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Bán. Kemény Zsigmond. 
A kik Kemény Zsigmondot az életben ismerik, a kik regényeit 

olvassák, a kik státusférfiui működéseit figyelemmel kisérik, azon 
önkényt felmerülő tudatra fognak jönni, hogy ö mind három helyzet
ben önmagának hü hasonmássá, 
a mivel nagyon sok van mondva. 
Sok költő nem igen mutatja magát 
ollyannak az életben, a minőnek 
az olvasok költeményei után kép
zelhetnék, s hogy a politika te
rén mennyire játszhatják a köl
tők a kétalaknt, arra j ó emlé
kezetben levő példa a franczia 
irodalom bajnokairól közelebbi 
években szerzett tudomás. Ne
künk ugyan semmi dolgunk a 
politikával, de mikor valakit 
jellemeznünk kell, nem hallgat
hatjuk el róla, hogy minden kö
rülmény között becsületes em
bernek ismerjük. 

A milly lelkiismeretes Ke
mény a státustanok terén, csu
pán a valót , a logikai igazat, a 
lélektani helyest hirdetve, épen 
ollyan költeményeiben is; ott is 
csak az emberek igaz szenvedé
lyét, következetes sorslefolyá
sát rajzolva s nem engedve kép
zeletét csodálatos és meglepő 
kanyarulatokra ragadtatni, bár
mennyire kellemetesnek ismerje 
is azokat a közönségre nézve. 

Kemény müvei tanulmányok 
az olvasóra nézve; miknek min
den lapján gazdag ismereteket, 
mély lélektani buvárlatot, élet
bölcsességet talál. Honunkban 
e tárgyak kezdenek kelendő
ségre kapni az eddig megszokott 
hiú ábrándozás és képzelmi sze-
leskedés helyett; a miből azt 
jósolhatjuk, hogy Kemény mü
vei a közel jövőben mindig tartósabb szeretetet fognak nyerni a kö 
zönség előtt. 

Kemény 1839-ben lépett az irodalmi pályára 22 évts korában, 
ekkor írta „A mohácsi veszedelem okai" czimü értekezését s „Mar-
tinúzi" históriai regényét, 1842-ben „Élet ábránd" czimü regényt, 

Karó Kemény Zsigmond. 

melly lakszobájának elégésekor semmivé lett. 1846-ben jelent meg 
„Gyulai Pál" öt kötetes történeti müve, melly őt egyszerre leg
híresebb regényiróink sorába emelte. 1853-ban „Férj és nö" nagy
becsű társalmi regényével gazdagitá az olvasó közönséget, mellyet 
a mult évben „Özvegy és leánya" követett. Apróbb müvei három 

kötetben összegyűjtve forognak 
az olvasó közönség kezén. 

Érezzük, hogy Keményt is
mertető soraink telvék fogyat
kozással. A ki öt ismerni kí
vánja , olvassa el azon két élet-
irást, mikben Kemény gróf Szé
chényit és Wesselényit festi le, 
és azokban két nagy hazafit is
merve m e g , megismerendi a 
harmadikat is : azoknak életiro-
ját, ki ama két müvében önma
gát is feledhetlenné tette, mint 
költő, hazafi és férfiúi jellem. 

— í— 

A Libanon s Átlász 
czédruszal. 

Minden országnak, ngymond 
Russegger híres utazó, megvan 
bizonyos sajátsága, nevezetes
sége, melly mindazáltal nem 
képezi az ország legnevezetesebb 
tárgyát, de mellyhez néha vala
melly történeti esemény emléke, 
valamelly őskori monda, vagy 
holmi tündérrege csatlakozik, 
miért is az utas erkölcsi köteles
sége az útjában fekvő helyiséget 
felkeresni, habár előtte már szá
zan és ezerén látogatták volna is 
meg az emlékezetes helyet. — 
Hly nevezetességet képeznek a 
Libanon czédruttai, hová már 
számtalan utas kegyeletes ihlet
től vezéreltetve intézte lépteit. 
— Rég vágytam magam is e 
szent fák árnya alatt pihenni, 

rég vágytam viharedzett szálaikat szemlélhetni. — 1855. évi octo
ber 21-én hagyára el , szolgám, vezetőm, lovászom és egy légsúly 
mérőmet hordó pór kíséretében kisszerű táborunkat. Kemény, lo
vaglás után estvefelé a Libanon legmagasb gerinczére jutottunk, 

í át tekervényes ösvényünk vezetett, s melly körülbelül hét mellyen 



ezer lábnyira nyúlt a középtenger szine fölé. — A mint a hegy 
keleti oldalán lefelé szálltunk, havazni kezdett s az éjkeleti szól olly 
dermesztőn fujt, hogy lovainkról leszállnunk s utunkat gya log 
folytatnunk kelletett, csak hogy igy járás közben kévésé felmele
gedjünk. 

A tengerről kelő éles szél fuvalnia lassanként elüzé a teli hol
dat sürii fátyolként leplező fel legeket , s azon pillanatban, midőn 
gyönyörű ezüst korongja a felhők közül kiválva, szelíd ragyogvá-
nyával a hegyoldalukat zománczolni kezdé, karon ragadott vezetőm 
s hidegtől dermedett ujjával egy a Makmel nyugati oldalán 'setétlö 
erdöfoltra mutatva felkiáltott : „Nézz oda frank! ím a czédruszok!" 
Feléjök fordítottuk azonnal lovaink kantárszárait s egy órai 
fárasztó ügetés után a szétszórt szikladarabokkal borított gö röngyös 
téren keresztül a czédruszokhoz értünk. 

A világhírű erdőcske a Libanon nyugat i , vagy helyesebben 
mondva a Makmel délnyugati oldalán fekszik e hegyoldal legma
gasb majdnem 6000 lábnyira felnyúló pontján, tágas üstalaku 
völgyben, mellynek oldalain juhok s kecskék számára legelőül szol
gáló gyé r fCt terem, de mellyen e czédruszokon kivül egyetlen szálfa, 
vagy a legkisebb bokor sem találtatik. A czédruszokat környező 
vidék kopár , elhagyatott néptelen m a g á n y ; az emberek szétszórt 
lakai csak félórával alantabb azon gyönyörű völgyben kezdődnek, 
mel ly egész Tripoliszig levonul s mellyben szelíd éghajlatukról s 
g y ö n y ö r ű fekvésükről hires Bserre, Kannobiin és Edén falvak talál
tatnak. 

Különös, sajátságos érzelem, szent borzadálynak mondhatnám, 
fogta el egész valómat, midőn a teli hold s a kitisztult csillagos ég 
csendes világánál a czédruszok setét árnyékába léptem s paripáin 
kantárszíját a legelső czédrusz törzséhez kötöttem. 

I m itt álltak előttem az ös szent fák, magas álláspontjukról 
ezred éveket látva kelni s elmúlni, népeket támadni s országokat 
veszni, mellyek álltak, midőn bölcs Salamon Israel Istenének emelé 
e földön az időben egyetlen templomát; mellyek zöldeltek, midőn 
Zenóbia a szép és szerencsétlen királynő Palmyra fejedelmi városá
ban osztá parancsait, s mellyek viharos századok vészeit túlélve 
most is ál lnak, élnek s zöldéinek , midőn a szegény arab rongyos 
viskóját a nyalka korinthi oszlophoz támasztja. Be sokról szólhat
nának ök, lombjaik susogásában tán egymásnak regélnek régi idők, 
régi dolgairól , csakhogy a messze hazából e tövükhöz zarándokolt 
idegen nem érti azon nye lve t , mellyen egymással szólanak. — A z 
egész czédruszerdöcske sziklás, meredek halmon emelkedik s legfel
j ebb három vagy négy száz szálból áll, mellyek részint egy elpusz
tult terjedelmes erdő maradványai, részint a kihalt ősök ifjú, leg
feljebb néhány százados ivadéka. 

A czédruszok kora különböző. Legtöbbje alig néhány század
nál idősb, néhányan ezer évesek lehetnek, mig tiz felette vén s ezek 
között ismét heten mind korra, mind sajátlagos rendkívüli alakjukra 
nézve felette érdekesek. E hét ó-czédrusz már csak kemény kéreg
éül áll, mellynek életereje táplálja s tartja fenn a növényvi lág ezen 
hiresedett pátriárkáit. Korukat teljes pontossággal ugyan meghatá
rozni nem lehet, az év-gyiirük láthatók nem lévén, ha azonban 
tekintetbe veszszük magasságukat, kiterjedésüket, a sziklás száraz 
földet mellyben gyökereznek s viharoknak kitett fekvésüket, mél
tán állíthatjuk, miszerint kél- ragy háromezer étel meghaladnak. 
— E czédruszokat alakjukra, termetükre nézve szépeknek tulaj
donképen mondani nem lehet, de annál tisztesebbek. E vén iák a 
földtől négy-öt lábnyira több ágra oszlanak, a rövid törzs körülete 
negyvenöt bécsi láb. A Libanon czédruszai körülbelül ötven lábnyi 
magasak s a legvénebbek a halom csúcsán éjszakról délre állanak; 
négyen közülök azon szabályos négyszögszögleteit foglalják el, melly
ben tanyáztunk s hol a reám nézve örökre feledhetlen éjszakát 
töltöttük. 

Al ig hajnallott s mármindannyian talpon valánk, mindenekelőtt 
még egyszer s most figyelmetesben néztük s mértük meg czédru-
szainkat. A legnagyobbak törzse már csak csupa kéreg vo l t , mind
amellett dús és üde lombozattal birtak, söt mi több, épen a legszebb 
virágzásban voltak. Ezredéves virágos fánál lélekemelőbb, élettel-
jesebb látványt képzelni alig lehet , — s e virágzás világos jelen
sége annak, hogy még nem egy század kelését s múlását fogják ki
tartani, s nem egy nemzedék sarjadéka fog lombjaik árnyában fá
radalmaiból kipihenni A czédruszoktól pompás kilátás nyilikaz előt
tünk fekvő hahnakon keresztül egész a Középtengerig, honnan tiszta 
időben a fehér hegyoldalon a kis czédruszerdö setét pontnak látszik. 

A czédruszerdök teljes nagyszerűségükben azonban nem itt, 
hanem Afrikában az égtartó Atlasz éjszaki hegyoldalán főleg Algier 
tartományban láthatók. — G illótin (olv. Zsilloten) franczia parancs
nok volt az első, ki 12 mértföldre Setif városától, Dsebel Alfgán 
járásban nagy czérdruszerdőre akadt, honnan Uled-Ali-Ben-Szabor 
törzsbeliek a szükséges épület- és hajófát hozzák. Gillotin a gyantás 
törzset a közönséges |fenyütöl azonnal megkülönbözteté , de maga 
sem gyanitá, h o g y ezek a czédruszok fajához tartoznának. Az Al -
gierba küldött s itt szakértők által megvizsgált ágak és tobozoktól 
csakhamar libanoni czédruszoknak ismerek. 

Ez idö óta a frank katonaság évenként meglátogatja a dsebel-
afgani erdőt, mi által e nevezetes növénynek s természetének köze
lebbi ismerése nagyban elősegítetett. Algier közelében Benih-Salah-
nál is Budától keletre, gyönyörű czédruszerdök fedeztettek fel. H. 

Egy férj a fővárosban. 
Az én szerelmes nőm galambom 

Mégis gyönyörű szép alak. 
Milly drága ő nekem : kívülem 

A mindentudó tudja csak. 
Nem is lehet fogalma másnak 

Arról, csak én érezhetem; — 
Kivált: midőn újévvel értté 

Azt a sok kontót fizetem ! 

Könyvkontó tán ? — dehogy . . . az én 
nőm 

Mulandó kincset nem szerez, 
Az olvasás sem szenvedélye. . . 

Kedvenczc mért is lenne ez ? 
Hisz a könyvet megrontja a moly, 

Kell, hogy eszével érje föl, — 
Hisz tudjuk azt, hogy meg van irva : 

liégen : hogy a „betű megöl." 

Fölösleges czikk lenne nála 
íróink költőmüvei. 

Hiszen ha társi összejönnek. 
Maguk is tudnak költeni. 

Kávé közt délután naponként, 
Mint gomba a mező gyepén : 

Terem bőséggel a — koholmány . . . 
Vagyis aknrám költemény! 

Szívképező beszély — s regényért 
Mért volna pénzt hajítni ki? 

Az élet úgyis olly regénytár, 
Hol ingyen olvashat kiki. 

Aztán régente „Kártigámot" *) 
Olvasgatá mint kis leány. . . 

Elérte így a ne továbbot, 
Miért olvasna ezután?! . . . 

Talán hát gyógyszertári kontó ? — 
Dehogy . . . az én szerelmesem 

Mint makk . . . megtestesült egészség, 
Soh'sem feküdt még betegen. 

Gyöngélkedésre melly mutasson 
Nincs rajta semmiféle jel. 

Ha minden olly ép volna, mint ő : 
A z orvos éhen veszne el! 

De gondot is visel magára, 
De őrzi is kényes tagat 

Konyhára nem megy . . . a dologban 
Soh'sem szakasztja meg magát. 

Bölcsen I hisz a k é t k e z i munka 
Okozni izzadást talál. 

A z izzadás szül meghűlést, ez 
Hoz kholerát — s kész a halál! . . • 

Szép hölgyek! föl vagyon csigázva 
Tudom kiváncsiságotok, 

S türelmetekkel visszaélek, 
Ha még tovább kell várnotok. 

Felhívom hát az árjegyzéket 
Hadd tárja fól m i t is fedez. 

Hanem— köztünk maradjon a szó. . . 
Másként halálom lenne ez ! . . . 

* ) Kc'gi elavult regény neve. 

Itt állanak ni! hosszú renddel . . . 
Elül mindjárt a piperék ; 

11 a élczből tette a kiíró, 
Ez tőle, mondhatom, derék 

Hisz ugy van, cz az emberek közt 
A nagy világon szerteszét. . . 

Előre tolja a piperkőcz 
Frizérozott, üres fejét! 

Tovább t o v á b b . . . á h ! . . . itt ezennel 
Bókot csinálok, köszönök. 

Itt vannak a selyem czipőcskék, . . . . 
A finom atlaszöltönyök. . . . 

Az a sok ékes divatos sál, 
Virággal halmazott kalap.. : . 

A csínos Jaíjuemare-féle keztyük. . . . 
Summarum summa : száz darab! 

Végtére . . . itt leghátul állnak 
Azok a drága ékszerek. 

(Itt is világos a hasonlat, 
S az emberekre ismerek.) 

Arany függők,. . . gyűrűk,. . . kelet
gyöngy 

Gyémántos hajtű,. . . karperecz.... 
Ah, mintha csengne a fülembe : 

No te szerencsés férj lehetsz! 

Az ám.. .de milly szörnyű szerencsés! 
Nem is bírom kimondani. . . . 

A boldog férjnek illy esetben 
Legjobb, ha zárvák ajkai. 

A hallgatás, úgyis szokásom, 
Van benne rég gyakorlatom. . . . 

S millyen bölcsesség rejlik ebben : 
Azt csak csupán én tudhatom! 

Mert jaj nekem, ha estve, ollykor 
Lepattan számrúl a lakat, 

Es lágy érzékeny hangnyomattal 
Ejtek hozzá illy szavakat : 

Fog^y, édes nőm, szűk birtokom, mint— 
Szaporodnak az ékszerek. . . . 

Ha így megy : koldusbotra juthat 
A sok szegény apró gyerek! 

Lőpor gyanánt fellobban ekkor. . . . 
Szól sírva : mért ís vettem el, 

Hlyen paraszt gorombaságot, 
A szobalyány sem érdemel. . . . 

Epen bál napja van . . . tetőtől 
Talpig legott putzban terem. . . . 

Az ajtót dér-dúrral becsapja, 
Belé szintúgy reng a terem! 

Ezen tragi-komédiácskán 
Hajamnak szála fölmered, . . . 

De csak hamar óh béketűrés! 
Itt is csodát tesz gyógyszered. . . . 

S ha végre virradóra megjön : 
(Mert jöttét nyugtalan lesem,) 

Kérdem szelíden : hogy mulattál 
Szerelmes.. . drága. . . kedvesem ?! 

Losonczy. 
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PÁLYADIJT 
NYERT MÜ. 

thúáím^ 

Értekezés. 
„A kis birtokosok jóllétének előmozdításáról.'' 

K E N E S S E Y K Á L M Á N T Ó L . 

(Folytatás.) 

//. A földmirelésről. 

A trágyázás után másod fontosságú helyen áll a gazdászatban a föld
nek czélszerü müvelése, s annak eszközei. 

Vannak kik ezt a trágyázás elébe teszik, én nem tartok velők. — Ott 
igenis hol a földmivclés olly szomorú lábon áll, hogy a czélszerü eszközök
nek még csak hire sincs, igenis ott először a szántásról kell beszélni, de ha
zánkban annyira hátra mégsem vagyunk, mert szántsunk bár a legegyszerűbb 
fehérvári faeke vei is, csak kellőleg trágyázzunk, mindig száinithatunk egy 
középszerű termésre. 

A jó vaseke magában nem sokat eszközöl trágya nélkül; de a kettő 
együtt, igen sokat. 

Kötelességünk azért, ha valódi gazdák akarunk lenni, s a lehető legna 
gyobb hasznot húzni fáradságunk után, megszerezni ha bár apró Jónként is 
mint erszényünk engedi, a czélszerü művelési eszközöket, mellyek között is
mét első helyen áll a jó vaseke. — A jó vasekével sokkal mélyebben szánt 
hatunk mint a legjobb f'aekével. 

— A vaseke kevesebb vonó erőt kivan mint a faeke. 
— A földet jobban megforgatja. 
— Gyomos, taraczkos főidben is biztosan jár, mi a faekét kiszokta vetni, 

8 azért felényi erővel töri a gyepet. 
— Nedveses időben nem szed fel annyi földet mint a faeke, vagyis nem 

talpal meg. 
Ennyi előnnyel bírván a vaseke, ugyhiszeut nem fog kétkedni senki, 

hogy annak czélszeriibbsé»;ét át !.!.«.<.». — Az a kérdés csak, mellyik legjobb a 
hazában készültek között? 

Felelet : Könnyebb földön, hol a nedvesség hamar elrepül, a laposra 
forditó Yidacs ekét tartom legjobbnak. 

Agyagos fóldön, vagy épen vizenyősön pedig, hol érdes barázdákra van 
inkább szükség, ott igen jó szolgálatot tesznek az úgynevezett Zugmayer 
ekék, millyek Czenkcn Sopronmegyében készülnek. 

A szántás egyszerű mesterségnek lássék bár, nem egeszén olly könnyű 
dolog; jól , tisztán, vakbarázda nélkül, egyenlő mélyen, egyenlő barázdákra 
szántani a feladatunk, és ez nem épen olly könnyű, hogy minden dib-dáb 
szántó gyermek eszközölhesse. 

Hibás eljárás azért, akkor ha a szükség nem kényszerít bennünket, e 
nevezetes munkát, alapját termésünknek, értetiens gyenge gyermekekre bízni. 

E munkához ép erejű higgadt férfi kell. 
Mikor kell és lehet szántani? 
Akkor, mikor a fold az esőtől eléggé fólporhanyítatott, a nélkül, hogy 

tele itatott volna. 
Ha nedves földet szántunk fel, szalonnás barázdákat nyerünk, mellyek 

megszáradván, kemény rögökkel töltik el földünket, mellyek a jó mivclésre 
alkalmatlanok s nagy bajjal törhetők szét. 

Hogy minő mélyen szántsunk, közlöm Sindair angol gazda szabályát: 
A z ugar első szántása ha lehet őszszel történjék s legyen 6— 8 hüvely 
vagy még jobb ha 10 12 
második szántás vagy keverés 6— 7 ,, 
a harmadik 4 » 
a negyedik vagy vető • >> 
ha zabot vetünk répa után 4 — 5 ,, 
ha here után 6— 7 „ 
árpa alá első szántás v— 1 „ 
második 5 „ 
harmadik 4 

Tltaér állíthatni hiszi, hogy a művelhető föld értéke minden hüvelyknél, 
"tellyel 6—iO hüvelykig mélyebbittetik 8 százalékkal szaporodik. 

És viszont tí hüvelyktől 3-ig sekélyitve aránylag fogy. 
Jól megjegyzendő szabályul tűzzük azonban ki magunknak, hogy a 

melly arányban mélyebben szántunk, olly arányban gazdagabban is trágyáz
unk , mert a mélyebb szántás által nagyobb tömegbe keverjük trágyánkat, s 
több kell, hogy azt megtermékenyítsük. — Mig ellenben ha gazdag trágyá
zást sekélyen szántunk le, gabonánknak össze kell dűlni a sekély földréteg 
kövérsége miatt. 

A mély szántás előnyei főleg ezek : Gabonánk vagy egyéb vetemény ünk 
mélyebben ereszthetvén le gyökerét, erősebb lesz diszlése, a gabonaszá'-ak 

erősebbek lesznek, s nem dűlnek meg olly könnyen. — A föld a legkisebb 
esőt is mélyebb rétegbe fogadja be, s az elpárolgás nem olly rögtön történik. 

Vigyázzunk azonban, hogy a legmélyebb szántást, ha csak lehet őszszcl 
eszközöljük, — mert igy a fóldszinre hozott úgynevezett vadföld, mi m é g 
terméketlen, télen át fagy és nap által megtermékenyül. 

Kell-e és tanácsos-c sokszor szántani, vagyis igaz-e az a magyar példa
beszéd ,,a hány szántás annyi kenyér"? 

Erre nézve Young Arthur angol gazdasági iró egy fölvilágosító példát 
említ, mi itt következik : 

Bizonyos Grown nevü farmer (angol bérlő) egy agyagos földet két évig 
hagyott ugarnak, s e két év alatt tizenkétszer szántotta meg, 8 ugy vetette 
el búzával. — S mi volt eredménye? Gazdag aratás kétség kivül. — Épen 
nem, a gabona igen jól kelt, de a tavasz esős levén a szerfelett porhanyó, 8 
porszerü föld vakolatszerüleg állót össze, 8 holdanként csak 14 buschel (a, 
buschcl 3 7 / 6 4 rész mérő, vagyis valamivel több egy vékánál) magot adott, s ez 
is rosz minőségű volt. 

Ebből látható, hogy nem annyira a szántások száma, — mint inkább 
azoknak kellő időbeni alkalmazása határoz. — Trágyába vetett kapás, pél
dául répa után egy szántás is elég a búzának, mint saját magam ia tapaszta
lam, ez évben egy magyar holdon répa után 40 : 14 kévés csomót ter
mesztvén. 

Mig a sovány de 4-szer szántott ugar csak 14 csomót adott holdanként. 
Tehát ismét csak oda jövünk, hogy a földművelésben első helyen a trá

gya áll. 
Az ekék között kitűnő helyet foglal el továbbá a fóldalj fólporhanyitá-

sára használtatni szokott túró eke is, melly a rendes eke után ugyanazon 
nyomban alkalmaztatván a művelet alatt álló réteget mélyiti, a nélkül hogy 
a vnd földet fólszinre hozván a trágyázás! költségeket szaporítaná. — Ez leg
inkább gyöknövények alá használtatik, valamint luezerna, 8 egyéb herene-
tnüek alá ís. 

A gyökncmüeknél különösen ajánlandó a mély szántás, mi a mélyítő 
segélyével érethetik cl legsikeresebben. Hogy itt minő hatást gyakorol, szol
gáljon tanúságul Vogt német gazda tapasztalása, ki ugy találta, hogy ha a 
burgonya alá lOltüvely mélyen szántott föld termése 100, a 15 hüvelyre szán
totta 131, vagyis több mintegy negyed részszel több, mi a reá forditott ne
hezebb munkát bőven kifizeti. 

Megemlitendők az ekék során a kettősekék ís, mellyek keverésre, vetés 
szántásra két ökör által vonva alkalmazhatók, s idő éa napszámnyereség te
kintetében tiszta fóldön jó szolgálatot tesznek. 

Az öt, kilencz, tizenhárom s több vasú ekefogasok, valamint a rima-
szécsi magtakaró ekék is, mag eltakarásra czélszerüen alkalmazhatók. 

A z ekék után a jó fogasok, hengerek következnek a gazdasági logicai 
egymás után szerént. — Sokkal ismertebbek mintsem róluk hosszabban szól
junk. — Szerintem a fogas bár millyen alakja van jó, ha a magot jól földbe 
keveri, s a henger ha elég sulylyal bir a földet annak lazább vagy aczélosabb 
minősége szerént lenyomtatni. 

Ezek a nélkülözhetlenebb mivelési eszközök, mellyek nélkül, kivévén a 
kettős ekéket s a magtakarókat, egy gazdaság sem létezhetik. — Vannak 
azonban ezeken kivül számos és igen hasznos műszerek, mellyek a müvelés 
tökélyesbitésére s igy a termelés növelésérc találtattak fel. — Vannak kezek 
hijánya pótolására alkalmazható különféle eszközök. 

Lehet valaki igen jó gazda ha csak a nélkülözhetlen gazdasági eszkö
zökkel bir is. — Dc más részt megvagyok győződve, hogy birtokunkat a le
hető legmagosabb termésre szokott eszközeinkkel s módokkal nem emelhetjük. 

Vannak művelési eszközök, mellyek drágaságuk miatt tán a gazdasági 
fényűzéshez sorozhatok, mégis tekintve hatásukat, lehctlcn át nem látnunk 
hasznos Voltukat. • (Folytatás koye tk . i l k . ) 

Szentpétery. mint „Zách." 
Szentpétery neve egy magában egy egész korszak a magyar 

színvilágban, melly annak legszomorúbb napjaitól kezdődve a mos
taniakig mindig egyenlő kedves emlékeket foglal össze. 

Azok a vidám, élethű alakok a magyar életből; j ó kedvű tábla
bírák, nyers nyakas megyei vezérek, kedélyes apák, eredeti kánto
rok; a franczia színirodalom kedves alakjai, és azon magas hősies 
honfiképek, mik a komoly színművészet terén kiváló tüneményekül 
jelennek meg ; alig képzelhetők másképen, mint csak épen ú g y , a 
hogy azokat Szentpétery szokta személyesíteni. Mátyás diák kánto
rát és Nyúzó főbírót, a korhely Remit és Falstaffbt; a büszke Mene-
niust és Petur bánt és azt a tömérdek kedves alakját a színpadnak, 
mik Szentpétery által é lnek , maga a költő sem alkothatta képzele
tében másformának, mint Szentpétery. O elmondhatná magáról, 
hogy „az én nevem légió", mert a hány szerepet já tszik , annyi em
bert birunk benne. 

Szentpétery művészete egészen a magyar nép ízléséből nőtte 
ki magát. Ezt könnyű megérteni. Más szavallat, más előadási modor 
tetszik a franczia, a német, az olasz közönségnek; más a magyar
nak. Nekünk az a humor tetszik, a mi Szentpéteryé. Igazat adunk a 
német közönségnek is, melly bohózataiban másnemű alakokat keres, 
a francziának is meghagyjuk ízlését a nyújtott szenves szavaláshoz 
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s fiirge, izgékony taglejtésekkez; de minthogy mi sem németek, sem 
francziák nem vagyunk, nekünk Szentpétery a kedvencz színészünk, 
mert ez a mi vérünkből való vér. — Egy idő óta a magyar lapok gyak
ran teszik fel azt a kérdést , valljon ha Szentpétery nem lesz, ki 
fogja az ö helyét be
tölteni? miért nem 
gondoskodnak utódá
r ó l ? 

Mi ugyan erös 
gyöngédtelenségnek 
tartjuk, egy legjobb 
erejében levő férfi 
előtt örökké azt em
legetni, mint korhely 
fiak apjuk előtt, hogy 
tegyen testamentu
mot, s bizton remél
jük Istentől, hogy 
Szentpétery művésze
tét sokkal tovább 
fogja még a közönség 
élvezni, mint azon 
birálók kritikáit, kik 
ol ly nagyon el vágy
nak foglalva örököse 
iránti aggodalmaik 
által; hanem azért 
még sem találjuk fb-
löslögesnek vélemé
nyünket kimondani e 
kérdésre. 

Szentpéteryt nem 
fogja pótolni senki. 
Általa egy egész sze
repkör él j e l en leg , ö 
vele egy egész szerep
kör fojr letűnni vala-
ha a színpadról, mint 
letűnt Megyeryvel , 
kinek szerepei vele 
együtt vannak elte
metve. Támadni fog
nak uj tehetségek, kik 
uj mezőn uj babéro
kat szereznek, s ed
dig figyelemre nem 
vergődött alakokat 
fognak ismertekké 
tenni, de Szentpétery 
szerepeit ö kivüle fel 
nem eleveníti senki. 
Lesznek az ö utódai 
mindig becsületes 
másola tok , surroga-
tuin, czikória; mert a 
színész egyénisége 
nem oláhfalusi kö
vetség, a mibe az kö- 9 
vetkezik bele, a kire 
az elébbeni mentéje 
legjobban rá illik. 

Egyébiránt hisz-
szük, hogy az aggo
dalmakat sokáig fö
löslegesekké teendi a 
j ó sors, s Szentpétery 
nevéről sok ideig lesz 
m é g mit beszélni a 
hírnek. 

Jelen színpadi jelmezes képe Vahot Imre tisztelt ügytárs mk 
„Zách nemzetség" czimü szomorújátékából az éreg Záchot ábrázolja; 
a kép eredetijét V. I. rajzoltatá köre Barabás mesteri ónja által. 

Tatárhegy . 
Níprege. 

Azon időben , midőn a tatárok hazánkat legsiralmasabb álla
potra juttaták, sok helyütt temérdeken vesztek el a semmi embersze

retetet nem ismerő, 
kegyetlen tatárok, ré
szint az elemeknek 
szokatlan csapásai, 
részint a hónáért élö 
népnek boszuló fegy
verei alatt. Ezt bizo
nyítják azon számos 
helyek, mellyek ne
veiket a tatároktól 
vevék , s hol több
nyire ezrenként hul
lottak el ezek, mint a 
bőszült népség két
ségbeesett vitézségé
nek áldozatai. Illyen 
Tatárhegy is. 

Székes-Fehérvártól 
körülbelül két óra já
rásnyira fekvő Csur
g ó helység határában, 
rnelly jelenleg gr. Ká
rolyi György birtoka, 
e g y hosszasan el
nyúló domb emelke
dik , mellyen temér
dek , kisebb-nagyobb 
kö fehérlik, mellyek
nek a képzelő erö, 
gyakran ló- vagy em
beralakot adhat. E 
hosszú dombhát a Ta
tárhegy, mellyről ezt 
tartja a rege : A ta
társereg, kisebb-na
g y o b b csapatokban 
kalandozá be egy
szerre, a hazának kü
lönböző részeit, s a 
merre ment , vér és 
láng je lölé útját. De a 
pusztító menetnek a 
Duna hatalmas árja 
gátot vetett, ha nem 
is örökre, legalább 
egy ideig. Bekövet
kezett a tél, a Duna 
befagyott, s a tatárok 
csel által megtudván, 
h o g y a jégen át lehet 
menni , a Duna j o b b 
partjára is átmenő
nek. E g y 10,000 fő
nyi csapat azon táj
nak vevé útját, hol 
most Csurgó, illető
leg Tatárhegy va
g y o n , de a lakosok 
időt nyertek ezen táj
ról elvonulni, s a 
pusztitás igy csak a 
lonálló lakokra szo
rítkozhatott. Mond
ják némellyek, hogy 
egy magyar nö itt 

lakott egy barlangban, mellyet csak ö és férje ismert, ki a sajói 
csatából három sebbel menekült meg , s egy más rejthelyen volt, 
számos e tájon lakó magyarokkal. Noha a barlang igen rejtett 
helyen vo l t , D i t g o n a tatárvezér valahogy észrevéve, s szállását 

Szentpétery, mint „ Z á c h . " 
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benne felütvén a szép magyar nöt, Etát, rabnöjévé tevé. Rémülve 
hallá az éj homályában titkon erre j ö v ő férj a zajt, melly itt ural
kodott , s vérző kebellel ismeré meg a j e l t , mellyet nője, fogságát 
je len tve , egy sziklára tűzött; átkot mondva a milliók boldogságát s 
hónát földúló tatárokra, távozott el. 

A tatárok két nap óta az egész vidéket fölkutaták élelemért. 
Igen enyh idő v o l t , azonban harmadnapra borzasztó fagy lett; a 
fóldön fekvők a sárba fagytak, emberek, lovak több százan vesztek 
el. A hegyek felöl a leghidegebb északi szél fút, roppant fákat, tö
vestől kitekerve, fél mérföldre horda e l , s a tatárak közöl , a ki 
tudot t , a völgyesebb helyekre kénytelenült menekülni. Itt-ott föl
kapott a szélvész egy-egy tatárt, s a magasból holtan c s a p a le tár
saira, hol hármat-négyet is keményen megsértett az iszonyú erővel 
leesett hulla. Nem volt nyugta a tatár seregnek. Ellene lázadtak az 
az e lemek, a honfiak bosszúkiáltása megfogamzott rajtok. A fötö-
megtől félig elvált sziklák, nyilgyorsan rohantak le a táborra, s a 
merre mentek, keresztül az egészen, egy véres vonal, az agyon nyo
mottak hullái jelölék utjokat, s a megrémült nép eszeveszetten 
rohant odább, mig végre egy kissé alacsonyabb dombháton megtele
pült. Elkezdett havazni s a hegyekről lehordá a szél a havat a völ
gyekbe , s nem sokára a bérezek tetejével egyenlő magas volt az 
előbb legmélyebb vö lgy is. A tatárság pedig ott időzött tétlenül, 
éhesen,a megfagyásnak kitéve a dombokon. Majd megszűnt a hava
zás , a szél elállt, s a hó elkezdett olvadni, s a tatárak egy szigetbe 
láták magukat szorí tva, a halálhozó árnak közepén. Ott álltak a 

kegyetlen, örülésig dühös alakok, ott álltak harmadnap óta szíjjai-
kat rágva, lovaikat, legnagyobb kincsöket nem bántva. Tudták, 
hogy innét menekülés csak a halál utján lehet, mert látták a hegy
tetőkön a magyarokat fegyverkezve, magok körül a hullámzó, szél 
korbácsolta ár t , látták elhullni társaikat, s a kedvencz lovakat 
éhségtől kínozva,porba — sárba dőlni. Más napra alig volt a lO,000-
nyi csapatból tíz száz, s midőn a nap a hegyek mögé letűnt, ezeknek 
alig fele látta annak utolsó mosolyát . Elkezdett az eső csöpörészni, 
lassanként j o b b a n , erösebben esett, mig végre záporként szakadt. 
Egyszerre erös északi szél áll b e , s foszlányként válnak szét előtte 
a sötét felhők; — a hold olly szelíden világit a hullámokra, a csil
lagok ol ly szépen mosolyognak, s a tatárok a vízbe fagyva vesznek 
búcsút az élet től , 8 hidegtől dermedve bocsátják el utolsó sóha
jukat 

A hegytetőkön magyarok tanyáznak, s a dombhát fölött éhes 
varjú csapatok kárognak, dúslakomát lelve a tatárok hulláiban. 

* * 
A vész e lmúl t , a tatárok elvonultak az országból ; s midőn a 

lakosok ezen tájakra is visszajöttek, az előbb termékeny földdom
bokon, csak a nagytömegű kövekre akadtak, a vízbe fagyott, 
vízbe fult tatárok hulláinak kövé vált tömegére. Ez a Tatárheg}' 
története. — S Etából mi lett ? A bátorlelkü h ö l g y , egy keskeny 
deszkaszálon menekült ki egy éjjel a tatárrabságból, szerető férjének 
karjai közé. Közli Tihamér Székes-Fehérvárott. 

T Á R H Á Z . 
E g y tengerész utijenyzetei . 

X I . 

Stambul átellenében skutari kikötőben 26. február. 
F. hó 12-én délután szerencsésen eljuték a török főváros szélső kikö

tőjéhez Leandrához. 
A török főváros messzi távolból a legszebb tájképek egyiket vará

zsolja a közelgő elibe, miért is ki e hitben távozni kivan, annak a város kö
zele s főleg beljébe lépni nem czélarányos. 

Nyújtott hosszú félkörénybeu terül el ez partján, hasonnevű csatorná
jának alacsony magaslat u hegy sorozott ohlalán. 

Az apró házak tömkelegéből magasan emelik föl keskeny kupjokat a 
fehér mecsetek és zöl-
delő csúcsokat a sudár 
cziprusok, mellyek ber
kei ozmán sírkerteket 
jelölnek nekünk. 

Közelgésünkkel a 
távuli panoráma olly 
arányban enyészik el, 
mint a valódi tárgy; a 
város egyes részei in
kább kivehetők. 

Legelőbb nagy
szerű golyóöntödék, 
mellyek szorgalmas 
tornyain sűrű füstgo
moly látható. 

Odább a fényes 
kapu főhelye Stambul, 
közbül (ialata s alti] 
Péra külvárosok. 

Stambul egykori 
erőségit a part hosszá-
bani bástya védelmezte 
várfal tette, melly most 
romladozó állapotban 
van, de figyelmünket 
leginkább a sokat em
legetett ősi s gaz
dag Sofia-teiuplomának 
8zámos mecsetei, a három rendbeni byzanti kúpok fódélzete s arany félhold
ja i , ugy a büszke szerály főpalotának nagyszerű, háromemclctü épülete 
vonja magára. 

De lássuk a kikötőt; a fényes kapu, fekete tenger a keleti kereskedés kul
csa az annyit emlegett atambuli csatorna vagy fcodoziai ut; nevezetes hely
zete, erősségeinek szép természeti fekvése által, két világrész partjait mosva, 
mellyeknek vizhidjául szolgál csohiakai e gőzöseivel. 

Vize 6—40 láb mély. Kikötőit az alacsony hegyek nem bírják eléggé 
védeni a kegyetlenül divat09 viharok ellen, mellyeknek 4 nappal ezelőtt is 
6 hajó leve áldozata. — Leandra kikötő nyitja meg a csatornát, a külön he
lyek, külön kikötőktől lévén elnevezve. 

Konstantinápoly. 

Több ezer minden nemzetbeli hajó horgonyoz itt, többnyire az eu
rópai parton, jelesen osztrák hajóink Galata körül szoktak inkább kikötni. 

Itt kereskedő, amott hadi vitorlás hajók, utóbbiak 3% emeletig, itt pol
gári amott óriási hadigőzösök emelik fel árboczaikat. A csatornát egy nagy
szerű tengeri hajótábornak nézhetni. 

De tegyünk egy kia kirándulást Galata s Pérára Arnautkőtül, még pe
dig csolnakon, a parton itt sehol ut nem lévén, a közlekedési gőzösök pedig 
igen gvoraan és hajók közt menvén, míg igy a part mellett hajózhatunk. 

Csakhamar egy szép s újonnan épített moalim templom kettőa mecse
tével, s odább a régi s szintúgy fölhagyott főúri palota vonja magára figyel
münket, mellyet az uj egészen leköt. — A büszke főúr mulató szerálya, földi 
paradicsom, gyönyörű tündérlak nymphák ligetivel. — A part hosszán, 

melly csinosan kikö
vezve van, hosszan 
nyúlik ez cl számos 
épületével, oszlopos és 
vas rácsozatu, bekerítő 
kertjén több magas osz-
lopu, bronzfényes kapa 
vezet a fényes kapu 
hatalmas urának büsz
ke palotáiba, mellyé': 
bárha be végezetlenek, 
már is több millió fo
rintot igénylének. 

A kettőa emeletit 
lapos ónfódelű paloták 
rácsozott ablakai kéj-
hölgyek lakait ösmer-
tetik meg velünk. — 
Végre a tündérlakok 
mögött a nymphák 
kertjei. 

Végre több raktár, 
egészségügyi hivatalok 
mellett haladunk el, 
míglen a galatai hosazn 
ó-fahidnál;mellyStam-
bulba visz s mellyen 
tul csinoab uj hid van, 
kiszállunk Galatára. 

xn. 
Kulili kikotö 2. mártius. 

Galata külvárosban a parton kiszállva, rendetlen szűk és rosz kövezetü 
utczákat találunk többnyire apró keskeny faházakkal behintve. 

Nincs itt egyetlen tiszta s rendezett utcza is, éa Péra főutezája is igen 
kevease tér el táraitul, bárha cz köztük legazélesb. 

Nem tagadhatni, van itt több szép és magas ház, de . . . a rosz társa-
aágban ezek is eltörpülnek. 

Galata, valamint az egész váro8 hegyen völgyön, és mondhatni uton 
útfélen épült, rendetlen sűrű faházakkal, mellyek a divatos égések dús ara
tásául szolgálnak, avagy dühöngő Bzeleknek labdákul, hahogy a szomszéd-



háza, avagy támaszai (mint minálunk az asztag póznák) kiméletbül meg nem 
óvják. Valóban egy illy faház vázában igen hasonlít egy majorsági ólhoz éa 
csodálható, miként állhat fön, még inkább pedig, hogy a legkisebb és roszabb 
szobáért is havon kint 100 piasztert venni a tulajdonosok nem aajnálanak. 

Mint megannyi magas kémény emelkednek ki a házak chaosából a su
dár, fehérlő mecsetek. 

A főbb utczák mindenhol igen élénkek, nemcsak Európa, de a más vi
lágrészek népei által, és vegyes tarka társaságokat gyűjtenek egybe. Itt egy 
csinos frank, amott a turbános török, itt egy spanyol zsidó, amott a sima an
gol, itt egy bájos görögnő, amott a komor fekete szerecsen, odább pedig he
gyes kucsmás perzsa és pár d u n a i . 

Alig egy rövid óra alatt képzetünkben bejárhatjuk a világot, népei min
den öltözeteit láthatjuk és nyelvüket hallhatjuk, melly utóbbi Bábel zavart 
nyelveit juttatja eszünkbe. Bitka az itt, ki 3—G nyelvet nem beszél. Egyéb
iránt főnyelvek a török után görög, olasz és frank. 

Továbbad mulattató az árulás rendetlensége, mi álló s járó. Itt egy 
rikácsoló a török kedves italát „szalep-et", másik fűgit, ez kenyérnemüit, 
amaz manduláit kiabálja. Itt egy szép kirakatu kelmes bolt, mellette zöld
ségárulás, odább egy korcsma (melly igen gyakori), mellette gyógyszertár, s 
azontúl kenyérámlás sütő kemenczével. A rendes vásár csütörtökön tartatik. 
Szünet pedig vagy is vasárnap nincs sem péntek, sem szombat sem vasárnap. 

Nem kis nehézség a pénznemek rendetlensége. Szinte minden európai 
érczpénz forgalomban van, és becsök naponta változik, bank hiánya miatt, 
mit azonban egy ujabbi császári parancs „tanzimat" fölállítani ígért. 

Az élet a török fő- és külvárosokban igen élénk, gyakorta döczögnek 
sajátos aranyozott (?) czifra kocsik, mellyckben többször fátyolozott török 
menyecskék is láthatók, sovány egyes fogattal, mellyet a kocsis gyalog ve
zet, valamint lovagló urat is szolgája, mi magyar kocsisainknak nem igen 
lenne ínyükre. 

Beburkolt török nőinket az idegen előre hajlandó álarczosoknak tar
tani, fejők a arezok körözte fátyol alul alig látszanak a tüzes szemek, mig a 
testet irigy dominó-köpeny födi, a picziny lábak pedig sárga papucs és 
csizmában tipegnek, mi az utczák barátságas (sáros) kövezete miatt kissé 
nehézkes. 

A fátyol viselése igen czélarányosan megy. Mig az ifjabb és szebbek azt 
alig vékonyan s egyszeresen körítik arczukra,a rútabbak és idősbek vonásikat 
százszorosan is elfödik. 

Állítják, hogy jelenben török és keresztény nösülése meglenne engedve. 
Minden vallásnak egyébiránt szabad gyakorlata van, csak a tornyok 

építése vala betiltva. 
A muzelmán igen vallásos, s imája előtt megmosdik , saruit lehúzza, 

ősi szokás szerint cziprus berkekbe szeret temetkezni. Főurok is többnyire 
minden pénteken 1—2 óráig templomba megy, jelenben mindig „Top-Ha-
rekbe", mit is ágyudörgések hirdetnek, midőn csolnakban avagy lóháton fé
nyes kíséretében elindul és visszatér. 

A török rendkívüli előszeretete a kényelemhez általános, s ő legboldo
gabb, ha kerevetén guggolva dohányozás és kávézás közt mélázhat, több
nyire semmiről gondolkozva s alig pár szót beszélve. Kedvencz dohánya, 
argyle üveg s vizzel töltött pipájábul a „Dzsebel-Tütüm"; kávéját seprősen 
és ezukor nélkül iazsza. 

Ö egyébiránt igazságos, vendégszerető s komortermészetü, hallgatag. 
„Nem"-muli felelete helyett szemeit az égre emelve int. Midőn pedig valakit 
liiv, kezével távolitúlag int, és midőn köszön, kezét elébb melle s majd fejére 
emeli. 

Szinház csak egyetlen van, hol is jelenben franczia drámákat e olasz 
dalszinmüveket játszanak, egy frank beléptidijjal. 

A keresztények és főleg a görögök vígan báloznak farsangokan át, mi
dőn főleg vasárnap az utczákat álarezos csoportok lepik el, bohóczkodva, 
ugrálva s tánczolva. 

Végül megemlítem az itt látható mindennemű katonaság öltözékét. A 
török közlegény bő nadrág, ujjos és hidegben hosszú fehér köpenyben jár fesz
szel fején; tisztje tnagyarka forma öltönyben. Az angol katonát vörös frakja, 
a francziát pedig bő vörös nadrágja jellemzi, az napjára 1

2 sillinget, ez egy 
sout kap. (Nem lehet azl Szerk.) 

Az időjárás itt : kissé hosszú tél, gyakran hideg és kevés hó, bár nem 
állandó, rövid tavasz, hosszú forró nyár és gyönyörű hosszú ősz, melly itt 
legszebb szak. M . . . . i. 

Irodalom. 
A K haladás szelleme, az előretörés, avagy polgárisodás után megvan, 

él még a magyar nemzetben. Megtartani e kincset, megőrizni nyelvünket, 
nemzetiségünket, terjeszteni közhasznú ismereteket a nép között, olly feladat
nak tartják jobbjaink, mit tennünk kell minden áron, jövendőnk érdekében. 
S hogy bírjuk e kincset, hogy fajunk sebesen halad elő a mivelődés pályáján, 
azt kétségtelenül bizonyítják a közelmúlt évek alatt keletkezett számos. iro
dalmi vállalatok is, mellyek czélja népünk ízlését mi vélni, lelkét emelni, érzé
sét nemesíteni, és mellyek a magyar nép buzgó részvéte által tartatnak fen. 

Dly népszerű művekről emlékeztünk a „Vasárnapi ujság" 9. számában; 
ezennel pedig a magyar nép folyóirataira nézve kivánunk szót emelni. Ezek : 

1) „ Vasárnapi könyvtár." Szerkeszti Hajnik Károly. Kiadja Heckenast 
Gusztáv erenként 10 kötetben, mellyek mindenike 120—150 lapra terjed, és 
össtesen 250 igen csinos képpel állíttatik ki. Előfizetési ára hallatlan olcsó, 
2 ft. pengő pénz egész évre bérmentve, ha legalább 10 előfizető együtt fizet 
elő; különben a küldemény bérmentesítése 30 krajezárba kerül. E folyóirat
ból már a 2-dik kötet fekszik előttünk, melly 127 lapon tárgyalja a „Ta

tárjárást Magyarországon 1241 — 1242 évekből." Irta Szalay László. — 
Szerző, ki egyike jelesebb történészeinknek, a fölvett nagynevezeteeségü ese
ményt kimerítően és remekül adja elő. Elvezet a mongolok s tatárok ősi fész-
kéhöz; megismertet azok roppant haderejével, s az okokkal, mik e vad népet 
rábírták hódításait nyugatra s különösen a magyarokra is kiterjeszteni. Fölke
resi az Ázsiában visszamaradt véreinknek IV. Béla idejekor^ székhelyeit; la
kosait szinte szétszórta a mongol erő, mint a polyvát. Említi a számos hibá
kat, mit őseink III. Béla halálától kezdve az ország hatalma csökkentve, és 
a letelepített kunok irányába, meg a tatárok elleni védelem körül elkövettek, 
mellyeknek a hon áldozatul esett; felhozza a jobbak példáit, kik a közös 
anyáért sziv verőket ontották; felhozza, hogy n veszély idején segélyre felhí
vott minden külföldi hatalmasság hátat fordított a magyarnak. A vér hüledez 
ereinkben, ha ama irtóztató kegyetlenségek hosszú sorát olvassuk, mellyekkel 
az emberiséget levetkezett tatár csorda a magyar fajnak nagyobb részét kiir
totta, s midőn a ronda nép hazánk sz. földéről kipusztult, mindennemű nyo
mor, éhség és dögvész fogyasztá még őseinknek ugy ís szerfölött megritkult 
sorait. Záradékul érintetik, milly nagynak mutatkozott IV. Bélánk az ország 
visszaállítása körül. — Ez a mű rövid foglalatja, melly 17 felvilágosító csinos 
képpel van diszesítve. E szerint a „Vasárnapi könyvtár" magasztos feladatá
nak : a legjobb és legnépszerűbb munkákat közölni; feltárni népünk előtt a 
a világ- és honi irodalom gazdag kincseit, és ezt legjobb íróink által eszkö
zöltetni, eddigelé teljesen megfelelt. 

2) A „Magyar nép könyve. Szerkesztik : Csengery Antal és Kemény Zsig
mond. Kiadja Heckenast Gusztáv. Az uj folyam 5 füzetének, melly 20 legnagyobb 
8-rétü iven csinosan állíttatik ki, előfizetési ára csak 1 fi. 30 kr., postán küldve 
2 ft. pp. S igyez a „Vasárnapi könyvtár" után a legolcsóbb vállalatok egyike, 
mit e nemben nem csak hazánk, hanem általában a világirodalom felmutathat. 
Az I. füzet tartalma : Gazda'sági rovat: I. Vegytan és fóldmivelés. Jánosi 
Ferencztől. II. Takarmánytermesztés. Takarmánykukoricza. Takarmány
rozs. — H°gy áll a világ ? (A mostani világesemények helyes megítélésére 
vezető értekezés.) Kemény Zsigmondtól; — Etele hun királyról. Tompától. 
A kávé és csokoládé tápláló erejéről. Csengery Antaltól. — Egy katona tör
ténete. Bérczy Károlytól. — Pusztai dal. Arany Jánostól. 

3) „Család könyve." Hasznos ismeretek és mulattató olvasmányok. Szer
kesztik: Greguss Ágost és Hunfalcy János. Kiadja Heckenast Gusztáv. Előfizetési 
ár a 10 füzetből álló egész évi folyamra 5 ft. pp. Megjegyzendő, hogy a m. évi 
folyam 42 ívnyi szöveg, 100 fa- és 10 aczélmetszetű képet, meg 3 külön 
nagy mümellékletet foglalt magában. S hogy ezek számát az áldozatra kész 
kiadó még tetemesen szaporíthassa, az csakaz előfizetők szaporodásától függ. 
A megjelent I. füzet tartalma: Humboldt Sándor. Hunfal vy Jánostól (aczélmet
szetű arcképe a II. fűzetben adatik ki). A művészeti asztalosság (rajzzal fa
metszetben). Az cmle. Greguss Ágosttól. — A román Attila-mondák. Szab 
Károlytól. — Keokuk, a szakik indián tőrzsfeje (gyönyörűen színezett 
pel). — A szegény nemes. — Egyveleg. 

Ezekből látja a nyájas olvasó, hogy a fölemlített folyóiratoknak magas 
czélja : hasznos ismereteket terjeszteni, a magyar nép szellemi életét gyarapí
tani és nemesíteni; a jót és hasznost, a szépet és igazat, a komoly t és mulat
tatót összefűzni, és pedig olly alakban, hogy azt mindenki megérthesse, benne 
gyönyörködhessék és okulhasson belőle. Azért e folyóiratokat a magyar nép 
figyelmébe és pártfogásába bátran ajánlhatjuk. K. Á. 

CjF~ Snjtóhiba n „Vasárnapi ujság" 9. számában : A magyar nép adomái. Össze
gyűjtő Jókai Mér. Ára nem 1 pft. 20 kr., bnnem csuk 1 pft., postán küldve 1 ft. 10 kr. 

Nemzeti színház. 
APBIL. Az udvari páholy számára külön bejárat készül a nemzeti szín

háznál, melly czélra ő cs. k. feneége, Albrecht főherczeg a ü l . hadsereg pa
rancsnoka, főkormányzó és parancsnokló tábornok Magyarországban a Bzom-
széd fűvész kert telkéből hat ölnyi szélességű tért rendelt legkegyelmesebben 
átengedtetni a nemzeti szinház számára, melly hosszában 136 • ölet teazen ki. 

Mult héten adatott Dobsa IV. László czimü drámája nagy közönség és 
köztetszés mellett; az uj bérletév e darab másodszori adatásával nyittatott 
meg. Tóthné asszony májustól kezdve a nemzeti színházhoz szerződtetve van. 
Prielle Cornelia jövő hóban fel fog jönni vendégszercpekre. Tóth Soma való
színűleg szerződtetni fog Telepi szerepeire. 

M i I I j § á st ? 
£ O cs. k. fönsége Albrecht főherczeg a H l . hadsereg parancsnoka, fő

kormányzó és parancsnokló tábornok Magyarországban mnlt hó utósóján 
Budára visszaérkezett. 

/ Szatmári Károly „Magyarhon fénykora" czimü 3 kötetes regényére 
hirdet előfizetést 2 p. forintjával. Ajánljuk e müvet már cziméért is, mert 
olly jól esik hazánk fénykorában élni, ha bár papiroson is. 

/ A diák nyelv tisztelőit figyelmeztetjük Jallosics Andr. kegyes rendi 
áldozás „Ódájára" mellyel Nehiba K. János ő m. érdemeit énekelte meg 
diák nyelven. 

£ Vahot Imre „Magyar írók arczkép-csarnoka" 34 író arczképével 
Bécsben elkészült Ara csak 2 p. ft., reményijük annyi jeles irót illy olcsón 
minden magyar család megvásárland 1 

/ Az állatoknak is volt egyszer lakodalmuk. Egy felső stíriai serfőző 
a sörhordó öblögető vizet házi állataival, tehenei és sertvéseivel szokta meg
itatni. Véletlenül három 5 akos magyar borral töltött hordó oda tétetett, hol 
az öblögető vizes hordók azoktak állani, s a cseléd nem tudván az egészet 
mintegy 10 csöbör bort megitatott. Bezzeg lett táncz, veszekedés, bögés, 
hentergés, ugrállás. Az orvos azt állította, hogy az állatok kolerába estek, 
de a gazda, ki az alatt észrevette a tévedést, helyre igazította orvos urat. 



/ X'mell veknek örvendetes, másoknak leverő, a gabona ára teteme
sen csökkent. Azonban mivel ember tökéletes boldog soha nem lehet, mi 
nem tudunk ezen árcsökkenésnek Örvendeni, mert a zsemlyék most is homojo-
patis alakban áruitatnak. 

Miután a negyvenet áthágtuk, hidegebb vérrel tudunk a szerelmes 
kalandokról szólani a ne Ítéljen meg az olvasó, ha egy illyent, mint ostoba
ságot ide igtatunk. Egy angol ifjú beleszeretett a táborban egy olasz marko-
tányosnőbe, fl tette neki a szépet életre halálra, s ugy látszott a szép olasz 
hölgy sem maradt hidegen az angol forró ömlengési mellett. Dc mint az an
gol szemei megtapadtak a szép markotányosnőn, ugy mások is szemüket ve
tek rá. Ez természetesen nem tetszett angolunknak, s elszökteté a hölgyet, 
de kalandor társai útját állták, s közös jogukat tartván a nőhöz, visszaköve
telték, miből patália lett, s az angol olly hevesen védte Helénáját, hogy ké
szebb lett meghalni, mint élve visszabocsájtani. Mi ezt ostobaságnak nevez
zük, más lehet hogy szerelmi feláldozásnakmondja, minden a felfogástól függ. 

£ Abonyi Lajos fiatal iró előfizetést nyitott „Beszélycire." A 30 ivnyi 
három kötetes munka ára csuk 2 forint. 

/ Friebeisz István, báró Podmaniczky Frigyes és Degré Alajos egy 
nagy naptárt szándékozván kiadni, előfizetési lapjukra ezt nyomatták ,,N<-
méltóztassék előfizetni, csak aláírni." Beöthy László humoristikus naptárt 
szándékozván kiadni, azt hirdeti amazzal ellenkezőleg „Ne méltóztassék alá
írni, csak előfizetni", ha egy Beöthy Lászlónál nagyobb humorista, és talán 
pénzesebb ember elő talál állni, azt fogja hirdetni „Ne méltóztassanak se elő
fizetni, B e aláírni, csak venni", megjárja ama két naptár. 

/ Cillich szobrász jelenleg Vörösmarty állószobra készítésével foglal
kozik, mit ha bevégez Széchenyi István mellszobrát fogja készíteni. 

/• Balaton vidékéről dicsekedve említetik, hogy az irodalom iránti rész
vét szemlátomást nevekedik. Veszprémbe 61 „Vasárnapi ujság," 14 „Hölgy
futár," 13 „Budapesti viszhang," 2 „Délibáb," 1 „Divatcsarnok," 6 „Családi 
lapok," Gl „Politikai újdonság," 16 „Pesti napló," 15 „Budapesti hirlap," 
13 „Magyar sajtó," 1 „Magyar múzeum," 17 „Katholikus néplap," 16 „Re-
ligió." összesen 236 magyar lap jár. Éljenek Veszprém derék fiai és leányai! 
nevöket 236-szor visszhangozzák bérczeik. 

/• Mohácson 36 ház lett lángok martaléka, azok közt a kórház is. Mi 
minden illy alkalommal sietünk a tűz elleni biztositást ajánlani. 

£ Angolországban Essex nevü grófságban 1510 óta egy alapítvány lé
tezik jó házások számára. A ki házassága után egy évre bejelenti magát, 
hogy házasságát nem bánta meg, egy sodort, szalonnát, smás enni valót kap, 
s ekkorig csak három jelentette magát. Talán az egy sodort kevesellik s azért 
jelentkeznek olly kevesen, tessék csak két kövér sertvést tűzni ki, s fogadom, 
hogy naponként is jelentkezik háromnál több. 

í New-Yorkból panaszkodnak, hogy az öngyilkolások napi renden 
vannak. Egy év alatt legalább 1000 ember fosztja meg magát életétől. Ott 
az a divat, másutt más. 

A franczia kis császárnak egy fő és két altársalkodója van. Ugyan 
miről társaloghatnak? Hátha még azt mondjuk, hogy 20 tagból álló szolgá
lattevő személyzete van, nem méltán kérdheti bárki is, ugyan mi dolgot ad
hat nekik? 

•f A színházakra nagyon feni fogát a tüz elem. A nantesi és bourgesi, 
valamint a rio janeiroi színházak tüz martalék! lettek. 

. Az északamerikai miveltség, emberszeretet, s polgárisultság szép 
példáját mutatjuk föl. Két amerikai fiatal ember utazván, éjei egy fogadóba 
szállt, hol egy négert alva találtak. Pajkosságból a lámpa olaját ráönték, 
raeggyujták, s a szegény néger 14 nap múlva meghalt. Mégis csak pajkosak 
azok az amerikai úrfiak, nálunk egy kocsis nem tudna annyira vetemedni. 

/ Boldog emlékezetű Pyrker László egri érsek szobrát, ki szép kép
gyűjteményét a nemzeti múzeumnak ajándékozá, Casagandre által készítve 
nem sokára muzeumunkban szemlélendjük. 

£ Márt. 25-én utaztak keresztül Drezdán azon muszka lovak, mellye
ket Napóleon császárnak a muszka czár küld ajándékba. 

£ A drámabiráló választmány két eredeti történeti drámát fogadott 
el : egyiket Vahot Imrétől „Mária királynő" és másikat Felekitől „Enyingi 
Török János" czim alatt. 

£ Nem jó a nőknek kávéházakba járni. Egy bizonyos ur rendesen el-
szokta vinni nőjét kávéházba, hol az, mfg férje újságot falt, egy csinos fiatal 
emberrel fűzött, férjre nézve nem a legszebb jövővel kecsegtető viszonyt. 
Egykor a fiatal lovag elmarad a szokott kávéházból, s szerelmes nőnk a nagy 
búnak, és bánatnak miatta sorban veszi a kávéházakat,azon reményben,hogy 
feltalálandja Adonisát. — Fehéret! — kiáltja egy bizonyos kávéházban, a 
fehér ott terem, a nő felpillant, elsivalkodja magát, elájul, s mind ez pillanat 
müve. Miért? mert a keresett és megtalált Adonis a kávét hozó pinczér vala. 
Mintha bizony az a szegény pinczér tehetne róla, hogy pinczéri pályára ne
velték szülei I 

2 Pármából vakmerő gyilkolási hirt közölnek. Gróf Magavlij neje ét 
oógornéja kíséretében 11 órakor színházból ment haza, midőn egy ismeretlen 
kéz iszonyúan hasban vágta. Még magához sem jött szédüléséből, már egy 
másik tört döfött nyakába, s a gróf halva rogyott ös6ze. A gyilkosok nem 
tudatnak. 

2 A több lapokban emiitett „Nagy-kőrösi krónika" nagyobb terje
delmű történeti munkává növi ki magát, ugy hogy a „Nagy-kőrosi krónika" 
csak első füzetét képezendi egy „Történeti emlékek a nép községi és magán 
életéből" czimü nagy gyűjteménynek. Eddigi szerkesztői száma is kettővel 
szaporodott Lngossy József és Szilágyi István urakkal. Jeles két név, méltó 
hogy működésük pártoltassék. 

/ Hogy az állatkínzás vaddá, szörnyeteggé teszi az embert, annak bc-
bizonyitására egy esetet beszélünk, melly a napokban történt Szászország
ban. Hansel Ágoston fóldmfves, ki állatkínzás és többféle verekedésért 
többször tömlöczre vala Ítélve, összeveszett szomszédjával, de leginkább 
kocsisával. Délután 3 órakor rajta ütött a kocsison, midiin abrakolt, s egy 
pisztolylyal azt, éa egyik lovat megsebesítette. Ez alatt fellobogott a láng a 
szénatartóban, mire a házi asszony ki tekint, s Hansel arra süti másik piszto
lyát; majd emberek futnak segítségre, s egy Haoselre rohan, de az ÍB lövést 
kap, s a gyilkos elillan, kis vártatva nyakravalójánál fogva felakasztva talál
ták , s lábai alatt négy lőfegyvert és egy tőrt. A pajta és minden épület lán
gok martaléka lett, sőt egy lezuhanó tüzes gerenda egy szegényt embert is 
agyon zúzott. '«* 

/ Negyvenöt éves asszony hajlott korú-e? Mielőtt mi felelnénk, még 
az ötven évesek is azt mondják — nem — pedig a franczia törvényszék azt 
mondta — igen. — Egy franczia ur birtokot vett, B az eladási levél pontjai 
közt élethoszrai nyugdíj vala kikötve egy hajlóit korú nő számára. A vevő 
akarta látni a nőt, a midőn egy 45 éves deli nőt állítottak eleibe, azt mondta, 
hogy az nem hajlott korú, s vissza akart lépni. Ebből per lett, a a törvény
szék azt határozta, hogy 45 éves nő már hajlott korú. 

/ Fehérmegye dunaparti egyik falujából, mellyet kíméletből ez úttal 
nem nevezünk meg, panaszos hírek érkeznek, hogy a nép alsóbb osztálya ha
tártalanul neki adta magát a pálinkaitalnak, s erre leginkább a zsidók által 
csábitatik, kik már télen lefoglalják jövő termésüket. Váljon a megyei vagy 
helységi hatóság nem tehetne-e gátot ezen anyagi és erkölcsi romlásnak ? 

/ Londonban nem rég egy Coloman Anna nevű aggnő halt meg 75 
éves korában, kit azért említünk meg, mert élete nevezetes, halála tanúsá
gos. Ö I. 5íapoleon szolgálatában élt, s azt egész Sz.-Helénáig kisérte, éa Így 
sírjáig szolgálta; most pedig ittasan botorkálván haza, egy fütőlynkba esett, 
s elevenen megsült. Őrizkedjetek a bor és pálinka túlságos ivásától, mert ele
venen égő pokolba juttok, t. i. ti, kik nem szoktatok őrizkedni. 

/ Már bevégeztem újságaimat, letettem tollamat, midőn iszonyatos 
zajt, jajgatást, átkozodást hallok. Mi az? mi az? A második emeletből egy 
másfel éves fiúcskát leejtettek az utcza kövezetére, B azonnal szörnyet halt. 
Es ez történt npril 2-án 12 — 1 közt a mészároa-utezai Emmerling-házban. Ó 
bűnös gondatlanság! ó bűnös hanyagság? Szülék az Istenért óvjátok kisde
deiteket falun ugy mint városon, mert iszonyatos az anya kínja, e felelősége 
ki gondatlansága által megöli gyermekét. 

Vidéki hirek. 
Tót-Vássony, mártius 28-án. Tisztelt szerkesztő ur! „Ne felejts Istent" 

czimü magány használatra készült imakönyvemet idősb Pázmándy Dénes 
özvegyének ajánlván,ez ajánlatra vonatkozó érdekes levelét közlöm a kegyes 
asszonyságnak, mit hálám- s nyiltköszönetemmcl együtt becses lapjába föl
vétetni kérek, A levél tartalmasb része : 

Kedves tiszteletes ur! Személyem iránti megemlékezését kedvesnek, 
szépnek és becsesnek tartom. Kedves az nekem, mert felejthetlen férjemnek, 
mint vallásunk igaz bajnokának hozott ön elismerő koszorút; szép az, mert 
az elismerés és megemlékezés hálájával áldozik ön a multakért, melly az élet
ben ritka áldozat; éa végre becses, mert férjem szellemével társaloghatok mi
dőn önnek gyönyörű imáit olvasom — mellyek nekem mint néhai Pázmándy 
Dénes ref. vallás főgondook hátramaradt özvegyének vannak ajánlva, hogy 
elvesztett oszlopaim pótlására, vesztett drága gyönyöreim visszavarázslására 
szolgáljanak, mert a midőn ön imáival foglalkozom, elvesztett kedveseimmel 
vagyok, kiket az Isten magához vett e főidről stb. igaz tisztelője özv. Páz
mándy Dénesné, szül. Pély-Nagy Judith. 

E levélből a kegyes asszonyságnak elhunyt kedvesei, érdemkoszoruzot-
tan őszült nemes kehi ii férje — ritka egyéniségnek, kitűnő jeleseégnek elismert 
egyetlen fia feletti mély fájdalma tűnik ki : de e fájdalomban osztozik az 
egész dunántúli ref. egyházkerület; e veszteségérzet köz mindazokkal, kik 
az elhunytakat ismerek; — köz a részvét és elismerés — a ezt a világ meg is 
szokta ad ni jelegeinek — többször akkor, midőn azok már nincsenek — e szerint 
az én elismerésem, a vallás hon s tudomány fájlalt bajnokainak érdemkoszo-
rujához csak egy hervatag ncfelejtstsel járulhat. Imáimnak sem tulajdonítom 
azon jótevő hatást, melly a dicsőült szellemekhez emeli a földieket, hanem 
inkább a kegyes asszonyság vallásos érzelmének, melly a fájdalomban, Isten
nél a a hit vigasztalásainál keres enyhületet, az égiekhez vonzódik e a szelle
mekkel barátkozik : egyszersmind áldozatra készen arra törekszik, hogy azon 
eszközök, mellyek az ember magasb irányát kimutatják, veszteségeiben vi
gasztalhatják, a vallásos könyvek, mentől inkább terjedjenek, általok sok 
ezrek vigasztalást találhassanak. 

Adjon az ég hazánknak s az emberiségnek több illy nemes keblű höl
gyeket, kik az emberiség értelmi kiképzésére czélzó intézeteket vallásos ke
gyelettel ápolni — a vallásosság, közértelmiség alapján a közjólétet s boldog
ságot mentől inkább terjeszteni törekedjenek. Áct Kár., tót-vázsonyi leik. 

Nagyvárad, mártius 1. Kerületi fővárosunkban fájdalom egy év óta 
egyetlen szini előadás sem volt, részint pártolás, részint helyiség nemléte 
miatt; miért a t. cz. közönség méltán megérdemli az olly csalattatásokat, 
minőben fény- s ködfátyolképész Schnabel Ignácz haszontalan mutatványai
nál részesült, mert az ez alkalommal nagy számmal felgyűlt közönség ugy 
járt, mint Beöthy László irt panorámájában a suszter inas. — Most Ellenbo-
gen 7 éves gyorsszámitó gyermek gyakorolja magát, az azt kedvelők tetszé-

rc. — Kövesei bűvész pedig ma adja utolsó indus bűvös mutatványait. S 
igy nagyon háttérbe szorul a színművészet. — Az itt, mult 1855. évi má-

. — l-'-. id. Dr. Grott ur indítványa folytán alakult bölcsőde, — mellynek 



részletesb leírását jövőre közlendőm — ez évben 1600 pftnyi tiszta jövede
lemben részesült, s igy már 5000 pf. tőkepénzt mutathat fel. B. S. 

Bódony, márt. 29-én. A gyöngyösi és egri környékbeli derék és lelkes 
hölgyek igen-igen sok darab mindenféle varrott, kötött vagy hímzett dara
bokat készítenek, mellyek apríl 20-án a Gyöngyösön felállítandó kórház 
számára tartandó tánczvigalomkor sorshúzás utján ki fognak játszatni, a 
sorsjegy-számok igen nagy kelendőségben vannak, darabjuk 20 kr. p. A 
hir szerint e kórházban irgalmasnők lennének felügyelők a betegekre. 

Farkat Ign., néptanító. 
T á r o g a t ó . 

(Hála köszönet.) I. A kisdedovó-képezde és példányóvoda javára a 
nemzeti szinházban mártius 25-én rendezett akadémia az intézet pénztárának 
193 pft. 35 kr. jövedelmet hozott; ezenfölül N. N. ur 1 pftot adott át az in
tézetjavára, miszerint az összes jövedelem tett 194 ft. 35 kr. pengő pénzben. 
— Fogadják, mind a nemzeti szinház igazgatósága és a hangversenyben köz
reműködött művészek mind a nemeskeblü közönség az intézet nevében leg
szívesebb köszönetünket. 

II. Ugyanezen előadás alkalmából J császári fensége Hildegard főher-
czegasszony, ki e jótékony hanyversenyt magas jelenlétével megtisztelni ke
gyeskedett, az egyesületi pénztárnak mártius 27-én 40 pftot méltóztatott át
küldeni. Legkedvesebb kötelességünket teljesítjük, midőn e nagylelkű ado
mányért az egyesület és intézet nevében legforróbb hálánkat nyilvánítjuk. — 
Pest, mártius 28-án 1856. — Ney Ferencz, int. igazgató és hely. pénztárnok. 
Pilisy József, egyl. titkár. 

= * Nagyságos Farkas József ur, pécsi kanonok, a pesti vakokintéze
tének is 100 pftot fóldtehermentesitési kötvényben adományozni szíveskedett, 
mellyért is a tartozó hálaköszönetét nyilvánítja Pest, márt. 28-án 1856. — 
Halványt János, vakintézeti igazgató 

— A „Religió" értesítése szerint az esztergami érsekmegyében egy uj 
segélyintézet van keletkezőben érdemdús papok számára. Herczeg prímás ő 
eminentiája 20,000 pftot adott ez intézetre, az esztergami főkáptalan szintén 
20,000, a megyei papság eddig 40,000 ftot. Maga a budapesti kerület 
8000 ftot pp. 

y.— Vas Gereben a magyar népszokások leírását összegyűjteni éa ön
állókig kiadni szándokozván, ez érdemben a jövő nyár folytán utazásokat 
teend és egyszersmind felszólít minden ügybarátot, hogy a vidékükön uralgó 
szokások kikutatása és leírása által munkájában segédkezet nyujtni szíves
kedjenek. E vállalat és az ügy nagyfontossága által lelkesítve a derék öreg 
Nádossi száz pftot küldött vállalkozónak utazási költségei fedezésére, b. Sina 
jószágigazgatósága pedig tisztjeit anyaggyűjtésre utasitá. Óhajtandó, hogy 
a fáradhatlan szorgalmú vállalkozó hasonló közreműködéssel találkozzék. . 

y.— Az aram opera és színtársulat igazgatójának, Szabónak, a követ
kező három év nyári hónapjaira átengedé a színházat Bécsben a józsefvá
rosi szinház igazgatója, hol a nevezett színtársulat jövő május 1-én már meg 
is kezdendi működését. Koronázza siker szép törekvésüket, óhajtjuk tiszta 
szívből. 

y.— A legközelebbi ujjonezozás alkalmával egy legény a Józsefváros
ból sorsot húzván, feketét, elment haza, hogy még egyszer megláthassa azon 
házat, mellyben felnövekedett — és nem tért vissza többé, mert a padláson 
felakasztá magát. 

y.— Az esztergomi nagyszerű székesegyház felszenteléséről legújabban 
azon hírt vettük, hogy az augustus előtt nem fog megtörténni. 

y.— A pesti Josephinum árvaház tőkéje tavai 54 ezer 662 pftra ment, 
melly ez évben tetemesen szaporodott. Ez intézet jelenleg 40 növendéket 
számlál. 

y.— Hogy a pestiek már fejeikre kezdenek adni valamit, bizonyítja az 
hogy e tavasz folytán négy nagyszerű uj kalapbolt nyittatott meg. 

y.— A budai Lipótmezőn építendő országos tébolyda előleges terv sze 
i int 400 betegre van számítva, s hallomás szerint még a jövő nyár folytán 
megkezdik építését. 

y.— Aprilt járt a húsár leszállításának reménye is, mert az a jelen apríl 
hó folytán nem hogy olcsóbb, aöt fél krajczárral drágább éa igy 12 pkr. leend. 

y.— Az idén a húsvét márt. 23-án volt, illy korán az még csak egyszer 
esett Krisztus születése óta, valamint a jövő kétezer év alatt is csak egyszer 
fog az illy korán bekövetkezni, legkésőbbre pedig azaz apríl 24-ére ez idő 
alatt 1859-ben esik, 1886-ban pedig apríl 25-én leend. 

y— Hír szerint Bécsben egy „Katholisches Archív" czimü püspöki lap 
fog létrejönni, melly minden püspöki kibocsátványt és rendeletet közzé teend. 

y.— Kassa vidékén typhus uralkodik, de nem nagy rombolással, mert 
kevesen halnak. 

A d o m á k . 
0— A képzelet halalma. B. uraság kocsisa igen keveset bízott saját ere

jéhez, s ha csak lehetett mással fogatta meg a dolog végét. 
Nagy útra, tisztújításra készült az uraság, s három éves nyugalmas 

helyéről kellet volna kimozdítani a füles csézát. Nagyot sóhajtott, s még na
gyobbat nyögött a kocsis; de a tyukbárka rendíthetetlenül állt, mintha mind 
négy ainje a földhöz rozsdásodott volna . . . 

— Sára! Sárai jer, segíts! — kiált feleségének. 
Sára ismerte férje gyengéjét, s feltette magában, hogy ha aoha nem is, 

de most az egyszer rászedi. 
— Húzza kend hát elül, majd én hátul tolom, — mondja neki. 
Mikor hátra ér, szép csendesen felül a bakra. 

— Nó most! — kiált az asszony, s el kezd keservesen nyögni. 
A cséza kigördül. 
— Nó, ugy-e hogy ki birtajkend húzni maga Í B I ? — beszél az aeazony 

a bakról. 
— Hüm! elhiszem azt. . . de ketten nyögtünk, — felel a kocsis. 
0— Bécs egyik külvárosában feküdt a nádor-ezred. 
A huszár őrmester reá gondolja magát, hogy megnézi a színházat. . . 

Alig lép be a földszinti, helyre megfogja karját az egyik felügyelő, s tuhu-
tum bajszára mutatva szól fenyegetőleg : g ^ ^ 

— Az nem szabad. 
Az őrmester körülnéz, s látja a borotvált arezokat. 
— Engem ngy segéljen! — pödört nagyot bajszán — azt pedig oda 

nem adom ám az egész azinházatokért s em; . . . inkább kimegyek. 
— Ja! ja! jal — moBolyog a felügyelő a mint a huszárt szemben látja 

— én tévedtem, az gondoltam, hogy czigarózik. 

Szerkesztői mondaniva lók . 
295. Anglia pecsétje nem elég érdekes tárgy. 
296. Huszárfogas. Nincs semmi ok a kiadására. 
297. A világ folyása adható. 
298. Az áldozat halála. Jó eszme, de tán a roszul választott versnem miatt igen 

nehézkes kidolgozás. Méltó volna újabb alakba önteni. 
299. Filep Mihálynak. Az elbeszélés j ó és áldott példát mutat, mint lehet röviden 

is érdekes és tanulságos eszméket kifejezni. 
300. Három, hat, kilencz. Jó ötlet. Adatni fog. 
801. Pordanyba. Nagyon csekély érdekű ez ügy. Tulajdonképen nem is értettük 

meg belóle, hogy ki tartsa hát a ménlovat ? Mi nem tartjuk, ha csak papirossal nem él. 
302. Nagy-Bánya és kornyéke. Rajz kellene hozzá. .flfn 
303. Az elkényeztetett fin éa társa még eddig nem került szemünk elébe. I 
304. Peti ezigany. Közöltetni fog. 
305. Köncröl János verseiből néhányat közölni fogunk. 
306. A szarvasmarhák paczalvésze ügyében stb. Köszönettel vettük. 
307. A Bonezok érdemesek a közlésre. 
306. Obndal szerb j ó akaróinknak aligha igazuk nincs. 
309. A mi Illésünknek. A ránk is bizott ügyet más valaki már elvégezte. Quí 

perdidit numerum, incipiat iterum. 
310. Kató néni. Az eszme j ó , de a kidolgozásban hibák vannak; az elején nem 

elég világos, a végén pedig eszmeismétlés fordul eló. Érdemes lesz újra átdolgozni.) 
311. Egy szelíd poéta azt a gyöngéd ajánlatot teszi versében, hogy ba ó meghal, 

sírkövére ne az ó, hanem a kedvese nevét messék fel. Sajátságos neme az áldozatnak. 
312. A* Isten kexe. A költő kaze erőtlen volt e nagy czímnek megfelelni. 

P Á L Y Á Z A T I É R T E S Í T É S . 
Tomory Anasztáz ur által kitűzött hazai tárgyú költői elbeszélésre, dija 

20 arany, a határidőig (mártius 3l-e) következő pályamüvek küldettek be: 
1. „Veselény." Jelige : Emlékezzünk meg a letűnt napokról. 2. „Uj gara-
bonczás diák 1754-ben." J. : Sint nubigenae lectori serenae. 3. „Munkács." 
J. : Kevélyen néztek egykor e falak. 4. „Eezkéy János." J. : Es ist eine alte 
Geschichte. 5. „Hedvig." J. : E szerelemnek legbiztosabb menhelye a halál. 
6. „Bukott kisértet." J. : íme lássátok, mi a kisértet. 7. „ A kijátszott házas
ság." J. : Tout cela n'est il pas vrai? stb. 8. „Csapi István." J. : Nunquam 
ego fortunae credidi. 9. „A kesergő honleány." Jelige nélkül. 10. „Hatvan 
koldus." J. : Haramja barlang lett sok sziklavár stb. 11. „ A z idegen." J. : 
Ülj mellém a kandallóhoz. 12. „I-ő vagy nagy Lajos." J. : Óh nagy volt 
hajdan a magyar atb. 13. „ A valkói csúcs." J. : Szilaj fájdalmiban stb. 14. 
„A Perényiek." J. : Avőpes an Apyadnif stb. 15. „Kupa, somogyi herczeg." 
J. : Boldog, a ki a példán tanul. 16. „II . Lajos." J.: Egységünk történ, törve 
hanyatla erőnk. 17. „ A fiu." J. : Vadon erdő a világ körülem stb. 18. „An
gyal Bandi." J.: Télen nyáron pusztán az én lakásom. 19. Dicsőség és haza-
azeretet. „J . : Küzdeni szép a honért." 

A „ Vasárnapi ujság" szerkesztősége. 

Magánkörülményeim miatt, közelebb a fővárost elhagyni szándékozván, a „HAIgy-
futár" szerkesztését, jövó évnegyeddel T ó t h K á l m á n , e lapok eddigi segédszerkesztőié 
veszi át. -

E szerkesztői változás, lapjainknak e f. év elején közzétett programmján mit sem 
változtat, mit T ó t h K á l m á n n a k közrebocsátott előfizetési felhívása is teljesen igazol. 

Midőn jelen soraimmal a . .Hölgyfu tá r" szerkesztéséről! lemondásomat tudatom n 
t. c. olvasó közönséggel, kedveB kötelességemnek tartom egyszersmind bálás elismerése
met nyilvánítani azon b u z g ó s f o l y v á s t n ö v e k e d e t t pártfogásért, mellyben szerkesz
tésem ideje alatt a ..Hölgyfutárt" részesíteni sziveskedett. 

Biztosan remélem, hogy e buzgó pártfogás jövőre is azon mértékben növekedni fog 
mellyben a ..HölgyTatár." irodalmunk fejlődése s az olvasó közönség növekedő igényei
vel folyvást lépést tartva, méltó leend é r d e m d ú s a l a p i t ó j á n a k felejthetetlen emléké
hez. 

S e tekintetben t. utódom egyénisége elég garantiát nyojt, ki mig egy részről köl
tészeti pályáján oly kedvező elismeréssel találkozott, más részt mint e lapoknak már több 
év óta ernyedetlen buzgalmú segédszerkesztője, journálistikai hivatásánakis legszebb ta-
nújeleit adá. 

Irodalmunk ügye a nemzeté, édes mindyájnnké, s igy erősen hiszem, hogy mi mind
nyájan — közönség és írók — jövőre is tudni fogjuk kötelességünket 
munknak egy oly jelentékeny közlönye iránt mint a ..Hölgyfutár, 
állása alatt annyi életrevalóságot tanúsított — tartozunk. 

Pest, mártius 27-kén. BWCC KilHllj'. 

mellylyel irodal-
melly több évi f o n -

Melléklet: Előfizetési felhívás Arany János költeményeire. 

Felelős szerkesztő -. Pákh Albert. 
Kiadó-tulajdonos : Heckenast Gusztáv. - Nyomtaté " lerer és Heckenast, egyetem-uteza 4-dik szám alatt Pesten 




