő az ezen fontos eseményre 
vonatkozó szertartások. Ha, mint 
reménylik, az ujdon szülött her
czeg lesz „Béke herczeg" (Prince 
de la Paix) czimet fogna nyerni; 
a keresztelés Jordánvizzel még 
csak néhány hónap múlva fog tör
ténni s ugy hírlik, hogy maga a 
szent atya IX. Pius pápa ö szent
sége fogná a keresztelést véghez 
vinni. — Ez azonban még eddig 
erősítésre vár. » . 

Egy egyiptust múmia kigöngyölge-
téséhez óriási falragaszok csődí
t e k mult vasárnapon (márt. 9.) a 
bécsi népet. A Zófia-teremben Stig-
litz ur egy tetemes költséggel, azt 
mondják 2500 pgöfrton szerzett 
egyiptusi bebalzsamozott holttest 
(miket múmiáknak neveznek) gön-
gyölgetéseiböl lett kibontását esz-
közlé. A régi egyiptusiak köztu
domás szerint fa hiányában hol
taikat el nem égethetvén, a Nílus 
kiöntései miatt pedig el nem te
methetvén , ezeket, a szurokba áz
tatott, pamut - szalagokkal bábuk 
módjára betekerni s igy fentartani 
szokták. Az illy szalagokra külön
féléket jegyezgettek fel, miért is 

az illyen múmiák kibontása régiségtanilag felette érdekes 

— Stiglitz ur által eszközlött kibontás 1 7 , órát vett igénybe, 
de az óhajtott sikerre nem vezetett, a kibontás csak egy bizonyos 
rétegig sikerült, mellyet lefejteni sehogy sem birtak. Váljon a meg
kövesült szurokréteg keménysége volt- e ennek oka ? vagy talán 
Pharaó leánya restéit illy nagy gyülekezet előtt legnagyobb pon
gyolában megjelenni ? azt bizonyai nem határozhatjuk e l , annyi bi
zonyos, hogy csak piros haját, apró füleinek s fitos arczának csú
csát láttatá a kíváncsi s várakozásában nem kévésé csalódott kö
zönséggel. \ 

T A R H A Z. 
K ö z s é g i könyvtárak . 

BOROSS M-tól. 
(V<g».) 

A könyvtárak kezelését, mint mondám, a helységek lelkészei, iskolata-
nitói és jegyzőire bíznám, éa ők ezt saját érdekükben szívesen megtehetnék. 
Legelső kérdés merül fel, mikép inditassanak meg az illy községi könyvtá
rak ? Ha akarat van s nagy feneket nem akarunk keríteni, igen egyszerű a 

felelet. Minden helységbeli lelkész vagy ..witó bir, mert bírnia kell, néhány 
könyvvel, kölcsönözze oda azokat községe miveltebb, s olvasni szerető tag
jainak; mihelyt olvasáarai kedvet és hajlandóságot vesz észre, szólítsa föl azo
kat először igen csekély adakozásra, az ekkép begyülendő összegből szerezzen 
uj könyveket, szólítsa föl egyszersmind, ha könyvtárt akar alakítani, ismerős 
iróbarátit, hogy részint saját, részint idegen müvekkel ajándékozzák meg a 
zsenge intézetet, én nem gondolok irót, ki ezen szent czélra egy-két példányt 



egy-két kedvencz helységének ne ajándékozna. Ez lenne a legegyszerűbb 
megnyitása minden könyvtárnak. Másik, szinte egyszerű alapítási módot 
nyújtanak a hasznos és olcsó könyveket terjesztő egyesületek és társulatok, 
mellyek évenként fizetendő bizonyos összegért könyveket adnának ki olvasás 
végett. Azonban mivel ez idővesztegctésscl járna, s nem is elégíteni ki töké
letesen egy nagy közönség vágyát és szükségeit: állandó és tulajdon könyv
tár alakítására következő módokat ajánlanék : 

1) Olvasási dijak : például 14 napi könyvhasználatért egy család fizes
sen 3 krt., a legparányibb Összeg is sok forrásból hihetetlen mennyiségre rúg; 
ha az olvasók száma szaporodik, ezen dijt is lejebb lehetne szállitam, azon
ban a tehetősebbeknek szabadságukban áll többet is fizetni,azért hogy a sze
gények, kik szinte szeretnének olvasni, de e csekélységet 6em tudják meg
fizetni, ezen lelki élvezetben részesülhessenek. Az olvasásérti díjfizetést, a 
mellett hogy ez által az alaptőke szaporodik, szükségesnek tartom azért is, 
mert ez az olvasást segíti elő, miután a ki befizetett, olvas azért, hogy befize
tett pénze kárba ne veszszen. A községi elöljárók és hivatalnokok mehetnének 
elő jó példával mind a könyvtár alakítása, mind annak használatában, mint 
ezt tőlük mint legmíveltebb, legtekintélyesebb, legmódosabb polgárokról 
méltán is lehet várni s reményleni. Haszonbérlők, gazdatisztek, urasági va
dászok, kertészek, orvosok, sebészek, s a község minden mivelt tagjai csatla
kozzanak a kezdeményezéshez, ha nem azért is hogy a könyvtárt használják, 
hanem azért, hogy az intézetet emeljék, ámbár később az intézet emelkedése, 
s az alsóbb osztály képzettsége után olly könyveket is lehetne szerezni, mcly-
lyeket ők is gyönyörrel olvashatnak. 

2) Egy-két forint a község pénztárából; eladásoknál, lakodalmak, ke
resztelő, s más hasonló ünnepélyeknél gyűjtendő apró összegek. Ez is némü-
leg e l Ő 6 e g f t e n é , e gyarapítaná az intézet tökéjét, miután a falusi ember még 
most, mig szükséggé nem válik nála az olvasás, illy intézetre nem örömest 
ad ; sőt mivel néha egy-két rosz akaratú szájhős a legszentebb czélt meghiu
sítja, s egész jó akarat tömeget ingadozóvá tesz, szükséges hogy illy eseteknél 
is az elöljárók mutassanak jó példát. 

3) Nagyobb birtokosok gynmolitása : kiktől lehetne e tekintetben többet 
várni, mint a volt földes uraktól ? azért ha a községek előljárni vidékük nagy
jait e czélra megkeresik s felkérik, lehetlen hogy kedvező sikert ne arassa
nak. Hiszen jól tudják ők, hogy azért neveztetnek hon nagyjainak, hogy a 
hon kicsinyeit tanács, ajándék, alamizsnával segítették; jól tudják ők, hogy 
épen most nekik jutott feladatul a nemzeti jollét és mivelődés előhaladását 
munkálni; és ki nyer legtöbbet az által ha körükben mivelt, békés és erköl
csös polgárok luknak, mint ők, kiknek legtöbb őrizni és félteni valójuk van. 

4) A mykormány befolyása: a m. kormány által gyakran adatnak ki a köz 
jóllétet tárgyszó apróbb s'nagyobb iratok s könyvek, ezen iratok legjobb he
lyen vannak az illy községi könyvtárakban : ha csak a helység birájánál tar
tatnak, könnyen elveszhetnek, vagy feledékenységbe mehetnek, holott nyil
vános helyen tartatván mindig szem előtt vannak. Kinek fekszik nagyobb 
érdekében, mint épen am. kormánynak, hogy világosodott, értelmes éa békés 
polgárokat vezéreljen ? ámde évtizedek folynak le, mig a nép saját ereje által 
szerzett könyvekből a miveltség magasabb fokára emelkedik, milly hamar 
el lehetne pedig ezen czélt érni, ha olly hasznos könyvek, mellyek közismere
teket terjesztenek,homályokat oszlatnak, hibás fogalmakat vi!ágoeitnak,ferde 
eszméket lerontanak, a m. kormány intézkedéseit magyarázzák, közköltségen 
adatván ki, ingyen adatnának a nép kezébe. 

5) Az illy intézetek pártolóinak ajándékai, részint pénzben, részint 
könyvekben. Milly hasznokat képes egy czélszerü könyv a községekben ter
jeszteni, ha csak kevés ember olvassa ís, de annak gyakorlati tanait az életbe 
átviszi, s másokat is annak követésére buzdít. Már ez is nyereség. Hát ha 
még meggondoljuk, hogy a példa átmegy a gyermekekre, a késő maradékra, 
s ha azt mondhatjuk, ez a mi müvünk, nem buzdithat-e arra, hogy áldozzunk? 
Azonban mivel nem minden ember ismerős a népiratokkal, legczélszerübb ha 
az illy ajándékozások pénzben történnek, s a könyvtár kezelői gondoskodnak 
a szükséges könyvekről, mert ők ismerik legjobban a község vágyait, tehet
ségét és képességét. Istennek hála a köz jót s népnevelést előmozdítani 
óhajtó férfiak nem haltak ki a nemzetből, tehát e tekintetben is sokat lehetne 
reményleni. 

A könyvtár kezelése kezdetben igen egyszerű lehetne. A ki a könyv
tárt megalapítja, áilitsa föl azt kezdetben saját házánál, s meghatározott na
pokon, például vasárnapi isteni tisztelet után, a mikor legjobban ráér a mun
kás ember olvasni, adja ki, s vegye be a könyveket, azonban ezt rendkivül is 
teheti ha nem sajnálja fáradságát s idejét. Azonban ha az intézet alaptőkéje, 
s könyvei száma szaporodik, czélszerü ha többen kezelik, mert igy a megvá
sárlandó könyvekről is czélszcrübben gondoskodhatnak, a fáradság is meg
oszlik. 

A községi könyvtárba tartozó könyvek: a) Mulattató s oktató tartalmú 
beszélyek, történetek, regények, b) Természettörténeti és természettudományi 
könyvek, c) Történettan, különösen a nemzet életéből vett történeti képek, 
földleírás helyes föld abroszszal. d) Népszerű orvosi tan, baromorvolás tan. 
e) Gazdasági könyvek, ujabb g—dasági felfedezések ismertetése, f) Vallásos 
könyvek. 

A községi könyvtár kezelése és használatára következő szabályokat bá
torkodom ajánlani: Minden a könyvtárból kikölcsönzött könyvet a meghatá
rozott időre, és pedig jó állapotban vissza kell szolgáltatni. Bepiszkolt, el
rontott példányok helyett a kártevő tartozzék ujat állitani.vagy újra köttetni. 
Ha valaki az elvitt könyvet a határozott időre be nem adja az olvasási dijt 
kétszeresen, többszöri mulasztás esetére háromszorosan stb. fizesse. A könyv
tárban levő gyermekiratoknt ingyen kell a gyermekeknek kiadni, csak azért 

is, hogy az olvasásba már gyermek korukban bele izelitsenek, s érettebb ko
rukra már mintegy életszükséggé váljék náluk. A könyvtárnok jegyezze a 
meglevő, újra vásárolt, s vásárlandó könyveket, vigye a bevétel és kiadásróli 
számadást, mit a társaság bár melly ik tagjának szabad legyen évnegyedenként 
áttekinteni. Minden év utósó napján nevezzen ki a társaság kebeléből pár 
tagot, kik a könyvtárt megvizsgálják, váljon a sorozatban lévő könyvek va
lósággal meg, és mi Ily i-n állapotban vannak ? 

Ez igénytelen nézetem egy községi könyvtár felállítására nézve, higyje 
meg mindenki fent, és alant, hogy csupán a nép szellemi és anyagi jóllétének 
előmozdítása volt fáradságom rugója, nem is lehetett más, mert hiszen ki várna 
anyagi jutalmat azért, hogy jót akar : elég jutalom lesz nekem, ha szavam 
nem lesz pusztában elhangzó szó, ha a községek lelkészei, tanítói és jegyzői 
felkarolják ezen magasztos eszmét mellyhez a nemzet jövő nagysága van 
köttetve. 

Még néhány szót tájékozásul. A „Vasárnapi ujság" legközelebbi szá
mában kiadónk Heckenast Gusztáv ur egy kimentő lajstromot fog közzé 
tenni, azon könyvek ára, és czimével, mellyek a községi könyvtárok által 
rögtön használtathatnak. 

Gazdákat érdeklő rovat . 
Puszta-Bojáron, mártius 7-én. A keleti marhavész ellen, az ön által

szerkesztett „Vasárnapi ujság"ban a fekete kőolaj ajánl tátik. Hogy ez való
ban hasznos is, tökéletes hitelű adatokból s entapasztalasból állithatom én 
is : mert ezelőtt mintegy 15 évvel főnököm Halász Jenő úrnak Gyonon va-
tyai haszonbérlő Farkas ajánlotta. 0 azt monda, hogy mintegy 40 évig hasz
nálta, s mindig volt 5 — 600 darab szarvasmarhája, és soha egyetlen egy c 
dögben el nem esett; az ő ajánlatára Halász Jenő úr ia használja Gyonon 
15 év óta és az ö jószágából sem döglött meg e dögben egy sem, ámbár 
1849-ben az egész helységben hullottak a marhák. — Itt Bojár pusztán szintén 
használjuk 1849 óta s e vidéken is volt dög, de nálunk nem fordult elő eset. 
Egy más példát is tudok, a mi a kőolaj hasznosságát bizonyítja. — Akasztói 
polgár volt helység birája Sztakó János, 1855-ben dicsekedett másik főnö
köm Halász Ábrahám úrnak, hogy az ő marháiból ámbár a többi lakos tár
saiéval egy mezönjárt,együtt ivott, mégsem esett el egy sem az 1849-iki dögben, 
s a midőn főnököm kérdezte : mit adott nekik, körültekintve, mint titkot 
mondta meg neki, hogy fekete kőolajat, a a midőn kérdezte főnököm, hogy 
miért titkolja? azt felelte, hogy nem meri társainak mondani, mert azt hinnéjt, 
ha valamellyik adna jószágának és meg döglenc, hogy attól döglött meg. — 
Dc különben is meggyőződésem szerint, a jószágnak hasznos a kőolajjali só
zás, mint mi használjuk; ugyan is megdarált sóra öntünk annyit a mi azt 
felkeverve megfeketiti, s ezen sóból hetenkint egyszer egy kanállal egy mar
hába bele öntünk, tapasztaltam, hogy sózás után a jószág ét kesébb, s roszabb 
takarmányt is jobb izüen eszi, jobban iszik és gyenge hasmenés által gyom
rát ís tisztán tarja a jószágnak. — Ugy hiszem ezen ötvenöt éves tapasztalás 
ís megerősítésére szolgál azon állitásnak, hogy a fekete kőolaj a szarvasmar
hának, a keleti marhadög ellen óvszere. Stalay László. 

Irodalom. 
Mező-komáromi Keszi Bálint urnák, barátságos ideel Edti Illés Pál. — 

Nyílt téren hozzám intézett kíván atát önnek, ha ez tréfából mondatott, el
hallgattam volna szó nélkül, de mivel utána van írva, hogy a dolog nem tréfa, 
tehát reá válaszolni, becsület és illendőségi kötelességnek tartottam, mellyet 
lefizetni ezennel szerencsém van. 

Férjzsarnokságról irott czikkemre ön, annak második részeképen czik-
ket vár, nözsarnokságról is, — még hozzá többed magával. Ezzel ön tőlem 
igazságtalan munkát követel, hogy ne mondjam megbán tót. „ A b amicis justa 
sünt petenda", úgymond Cicero. Mert hogyan irják én szegény clienseim 
ellen; és hogyan legyek felpörösi ügyvédségem után nyomban alperesi ügy
védő is? Aztán minő jellemet tüntetnék ki, ha kaszám ugy kétfelé is fogna? 
De a második részt én nem ís tettem Ígéretbe. Azért kérem önt, illy munkát 
tőlem ne kívánjon és ne is várjon. E tárgyban én csak himpellér művet tud
nék fogalmazni; miután e részbeni szerencsés helyezetem cs tapasztolási kö
röm szerint nözsarnokságról hirt nem mondhatok, sőt olly állapotot magam
nak nem ís képzelhetek; a „Tolvaj szigetekben" pedig, hol nőké az uralkodás, 
nem utaztam. Ha Ősz fejem fájna nőzsarnokságban, azt én ugyan váltig ta
gadnám és a világért sem panaszkodnám valakinek; mert hiszen, magam vá
lasztottara zsarnok nőmet, és hatalmamban állana magamon segíteni. Azon
ban lehet miattam férjfiatlan férj, ki nőzsarnoksdg alatt nyögdel; ám ő pró
báljon szerencsét és emeljen panaszt sorsa (azaz : gyávasága) ellen, — de fo
gadom, hogy őt maguk a nők is kinevetik. 

Nincs tehát egyéb mód ön kivánatának teljesítése végett, mint hogy 
ragadjon irótollat es czikkem megezáfolására fogalmazzon hamar czikket ön 
édes maga. Veszprémmegyei honfival, mint antagonistámmal, épen helye
sen is találkoznám; mert a nők védésében czikkeimet irni, (először Takács 
Eva ügyében még!) Veszprémmegyében, Vajda Péter szülőföldén Iaktom
ban kezdettem, a „Tudományos gyűjtemény" utján, 1836. X I . Hanem uram. 
talán legjobb lenne, azt az én vádezikkemet ngy nézni, hogy az egy, férfiakra 
nézve ez egyszer nem jó szagot hozott „JVc bántsd virág"; melly hántatva 
még rosszabbot ád. — Irám Dömölkön Nr. 5., Vnsmegye, szent Kunigunda
napján 1856. 

Nemzeti es inhái . 
Mai nap a vakok intézetének javára tartatik szavalati és hangverseny, 

mellyre nem csak művészeti, de emberiségi czélokból is figyelmeztetjük a kö
zönséget. 



Mult hetekben három újdonsággal lépettünk meg a nemzeti színházban. 
Egyik „Biró uram leánya" Szcntpétery javára, melly nem S O K A T ér s azt az 
óhajtást kelti föl bennünk, hogy az ujrn szinre alkalmazott müvek is a dráraa-
biráló válaszmány elé adassanak, mint az eredetiek. Második Komlossy Ida 
javára előadott „Délibáb" a művésznő által fordítva, melly sokáig fentart-
hatja magát színpadunkon. A harmadik valami Shakespear nevü ember
nek holmi munkája, a kit ugy tréfáltak meg, hogy egyik darabjából (Július 
Caesar) az elejét meg a hátulját, a másikból (Romeo és Júlia) meg a köze
pét adták elő a közönség nagy vidámságára. Ez is uj valami, *) de nem kö
vetendő. 

M i 11 j * á g ? 
/ Élvezetes látnunk, ha a nagyok napként ragyognak az emberiség 

egén, felülről alálövclve sugaraikat, hogy azok jótékonyságánál az alacso
nyok is üdüljenek. Illy élvezetet nyújtott a ,P. Ll.' szerént ő cs. k. fensége 
f lildegardc főherczegnő, ki a védelme alatt álló szegény gyermek-kórházat 
mártius 8-án délután magas jelenlétével boldogította, e majd egy órai ott 
tartózkodása alatt minden beteg gyermeket megtekinteni, s vigasztalni mél
tóztatott. A magas védasszony mind a tisztaság.mindaz ápolásra nézve jóvá
hagyó tetszését nyilvánította. 

/ Ismét egy nemes példája nz emberszeretetnek. A ,M. S.' szerént 
Székes-Fejérvárott Kiss Sándor ur ottani polgár hat ezer pengő forint s 50 
darab aranyat tett le alapítványul az ottani kórház javára. Ezer áldó köny 
fogja őt jutalmazni a szenvedő emberiség részéről. Ugyan onnan írják, hogy 
b. Spléni Henrik választatott meg azon takarék pénztár elnökéül, melly ahg 
10 évi alakulása után cz idén 1,010, 807 f. 9 x. p. p. forgalmat mutatott ki. 

£ Fehérvárról csak egy lépés Csákvár, onnan is örvendetes hir. Az 
ottani néptanító felszólítására olvasó kör alakult a földmives osztály közt. 
Kövessék több helységek is a derék Csák vár példáját, néptanító ur pedig ve
gye figyelembe a lapunk mult számában megkezdett, s mostaniban bevég-
zatt C7.ikket a „Községi könytárákról." 

£ Boz Dickens Károly „Bleak house" (Puszta ház) czimü regényének 
vége megjelent már a „Téli könyvtár" 13 füzetében Nem lehet eléggé' aján
lanunk e regényt, valamint Boz minden müvét, mert azokból a legépebb hu
mor mellett mély bölcsesség, s tiszta világnézet sugárzik ki. 

/ Megjelent a „Család könyve" czimü hasznos ismeretek, és mulattató 
olvasmányok tárának ez évi n. füzete. Ajánljuk e jeles könyvet minden csa
ládját szerető apa figyelmébe, mert ebben hasznos a mulattatóval ügyes ta
pintattal van párosítva. A ki megveszi, nem fogja szemünkre vetni,hogy ámí
tottuk. 

£ A „Pázmány füzetek" harmadikában két jeles irodalmi tünemény 
vonja magára figyelmünket az egyházi irodalom terén : jelesül Bussuetnek 
egyik jelesebb jol fordított egyházi beszéde; ós két magyar egyházi beszéd 
Pyrker László néhai egri érsektől. 

/ Egy csapással két legyet. A pesti jótékony nőegylet szegényei által 
készített gyapott harisnyákat siessünk megvásárolni Liedcmann kereskedésé
ben (váczi utcza szögletén). ÍNNFNBFRFL 

/ Nevezetes természeti tüueméuy, a néma halak is kezdenek már 
megszólalni. Bartos Gusztáv ur Szatmármegyc egyik pusztáján egy halat 
fogott, mellynek neve csík-király. Azt mondja tudósító, hogy hangot ad, s 
ezüstbe játszó vonalak láthatók rajta. A m. akadémia legközelebbi ülésében 
ezen hal bonczoltatott, de csak ékes szóval. 

.• Jól esik, szokják mondani, ha szerecsétlcnségünknek társai vannak. 
A pesti német szinházzal hasonló szerencsétlen sorsra jutott a londoni „Co-
ventgarden" nevü nagy olasz dalszínház. Mártius 5-én álarezos bál tartatott 
benne, s reggeli 5 órakor még meglehetősen tele volt a terem midőn a tüz 
kigyuladt s csak akkor vették észre •• benn voltak, midőn egy égő gerenda a 
a színpadon játszó zenészek közé zuhant. A bálozok egymást törve rohan
tak ki, és mint írják emberben nem esett kár. Délután két órakor sikerült a 
tüzet eloltani - most csak kormos falai állanak a nagyszerű épületnek. 

£ Berlinből irják a „P. O. Z."-nak hogy az ottani mulató közönség
nek néhány nap előtt csaknem torkára forrott a mulatság. Ugyan is Kreutz-
berg áüatgyüjteményében számos jelenvoltak előtt a tigriséé oroszlán ve
szekedését, mellyeknek kot re/ük egymás mellett volt, akarta színre hozni az 
állatmutogató. Felnyitván a közép ajtót, a bőszült tigris egy ugrással ellen
felére rohant, s azt földre teperte. Áz állatmutogató bens/orult, a kezében 
tartott pisztolya elsütésével akarta rendre utasítani a czivakodókut, de pisz
tolya csütörtököt mondott. A nézőség clsáppadt, de az állatmutogató nem 
veszté el éberségét, hanem szokott módszeréhez nyúlt, s elkezdte korbácsával 
hatalmasan csapdosni a földön fetrengő vadakat. S ki hinné, az ütleg használt, 
a két ellenfél meghunyászkodva ketrezébe vonult vissza. Izzasztó mulatság, 
még ha fizetni is kell. „Ti 

/ A „Pays" nevü franczia lap a Németországban tartatott Mozart -
ünncpélyt irván le. többek közt igy szed: „Egy egész Németországban ismert 
jeles művész „Monsicur Domchor" (egyházi éneklő kar ur) nagy tetszéssel 
énekelt." A német tudósító keservesen sóhajt föl, és méltán 1 hogy Franczia-
országban, mellynek annyi német tisztelője van,csak ennyire ismerik a német 
művészeket. Jani a francziák jobb szeretitek ismertetni, mit ismerni. Már ez 
divat. 

*) Nem uj biz ez; Ira Aldridge is tette ezt, valamint Ristori is teszi a általában 
megtörténik, mikor valami rendkivúíi művész saját lángelméjét kívánja bemutatni a kö
zönség elótl. Kz úttal Bolusi búcsúfellépteért történt e kivétel, a mit megbocsáthatunk 
neki, a nélkül, hogy magát a tényt hclyeslenök. Illyen t | M o d l i b e t e k e t drámákból csinálni 
nem szabad, a közönség, a művészet, és az irodalom iránti tiszteletből. Szerk. 

£ Azon hires tánczmulntsághoz, mellyet Konstantinápolyban Strst-
forddeRedditfe angol követ tartott, mellyet a török császár ís meglátogatott, 
következő mulatságos eseményt toldja a „Brsl. Ztg." „Midőn a sultán a te
rembe vezettetett, csak integetett fejé vei, bemutattatta magának a hölgyeket, I 
még azt is kérdezte „Qui est sette dame?" (ki ezen hölgy). A sultán nem 
akart leülni, mig a hölgyek el nem foglalták helyöket. Ezután a számára ren
dezett terembe vezettetett a császár, hol épen török szokás szerént fekete ká
véját szörpölte, és csibukját szopta, midőn véletlen egy kakuk a szobába osont-
ván a sultán lábai közé futott.,,Throw that beastout ofthe window" (vessé
tek ki azt az állatotaz ablakon), kiálta lord Stratford. Ez ugyan egyszerű kis 
történet, de furcsa egy sultán jelenlétében, ki Mahomed követői közül először 
látogatott meg európai vigalmat. Hat ha azt gondolja Abdul Medschid. hogy 
a kakuk is az európai tánczvigalomhoz. és az ő megtiszteléséhez tartozik. 

/ A „ M . S." becses irodalmi tüneményekre figyelmezteti olvasóit. Gr. 
Forray Brunszvik Júlia asszony elhunyt fiának az utósó Forraynnk olaszor
szági, és egyiptomi utazását akarja kiadni eredeti rajzok után. A szöveg ki
adónk Heckenast nyomdájában készül. 

£ Hölgyeink kedves olvasmánya Tompa Mihály „Virág regéi" máso
dik kiadást értek. Kedves nőink megpirítják ifjainkat, kiknek hanyagsága 
miatt Vörösmarty hős költeményeit nem kellé többször nyomni. Szálljatok 
azért síkra, hogy rövid időn azon kellemes hirdetést olvashassuk „Vörösmarty 
hős költeményei" harmadik kiadásban. 

£ A színészi világot illetőleg azon örvendetes hirt közöljük a „ M . S." 
után,hogy Radimeczky Feodora k. a., ki jó minapában nemzeti szinpadunkon 
zsenge mutatványát adta szini tehetségeinek, nem sokára atyjával Pestre ér-
kezend, hogy az igazgatóságtól tért kérjen fejlődött tehetségeit ís bemutat
hatni. 

/ Láng Bódi még húsvét előtt elhagyandván Győrt, Debreczenbe szán
dékozik; Győrben pedig Hetényi József szerződött a hatósággal. 

£ Friebeisz István „Délibáb" czimü lapjában olvassuk, hogy „Miiller 
Gyula nagy naptára" szerkeztésével felhagyván, báró Podmahiczky Frigyes 
és Degré Alajossal kezet fogva „Délibáb" naptárt szándékozik 1857-re ki
adni. A csinosan, bő s élvezetes tartalommal kiállítandó naptár ára 1 ft. p. 
Friebeisz István ismeretesebb a naptár szerkesztés mezején.mint hogy ajánla
nunk kellen é» 

£ Ennyi örvendetes hírünket egy gyászossal fejezzük be. Apalotai ezu-
korűzlet igazgatója Müller Henrik e h. í)-én este meggyilkoltatott. Pár órá
val előbb még a Lloyd termekben mulatott. A gyilkosság személyes boszuból 
származhatott, mert rablás nem történt házánál. 

Vidéki kir 
Mohács, mártius 7-én. — Legelső találkozásunkkor is a fájdalom hir-

nüke vagyok. Tegnap esti 7—8 óra közt ugyanis tűz ütvén ki magát váro
sunk legrendezettebb részén, az úgynevezett német városban, melly a hirtelen 
orkánná vált szélben mondhatlan sebességgel rohant egyik tetőről a másikra 
mind addig, mig mindkét soron a már ugy is végső, cserépfedelü házak dü
hös rohamának ellentál Iván, mintegy mondják a nézőnek : mérd hozzám a 
veszedelem nagyságát! 

A 30—40 főidig égett lakházak s több melléképületek közt, mellyek 
felváltva vagyonosak, vagy szegényebbek ösz:s birtokai voltak : különösen 
fájdalmasan hat ránk a városi kórház leégése, mellyből a nyomorult bete
gek mankókon biczegve, vagy csttszva, s ki hogy tudta, mentette életét. 
— De két végkép tehetetlen egyén közül egyik az épületben égett szénné, 
mig a másik a lángok közül a sikra hurczoltatván, mindenektől feledve, ott 
fagyott halálra a dermesztő éjszakán. -

E borzasztó éjjen végtnségre jutott szerencsétlenek átka méltán nyom 
egy babonák barátját, ki, mint mondják, uj hold péntek estvéjén tehenét holmi 
varázs erejű szerekkel füstölte (e vád illy szerencsétlenség miatt váro
sunkban már második egyént nyom), hogy igy szerinte a tehén hasznát (tejét) 
semmi bűbájos boszorkányasszony el nem veheti. — S ez esztelensége által 
tüzet gerjesztett ólában, mit most százak locsolnak könnveikkel. 

Adja Isten , hogy valaha járjanak le már a babonák csillagi, s lépjen 
helyekbe a Mindenhatóbani törhetlen bizalom. Szolgáljon e példa tükörül, 
hogy azoknak, kik Istenen kivül teremtett dolgokban helyezik szerencséjüket, 
„Isten őszöket veszti s saját vermüket önmagok ássák meg." T. 

Dorosma, febrnár 27-én. — Ma egyházi és polgári ünnepélyünk volt. 
O e s . kir. apostolt Fölsége, tisztelt járási főnökünknek Bartsik .Márton kapi
tány urnák a község nevében tett folyamodására legkegyelmesebben m e g 
engedni méltóztatott, hogy azon pénzgyüjtelék, melly mult évi mártiushóban 
a legkegyelmesebb országanya szerencsés szülése emlékéül helvbeli szegé
nyeinknek számára befolyt, Erzsébet alapítvány czimmel jelöltethessék. Az 
ünnepélyt Istennel kezdtük. Majd a városháza teremében gyűlés tartatván, 
az örömünkre vonatkozó kegy. leirat kitörő lelkesedés között felolvastatott. 
E magas kitüntetést csakugyan fenébb tisztelt járási kapitány urnák köszön
hetjük, ki minden alkalmat felkarol, melly városunk díszének és javának 
emelésére kínálkozik. Igy többek közt: városunk utczáit már élőfák szegik 
be; kedves különösen azon ültetvény, melly nagyszerű szentegyházunkat 
környezi, valamint azon szép reménynyel biztató fasor, melly a szegedi ut 
mellett határnnkig terjed. Az efféle czélokra szükségelt készletet jövőre azon 
zsenge faiskolából remélhetjük, melly tisztelt kapitány urnák köszöni lételét. 
Nem sértem továbbá szerénységét, ha kimondom, miszerint a községi vagyon 
az ő bölcs vezetése mellett évről évre gyarapszik. Azonban, mit elébb kell 
vala már emlitenem, különösen az iskolaügy lelte tol benne hő pártolóját. 
Egy tanyai iskola immár fedél alatt áll, mellynek helyisége mult évben egy-



házi szertartás mellett beszenteltetett, és nem sokára meg fog nyittatni. Hely
beli tanodánk, mellynek Kis-Kunságban alig van párja, kegyes gondoskodása 
által jó karban tartatva, többféle eddig csak óhajtott jótéteményekben része
sült. Legközelebb pedig igen ügyes és lelkes világi felügyelőt nyert Komá-
romy Imre városi aljegyző ur személyében, kitől joggal várunk minden jót és szé
pet. Végre is tisztelt Bzerkesztő urnák jelenthetem, hogy növendékünk Pesten 
képeztetik Dr. Entz Ferencz haszonkertészeti iskolájában, s ezt azért jelen
tem, mivel e lépés sikerétől várjuk a gyümülcsfatenyésztésnek, kouyhaker-
tészetnek és szölőmiveléanek határunkban! felvirágzását, minthogy őszintén 
megvallva, e tekintetben igenis hátra vagyunk. Addig azonban sok viz foly
té még a Tiszán, kivált ha olly bőven özönlik az le a felső vidékről, mint az 
idén, millyenre t. i. az idősebbek csak az I81ti-ik évből emlékeznek. — Isten 
önnel! Bénát Lajos. 

Alsó-Pél, (Bars megye.) febr. 28-án. — Folyó hó 19-én a szép egyetértés 
és szeretet diadalának érvényező tanúi valánk. Felső-Pél község értelmes s 
saját érdekét józanul felfogó népe, a perlekedés eltávolitása tekintetéből, 
gróf Hunyady volt földes uraságával, az általa bírt irt ványokban olly képen egye
zett, hogy '% részét azon földeknek, mellyektől ötöd dézmát adni, cs holdon-
kint három napot szolgálni köteleztetett, volt szeretett uraságának átndja. 
három ötödöt tulajdoni joggal magának megtartván. — Ezen egyesség mind 
a jó földes uraságnak s ennek nevében működő Botha István ügyvéd, Kund 
Károly felügyelő uraknak, mind a volt jobbágyoknak dicséretére válik. — 
mert eredményül az annyira óhajtott tagositás, ezen egyesség fo alapjául 
tétetett, s bár mindenfelé megyénkben történnek e nemben lépések, kedvező 
eredményben ugy látazik eddig elő FelsŐ-Pél megelőzte a többieket, mi nem 
csekély ingerül szolgálanti másoknak is a békés kiegyenlítésre, mellynek 
eddig sokan különfélekép, roszul fölfogott érdekek- és makacsságból ellen
szegültek, de kik, miként hinni szeretjük, mások példáján okulva, jövőre tán 
a haszontalan makacssággal felhagynak. a szép egyetértést eleibe tévén a 
gyűlöletes viszálynak. L. Miska. 

Nagy-Kun-Madaras, febr. 28-án. — Tisztelt szerkesztő Ur! Nagy-Kun-
Madarason a köznép szellemi mivelődése halad, mellyet tamisit az, hogy a 
„Vasárnapi Ujság"ot a „Politikai Ujdonság"gal 20, a„Vasárnapi könyvtárt" 
11 példányban járatja, nagy gyönyörűséggel olvassa, s szegóuvebb sorsú ba
rátaival is olvastatja. Gazdászati és igy anyagi tekintetben is haladna: mert 
több gazdánál lehet látni Vidács ekéket, hengert, Czélszerü vasboronákat, s 
az ugarlást és trágyázást fő-fő dologuak tartja: de fájdalom minden iparko-
dása mellett is kevésre mehet, mióta a zsidóság beköltözött, mert a nőnem 
a fényűzésben telhetetlen; mert a nők — néhány jé> gondolkozásnak kivéte
lével — még a szegényebb sorsunk is a legdrágább s z ő r , harist. moll s több 
efféle ruhákban öltözködnek, sőt többen vannak, kik nehéz selyemben s finom 
bársony tollas kalapban pompáznak, s ha pénzök nincs, férjeik által véres 
verejtékkel szerzet élelmi czikkeiket lopva viszik a zsidóhoz ruhakelmékért, 
— ennek aztán rendes következése az elszegényedés, — a házas felek kö
zötti viszálkodás; — éa már is több eset van rá, hogy az illy pipere- nők fér
jeiket elhagyván erkölcstelen rosz életre adták magokat. s folytatják azt a 
sírig. — A sírról jut eszembe, hogy az eddig elhanyagolt állapotban levő 
temetőkertek szebb jövendőnek néznek eleibe, mert néhány lelkesebb em
berbarátok buzdítása folytán városunk erélyes főbírája Pólya Dániel meg
kezdte a temetőket körülárkoltatni. fákkal beültettetni s csőszházakat épít
tetni, hol a csősz állandóan lakjék; melly munka sikeresbitése végett aláírási 
ív bocsáttatott ki. — Kórházunk is lesz e czélra; az előliárósá"- átencredett egy 
jó karban lévő épületet,melly eddig iskolának használtatott, de ho'innn kerül 
elő a felszereléshez szükséges pénzösszeg, az még a titok leple alá van bur
kolva. Vajha követnék a t. fürediek példáját?! — Ha tisztelt szerkesztő ur 
elfogadja, később többet * ) . Madarassi. 

Hátszegvidék Febr. 2í). Minden mit nem azért tesz valaki, mert tennie 
kell; de azért, mert jó, megérdemli a figyelmet, meg a méltányos elismerést. 
— Kis vidékünk magyarajku értelmisége átlátva azt. ln>sy minden nagy, 
minden szép csak is mivelt kebleknek lehet szülöttje, a Magyarország több 
helységeiben tervezett s több helyt életbe is lépetett községi könyvtárak pél
dájára, vidéki könyvtárt szándékszik létesíteni; s hogy ne csak pusztában 
kiáltó szónak maradjon ez eszme, két e tárgyban felkért tevékeny férj-fiu által 
készittetett felszólítás s egyszersmind aláírási ív megindítását ki is eszkö
zölte. Az aláírás folyamotban vans ugy látszik jutaluiazóan. — Hogy pedig 
ne csak az észnek, de a szívnek is adjunk kellő tápanyagot, a hogy ne csak 
a természet, de a terniészct^öléről szakadt zene is pótolja a> gyönyört, ugyan
csak aláirás utján, egyik jelesb hangász-társaságunk tetemesen fölsegittetett. 
— Miután ennyi nemes, ennyi szép van c kis vidéken fejlendöben.lehetlen föl 
nem tenni azt is, hogy hanyagolt népiskoláink **) kellően rendeztetve ú j r a 
feléledjenek; annyival is inkább, hogy csak igy lehet ha'hatlan a könyvtár, 
igy a barna fiúk zenéje. Szabó Gábor h. hitv. lelkész. 

Sz.-Jobb, febr. 25. — Tisztelt szerkesztő ur! A .,Vasárnapi Uj«ág" T-ik 
számában olvasom a huszti vár Icirását. — A rujz és leírás olly hfl. hogy c 
részben jobbat kívánni nem lehet, nem Így a történet; különösen e szavai 
közlőnek : „1593. mártius 8-án egy Pálny nevűt, ki Kendi Sándor és 
Báthory Boldizsár ellensége volt, miután darab ideig mint fogoly szenve
rt nevezett évben és napon lefejeztek," — ösztönöztek arra, hogy tollat fogjak, 
dett. — A kérdéses s valóban meggyilkolt — nem lefejezett — egyén, nem 
Pálffy, hanem Gálffy János volt, Erdély egyik jeles f'érfia. Érdekesnek látom 
szomorú történetét röviden közlcni. — Midőn Báthori Zsigmond fejedelem 

* ) Szívesen. Szerk. 
* ' ) Kz a fó dolog, ez! Szerk. 

tanácsa clhntározá, hogy ha Boldizsárt a fejedelemmel kibékitni nem lehet, 
inkább Boldizsár bukjék el. — E határozatot a fejedelemnek tudtul adni 
Gálffy János és Gyulay Pál küldettek, ezért Boldizsár őket halálosan gyű
lölte. A fejedelem ezután Kővárra futott, Boldizsár pártjától félve, de taná
csosai őt reá vették, hogy Kolozsvárra visszatérjen, itt Boldizsárral színleg 
kibékült, s megengedé neki, hogy kik a viszály magvát elhintek, büntesse. — 
Gyulay Abafáján Boldizsár parancsára a kék darabantok által Ös*zevagdal-
tatott, (rálfl'y Fogarasba menekült, mit Boldizsár körülvétetett. Gálffy vár
nagyának tanácsára a várat éjjel elhagyta, hogy a császár birtokára mene
küljön, de Belényes körül öt Csukat Péter elfogta, ezután Husztra vitetett. 
— Bodoni Ferencz , kit Gálffy emelt ki a porból, volt legnagyobb ellensége 
s a halálitéletet a gyenge fejedelemtől kicsikarták, s az el is inditatott, ezt 
Kovásóczi Farkas a korlátnok megtudván, a fejedelemhez sietett s tőle a ke
gyelmet ki is eszkőzlé, s egy szolgáját nagy ígéretekkel inditá útnak, ha az 
elobbeni küldöttet megelőzi Az alparancsnok ekkor Huszton Szabó Balázs 
volt, — kit Bethlen Farkas kegyetlen embernek ir le — az első hirnök meg
érkezte után ez tudata Gálffival, hogy meg fog halni, ez letérdepelt imád
kozni s e közben öletek meg, s igy n kegyelem elkésett. — E szomorú törté
netet Bethlen Farkas hosszasan adja elő (hist. Völf. de Bethlen). 

Yidovich György. 
Kolozscár, mártius 3-áu. — Engedje meg ön, t. szerkesztő ur, Itogy 

eddigi kathegonikus leveleim helyett most egyszer több szóval, több fecsegessél 
írjuk. Nem fogom végkép kifárasztani ön türelmét, bárha betegesen írok is 
egy szegény betegről — a mi színházunkról.Irodalmunkról is fogok pár szót 
szólani, de az nem tart soká. Kezdjük cz utóbbin. — Sokszor aohajtánk mái-
fel s velünk számtalanok, hogy Erdélynek nincs megírva története. S valóban 
méltán is bánkódtunk; mert ahhoz roppant fáradság, utánjárás, adat stb. 
szükségeltetik, s csekély véleményünk szerint legalább egy évtized szükséges, 
hogy be lehessen végezni ennek a kicsiny, de annyit hányt ve tett darabka 
földnek históriáját.. Most. azonban örünimel Írhatjuk, hogy Kőváry László, 
áthatva a nagy és szép czél iránti lelkesedéstől, elhatárzá magát a nagymun
kához. Jelenleg már dolgozik s kél ér alatt reményit bevégezhetni teljesen 
müvét. Cgy hiszszük, minden magyar őszinte örömmel fogadandja e hirt. — 
Kivárniuk kitartást és áldást a derék vállalatra!! 

Történeti munkáról levén szó, egyszersmind megemlítjük, hogy az 
„Erdélyi történelmi adatokból" (2-ik kötet; már több ív kész, b mártíusi vá
sárra reményleni lehet megjelentét. — Színi irodalmunkban pár újdonság 
merült fel : egyik Turcsányi pályadijt nyert „Bnjdosó"ja, másik egy uj 
franczia vígjáték ..Közös háztartás" Haray V. fordítói tollából. 

Most tekintsünk színházunkba. Jó játékrend, s ebben uj darabok nem. 
hiányzanak ugyan, mert a fenncmlitett műveken kivül még adatott és adatni 
fognak: „Árva Feri" (Gyulai és Dózsa jav.), „Könyves király" (Jókaitól), 
„III. Richárd" (Shakspeartól), Rónai javára; — de egészen más itt a baj! 
Színházunknak nincs állandó közönsége! Vasárnap- és szombaton tele szin
ház — más napokon : kong. De nem c lap körébe tartozik e tárgyat fejteget
nem, csak annyit mondok még, hogy húsvét utánra színházunk igazgatásával 
megkínált Szabó József tir még csak nem is válaszolt, Beranek uram is kérte 
a színházat, ki ott nagyobbszerü ballet és lótársaságot szándékozott felállí
tani — de megtagadták kérelmét. Egyébiránt 6 él és virágzik s folyvást nagy 
közönsége van. kik közt a közép páholy közönsége is nem ritkán látható! *) 
Jelenleg színházunk jövőjéről több bizonytalan hír szárnyal: dc hogv mi tör
ténik színházunkkal húsvét után, midőn színészeink n lelkes kis M.-Vásár
helyre távoztak? . . . azt nem tudjuk még elgondolni sem. r. /. 

Tárogató. 
» * * Tompa Mihály, koszorús költőnk Szentesre hivatott meg lel

késznek. 
y. — A szent István-társulat, mellynek működési köre ekkorig csak a 

cs. k. pcstbudai kerületre szorítkozott, legfelsőbb engedelemnél fogva, jöven
dőben az egész ausztriai birodalom minden korona tartományaiból vehet fel 
tagokat. E társulat szent czélu és üdvös munkálkodása mindenki előtt eléggé 
ismeretes, azért működési és hatása körének tágításán csak örvendenünk 
lehet. 

y.—ürömmel üdvözöljünk ós pártoljunk minden hasznos vállalatot.,,h7»-
lászatok a társasélet és tudomány mezején" czimü uj vállalatra hirdetnek elő-
fizeté&t Környci János és Sztáncaay Jenő, a Szentesféle jó hírben álló fine-
velö intézet tanárai. Szándékuk a tudományt népszerűsíteni, nem „hogy a 
könyveket szaporítsák, hanem hogy nemzetünk jóllétének erejük szerint ők 
is lendületet adjanak," s vállalatukat akkép fogják szerkeszteni, hogy abban 
minden osztály érdekes cs egyszersmind tanulságos olvasmányt találjon. Az 
első évfolyam 8 füzetből áll and. előfizetési ára 2 ft. 3U kr., de a szerűit a 
mint megjelennek egyes füzetenkint is fogad el előfizetéseket 20 pkrjával a 
„Kalászatok szerkesztősége." 

y.— A vadászat és lovaglás több barátjai egyesültek, hogy kedvencz 
f o g l a l ko/.;:.-nk e m e lé-e és tökél ye-bif''ser,. Inpot adjanak ki. 

y.— Komárom szomszédságában M. háza helység elöljárói eladták a 
helység ménlovát és két bikáját igen jó áron egy jövevény czigánynnk s mi 
alatt e jó vásárra örömáldomást ittak, a czigány odább állt a kifizetetlen ál
latokkal. A dolog hire befutott messzefoldet a a vidéken már közmondássá 
vált: „Eladták, mini m. háziak a bikájokat." Igy keletkeznek és keletkeztek 
a nép ajkán a közmondások. 

y. — Ismét megfogjuk látni azokat a kedves, régtől nem látott arezo-
kat, és hallani amaz édes csengésű hangokat! Az agio eltűntével, lapok álli-

*) KorunksatyrAja! Szerk. 



tása szerint,Bécsben már előkezdenek bújni rejtekeikből a húszasok és lázsiá-
sok. Ha az agio tovább is illy alacson, azaz hogy semmi sem lesz, ugy igazán 
sajnálatra méltó ember az, kinek sok félre rakott érezpénze vagyon — ugy 
hogy nála még csak az szazandóbb, a kinek nincsen. 

y. _ Budán a ráczvárosban kisdedóvodát fognak felállitani, 300 gyer
mekre számitva az előleges terv szerint. 

y. Az illető püspökök küldötteket bocsátottak ki hazánk pusztáira, 
hirdetni az Isten igéit a puszták miveletlen és tanulatlan fiainak. Ez intézke-
d é t ü d v Ö B hatásának beláthatlanok határai, mert a kiküldött szónokok min
denütt nagyszámú hallgatóságra találnak. 

Halál-hír . 
Bnerédy Utcám, egyike legjobbjainknak, meghalt. Sokakat tett bol

doggá, annyi áldás kiséri sírjába. Siratja őt gyászoló családja, de siratja va
lóban a nemzetgazdászat ügye is. A ki annyit fáradott, hogy a tőidet viru-
lóvá, az embereket boldogokká tegye, annak édes nyugalma lehet a földben, 
boldog idvez ülése az égben! 

A d o m a . 
0— De gustis, ne dispis. Éhes volt a czigánykaraván, s nem volt mit 

harapnia. 
A mocsár szélén egy sűdő várakozott a trombita hangra, melly a fel

támadás napját lesz tudatandó holtakkal, mint elevenekkel : született klari
nét < >saiuk áldva a gondviselést hogy róluk meg nem feledkezett, emelik szá
razra a gazdátlant szépen, megtisztogatják, bográcsra hányják. 

— Saga van ennek vajda? — szól jóllakás ntán a tizenöt purgyé mámi-
kája. 

— Saga . . . ? saga ? . . . his mindennek van saga — biztatja a vajda 
— ennek dísnó saga van. 

T A r t é n e t i n a p t á r . 
K E R É K G Y Á R T Ó Á R P Á D T Ó L . 

J a n u á r i u s 29. — H03. Palóczi Mátyás és Imre a leteszi prépostságot 
kirabolják. — Zemplén megye előkelő családjainak tagjai az itt előadandó 
bűntény által meggyalázták magok és őseik neveit. 1403-ki, januárius 29-én 
éjjel, midőn Palóczi Domonkos, a premonstráti rend kormányzója és drivasz-
t ó i püspök holt teteme még a koporsóban feküdt, és körüle a kanonokok 
zsoltárokat énekeltek, az elhunytnak unokaöcscsei Mátyás és Imre 19 nemes 
társsal és fegyveres embereikkel megrohanták a leleszi prépostságot s min
denekelőtt a prépost curiáját törték fel, honnan a sok arany, ezüst, gyémánt 
stb. ékszereken kívül 800 darab aranyat raboltak el, a könyveket s oklevele
ket pedig széttépték. Azután neki estek a szekrestyének, hol az ellenálló ka
nokokat ugy elverték, hogy az egyik halva rogyott össze. Következő nap 
elfoglalták az egyházat, mely alkalommal három kanonokot halálosan sebesítet
tek meg. a perjel pedig bántalmazásaik következtében megtébolyodott. Itt a 
zsiványok 8000 darab aranyra tettek szert. Ezután még néhány napig maradt 
itt a két Palóczi Agárdi Antallal, mi alatt feltörték a hiteles levéltárt, s az 
ott lelt számos adásvevési, adóssági, végintézeti s egyéb okleveleket vagy 
elsikkasztották és ellopták, vagy megsemmítették és idegeneknek adták k i . 

Januárius 30. — 1217. III. Honorius pápa II. Endrének konstantiná
polyi császárrá lelt választásába meg nem egyez. — Azon francziák, kik 
1202-ben 480 vitorlává indultak ki Velenczéből a sz . földre, czéljokat 
tévesztve, előbb Jádra városunkat foglalták el Dalmatiában Velencze részére, 
azután pedig 1204. apr. 12-én Konstantinápolyt dúlták fel és rabolták ki, és 
a görög helyébe latin császárságot alapítottak. Henrik császár halála után a 
válaaztók Endre kir. ém ipa Courtenai Péter franczia gróf közt megoszoltak, 
de később az előbbinek részére egyesültek és őt követség által fölkérték a 
császári szék elfoglalására. Épen ekkor választatott a pápai kincstárnok Sa-
velli pápává. Ehhez fordult tehát II. Endre, és felhozá, mennyire mozdítaná 
elő szervezés alatt levő kereszthadjáratát az ajánlott uj méltóság. III. Hono
rius , mint a féle rosz politikus. inkább tartva Magyarország növekedésétől, 
mint a latin császárság bukásától, januárius 30-án azt felelte : hogy örül 
ugyan Endre megtiszteltetésén, de mivel c z ügy állásáról még értesülve 
nincs , nem nyilatkozhatok; azonban a pápai követ majd értekezendik Endré
vel , hogy vájjon a császárság elfogadása a király lelkének üdvére és a szent 
széknek becsületére válandik-e. — A választásról, ha azt Endre kir. el nem 
fogadná, Péter grófot szinte tudósít;! a követség. E z nem kérdezte meg 
aztán sem Endrét, sem a pápát, hanem eladta minden jószágát, annak árán 
szedett 5000 katonát és családostul legott keletre indult. Útközben addig 
tolakodott a pápánál, mig az april 9-én maga koronázta meg őt. Nevezetes, 
hogy jul. 28-án már a pápa kérte Endrét, segitené Péter császárt, mert Epi-
rnsban maroknyi serege megsemmíttetett, maga pedig fogságra vettetett, 
honnan Péter többé ki nem szabadult. 

Szerkesztői mondanivalók . 
238. 51. Gy. M. K. 51. Adomái között vannak használhatok. Kalotaszegh ismerte

tését közölni fogjak, kivált ha az ottani szép népviseletről néhány képet szerezhetünk. 
239. Alaé-Baranyaba. A papok és Unitok özvegyei segélypénztárát illető értesí

tésre nézve még egyszer elmondjuk, a mit már egyszer megemli'ténk. Az illyen nyilvá
nos gyűjteményekből alapítandó jótékony intézvén v e k r e elébb hatósági engedély kell; 
addig az illyesmit nem lehet megemlíteni. Ezt is az elején kell kezdeni. 

240. l'ngbvary néprománcza közölhető. 
241. < sreere. Bár nem tudjak elképzelni ön kérdeiősködésének indokát, felelünk 

rá illó pontossággá] : „igenis, Gyulay Pal tud jol németül, valamint Petőfi ia tudott; 
és tanabizonyságot tehetőnk róla. hogy több mivelt európai nyelven is beszélt és illetőleg 

beszél a két kérdezett költő. A nélkül mai világban nem is nevezhetné magát valaki 
írónak." 

242. Derűről küldött adomák. Jók, jók, de több kellene. 
243. Balm««-UJvaros. A házanként! koldulás eltörlése felöl. A végét kérjük, és 

rövidebben vont előadást. 
244. Jnjn.-i ostroma. Szép eszme, de a kivitel és versezet kissé ódonszeru. 
24ö. A szép tavasz csak természetben szép. 
246. M.-Varad. Cs. J. Két levél. Igaz dolgot ir ön , vagy csak poétázik? Azt irja 

versekben, hogy két levelet készített, egyikbe egy 100 pengőst tett hitelezőjének, másikba 
egy verset — nekünk; a czimeket azonban eltéveszté, s a vers ment a hitelezőnek, a 100 
forint a lapnak. Tréfa-e az, vagy valósig? 

247. Névnapi klvanatok. Használhatók — ipecacuanha helyett, a kinek azt ren
del az orvos. 

248. Szálhegyinek. Mulatságos az a csóka története, melly elvégre, mint alperes 
jelenik meg egy eriminalis perben s formaszerinti Ítéletet kap; hanem azért mégis bajosan 
fogjuk közölhetni. Szerző különben hiába ir bohókás dátumokat levele végére, mint : 
„Kelt Anyámháta megett, azon a napon, a mikor a nagy naptárban zúzmara volt hirdetve,1' 
mert hiszen a levélboritékon ott a postabélyeg a város és a kelet jegyzetével. 

249. I g a z o l á s ! Többen jóismerőink közül megütközést találtak c rovat azon sorai
ban, mellyek egy beküldött more tett éatrevételképen igy szólnak : „Hibás hit a köznép
nél, hogy a harangszó elűzi a jégesőt, de az imádság sem igen segit azon." Ebből o l í v a - -
mit magyarázván ki , mintha mi az imádkozást szükségtelen (!) dolognak tartanok. Mi 
magunkat senki által keresztyéni érzelmekben felülmulatni nem engedjük s e szavaknak 
balmagyarázata esak onnan eredhet, hogy a kik a feleletet olvasták, nem ismertek a kérdést. 
Az imádkozást mi is a keresztyén erények közé számítjuk , és mi is azzal kezdünk és vég
zünk minden üdvös m u n k á t . Az imádkozás erénye azonban épen abban alapszik, hogy 
egyedül Istennek tetsző és ne az ö szent lelkével ellenkező dolgokat kérjünk. Imádkoz
nunk kell igenis azért, hogy az Isten őrizzen meg bennünket minden szerencsétlenségről, 
de nem azért, hogy a szerencsétlenséget adja másnak : tűztől, vihartól, jégesőtől, árviztól, 
természet egyéb csapásaitól Isten ónz meg bennünket, és keresztyénileg cselekszünk, ha 
azért könyörgünk, hogy azokat ne hozza cl ránk; de ha tüz Ut ki a faluban és akkor azok. 
kik szél mentében esnek, azért imádkoznának , hogy fordítsa az Isten a szelet a fala tnlsó 
házai felé, bizony kereszténytelenséget követnének azok el, ha hull a j é g , és mi azért, 
imádkoznánk, hogy fordítsa nz Isten szomszédunk határára, bizony vétket követnénk 
azzal el. Imádkozzatok, de helyesen imádkozzatok ! hogy Istent meg ne sértsétek, fele
barátaitokat ne károsítsátok általa. A ki ez ellen cselekszik, vét a kereszténység alapelve 
ellen, melly azt mondja, ,,a mit magadnak nem kivánsz, másnak se kivánd." Ezt kíván
tak értetni a fentebb idézett sorokban, mellyek észrevételképen voltak mondva egy hason
lóan ide illő tet tárgyaző költeményre, mellynek tárgyát nem ismerők azon képtelen 
következtetésre jöttek, mintha mi általában az imádkozás ellen szóltunk volna. A ki azt 
tenné, meg kellene égetni. 

„István bácsi" 1857-ki naptára 
üzámára , 

a s z a b o t t h a t á r i d ő r e k ö v e t k e z ő l e g j e l z e t t 

50 pályairat 
Mészáros István életrajza. 

2. Fényűzés kárai. 
3. A j ó tanács aranyat ér. 
4. Ofortunatos sua si bona norintagricolasl 
6. H o g y lábad ne csipje a dér, ugy nyúj

tózz mint paplanod ér. 
6. Fényesek Juliskája. 
7. A rosz szokások megvesztegetik a j ó er

kölcsöket. 
8. A munkát jutalom követi. 
9. Ora et labora. 

10. Addig nyújtózzál, meddig takaród ér. 
Példabeszéd. 

11. Szeressük, javitsuk a népet. 
12. Egy férelépés gyakran többet árt egy 

nagy szenvedélynél. Pestalozzi. 
13. Kerüljétek a hiu czifrálkodást. 
14. Holtig tanul a jő pap. 
16. Ártalmas idegenek vagy divat és pipere. 
16. Modicum pro magnó placeat tibi. Eccl. 

29, 30. 
17. Anyám életrajza. 
18. A hinság czifra nyomorúság. 
19. A rábaközi pásztor. 
20. lnitium est salutis, notitia peccati. 
21. Jánosnak ruhája vala teveszőrből. Máté 

3 , 4 . 
22. Maga szőtt font öltözet legszebb paraszt 

viselet. 
23. Négy arany, vagy egy István bácsi nap

tára. 
24. A gazda szeme hizlalja az ökröt. Példa

beszéd. 
25. Nem látod Árpád vére mi kint fajul? — 

Berzsenyi. 
26. Az ősz szülők bérlakban, elvonulva, kön

nyel vegyítik a bú kenyerét. Garay Ján. 
27. Fóldön szerencse és remény. Határozat

lan tünemény. — Vahot Sándor. 

A tisztelt közönség ezen naponta emelkedő szép részvétből méltánkinéíheii, hogy 
„István bácsi" törekvéseit országszerte becsülik és támogatják; mit mi hálával viszono-
zandók, naptárunkat érdekesebbé tenni el nem mulasztandjuk. 

C 3 " A pnljakoszorazottakrol május vége előtt hirt adandunk. - Kelt Pesten, 
mártius 6-kán 1856. 

Ylíijer Ifctván. 
„István bácsi naptára" szerkesztője. y O x n 

28. Lassú méreg a czifraság. 
29. Aranynál drágább a j ó erkölcs. 
30. O tempóra, o móres! — Cicero. 
31. Kitartás, szorgalom, lelkesség. 
32. Porban is gyöngy a gyöngy. 
33. Szajkó, szajkó marad a pávatollal is. 
34. Gazda szeme hizlalja a marhát. 
86. Nem kell sok pénz, esak jól költs. 
36. Szép János uram és Juliska leánya. 
37. A fényűzés biztos ut a romlásra. 
38. Marhatenyésztés kisebb gazdaságban és 

a keleti marhavész. 
39. Laboribns omnia vendunt bona Dei. 
40. Omega. 
41. Népszerű ntasitás a marhatenyésztésról. 
42. Balázs Samu. 
43. A ezukorpakkeráj és a torta igazán 

gyűlt pénzöket nem hordta. Ha egy 
aba-posztó mentét vettek, abban be
csülettel megvénhedtek. — (Régiségek 
könyve). 

44. Bocskorban keresni, cxismában költeni: 
válik becsületedre. 

45. Ha többet mondottam, írtam mint ki
mérve; tedd el litván bácsi két kővető 
évre. 

46. Ne keresd palotákban, sem rangban s 
kincshalomban, erényesség smunkásság 
szülötte a boldogság. 

47. Jónál jobbak vannak. 
48. Káka Sári. 
49. Csak az értelmes szorgalmon van Isten 

áldása. 
60. Legnagyobb ellensége maga magának 

azon fóldmiveló gazda, a ki házi álla
tait s különösen szarvas marháit a lehető 
legokszerübb és leggondosb bánásmód
ban nem részesiti. 

Felelős szerkesztő : l'akh Albert. 
Kiadó-tulajdonos : Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landrrer és Heckenast. egyetem-utexa 4-dik szám alatt Pesten. 




