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Bal lagl Móricz . 

Ha a2t kiváunátok tőlem, hogy a magyar irodalom élő bajno
kai között keressek olly példányt, melly porban és homályban 
született, Istenre és magára hagyottan fejlődött, a lemondás és küz
delmek iskolájában edződve, magas pártfogás nélkül felemelkedett, 
egy és nagy czélért egy és 
ugyanazon irányban, öröm és 
bú között, künn és hon, mindig 
és mindenütt lelkesült, nem a 
kenyérgondtól mentes óczium 
számos, hanem terhes hivatalai 
által igénybe vett idejéből meg
gazdálkodott kevés óraiban, bá
mulatos munkásságot fejtett ki 
s ennek gyümölcseiként ma
radó becsű munkákat mutathat 
fel : azt mondanám, ide e képre 
nézzetek, Ballagi Móricz a ritka 
példány,mellyet kerestek. Élete-, 
fejlődése-, viszontagságai-, s iro
dalmi munkásságának fő vona
lai, nyomról nyomra igazolják 
állításunkat. Született 1816-ban 
Tárnokán Zemplén vármegyé
ben, szegény szülőktől s 1 3 éves 
koráig a biblián kiviü, mellyet 
könyv nélkül tudott , seramit 
sem tanult. Anyagi segedelem 
teljes hiányában, a gymnáziumi 
tanulmányokat, a g ö r ö g , latin, 
német nyelveket, magán szor
galom által tette sajátává ugy 
annyira, hogy 18 éves korában 
Pápán megvizsgáltatván, a phi-
losophiai tudományok osztá
lyába felvétetni méltónak talál
tatott. Pápán a philosophiai ta
nulmányokat bevégezvén, Pes
ten egy évig az egyetemben 
mathematikai tanulmányokkal 
és privát leczkék adásával fog
lalkozott, mellyek segedelmével 
egy kis pénzre tevén szert, Parisba utazott, honnan egy évi távollét 
után haza térvén, 23 éves korában az ó szövetségből magyar nyel
ven hat kötetet adott ki, miket egy illetékes biráló (Lugossy Jó
zsef) „a biblai irodalom legepochálisabb munkájának" nevezett. 1842 
elején ismét kiment külföldre,hol is a tubingai egyetemen egy évet 
a theologiai tudományos tanulásával töltvén, 1843-ban a szarvasi 

Ballagi Móricz. 

gymnasiumban tanárul választatván, itt Vajdánkkal tostvéri össze
köttetésben 5 évig szép sükerrel működött., Innen 1850-ben Kecske
métre a theologia, tehát választott s legkegyeltebb tudománya taní
tására hivatott meg, mint rendes tanár s megnyittatván 1855-ben 
Pesten aprotest. theologiai intézet,hasonló minőségben ide költözött. 

Ha a tanár életrevalóságára következést szabad vonnunk azon 
szeretet és tiszteletből, mellyet 
iránta a tanítványok tanúsíta
nak; ugy Ballagi mint tanár, 
igen szerencsés csillagzatban 
született. 

Sokoldalú tudományossága, 
a fogalmakat hasogatni és kien
gesztelni tudó éles esze, az esz
méknek ugy mint a gyakorlat
nak világában szerzett jártassá
ga, a legelvontabb tárgyakat a 
szemlélet körébe levarázsló 
ügyessége, előadásának meleg
sége és elevensége, tapasztala
tai tárházából merített példák 
által eszközlött érdekessége által 
hallgatóit teljesen hatalmába ke
ríti s minthogy benne az alapos 
tudomány bizalmas, gyermeki-
ded kedélylyel párosul, tanítvá
nyai ragaszkodó szeretettel si
mulnak hozzá és örömmel csügg
nek ajkain. 

S mig ezen tanári, magá
ban véve terhes és egész idejét 
s lelki tevékenységét igénylő 
mezőn működnék,a meggazdál
kodott kevés órákat, mellyeket 
más pihenésre fordí t , mindig 
ugy használta, hogy irodalmi 
életünkkel folytonos és munkás 
összeköttetésben állott, s azt 
maradó becsű müvekkel gazda-
gítá. A folyóiratokban elszórt 
számos értekezései és röpiratai 
tanúságot tesznek felöle, hogy 
alig merült fel e téren jelenté

kenyebb mozgalom, tünemény, irány, mellyet vagy nem üdvözölt, 
vagy jelentésében ki nem tüntetett, vagy fejlesztésének irányt nem 
adott, vagy tévedéseit kimutatni nem igyekezett volna, mindig tett
leg szövetkezvén mindazokkal, kik irodalmunk dicsőségét hordák 
szivükön. Főbb müvei nagyobb részint nyelvünk grammatikai és szó
tári kifejtése és gazdagítása körébevágnak s e részben mint közvetítő 



áll a német éa magyar philologia között s minthogy nem csak ala
posan érti e két nyelvet, hanem az ó és ujabb, névszcrint a keleti 
nyelvek egyszersmind a philologia mint tudomány belsejébe is be
avatva van, kevesen lesznek hazánkban, kik e mezőn több hivatott
ságot mutathatnának fel. 

Nem említve fönebb idézett bibliai nagy müvét és számos ki
sebb folyóirati czikkeit és röpiratait, négy kiadásban megjelent ma
gyar grammatikája és két kiadást ért Magyar-német zsebszótára (ösz-
szesen 8000 példány) legújabban pedig „Uj teljes magyar-és német 
szótára" azon müvek, mellyekkel nyelvünk gazdagítása és terjesz
tése körül, az ujabb korban tán senki, vagy igen kevesen futhat
nak pályát vele. Épen ezen irányban említendők meg „Magyar pél
dabeszédei" (1850-ben) is, mellyekkel legelőször szakitá félbe a vi
hart követte bosszasb némaságot. 

Még végül egy kívánni valónk van, t. i. az, vajha Ballagink befe
jezvén kimerítő szótárát, visszatérjen irodalmi munkássága kiinduló 
pontjához, fogja fel a magyar bibliai ügyet, s ha a szentírás befejezett 
fordítását adhatjaát nemzetének,—mihezIstennéláldásért,vagyonosb-
jainknál áldozatért esedezünk, elénekelheti: Exegimonumentum stb. 

Nem csuda, ha a felől, ki ennyit dolgozott s kitől még ennyit 
várunk, azt is tudatjuk a tisztelt olvasókkal, hogy Ballaginak 
színesebb képét birni lehetetlen, öt olajszinekkel vászonra festeni 
teljesen szükségtelen, mivel képéhez csak két szín választható, haja-
és szakállához a fekete, arczához a fejér, azt a nyomdafesték ezt a 
fejér papiros tökéletesen kiállítják. Az olvasó ennek okát is könnyen 
eltalálja, t. i. az ö nyugalmat nem ismerő, munka szerető és vir
rasztó lelke, törodékeny testben lakozik. Isten erősítse e gyarló tes
tet, bogy ezen termékeny lélek sokat világithasson benne irodalmunk 
javára! »• 

Komámasszony. 

De komámasszony e szóra 
Felfortyan : 
No még e kell illyen-ollyan 
Amollyan I 

Komámasszony nagyon furcsán 
Hunyorit! 
Hogy a hályog ölelje meg 
Szemeit. 

Egye meg a bogár minden 
Virágát! 
Legyen sírja kelmédnek a 
Virágágy! 

Majd szakasztok virág helyett 
Csanalat: 
S úgy megverem szemeit, hogy 
Bedagad. 

Ugy megverem szemeit a 
Férjemnek : 
Ne vethessen több pillantást 
Kelmédnek. 

Vagy legalább keresztbe néz 
Majd tőle 
— Nos, áhit még emlékezni 
Felőle?! 

Lisznyai Kálmán. 

Hcbebóbós látogató 
Komasszony! 
Jöjjön hozzám, velem időt 
Fogyaszszon. 

Szapuljunk szót, — mint tapadó 
Legyeket: 
Verjük el a sok unalmas 
Perczeket. 

Jöjjön — no! — hát ura hogy van, 
Mit csinál : 
Otthon a lóherésben, vagy 
Kint kaszál ? 

— Hallotta-e mi hir van a 
Faluban : 
Füles ördögöt fogtak a 
Templomban. 

És ez a vén füles ördög 
Nem volt más : 
Az ott rablani akaró 
Vén kondás. 

Kezében a rablott szentség 
Vérré vált : 
S amint csorog, mindenik csepp 
Ká-kiállt. 

Folyó tűzzé vált mi arany, 
Mi ezüst: 
S, úgy csengett, hogy : a gazembert 
Égesd, üsd. 

— S a nagy harangról tudja-c 
Mi a hir ? 
Éjfélkor emberi módra 
Jajgat, sír. 

A meghalt jó öreg papot 
Siratja : 
E harangot a falunak 
Öadta. 

S hü bálául, imádsággal, 
Immár rég : 
Ütőjét is beszentelte 
A népség. 

— Hát a legújabb pisze e ) hír 
Tudja mi? 
Nem is merem egyenest ki-
Mondani. 

Hej hogy kigyelmed a kántort 
Szereti: 
S a kantomét a méreg majd 
Megeszi. 

No de mind-cz mende monda 
Nem egyéb : 
Ha bár egyre csiripolja 
A veréb. 

Nem is gondom ez énnekem, 
Se másnak : 
Vessünk véget e hitvány szó-
Bomlásnak. **) 

— Nézze meg a virágos kis 
Kertemet : 
S szaggassa le kérem a leg-
Szeb beket. 

Vigyen haza az urának 
Belőle : 
Hogy én küldöm, s emlékezem 
Felőle! 

Egy pár Bzénagyüjtés kint a 
Vidékbe; 
S több furolyás szombateste 
Emléke. 

Egy pár sarkantyú ismerős 
Pengése; 
S egy szív közel hozzám való 
Verése. 

Tudja Isten mit mivel a 
Lelkemmel : 
összeolvasztja csorduló 
Könyémmel? 

Lyánykoromban nekem is volt 
Galambom : 
Nem csak kennek, komámasszony, 
Ha mondom I 

*) Bizonytalan, alattomos, még egészen kinem tört, kii hir, mendemonda. 
•*) A. pletykát igy i» hirjak. 

A kétszer elesett magyar király. 
(Történeti beszély.) P. S Z A T H M Á B Y K Á R O L Y T Ó L . 

(Víg«.) 

E rövid történelmi kivonattal tartoztunk beszélyütik hősének, 
kinek sorsa nemzetünkével végzetszerüleg egyéfolyt. 

A sereg megindul s csaknem minden ellentállás nélkül halad 
előre Várnáig, mellyet pár kisebb erőséggel hatalmába vészen. 

Száma alig teszi ki a 20,000-et, de bizék Skanderbég csatlako
zásában, s a szultán ázsiai seregének át nem jöhetésében. Ezen fö
lül, mint Hunyady a pápához irott levelében mondja, a kebleket ke
gyeletes vakmerőség tartja fogva. 

Már folytatni akarják a győzelmes pályát, midőn híre jön, hogy 
Murád oda hagyta csöndes magányát; hogy épen azon hajóssereg, 
melly átjöhetésének meggátlását Ígérte, fejenként egy aranyért az 
egész ozmán serget európai partra tette s hogy Skanderbég, a Bran-
kovics fölkelt szerbjei által gátoltatik az egyesülésben. 

Lecsapó villámhoz hasonlított e hir a legelő nyáj előtt. De az 
első megrendülés elmultával menekülésről kellé gondolkozni s ez 
mindenképen kétesebbnek látszék, mint a harcz elfogadása által. 

Hunyady a várnai mezökre vonul vissza s kisded sergét csatára 
rendezi. 

Murád, ki fia helyett a csaták vezetését meg egyszer átvevé, 
nyomban követi a magyar serget. Éji tanyája mindig az, mit reggel 
Hunyady elhagyott. 

A tábor elrendezésének estvéjén tehát föltűnnek a török had
sereg őrtüzei. 

Egy földre szállott csillagos ég, mellynek égő szemei még a lát
határ ködét is meghaladják; irtózatos szörny ezer meg ezer szemei, 
mellyek a csekély magyar szörnyre fenyegetödzve sandalitnak. 

A z előérzet nyomasztóvá lesz a magyar tábor sorai között. A 
király egy lábán szokott fekély miatt szenved. 

— Én magainra nézve nem félek, szól Rozgonyi Simon az egri 
püspök a hadi tanácsban, — de a te futamod ásódban nem kételke
dem — folytatja Hunyadyhoz, — mivel reád ezután is lesz a ha
zának szüksége. 

Drákula az oláh vajda egy vén oláh jósnő szavai következté
ben, — ki Ulászló vesztét megjósolá, — el sem jött, csak fiát küldé 
a táborba. 

Hunyady serge j o b b szárnyát a devini tónak, a jobbat mász
hat lati hegyeknek veti s hátulról szekérvárral torlaszolja el. 

— Nagy kár — szól újra az egri püspök, nem kocsikban, de 
ezombjainkban kell ma menedéket keresnünk. 

A hős vajda megkettőzteti az őröket s virrasztás között tölti 
az éjét. A kora hajnal a török tábor imáját hozza a sereg felé. 

Eljött nov. l ó i k reggele, a magábaszállás ideje. A püspökök 
itt is imát bocsátnak. 

De a legszebb időben egyszerre vihar kel s a szentelt magyar 
lobogókat kicsavarja a zászlósok kezéből, s földhöz verve, a Sz. György 
zászlóján kivül mind összetöri azokat. 

De a harezrend azért ütközetre készen áll. Az előcsapat Hu
nyady, a j o b b szárny Rozgonyi Tallóczy, a bal a váradi püspök s a 
közép a király vezénylete alatt. 

Ulászlót nem tartja vissza lába fájdalma. Ott áll kedves len
gyeléi között, kik-számra mintegy 300-an öt körülveszik. 

De hozzák a harezsisakot s kiesik az az apród kezéből; hozzák 
a hányi mént s az megbokrosodva, csaknem földre veti a királyt. 

A szomszéd ormokról át látszék a török tábor fénye, Murád 
sátora s előtte a póznára függesztett, megszegett frigylevél. 

A magábatérés percze eljött; az arezok elkomorulnak. Minden-



kinek eszébe jut a nagy Isten haragja, melly hitszegésökért földren
gésben, áradásokban s csodákban nyilatkozik, melly szélvésze által 
nem engedé, hogy az esküszegett sereg fölött a választottai szent
jei nevével ékesített zászlók lobogjanak. 

És a lelkesedést a kétségbeesés konoksága váltja föl. 
Három órát kínos várakozásban áll a sereg. 
Ekkor végre megindul a fényes ázsiai ozmán lovasság kövek

kel kirakott ezüst sisakok, aranyos kantár és rubiuos kardjaival a 
j o b b szárnyra üt. 

Hunyady mindenütt jelen van s visszaveri a 15,000-ból álló 
fényes tömeget, melly vad futással szalad vissza a janicsárok háta 
megé. 

Ez alatt a bal szárnyon lévő váradi püspök is elhagyja helyét 
s látva a jobbszárny győzelmét, osztozni kivan abban. De Sz. László 
dandára körül fogatik s ezt újra Hunyadynak kell megmenteni. Oda 
siet tehát, — de az oláhok nélkül, kik a megvert török sereg után 
kapott ragadozásban merültek. 

Igy a harczszerencse itt is változék; a török itt is szalad. Csak 
a középen álló spáhik állnak még, mint daczoló vár a hánykódó 
tenger zajában. 

Ulászló is nyugodtan áll serge központjának közepében. 
Nem szép, de kiváltán nemes barna arcza, koronás ezüst sisak

jától födötten és ragyogó tollaktól körülfolyva, hősies tekintetet 
adnak neki. Karcsú termetét melly vas ezüst szemű lánczümeg és 
azon fölül smaragd kötőn függő párducz födi s gyönyörű fehér 
méne büszkén toporzékol alatta. Szemeit harczvágytól égve szögezi a 
futó ellenség s a győzeliaet kiáltó magyar bal és j o b b szárny sorai után. 

A Botét baljóslat, víszt mutató előjelek, szegett eskü el vannak 
feledve. Körében türelrmtlenül zug a lobogó dzsidák és nehéz bu
zogányokkal fegyverzett ^örös süveges lengyel sereg. 

— Már megint csak nizók legyünk, mint mindig, ha Hunyady 
a vezér — szól Tarnow János, egy hires lengyel hős; ez oláh vajda 
megint maga számára tartja a győzelem dicsőségét. 

— Ha fölségednek volnék — szól az élőbbnek öccse Szaniszlő, 
soha sem várnám a kevély vajla intését. Ök megtették kötelessé
güket; megverték a szárnyakat, — hagyják reánk a középet. A tö
rök császárral illő magának a mag;ar királynak verekedni. 

— Dejszen csak ne esett volna «,1 a hős Bobvicz Lesko — mond 
egy barna elevenszemü lengyel gyérnek, — nem várna az senki sza
vára s annak szavait a király ö fólségt is jobban meghallgatna. 

Tarnow Szaniszló a királynak tandó társa, barátja vala s azzal 
körül belől egy vérmérsékletű. 

Ulászló keble már rég óta sebesebbtn vert a pánczél alatt; de 
indulatját elárulni, tekintélyével ellenkezinek tartá. Most azonban 
homlokát komoly ránczokba szedé. 

— Igazatok van — mond — hagyjuk már a derék vajdát is 
piheuni. Előre a lobogóval. Egyenesen a sailtán sátorának, — Is
ten nevében! . . . 

Szent-György lobogójakifejlett; az aranyc* czifrázatok messzire 
fénylettek a légben. Győzelmi kiáltás hangzoti s a kis Sz.-György 
dandár és a 300 lengyel vezetve a lánglelkü királytól a janicsárse
reg hirtelen emelt sánczaira tör. 

A janicsárok egész testöket elfedő paizsaik iirdlől sürü nyílzá
porral fogadják a rohamot. De hasztalanul. A kis iandár lelkesült-
sége előtt nincs semmi gát; perez alatt már a sziltan személyét 
őrző dandárok között harezol a király, körülfolyva az ellensereg 
áradozó rajától. 

Murád egy pillanatra megrémül és futni akar; de Karadsa 
ázsiai beglerbég, vakmerően visszatartja 8 midőn a jancsír aga Ja-
szidzsiToghán ezért leakarná szúrni, a béget egy golyó íddre teríti. 

De a szultán is megkeményíti szivét s maradást lutároz. A 
póznát, mellyre a megszegett eskülevél van függesztve, naga előtt 
viteti s buzgó ima után előrevág. 

A bal szárnyról győzelmesen visszatérő Hunyady rémültyn látja 
a vakmerő cselekvényt. Szándéka az volt, hogy összeszedvén erejét 
a középpel egyesülten tör majd a janicsárokra. S most a kö#p se
hol ; söt inkább ott küzd, mint csekély sziget a mérhetlen ttiger 
közepében. 

Megmenteni, visszatéríteni a királyt,helyre állítani a harezt-n-
det, ez most minden kívánsága. 

Egy hirtelen összeszedett dandárral bevágja magát a küzdi 
lengyefekig s mindenre kére, fenyegeté a királya hogy térjen visszt 
a csatarend derekára. 

Hasztalan. Ulászlót végzete ragadta. A lengyel csapat gúnnyal 
fogadta a tapasztalt vezér parancsát. 

Alig történik ez, midőn egyetlen bárdcsapásra összerogyik a 
király lova 8 maga a király, a két Tarnowwal együtt eltűnik a ki
rály is. 

A hirtelen visszanyomott lengyelek elveszték öt szem elöl, a be
köszöntött est és fölvert porfölleg homályában. 

De néhány perez múlva magas póznán borzalmat gerjesztően tű
nik föl egy vérrel födött halvány fő a király koronázott sisakjával 
s mint egyetlen óriási jajszó hangzik a kiáltás : A király elesett! 

Magyarország fiatal királya, rcménydüs sergének vezére elesve. 
Hunyady eltűnt s a gyámoltalan sereg szétszórva lézeng az éjsza
kában. 

A bátor Rozgony,az ékesszóló Julián hallva feküsznek 8 a hall-
doklók nyögésében a kereszténység, de főleg Magyarország jaj veszek-
lése szól. 

Az ozmán uralkodás újra megvetette lábát keleten. 
Az esküszpgést keményen büntette az erős, bosszúálló Is

teni 
III. 

— Mi hir a magyarok honában? . . Kiépülte-e a nemzet a rop
pant veszteséget, mit Várnánál szenvedett? Szolnak e és mit az el
esett királyról? . . Megélt-e, vagy elveszett Hunyady? 

A kárpáti erdők éjében, sötét arczczal és szaggatott öltönyökben 
tevé © kérdéseket egy néhány lengyel menekvő. 

A szegény magyar pór, kihez a kérdések intézve voltak, el-
mondá mind azt, a mit itt ott hallhatott. 

Hogy a nagy veszteséget nehezen fájlalja a nemzet s hogy bár 
sajnálja királyát a nagy csapást annak rojja föl, ki könnyelműsége 
— és oktalan heve által nem hajtva a nagy Hunyad szavára, vég
veszélybe dönté sergét és nemzetét. 

— És miként van betöltve az ország trónja?. . Van-e ki a kor
mányzatot erős kézzel vezesse? 

— Van uram. Istené legyen a dicsőség, ki Hunyadynkat a ve
szélyből kiszabaditá; ö vezeti most a kormányzatot és a végvidékek 
véd letét. 

— Elég. Köszönöm. Mehetünk barátim, — Bzólt társaihoz for
dulva a szomorú arczá jövevény. Isten veled derék földi és áldás 
hazádra. 

— De föls 
— Csitt, ki ne ejtsd e szót! 
— Ott hagyod-e a trónt, mellyre egy hős nemzet szabad aka

ratja emelt? . . Nem bízol-c magadban, hogy fiatal lélek és erős ka
rokkal a csorbát,'mellyet adtál, ki is köszörülheted? . . 

— Képzeld állásomban magadat. Könnyelműségem, elbizako
dottságom vakmerően szembe állított a keresztény világ legnagyobb 
hősével; gondatlanságom tulán századokra kiható sebet vágott a 
hozzám szeretettel ragaszkodott ország testén : mármost minő arcz
czal léphetnék azon trónra, mellynek fényét elhomályositám; minő 
lélekkel venném ki a kormánybotot olly férfiú kezéből, kiéinél mél
tóbb kezek azt alig viselték vulaho. Gondolod, volna bátorságom e 
ránczolt szemöldök és sasszemek élét kiállani; vagy ígéretet tenni 
a nemzetnek, bogy 6 nála szilárdabbul védem, vagy kormányozom. 

— De . . . 
— Semmi de. Nékem Magyarország és az egész kereszténység 

ellenében csak kötelességem és tartozásom van és ez : hogy ha az 
áradat, melly elöl a gátat könnyelműen ledöntém, elbontással fenye
getné, meghalni érette mint első közvitéz a honvédők soraiban. 

A halvány vándor arczai a beszéd és eszmék hevétől perezre 
kigyúltak, — hogy aztán annál nagyobb halványságnak adjanak 
helyet. Kísérői többé nem tettek ellenvetést; s tisztelő távolságban 
maradtak el tőle. 

Csak egy maradt nyomában, kiben szakadozott öltözete s az 
egykorinál szomorúbb kifejezésü arcza mellett sem nehéz a hős Tar
now Szaniszlóra ismernünk. 

— És most mi a szándékod uram? — kérdé ez. 
— Hallom — monda a lovag — hogy testvérem Kázmér élet

ben maradásom reményében nem akarja elfoglalni a lengyel trónt * ) 
— Ez elég nemes és szép tett tőle. Mig a törvényes örökös ha

lála nem bizonyos, sőt kétséges, annak testvére csak bitorolná a ko
ronát. Általában bár milly titkosan történt is a személy, öltöny ki-

• ) Voigt VII . d. 911. 



cserélés, valamint a menekvés is : mint már több utazótól haliam, 
halálodat Magyarországon sem hiszik, söt a rosszakarat költemé
nyének tartják. * ) 

— Épen e végett akarom a két nemzetet megnyugtatni. A ko
ronás Ulászló Várnánál elesett s ki itt él, az nyomorult egyszerű 
menekvö csak, ki csak addig húzza az életet még, mig a 'Csatára 
hivó kürt meg nem harsant. 

— Fölséged a lengyel koronáról is lemondana ? — 
— Eljátszottam azt; derekabb kezekbe kerülend azenyéimnél. 

Aztán ne hidd, hogy az ember, legyen'bármi Ily boldogtalan is, szi
vében édes reményeket ne tápláljon. A korona engem soha sem bol
dogított. De hivatottnak éreztem ez áldozatra magam és íoláldozám 
érette magamban az embert. Most meghalt a király, meg föltámad-
hatás reménye nélkül; de midőn belátja, hogy az elfoglalt helyet 
betölteni nem tudá, hogy áldozata [füstbe ment, — az ember újra 
visszaköveteli jogait. . . 
^ £ — Mit értesz ez alatt? . . 

- Szivem elébb dobogott rokon szivért mint koronáért; elébb 

Kísérni nem fogtok; — csak egyre kérem még segédkéz nyujtástokat: 
— az ő föltalálására. . . Aztán elválunk. Nagy boldogságnak úgy, 
mint nagy szerencsétlenségnek igen kis kör kell. Ellenlábasai ezek 
a hir és dicsőségnek, melly annál nagyobb, mentől több száján forog. 

E szóváltást komoly, hallgatag csönd zárta be. A kis vándor 
csapat szomorúan ballagott előre a bérezek erdei között sebhedt, ha
lálra készülő vadként a legvadabb bozótot a legjáratlanabb utat ke
resve. 

Már ekkor talán be volt jegyezve a végzet jóskönyvébe az a 
sok szerencsétlenség, melly a két testvérnemzetet annyi századon ke
resztül sujtolá. 

IV. 
Az 1455 ik év tavaszán Rozmitál Leó nevü cseh úr Spanyolor

szág legbájosabb vidékein, Medina del Campo és Canta la Piedró 
között utazott 

A spanyol hegyes vidékeknek azon előnyök van minden más 
fölött, hogy a különböző égaljak és természeti tüneményeket, lehet 
mondani egymásra halmozva és együtt mutathatják föl. 

l y i i i i i i i i i i M i i i i 

ízlelte^a boldogságot a kül csillogásnál. . . Vétket nem; csak gyarló 
ságot követtem el. S ha vétkeztem mint király, lakoltam is mint ki
rály. De mint ember élek még, s mint ember nem vétkeztem annyit, 
h o g y ne lenne j o g o m az élet boldogságának legalább raegizelinté-
sére. Egy reményem van még, egy gyönge sugár, hasonló az északi 
fény kétes világához, melly a szerencsétlen sarki lakosnak a fényes 
nap helyett pályájára világit. E földön létezett egy sziv, melly ben
nem csak az embert szerette; melly visszavonult a király előtt. Az 
elpazarlott ifjú évek az elvesztett dicsőség kárpótlásául; jogomban 
áll ezt visszakövetelni. 

— De hol van ez most? 
— E kérdés az, mi nem hagy nyugodnom. Föl kell őt találnom 

élve vagy halva! Ha él és szive ez érzést megőrizte, elviszem öt az 
embereit szeme elöl, hogy megraboljam a sors boldogságtárát, 
mel lyből nekem olly szükkezüen osztogatott 

— Bár hova menjen, követni fogom felségedet. 
— Ne mond ki e szót többé. Hagyjuk alunni a halottakat. . . 

*) Aen-M Sylviiin Epi.-t. 95 5H3 I. 

v á r j * . 

Helvetia heíodött havasui, merész szakadékai, Olaszhon egével 
s Amerika gazcágnövényzettel szegett vizomlásai a dalmát partok 
vad szikláival 'gyütt és egyszerre láthatók itt. 

Do mi módén képzeletet fölülmúl, az az itt ott mélyen bee
reszkedő heg/teknők, völgyeletek szépsége, raellyekre a természet 
valóban pázír kezekkel árasztá áldásait. 

A mi szép lelkű utazónk épen egy illy tündérvölgy fölött 
merengett mi közben egy közeli pásztorkunyhó egyszerű lakója est
ebédül tt-et vajat és gyümölcsöt rakott elébe, mint szerény lakosá
nak ez átal teljesen kimerített gazdasága engedé. 

A «ap a hegyek háta megé kezdett hanyatlani, — de utasunk
nál nei* igen látszott jelentkezni az éhség, szemei csak perezre vál
tak m-g a lábainál elterülő völgytől, melly virággal behintett kat
lanhoz hasonlított. 

A katlan ormait terepély tölgyerdö fogta körül, mellynek csip
kedés éle csak itt ott hatott a völgybe alá. Ez erdő szemben uta
sukkal egy sötétes éket képezett, mellynek lombjai között e percz-
b-n a búcsúzó nap sugarai egy a végpontra épített csendes lak 
stölővel befutott fehér faláig lopózkodtak alá. 



A világlátott férfiú ajkán egy akaratlan sóhaj lebbent el. 
— Ki lehet e boldog — kérdé a körülte sürgő gazdátől, ki e 

gyönyörű és csendes boldogságot mutató lakban é l? 
A spanyol fontoskodó arczczal és titkolózó hangon szólt : Ezt 

uram bizonyosan senki sem tudja megmondani. Mintegy tiz év előtt 
került ide; megvásárlá e szegényes lakot s környékéből saját keze 
és szorgalma után paradicsomot képezett. Csak maga, neje és a^g 
szolgájokból áll az egész család, — de boldogságukat a zajtalanság 
eléggé mutatja. Különben itt a vidéken, — de ezt titokban mondom 
jó uram — 
m i n d e n k i 
azt hiszi, 
hogy ez va
lami kelet
ről ide szár
mazott sze
rencsétlen 
fejdelem. * ) 
Uladiszláw 
vagy Wla-
diszláw, kit 
országában 
rég elesett
nek tarta
nak. Egy 
utazó a na
pokban bi
zonyos jel
ről, a mely-
lyet meg
pillantania 
sikerűt, es
küvel erő-
sité előt
tem, hogy 
Ő valóban 
nem más, 
mintamon
dott király. 

— ,S fo-
gad-e el 
látogatáso
kat? 

— A szű
kölködő, a 
szerencsét
len s o h a 
sem hagyja 
el vigasz 
nélkül laká
sukat. Ba
jaiban a vi
dék népe 
hozzájukfo
lyamodik. 
A f á r a d t 
v á n d o r 

nyugalom, 
á l d á s és 
n y á j a s fo
gadhatásra 
s z á m o l h a t 
b á r m e l l y 
időben. 

A cseh úr e párbeszéd által igen érdekeltnek látszék 

ülések voltak, mellyekröl egy szemközt eső hegynyiláson messze 
beláthatott az ország belsejébe a szem. 

Gazdag növényzetű veteményes és virágos kertek között ka
nyargott föl az u t s közel a lakhoz ezüst patak habjai zuhogtak alá, 
ezüst gyöngyökké válva egy meredek vízmosás kövein. 

A halom oldalán, virágos rét közepében hosszas méh-ház állott 
mellynek durván font kasait ezer meg ezer apró szorgalmas állatka 
döngicsélte körül. 

Maga a kis lakás alig állhatott pár szobából, de a csendes bol
dogság le-

_ - - - = ^ — h e rezgett 
fölötte. Fo
lyosója osz

lopaira 
élénkvirá

gúfolyókák 
futottak föl 
s jobbra 
balra ne
mes fajú 
szőllölugas 
terjesztett 

árnyat kö
rüle. 

Egy öreg 
szolga épen 
a l a k á s 
előtti virá
gos táblát 
kapálgatta; 
mig egé
szen a tor-
nácz előtt 
k é t k i s 
gyermek : 
e g y f i u 
é s l e á n y 

aranyszín 
bundájú bá
ránykával 

j á t s z ő t t , 
melly nyu
godtan le
gelve tűrte, 
hogy virá
gokat fon
janak nya
ka körül. 

Valami 
távol falu 
harangja az 
Ave Mária 
ezüst hang
jaival rez-
geté az il
latos léget; 
s az 

lar és a beduin. 

Gyorsan 
elkölté estebédjét s előparancsolta vezetőjét, 8 azzal együtt lassan 
haladt alá czifrán fölszerszámozott öszvérek kíséretében. 

A kis lakot épen napnyugtára érték el. 
A völgy közepében kirúgó halom élén ált az, rezgő levelű hár

saktól árnyékol tan. 
Itt ott a fák alatt levágott törzsekből rögtönzött kényelmes 

") Schmeller „Bibliothek des Stuttgart, lit. Vérein*. VII 1. 

szolga, a 
játszó gyer
mekek, ta
lán a haj
longó virá
gok és zen
gő madarak 

is áhítatos szünetet tartottak. — 1>. ünnepélyes perezben lépett az 
utazó a kis ösvényre, s távolról köszönté a tornáczon ülő boldog 
párt, melly az egész csendélet fölött uralkodott. 

A cseh utazó megmondá kilétét, utja czélját s a legszivesbben 
fogadtatott. Az élte legszebb korában lévő férfi mohó kíváncsisággal 
kérdezé a keleteni újságok felöl míg a gyönyörű nö betért, hogy 
éji nyugalmáról gondoskodjék. 

— A török mondád — a török? — Kérdé lángoló szemekkel 
a férfiú — 



—Igen uram.tengernyi néppel közelit Magyarország határaihoz. 
— S minő készületek tétettek ellene? . . Mit mondanak hozzá a 

nyugoti fejdelmek. 
— Azt mit máskor. Söpörjön mindenki saját háza előtt. Ott van 

a nagy hős Hunyady s a szent Kapisztrán, mentsék meg a keresz
ténységet, és ők szerencsekivánatokat küldenek a győzelemhez. 

— Tehát megint minden a szegény magyarokra nehezedek 1? 
— Pár száz önkéntes Cseh, Morva-,Lengyelországból, néhány 

hírhedett német lovag; pár ezer arany az olasz fejdelmek tői s kegyes 
óhajtások a többiek részéről, — ennyi a segély, mit Európa ad. 

— Borzasztó — monda a gazda s egész lényén különös izga
tottság tünt föl. 

— Mikor térsz vissza derék vendégem? — kérdé végre. 
— Már visszaútban vagyok. Holnap Isten segélyével tovább 

utazom. A kereszt védletében magam is részt akarok venni. 
A gazda hevesen megszoritá az idegen kezét s fölkiáltott : 
— Te is? . . . Jól van, ha elfogadsz, társad leszek. 
— S nőd és gyermekeid? . . 
A barna férfiú elkomorult. Hosszasan és némán állt, mig ne

mes vonásain pár könycsepp hullt alá. 
— Egy szent fogadás szólit keletre. Az Isten, ki mindent lát, 

gondot fog viselni reájok. . . Rögtön megteszem a készületeket. 
A gazda szobájába távozott s a jövevénynek nem sokára nyugvó

hely mutattatott. 
De fölizgatott lelke nemvala képes aludni. A vékony falon ke

resztül elfojtott zokogás vala hallható s a hajnal első pírját sóha
j o k köszönték. 

A mint azonban reggel a folyosóra kilépett, gazdáját útra ké
szülten, a reggelit föladva találta. 

A búcsú rövid, de annál fájdalmasabb vala; a szép szőke höl
gyet alélva fekteté le férje a gyöpre, hol utolsó csókját fogadá;avén 
szolga könyes szemekkel foga ura zabláját s a megindult atya kis 
fiát egész a kert határáig maga előtt vitte j ó vérű lován. 

Itt még egyszer megcsókolá a kedves gyermeket s átadá az öreg 
szolgának. 

— Viseld gondjukat Szaniszló — monda reszkető hangon. Az 
Isten és rajtad kivül nincsen senkiök! 

E szavak után sarkantyúba kapa paripáját; s a kis lak nem so
kára végképen eltűnt szemeik elöl. 

V. 

1455 júliusának legforróbb napjai voltak. 
A lég ragályos elemekkel volt megvesztegetve; a hőség olly 

nagy, hogy az eb árnyékban is kivetette nyelvét s a kisebb patakok 
teljesen kiszáradtak. 

És e napokban történt a magyar és török sereg halálos küz 
delme Nándornál. 

Jul. 14-én történt a török hajők megsemmisítése s 21-én a fő 
roham, melly később véletlenül, vagy inkább Isten akaratából nagy
szerű ütközetté nőtte ki magát. 

A védelmet Hunyady és Kapisztrán vezették. A vert csata rész
letei már annyiszor leírattak, hogy annak dicsőségével a szenvedett 
veszteségeket nem akarom elfödni. 

Tudjuk, hogy miután az ostrom visszaverése sikerült, Hunyady 
parancsa ellenére egy kis csapat az üldözök nyomában volt s a mel
lől semmi jelre nem akart tágítani. Betört a török sánezokon a szul
tán sátráig nyomult elő, ugy hogy az udvari népségnek is csatába 
kellé vélük ereszkednie. 

E vakmerő lovagcsapatot egy nyúlánk fekete vértü lovag ve
zette, ki szándékosan látszott a halált keresni. 

A merész roham sikerét látván a hadvezérek, Isten intésének 
tárták azt s a várból teljes kirohanást intéztek. 

A győzelem tökéletes volt. A szultán a fekete lovag által pár
tusában megsebezve futott, minden tábori készletét és ezer meg ezer 
halottat hagyván a vérázott földön. 

Ez azonban nem történt áldozat nélkül. A vakmerő csapat, 
melly a sátrakig betört volt, a későn jöt t segitség megérkeztére egy 
lábig levágatott. 

A sötét vértü lovag ott feküdt halott-halványan s egy keresztes 
vitéz által Kapisztránt kereté. 

. , A z ösz pap egyházi öltönyében s a kereszttel kezében érke
zek oda. 

A haldokló intett, hogy hagyják magára az ösz pappal. 

— Én Ulászló vagyok — monda aztán törthangon — remélhe
tem-e szent atyám, hogy kétszeres halálom által letörlöm a veszély 
vádját, mellyet egykor könnyelműségemmel okoztam? 

Az agg lelkész nem titkolhatá el meglepetését és bámulatát. 
A vallás s z a v a i bocsánatot hirdettek ajkain. 
— Isten bocsánatát birom már — monda tördelt hangon a 

haldokló király — de huzam és Hunyady? . . 
— Nincs olly sziv, melly nemes föláldozásodat tudva téged 

vádolni merjen. 
— Köszönöm — köszönöm . . —foly tata a haldokló — Kilétem 

maradjon titokban. Szent fogadást tettem, hogy mint egyszerű har-
ezos halok meg. . . Isten veletek! . . Hazám, nőm gyermekem! . . . 

E szavakat már kiomló vérébe hörgé a szerencsétlen, hontalan 
király, s nem volt többé. 

E perezben érkezett oda Hunyady. 
— Nagy Isten! kiáltá a halottra tekintve - ha a földöni föltá-

madásban hinnék, e hullát Ulászló királyénak tartanám. 
— Bár ki lett legyen ö — monda a derék ösz — adjunk hálát 

a mindenek Urának, ki őt győzelmünk kivivására küldé 8 imádkoz
zunk e sokat szenvedett életért. 

A valláskegyelö hős leemelte sisakját őszülő fejéről s utána re-
begé vezértársa imáját. 

Fáradt szemgolyói szomorúan kisérték a lenyugvó nap fénygo
lyóját. Talán előérezte, hogy pár nap múlva ő benne is egy nap 
nyugszik le a kereszténység és magyar nemzet egéről?! 

# * 

* 
Ki tudja mi lett a kis család sorsa a spanyol hegyek virágos 

völgyei közt ? . . . 
Talán kivesztek mindannyian; talán mint egyszerű földmives 

szántogatja földjét a szerencsétlen király szerencsésebb maradéka. 
Kiszámolhat a csepp vizröl, inelly a tenger hullámai közé esett, 

Istenen kivül, ki áld és sujt; aláz és magasztal? . . . 

íi y ő r v á r o s . 

A kereskedő, ki valaha eladó búzát vitt vásárra, ha Győrt em
iitik előtte, azt mondja rá : „ah Győr derék város." A z író, a lap
szerkesztő, ki valaha előfizetési ivet bocsátott világgá, ha Győrt 
említik, azt feleli : „ah Győr derék város," A szinész, ki vándor
bottal járta be a félországot, ha Győrre emlékezik, felsóhajt, „ah 
Győr derék város!" stb. stb. stb. 

Szép házai, szép lyányai, élelmes, szorgalmas népe, közhitelű 
kereskedői, iskolái, közintézetei s legújabban a vasutak sokszor em
legetett névvé teszik Győrt az egész országban, s a benne uralkodó 
közszellem azon vidéki városok közé emeli azt, a mikkel Pestet szo
kás szorgalmazni, hogy ne engedje magát megszégyeniteni általuk. 

Győr históriai múltja a kora elöidökbe megy fel; legtökélete
sebb leírását Fényes Elek után birjuk.Régi nevezete magyarul Paur 
Geur, Geor, Jenor ; deákul Naur, Jaurum, Javarinum. Fekszik egy 
kies térségen a Rába és Rábcza vizeknek a kis Dunába való ömle-
süknél, mind Budától, mind Bécstől 18 mértföldnyi távolságra. Kik 
építették legelőször, azt bizonyosan meghatározni nem lehet; de 
annyi bizonyos, hogy a rómaiak Arabona, Rabona nevü szállítvá-
nyok már itt állott, mint ezt több kiásott római emlékkövek, kopor
sók, pénzek eléggé bizonyítják. Egyébiránt Győr a magyar király
ság kezdetekor szinte nevezetes város volt, mert a vármegye innen 
neveztetett el; a magyar királyok itt gyakran laktak és forogtak; 
itt adta ki Sz. István a pécsi püspökség alapító levelét ; itt lepte 
meg III. Henrik Aba királyt nejével, gyermekeivel, kincseivel 
együtt; innen igazította vissza I. András Henrik német császár ter
hes hajóit, mellyeket ide ennek testvéreGebhárdt ratisbonai püspök 
vezetett; itt lukott és lépett egyességre Salamon király Geyzával és 
Lászlóval. , 

Hajdani vára, melly a győri dombon épült, megerösítetett 
ugyan a II. és III. Heurik császárokkal folyt hadakozásokban, de 
később a tatárok pusztítása alkalmával II Fridrik ausztriai herczeg 
a?t megrohanván és bevévén,a környékbeli magyar nemesség bosz-
szúállásból ismét visszafoglalta, s minden benne lakó német őrse
reggel együtt felégette éj felprédálta. Azonban a vár nem sokára 
újra felépült : mivel IV. Béla már itt adá ki a szent János jerusá-
lemi vitézeinek adomány levelét 1247-ik esztendőben. De a régi vá
ros hajdani helyéről a vár napkeleti környékére szállitatott által. 



V. István lakosokat hiván be a várba, azokat nevezetes sza-
badságokkal megajándékozta 1271 ben, mint ez kitetszik a város 
levéltárában fennmaradt 1295-ikJévi april 6-án költ, III. András 
király megerösitö leveléből. 

Új-Győr városához kegyelemmel viseltetett Nagy Lajos, s pól
ó-árait személyes szabadsággal ruházta fel 1361-ben; mit a káptalan 
is jóvá hagyott. 

Erzsébet királynő Albert özvegye itt lépett egyességrel. Ulászló 
királyival. 

A mohácsi ütközet után a vár I. Ferdinánd kapitányától Lam-
berg Kristóftól feldulatván a töröknek zsákmányul hagyatott.] 

Később alkalmas fekvése miatt I. Ferdinánd majd Maximilián 
megerősítette. 

1591-ben, sept. 29-én gróf Hardegg Ferdinánd és Berlin János 
főkapitányok a várat 6000 örkatonával együttSinan török basának 
hűtlenségből feladták. 

De 1598-ban mart. 22-én, herczeg Schwarczenberg Adolph és 
Pálffy Miklós vezérek éjszakának idején meglepvén hadi fortélylyal 
visszavették. A 30 lépésnyire berugtatott kapudarabot a főszent
egyházban, az emlékezetre vert pénzt pedig a várostárházban most 
is látni. 

1784-ben József császár parancsolatjából Győr az erősségek 
sorából kitöröltetett; s a várparancsnok lakát gróf Zichy Ferencz 
akkori püspök vévén meg; ide tulajdon palotáját építette. 

1809-ben azonban újrakezdték helyre állítani, s annyira is 
megerősítették, hogy a francziák ostromának ugyanazon évbenjun. 
14-étöl kezdve 22-ig derekasan ellenállhatott, mindazáltal ekkor 
bevétetvén, a francziák minden bástyáit szélyelrugatták, mi után 5 
hónapi itt tartózkodások alatt, az ágyúzás és bombák által a városnak 
2,784,560 fr. kárt okoztak volna, ide nem értvén még a 2,835,760 
fr. menő sarczolásokat, részint készpénzben, részint nyers termé
kekben és portékákban. 

1820-ban a vár bástyái és sánczai ismét elrontattak, s betöl
tettek, ugy hogy ezek helyét-moSt séta s más kertek és házak fog
lalják el. 

A mi jelenlévő állapotját illeti Győr városának : ez miután 
Mária Therézia által 1743-ban a királyi városok közé számláltatott, 
újra él régi törzsökös jogaival és szabadságaival; s csupán az ügy
nevezett győri domb hagyatott eredeti uraiknak, t. i. a káptalanbe-
lieknek birtokában. Eloszlik pedig . a tulajdonkénem belső városra, 
az uj városra, és a majorokra; ezenkivüli Győri-Sziget, Révfalu, és 
Pataháza falukat csak a Rábcza és Kis-Duna választja cl. Népessége 
a városnak közel 18,000 lélek, kik kevés németet kivéve mind ma
gyarok, vallást illetőleg 3 / 4 r. kath. 1

 4 protestánsok, t. i. evang. és 
reformátusok; végre kevés óhitű, házak száma 1308. 

A belső város derék házakkal, részint két-emeletesekkel ékes
kedik. Utczái csinosak, tiszták és kövezve vannak. Közepén álló 
négyszegű piacza elég tágas, és szép épületekkel vétetik körül. Ne
vezetesebb szentegyházai, és épületjei : az 1 tornyú székesegyház, 
mellyet gr. Zichy Ferencz volt püspök igen díszesen felékesített, 
s mellyben tartatik a sz. László király látást érdemlő erekléje; a 
hajdani jesuitáké volt két szép toronnyal ékeskedő szentegyház, 
mellette a benedekiek laka,az akadémiai épülettel együtt; a Carme-
lita monostor és templom; a sz. Orsola szüzek szentegyháza (a sz. 
Ferencz szerzetesek zárdája eltöröltetett); a püspöki palota, a ka
nonok urak házai; a városháza, a vármegye székes-háza, a sz. már-
toni főapát kastélyja, egy kisebb s egy nagyobb kaszárnya, egy ma
gyar s egy német szegények háza. Az Újváros a Rába és Rábcza 
közt fekszik a bécsi út felé, s a belső várostól a Rába választja el, 
mellyen derék fahíd állott. Közel a hídhoz van a sétahely s egy 
színház,mellyben majd magyar majd német színjátszók mulattatják 
a közönséget. Öt szentegyház közül 2 a katholikusoké, s egyik pa-
rochialis; a többi 3-mat az ágostaiak, reformátusok és óhitűek bír
ják, s mindenik felekezetnek van helyben papja és oskolája. Itt van 
a harminczad, sóház, kórház, egy derék vendégfogadó s kávéház. 
A Tnajoroknak nevezett külvárosban van a postahivatal, kálvária, 
sok korcsmával, mesteremberekkel, s gyümölcsöskertekkel egye
temben. Itt tartatik a 6 országos vásár, mellyek kivált lovakra, az
tán szarvasmarhákra nézve nevezetesek. 1104 mesteremberei közül 
legszámosabbak a vargákon és szabókon kívül a molnárok, takácsok, 
szűcsök, fazekasok és mészárosok. Kereskedése igen élénk gaboná
val, borral, dohánnyal, gubacscsal, nyers bőrökkel, sertésekkel, lo
vakkal és ökrökkel. 

Hogy hajdan a jesuitáknak Győrben nevezetes tanító-intézetük 
vo l t : azt tudjuk hazánk történeteiből. Most van itt egy kir. akadé
mia, főgymnásium a benedekiek vezérlete alatt, mellyekben magyar 
nyelven tanítanak, püspöki papnevendékház, benedeki philosophiai 
oskola, evang. gymnasium, kath. normális és rajz-, evang. alsó elemi 
fiu és lány tanitó-intézet, ref. és óhitű elemi oskola. Továbbá van itt 
egy könyvnyomó-intézet, egy könyvkereskedés, 3 gyógyszertár. 

Nevezetesebb mulató helyei a városnak a szabadhegyi szőlős 
és gyümölcsös kertek, a város volt szénatéren levő séta- és gyü
mölcskertek, a sétahely, a győri szigeti püspöki kert. 

Győr 54 lábbal fekszik alább Pozsonynál, pedig a Duna esete 
Bécstől Győrig 163 láb, s innen láthatni, hogy a Duna folyamának 
sebessége Győr és Pozsony közt felette csekély, s medre csaknem 
alantabb esvén, mint a Rába és Rábcza vizek, a város nagyon ki 
van téve az árvizeknek, s ezért olly sok és költséges töltéssel kény. 
telén magát védelmezni, hogy ennyit, Szegedet kivéve, egy város se 
mutathat elő hazánkban. 

Adja az ég, hogy e derék magyar város évrül évre mindig job
ban felviruljon s tovább is példányképe legyen a hazafias közszel
lem, igaz miveltség és ipar utáni jóllétnek. 

A dromedár és a bednin. 
A dromedárt a puszták hajójának nevezi az arab költői kép

zelgés nyelve. Ha a teve az utas hajója, ugy az nagyon okos hajó; 
mert nem öt igazgatja a kormányos, hanem megfordítva. A gond
viselés a puszták számára alkotá ez állatot. Ama nagy africai siva
tagok nála nélkül nem volnának keresztülhatolhatok. Az ö ösztöne 
vezeti a karavánt a helyes ösvényre, a puszták zöld foltjaira, u for-
rásos oázokra; ételül beéri a legrosszabb bogácskóróval s ha egy
szer tele itta magát, tiz napig is el van itatás nélkül, kettős gyomra 
levén, az egyik tömlőjéből koronkint a másikba szívogatja át a tisz
tán maradt vizet. A z utazó arab azért becsüli olly nagyra e ked
vencz állatját, hogy még falatját is megosztja vele, midőn estenden 
megpihennek, j ó l tudva azt, hogy ez úttalan sivatag közepett élete 
e hü állat lábaira van bízva. 

E . Illés Pá l urnák. 

E. lilét Pál ur a „Cseléd ügyben kiáltó szózatot" — mintegy a pusztá
ban olly sokszor elhangzottat, a rendszer javítását tanácsolja; s tanácsul a 
„Népnevelést'' ajánlja. 

Mit kelljen a ,,Népnevelésen," sőt mit kelljen magán e szép néven 
„nép" érteni? — s hogyan kelljen azt végrehajtani? ez az igazi feladati 
meggyőződésem szerint a népnevelés, - az igaz miveltség, nem csupán kül
sőségekben, de erkölcsiségben s ügyességben alapszik. S miképen lehessen a 
népnevelést practice, nem pedig rideg szavakkal végrehajtani, egy kis tervet 
előadni bátorkodom. 

En nem theoriából, nem rábeszélléssel, nem is csak hallgatással sze
retném a népnevelés igen nagy müvét végrehajtani; de gyökeresen, jó pél
dákkal, — mik valamint eddig olly vonzók valának a roszra, ugy lesznek jö
vőben a jóra. 

Ismeretes tan ez, hogy a nép, valamint annnk egyesei is szeretik, s 
karjuk magukat a hatalmasok szellemi erejével mintegy delejesen vezettetni. 

A nép tehát ollyan, millyenné azt a hatalmasok teszik. Ha a vezetők nyersek, 
bigottak, hypocriták, hazugok, igazságtalanok, hirtelenek, dobzódók, dologtala
nok stb.: ugyan mi joggal várhatjuk, hogy a miveletlen nép szorgalmas, igaz-
lelku, hív, erélyes stb. legyen 1 

A régebbi törvények szerint az apróbb bűnökre szabály sem létezett; a 
az erkölcsi törvények csak a köznép számára valóknak gondoltattak és tar
tattak. Pedig ma már tudni való, hogy egyformán állunk mind erkölcsi, mind 
írott törvény előtt. 

Szabad legyen világosítás kedveért némelly csekélyebbeknek látszó egy 
két tényt — például a hazugságra (melly a társalöm legveszélyesebb mirigyé
nek tartathatik), s némelly illyes bűnökre, legalább csak vázlatban, érinteni. 
Körméről is megismerhetjük az oroszlánt! 

Egy hatalmas jószágigazgató több ezer juhot vévén urasága szá
mára, illyforma számlát mutatott 2-szer 2 = 8; s azokat alábbvalókkal, tud
va, nyilvánosan (de a titkolódzó, s hallgatagos rendszer mellett) kicseréltette 
természetesen, a cselédek tudtával és segítségével. 

Egy szegény árva hű cselédgyerkőcz előre megbiztatva évenkénti 
borjucska adásával: 3 évi szolgálat után csak egyet és a legsilányabbat jut-
tatá neki a gazda. 

Egy úgynevezett őrökbe tartott árva kis szolgálót nagy hidegben ís 
mezitláb és silány öltönyben járatva, nagy köhögésében, csizma helyett, a tens. 
asszony pipacstheaivással igyekezett a kis lány baján segitni. 

Egy hűséges szolga 15 évig zsugorgatott s ezer pftra szaporodott 
bérét takarék-pénztárba tette, s meghalván, a könyvecske a háznál elsikkasz-
tatott 
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Sokszor a felügyelők hanyagságából is ugyan, de többször a cseléd, 
tartók rosz akaratából is a cselédek étkezése égrckiáltó hijányokkal teljesít
tetik ; s csak maga a mindennapi kenyér is botrányos, és egészséget rontó rosz 
minőségben szolgálta tik ki!—holott egy bizonyos jobb lelkű egyén, gyakorta 
meglepőleg a cseléd ételből és keuyérből kóstoló vizsgát tévén, illy kifejezéssel 
nyilatkozott : „az én cselédeim az én jurátusaim; esek segítik nekem a kenye
ret keresni." 

Szinte napi renden van sokaknál száz ürügy alatt a cselédbért kár
tételek szine alatt elfogni s busásan magos árba számitni be. 

Az oknélküli s helytelen bántalmazások, s cselédekeni kegyetlenke
désekért is sokszor erős megrovás érhetné a hatalmasokat. Ezért szükséglé 
Fórdös Lajos ur egyik imája e szép morált: „cseléded iránt ne légy túlságo
san szigorú!" 

A legjobb cseléd legnagyobb érdemét is nem csak kicsinylik .- épen 
nem méltányolják .- hanem azon bűnös számításból inkább czinkosságból el is 
tagadják; nehogy talán a cseléd onérdemét felismerje, s — a gazda szava sze
rint— ő ez által „szarvakat kapjon." Ellenben 

megannyi sklávi alárendeltség jeléül untalani kézcsókolást s a ruhá
zatnak költséges piperézését — melly egész bérét igénybe veszi — követeli 
az ő úgynevezett „uri házánál.'' 

Egy úrhölgy cselédfogadáskor többnyire két női cseléddel mindig 
többet fogadott, hogy elébb alkalma legyen az ügyesbet kiesmerni, — s a 
gyengébbe, ürügy alatt, belekötni s azokat betek múlva szélnek ereszteni, 
— s ezen úgynevezett „politikának" magában örvendeni! 

Némelly héberek és némelly speculáns cselédtartók, nyári munkára, 
a nem e képen szegődött cselédet, napszámra járatják; s a szegény cseléddel 
kerestetik ki az esztendős bérének nagy részét, azon kitétellel, hogy „kitelel 
tette (!-.'••' 

Es illyek a közéletben százszor fordulnak elő! s hogy a gazdáknak is 
az ő jó maga viseletökről, híven teljesített kifizetésről, kellő elégtételről, ha
sonló bizonyítvány adassék, az még nincs szokásban. 

A mi már a cselédek javítását illeti : egy kis jákóbi rendszer, egy kis 
patriarchális irány alighanem jobban segitne a „botozás" helyett a hibás 
cselédrendszeren! — Míg az úgynevezett birkások mind csak ,,Herr Vette-
rek" voltak; — mig a cselédekkel együtt ettek, mint a mesteremberek : ad
dig azok szépen módosodtak, gazdagodtak : de miután táblabírák, consiliá-
riusok stb. keveredtek az eddig népszerű családba; — s már a cselédeket, 
az igazi kenyérkeresőket, elébb ugyan csak ünnepnapokon méltaták fényes 
asztalukhoz, de azok utóbb egészen kiszorittattak onnan : attólfogva egy
másután buktak a czifrahíntós és kamaschlis cselédektől környezett, utóbb 
úgynevezett árendások, vagy ha ugy tetszik haszonbérlők, de hajdan, eredeti 
igazi Jákobszerü birkások. 

A nőcselédeket ezelőtt a gazdaasszony , azaz a házi asszonyság, 
maga képezte, midőn az ujabb rendszer mellett a mostani házi asszonyuk 
nyíltan bevallják, hogy ők nem is szándékoznak a cselédeket oktatni, áta'l-
nak velők bíbelődni: hanem ők csak azt akarják, bogy nekik csak dolgozzon, 
s a készet élvezni szeretik. Egyik másik pedig nem átallja még azon elvet is 
nyilváiiitni : „Csak korpa legyen, lesz rá kutya elég!" 

A cselédeket iskolából, nevelőházból mindeddig nem hozták : gyakor
lati tanításból a gazdák, s gazdaasszonyok általi képzéssel lehet, s kell azo
kat előteremteni; s ba a képzés elhanyagoltatik,vagy szándékosan elnyomat
tunk : a legjobb csirák is mintegy megvakulnak. Coock utazásában olvasható, 
hogy a Sandwích szigeten a kutyákat disznókkal összecsapják; s mivel ama
zok is a vadaknak szinte éleimül szolgálnak, azokat nem oktatják; s meg
jegyeztetik róluk, hogy ezen — különben képzékeny kutyákban sem tanulé
konyság, sem éberség, sem hűség ki nem fejlik. — Igy lehet épen a cseléd jó 
tulajdonaitelfojtani, vagy fogva tartani! Skié már mos Isten előtt a felelősség ? 

Miután olly kevés gond fordítatott a cseléd fiatalkori képezésére : az 
aggnapokra szinte semmi jövővel nincs biztosítva. Ha a kaszát, kapát többé 
nem bírja : kicsavart czitromkép elvettetik. 

Máskor, ha ismét rajtam nem száradnának igénytelen, de jó akaratú 
pajzán fecsegéseim, a hallgatagságról s titkolódzásról szeretnék bővebben 
szólani, — mellyekből szoktak sarjadni s ágadzani a gyalázatos tettetések, 
ssineskedések, hazugságok,s azoknak minden kábító, bódító gyümölcsei! Mert 
hiszen a titkolódzás és hazugság szomszédok egymással. — Csak az őszinte
ség terem testet lelket tápláló morális gyümölcsöli Kun-Szent-Miklós, jun. 
14-én 1856. Szül. Edvy Róza m. k., dr. Balogh József hitvese. *) 

A jégverés ellen kölcsönösen biztosító m a g y a r 
<»ir> esnletröl . 

II. 

Két hete lehet, templomban valék. Midőn ki felé hullámozott a nép, a 
templomajtóban egy előttem ismeretes hangon kiejtett „szerencsés jó napot 
kivánok" vonta magára figyelmemet. Ennek falusi magyar embernek s isme
rősemnek kell lenni, gondolván, hátra, tekintek, s Zs. F. p—i polgár, egykori 
jó ismerősöm állt előttem, arczán öröm és fájdalom vala elömölve, egyik sze
mében öröm, a másikban bánatkönyü rezgett; és midőn kezemet nyujtám 
neki, éreztem, hogy bár keze forró, mégis reszket az enyimben. Nem vagyunk 
valami nagyon fontos személyek a világon; de azért ugy hiszem nem lesz 

*) Az igen tisztelt urnó elmés replicáját nagy tiszteletű ironk czikkére czélszrrii-
nek találtuk kózleni, a kölcsönös eszmecsere utján legbiztosabb megoldást várva ez elba> 
nyagott éa igen fontos ügyben. A bevezetés kihagyásával körülményeink szerint kényU-
lenek voltunk. Szerk . 

érdektelen e lapok olvasói előtt, ha a köztünk folyt pár beszédet röviden 
feljegyzem. -**»«a»_.._ 

Én. Isten hozta kegyelmedet e zajgó világba, hát ,hogy s mi járat
ban van? 

ö. Fuvarban hoztam két zsidót még pénteken s azóta itt vagyok, s 
csak holnap megyünk haza. 

Mondhatom, megütköztem első pillanatra, hogy Zs. F. P. helység leg-
módosabb gazdája fuvarba megy, holott azelőtt csak szívességből fogott be 
jó emberei alá. 

Én. Hát hogy van az élet, bíztat-e jó gazdag aratással? kérdem, nem 
azért, mintha a p—i határban nekem is volnának nagy tábla vetéseim; hanem 
mivel Bzeretem tudni, lesz-e sok kenyere falusi embertársamnak, mert akkor 
legalább olcsóbban juthatunk kenyerünkhöz, mi városiak is, kiknek telkük 
egy ív papír, igavonójuk a penna és trágyájuk a tinta. 

Zs. F. nem felelt, hanem a helyett egy köny tolakodott szemébe a kis 
szünet után rezgő hangon így nyilatkozott : 

„Folyó hó 6-án többed magammal a határban valék, gabonánkat néze
gettük, olly szép volt, hogy öröm vala ránézni, s egyhangúlag azt mondtuk, 
hogy rég nem volt olly gazdag aratásunk, mint az idén lesz, ha Isten meg
tartja. Egy kis felhő látszott az égen, B K. A . figyelmeztetett mennénk haza, 
mert megázunk, s örömmel és hálával telt kebellel tértünk haza felé. Midőn 
a faluhoz közeljutottunk, az ég nagy része fehéres kóválygó fellegekkel vala 
elborítva, s olly hűs szél üvöltött, hogy őszre beillett volna. Nem mondom, 
bogy nem szorult el keblünk a zamangós felhő láttára, mert mindnyájan jég
esőre, erre a gazda legfélelmesebb ellenségére gondoltunk, de bízva Isten 
gondviselésében, nyugodtan vonultunk hajlékunkba. Nem telt bele fél óra, 
megdördült az ég, megeredtek az ég csatornái, és szakad az eső, de millyen 
eső, jég, t. uram! akkora jég mint egy-egy galambtojás, és ez így tartott 
mintegy óranegyedig. Házunkról leverte a nádat, betördelte ablakainkat, 
lehasogatta a fák ágait, de ez mind hagyján, midőn megszűnt, kimentünk 
szántóföldeinkre. T. uram! keresni kellett a helyet, hol egy órával ez előtt a 
hullámzó gabonatenger állott, mint a megsulykolt szérű, ollyan lett az, és 
most nem lesz aratásunk, nem lesz szánkbavető falatunk, hol vesz kenyeret 
annyi nyomorult, gyermekeink magunkkal együtt éhen vesznek, hacsak jó 
emberek nem segítenek rajtunk, vagy marhácekáinkat el nem adogatjuk, 
pedig úgy lesz, mert azoknak sem lesz télre valójuk. En. Istenem, én erős 
Istenem! de meglátogattál bennünket." Igy beszelt Zs. F. éa kőnyüi foly
tak mint a záporeső. 

Mondhatom, az én szivem is megesett, a mint az ősz férfiú előttem kö-
nyűzött, elgondolva az ő és családja, s annyi koldusbotra jutott felebarátom 
sorsát-. 

I-n. Volt-e biztosítva gabonájuk a jégverés ellen? 
ö. Ki fogja meg Isten kezét, ha tetszik ő Felségének reánk bocsátani 

csapásait? ki állja útját a tornyosodó felhőnek, ba az batárunk felé vonul? 
En. Az emberi ész, édes barátom! melylyel Isten azért ruházott fel, 

bogy éljünk vele a mi boldogulásunkra. Az Isten teremtett mérges növénye
ket, teremtett azok ellen orvosi növényeket, adta a jóltevő tüzet, s ha károssá 
válik, oltására rendelte a vizet; előhozta a jóltevő esőthozó fellegeket, s ha 
azok jeget hullatnak méhükből, adta embernek az észt, hogy gondoljon ki 
eszközt a jégeső által okozott károk elhárítására. 

6. Dejszen,t.uram! ha elpocsákolja a jég a batárt, nem lehet azt a kárt 
többé elhárítani. 

En. Lehet, édes barátom! épen arra valók a jégkár ellen biztosító 
intézetek. 

0. Mi légyen az, kérem alássan, mert most hallom először még a nevét 
is, s meg sem foghatom, mikép lehet a jégeső ellen biztoeítani, holott az, ha 
neki kezd esni, sokszor még a barmot is agyon veri. 

En. Van Pesten egy úgynevezett „Jégverés elleti kölcsönösen biztosító 
magyar egyesület." Ha a gazdaember ezen intézetnél aratás előtt bármikor 
bizonyos meghatározott összeget fizet, történjék bármikor jégverés által 
valami kár a vetésében, ezen intézet megbecsülteti a jég által okozott kárt, s 
azt a károsodott gazdának kész pénzben kifizeti. 

Ö. No lássa, t. uram! ezt most hallom először, nem csuda hát, ha eddig 
ehhez a jóindulatú egyesülethez nem fordultunk.De van ám egy bökkenő! 

En. Mi lehet az, mondja el kegyelmed? 
ö. Hogyan szalad a szegény ember minduntalan ide Pestre? egy az, 

hogy sok dolgát mulasztja, más az, bogy tetemes költségébe kerül. 
En. Nem is szükséges az, édes barátom! mert ennek az egyesületnek 

vannak vidékeken is ügynökei, azoknál szinte lehet biztosítani, azaz a 
kivántató csekély biztosítási díjt lefizetni. 

0. No lám! én láttam egy bolt ajtaján ollyan táblát, mellyre az volt 
írva, de én együgyű fővel csak azt gondoltam, hogy annak a boltosnak czí-
mere, vagy valami ollyast árul, a mire nekünk szegény embereknek semmi 
szükségünk. Hanem kérem alásan, engedelmet kérek, hogy beleszólok illyen 
bölcs urak dolgába, nem jobb lenne-e, ha azok az ügynökök nem kereskedők 
lennének? Például tenné meg az a kegyes intézet a mi tiszteletes, vagy nőtá
ros urunkat, azok majd szánkba rágnák a dolgot, eddig is azoktól tudtunk 
meg minden jó dolgot, a hallgatunk is a szavukra, mert eddig mindig javun
kat munkálták. Hanem azért kérném a t. urat, mondja el nekem annak az 
egyesületnek mivoltját, hogy azután én is elmondhassam otthon, s jövő esz
tendőre gondoskodhassunk magunkról. 

En. Szivesen, barátom ! hanem menjünk én hozzám. Úgy hiszem, meg
engedi a szivea olvasó, hogy a szállásomon történt párbeszédet is elmondhas
sam a következő számban. Boross Jf. 



T Á R H Á Z . 
K a k a s Márton a színházban. 

V. levél. Okos bolond. Vígjáték. 
Szerkesztő úr engedelmével én megtámadom az igazgatóságot, hogy 

nekem a belépti díjam felét fizettesse vissza, mert nekem csak telét mutatták 
meg a darabnak : az okosat nem láttam. 

Mikor a tisztelendő úr szakácsnéja ráfogta a macskára az öt font húst; 
a tisztelendő úr megmérte a macskát, a az épen öt fontot nyomott. „No az öt 
font hús itt van, de hol van már most a macska?" 

Kérjük el tőle ezt a mértéket és mérjük meg rajta az okos bolondot. 
Két öreg úr két fiatal leányt akar elvenni, Kinzai orvos úr el akarja 

venni Laurát, Hatosy Gáspár gyámleányát, Gáspár úr maga pedig nagynénje 
fogadott leányát Etelt; és mind a két leány végrendeletikig arra van köte
lezve , hogy 24 és illetőleg 30 éves koráig csak Gáspár úr engedelmével 
mehessenek férjhez. Úgy hiszem, a kik e végrendeleteket csinálták, tarthat
nak a darab czíméhez legtöbb igényt a második részből. Gáspár úr szerződést 
is csinált már Kinzaival 20,U00 forintig, hogy Laurát neki adja. A meghalt 
nagy néne végrendeletét kileste Márton öreg szolga és ez megsúgta Gáspár 
úrnak, hogy biz az, gyámleányának hagyta, a mi az almáriumban van, öccsei-
nek Gáspár és Jánosnak pedig, a mi a vasas ládában van. Gáspár ért a pecsét-
levevéshez, János a zárkinyitáshoz, az almáriumot felnyitják, a sok pénzt 
kiveszik s átteszik a vasas ládába. Egyúttal, ha már raboltak, el is vihették 
volna a zsákmányt, de ezt nem teszik, hogy nekik is joguk legyen a darab 
cziméből a második részhez. A végrendelet felolvasásakor azonban kisül, 
hogy a néne bizony a vasas ládát hagyta kedves Etelkéjének, az almáriumot 
öccseinek s most már a vasas ládában van minden. Nagy bohóság a két Ha-
tositól, hogy újra vissza nem lopnak mindent az almáriumba. Most már 
nincs más szabadulás, mint Gáspár úrnak elvenni a gazdag örökösnél, hogy 
pedig az belé szeressen, arra legegyenesebb út bolondnak tettetni magát: 
zabot enni, a kocsist megkefélni a 16 helyett : s dalolnia, hogy „kicsiny 
vagyok én, majd megnövök én." A helyett azonban, hogy ezért a hölgy bele
szeretne, elhiszik komolyan, hogy megbolondult, megkötözik, majd megve
rik, s csak akkor eresztik el a lánczról, mikor Laura és Etel házassági 
szerződéseit két hozzájuk illő fiatal emberrel, aláírja, a boldog ifjú párok 
szinte a legnagyobb bohóságot követik el, a mikor őt szabadon bocsátják, a 
helyett, hogy az őrültek házába kisértetnék, a melly úton a legtörvényeseb-
ben szabadulnának meg tőle; hanem ezt szerelmes emberektől nem lehet rosz 
néven venni. 

„Az öt font hús itt van, de hol van már most a macska?" 
U.I . Szerkesztő ur. Emlékezni fog ön arraaz adomára, mikor hét czigány 

ült a tűz körül, lábaikat uri kényelemmel kinyújtogatva; tizennégy vörösréz-
színű láb egy csoportban! meglepő látvány. A tűz azonban hamvadozni kez
dett s szó volt róla, hogy fáért kellene menni valakinek. Ugy de ki menjen? 
Én nem tudom, mellyik az én lábam a sok közül? szól az egyik; én sem tu
dom, a többi sem tudja. Senki sem találta a aaját lábát az összekeveredett 
csoportban. Pog erre a vajda egy jó hajlós fűzfa vesszőt, odaüt vele serényen 
a gazdáiktól eltévedt lábak közé, hej megtalálta egyszerre mindenik a ma
gáét! Illyenformán jártam én is; a minap egy csomó láb között rá találtam 
hágni valakinek a tyúkszemére; nosza megszólal menten a tyúkszem tulaj
donosa s menti magát, hogy igy Belke Johanna, meg ugy Belke Johanna, 
pedig nem is arról volt annyira szó, mint EgressyTŐl. A replicában valamit 
francziául is mond ellenfelem. Eau contraire. Ej ej. Ez gyanús dolog. En nem 
tudok francziául; hátha valami gorombaságot mond a szemembe? Ez nem 
volna illendő. Kapok egy szótárt; keresem, mit mondott? Eau — viz. Con
traire — ellenkező. Aha. Ellenkezik a természetével a viz. Becsülöm érte. 
Én sem szeretem a vizet. Eaux contraires. E felől tehát jó barátok marad
hatunk. 

VI. Levél. Békessy. Az erdélyi uraktól kitűzött 40 arany pályadijt el
nyert dráma, Gajzágó Salamontól. Tóth jutalomjáléka. 

Szerkesztő ur. A sevillai borbélynak elég silány a szövege, de azt mond
ják, hogy igen szép benne a zene, s azért mindenkinek tetszik; hát már most 
ne legyen-e szabad tetszeni egy ollyan drámának, mellyben ugyan a szöveg 
keveset ér, de a melly tele van szép gondolatokkal, költői eszmékkel. Még 

• én annyira mi véletlen tuskó vagyok, hogy a szép verseket becsülöm annyira, 
mint a szép zenét, e egy jó gondolat mindig fölér előttem egy jó dobütéssel. 
Ezért elég neveletlen voltam ebben a darabban is több helyen tapsolni, bár 
olly kevéssé érdekelt is maga a történet : valljon Békessy fogatja-e el Bá
thoryt, vagy Báthory Békessyt ? mint Elvéa a vizitündér származási törté
nete. A rövid esemény abból áll, hogy Békessy föllázad Báthory ellen, 
vagy Báthory Békessy ellen ? nem tudom; az erdélyi történetekben 
rendesen az a lázadó, a ki vesztett. Egy gonosz asszonyszemély, Kendyné, 
a ki szerelmes volt Békessy be, minthogy az nem öt, hanem a szép S. Sófit 
akarja oltárhoz vezetni, megvesztegeti B. katonáit, hogy a csata hevében áll
janak át a fejedelemhez. Békessy ezt megtudja s dühében megöli Kendynét. 
Azután menekül. Azonban szemet szemért. A megölt Kendynének van egy 
öcscse; az viszont Sofit akarja elvenni, de Sofi nem akar vele menni, ezért a 
ficzkó Sófit gyilkolja meg, épen akkor, midőn már a fejedelem kegyelmet 
adott Békcssynek. Annyi vitéz ember tehát, annyi kardcsörgetéssel annyira 
tudott menni, hogy a darabban levő női személyzetet vagdalta le. Ez én reám 
nagyon roszul hatott. Alig gondolok ollyan helyzetet, mellyben egy férfi egy 
asszonyt megölhessen, tán a boszuálló férj hütelen nejét kivéve; de azt sem 

Az 
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a nézők előtt, nem a nő könyörgése közben. Illyen hősöket nem termett Er
dély. A hallgató nem sajnálja sem Békessyt, eem a másikat, hanem a szegény 
nőszeméiyeket s kivül van a párt minden érdekein. Erősebb tárgyból szerző 
is erősebb müvet fog alkotni. 

Ez úttal nem ültem le, hanem jártam mindenfelé a színházban, hall
gatni, hogy mit beszélnek a tudósok? Az egyik azt mondta, hogy Egressy 
nem jó lengyel, mert nem hadonáz eleget a kezével; másik Gózont hasonlí
totta bombyz quercinához, mellynek csak a csípejéig ér a két szárnya, har
madiknak baja volt az, hogy Báthory nak egyenes orra van, holott az arczképén 
nyilván tömpe orrú; a negyedik azt is észrevette, hogy Báthory kövér volt, 
nagyhasú, ez pedig ugyancsak szikár; végre az ötödik anachronismust emle
getett, mert Báthory már akkor köszvényes volt és sántított, örüljetek az 
életnek, ti kik ártatlanok vagytok a tudományoktól. Kakas Márton. 

Irodalom és művészet. 
Garay Alajos előfizetést hirdet „Falusi élet" czim alatt megjelenenlő 

két fűzet népies beszélyére. Egyes füzet terjedelme 12—15 iv, és mégis elő
fizetési ár csak 1 f. 20. Szerző az irodalmi téren első, ki nem beszél munkája 
áráról pengő forintokban. Az erkölcsi irányú népies beszély ek ajánl tatnak 
mindenki figyelmébe. 

Igen érdekes jelenségre figyelmeztetjük olvasóinkat. A „Mezei gazda
ság könyvé"nek III. kötete is elhagyta a sajtót. Korizmica László, Benkő 
Dániel, Móroc István mint kiadók a nemzet elismerését érdemlik, mert a 
mező gazdászat emelésére egy igen hasznos könyvet nyújtanak a magyar kö
zönség kezébe. 

A köz kedvességű „Lucza csárdás" Treichlingernél 40 p. kért kap
ható. 

A Tóth Lőrincz szerkeztése alatt, B többek közremunkálása mellett 
megjelenő „Jogtudományi, s törvénykezési tár" 2. és 3-ik füzete is elhagyta 
a sajtót. Jogtudósoknak érdekes olvasmány lehet. 

Degré Alajostól „Sors keze" czimü két kötetes regény jelent meg.Frie-
beiss István kiadása mellett. A kiadó ajándékul kedveskedik ezen művel a 
„Délibáb" egész éves előfizetőinek. 

Megjelent az „Uj magyar múzeum" Ü l . és IV. füzete, mellyet Toldy 
Ferencz ad ki. 

Nagy Varadon „Szív tolmács" czim alatt egy magyar hangfüzet jelent 
meg Dobosy Károlytól. Ára 24 kr. p. 

9 1 1 u j s á g ? 
.• Csak a gondviselés tartotta meg életemet, s annak köszönhetik ol

vasóim hogy élek, ha ugyan van mit köszönniök az én életemnek. Folyó hó 
18-án este felé hullámzott a nép a váczi utczán, s a Mocsonyi ház legfelső 
emeletéből egy redőny (salu) nagy recsegéssel orrunk előtt a földre zuhant. 
A pesti házi urak tetemes házbért csikarnak ki jobbágyaiktól, és mégsem 
jut egy két garas sarokra? Már pedig kéremalássan, ha az a salu valakit agyon 
ütt, oda lehet ám neki ígérni azt a derék házat, de azért nem támad föl. 

. A gazdasági lapokból azt olvassuk, hogy magyar kiállítóink is sikert 
arattak a párisi állatkiállitáson. 

.' Szász Koburg herczeg ő magassága Vay nevű pusztáján, Koppély 
pesti nagy kereskedő pedig kengyeli pusztáján elemi tanodát állítottak, B azt 
minden szükségessel ellátták. Majd csak eljön hát a népnevelés annyira óhaj
tott, annyiszor pengetett országa! 

. Francziaországot az idén nagy elemi csapás érte. Hallatlan vizá-
radás borította el déli részét. Magában Lyonban 20,000 ember van födél 
nélkül, 8 300 ház tökéletesen használhatlanná lett. 

. • örvendetes dolog, hogy a porosz nyelvészek napról napra több figyel
met fordítanak szép magyar nyelvünkre, B több porosz tudós részint ismeri, 
részint leczkéket vesz belőle. Keményleni lehet, hogy a külföldi tudósok nem 
fogják ezután azt állítani, hogy a magyar elrontot tót nyelv, mert az ob
iokot ablaknak mondjuk. 

/ Egy ismeretlen müvésztehetségre figyelmeztetem azokat, kiket a 
dolog közelebbről illet, jelesül a szinház igazgatóságát. A bástya utczában 
22 sz. a. él egy 13 éves leányka Láng (nevelő atyjáról) Miksics Paulina, ki 
nemcsak kitűnő zongorajátszó, hanem jeles énekesnő is. Hangja tiszta, erős, 
minden szótagot érthetően ejt ki, midőn olly magasan énekel is, hogy prózai em-
bercsak gondolattal kisérheti, nem erőltetett, még arczán vagy ajkán sem ész
revehető. Több kitűnő műértő hallgatók ritka tüneménynek nyilvániták őt, 
nem jó lenne- e meghallgatni öt, s a szinház számára kellőleg kiképeztetni ? 
Patikárius Ferkó, ki szinte a hallgatók közt volt, elragadtatásában azt ígérte, 
hogy egy csárdást fog a művésznő tiszteletére szerkeszteni Paulina czim alatt. 
Lesz hát egy csárdásunk is, mennyi nyereség. 

** Az alagút irányában két falusi atyafi bámészkodott a napokban. 
„Ugyan sogram! — kérdé az egyik — már miért kaparhatták azt a nagy 
gödröt ennek a hegynek az oldalában ? — Furcsa kérdés! — válaszolá a ma
rik — hát nem volt kövük ennek a láncz hídnak épitéséhöz, s onnan szed
tek ki 

£ A jégverés elleni biztositás szüksége, és haszna bebizonyítására egy 
esetet hozok fel. F. h. 5-én egy fajkürti birtokos 800 pengő forintig biztositá 
vetését. Következő nap azaz tí-án kiadatott biztositó levele, s az nap délután 
5—6 órakor a jégeső mindenét pocsékká tette. Úgye atyámfiai jól eshetik 



most károsodott atyánkfiának, ha kárpótlást nyer? pedig es minden gazdán 
megeshetik, kinek szabad ég alatt áll a vetése, ngyan miért nem siettek biz-
tésitatni ? 

/ Nyitrin f. bő G-án a váregyházat, s püspöki lakot hatalmas mennykő
csapás érte. Egyik roham a tornyot, levéltárt, órát; a másik a templom tete
jét, viz csatornáját érte; harmadik roham az eső vizvezetőn a püspöki lak ud
varára, onnan a konyhába csapott; negyedik a csöngetyű sodronyán az ebéd
lőbe halott. Illy hatalmas beütés mellett is semmi nagyobb veszély nem 
történt. 

/ Varsóban megtiltatott a zsidóknak nemzeti öltözetüket viselniük, sőt a 
rendőrségnek meghagyatott hogy kényszerítve is keresztény ruhába öltöztes
sék őket. Nem tadatik, váljon maguk tartoznak- e a keresztény ruhát csinál
tatni, vagy közköltségen szabatik rájuk. 

/ Kletzer Ferencz hazánkfiát a hannoverai király az előtte adott gor
donka hangversenyekért becses hangszerrel ajándékozta meg. Lám mindenütt 
részesülnek művészeink kitüntetésben, csak itthon fagyos irántuk a hazafiak 
keble. Jah! mert mi magyarok leginkább a külföldi csillogásnak vagyunk 
tisztelői, ha a máz alatt cserépbögre van isi l a b o i l 

/ A jégverés ellen kölcsönösen biztosító magyar egyesületnél f. hó 
20-ig 449 fél 567,810 pft. erejéig biztosította termését. Bizony csekély szám 
illy nagy gazdálkodó országban. Fogadni mernék, hogy a kis góthai herczeg-
ségben több ember belátta a biztoBitás jótékonyságát. 

f Épen most érkezett tudósítások szerint Szabadkán és annak környé
kén tetemes jég esett f.hó 18-án és jelentékeny károkat okozott. A kár nagy
ságáról, valamint arról, valljon azon veteményekből volt- e valami biztosítva? 
nem vagyunk eddig közelebről értesítve. 

/ Hogy milly majomnép az a franczia, tanusitja az, hogy Parisba szállított 
kanászaink kalapja után azonnal szalmakalapokat készítettek pörge széllel, 
s széles fekete szegélylyel. De hiszen mi sem vagyunk kissebb majmok, mert 
illyen kanászos szalmakalapot Pesten is láthatni uracsaink búbján, csakhogy 
ők nem azért viselik mert magyar kanászkalap, hanem mert párisi divat. 
Büszkék lehettek kanász atyámfiai! mert ti is divatba jöttök, s a fővárosok
ban is lesznek kanászok. 

/ A soproni közigazgatási kerületben 2254 népiskola van, mellyek 
közt tannyelv szerént 1350 magyar. Nyilvános gymnózium van 13. A népes
ség száma 1,888,472. 

Parisban egy fiatal leányka a B Z Ó teljes értelmében agyon tánczolta 
magát. Tíz óráig ellenállhatlan szenvedélylyel tánczolt, ekkor csak annyit 
tudott tánezosának rebegni „rosszul érzem magam !*' s összerogyott. A mel
lék terembe vitetvén orvos hivatott, de annak nem lett más teendője, mint 
kijelenteni hogy a leányka meghalt. 

£ Az alagút ünnepélyes megnyitását augusztus hó végére várják. 
/ Lamartine franczia írónak egy lapjára Francziaországban husz ezer, 

Amerikában husz ezer előfizetője van. Milly nagy szemet csinál erre a magyar 
ember? 

tf Mennyit beszéltünk mi minden lapban, biztosítsunk, mert a jégeső 
ellen nem vagyunk biztosítva, de nem igen hallgattak szavunkra, azt gon
dolják az újságírónak az a dolga bogy írjon, és azért is mindig egy tárgyról, 
mert nem tud másról írni. A napokban iszonyú vén felleg vonult át N.-Sza
lont a. Csetnek, Szlabos, Lcbota, Apátfalva s több helyek határain, s lepo
csékolta a fóldmives egész évi reményét; a miért tavasz óta izzadt, leher
vadt gaz, nem ér egy napszámbért, pedig mint bálijuk csak kevesen valá-
nak biztosítva. Hodie mibi, cras tibi! Atyánkfiai gazdák! kérünk és intünk 
benneteket, ne mulasszátok saját magatok iránti legszentebb kötelességteket, 
az önfentartási kötelességet, forduljatok a magyar kölcsönös biztosító egye
sülethez. 

•í Somogyból szinte elszomorító a hir. Még nem is feledte taszári lakosai 
tűzvész okozta jajjait, még be sem hegedtek a sebek : Somodorban újra tűz 
ütött ki egy viskóban, több ház elhamvadt, azok közt az evangélikusok tem
ploma, iskolája, mesterlaka. Biztosítva egy sem volt, de még tüzoltószerrel 
sem voltak ellátva. Istenem! milly hanyagság! milly magunkróli megfelejt-
kezés, holott az volna kötelességünk e gyarló életben, hogy minden percz-
beu készen álljunk mint a sors katonái. 

t Fehérvár egy nagyszerű eszmével vajúdik. Állandó színházat akar 
részvények utján felállítani; az ügy élén báró Splényi Ignácz és Ferenczy 
János polgármester állanak. Ez minden esetre dicséretes czél, s magasztos 
terv, csakhogy ne az eddigi eldugott színházat tatarozzák ki, hanem Fehér
vár valamellyik díszes terére építsenek ollyan szinházat, melly a lelki élve
zet mellett, a város díszére is szolgáljon. Fehérvár kezet fogva a megye 
mi veit polgáraival, könnyen létesítheti e tervet, ha buzgón akarja, pedig 
akarhatja, mert nem hiszszük, hogy az anyagi eredmény is elmaradna. 

£ Balaton vidékéről leverő levelet olvasunk a „ M . S."-ban.„A gazdák 
reménye porban hever" — igy ír a levelező- s aggódva néznek a bizonytalan 
jövő eleibe, mert a jelen csapásos évet, szinte csapásos három előzte meg. 
A szép növésnek indult vetéseket a rettentő hőség megcsökkenté, tavaszi 
vetéseinket egészen tönkre silányitá, leégeté, kerti veteményinket lesárgitá. 
Ha pár nap alatt nem lesz eső, ugy a jövő hét végén megkezdődik Balaton 
vidékén az aratás . . . de a gazdák, kik sírva vetettek, nem örömmel, hanem 
sírva aratandnak" Átalában felsóhajtunk, mert ez évben tüz, jég, aszály nagy 
mértékben kivették a dézmát, s a szép reményekkel kecsegtető tavaszt nagyon 
csüggesztető nyár válta fel. 

£ Ismét egy örök mozgony. Széra László illyefalvai lakos, székely szü
letés, hosszabb évi tanulmányozás s fejtörés után egy sajátszerű gépet talált 
fel, mellynek működését egy kútnál meg is próbálta, még pedig sikerrel. Széra 

László azt hiszi, hogy találmánya a hajózásnál és malmoknál használtatni 
szokott költséges vízgépeket teljesen nélkülözhetővé teszi, s a gépmüvészet-
ben egészen uj rendszert hoz be. Csak fel! legalább ne mondja a külföld, 
hogy a magyar ember csak a kulacsot és fakilincset tudta feltalálni. 

/ Csavoly helysége Kovács Gábor nevü jegyzőjének, ki 51 évig szol
gálta a helységet, holtig való tisztességes nyugdíjat határozott. Meg is érdemli 
azt egy becsületes jegyző. 

f Nagy-Becskerekről írják, hogy a repezearatásnak vége van, és sok
kal jobban ütött ki, mint reménylettek. A búzaaratás néhol minőség, néhol 
mennyiség tekintetében kecsegtető. Beh kevés vidék dicsekedhetik ezzel. 

/ A Terézia városban egy fiatal varrónő választó víz által vetett végett 
életének, mert kedvese hűtlenül elhagyta. Bizony, ritka példa, hogy valaki 
jobban szeressen mást, mint Baját magát. 

/ Mult héten egy holt test vétetett ki a Dunából, és senki nem jelent
vén magát, eltemettetett. Temetés után egy előkelő hölgy jelentette, hogy 
férje falusi jószágukról eltűnt. A holt test felásatván, a nő férjére ismert 
benne. A holt újólag a családi sírboltba tétetett, de halála oka máig sem 
tudatik. 

/ „Megnehezült az idők viharos járása felettünk" most igazán el
mondhatjuk Vörösmarty szavait. Mindenünnen csapás és leverő hir. Györ-
könyben Tolnamegyében a vihar és eső kíséretében jött jégeső roppant káro
kat okozott. Szinte Bácsmegye is Csantavértól Zentáig sokat szenvedett a 
jégverés miatt. Nem mondom többet hogy biztosítani kell, mert utóbb azon 
gondolatra jön valaki hogy fizetést húzok a biztosító intézetektől. (Hadd 
mondják csak biztosítsanak aztán. — Szerk.) 

Gróf Hadik Gusztáv a selyemtenyésztés barátait meghívja szemlaki 
filándájába, mivel most kezdik a hernyók magukat bekötni, s ekkor legérde
kesebb az intézet látogatása. A vendégek szíves fogadtatásáról maga a gróf 
kezeskedik. 

Jf Sárközből irják, hogy Kalocsa szomszédságában lévő Fájsz nevü 
helység alig három órai időköz alatt majd nem egészen elhamvadt. Ki ad 
hajlékot, ki ad eleséget ennyi szerencsétlennek ? azon kérdés merül föl lelkünk
ben, valahányszor illyen szerencsétlenséget hallunk, pedig ez év nagyon ter
hes volt illyen csapásokkal. Egyébiránt a vetések jók, s gazdag aratást 
várnak, csupán a hüvelyes és kapás vetemények szomjúhozzák az esőt. 

/ A Magyarországon tenyésztett merinojuhok ez évben körülbelül 
43,000 mázsa gyapjút adtak. 

Jf Kis-Szeben éa Kerekrót között Sárosmegyében f. hó 6-án iszonyú 
jégfergeteg dult, melly egy negyed óra alatt 20, értsd húsz község határát 
verte tönkre. Egy negyed óra kívántatott volna arra is, hogy minden birto
kos biztosittassa vetését B most egy negyed óra alatt felvehetne a kártalani-
tási összeget. 

Vidéki hirek. 
Szeged, június 5-én. T. cz. Szerkesztő ur! Hallottak-e már házat tal

palni, mert fejelni még csak megjárja, de talpalni,nem mindenütt látható do
log? A minek azután meg van azon üdvös eredménye is, hogy rövid idő alatt 
lehet a már-már dőlni indult házat jó karba visszaállítani Tudva levő dolog, 
miszerint az alföldön a vidék lapályos helyzeténél fogva, nem gyéren lehet 
látni dűlő félben házakat, mivel a folytonos nedvesség az épület falainak al
ját meggyöngítvén, pár évnél tovább alig képes az épület súlyát tartani. 
Hogyan segít tehát ezen a szegedi ember? Midőn látja, hogy ház falának ol
dalát a köszvény kivetette, s „egész bizomossággal nem tudhassa az ember 
mikor dűl össze" *) hát akkor a kidüdörödés fölött a falban lyukakat fúr, s 
azokba gerendákat búzván, az épület javítandó részét czölöpökre állítja. Jól 
elrendezvén s megerősítvén az említett gerendákat tartó karókat, szépen ki
bontja a dűlő falat, a egész kényelemmel rakja be ismét ugy, hogy miután a 
gerendák kihúzatván a lyukok betapasztattak, alig lehet az előbbi dűlő 
házra reá ismerni. Általában nálunk a kisebb épületeket többnyire felülről 
lefelé szokták épiteni, azaz : előbb elkészítik a famunkát, s ezt czölöpökre 
állítván, rakják alá a falat. Melly nem ok nélkül van; mert az épitést folyto
nos esőzés félbe szakithatván, ha a falak fódélzet nélkül állnának, könnyen 
füstbe mehetne az előbbi munka, míg a födélnek bár meddig verje az eső, mit 
sem árt. Határi. 

Hosszúréten egy fiatal erős testalkatú gazdaember fogadásból 3 iteze 
pálinkát akart meginni, a 2 itezét két hajtásra kiüritettc, midőn a 3-ik iteze 
ivasához fogott, összerogyott, és lángba borúit; s igy 1% napi nagy kínok 
közt meghalt. Megérdemli-e az illy teremtés az emberi nevet? Próbáljatok 
csak atyámfiai 3 iteze pálinka megivása helyett abba fogadni, hogy 3 hóna
pig semmiféle szeszes italt nem isztok, majd meglátjátok milly nagy külömb-
ség lesz a következményekben ? Szmrekorszky György. 

Kalló. Külömbség a szántódi és kallói kanász között. — Millyen a 
azántódi kanász? (Somogyban). Ez meg van irva az 1855-évi „Vasárnapi 
újság" l-ső számában, a 7-ik lapon; ki nem restelli, és e becses lapok példá
nyai, mint emléksorok tanulságos maradványaival bír, olvassa el az idézett 
számbani sorokat, miként én is tevém, — és megismerendi az egyszerű ka
nászban, nem csak a becsületességet, de mint ollyanban, az érettségi vizsgá
latot kiállottban, a szakavatottságot is. 

Millyen a kallói kanáaz? (Nógrádban) — őt, mi kísértjük meg a t. ol
vasó közönségnek bemutatni, s jellemeivel megismertetni. Elvesz mintegy 
másfél éve, a nyájból egyszerre 23. darab sertés, — a kanász nyomozza, de 
nyomra nem talál ? — hihető máig nyomozza, ba a puszta véletlen azok hol
létét fel nem fedezi. Történt ugyanis : hogy községünkkel szomszédos Pász-

* ) Mondja ax alsóvárosi ember. 



toha mezővároskában, az esemény után másnap tartott vásári alkalommal, 
kozségünkbcli emberek, nem tudva, az elveszettekből 8-at megvásároltak, s 
midőn mint sajátjukat hazafelé terelék, a községbe érkezvén, azok szerte, és 
korábbi tulajdonosaikhoz futának. Szükségtelen mondani: hogy az ezek foly
tán történt nyomozások azután a kanászt is nyomra vezeték; A tettesek el
fogattak, a 15. sertés azonban elenyészett, — és a kárvallottak másfél év óta 
sem tudják, hányadán vannak! — Illyen a kallói kanász. Kell-e ehez com-
mentár? K. 

Csepa, június 13-án. Mult hó 20-án egy özvegy asszony házát, mig 
Pesten jogot tanuló fiát volt látogatni, kirabolták, 8 váltó ftot s más kelme-
nemüeket elvittek. E gyönyörű mákvirágok nagyobb összeget reméllettek 
találhatni, volt is azon papirszelvények közt, honnét a 8 ftot kivették, — de 
attól, ki a setétben is lát, vaksággal megveretve, — bár enyves kezökkel rajta 
tapogattak, rá nem akadtak. — Folyó hó 7-én pedig éjfél tájban, özvegy 
Takáts Terézia asszonyság szőllőhegyi lakát 3 gazficzkó megtámadta, ajtaját 
fejszékkel betörvén, a nehézhallásu, veszélyt nem sejtő aggnő több arczüté-
sek közt a konyhába hurczoltatván, egyik szemeit mind addig befogva tar
totta, és kincsrejteke felfedezéséért faggatta, mig a két.más czimbora bent 
kutatott. — Dúlás közben a sértett birtokosnőnek 12 éves leányunokája fel
ébredvén, jajveszékelni kezde, mire ádáz kezekkel megragadtatott, földhöz 
üttetett, szája szúnyoghálóval bedugatván, dunnákkal majd megfulásig beta-
kartatott. A rablott tárgyak 40 v. ft., 3 vánkos, szalonna és zsir. — A csend
őrség minden erélyét kifejtve sem juthatott a gonosztevők nyomába. Népne
velés orvosolhatja idővel az illyes bajokat, de csak ugy; ha annak alapja a 
vallás leend, melly a valódi erény forrása. A korhadt fák majd csak düle
deznek, ha a csemete jól lesz nyesegetve, a társadalom szebb jövőnek néz 
elébe. Vajdovics János. 

P.-Darótz. Z. úr itteni lakos, két éve már hogy biztosította gabonáit 
jégverés ellen; ez évben azonban nem volt kedve, „ablakon nem dobom ki 
pénzemet" igy szólt. A mult napokban a szörnyű hőség megszűnik, az ég fe
ketévé válik s határunk majd '/5-ét elverte a jég, közte Z. úrét is, ki most erős 
fogadást tett, jövőben a jégverés ellen biztositótársulat hathatós segélyét föl
használni. Nagy feszültséggel várjuk az e napokban környékünkre érkezendő 
belga urakat azIpoly-Sajó völgyi vasút építése dolgában,nagy hasznot remé
lünk, különösen fánk ára feljebb fog szállni, jelenleg egy bécsi öl ott kinn az 
erdőben, száraz tölgy- s bikfa, 4—5 ft. v.pénzben.—A nevezetes lopásoknak, 
mellyek Kalonda, Rapp, Romhány tájékán történtek, már nyomába vannak; 
sikerült a csendőrség fáradhatatlan kutatásainak ezt is napfényre hozni, 
a bűnösök be vannak fogva. Hars. 

M.-B.-Sz.-Klrnly. Tek. szerkesztő uri írnom-kell azon tűzvészről, 
melly szomszédunkban Rédén gyújtogatás következtében 29 udvart 40 gazda-, 
lelkész - és tanitólakot és fáj dalom I egy kis leányka életét felemésztett, 
mellynek világánál a rédei lakosság jéghideg szive az emberietlen kebelből 
egészen kitűnt, miszerint a veszélyen kívüliek a veszélyben lévő lakostár
saknak, nem segélyére siettek, hanem házaik előtt egybecsoportozva kényei
messen pipázgattak. '"') Ám de a tűznek fojtó füstje és lángja között ott volt 
egész udvarcselédségével az ifjabb földesúr gr. K. S. ő nagysága, oltalmazva, 
mentve, szabadítva mindent mit lehetett. A tűzvész elfústölgése után pedig 
az idősb földesúr gr. E. V. ő méltósága a mult május utolsó vasárnapjától 
fogva idáiglan 180 tűzkárosult embernek teríttet folyvást asztalt. 

E napokban volt szerencsém F. D. úrhoz, ki [tudakolásom után emlité, 
hogy édes atyja a hires porczellángyáros az öreg tisztes Fischer ur május 
utolsó hetében vette át a párizsi műkiállitás következtében küldött első rendű 
nagy értékű arany érdem- és emlékpénzt. — Ez valóban kedves öröm, hogy 
most emiitett hazánkfia igaz porczellánját minden műkiállitáson, Éjszak
amerikában New-Yorkban szintúgy mint Sz. Péterváron és Londonban, 
szintúgy mint most Párizsban nagy dicsérettel és jutalommal koszorúzták, s 
a chinaival anyagra, külalakra, színezetre nézve egyenlő becsünck, s attól 
csak nehezen megkülomböztethetönek Ítélték. — Ez valóban országos dicső
sége honunknak, hogy Fiacher ur herendi porczellánjai csengenek Európának 
majdnem minden fejedelmi udvaraiban s asztalain.' Szabó Sándor, lelkész. 

Márninros-Szigeth. T. szerkesztő nr! Nem hiszem, hogy Magyar
honban illyszerü kis város mint Marmaros-Szigeth nagyobb üzleti élénkség
gel birna. Reggeltől estig hemzseg utczáinkon a sok üzérkedő nép, és bátran 
lehet állítani, hogy Szigeth, kivált ha a szigeth-náményi vasút, mellynek 
előmunkálatai megkezdéséhez már is két államvaspályai mérnök körünkben 
folt, és jelenleg Náményban működik — és a szigeth-bukovinai országos 
Itvonal elkészülend — , Felső-Magyarország empóriuma leexd és az itteni 
piarcz a versenyt minden tekintetben, de különösen az élelmi czikkeket 
tekintetőleg akár mellyik más városéval ki fogja állani. — Több jeles férfiak 
indítványára és a volt megyei főnök jelenlegi udvari tanácsos Doctor Mar
tina Venczel úr lehető legnagyobb közremunkálásával, sikerült itten egy 
kÍ8dedovóintézetet létrehozni, mellynek 0 felsége a Császárné legkegyelme
sebben megengedni méltóztatott, hogy legmagasabb nevét viselhesse; ezen 
óvodának fáradhatlan vezetője Sztankovics úr kimondhatatlanul megked
veltette a gyermekekkel az intézetet és az emberbarát nagy örömmel látja 
a minden vallásfelekezetü kisdedeket ritka előszeretettel kedvencz mulató 
helyökre sietni; ezen derék óvónk a gyranastikában is oktatja őket. — A bor
zasztó tettek korszaka nálunk is áldozatokat kivánt. Ugyanis, egy közked-
vességü derék kincstári tiszt pinczéjében felakasztotta magát; okát ezen 
szörnyű tettének még gyanitani sem lehet. — Vissón egy 60 éves mészáros, 
nejét, kivel 25 évig nyugodt házasságban élt, meggyilkolta. — Fejérházán, 

*) Égrekiálto. 

daczára annak hogy az utolsó időkben két rabló a rögtön itélobiróság ítélete 
folytán, kötél által kivégeztetett, ismét két orosz rabló egy zsidócsaládra 
törvén, a gazda non nem létébon egy 7 éves üát agyonszúrták, nejét pedig 
és egy 18 éves leányát számtalan késszúrásokkal kegyetlenül kínozták; igen 
csekély összeg pénzt és némi csekély értékű holmit elorozván. 

Isten önnel I Ha megengedi időről időre mármarosi életünkről nemie
ket tudomására juttatandok. syw. 

N.-Dorog. Méltóságos gróf Széchenyi János mult hó elején itteni jó
szágát megtekintvén, iskoláink meglátogatását ÍB atyai gondjai közzé számí
totta; mellyután annak építtetéséhez 50 pftal kegyeskedett járulni s igy nemes 
gondolkozásának bizonyságát adni. E nemes tett és példa után Zsebő Fe
rencz és Körmöndy János iskolafelügyelőknek erős és lelkes kitartással si
került kivinni, hogy az egyház minden segélyforrását és eddigi tőkéjét az 
iskola újonnani építtetésére határozza, melly is megesvén, ezután sok szép 
példái találkoztak az ügyszeretetnek. 

Csirák, jun. 18-án. Tekintetes szerkesztő ur! Egy irtóztató eseményt 
közlök a „Vasárnapi ujság" tisztelt olvasóival : Folyó hó 18-án virradóra 
községünk határában az úgynevezett Kölcsér árkában egy nőszemély talál
tatott erőszakosan meggyilkolva. — E hulla ugyanaz nap t Illés Gedeon 
kapuvári cs. kir. szolgabírói tollnok ur által megvizsgáltatván, a vele volt or
vosok bonczolása után nyakán irtóztató késszurás volt látható és koponyája 
beverve. A gyilkos kiléte még nem tudatik, azonban több egyének nyilat
kozata után, — kik a meggyilkoltat egy férfiúval menni látták és a gyilkos
nak fenyegetését hallották — sikerülni fog a már kiküldött erélyes rendőr
ségnek őt elfogni. A meggyilkoltnak felbonczolt tetemei még az nap katho
likus szertartással a cziráki temetőben eltemettettek. Származása és illető
ségi helye még nem tudatik. Béke szegénynek poraira. 

Közli Szabó Mihály, elemi tanító. 

T á r o g a t ó . 

f.— 0 cs. k. Ap. Felsége legfelsőbb határozata következtében, a Ma
gyarország, Szerbvajdaság és Temesi bánság részérc, izraelita iskola alapít
ványul felajánlott egy millió pftból egyebek közt 20 alapítványi hely is álli-
tatik egyenkint 200 ft adománynyal szegény eiketnéma izraelita gyermekek 
számára. Illy gyermekek részére pályázat hirdettetik ki, mire nézve kellőleg 
felszerelt folyamodványok az illető cs. k. politikai hatóság ntján f. é. július 
10-ig a budai cs. k. helytartósági osztályhoz benyújtandók. (B. H.) 

%* Derék tudósunk, lapunk közkedvességü munkatársa, nt. Edvi Illés 
Pál Ar megérkezett fővárosunkba, hol néhány napot fog időzni az általa ked
velt irodalmi nevezetességek kegyeletes körében, egyúttal összegyűjtött egy
házi beszédei kiadásával foglalatoskodva. Nagyrabecsült tudósunk tisztelői 
örömmel veendik azon hírt, miszerint itt léte alatt alkalmat szerzénk a derék 
veterán iró arczképének megnyerésére, mellyet lapjaink jövő félévi folyamá
ban fogunk közrebocsátani. 

y.— Parisban a borbélyműhelyekben a beszappanozó inasok foglalko
zását csinos fiatal leánykák kezdik elvállalni. Es ezen nincs semmi megüt
közni való. Ha a nők a szivart árulhatják, s egyéb üzletet is kezelhetnek, 
miért ne lehetnének épen ugy borbélyok is, vagy tanulhatnának egyéb akár-
melly mesterséget. A nőemancipatióról addig beszélgetünk, mig végre az 
lassankint magától bekövetkezik — észrevétlen, minden zaj és hirtelen vál
tozás nélkül. 

y Mivel ujabban a dolgozóházban megkisebbült a fegyenczek száma, 
azért most már e kiürült helyiségekbe betegeket fognak szállítani, s eképen 
mintegy fiókjává változnak a nagyszerű Róchus-korháznak. Vajha hasonló 
sorsra volna kénytelen jutni minden fegyencz- és dolgozóház. 

y.— A legközelebb befejezett dunafürdő, mellyet a város a vagyonta
lanabbak számára ingyenhasználatra épitetett, nyitva áll naponta reggeli 
négy órától estéli 10-ig. Ki használja r.-ak a fúrdőgatyáért fizet 1 pkrt. Bár 
ez egyetlen fürdő korántsem fedezi a szükséget, mindazáltal közegészségi 
szempontból ollyannyira hasznos, hogy legkcvesbbé sem kétkedünk, misze
rint honunk folyóparti városai sőt helységek is indulni fognak az adott 
példa után. 

y.— A Tisza minden évben virágzik egyszer és pedig rendcsen jnníus 
első felében, ez idén e hó 15-től 18-ig ment az végbe. A tiszavirág alakra 
nem más, mint kisebb fajta szitakötő. A Tisza virágzása pedig abból áll, 
hogy- e rovar iszonyú tömegben gomolyog fel a Tisza fenekéről, s a föl-
szinre érve azonnal a szárazra repül, hol finom külbőrét levetve, ismét visz-
sza6záll a vizre, hogy ott párosodjék és kimúljon, alig élvén ekép pár óráig 
holott a viz alatt két évig is elhever pondróképen. 

— Várady Adám finöveldéjében, ezukor utcza 9-ik szám főt. Majer 
István pestvárosi iskolaigazgató ur által következő rendben fognak a vizsgá
latok tartatni : július 14-kén d. e. 9 óra : általános vizsgálat; július d.u. 3óra 
vallás, magyar nyelvtan szép irás és ének; július 17-kén d. e. 8 óra : szám
tan, rajz és mértan; július 21-kén d. e. 8 óra : természetrajz, természettan, és 
kézimesterségek; július 23-kán d. e. 8 óra : történet, foldirás, német és ma
gyar nyelv, zene és testgyakorlat. 

— Alólírt tisztelettel hivja meg a t. szüléket és a nevelés barátait, ne
velő intézetében (főút 16. sz. 1. emelet), hol július 21-kén d. e. órákban főt. 
Májer István pestvárosi iskolaigazgató úr tartand általános vizsgálatot. Ezt 
követi a részletes vizsgálat: július 21-kén d. u. : állattan, földrajz, az elemi 
osztályok I. és II. gymnasiumban, görögnyelv tan: július 22-kén d. e.: ásványtan 
és geoloeia, menyiségtan a felreál és felgymnasiumi osztályokban, történettan; 
július 22-kén d.u.:latinnyelvtan,magyarnyelvtan, számtan a l U . é s I V . elemi 



osztályokban; július 23-kán d. e. : földrajz a felsőbb osztályokban, német-
nyelvtan, növénytan, természet- és vegytan; julius23-kán d. n.: I- és II. elemi 
osztály tanulmányai, menyi&égtan az algymnasium és alreál osztály, franczia-
nyelvtan; július 24-kén d. e. 9 órakor : zene vizsgálat. — A vizsgálat alatt 
ki lesznek téve a növendékek rajzai, szépírás példányai és egyéb munkálatai. 

Gónczy Pál, finevelö intézet tulajdonos. 
Nyilvánoshála. A nevelés barátaival örömmel tudatni tisztemnek tar

tom, hogy Heckenast Gusztáv ur az igazgatásom alatti ískolaiüuság közt ki
osztandó száz darab magyar és német ajándékkönyvvel kedveskedett. Kö
szönet a nevelés illy szives gyámolitásaért. Pesten jun. 12. 1856. 

Mojer István m.-k., pestvárosi elemi iskolák igazgatója. 

A r s z l á n és arszlánnö-
(Folytatás.) 

Arszlánka (nevezzük igy a delnőt, ad captam: Jolánka) elolvasva a le
veleket, elkésziteti szobaleányával fürdőjét. Félakó otkolon feleresztve rózsa-
vízzel, mellynek felszínén ambraolaj cseppek úsznak, néhány iteze ártatlan 
galambvér, melly a bőrt fehéríti, s egy félüveg benzoe tinktura, melly annak 
kellő lágyságot ad, féllangyossá keverve, képezik azon fördőt, melly az ál-
latkirályné szépségeit neveli. 

A fördőben, egy pohár cognac ivása után, elolvas Paul de Cock regé
nyeiből egy fejezetet; ez a íegczélszerübb időmérték; azután kikelve a szép
ségadó nedvből, elébb tetétül talpig bellinteti magát rizsporral, azután finom 
ecsettel lesimítják róla a bullékony port, a mitől Arszlánka ollyan lesz, mint 
egy márvány szobor. 

Most könnyű pongyolájába burkolja magát s engedelmet ád, hogy be
jöhet a fodrász. 

Nyulacska uram, a fodrász, ki addig az előszobában várakozott, ezer 
ügyetlen bókkal lép be Arszlánka szobájába; kalapját módosan tartva két 
kezében, két fülét alázatosan hátrakonyitva. Elmondja, millyen idő van oda 
kinn? mi hír a városban? mi tegnap ota a legújabb divat? gróf Uyena és báró 
Párducz hogy vívtak párbajt a város ügetben? madame Prücsök miféle ko
szorút fog kapni a színházban? signora Pacsirta hányszor fog vendégszere
pelni a magas levegőben ? don Gunárósz és signór Páva millyen tollharczot 
folytatnak a lapban; a Darázsok és a Méhek még sem kötötték meg a békét, 
madmoiselle Cziczkaczkynak a macskaénektársulat millyen vocalquartettet 
adott az éjjel; egy éjszakai Pillangót a rendőrök nyakon csíptek, egy Légy 
a leveses tálba ölte magát, nem tudni szerelmi kétségbeesésből-e, vagy adós
ságok miatt stb. stb. Arszlánka pedig nem is hallja, hogy Nyulacska uram 
mit beszél; ő az alatt a Délibábot lapozza végig, meg a Journal des Modest, 
mig Nyulacska uram haj fürtéit a papilótokból kiszabadítja, felbodoritja a la 
Titusz, ajkait piros eperlével kifesti, füleit felfésüli, lábain a körmöket kihe-
gyesiti, s orrából a vénitő szűröket ügyesen kitépegeti. 

Mindezekről Arszlánka tudomást sem látszik venni, ránézve Nyulacska 
nem is állat, csak szükséges gép. Arszlánka nem él nyúlhússal. (F.?VI»,J,*.> 

A d o m á k . 
— Néhány czigány vonult át egy helységen. A család főnök a falu föl

des uránál illy szavakkal köszöntött be. magával vivén számos magzatját: 
„Adjanak ennek a sok rajkónak egy falat kenyeret." 
„Hiszen nem elég annak egy falat," szólt az ur. 
„Adjon hát egy egészet," szól a czigányok közül egy. 

1643-ban Kolozsvárott Stámpa A. testvérek czukrászboltja előtt 
állott E . . . . fiatal ügyvéd, ki az ügyvédi szigorlatot csak akkor tevé le. 

Csinos quaeckere fényes gombjain az akkori divat szerint ökör-, szarvas-, 
szamár- és kutyafej váltakozott. Néhány fürtös képű uracs ment a bolt előtt 
el, E . . . . nek szegről végről ismerősei. Egyik közölök arszlán szemeseég
gel szemüvegű az ifjút. 

„Ej, ej — mond a szeműveglö uraCB — ön, mint látom, már családi 
czimerét is gombján viseli." 

„,Nem — viszonzá ez csendesen — hanem a gombok felette fényesek 
. . . 8 a belé tekintő képet visszatükrözik . . .'" 

Az uracsok elhordották a sátorfát. 
— Egy diák rectori censurát tett. — Mielőtt t. i. a szándékozók rec-

torságra eresztetnének, a népiskolai tantárgyakból szorosan megvizsgáltat
nak. — A geográphiából mondja neki az illető tanár, hogy mutassa meg 
Hátsó-Indiát. — A diák a nagy kifeszített fóldabrosz elébe áll, kézibe fogja 
a mutogató pálezát, Istenre bízva ügyét be fogja mind a két szemét, s re
mélve, hogy igy tán jobban eltalálja, a mire nem emlékezett, hogy valaha 
kereste Ó B meglelte volna: odabök vaktában az abroszra, és szerencsésen el 
is találta . . . . a Sahara sivatagot. 

Szerkesztői mondaniva lók . 
537. Komáromi szinház rajza. Nem tudjuk, hogy vegyük ezt? Tréfának komoly 

tárgy, komoly tárgynak csekély rajz. 
638. Pálly Miklós. — 539. Adomák elfogadtatnak. 
540. VörŐa Serényre. Kiadónkkal közöltük az indítványt. 
541. Irótollauiat leteszem. Követésre méltó például kiadatik. 
542. Igénytelen nézetek Edvi Illés „Javítsunk a cselédeken" czimü kiáltó szóza

tára. Sokat lehet itt pro és contra vitatkozni; hanem utoljára is nehéz azt Pestről eliga
zítani, hogy hol nyomja a saru a jámbor Falusi gazda lábát. Nekünk itt aránylag kevesebb 
bajunk van a cselédekkel, hol csak csizmatisztitás, takarítás és főzés körül forog az agy, 
de a hol a cseléd a gazdának kenyérkereső társa, ott vastagabb a baj ; e tárgyban még 
legalaposabb észrevételeket közlött velünk tisztelt Baloghné, Edvi Róza asszonyság, ki 
derék tudósunk szavaira azon ellenvetést és illetőleg igazítást tevé : miszerint a cseléd-
osztály romlásának sok helyütt maguk a gazdák rosz példaadása, bánásmódja, a fófö oka, 
s hogy cselédet nevelni legkönnyebb magának a gazdának és gazdasszonyunk. . 

543. Keresi ligetit-. Nagyrabecsült buzgalmát a népszellem mivelésc ügyében nem 
hagyhatjuk elismerő köszönet nélkül. 

544. R é g e n s most stb. Gyönge compositiók. A magyar költők arczkép albuma 
már megjelent. 

545. Az utazás dicsérete. Fölösleges fáradság. Azt mindenki tudja, hogy j ó dolog 
utazni, ha szüksége van az embernek ra és pénze hozza. 

546. Dugovlts Tilus/.. — 647. Vén bnigós; erőtlen versek; bár itt-amott nem 
minden eredeti szinczet nélkül. A „Hölgyfutár" szerkesztősége szállása Lipótntczában 
3. szám alatt van. 

548. A büszke árva. — 549. Látogatóban. Darabos müvek. 
560. Üdvözlet tul a tengerre. Igen szép vers, de okaink vannak azt nem adni. 

Különben is annyit mondhatunk, hogy a költő ábrándjainál sokkal sötétebb a való. Jobb 
a magyarnak itthon. 

551. Furcsaság . Csinos kis kép. Adhatjuk. 
552. Hozza. Tibarcz romján. Főgyöngeségük a hibás nyelv. 
553. Sa rkad \ 1 crciuz.nek. Nem emlékezünk, hogy az elsorolt müveket láttuk 

volna. 
564. Gcrgo diák. A paródiáknak nem vagyunk kedvelói. 
555. S í rok vára. Gyönge kivitelű mü. — 556. Kél kőszá l j o b b az elsőnél é? 

adható. 
557. Nyíregyháza. Az iskolai ügyről tett tudósítás nem eléggé világos előttünk. 

Hogy jön az 1848-iki dátum a mai felszólításba ? 
558. 1 0 0 K . . . nnk. Tudjuk mi azt, hogy az a vers szép, de olly merészen neki 

van eresztve a költői szabadság érzete a históriai igazságnak, hogy az ember megretten 
tőle. Egy pár csésze fekete levest már volt szerencsénk miattad meginni, ha óhajtod meg
ismertethetünk helyzetünkkel, s ha kívánod, oaztoztatunk benne. Fogadd minden oldal-
róli üdvözleteinket, különösen pedig Andromache részéről. 

559. A d—ai egyház és rajzai nem bírnak eléggé általános érdeket gerjeszteni. 
560. Debreczcnbe. Sajnáljuk, hogy e nagy városból olly kevés érdekeset tudnak 

tisztelt tudósítóink lapjainkba írni. A fiatalság vígalmait ne rőjjuk meg. Mai világban jó l 
esik az embernek egy kissé kivígadni magát. 

661. Dugovics Titusz cs Kenyérmező. Kisstől. Jól indult müvek; szerző tehetsé
géről tanúskodnak, de mind kettőben igen hosszú az expositió s maga a főszempont 
nagyon mellékesen van kezelvo. Dugovics különben toronyőr volt Nándoron s elébb állt 
a bástyán, mint a török. 

562. Még néhány szó a ..javítsunk a cselédeken" rzikkhez. Helyesli Edvi 
Illésünk nézeteit s azokat adatokkal erősíti. Eltettük későbbi használat végett. 

563. A jósló. Jó szándék, bár a vers is ollyan jő volna. 
564. A munkácsi vár képei elfogadtatnak. 
565. A jámbor földműves reggeltől estig. Jó munka. 
566. Bikszádi gyftg) fílrdó leírását jobban használhatnék prózában, mint versben 
567. A szádrli völgy a küldött képpel együtt elfogadtatott. 
568. Tamáfcdnra. Mint minden határozat, úgy a miénk sem bír visszaható erővel. 
569. Estvél í gond»la tok. Az e nemű versezetek, hol fődolog a csengő rímezet, 

ízlésen kivül vannak már, most költői nyelvet és eszméket követelünk. 
570. Az anya és gyermeke. Közölhető mü. Figyelmeztetjük szerzőt, hogy álnév 

,,Magurai" egy létező magyar előkelő család tulajdona. 
571. Haragos úrnak. Ne legyen haragos; de bizony azok a népdalok nem 

igen j ók . 
672. Talált régiségek. Használhatók. 
573. Zempléni vitézek emléke. A leirás érdekes, dc a kép nem az. 
574. Aracsi templom a bánatban. A rajz igen tökéletlen, hanem a leírás hasz

nálható. 
575. Varjas és Hunyadi versei a e i o n magán b3ngzókban, curiosum gyanánt. 

közölhetők. 
576. A szerencsétlenség. Vers. Isten őrizzen meg tőle mindnyájunkat. 
577. Ráczkrvi rajzából nagyon nehéz volna felfogható képet csinálni. 
578. (iajzágó Lászlónak. A kínált rajzokat elébb látni óhajtjuk, csak azután szól

hatunk hozxájok-
579. A fábiánhazi latosra nézve mi is Erdélyi János véleményét osztjuk. 
580. Török halál. Kiadatik. 
581. Hévízre. A javított járomkészület czélszerü. Közölni fogjuk. 

Felelős szerkesztő : Pakli Albert. 
Kiadó-tulajdonos : Ileckenant (> aszta* — Nyomtatja Landerer es H r r k m a - t , egyetem-utczn 4-dik szara alatt Pesten 




