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Tompa

.Mihály.

A l i g született egy-egy olly kedves költője nemzetünknek, mint azon emelkedett lélekkel, mellyet müveiben is mindenütt felisme
Tompa Mihály; ki u g y tud a szív nyelvén beszélni, kinek müveiben rünk. Összes munkái, népregéi és virágregéi többszörös kiadásban
n e m csak élvezetet, gyönyörködést, de vigasztalást és enyhületet is forognak a közönség kezén; — versei ollyanok, hogy azokat mentül
többször olvassa valaki, annál több szépséget talál bennük. A sok

talál az olvasó.

Ollyan, mint a j ó pap, ki maga is érzi azt, a mit mond. Szá szép közül egy mind költőileg szép, mind irányában nemes költe
ményt mutatunk be olvasóinknak, melly legjobban kiegészitendi

mára maga a költészet jelölte ki a lelkészi pályát.

Tanulmányait Sáros-Patakon végzé, méltó büszkeségére a ta a költőnek jelen
nodának s jelenleg a hanvai egyházban hirdeti az úr igéit ugyan násait.

Irf •tmiMgol .karok c» .cm
•Idői.!.!. I n . 9. 13.

A z emberek közt széllyeljárván
A bűntől terhes föld határán :
Égi atyjának egy szülötte
I s t e n o r s z á g á t terjesztette,
S ez általa mogépítetett
Ország alapja lón a s z e r e t e t .
S mellyért az égből földre szállott:
Javítá a bűnös világot;
S a szó, midőn szent aj ki mondák :
Édes volt mint a méz s orvosság.

És újra számosan jövének,
Nók férfiak, ifjak es vének,
S én újra sírván felkiáltok :
Nézzétek, elborít az inség!
S a csapat szólt : a szent városból.
Elmaradnánk az áldozatról!

A mester Jakab s többen vélek
Jeruzsálem felől jövének;
Holott ünnepén a páskhának,
Néhány nap óta fenn valának.

Elepedtem, szóm már megállott,
Midőn jött ez asszonyi állat.
És ó hozzám járulva menten :
Nagy Ínségemből mentve lettan.

S hol az út Bethfagénak fordul,
Zajgás hatott feléjök jobbrul
És látának nagy sokaságot,
Melly egy fánál tolongva állott.
Ki búnös volt s nyoma kereszté;
Azt Jézus maga felkereste :
Most igy szólott tanítva, s bölcsen :
Ki vak, világossága légyen!
És járnia a sokasághoz,
Melly átkozódik, zúg, kiáltoz.

Köntösét szó nélkül eltépte.
Sebem kötözgetvén be véle;
S a mit az áldozatra szánva.
Karján vitt elfedett kosárba*:
Elővéve, és gyötrő éhem
Megenyhítette véle híven;
Égő szomjam hűvös kútfőnek
Buzgó babjával enyhité meg ,
S vigasztalási ajakának.
Lelkemre nyugtatón hátának.

Az út melletti fügefának
Árnyékában ülvén, valának
Egy beteg férfiú s búbánat
Miatt nyögő asszonyi állat.
Az asszony, hitvestársa nyilván
A betegnek 1 — szólt egy tanítvány,
S a férfiú felelt imígyen :
Nem hitvesem, se nem testvérem,
De az úr légyen végig véle,
Ki megszánt s rajtam könyórúle!
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Izrael népe nagy seregben
Vonult az ütőn el mellettem,

és szilárd v o 

A páskha-bárány ünnepére
Minden a szent városba tőre;
S én kínomban sírván, kiáltók :
Nézzétek elhagyott föld és ág!
A Jehovának szent nevében.
Tekingetek meg nagy Ínségem!
És ók mondának : az úr vélünk.
De ápolásra rá nem érünk!

J é z u s és a nép.

Idegen lévén Izraelben :
Messze földről utazva jöttem;
S im e fánál fáradtan, éhen' ''*
Öszvérem összerogyva vélem :
Én nagy sérülésnek miatta
Feküdtem félholtan alatta.

arczképében bemutatott szelid

S im most e nép és ösmerőíi,
— Bút és könyüt okozva néki, —
Szemére hányják, hogy miattam,
Nem vőn részt ünnep- s áldozatban...
Szemére hányjuk, hogy miattad...
— Zúgott legott föl a zajos had, —
Ki netn vagy egyhitú, s« vére,
Nem jött a húsvét ünnepére!
S Izraelnek szent városába'
Megtisztulást se' nyert a kába I
Tüzénél égő áldozatnak.
Hol a (Üst és láng mennybe hatnak ;
De tán k o v á s z o s t is evett meg!
Kövezzük meg! . . . zúgott föl • aép.

•

Tompa M>hily.
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mint szikla tenger hullámábid,
nép közül bátran, szilárdul,
megváltó emelkedett fel,
a szózat ajkiról imigy kel :

Még egy kérdésről kívánok mi igen lényeges a gazdasági üzletben
szállani, s ez', minő arányban kell az instructiot, vagyis az igavonó erőt
tartani?
Erre nézve annyit mondhatok biztosan, hogy a 3 nyomású gazdaság
legkevesebb vonó erőt igényel.
S minél több valamelly gazdaságban a kapásnövény, annál több igás
És hirtelenséggel szél támadt,
kell, részint a föld kellő elkészítésére, részint a tennék haza szállitása végett.
Rengetvén a fügefaágat!
Ha például 5 hold répám van, s 1500 mázsát terem, haza fuvarozására
És róla, rögtön nagy bőséggel.
20 mázsájával 75 szekér forduló szükséges, mig szinte 5 hold bükkönyös 200
Megért gyümölcs hullonga széllyel.
Nem szólt a nép, s magát megadta
mázsa szállítására, 40 mázsájával véve holdját, csak 10 forduló, — a répá
Nagy álmélkodásnak miatta.
hoz hát majdnem 8-szor annyi. — Aztán a bükkönyösnek szántunk leggyak
rabban egyszer, mig a répának legalább háromszor, sőt négyszer is. — Igy
És szólt a megváltó ismétlen :
Utas, kelj föl, s menj el épségben!
vagyunk a luezerna s kukoricza stb. szántásával s haza szállitásával is.
Jó asszony tiéidbez térj meg,
Szóval az indust riosus vagy magyarul szorgalmasabb gazdászat általá
Ar Ür kegyelme van te v é l e d !
ban kétszeres sőt háromszoros erőt kivan.
Boldogok, kik e szót megtartják :
Ki vagy te, a ki szólsz imigyen ?
S mig a külterjes gazdaságok 100 hold földre csak 4 ökörrel bírnak,
N e m á l d o z a t , de i r g a l m a s s á g !
— Kiálta a nép ingerülten —
addig a belterjes gazdának legalább 8-at kell tartani, s igy 50 holdra 4-et,
sőt nem árt 6- ot is, — mert minél kisebb a birtok, annál nagyobb a szükség,
azt ugy mivelni, hogy minél jobban jövedelmezzen, mert a család emésztése
meg van 25, 50, 100 holdnál épen ugy mint a nagyobb birtoknál, 8 ép azért
könnyebb 4, 5, G00 hold birtoknál magosabb tiszta jövedelmet kihozni, ha a
15 A R A N Y
házi emésztést szinte jövedelemnek nem számítjuk
Azért kell a kis gazdának háromszoros erőfeszítéssel iparkodni, mert a
ház eltartásán kivül életkényelmeire, az alacsony, de csak középes termésből
is, mi sem marad; a kis gazdának bőterraésre kell törekedni, mit a Bzokott el
N Y E R T MÜjárás mellett csak rcndkivül kedvező időjárás mellett ér el. Mikor általános
bőtermés van, akkor az árak is alacsonyak lesznek.
Mi a haszonmarha, vagyis azon marha számát illeti, melly teje és borjú
jáért, vagy főleg trágyáért tartatik, vagyis hány darab haszonmarha szük
séges az illető gazdaságok belterjes áttrágyázásához, arra nézve a fentebb
előadottakhoz ennyit ragasztok, hogy legyen például gazdaságunk 100 hold
Értekezés.
s összesen 24 darab marhánk, de e 24 darab számában 8 jármos ökör 8
„A kis birlokosok jóllétének előmozdításáról."
két ló is van, — melly bár istállón etettetik télen nyáron, trágyája nagy ré
szét
mégis szerte széthullatja el, — s a trágyahalom e hijányt megérzi, —akkor
KENESSEY
KÁLMÁNTÓL.
eme 8 ökör és 2 ló összesen 10 darab csak felére vagyis 5 darabra teendő,
kell azért 100 holdunkhoz 29 darab, sőt a derék Hlubek szerint 1600 • öles
Burger 100 holdas négyes váltója Stájerországban olly jövedelmet 100 holdhoz, már a 3 nyomású gazdasághoz is 24 darab, s a 6 nyomású vál
mulat, melly minden kívánságot kell, hogy kielégítsen.
tóhoz 32 darab s a négyes váltóhoz 38 darab, — melly számai szerint Hlubek25 hold (pr. 1600 • öl) kukoricza adott 30mérőt holdankint = 750 mérő nek 240—320 és 380 szekér trágyával rendelkezhetik a 100 holdas gazda, —
25 ,. árpa vagy lóherrel 20 mérőjével
«— 600 mérő vagyis választott rendszeréhez kívántató trágyája nem fog hijányozni.
25 „ lóher
= 1 5 0 0 mázsa
Megjegyzem azonban, hogy 10 darab juhot és Bertvést a borjukból 2—
25 „ buza IC mérőjével
= 400mérő 3-mat, ha rendes almozásban részesülnek, 1 darab marhaszámba lehet szá
A nyers jövedelem tesz, a tavalyi itteni árakat véve föl, a kukoriczábúl mítani.
Bevégezvén vázlatosan azt, mit a kisebb birtokosok gazdasági állapota
mérejét 3 p. ujával számítva
=> 2250 p. ft.
emelésére nézve előadandónak s czélhoz vezetőnek hittem és hiszek, mielőtt
az árpa méreje szinte 3 p.
ft
= 1500 „
szíves olvasómtól elválnék, még egy pár rövid sort szentelek e g y fontos do
a buza méreje 6 p. fi jávai
= 2400 „
lognak, mi szorosan egybefügg a kis birtokosok jóllétével és ez nem egyéb,
összesen . . . . 6150 p. ft. mint a kis birtokosok háztartása, életmódja. Mint fentebb is érintem, a kis
takarmányilag kukoríczaszár holdankint 25 mázsa . . . —• 625mázsa birtokos gazdasági állapota főleg nzért nehéz, mert a család a háztartás
here
=1500 „
emésztése által aránytalanul terheltetik. — S ép ez aránytalanság legyőzése
árpaszalma 15 mázsájával
«= 275 „
tekintetéből ajánlám a nagyobb erőfeszítést és szorgalmat.
buzaszalma 20 mázsájával
= 500 „
De mit használ minden iparkodás, minden erőfeszitéa, ha a háztartás
összesen . . . . 2900 mázsa költségeit csak nehezen fedezi vagy fedezni ee birja.
Alig ajánlhatok azért hazámfiainak hasznosabb dolgot, mint ha az egy
levonjuk bár a tetemes mirelési költségeket, mindig ollyan jövedelem ma
radt Burgernek, minőt mi megköszönnénk ha 100 hold földön elérhetnénk, szerűséget s a takarékosságot ajánlom.
Kerüljük az oktalan fényűzést, lakás, ruházat, asztal, kocsi és lovakban.
de elérése a lehetlenségek sorába nem tartozik, mert ha Benkő 60 mérő kuLegyen a kis gazda laka bármilly egyszerű, csak tiszta legyen az, nincs
koriczát birt bármikor termeszteni 1 6 0 0 G ölön, akkor mi is termeszthetünk
joga senkinek,ki ép észszel bír, érte megszóllani, mert a tisztaság tükre a ház
30-at, aztán 20 mérő árpa a 16 mérő buza sem képtelenség.
Ez a négyes váltó általában az, melly a takarmány és magtermelés nak, s a költséges épitkezés nz ' / , telkes polgártól kezdve az 1000 holdasig
már sok embert tönkre juttatott.
közti arányt szépen magában foglalja, a nélkül, hogy a túlnyomó takarmányLegyen aránying inkább nz istálló nagyobb mint a ház, vagy ha apjá
termesztést zsebünk keservesen érezni lenne kénytelen.
De elég erről ennyi, én nem tolom föl magamat a vetésváltás tudomá ról valakire e tekintetben aránytalanság szállott, iparkodjék azt ön erejével
arányosítani.
nya mesteréül, én csak ujmutatást akarok adni arra, mellyik legyen az út a
Legyen egyszerű a kis gazda háznépestől ruházatában, kerülje és tiltsa
mostani pangó állapotból kivergődni.
Előadásomban elég egyszerű voltam, a theoriákat csak annyiban érin az oktalan vetélkedést családja tagjainál,—a czifrálkodásbani vetélkedésnek ia
tettem, a mennyiben azok a tapasztalattal könnyen egyeztethetők, s fölvilá- sok ház lett már áldozatja — viseljen selymet, bársonyt annak leánya s neje,
kinek módja van benne:a kis gazda mindig okosabbra fordíthatja pénzét mint
gositásunkra szolgálnak.
Előadtam, hogy legfőbb törekvésünk tárgya mindenek előtt a trágya, e hitvány csecsebecsére.
Hány kis birtokos élhetne boldogul, megelégedve 2 0 , 3 0 , 4 0 , 50 hold
» miként lehet és kell azt szaporítanunk az istállózás által, szóllottam a föld
művelésről s annak eszközeiről s végre a retéscáltás józanságáról iparkodtam jával, ha amaz átkos vetélkedés, kába hiúság, fényleni s kitűnni vágyás nem
gazdatársaimat meggyőzni. — Tollamat a higgadt meggyőződés vezette, .« bolygatná nyugalmát. — Ha menyegző, ha keresztelő, barátságos ebéd van
hiszem is, hogy ha gazdatársaim bár melly ike komolyan fontolóra veendi az házánál, már azt emlegeti az asszony, a leány: „biróné asszonyom, ez s ez uram
általam előadattakat s azok nyomán minden erejével trágyája szaporításához nál igy meg így volt ellátva az asztal, mi még jobban kitegyünk magunkért."
íog, s földjét jól műveli, ha bar nem tartja is magát szorosan a vetésváltás Aztán vége hossza nem lesz az ebédnek, vacsorának, mintha csak azért élne
szabályaihoz, hanem bizva trágya erejében szabadgazdaságot visz, és a kivánt az ember, hogy egyék — és nem azért is, hogy utódai számára takarítson.
Ha csak kissé is megálda Isten némelly telkes polgárt, már többet jár
süker nem fog késni, melly fáradozásait koronázza.
A szabad gazdasággal azonban vigyázni kell, mert azt csak sok, igen hátára vetett csutorával a pinczeszerre, mint munkásai után, már hosszú
sok trágyával lehet kár nélkül foganatosítani, az főleg ott kivihető, hol a gaz szárú pipát szerez s a kályha mellett füstöl, mig cselédje dolog nélkül ácsorog.
daság saját termelte trágyáján kivül idegen trágyát is vehet annyit, mennyire
Ha csak annyi jutott a kis birtokosnak a sors áldásából, hogy posztó
szüksége van.
ruhát viselhet, már szégyenei dolgozni, már keztyüben sétál kis tagjára,
Aztán a szabad gazdaságokban, hol t. i. nem ügyeltetvén az egymás hintót szerez, mellynek árából sokszor 4 ökör teliének, gyermekét úrfinak
utánira, kalászos után 2—3-szor sőt többször is következik, rendesen, gabna- neveli, s leánya zongorázni, tánczolni tanul, a helyett, hogy sajtot, vajat csi
dülés és pipacs-ár szokott előállni, mit csak kapásnövények közbevetésével nálni, kenyeret sütni, gyümölcsöt aszalni, sárga répát vetni, ruhát varrni ta
nulttá. — S igy készülnek a föld Iegszánandóbb elegedetlen emberei, — kikkerülhetni el.
Ki az közületek, ki altalHat a sziklán piilantaiával ?
Avagy a sziv mélyébe n é z h e t . . . .
Hogy ajkin illy kemény itélet!
A törvény mond : hogyha szombatnap
Barmod verembe hull. kivrajad!
Kik Ünnepen, szegény- a betegnek
Enyhülést hoznak : j ó t m i v e l n e k l
S bizony-bizony mondom tinéktek,
Kik az oltárnál ünnepietek;
S élvén kovásztalan kenyérrel,
Imádkozátok nappal, éjjel;
Bizony-bizony mondom tinéktek.
M i n d , annyi jót nem műveletek,
— S nem vagytok kedves Jckovának,—
Mint m a g a ez asszonyi állat!

Avagy tán elhisszük mi néked :
Hogy a törvényt megtart ni v é t e k ?
Avagy tán elhisszük : hogy annak
Ki ront, mulaszt, érdemi vannak?
Talán e meddő, vagy e száraz
Fügefáról gyümölcsöt ráiasz?

PÁLYADIJT

nck fogalmaik, vágyaik ugyan vannak s lesznek az élet kényelmeiről, <le meg
szerzésökre hibázik a legszükségesebb valami — a pénz.
Mennyi természeti józan ész, elmésség nem rejlik sok fiatal emberben,
kit szüléi kasza kapa kcrültetcsből iskolákra küldtek, a ott több ezer forintot
reá költöttek, s most hon ül és szivaroz, mig kis jószágát pióczák zsarolják,
mert a felszerelésre pénze nincs, sőt ha volna is, elszánt akaratja nincs. —
Milly jeles erőművész, kovács, asztalos nem veszett el ebben a fiúban, de
mesteremberré hogy tenné fiát egy birtokos, kinek még praedicattuna is van.
És mind ennek nem a hiuság-e szülő oka, melly a társaság minden
rétegeiben egyiránt rágódik. — Sokan, hogy haraguaznak a mágnásokra
mert büszkék, holott nem látjuk épen e gőgöt, legalól kezdve minde
nütt. — A féltelkes polgár lenézi a zsellért, a '/j telkest az egész telkes, a
100 holdas birtokos a kisebbet, mig a 100 holdasat a nagyobb birtokos, s
igy föl a végtelenig, — bizony sokan meglátják a más szemében a Bzálkát,
mig magokéban a gerendát sem.
Legyen azért egyszerű és takarékos mind az ki gazda, hagyja a fény
űzést a városok pénzes embereire, s minden fillérjét mellyet megtakarított,
fordítsa gazdasága emelésére.
Hn vetélkedni akar, vetélkedjék nem czifra ruhák, hosszú ebédek és va
csorákban, hanem vetélkedjék szorgalom és iparban, vetélkedjék nemes tet
tekben, vetélkedjék hazaszeretetben.
Szép és nagy hivatás az, mellyre hivatva vagytok gazdatársaim, ha hivatástokat betölteni akaratotok, értelmetek s kitartástok is van. — Egy or
szág, ez az ősök vérétől annyit áztatott drága hon fölvirulása függ tőletek.
— Hiszen nézzetek a külföldre, avagy Badent, Schweiczot, Belgiumot, a
Provencet, Lombardiát, Hollandot, Würtemberg egy részét, Száazországot
sőt Angliát is tán a nagy birtokosok varázsolták egy viruló édenné ? óh nem!
mind az a kisebb birtokosok szakadatlan szorgalma s küzdése nyomán vi
rult föl.
Fel hát férfiai a kisebb birtokoknak! emelje, bátorítsa kebleteket szép
hivatástok érzete; ipar szorgalom és takarékosság, értelem és a szép és jó
iránti fogékonyság legyen a jelszó melly alatt izzadtok, higyjétek el homlo
kotok minden veritékcseppje, melly alá hull, háládatos földet fog öntözgetni.
Mert e földből saját jóllétetek, gazdagságtok fog kevés évek után fólsarjadzaui.
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Elbeszélés 1590-ből.
tv<g*.)

Paraszt-Bikken, nem messze a templomtól, kiszáradott vén
ákaezfák között állott e g y rozzant kis ház. Nagyon lyány ágon lát
szott lenni az egész épület; mert falait czölöpök óvák a kidüléstöl*.
bogárhátú korhadt s csaknem földdé vált tetején pedig egész nö
vényzet indult a zöld mohából és szapora kövi rózsából, a vékony
és szúette szarufáknak nem nagy örömére.
Elszánt ember lehetett, a ki ez omlatag épületben mert lakni.
Es illyen elszánt ember is volt a vén Baja Máté, e rozzant kis
háznak lakója és tulajdonosa. Kivénült és kimustrált katona viselt
ember v o l t ő ; s egyszer másszor, az időben, sokszor nézett farkas
szemet a törökkel. Sokat levágott, sokat megfojtott; illynemü mulat
ság közt tölte el életét.
Mikor sok hányás vetés után Paraszt-Bikkrevissza került, nem
hozott egyebet haza, mint erőteljes vénségét, bő tapasztaltságát, és
e g y idomtalan kulcsos kerekes nagy puskát.
Paraszt-Bikken azonban még akkor illy tulajdonokkal is m e g
lehetett élni.
Mert a vén katonát mindenki szerette. Hiszen, a ki egész életét
a haza védelmének szentelé, hogy ne lett volna az kedves és tiszte
letre méltó, még a gyermek előtt is. Ezen kivül a füvek gyógyerejét
is ismervén az ö r e g ember, bő tapasztaltságánál fogva több gyógyithatlannak tartott sebet és nyavalyát kiorvosolt; a miért m é g inkább
tisztelték és szerették. A mi pedig a nagy puskát illeti, ez a vén Baja
Mátét az egész környéken nevezetes emberré tette. Mert szenvedé
lyes vadász levén, sok nyulat, túzokot és vad ludat hordott egyszer
másszor a vidéki tisztelendő és vitézlő nemes uraiméknak, melyekért
aztán Bzép ajándék üté markát.
Egyébiránt Baja Máté, mint aféle mindennemű viszontagságo
kon keresztül kasul ment és kenyerének javát megevett ember, na
g y o n csendes, hidegvérű, és egykedvű öreg legény volt; s mióta Pa
raszt-Bikkre vissza került, nem emlékezett rá senki, hogy valakire,
vagy valamiért avagy caak megneheztelt volna is.
Azonban a j ó embert ez i d ő b e n , mégis kivette phlegmájából
egy különös eset.
Rozzant házát tudniillik már v a g y kéthét óta minden éjjel hű
ségesen meglátogatá e g y kuvik madár; s éles és szűnni nem akard
csivajgásával mintegy boszantani látszott a vén katonát. Eleget za
varta és hajigálta onnan, de mind hasztalan; a madárnak nagyon
megtetszett a tanya.

. A mi sok, csak s o k ! . . hiszen ha épen vesztét akarja magának
a szemtelen kuvik madara, ám legyen, — gondola Baja Máté — , és
megtölté a nagy puskát olly szándékkal, hogy jövő éjen az alkalmat
lan látogatót lelövi.
Lesbe is ült tehát még j ó k o r a nagy száraz ákáczfák tövénél;
s fölhúzván kulcsával a kerekes vén fegyvert, várt egész nyugalom
mal és türelemmel.
A madár pontosan megjelent, s elkezdé, szokott nótáját.
Es a puska elsült. Nagyot durrant . . . ollyan nagyot, mint
mostanában akar egy ágyu.
De, óh Istennek csodája! . .
A durranás tói-e, vagy mert megunták a szúette szarufák az
életnek terheit : elég az hozzá, hogy e pillanatban a ház teteje lero
gyott, s beütvén terhével a padlást is, az egész romhaloin a négy
t'al közé zuhant.
Abba a házba nem mehetett be többet senki.
A z egész dolog pedig még eddig olly tréfás színezetű, és neve
tésre ingerlő volt.
De bezzeg nem nevetett Buja Máté : hanem felocsúdván első
meglepetéséből, nagyon de nagyon megrebbent és elbúsult szivé
ben. Hiszen ö sajtit hasút lőtte agyon; erre pedig olly baljóslatú j ö 
vendölés van kimondva! . .
Alig várta azért a hajnal hasadtát, tüstént össze visszajárta az
egész falut, elbeszélvén nagy lelki szomorúsággal, h o g y ő saját há
zát agyon lőtte.
A népségnek azonnal eszébe jutott : Ha valaki közületek sajál
hasát agyon lövi : tudjátok meg, hogy kösel can hteu ítélete! Ezt a
megboldogult Fehér Kata j ö v e n d ö l t e ; az ö jövendője pedig szóról
szóra be szokott teljesedni.
Egytől e g y i g senki sem is kételkedett ebben; miért is tehát e g y
sziwel lélekkel elhatározák: hogy összeszedvén becsesebbjeiket, köl
tözzenek át a szomszéd nemes-bikki j ó ismerőikhez, és jóakaróikhoz,
bevárandök ottan az időt, mig Isten ítélete elvonuland szerencsétlen
falujok fölött.
Egyszersmind fölkérek elöljáróik közül a két legértelmesebbet,
Gál Mátyást, és Mihók Ivánt, h o g y előadván az egész szomorú ese
tet, értesítsék és kérjék meg ez iránt a nemes-bikki hadnagy — Haj
nal Demeter uram ö kigyelmét.
*
»
Épen 26-ik october-, s a nemes bikki hadnagy Hajnal Demeter
uramnak díszes neve napja vala.
Nagy volt a készület az ö nemesi kúriáján a megtisztelő ven
dégek szives ellátására. Már j ó hajnal óta lobogott a tüz a konyhá
kon és kemenczékben; a kalács meg már régen kisült. A sok apró"
marha pedig — m é g a borjúkat is ide értve — csak úgy omlott ra
kásra ; és két hordó jóféle egri veres bor csapra veretett.
Vendégeket azonban nem volt szokás hívni még akkori időben
a névnapra
De nem is kellett azokat hívni; mert reggeli templom után
azonnal önmagok j ó szántából is kezdenek szivárogni.
Elsőben eljött tiszteletes Dánszegi Áron uram ö kigyelme, az ö
becsületes kurátorával ns. Halmi Péter urammal. A tudós tiszteletes
ékes üdvözlő beszédet mondott a soltárok könyvéből : „ N a g y kí
vánsággal kivan —- úgymond — az én szivem mondani j ó beszédet :
hogy legyen tenéked a te ékességedben előmeneteled, uralkodván a
szelíd igazságért, és az igazmondásnak örvendetes igéjeért. H o g y a
te atyáid helyett légyenek tenéked fiaid, a kikkel egyetemben so
káig élj ez egész földön!" . . * )
Erre a szép szóra aztán kurátor uram is bólintott egynehányat
fejével; melly után a gazda szives kérésére leülepedtek a szögletbe,
az ú g y nevezett asztalfőre.
Ezután jöttek a többi elöljárók, atyafiak, és j o b b m ó d u birtoko
sok a faluból : Kodormán Boldizsár, Bata Lukács, Körei Balázs,
Kardos Tamás sat. S kiki elmondván a mit tudott, vagy a mi tőle
kisülhetett, helyet foglalának egymás mellett szép sorjában a meg
terített asztal körül; és beszélgettek egyetmasról, az Őszi termésről,
és az időjárásnak mivoltáról.
E közben pedig eljött az ebéd ideje is, és falatozának vala nagy
vigadalommal és örömmel.
Jó volt az étel; de az ital sem volt alábbvaló, elannyira, hogy
némellyeknek füleik már melegedni is kezdenek. A házi gazda Haj*) Solt. X L V .

nal Demeter uram pedig a n a g y örömnek miatta, már szinte bog- ván, még a letarlott vidék is örvendeni látszott a szent dal rezgő
hullamiban; s egyes elszakadozott hangok búsan üték meg az épen
lyos is kezdett lenni.
E pillanatban jött be a két paraszt-bikki kiküldött: Gál Mátyás, bent a templomban imádkozó Dánszegi Á r o n uram füleit, mintegy
esengve, h o g y künn maradott szomorú híveiért is imádkozzék.
és Mihók Iván.
És az érzékeny lelkű tiszteletes imádkozott i s ; — n e m c s a k ; ha
( V Hajnal Demeter — mint a féle nyers nyakas nemes ember —
e nem v á r t paraszt vendégeket, egész megvetéssel keresztül nézte. nem a templomból egyenesen kiment hozzájok, részint h o g y vi
Hanem azok a hideg fogadtatás miatt nem jöttek zavarba; söt gasztalja, részint h o g y rábeszélje őket, visszavonulni elhagyott fainkább nagy szeliden elkezdek : h o g y ök — e g y szomorú jövendö lujokba.
És midőn ebben l e g n a g y o b b lelkesedéssel foglalkoznék : i m é . . .
lésnél fogva végpusztulással fenyegetett — Paraszt-Bikknek kül
döttei levén, községök nevében azon kéréssel járulnak érdemes had megindult álaltok a föld! . . s olly szörnyű rengéssel hullámzott,
nagy uram eleibe, h o g y mig falujok fölött az Isten Ítélete elvonu- mintha az egész tilágalkotmány össze akarna om/ant.És messze lenn,
land, engedné meg nekiek, nemes-bikki ismerőseiknél meghuzniok leirhatlan tompa moraj hallatszék . . . « még egy rengés! . . újra
egy iszonyú rengés.
magokat!
Nem maradt lábán Benki... ki térdre, ki arczra rogyott, érezve
Hajnal Demeter uramat e beszéd nagyon rosz kedvűvé tette.
„ I g y akarnak hát kendtek — rivalkodott a j á m b o r emberekre megsemmisülését az isteni hatalom előtt.
Midőn fölkelhetének, elsőben is falujok felé néztek. Paraszt— megszabadulni rongyos falujoktól? . . I g y akarják hát kendtek
belopni magokat nemesi helységünkbe ? . . E g y nagy hazugságot Bikk faluja nem volt többé egyéb, mint egy sötétlő romhalom A tor
nyos kis templomnak nyoma sem látszott, beomol ván az mindenestől
kigondolnak . . és azt jövendölésnek keresztelik!"
„Isten a bizonyságunk! — szóla a két férfiú — h o g y ezt Fe fogva az örvénylő Hejö vizébe.
Hát Nemes-Bikk?.. az is sokat szenvedett; sok ház összerogyott,
hér Kata, a megboldogult Lévita leányzó igyen j ö v e n d ö l t e ; s ha nem
azok között a hadnagyé is beomlott, oda ütvén, s romjai alá temet
sajnálja meghallgatni kigyelmed, akár el is mondjuk."
„Mit bánom én, akárki j ö v e n d ö l t e — pattant föl a hadnagy, — vén a még akkor is mély mámorban aluvó Hajnal Demetert. Hanem a
templom — meghasadozva ugyan, de mégis állva maradt.
én nem hiszek semmiféle jövendöléseknek." . .
„Engedelmet kérek kedves Hajnal Demeter uram! — vága
A nap olly derülten r a g y o g o t t , mint az örök élet; a vidéken
közbe mintegy engesztelöleg a tiszteletes ur — ollykor lehet hinni pedig olly bánatos siri csend lebegett, mint a v é g enyészet.
a jövendőléseknek; mert
A nemes-bikkiek ki—
-J,
szaladtak a faluból; s
m e g vagyon irva : az
_
ott künn összetalálkoz
ulol.su időkben kitöltök
J^^yiizS;
tak és összeölelkeztek
az én Lelkemből minden
=^^s^j^amül^:/^=^
^IsLZS
rokonaikkal, a paraszttestre; és prófétálnak a
bikkiekkel. A kiállóit
ti fiaitok és leányaitok;
félelem, s az olly nagyés a ti ifjaitok látásokat
szerüleg nyilatkozott Is
látnak!" . . .
ten ítélete, e pillanat
„ N e k e m tiszteletes
tól fogva rokonokká te
uram se papoljon . . . .
áé őket.
nem v a g y o k én most
„Jöjjetek b e hoz
t e m p l o m b a n , hanem a
zánk! — mondának, —
m a g a m nemesi házánál
építsük föl egyesült erő
— monda a gazda nagy
vel, megrongált házain
indulatosan, egészen ki
kat, és lakjunk
ott
kelve önmagából.
együtt; javítsuk ki az
Ezen g o r o m b a fele
Isten hazát, és imádko
letre, tiszteletes Dán
zunk ott együtt!" . . .
szegi Á r o n uram ö ki
gyelme ,
ülőhelyéről
Tiszteletes Dánszegi
csöndes lelki nyuga
Áron uram pedig áldást
lommal fölkerekedett;
mondott e megható pil
A felekhegyi homok görgületek.
s Isten oltalmába ajánl
lanatra.
ván a házat és gazdáját, — kurátorral együtt ott hagyták a név
S a tiszta égbolt olly ünnepi színben mo- solygott, mintha azt
napi lakomát.
hirdetné, h o g y az áldás valósággal m e g is lett hallgatva.
Erre még dühösebb lett Hajnal D e m e t e r ; s a szegény k ü l d ö t 
És e naptól fogva, egybeolvadolt Paraszt-Bikk Nemes-Bikkel.
teknek volt mit h u l l a n i u k .
„Tüstént kitakarodjanak kendtek hazamból, és a faluból; s
mondják m e g a többieknek is, h o g y ha m a estére e g y lelket találok
itten Paraszt-Bikkről, — legyen bármi Isten teremtése — senki
Harmadfél száz évnél t ö b b folyt le ezóta, és az egybeolvadott
sem veszi le róla a huszonöt b o t o t . "
falu máig fen áll.
Gál Mátyás és Mihók Iván erre, nagy bánatba merült szivvel
Hanem a h a g y o m á n y , olly elmosódott és olly meszsze k ö r v o 
nalakban lebeg az i d ö tündér délibábján, miszerint alig lehete n a g y
eltakar ódának.
A paraszt-bikki nép tehát a kegyetlen hír hallattára, nagy sí ü g y gyei bajjal a nép ajkáról összeszedni, h o g y egy kivehető képpé
rás rívás között kihuzódék a f a l u b ó l ; s a Bárdos partra telepedvén, alakitassék.
ott virasztá keresztül a hűvös őszi éjét.
De midőn Paraszt-Bikk helyén, az úgynevezett Telek-dombon
A hajnal azonban nem sokara tiszta bibor színben derülvén barázdolja a kövér televény földet a szántóvető, m é g ma is hány
föl, olly felséges őszi reggelt hozott, melly legtávolabbról sem lát- föl ekéje megrozsdásodott lakatokat, nagy taréjos sarkantyúkat, és
szék hirdetni v a g y gyanittatni azon romlást és pusztulást, melly e g y é b bámulatos ösi tárgyakat.
néhány óra múlva olly rémitöleg elkövetkezett.
Sőt azt is mondja a nép, h o g y a d o m b alatti ö r v é n y b e n mai
A reggeli templomba hivó harang megszólamlott Nemes-Bik- napig is meg van a bedűlt torony harangja, s minden szent G y ö r g y
ken, s halkan síró hangjai édes énekként zengettek szélyel a her éjszakáján megkondul néhányszor.
v a d t őszi mezőn.
Én ugyan ezt mar soha nem hallottam, sem édes a p á m ; hanem
Csak u g y fájt a szivök a Bárdos parton letelepült paraszt-bik- a helyett igen is hallók szent G y ö r g y éjszakáján, és más szép ta
vaszi éjeken a bölön bika m é l y hangját, melly olly formán zendül
kieknek, h o g y nem mehetnek az Isten hazába.
De hiszen a k é k égbolt is Isten háza.'. . Elkezdenek azért egy meg a csöndes levegőben, mint e g y föld alól j ö v ő messze harangszó.
azivemelö éneket; s ifjak és vének,gyermekek és férfiak együtt mondFilep Mihály.

Pesti József-árvaház.

árva neveltetésére hagyományozott 12,000 ftot, melly is ez árvaház
megnyíltáig 32,201 vftra rúgott; valamint Boráros János felejthetÁrvaházunknak eredete e város polgársága kegyeletének és a len polgármester 7000 ftot haladó hagyatékát; és a polgársághoz fel
közel mult szebb törekvéseinek emléke.
szólítást intézett, azokat áldozatokra késztő.
U g y a n i s , h o g y az intézetnyitö szónok hü rajzával éljek : „ B e
A legnemesb törekvést csak a páratlan 1838-ki árviz iszonya
lön fejezve az 183 / -iki országgyűlés és hazánk őrlelke, az ország pusztításai valának képesek rövid időre megakasztani. Azonban a
föhivatalában 4 0 évi érdemekkel a magyar nemzetre dicső fényt rémülés napjai elmúlván, Pest városa fiatal erővel kezde borzasztó
árasztókkal koszorús nádor a hazának áldásától követve tér vissza romjaiból fölemelkedni; és az árvaház létesítésével megbizott vát
ös Buda várába; lepletlen örömmel fogadják sokáig bánatosan lasztmány, mellynek elnöke Tölgyessy János érdemdús polgármes
nélk ülözött atyjokat
ter v o l t , kettőztetetPestnek, az általa kü
erövel fogott a fellönös kegyelemmel
söbbi helybenhagyást
pártoltnak, nemes ta
nyert tervnek sikerenácsa s választott pol
sitéséhez; s mig egy
gársága, ezer és ezer
részt az alap gyűjtése
szűnni nem akaró él
folytattatott,
más
j e n I harsogással üdrészt árvaházunk épí
vözlé a rég nem lá
tése tolnai g r ó f Fe
tottat s áhitottat az
stetics Antal cs. k.
örvendező néptömeg.
kamarás által nagyDe ime ! alig múlnak
lelküleg e czélra aján
néhány hónapok és
dékozott 3675 • öla korlátlan ö r ö m si
nyi telken megkez
ralmas jajokká vál
detett, éa két é v
tozik; — József a
alatt födél alá került
Pesti Józscf-árviUiáz
szerétre tisztelt ná
hürajzban im felmu
dor gyöngélkedik, ágyba roskad, élete veszélyben f o r o g ! e gyász tatott azon derék kétemeletes szárnyépület, melly a jelen árvaházát
hír rögtön elfutja az ikervárost, sebesen szétszárnyal a ma képezi; s melly a középemelet egész tervét Polák építőmester által
gyar földön, mindenkit méltó aggodalommal töltvén el a magas készített rajzban feketén körülvonalozva mutatja.
szenvedőnek sorsa iránt; Budapestnek lakói remegve néznek a kétes
0 cs. kir. fensége, Mária Dorothea, Hermine, Erzsébet és József
j ö v e n d ő b e , minden ajakról lelkes fohászok emelkednek az egekhez, fenséges magzatai koszorújában 1841-ki június 19-én ünnepélyesen
a tömött szentegyházak falai között forró könyörgések hangzanak, letette házunk szegletkövét.
nyilvános ájtatosság tartatik az élet urához fönséges nádorunk
S miután adakozásokból felszereltetett volna s alapja 105,511
egészségeért, fölötte böcsös életeért. És áldva, ezerszer áldva legyen vftig gyarapodott, sikerült a z t l 8 4 3 - k i mártius 19-én mint felejthetaz Ur neve! ö könyörült, kinyújtotta atyai j o b b j á t a fönséges beteg len nádorunk neve ünnepén 10 árvafiúnak befogadásával fényesen
f ö l é , és milliók Örömére visszaadta kivánt egész
megnyitni. És mivel a jónevelés a vallásos képezést
ségét.
föltételezi, e szempontból ez intézet építése és fölsze
Hála, a legszivesb hála repült minden ajakról az
relése körül bokros érdemekkel teljes akkori szószóló
egekhez; de Pest város nemes tanácsa s választott pol
Slaffenberger Istrán indítványa következtében intéze
gársága keveselvén a testnélküli hálát, őszinte hálá
tünkben (addig i s , mig a felmutatott tervrajz szerint
jának maradandó emlékéről komolyan gondoskodott;
az épület közép ékessége, a templom, fölépitethetik)
és hogy e hálaemlék üdvös, az emberiség ügyére hasz
egy jókoru házikápolna szereltetett fel sz. József és
nos befolyású legyen, nem hiu emlékszobrot határozott
sz. István király tiszteletére, melly is a fölavatás fentemeltetni, nem! szi
kitett napján prímás
lárdul elhatározá Jó
ö herczegsége megzsef szeretve tisztelt
biztáből
Miskólcsy
nádorunk fóllábadoMárton tinniniai püs
zásának emlékezetét
p ö k által, a fömegye
az emberiség javát
akkori érdemes neczélul kitűzött vala
stora által megálda
melly képző intézet
tott és megnyittatott.
ben örökíteni.
Az Isten dicsősé
I g y született m e g
g é r e , a kegyeletes
a szerencsés eszme,
hála emlékére s az
i g y l ö n a városi pol
ügyefogyott
árvák
gárság hálája teste
javára, s igy Pestnek
sítve ezen a kebelbéli
díszére szentelt cz in
adózók
elhagyatott
tézetünk , az időtől
orcáinak szellemi kifogva a város taná
képeztelésére
szánt
csa és községtanácsá
kegyes
intézetben,
nak véd8zárnyai alatt
melly hogy a j ö v ő
folytonos
gyarapo
századok hosszú évdásnak ö r v e n d , u g y
Tervrajz* a pesti JóMeí-árváh.tznak.
során a késő mara
h o g y ez ideig 95 árvát
déknak az l e g y e n , minek a létesitö szilárd polgári erény azt lenni (egyelőre csak fiúkat) volt képes befogadni, s jelenleg már 2 4 árvát
akarta, t. i. ö cs. kir. fensége József nádorunknak maradandó em és 16 fizetéses növendéket tart falai k ö z ö t t ; kiknek öltözéki rajzát
léke, Josephinum névre kereszteltetett."
van szerencsénk közölni.
1. A z árva házi búzavirág kék öltönyében.
Miként szónokunk szavai felderítik, ezen árvaháznak létesítői
2. A z árva téli kerek szürke köpönyében.
főleg magok a pestiek valának, okot hozzá városunkra nézve halA nemeslelkü adományozások időnkint a jegyzőkönyvbe iktat
hatlan érdemű József nádorunk iránti kegyelet szolgáltatván.
A tanács e czélra forditandóknak határozta Dórion János Jó tatván, különös füzetekben és hírlapokban hálásan közöltettek.
H o g y pedig hazafiaink szive feldobogjon, legforróbb hálával
zsefnek 1794-diki végrendelete folytán e g y árvaházra szentelt
32,183 ft. öszvegét, u g y Góniczy János Györgynek 1798-ban 12 illik fölemlítenünk ama nagy szerencsét, mellyre szerény intézetün3
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ket ö cs. kir. ap. Felsége F e r e n c z J ó z s e f Urunk méltatni kegyes,
kedett, midőn 1852-diki július 8-án fényes kíséretével ez árvaház
falai között személyesen megjelenni, az árvák, e legszegényebb alatt
valóinak szívhódolatát kegyelmesen elfogadni, őket atyailag j ó r a
serkenteni, az intézet elöljáróságát legmagasabb megelégedésének
kijelentésével boldogitani, s az intézet alapját ezer pft. adomány
nyal nevelni legkegyelmesebben méltóztatott.

Szinte meleg hálával kelletik felidézni ö csasz. kir. Fensége
Albrecht főherczeg s főkormányzó urunk ismételt látogatását, kit is
az árvák testi lelki nevelése atyailag érdekelvén, azt magas ügyei
mére v e n n i , s a testi fejlődéshez annyira szükségelt mozgalmak
tekintetéből a gymnastikai gyakorlatokat indítványozni, s az alapot
1200 pftot értékű részvényekkel, majd 550 pft. adományával sze
rencséltetni kegyeskedett.
N a g y megtiszteltetése volt ez intézetnek más alkalommal ő
eminentiája az ország hg. primásának, belügyminiszter ő excellen
tiájának, valamint helytartósági alelnök ő méltósága és e g y é b ki
tűnő méltóságok kitűnő látogatása, kik kegyességökkel vigaszt, és
észrevételeikkel az illetőknek támaszt nyújtani szíveskedtek.
Illy legfelsőbb részvét az emberbarátok szivét ez intézet javára
föllángoltat ta, mi napokénti segélyezésekben nyilatkozik, u g y hogy
t ö b b oldalról ösztöndijak is keletkeznének az árvákat szorgalomra
serkentők.
Ez intézet Ságody Sándor lankadatlan alpolgármester ur elnök
lete alatti bizottság vezénylete és felügyelése alatt áll, alelnöke s
az intézet gazdája fendicsért Sta/fenberger István, a nevelés és tan
ügy felügyelője a városi elemi iskolák igazgatója; a bizottság tagjai
több tanácsilag kinevezett Jérdemes községtanácsos és polgár az

egészségi ü g y az illető városi főorvosra, j o g a i pedig a városi
ügyészre bTzvák. A bizottság rendszerint havonként ülést tart.
Az alapítványi t ő k é k , mellyek a városi letéthivatal által kezeltetnek, a közel mult 1855. év végével 69,813 pengöforintot tettek;
az évi jövedelem és kiadás 12,065 pgöftra rúgott, megjegyeztetvén,
hogy a kiadásokban 4 0 0 0 pft. tőkésítés is benfoglaltatik., ••=*•< • * ^ |
A z intézetben lakik a főtanttó-gondnok, jelenleg Barczen Gábor,
egy altanitó, egy felügyelő-szolga, e g y felügyelöné és beteg ápolóné
s egy házmester.
A z intézetbe valláskülönbség nélküli 7—12 éves pesti árva
fiúk fölvétetnek a fenkitett bizottság felterjesztése folytán a
tanács és községtanács által, kik tisztes ruházatot, egészséges tápot,
ápolást, rendes nevelést és elemi képezést nyernek, az intézetben 3
nyilvános elemi osztály lévén (mellyet más környékbeli ifjak is
látogatnak), s nem különben a rajzolásban, gymnastikában is gya
koroltatnak mind addiglan,mig koruk m e g nem engedi, h o g y tulaj
donságaikkal és hajlamukkal megegyező mesterségekhez alkalmaz
tassanak, a mikor hely után szinte az intézet elöljárósága lát.
A fizetéses növendékeket azonszerint 7 — 1 2 éves ifjakat az
igazgató bizottság veszi be, kik ruhán kivül évenkénti 120 pft. fize
tésért, minek fejében elemi-oktatásban, s az árvákéhoz egyenlő
gondos ápolás- és nevelésben részesíttetnek.
Ez intézetben a fegyelem czélszerüen példás; az egészségi álla
pot kitűnő; pár év óta e g y kis házi könyvtáruk is v an , mellyet
jólelkű adakozásokból sikerült egybealkotnora; -a rajzolás- és g y m nastikával kiegészített tanitás teljesen megfelel a felsőbb szabályzat és korkivánatnak, s ezeknél fogva egész mértékben méltó rá, hogy
Pest városának ez igen hasznos és üdvös intézete a nemeslelkü hon
fiak figyelmébe és pártolásába ajánltassék.
Majer István,
pestvárosi elemi-iskolák igazgatója.

A fclekhegyi homok gorgületek.
Kolozsvárt jártomban csodálkozva láttam néhol az utczákat
egészen g ö m b ö l y ű kövekkel kirakva; m i g nem felvilágosítottak,
hogy e g ö m b ö l y ű kövek illy m ó d o n teremnek a Kolozsvár melletti
Felek hegy oldalában, a mint azokat később m e g is tekintettem.
Mintha emberi kéz hömpölygette volna, olly szabályszerűen göm
bölyűek azok, a homok között elvegyülve, némellyik párosával öszszenőtt, mint e g y kettős zsemlye s két embernek d o l g o t ád elhen
gergetni. Ezek a földnek özönvizi alakulásakor támadt gorgületek,
minőket a budai kővágásokban is találni, csakhogy sokkal kissebb
arányokban.

T Á R HÁZ.
ö t v e n éves jubilaeum.

I s k o l a i és e g y h á z i ü g y e k .

A pinkafői egyház húsvét utáni második vasárnapon valódi lélekemelő
ünnepély által lőn betöltve. Főtisztelendő Weinhofier József plébános ur
tartá e napon ötven éves lelki hivataloskodásának arany-ünnepét. Az ősz
lelki vezér ugyané helységben született 1775-ben hol atyja tiszttartó volt.
ötvenöt édes lelkészi működéséről a kegyesek ájtatos szívei, kik általa lelki
malasztot és ihletet nyertnek, tesznek tanúságot, maradandó emlékét viselik
a környék szépített templomai, jól rendezett iskolái, s 2 0 , 0 0 0 példányban
nyomatott szép egyházi énekes könyve, főkép pedig sajtó alatt levő magyar
szent beszédei. A z ünnepelt egyházfő az ünnephez alkalmazott beszéd után
paptársai kíséretében a fölékesített oltárhoz lépett s érzékeny szavakban kö
szönte meg híveinek ötven éven át tapasztalt szeretetét és kérte őket, imád
kozzanak érette, míg él, és majd akkoron is, ha azok közt fognak nyngodni
hideg tetemei, kiket szeretett. Aztán eléneklé a Te Deumot, és következett az
ünnepélyes hálaáldozat; szent mise után Neubauer Ignácz német-szentmihályi
esperes ur tolmácsolta lelkésztársai szerencsekivánatait az üdvözölt aggastyán
irányában, s szavazott neki köszönetet azon számos pap nevében, kik atyai
vezetése alatt Pinkafőn növekedtek, s buzgalmának példája által e szent pá
lyán megerősülének. Következett a község üdvözlő küldöttsége, egy 6zép
kelyhet adva át a tisztelt agg lelkésznek, ezen fölirattal : „Grati parochiani
Pinkafőenses jubilati suo parocho Josepho Weinhofier, Dominica II. post paschad.d. d.1856." özvegy BattyányiFrancisca grófnő pedig (gróf Széchenyi
István testvére, csillagkeresztes udvarhölgy s az általa alapított és épített
pinkafői irgalmas nének kolostorának fő asszonya) különös ünnepélyes irat
ban köszönte meg neki mind azon jót, miben félszázadon át a parochia és
ő mint lelki leánya, által részesülének. A z életnek ura adjon több napokat a
derék lelki vezér napjaihoz, mellyek olly hasznosan és üdvösen lőnek a nép
lelki épületére áldozva!

— A pesti elemtanitók gyűlése f. hó 10-én ő nagysága Haas Mihály
iskolatanácsnok ur személyes vezénylete alatt tartatott. Több felsőbbi ren
deletek felolvasása és tárgyalása után főtisztelendő Mayer István igazgató ur
remekül tárgyalá, mint lehet a vallásos-erkölcsi képzésre szert tenni es egy
szersmind az e tekintetben létező hiányokat a legnagyobb őszinteséggel felterjeszté, miáltal a népnevelés iránti buzgalmát ujjolag tanusitá. Ugyan-e
tárgyról tartott Haller főtanitó ur felolvasást, ki a vallásos-erkölcsi nevelés
alapját a bibliai történetekben leié. A tanitó-özvegyek és árvák nyugdíjinté
zetére adandó hangverseny nyomós okok miatt jövő őszre halasztatott. A
drágasági pótlék reménycsillnga is letűnt; remény, remény és remény, még
hozzá jó adag türelem! nem hiába szóval tanitja ezeket naponként a tanító
növendékeinek, de látszik, hogy gyakorlatilag is érti.
Fn.
Válasz tftbb t. tanítónak. — A „Vasárnapi ujság" f. óvi 8-ik számában irókönyvem ügyében „több tanító" aláírással hozzám alulirthoz intézett „kérelem"-re követ
kezőket van szerencsém válaszolni i Irókönyvem átalakítva kiadására nézve a szüksége*
megállapodások megtörténtek, s mihelyt az elsó kiadás elkel, legott világot látand, — még
pedig, mondhatom, a népnevelés elómozditása érdekében örömest áldozni kész kiadóm
vállalkozási szívességébe! ugy, hogy mind az önök, mind még több más tanító urak m»gányuton tudomásunkra jutott óhajtása teljesen ki leend elégítve. Addig is pedig, hogy a
még létezd példányok annál hamarabb elkeljenek t. Heckenast ur kész az egymatn tilt
megrendelő t. tanító uraknak akármelyik — másik folyamból minden tiz-tiz példányra két
ingyen példánynyal, ötvenre tiienketiővtl, százra 25-tel kedveskedni a szegényebb gyer
mekek közt kioszthatás végett. Hogy, továbbá, össze ne rucsköljék, törjék s keverjék a
növendékek az irókönyveket,legbiztosabb mód irás után mindig (a tollal együtt) beszedni,
s csak ha tele irták már, nálok hagyni, hogy szüléiknek megmutassák s átadják. Végre
tisztelettel jelentem, miszerint több felóli sürgetéseknek készörömest engedve „ Útmutató
swrtgtt* is irandok irókönyvemhez, mint szintén olvasó-könyveimhez is, melly alkalmak
kal az irás- a olvaaástanitás egész eljárásáról a paedagogia legújabb kívánalmai s egyéni
legjobb belátásom szerinti nézeteimet, ha Isten éltet, elmondom. Isten önökkel.
Erdélyi Indali Piltr.
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Irodalom.
kiszolgált tánezmester szinte iskolát akar nyitni. Ez aztán megtanítja a gyer• A magyar tanügy s népnevelés, ugyszinte az irodalom uj szép gya mekeket, hogyan kell ügyes bókot csapni, a kalapot levenni, a más tyúkszemét kímélni; pardont mondani, ha véletlenül rátapostak; társaságban ügyerapodást fog nyerni egy épen most erőteljesen keletkező szakközlönyben.
Mikép a, „Politikai újdonságok" utóbbi számával szétküldött programúi sen elájulni, a 6Zoros ruhában nem szuszogni; az uj ruhát ugy viselni mintha
ból látható, Lonkag Antal szerkesztő s Heckenast Gusztáv kiadó májusban boltos s szabó ki volnának fizetve. De ki tudná mind azt elszámlálni a mit
„Tanodái Lapokat" fognak megindítni. A szerkesztőnek mind a több évi gya egy illy gyakorlati férfintói várni lehet. A z utczakövezet taposókat figyelkorlat terén tett tapasztalásai, mind legújabb tanügyi munkássága által ta meztetjük ezen nekik való intézetre.
£ Több lapban lehete olvasni, hogy a szegényeknek Coenr d' Ange
núsított szakavatottsága, s a kiadónak semmit nem kímélő áldozatkészsége a
„Tanodái Lapoknak" csakugyan szép jövőt ígérnek. Magyar- és Erdélyor név (angyal szív) nlatt ismeretes jótevője NádaBdy Antónia grófnő meghalt
szágban egy tér sem szükségelte annyira a maga kizárólagos közlönyét, mint Bécsben f. hó 6-án. Mi annyit mondhatunk, hogy hála Istennek él.
£ Nem tartozik ránk, de elmondjuk véleményünket a magyar színé•épen a tanügy és népnevelés. Ez lesz a béke helyreálltával mindenütt ugy a
kormányok mint az egyes községek s hazafiak gondjainak kiváló s legmél szet érdekében. Minap olvastuk, hogy Csekonicsné palotájában műkedvelői
tóbb tárgya. Azért csak örülünk, hogy Magyarországban is magyar hetilap előadások rendeztetnek; most olvassuk, hogy a Karácsonyi féle újonnan épí
fog küzdeni amellett, hogy a közoktatás és népnevelés lehető leghelyesebb tett palotában magán szinház is építtetett, mellyben csak magyar nyelven
irányban vezettessék, s a mellett, hogy a nemzeti nyelv minden tudomány játszanak.
£ Hamburgban egy duplagyilkost halálra ítéltek. Kivégeztése előtti
nak s különösen a reáltudományoknak előadására tökélyesen alkalmassá té
tessék; végre s legfőképen a mellett, hogy a tanítás és népnevelés munkásait este egy pohár sört kért a tömlöcztartótól, mit midőn az bevitt, az elitélt iszo
a községek ne hagyják méltatlan nyomon-al küzdeni, hanem adjanak olly fize nyú erővel rárohanván földhöz sujtá,sa folyosóra kiugrott,I a kulcsot a tömtést, melly mellett fontos hivatalukat becsülettel betölthessék! Ajánljuk minden Iöcztartóra forditá, onnan annak szobájába futott, s az ablakon át az utczára
néptanítónak s minden műveltebb hazafinak a „Tanodái Lapok" programm- kiugrott. De nem sikerült neki az elillanás, mert lába két helyen eltört, s be
kellett várnia mig segitség érkezett, melly őt visszasegítette.
ját elolvasásra.
/ A köztelken felállítandó fonoda öt font selycinbogár tojást hozatott,
— Szelesztey László versei „Tündérvilág" czimmel s»jtó alatt van
mellyet nagy részben aráczkevi sziget lakossága közt fog kiosztani, melly ez
nak, s júniusi pesti vásárig megjelennek.
— örvendetes mozgalom van az irodalomban. Megjelentek „ U j ma előtt is foglalkozott eelycintcrmesztcssel. Aradról szinte jó hír szárnyal e te
gyar múzeum", kiadja Toldy Ferencz. „Arany János kisebb költeményeit" kintetben, gróf Hadik Gusztáv mindent elkövet, hogy a Belyemtermesztést
kiadja Heckenast Gusztáv. Galetti J. G. A . „Egyetemi világrajza." Máso ugyanott meghonosítsa.
/ Debreczenből panaszkodnak, hogy ez utóbbi időben egymás után
dik átdolgozott, javított kiadás. Dr. Falk Miksától.
két tűz ütött ki, csak az erélyes oltás, és alkalmas oltó szereknek s kiváltké
pen a kálvinista diákoknak sikerült a reformált egyházat, s több magán épü
Ml uj s á g?
£ A kerepesi uton fi. sz. a kiállított roppant nagyságú tehenet ő cs. k. letet megmenteni.
/ Ugyancsak Debreczenből irják, hogy az iskolai év második felén
Fensége Albrecht főherczeg fenséges nejével Hildegarde főherczegasszonynyal megtekinteni méltóztatott. Ezen rendkívüli tehén tulajdonosa Sütnegh egy tanító képezde nyílt meg a ref. kollégiumban. Haladunk uraim! az idő
nem t'porhat el.
István.
£ Szigligeti kiapadhatlan népsónmü forrás, ismét egy darabja fogad.' Szegedről irják, hogy két hónap óta semmi üzlet sem történik bú
zával; csupán kukuriczát látni a piaezon, de azt sem élénk forgalomban. A tatott el „Pál fordulás" czim alatt.
£ Erdélyben ifjabb Betlcn Gábor termeibe, mellyek izlés és fény dolrepeze jól biztatja az ottani gazdákat, de azt még is szeretnék, ha april má
gában a nélkül is kitűnnek, közelebb az Árpád-házbóli királyok öntött szo
sodik fele kissé lucskosabb lenne.
.• Nestroy hires bécsi komikus a pesti ujtéri színházban többször föl bor csoportja érkezett meg; ugyan ott minden magyar irodalmi munka fényes
lépvén, egy estén az ő cs. k. fensége Hildegarde főherczegnő védelme alatti kötésben feltalálható. Mikor történik cz minden főúrnál, ha bár gatyában is?
bölcsőde javára is játszott, 8 raükédése eredménye 325 ft. 44 kr. lett. Éljen (Értve a könyveket nem a főurakat.)
/ Bajáról halljuk, hogy a gabonaüzlet élénkülni kezd. Búzát és kua derék német atyafi.
£ Két franczia barom orvos utazik Alsó-Magyarországon, a „ B . P. koriczát keresik, általában minden gabona ára 8 krajczárral szökkent.
/ A „Pest. Ll."-ban egy valaki nzt mutogatja, hogy millyen jó a lóH . " érdekes közlést tesz utazásokról, mellyet kivonatban mi is megemlítünk : „ A z utazók Szegeden keresztül Mezőhegyesre mentek a világhírű hús, s mennyit megesznek Bécsben. Tessék! jó étvágyot! de mi csak a kol
ménes megtekintése végett, s az várakozásukat minden tekintetben feljülha- bász és töltött káposztánál maradunk, már csak azért is, mert lovaink nagyon
ladta. Onnan Kis-Jenőre István főherczeg jószágára utaztak, hol ismét an soványok, s kevés jó falat kerülne le róluk.
Nógrád és Hont megyékben rögtön ítélő bíróság daczára szaporod
nyit láttak, hogy szemük szájuk sem volt elég a nézésre. Onnan Szalontán
keresztül Gesztre akartak menni, Tisza Lajos jól rendezett jószágára, de egy nak a gyilkolások. Nem a büntetéstőli félelem, hanem a büntőli félelem javít
kis alföldi fatalitás érte őket. Azt kérdezték ugyan is Szalontán „messze van- hatja meg az embereket, ez pedig csak nevelés által eszközölhető.
.• Jelen évre esik a könyvnyomtatás érezbetük általi végrehajtása 4 0 0
e ide Geszt?" „Egy j ó óra!" lőn a felelet, és ők neki indultak, de az éj is uton
érte, mégsem értek Gesztre, neki feküdtek tehát a gyöpön, hogy egy kis re százados ünnepe (1456).
£ Helvetziában a luzerni megyében egy egész családot befogtak, mert
gényesség is keverőzzék alföldi útjukba. Nagyváradon Zichy Hermán gróf
vendégelte meg őket, Körmösdön Csáky grófnőnél voltak tanúi a magyar férj, ip és nap egy fiatal nőt éheztetés, kínzás éa végre fojtás által kivégez
vendégszeretetnek. Betekintettek Debreczenbe is, s azt mondja értesítő, hogy tek. Bernben egy férjet fejeztek le, ki nejét ölte meg; ugyanazon megyeben
néhány palaczk bort kaptak ajándokba, mellyet magukkal szándékoznak ha egy más gonosztevőt fogtak el, ki egymásután két nejét mérgezte meg. Bol
zájukba vinni. A z Istenért csak nem debreczeni bort adtak nekik? Átalában dog Isten! hová törekszik a világ? mindenütt csak gyilkolás a maga kigon
dolható alakjaiban!
megszerették hazánkat."
.' A „Budapesti Hírlap" szerkesztőjét Szilágyi Ferencz urat, és csa
.• A Csalóköz is biztosítva lesz a Vág pusztító áradásai ellen. April
5-én nyittatott meg a keszifoki zsilip; valamint a keszegfalvai zsilip 6-án. ládját mély gyász érte. Mivelt lelkű neje Bois de Chesne Mária f. hó 9-én
Temérdek haszon s áldás fog ebből Csalóközre háramlani. Most még három élte 36-ik évében jobb létre szenderült. Budán azon sírba tétetett, mellyben
zsilip készül, s ka ezek jókarban tartatnak, nyugodtan nézhet a szántóvető nem rég elhunyt gyermekei nyugosznak.
.• A „Magyar nép könyvének" 2-ik és 3-ik füzete megjelent.
a közelgő áradás eleibe.
.- Mint halljuk Komáromnak állandó színháza lesz, a szükséges épü
£ Bécs közelében e hó elején egy fiatal embert motring selyemre felakasztva találtak, miből azt gyanitják, hogy az életunt szabó legény lehe letfát a helybeli fakereskedők adják, a többi költség pedig önkénytes adako
tett. Ha a motring selyem kulcs a gyanúhoz, e szerint ha valaki kötélre zás utján gyűjtetik be. Tisztelet becsület a derék hazafiaknak.
örömmel üdvözöljük Erdély testvérünket a haladás terén. Erdélyt
akasztja magát, gyaníthatjuk, hogy kötélgyártó legény volt.
/ Szabolcsból panaszkodnak, hogy a pálinkaivás nagyon divatba jött. most azon eszme is foglalkoztatja, hogy saját tudós társasága, s nemzeti mú
A korcs marosokra kell egy kicsit rájuk ijeszteni, mindjárt lohadni fog a pá zeuma legyen. Tökéletesen meg vagyunk győződve, hogy czélt ér, mert azon
linkaivás, ezek a nép erkölcsének megölői, mert annak is adnak, kinek pénze nton indult, mellyen mi; a magas arisztokratia fogta fel mind kettőt mint
nincs, az pedig nagyon ízlik, hanem azután aratáskor jaj a pálinkaivónak, nemzeti ügyet. Boldog emlékezetű báró Kemény József jeles könyvtárát egy
leendő múzeumnak hagyományozta; a hazafias szellemű gróf Mikó Imre pe
mert a korcsmáros kontója régércmehetlen.
£ Eddig képtelenségnek tartották az önmozdonyt (perpetuum mobile), dig kolozsvári szép lakát egy leendő múzeum, és tudós társaság szállásául az
most talált föl egyet Tóth Pál a magy. gazd. egy. írnoka; hozzá értők nzt országnak ajándékozta.
mondják, hogy kivihető, mivel a találmány gyakorlati, s kézzel fogható igaz
ságon alapul. A hajtó erő viz, melly a gép alsó és felső víztartójába öntetik.
Alkalmazható kicsinyben malmok, szecskavágók, cséplő gépek hajtására.
Egy zsineg megrántása által meginditatik, s azután egy gyermek is kormá
nyozhatja. Bővebb leírását másszor közlendjük.

£ örömmel ragadunk tollat valahányszor a nevelés érdekében kell valamit napfényre juttatni. Kecskemét városa tanácsa azon nemes határozatot

hozta, hogy az iskolák gyámolitásárm évenként 22,000 ezüst forint fizettessék
a községi pénztárból. Kecskemét városa tanácsa ezen nemes tette által saját
halhatlansága emlékének alapját tette le.
/ Parisban egy illedelmi iskola alakult, annak mintájára Bécsben egy

/ Borzasztóan nevetséges történetet közölnek a lapok három nagy
károlyi csizmadia legényről. Ezek ugyanis a temetőben egy tükröt ástak le,
hogy ebben a lutriban kijöendő számokat meglássák. Elmentek éjféltájban,
hogy a tükröt kiássák, de egy negyedik collega, kinek a kincskeresés tudo
mására jött, fehér lepedőben elébök áll, mire az egyik rögtön szörnyet hal, a
másik betöri orrát, a harmadik talán még most is fut ijedtében.
/ Sümegről leverő hirt hallottunk. A tagositás ellen olly roppant el
lenszenv mutatkozik, hogy midőn mártius 18-án a tagositás erdekében bi
zalmi férfiak választása végett gyűlés tartatott, néhány veszélyes konkoly
ban tőt be kellett fogni, B a nép olly izgatott volt, hogy a választást abban
kellett hagyni. Mi nem mondjuk, hogy az illy lázitókat nem kell szigorúan

büntetni, igen is kell, de ez nem elég, hanem szükséges a népet a tagositás
jótékonyságáról felvilágosítani, mert ha azon lázítók is ismerték s tudták
volna a tagositás jótékonyságát, nem lázítottak volna ellene. Népnevelés te
hát ! népszerű könyvek terjesztése, ez jobban használ a népnek mint a bot és
börtön, mert ezek hatása pillanatnyi, amazoké kihat az egész életre.
f Egy német tudós azon töri a fejét: hány személyt végezhettek ki bo
szorkányságért? s annyit már tud, hogy Lotringában 15 év alatt 900 boszor
kányt égettek meg. Minden kornak meg van a maga divatja, bolondja
és bűne.

Vidéki

hirek.

B.-Hunytul, april 5-én. Tégy jót várj roszat: e román mondat igazsá
gának B.-Hunyad szomorú példája. Ez egy faluszerü vásáros kis város,
melly a kolozsvár-váradi vonalban országutban esvén, a hadjáratok alkal
mával annyiszor vala kiürítve, elszegényitve, mégis merem állitani, hogy
vendégszeretetben vele a két hazának kevés városa vagy helysége verse
nyezhet. A vidék minden magyarja ésoláha előtt kivétel nélkül éjjel és nap
pal vásárkor és időközben legkisebb haszonvárás nélkül, a város minden la
kójának kapuja és házajtója nyitva, mellyen mindenkinek, mint saját hajlé
kába Bzabad bemenetele van, és jótétiért mégis valamelly vad indulat végpusztulását tűzte ki czélul; négy hó alatt ugyan is már négyszer lett az
emésztő elem martalékává, közelebb mult hó 29-én és f.hó 2-án; és öszvesen
a négy alkalommal többet hamvasztott el száz épületnél, mert az elvetemült
gonosztevő mindig szélvészes időt választ bűnös merénye végrehajtására. Ez
és az épületek tömötsége okozta, miként nagyobb része a tüz által károsul
taknak, nem csak takarmányát, de élelmi szereit, öltözéket, házi bútorait,
szóval mindenét vesztve maradt az ég alatt, sok még egy általvetőjét (ta
risznya) sem menthetve meg, mellybe a jóltevők alamizsnájokat rakhassák.—
Sajnálatos miként ennyi épület közöl egyetlen egy sem vala biztosítva; egy
nagyobbszerü ház hozzá tartozó épületeivel az nap biztosíttatott és igy az is
elkésett. — A helybeli cs. k. járási hivatalnok éber őrködése és szemes után
járásának még nem sikerült a büntényest felfedezni. — Meglepő látvány a
hatóság rendelkezése nyomán a vidék szekereit, mint egy nagyszerű kültőzösködést szemlélni, mellyek a város minden szalmás épületeinek le szedett
fedeleit a mezőre szállítják; és igy közös hármas óhajtásunk egyike teljesült,
az t. i. hogy e tömött kis város szalmás épületet száműzessenek; második
óhajunk : vajha saját kárunkon okulva ne késnénk vagyonunkat biztosítani;
a harmadik : bár az illető elöljáróság sietne rögtön törvényt eszközölni a go
nosztevőre. *)
h. i.
Üllő. Egy helybeli lakos Kováts Mátyás nevü féltelkes gazda, egy
szersmind elöljáró, mint felügyelő küldetett mártiushó 30-án Monorra a ka
tona kötelezettekkel az ujonezozásra olly formán, hogy más nap reggelig, a
midőn t. i. a sorozás történik, kőztök legyen s őket rendbe tartsa, a mit megis tett; a besorozás elvégezte után, minthogy már délutáni egy órára esett,
noha nem messze van Monor Üllőtől, ott maradt a vendéglőben ebéden; azt
elvégezvén, onnan távozott, s a midőn a biró véle haza menni akart, minde
nütt kereste, de sehol sem találta; azt mondta a kocsis, hogy már haza ment
volna más valakivel. Ezzel a biró is hazament, s nem volt többet gondja rá
Eszerencsétlen ember azonban estvefelé ismét előkerült a vendéglőbe,s mint
hogy már semmiféle alkalmatosságot nem talált, gyalog indult az útnak, s
legbiztosabbnak gondolta a vasutat, mellyen csakugyan jó darabig el is bal
lagott, bement egy őrházba, a hol vizet kért és ivott, onnan tovább folytatta
útját, s nem messze Üllő felé más nap korán reggel az egyik őr által a két
sinen keresztül fekve halva találtatott, de különös formában, a feje egészen
összezúzva olly annyira, hogy rá ismerni nem lehetett, csak a rajta lévő ru
hája mutatta még, hogy ki legyen; az egyik lába és egyik keze egészen, a
másik lába és keze félig a kerekek által elvágva; vér azonban úgyszólván
igen kevés látszott, miből következtethetni, hogy sem véletlenül, Bem szánszándékosan került a gép alá, hanem inkább már meggyilkolva tétetett oda,
hogy rá ismerni ne lehessen. — Ezen eset rögtön feljelentetett a cs. kir. tek.
szolgabírói hivatalnak, ki tüstént rendeleteket tett a vizsgálatra, mellynek
eredménye azonban még nem tudatik. — E szerencsétlen még csak 36 éves,
erős s izmos ember volt, hagyott maga után 5 neveletlen gyermeket és fele
séget, kik vigasztalhatlanul siratják volt gondviselőjüknek borzasztó halálát.
Jegyző.

Tárogató.
y.— A huzamosabban tartott száraz napok alatt a Duna annyira meg
apadt, hogy azon ágán Bécs mellett, hol a katonai uszoda van, majdnem
száraz lábbal lehetett rajta átjárni; Buda alatt meg, a palatinuskert átellené
ben már virágvasárnaptól fogva viz felett állt az egykori úgynevezett kopasz
sziget, mellyre már némelly vállalkozók mulató helyet is terveztek építeni,
de ebbeli kilátásaikat a megérkezett eső megbuktatta, azaz, hogy a kopaszszal
együtt viz alá meritette.
y.— Emiitettük már, hogy a váczi kukák (siketnémák) intézetét Budára
teendik át, minek létesítésére már tétettek is intézkedések.
y.— Bécs több szeszgyárában sikerült kísérletet tettek szeszt égetni az
ugorkagyökérből, mi ha nyereségesnek bizonyul be, akkor felkap az ugorka
az ugorka fára.
y.— A pesti nőegylet bevétele 1855-ben 13 ezer pftot tett.
y.— Miután a franczia trónörökös megszületett, egymásután dugják fel
fejüket a hamis próféták, kik a világra rá akarják disputálni, természetesen

busás jutalom reményében, hogy ők rég megjövendölték e szerencsés ese
mény bekövetkezését.A lapok idáig két illy hamis prófétáról emlékeznek; az
eo-yik egy német, a másik egy franczia madame. A z elsőhez hir szerint már
is°messzeföldről kezdenek zarándokolni a balga könnyenhivők. Mi azonban
soha se induljunk ele nagy útra, mert sok pénzbe kerül; holott ide haza a
mi czigányasszonyaink elég szép jövendőt mondanak csak egy húszasért ís;
kit pedig az egy huszasos ki nem elégit, ígérjen kettőt, ezért kétségkívül még
szebbet fognak mondani neki.
y.
A budai Kálvária-hegyre szélmalmokat akarnak építeni, mi felette
emelni fogná Budának különben ie regényes környékét.
y . — Bécsben a Mária-egylet czélja jó szolgálók képezése. Ez egylet
csak 1852-ben alakult s jótékony hatása onnét is következtethető, hogy ez
időtől már 3400 hely nélkül levő szolgálót fogadott be, s addig^ míg helye
akadt, ellátá szállás-élelmezéssel és vallási és egyéb ismeretekbem oktatással.
Ebből is látható, hogy ez egylet egyike az emberiség legnagyobb jótevőinek.
A hely nélkül levő cseléd sokszor a szükségtől is késztve, gyakran a legelve
temültebb gonosztevővé válik, vagy a rosz társaságban vallásosságát, erköl
csösségét veszti el, magának és embertársainak legnagyobb lelki és anyagi
kárára. Ez egylet az illy elvetemüléstől akarja megóvni a cselédet.

Halál-hir.
Szegeden f. é. aprilhó 12-kén délutáni 4 órakor gyászpompában vala
szemlélhető a gyinnásiumi ifjúság a n. t. tanári testülettel együtt, t. i. Végh
János kegyesrendi tanárt, éltének 42-dik évében elhunytat kiaérendők, nagy
számú emberbarátok jelenlétében azon helyre, hol minden nehéz fájdalom írt
lel. ő benne elveszte a kegyesrendi ház egy jeles tagját; mert föladatának
esőmé.ját dicséretesen megoldván, egész erejével törekedett az ifjú keblekben
a vallásosság és erkölcsösség magvait táplálni, hogy i g y a hazának hasznos
polgárokat növeljen. Illy férfiúnak elhunyta valóban csapás, annál inkább is,
minthogy akkor vetett véget a sors működésének, midőn széles ismereteivel
páritott tanári tapasztalata által igen nagy hasznára leendett a történelem
mezején a hazai ifjúságnak. Már 1852 iskolai év végével, épen mikor szere
tett tanítványainak előadást tartana, szélhüdésbe esett, mellyből kifejlett fáj
dalmai csak f. é. aprilhó 10-dikén szűntek meg, miután visszaadá lelkét te
remtőjének. — Számos baráti, ismerősei, de leginkább hálás tanítványai, kik
előtt, mint jeles történelem tanár felejthet len — áldást és bókét esdnek
hamvaira!

Szerkesztői

mondanivalók.

336. 0 . . . n é p m o n d a ja nem volna rosz, de csodálatos véletlen, hogy merő lágy
rímek fordulnak benne eló, „mentében, eképen, nékem, vészem, épen, ügyében, szörnyen,
éjen stb." az illyesmi sérti a szépizlést.
337. V. G. úrnak. Ne fürkészszen ön a szerkesztői mondanivalókban más értelmet,
mint a mi azokban meg van írva.
88ff. KOItaebe. Hasonló igtatmáuyokat, mint a minőt bc tcUzcíi küldeni kiadóhiva
talunknak, a hirdetmény rovatban sem vehetünk fel. Mi sem a tényeket, sem a személye
ket nem ismerjük s e szerint olly terhes bántalom felelősségét magunkra nem vállalhatjuk.
1 >.• föltéve azon esetet, hogy önöknek tökéletesen igazolt sérelmük diktálta az,on nyilat
kozatot, még akkor is figyelmeztetjük önöket arra, hogy magánysérelemért nyilvános
uton venni elégtételt igen erős bosszúállás. Gondolják meg önök, hogy a sajtó irtózatos
fegyver, a kit sajtó utján az egész ország előtt megfosztunk becsületétől. az elevenen
el van temetve. Legyünk keresztyének, és tartsunk arányt a bún és a büntetés között.
339. Miksn urli kiadható. A másik j o b b .
340. Hnazárcsiny. Jöjjön csak ide a szerző — a honoráriumért.
341. II. K . adomái nagyon ismeretesek.
342. A Géresdl esetet illetőleg. Vannnk emberek, a kik nem szeretnek a darázs
fészekbe markolni. Ezek közé tartozunk mi is.
343. Bauyasz-elet, j ó , közöltetni f o g .
344. I'iiin versek. Villámlott a zsendicze :
346. A bizalom. — 346. Szózat a l ó s z ó r gyűrűhöz. — 347. Jó kedv. Mind
nem kiadni valók.
348. Viszontlátás! vagy. Minthogy ollyan derék huszár-őrmester tolmácsolja
benne hazája utáni sovárgását, kiadjuk.
349. I'ók Náczi gyönge lábakon áll. — 350. Káposztás úr es vendegei. Máig
sem énünk az egész történetből egy szót is.
351. E g y kis adoma. Már egyszer beküldetett.
352. K o p o l c s Márton, a mese nincs eléggé világosan kifejezve. — 353. A sós
dombok. Érdemes figyelmesebb kidolgozásra. — 354. Damzsabég. Sok kivánni valót hágy.
355. V á s á r i * és a többi. Szerző más téren hamarább fel fogja találni a dicsőséget.
356. Aradról, adomák. Több használható.
357. Felhőhöz. Szerzőben dicséretes a szép szándék és jó akarat.
358. Lelkeaitó. Azért, hogy mi magunk néha elenyelgünk a szelíd versirókkal,
nem engedjük ám, hogy más meg doronggal essék nekik.
359. Magyarok mohi pusztán. Gyönge kísérlet.
360. Miben rejlik a b o l d o g s á g ? Annyit mondhatunk, hogy nem a versiráaban.
361. Válasz Szel Gáspártól, versekben. Nem önről volt a szó, ámbár meglehet,
hogy ün is Szél és ön is Gáspár; hanem arról a Csokonai idejebeli vad poétáról, a ki igy
kezdte a Mátyás napi köszöntőt a mesterhez : „Mester Mátyásnak, — Selyem gatyásnak
— Versengóst — Visz a kasznárom — Ki több, mint bárom — Esztendős . . . . "
362. A hortobágyi csárda. Lanyha kivitelű munka.
363. Keuyervuro. Néprege. Csinos mú. Közölni fogjuk.
364. Kenyérmező. Nagyon vontatott előadás. A versnem is roszul van a tárgyhoz
választva.
365. Egyszerű történet. Középszerű versezet.
366. Mocsárban. Kedves jó barátom! Báró De Maax halála óta nem írtak ehez
hasonló kalandot sem Afrikában, sem Amerikában. Az is megtette, hogy spárgára fűzte
a vad kacsákat s azokkal repúltetto magát fel az égbe; de annyira még sem vitte a dol
got , hogy egy holt krokodilus beleit felfújván, azokon felállva (!) kercsztülláboljon t>
Mlssiaippin, a többi üldöző alligátorok fejei fölött. Több kritikát ajánlunk a megválasz
tandó tárgyak irányában.
367. Egy szép zsidólánynak. Jobb lesz békét hagyni annak a szép zsidólánynak.
368. Néma fogadás. Titokban fogjuk tartam.

•) Csak meg kell elébb fogni.
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