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Vörösmarty laka Nyéken. 

E kis alacsony ház volt az, hol a halhatatlan költő múlandó
sága utolsó éveit leélte. 

Sokszor 
monda : j ó 
hogy a ma
gyar poéta 
lesütve szok
ta hordani a 
fejét, mert 
ha egyene
sen hordaná, 
megütné a 
fejét a geren
dában. 

Az kí
nozta legin
kább, hogy 
miért ollyan 
alacsony ez 
a ház, az em
bert szinte 
agyonnyom
ja, kedélyére 
nehezül kö
zeledő pad-
malyával s 
emlékezte t i 
a súlyosodó 
napokra. 

Itt ké-
szité saját 
termesztette 
d o h á n y -
b ó 1 hírhe
dett szi va
rait, a mik 
épen ollyan 
k e s e r ü e k 
voltak , a 
millyen éde
sek költemé
nyei. Hajh! 
csak szivart 
és nem verseket többé. A megtört kedély, az elszakadt húr nem 
akart több hangot adni. Utolsó költeményeit mindig más helyen 
irta; ez az alacsony ház laposra nyom minden eszmét. Ez a szük 
ablak nem ad más kilátást, mint a szük udvarra, mellynek regény-

Vöróamarty laka Nyéken. — (FómunkaUrnunk Jókai Mór saját rajza után.) 

telén pusztaságán nem lát a költő egyebet, mint a szomszéd tyúk
jait és sertéseit, mellyek virágos bokrait és vetett ííiveit pusztiták. 

Pedig neki csak a bokrokban és füvekben volt már gyönyörű
sége. Mikor künn 8 budai hegyen együtt ültünk utoljára, s beszél

gettünk fák
ról éa füvek
ről, sejtelme
sen monda : 
„már én nem 
ü l t e t h e t e k 
fákat, azok
nak gyü
mölcsét én 
többé meg 
nem érem; 
engem fmár 
esak szőlő
vessző , bo
kor és virág 
biztat ered
ménnyel ; a 
mi gyorsan 
n ő , korán 
g y i i m ö l -
c 8 ö z ." 

Tele is 
ültette háza 
elejét , k i s 

kertjét 
b o k o r r a l , 
virággal. E 
bokrok, virá
gok nincse
nek többé 
ott; a költő 
halála után 
széthordták 
azokat tisz
telői, én is 
jutottam be
lőlük egy 
rózsatőhöz, 

melly hala-
vány levelei
vel hajdani 

gazdáját látszik gyászolni nálam. — Azon szobában, hol egy év előtt 
Magyarország büszkesége viselte néma zúgolódásait a sors ellen, most 
a nemes közbirtokosság tart épületes közgyűléseket, a mikben ollyan 
szépen szónokolnak, restóráinak, mint hajdan a vármegyéken. J. M 



Gyászhirnök jő a királyhoz : 
Orosz fejedelmi herczeg, 
Meg bem pihen, fut mint a vad, 
MeHvet fészkéből kivertek. 4 * 
Földönfutó, bujdosó lett. 
Nincs országa, nincs trónja már, 
Elrabolta az elleiíMg . .'"W m*t> 
Jön á tatár, jön a tatárt 

Véres kardot liordnak körid : 
,Léng a király lobogója, 
A nemesség a hazáért 
Kössön kardot, üljön lóra.' 
„Menjen kedves kunjaival, 
Miránk bizony hiába vár." 
S egyre rémesebben hangzik : 
Jön n tatár, jön a tatár! 

„Eredj fiam, Hédervári, 
A veszély körmünkre éghet, 
Mig lóra ül a nemesség. 
Védelmezd a határszélet." 

Csillagok ragyognak 
Fen a tiszta egén. 
Halovány hold képe fürdik 
A Sajó vizébten. 

Sátorában Béla 
Gondolkozó, méla; 
Majd elalszik, de álmából 
Fel-felriad néha. 

N> m alhatik többé, 
Nem engedi gondja, 
Felül tígyáh s hiveinek 
Almait elmondja : 

„Szárnya nőtt lovamnak, 
S repült gyorsan vélem; 
Mit jelent ez álom? fejtsd meg, 
11 - éges cselédem." 

„Kérdezed királyom, 
Mit jelent cz álom; 
Azt jelenti : í ..1!álban 
Futni fogsz, királyom." 

„Hasadt koronámra 
Siró kuvik>zállott." 
„Azt jelenti, jó királyom. 
Elpusztul országod." 

„Mi zúg olly mogorván, 
Mint dühöngő orkán ? 
Szilaj mének tombolása . . . 
Nézz ki hamar, szolgáin!" 

Kinéz a táborba 
A királyi szolga. 
„Uram, betört a tatáreág 
A magyar táborba!" 

„Hol a kardom, hol van, 
Hadd kötöm fel nyombanI" 
S a vad lárma csak növekszik 
Ottkin a táborban. 

T a l á r j á r a * 

I. 
Sietve mén Hédervári, 
Hogy védve légyen a határ. 
Nem lehet most késni, várni 
Jön a tatár, jön a tatár! 

II. 

III-

Visszatért hónába 
A kegyetlen mongol. 
Magyarország földén 
Lova már nem tombol. 
Itái-merni mindütt 
Átkozott nyomára . . . 
Magyarok Istene 
Tekints e hazára! 

A király is megtér; 
K ü n j csillog szemében, 
A mint szerte pillant 
A puszta vidékén 

Viasza is jő Hédervári, 
Vissza is jó lúhalálbán, 
Lova habos, kardja véres, 
Alig száz vités nyomában. 
„Végünk van, uram királyom! 
Az ellenség, nőként az ár 
Elsodorta seregünket . . . 
Jiin a tatár, jön a tatár! 

Kémül a nép, jajveszékel : 
„Uram irgalmazz népednek!" 
S sötét erdők sűrűibe, 
Barlangokba rejtezkednek; 
Vad erdőkben, barlangokban 
Rajok éhség nyomora vár. 
Erdő, barlang viszhangozza : 
Jön a tatár, jön a tatár! 

Rohan a tatárliad, 
Támad elől, hátul. 
Remeg a fóld, dobog a föld 
Szilaj pnripáktul. 

Zajos harczi lárma 
A léget megrázza, 
Suhog a nyil, peneg a kard, 
Recseg a pajzs, dárda. 

Vadul nyerit, horkol 
Az összerogyott ló, 
Mellette a véres földön 
Hörög a haldokló. 

Dühösebben támad 
A tenger tatárhad; 
„Uram Jézus, uram Jézus!" 
S fut, ki rést találhat. 

Nincs menekvés, nincsen, 
Mindenütt ellenség; 
„Csak a királyt, csak a királyt'; 
S vinak, hogy megmentsék. 

Fut a király s véle 
Egynehány vitéze. 
Nyomban űzi a tatárság, 
Hogy kerítse kézre. 

Rásüt a kelő nap 
Vérpiros sugara 
A menckvő magyar király 
11 dovány arczára. 

Rásüt a kelő nap' 
Legelső sugara 
Hatvan ezer magyar hősnek 
Véres hullájára. 

A sík mohi puszta 
Már többé nem puszta : 
Hatvan ezer magyar hős rajt' 
Mély álmát aluszsza. 

Olly szomorú minden, 
Olly elhagyott, árva . . 
Magyarok Istene 
Tekints e hazára! 

Fekete üszkein 
Sok leégett háznak 
Búsan síró baglyok, 
S farkasok tanyáznak. 
Nem is ismer többé 
Az ember lakára . . . 
Magyarok Istene, 
Tekinto ehazárs' 

Szerte az ut mellett 
Hever egy-egy hulla, 
Temetetlen nyugszik 
Ott, a hol elhulla. 
Ragadozó kányák 
Serege száll rája . . . 
Magyarok Istene 
Tekints e hazára! 

Alig látni embert 
Három vármegyébe', 
S az az egy-kettő is 
Mintha nem is élne'; 
Nincs kényere, nincs, hol 
Nyughatnék, tanyája . . . 
Magyarok Istene, 
Tekints e hazára! 

K 

A kövei mezőket 
Btya gaz veré fel, 
Nincs, Ifi mivelgetné 
Szorgalmas kezével. 
A föld is megsinli. 
Hol a tatár jára . . 
Magyarok Istene, 
Tekints e hazái;.' 

Béla imádkozni 
Térdire borula : 
„Szűnjék meg, oh Lton! 
Ostoraid sulyn'; 
Feledd, hogy é pártos 
Nép érdemes rája. 
Magyarok Istene, 
Tekints e hazára!*' 

Vida József. 

k. é g i k e p e 
V A S GEREBEN-tói . 

A mult, a mult! 
Ne kérdezzétek tőlünk, miért szeretjük ugy a multat; hisz ré

gebben adós felelettel a tonnába, esett féreg, mellynek mai napig 
legkedvesebb eledele a — torma. 

En nem aggódom a jövő fölött, mert azt tapasztaltam, hogy 
a ki megbotlik, a botlás után mindig nagyobbat l ép , de ha már 
benne vagyunk a multak tanulmányozásában, keressünk össze min
den zugot, s buzdításul nézzünk meg néhány régi képet, talán majd 
mégis rájövünk, hogy : de még sem vagyunk ollyan szegények, mint 
tán előbb hittük. 

Gróf Festetics ) fi)örs>. 

A keszthelyi kastély valóságos vendégfogadó volt az öreg ur 
idejében, s nem egyszer történt, hogy a kedves vendéget ollyan út
ravalóval látták el, hogy soha el nem feledte. 

Egyetlenegy ember volt , ki a gróf bőkezűségét mindenképen 
kikerülte, Horváth Ádám, akkor hirneves iró, kinek egyik nevezetes 
kíílonczsége abban állt, hogy a magyar nemzet eredetét egész az 
angyalokig föl akarta vinni, különben pedig minden tekintetetben 
derék, becsületes de rendkívül büszke ember volt. 

Keszthelyt ugyan sohasem kerülte el ; hanem annál inkább 
vigyázott a szóra, midőn a gróf valamit mutatott neki, nehogy azt 
mondja valamiképen, hogy az neki tetszik; mert rég észrevette, 
hogy a gróf valamivel meg akarja lepni, még pedig ollyannal, ;* 
mivel tán örömet okozhatna neki. 

Mindenfelé meghurczolta a gróf, dc Horváth Ádám urain szá
jából ki nem jött egy dicsérő szó, mi a grófnak rendkívül kínosan 
esett, mert majd a hideg kilelte, midőn épen ajándékozni akart, 
mi nála végre valóságos nyavalyává fajult. 

Elmentek a svájezi teheneket megnézni, néhány hétted előbb 
Berzsenyinek épen onnét küldött két gyönyörű tehenet, s a gróf 
azt hitte, hogy a szép állatok között majd csak akad ollyan, melly 
Horváth Ádámnak megtetszik. 

,Látott-e már illyen nagy tehenet V1 kérdi a gróf a különczkö-
dőt, ki egészen elfeledkezett a vigyázatról, s majd nem szájtátva 
nézte a tehenet, s a gróf ezt észrevévén, az hitte, hogy most már 
csak mégis megdicsér valamit. 

„Épen azt nézem, méltóságos uram , hogy nekem van kettő, 
azok mégis nagyobbak ennéL" 

,De ez tizenhat iteze tejet ád ám egy nup ?' mondja a gróf. 
„Nohát mégis jó l véltem, — szól közbe Horváth Á d á m , — 

hogy az enyimek nagyobbak , mert egyik - egyik tizennyolez 
itezét ád." 

A gróf nem vitatta a do lgo t , más tárgyat vettek elő; hanem 
midőn Horváth a sok vendég között elkeveredett épen a lóistállók 
körül,,a gróf elmaradt, s a vendégistállók felé csavarodván, Hor
váth Ádám kocsisát szerencsésen egyedül kapta, s azt kérdé tőle : 

,Hány tehenetek vanV 
„Kettő van méltóságos uram." 
,Hallom igen nagy mind a kettő és j ó tejelök V 
„Roszul mondták méltóságos uram; mert a hónom alatt el

mehet könnyen akármellyik,a tejet pedig ollyan szűken adják, hogy 
pénzért veszszük." 

A gróf megfordult, s látta, hogy Horváth Ádámra nehéz lesz 
valamit rákötni; hanem azért nem esett kétségbe a gróf, és ment 



a ménesistállókba, hol a vendégek mindent végig néztek', minthogy 
volt is mit megnézni. 

Horváth Ádám maga ballagott, tetszettek neki a gyöbvorTi 
lovak, egyenkint dicsérgette őket — magában, s meglátázék rajta, 
hogy a szépet ö is szépnek tartja. A gróf már messziről észrevette, 
s némileg örült, hogy végtére is kifog e makacs emberen. 

,Ugy ugy, csak jó l nézze meg őket Horváth Ádám uram.' 
„Nem is vettem észre, hogy méltóságod itt van." 
.Találja el Horváth uram, mi hibája van a keszthelyi ménes

nek ?' kérdi a gróf a hibánál kezdve, azon gondolatban, hogy Hor
váth csupa ellenmondási viszketegből is dicsérni fogja. 

Horváth gondolkozni kezdett, de hamar észrevette a gróf 
szándokát, s minthogy a keszthelyi ménes sok tekintetben igen 
jeles volt, bajos volt hibát találni ; hanem Horváth mégis tálált 

„ H a épen tudni akarja a gróf, én megmondom.*' 
,Bizony nagy szívességet tesz velem.' 
„Igen kicsinyek!" mondja Horváth, a mint tudvalevő dolog, 

hogy a keszthelyi lovak csak tizenöt markosak. 
A beszédet nem lehetett' tovább folytatni! most a vendégek a 

másik soron visszafordultak, s a grófhoz érvén száz más kérdéssel 
foglalák e l ; hanem azért föltette magában a gróf, hogy azért Hor
váth Ádámnak mégis ajándékoz valamit anélkül, hogy tudná 
honnét kapta, s annélkül hogy visszacserélhetné. 

A gróf nagyon jól ösmerte Horváth Ádám uramnak lovait, két 
óriás párát, mellyet ö az ozorai árverésen vett, tudniillik két jám
bor állatot, melly java kenyerét már Ozoráti megette; hanem azért 
csak elhuzkodták Horváth uram rozzant csézáját, mellynek két 
hátulsó kereke irtóztató nagy, a két. első pedig ellenkezőleg szörnyű 
kicsiny volt. 

Horváthnak azon furcsa szokása volt , hogy valamelly porté
kájától nem igen szivesen vált meg, s igy a két nagy gebe és ódon 
cséza igen ösmeretes volt, s minthogy a csézának lármájára néha 
összeszaladtak az emberek, a lovak pedig a legnagyobb szégyenre 
igen elszenvedték a verekedést, Horváth egy idő óta azon furfan-
góssággal élt, hogy Keszthelyre csak este jött, jobban mondva éjjel, 
— s ugyan éjjel, vagy igen korán el is ment. 

Ezt jól tndván a gróf, föltette magában, hogy Horvátbot ezzel 
tréfálja meg, s ugyanezen czélból megmondá bizalmasabb vendé
geinek, köztük Horváth Ádámnak is, hogy György uapján Keszt
helyen lesz, tehát egy j ó napot együtt tölthetnek el. 

Horváth emberségére fogadta, hogy eljön,'-a mint el is jött, 
pedig már a gróf szörnyen nyughatatlankodott, midőn este tiz óra 
volt, és Horváth Ádám még mindig nem jött 

A keszthelyi káplányok egyike volt a legutolsó vendég, s a 
gróf kérdezvén a késedelem okát, mondja, hogy a szőlők^ kozT be-
tégnél volt. 

,Nem látta Horváth Ádámot jöni ?' 
„Dehogy nem láttam, méltóságos uram,most jön gya log; mert 

a lovak megsülyezték a csézát, és ökröket kellé befogni." 
,A szürkék vannak vele? ' 
„Persze hogy azok!" felel a káplán nevetve. 
,Ugy kell neki,' nevet a gróf, mire a káplán azt mondja 
„Hanem kérem méltóságodat, ne szóljon ám neki; mert nekem hogy majd leszáll, hogy kevesebb legyen a 'teher 

is igen könyörgött, hogy csak a grófnak ne mondjam meg, hogy ö 
megsülyedt 1" 

Egy szót sem szólok !' — igére' a gröf, és egészen fölvidámodva 
ment a vendégek közé. 

Horváth Ádám nagy későn megérkezett, a gróf nagy szíves
séggel fogadta, és a világért sem kérdezősködött, hogy miért ma
radt el olly későre; hanem hogy tervét kivihesse, Kisfaludy Sán
dort kérte meg, hogy n vendéget szeáimel tartsa, s ha lehet tudja 
meg tőle, hogy mikor akar elmenni. 

Két napot igért Horváth, s igy könnyű volt kiszámítani, hogy 
Horváth mikor megyén c l ; azon természetesen nem is kételkedtek, 
hogy az öreg ur megint éjjel fog elmenni, mire most tán még több 
oka volt, mint máskor, mert a síürkék már nagyon megunták a 
járást. . . 

A gróf mindunfalátí szemmel tartatta Ádám bácsit, ki délelőtt, 
délután szorgalmasan lenézett a szürkéftn'ez, hogy elbírják- c még 
azt a bőrt, melly hústalan csontjaikhoz száradt, s nagy örömmel 
látta; hogy a keszthelyi abrak s a két napi nyugalom fog rajtuk 
egy kicsit. 

,No, Ferko. éjfél után készen légy,' mert megyünk.' 

„Hátha majd elakadunk a sárban?" kérdi ató&fif.. 
.Akadunk a manót, — hisz kiheverték magukat; aztán bá ki

érünk a város alól, rft'ajti j o b b utunk lesz.' 
^ A mitit tetszik parancsolni, — veié a kocsis '— hanem csak 

mégis jobb lenné áhí reggelig várni, addig is hevernének valamit" 
,De majd világ csúfjára itt maradok, hogy ugy kelljen k i te ln i 

őket a kastélyból.' , 
Ezt olly mély meggyőződéssel monda' az ur, hogy még azt Ls 

ki lehetne találni a képéből, hogy ezen a két állaton többször rjyjnr 
nem jön el Keszthelyre, csak most'mehessen el rajtuk szerencsésen; 
mert a múltkori megsülyedést nagyon lelkére vette. 

Mielőtt beesteledett volna.Horváth Ádám ur Kocsisát behivatta 
a konyhamester, s addig kihálta étellel, itallal, meg_jíÉ erős b o r i d , 
hogy a gyerekre már á gyertyát is rágyújtották, éa mégsem fog'yo'fr 
el a bora. . 

Jól esett'neki a biztató szó, de ö ríérá'a,'szép'szótól részegedett 
meg; hanem a bortól. E-kképen annyit beszedett á jóból , hogy már 
alig birfa, s egy beszélgető hajdú vezette el az istállóba, hol íum 
messze a két szürkétől szépen lefektette. 

Horváth elbúcsúzott a g'rdftöl, minthogy reggel korán nem 
akart terhére lenni ő méltóságának, azaz hogy ő le nem fekszik; 
hanem majd elszökik éjjel, ha elbírja a két l ó ; azonban a legrosznbbra 
is elszánta magát, tudniillik, bogy gyalog megy. 

Éjfél felé lemegy az istállóba, fölrázza a kocsist nagy nehezen, 
s megparancsolja neki, hogy fogjon be. 

Midőn az ur elment,a gróf lovászainak egyike segített befogni' 
azaz, maga fogta be a lovakat, addig a másik i< némileg eszére jött,' 
s miután a kútnál a vödörből nagyot ivott, annyira kijózanodott, 
hogy a szürkéket meglátta, s elhelyezkedvén, a''kapu aláhajtott. 

Horváth hamar elfoglalta a helyet a kocsin, s a csöndes éjsza
kán megindult azon szorongássál, mi a leheti'! gyalogolás reményé
ben igen könnyen kimagyarázható. 

A két ló sebesen megindult, s Horváth magában azt mondja 
,De csak megvan még ezekben a j ó vér , szegény párákban. 

banem az a nagy sár, az majd megrángatja őket.' 
• A kocsist a külső levegő nagyon megjárván, mindig józanabb 

lőn, hanem megfoghatatlan lön előtte, hogy a két szürke ollyaii 
eszeveszetten megy, 

Azonban saját állapotjának is beszámított valamit, mert'annyit 
tudott, hogy ö többet ivott, mint kellett volna, tehái' hadcí'iQenie-^ 
nek, - - utóbb is ö rá kerül a sor, hogy hátulról tolja a kocsit, mint 
néhány nappal előbb eleven példáját adták. 

.Kinyugodtak magukat a lovak, ugy-e?' kérdi az ur. 
j ,Elég abrakot kaptak" — felel a kocsis rövidebbre húzván a 

gyeplőt, mert a két szürke majd nem röpülni akart. 
.Lassabban menjünk' - mondja az ur egy lejtőn vetődvén át 

fi a sebes menésben majd kipottyant a kocsiból 
( 1Eleget lógom a gyeplőt" — válaszol a kocsis ; de ez'a felelet 

Horvátbnak nnagyon érthctlcn lön, mert bizony régen volt, mikor a 
szürkék után megkapaszkodni kellett. 

A nagy'tunődés közt már a múltkori sárhoz értek, melly esaV 
ollyan nagy volt most is, mint a múltkor, és Horváth azt gondolta," 

.Ferkó, majd én leszállok, igy is könnyebb lesz a kocsi!' F^eikó 
meg akart állni; de mire ezen jő szándékát véghez vihetne1, a* 
sárnak kellő közepén vannak, s a'nagy huzakodás rían' a£ 'oswrt if 
leverte a nagy sárba. 

,Ejnye! . . . panaszkodik'a hu)'— az ostorom a sárba esíjtt.' 
„Vigyen el az ördög, — bószonkodik' a z ' u r , — hol találod 

meg most, aztán meg — mondja meg nagyobb aggodalommal, ho 
gyan megyünk haza ostor nélkül?" 

A szürkék nem álltak meg, hanem méptek a sáron keresztül, 
midőn pedig a szárazra értek, vitték megtrif a kocsit ugy, rntntha" 
lopott portéka lett volna fölkötve hátul. 

, Tekintetes uram!* szólamlik meg a kocsis. 
„Mi bajod van megin t? ' kérdi Horváth Á\lámi 
Én nem tudom mi bajom van •, de én nem tudom már tartani 

a gyeplöt! 
„Nohát ülj hátra, ttidom ugy is, hogy sokat ittál, az a bajod,— 

én meg majd hajtom a lovakat," — lön rá a válasz, s midőn a csere 
meglön, Horváth Ádám lógatni kezdi a gyeplöt, mint máskor 

Erre a lovak megiramodtak, s a meglepett 
nak is kiabált, hogy spgéljen neki 

ur kocsis-
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Mikor megint rendes lépésre hozták a szürkéket, a kocsis neki 
bátorodva kérdi : 

,Tekintetes uram, t a l á n magának is baja van ?' 
Horváth nem tudott, mit felelni; mert [a lovakra kellett vi-

gyázni; de mire hazaértek, már a kezei is dagadni kezdenek a gyep-
lötartásban. 

„Csak j ó a j ó vér!" ismételgeté magában,ámbár némileg mégis 
furcsának találta, hogy akar két napi nyugvás, akar tán valami 
ijedtség igy meglódítson két elaggott gebét ; de minthogy maga 
előtt csakugyan két nagy szürke lovat látott, megint megnyugodott 
a jó térben. 

Hazáig a kocsis végkép kijózanodott, s mikor otthon körül
nézte a lovakat, furcsának tetszett, hogy a szürkék két nap alatt 
annyi húsra vergődtek; valamint az is szokatlan volt , hogy min-
gyárt el nem feküdtek, mint máskor, s a fiu lassanként reszketni 
kezdett, hogy hátha másnak a lovait fogta be részeg fejjel ? 

Reggel a napvilágnál csakugyan látta, hogy más lovakat fo
gott be, de hogy miként téveszthette el, 
azt nem tudta megfogni, annál is in
kább , mert a sok ló közt csak épen az 
Ő tét lovuk volt szürke. 

Kijött az ur is az istállóba, 8 a ko
csis félve kérdé a kémlő gazdát : 

.Tekintetes uram, megismeri-e a 
lovakat?' 

„Mi a patvar, — ijed föl Horváth 
Ádám, ezek a lovak fölfujódtak, csak 
szaladj a kovácsért." 

Á kocsis elszaladt, elhívta a ková
csot ; de a kovács mindjárt látta, hogy 
ezeknek nem ártott meg a futás, hanem 
ezek bármennyire hasonlítsanak is az 
előbbeni lovakhoz; de mégis mások, 
azaz, hogy ki vannak cserélve. 

Eleget tűnődtek a kocsissal együtt, 
hogy ök nem láttak más lovakat az is
tállóban ezekhez hasonlókat. Végre Hor
váth Ádám gyanitani kezdé, hogy bi
zonyosan a gróf tette ezt a tréfát. 

,Mindig az istállóban voltál, tc 
Ferkó? ' 

„Csak mikor enni hívtak, akkor 
nem voltam ott." 

Horváth nem tehetett egyebet, 
mint bevárni, hogyha puszta tévedés a 
dolog , majd hazahozzák a másik két 
szürkét; hanem minthogy néhány na
pig senkisem jelentette magát, egy hét 
múlva Szalabérben nagy mulatság le
vén Horváth Ádám is megjelent ott 
azon reményben, hogy majd csak birét 
hallja a lócserének; de senki sem szólt 
egy árva szót. — Festetics a világért el 
nem árulta magát; hanem utóbb Hor
váth Ádám nem állhatta meg a szót, s 
a grófot egy j ó alkalommal félrehivta : 

.Méltóságos uram, nem akar nekem valamit mondani? ' 
„ A z t , hogy mikor lesz megint Keszthelyen szerencsém?" 
,Mikor a lovaimat elcserélteti méltóságos u ram ' 
„Kisebbeket adjak helyettük?" Kérdi czélzással a gróf. 
,Már látom, hogy méltóságod ott volt a lócserén.' 
„Ott voltam, — mondja némi komolysággal a gróf, — mert 

azt gondoltam, hogy a k i nekem j ó barátom, ha már ajándékot nem 
fogad el, legalább egy pár lovat cserél velem, s minthogy az enyi-
meket kicsinylette, Ozoráról hozattam nagyobbakat. Nos j ó barátok 
maradunk? Kérdi a gróf, — eljön Ádám bácsi Keszthelyre?" 

.Elmegyek, — felel a meglepett ember; hanem ezután nappal 
j ö v ö k el, hogy utóbb még engemet is ki ne cseréljenek.' 

Hlyen tréfái voltak a nagy embernek, ki uraságát csak akkor 
mutatta, midőn j ó barátit, s a tiszteltebbeket uri módon akarta meg
lepn i — Halálos vétek, hogy annak idejében senki sem jegyezte 
föl a nagy embernek tetteit, melly ékből egynek elveszni is nagy
k a r , azért szívesen jegyezgetem mindazt, mit róla tudok. 

A fekete királyné. 

Az is megemlítésre méltó, mikor Horváth Jánost, a későbbi 
székes fehérvári püspököt miként hívta meg Keszthelyre apátnak, 
kit neki volt joga kinevezni. 

A gróf szívesen meghallgatott minden embert; hanem végtére 
is saját esze után határozott, 8 épen ezért választásában nagyon rit
kán csalódott. 

Az apátsággal jár a keszthelyi lelkészi állomás, mindenesetre 
kényelmes helyzet, kivált azon időben, midőn Keszthely virágában 
volt, s az országban nem találkozott hely, hova annyi választott 
ember gyülekezett volna, mint épen Keszthelyre. 

Nem valami nagy csuda tehát, hogy az üresedésbe jövendő 
keszthelyi apátságra innen is onnan is jöttek ajánlatok; hanem a 
gróf senkinek sem adott Ígéretet; de elhatározta, hogy választ oly-
lyant, kit böcsülettel bemutathat az egész vidéknek. 

Álló hat hétig minden szombaton elment hazulról kocsin; de 
senki sem tudta hová, a kocsist pedig hiában kérdezték; mert az 
meg nem merte mondani a szigorú tilalom miatt. 

Később azonban kisült, hogy a 
gróf prédikácziőkra járt, még pedig az 
ajánlott egyéneket sorban hallgatta 
annélkül, hogy csak egyik is gyanította 
volna; mert a gróf egy megviselt ruhá
ban ment a szentegyházba, a kocsist pe
dig a falun kivül hagyta, hogy valami 
képen föl ne tűnjék az ö ottlétele. 

Azonban a szónoklatok nem igen 
tetszettek a grófnak, hanem a néptől na
gyon hallotta dicsértetni a szőlős-gyö-
röki lelkészt, Horváth Jánost, tehát a 
legközelebbi kirándulást oda tette. 

A g ró f sohasem látta Horváthot, 
tehát bizton ment a szentegyházba, s a 
legközelebbi padok egyikénél megáll
ván, hallgatta a beszédet, melly mind
inkább meglepé Festeticset, utóbb pe
dig már könyüi is kicsordulának a 
megilletett hallgatónak. 

Vége lön a szent beszédnek, a nép 
kitódult; hanem a gróf behúzván ma
gát egy nagyon megviselt sárga köpö
nyegbe, mellyben inkább valami olasz 
sajtosnak nézett ki, mint grófnak, meg
várta a lelkészt, midőn az ajtón kiment 
a plébánia ház felé, melly akkor egy 
nyomorult és behorpadt nádas ház volt. 

A mint Horváth kilépett, a gróf 
odamegyen hozzá levett kalappal, és a 
lelkésznek kezet csókolt, mit az megen
gedett azon gondolatban, hogy valami 
szegény ember. 

,Dicsértessék a Jézus neve!' mondja 
a gróf. 

„Mindörökké!" felel rá ihletetten 
a pap. 

,Egy nagyon alázatos és buzgó ké
résem volna a főtisztelendő úrhoz.' 

„Miben segíthetek jámbor atyámfia?" Kérdi Horváth egészen 
meglepetve az ösmeretlen által. 

,fla tudnám, hogy a főtisztelendő ur meg nem veti az én kéré
semet, nagy lelki nyugalmamra szolgálna.' 

„Ha csak megtehetem, megteszem, nekem az szent kötelessé
gem!" Biztatja Horváth az ösmeretlent. 

. .Könnyen megteheti, ha akarja a főtisztelendő ur!' 
„Nem ellenkezik egyházi és emberi kötelességemmel?" 
.Akkor nem is mernék szólni, főtisztelendő uram.' 
„Tehát szóljon, édes barátom." Biztatja Horváth. 
.Fogadjon el tőlem valamit a főtisztelendő ur? ' 
„ A z előbbi föltétel meUett igen, — tehát mit fogadják el." 
,A keszthelyi plébániát és hahóti apátságot I' mondja a gróf 

egész alázatosággal. 
Horváth megdöbbent, s végig nézi az előtte álló embert. 
,EI is felejtettem mondani, — mondja a gróf, hogy én gróf 

Festetics György vagyok Keszthelyről.' 



„S a gróf nekem kezet csókolt?" 
, ö n nekem lelki atyám, és megnyugtatásomat várom.' 
„ S a gróf nem talált alkalmasabb embert?" 
,Hat hét óta keresek mindenfelé, — ma meglelem, — főtiszte

lendő ur ne engedje, hogy hiveim még hat hétig lelkiatya nélkül 
maradjanak.' 

Horváth elfogadá a helyet, s még az napon Keszthelyen voltak. 
Másnap vendégek voltak Keszthelyen, de senki sem gyanitá, mit 
határozott a gróf, ki ebéd alatt poharat emelt, s Horváthot élteté, 
mint hahón apátot. 

Ekkor aztán megmondó, hogy hat hét óta hova ment minden 
szombaton. 

Hasonló dolgokat csak ritka emberek tesznek, kiket a világ 
régóta már különczöknek hí; mert természetesen a majoritás nem 
valami ritkaságokból áll, s a kisebb részt leszavazván: különczöknek 
mondja. 

Az intézeti, valamint a jószágok igazgatói közti versenygéseket 
mindig elsimította; de végtére is ember az ember, s ennyi között 
a hivatalköri féltékenység nem egy visszavonásra adott alkalmat, 

,Tehát méltóságod tud már valamit?' Kérdi a főtiszt. 
„Mindent édes N . . . u r?" 
/Talán roszul van értesítve a gróf u r? ' 
„ A legjobb kutforrásból tudok mindent, hisz G. ur épen most 

volt nálam azon gondolatban, hogy tán ön már megelőzőleg itt 
volt." 

,Tehát most engem hallgasson ki a gróf ur, azért esedezem, 
hogy az igazságot maga mondhassa ki. ' 

„Hisz tudom, hogy önnek van igaza." 
,És ezt hogyan tudná méltóságod, midőn még engem ki sem 

hallgatott?' 
„Egyszerű a dolog, G. ur maga belátta, hogy heveskedett, s 

inkább kész elhagyni, mint igazságtalanságra adjon okot." 
A tiszt meg lön lépetve, s minthogy illyen fordulatot vett a 

dolog, nem akart kis lelkű lenni, s azt monda : 
,Szent a béke, gróf ur, — én is ember vagyok, talán valami

nek én is vagyok oka, — kérem, intézze el a dolgot, hogy többé 
szó se legyen róla!' 

„Jó, — hagyá helybe a gróf, — egy szó se legyen, — maguk 

minek ismét az lett volna következménye, hogy egyik a másik miatt 
kénytelen lett volna megválni az uradalmaktól. 

Ezt a gróf nagyon nem szerette, s mindig résen kellé lennie, 
hogy akar tréfával, akar más valamelly móddal elhárítsa a veszélyt, 
melly vagy az intézetet fosztotta volna meg egy jeles embertől, vagy 
a gazdaságot egy jeles főtiszttől. 

Azonban egyszer már két főtiszt közt annyira ment a keserűség, 
hogy mindkettő kijelenté, miszerint a grófnak jelenti be a dolgot. 

A gróf ezt szerencsére megtudta, s reggel igen korán hivatta 
mind a kettőt, egyiket a kertben lévő nyári lakba, a másikat pedig a 
kastélynak utczáróli részébe; de ugy intézte a dolgot, hogy egyik 
se találkozhassak a másikkal. 

.Kedves N . . . . ur, — mondja az egyiknek, . . . önnek valami 
baja van, mért nem szól őszintén ?' 

A főtiszt meg volt lepve, olly korán fölverték, hogy még gon
dolkodni sem tudott arról, miképen adja elő a dolgot, mit a vádas
kodástól is meg akart különböztetni, s midőn most a gróf már 
mintegy ráczélzott a dologra, az illető a nagy zavarban nem tudta, 
hogy voltaképen miként adja elő a dolgot. 

között legkevesbbé, nehogy <J. elkeseredjék, hisz tudja ön, hogy ö 
nagyon érzékeny ember. 

,Az az : böcsületes ember .'• Mondja N. ur, meghajtván magát u 
grófnak, ki aztán rögtön a kertbe ment, hogy a másik féllel is kial
kudja a békét. 

G. ur néhány perczzel előbb ért a kertbe, s még j ó formán ál
mos vol t ; 8 illycnkor az ember inkább alunni szeretne, mint vala
kire panaszolkodni, azon kivül pedig el nem tudta gondolni, hogy 
a gróf illyen korán miért hivatta olly sürgetöleg? 

A mint kinézett a kerti lakból, látta N. urat is a kapun ki
menni, tehát semmi kétség, hogy a gróf mindent tud; azért össze
szedi magát,hogy benne ne süljön. — A gróf a legderültebb arczczal 
lépett a kerti lakba, s G. ur megelőzni akarván a grófot, ezen kezdi: 

,Bevádoltak méltóságodnál ? ' 
„ A világért sem, arra szavamat adom, tehát elhiheti." 
.Most láttam N. urat a kapu alatt, azt véltem, hogy méltósá

godnál volt fönn.' 
„Igen, nálam volt, hagyá helybe a gróf, hanem egyetlen szó

val sem panaszolkodott." 



,No azon nagyon csudálkozom, hogy engem ne említett volna?' 
Véli a másik sértett fél. 

„Oh igen, ö nagyon is emlékezett önről, még pedig jobban, 
mint ön várná, mert önnek csak érdemeit hozta föl." 

,A tegnapi szóváltás után.' 
„Igen, igen, a tegnapi szóváltás után, — midőn egyik igaztala

nabb a másiknál, — nem gondolják meg saját és családjuk helyze
tét, végre pedig engem, kinek nincs kedve önöktől megválni." 

,Hát ki akar elmenni ?' 
„ ö , — mondja a gróf, — belátja, hogy önnek igaza van, s in

kább hátrálni akar, mint az ön érdemeit kétségbe vonja." 
A tiszt megilletődve állt, utóbb könyüit törlé, végre azt monda 

a grófnak : 
,Bocsásson meg a gróf, — ha az elmegy, ugy én sem maradok!' 
„Tehát megbékélnek önök?" 
,Ezer örömmel! ' válaszol a meghatott ember. 
„ U g y szent a béke; hanem ezen jelenetről egy szó se legyen 

közöltök, — a mit nekem mondanak bizalmasan, arról nem lehet 
egy harmadiknak szólni." 

Ezt is elintézte volna, s a két jeles, de szenvedélyes ember egy
más érdeme iránt figyelmesebb lön, s el sem hitték volna, hogy a 
gróf ügyeskedése hozta ki őket a zavarból. 

Hány illyen aprólékost hallottam én elbeszéltetni a grófról; de 
ez már olly régen volt, hogy a gyermeki gondatlanságnak mitsem 
róhatok föl azért, hogy nagy részét mégis elfeledtem; de a mire 
emlékszem, hiven följegyeztem. • f >i•\i ' •t• • küvr lkr l th . ) 

Fekete világ. 
Elbeszélés, irta J Ó K A I M Ó B . 

Czélja e kis munkának azt bebizonyítani, hogy mikor egy ere
detileg miveletlen nép, melly különben hajlamánál fogva minden 
szépre és jóra képes, a mivelődést abban keresi, hogy más polgária
suk népek külső szokásait majomkint eltanulja, s külsőségekben 
akar hozzájuk hasonlítani, a helyett, hogy saját nemzeti jellemét, 
ősi szokásait, nyelvét megtartva, ezeknek az alapján iparkodnék va
lódi miveltség után törekedni; akkor az illyen nép mindent vesz
tett, és semmit sem nyert, eladta a napot, vett az árán holdvilágot, 
tudatta* név helyett cserélt bolond nevet. 

Mindezeket én itt szép hegedüszóbao elfogom mondani : — a 
kinek-fülei vannak<áthallásra, hallja meg 

I, szakasi . A fekete királyné. 

Tudjuk jól , mit jelent nyelvünkön ez a szó : „fekete angyal?" 
Azt a gonosz földalatti rémet, aat a minden jók ellenségét, a 

kitől az Isten őrizzen meg bennünket. 
Arra pedig nem gondoltunk, hogy lehetnek emberek, népek, 

egy egész világrész lakói, kiknek joguk van az angyali szépséget 
i'.ry rajzolni magokban : magas délezeg alak, fekete arcz, melly 
fénylik mint az aozél, és sírna, mint a bársony; sötét, villámszóró 
szemek, izomtői dagadó karok; gömbölyű vállak, miknek fekete
sége a hollókat megszégyeníti, és hozzá a négy ragyogő szárny. 

Tehát van egy egész világ, a hol az angyalokat a legtökéletesebb 
feketéknek képzelhetik, föltéve, hogy ott is a szép hölgyekről veszik 
az angyalok mintaképét. 

Égv a miénknél sokkal boldogabb világrész az, Afrika, hol a 
szabó és czipész-mesterség még egészen ismeretlen, hol a férjeket 
nem ejti kétségbe a változó divat, a hölgyek minden piperéje egy 
sor piros gyöngy a sima nyak körül s tarka tollakból, finom pál-
marostból szőtt rojt-öv a karcsú derékon. 

Hnl minden gazda háziúr, minden férfi földesúr, minden leány 
férbez megy annak idejében. 

Hol az édesanya fold, melly nekünk már csak mostohánk, in
gyen j ó kedvéből' terem mindent, a hol virág tövében, fa tetején 
kész kenyér terem, az embernek csak a megsütésével van gondja, 
hol erduszámra nő a kávé, ananász és narancs, mint nálunk a ka
lendárium 

Hol a költő agyában, ha vers támad, metsz magának egy bám-
busznádat, sipöfcsinál belőle, elfújja rajta kedvesének a notat, nem 
küldi a lapszerkesztőknek, hogy nyomtassák ki az újságban. 

Hol ha panasza van egy embernek a másikra, elvégzi élőszó
val és ököllel, nem keres érte prókátort és törvényszéket. 

Hol a bort, az édes mámor italait nem a kocsmáros méri, ro

vásra; csak a pálma oldalát kell megfúrni érte, az okos fa ád an
nyit, a mennyit elégnek talál. 

Ez egész boldog világrészben csupa fekete emberek laknak. 
Egyik jobban megközelíti a tökéletességet a fekete színben, másik 
kevésbé, de mindnyájan megegyeznek abban, hogy a fehér szín 
nem is szín, hanem betegség jele. 

Hány, meg hány millió lehet e fekete lelkek száma, azt senki 
sem mondhatja meg, mert e világrész belsejébe még eddig senki 
sem hatolt; a legjártasabb utazók alig voltak ötven hatvan mér 
földnyire a tengerparttól; vasutak és gyorskocsik még itt tervben 
sem léteznek; utazás csak a gólyák dolga. 

Es pedig ezek is emberek, miként mi. A kik örülnek és szo
morkodnak, amazt többet, emezt kevesebbet, mint mi, a kik tudnak 
szeretni és gyűlölni, erösebben, mint mi, a kiknek szive lelke olly 
képes minden nagyra és nemesre, mint a mienk és a kikről még' 
nem tudhatjuk, váljon egy késői időben nem ők lesznek-e a világ 
urai, mikor már minket saját bűneink és gyöngeségünk lesöpört 
a földszínéről? ( P „ i y , . , . . . , 

J á n o s ffazda. 

Vasárnap délután volt. Vígan szólt a zene a helység korcsmájában, fél 
falu oda sereglett, ugyancsak járták a győriest, mert az az átkozott Jani 
Ferkó úgy talp alá tudja húzni. János gazda a háza előtt üldögélt egy kis 
gyalog széken, s hátát az ágasnak vetve olly figyelemmel olvasott, hogyha 
ágyút sütnek is el füle mellett, még sem pillant fól. Egy nagy zöld táblá
kon vv a kezében, nagyon szeretheti a mi benne van, mert szomszéda Bagai 
Mihály másodszor kivánt neki jó estét, még sem mondott egy szíves fogadj 
Istent. 

Adjon Isten jó estét harmadszor is! — kiáltá Bagai Mihály. — János 
bácsinak trombitával kell fűiébe köszönni. Talán valami szép dallos könyv, 
vagy valamelly szép istoria az a mit olvas, hogy úgy bele merült? — tevé 
hozzá kíváncsian. 

— A dal, és szép történetes könyv is jó hébehóban, mert felderiti a lel
ket, képezi a szivet s nemcsiti az erkölcsöt : de a mit én most olvasok, sokkal 
feljül áll amazokon, különösen hasznos voltánál fogva, mert annak tudása nél
kül a mi e könyvben foglaltatik, nem eszünk becsületes kenyeret, és nem 
lesz tisztességes ruhánk. — feleié János gazda. 

— Dejszen könyvből nem sütünk kenyeret, s nem csináltatunk felöltőt — 
monda Bagai Mihály. — Jobb bizony ha eljön kegyelmed is a csapszékbe, 
s iszunk egy kancsó bort, hiszen a Iri egész héten izzad, megérdemel egy 
korty bort. 

— Az is igaz! én is magamhoz vettem már a részemet, de itthon, mert 
igy olcsóbbért jobbat iszom — monda János, gazda, — s a mellett józan fő
vel mulatok is, ebből a jó könyvből. 

— Mi légyen hát az a jó könyv, a miből annyi szép dolgot lehetne ta
nulni? — 

— Ennek a neve „Falusi Gazda" mellyet Pesten Fényes Elek uram és 
több tudós urak irnak, a kik értenek a gazdálkodáshoz, s jegyző urunk meg
hozatta, mert csapa ajándék olly olcsóság. 

— Ugyan hogy vesztegetik, ha már olly szörnyű olcsó ? — kérdé Bagai 
Mihály kiváncsian, azt gondolván hogy egy iezczebor árú lesz az egész könyv. 

— Két forint harmincz krajezár ezüst pénzben. — feleié János gazda. 
— Hjult' méreg drága az, ki győzne arra keresni! — 
— Igen ám! de évenként nyolez illyen fűzetet kap az ember azért a 

potom pénzért, — biztatá János gazda szomszédját. 
— Még akkor is sok, szegény ember nem győz annyit keresni. 
— Mennyit iszol meg öcsém! ha most a korcsmába mégy? — kérdé 

János gazda. 
— Már miért kérdi azt? Hát egy iceze bort, s ha kedvem csucsorodik, 

vagy jó pajtim akad, kettőt, — feleié Bagai Mihály, s negédesen egyet rán
tott fél vállán fityegő felöltőjén. 

— No látod öcsém! az egy ezüst huszár — azóla János gazda. — Sze
rezz magad mellé egy jó pajtit, ki szinte megfogadja hogy négy vasárnap nem 
megy korcsmába, s igy ketten megkíméltetek nyolez húszast, mennyi elég 
arra bogy együtt előfizessetek a „Falusi Gazdára"; és higyjétek nekem, en
nek egyszeri olvasása több gyönyörűséget szerez, mint egész évi borozástok. 

- - Igen ám! kegyelmed olvasott ember, de mi nem értjük meg a nyel
vét — ellenveté Mihály. 

— Az a ki fogásod se legyen. Ülj le mellém ide a padkára, majd olva
sok én előtted nchány sort, magad itéld meg, váljon megérted-e? Itt az elő
járó beszédben Kenes^ey Kálmán ur azt tanácsolja, hogy mi falusi gazdák is 
olvassunk, tanuljunk, s gazdaságunkat javítani igyekezzünk. Nézd csak' ho
gyan int bennünket — monda János gazda, s orrára csiptetvén pápaszemét, 
következőt olvasá a Falusi Gazdából : „Szeresd hazád földét édes hazám
fia! miveld szorgalmasan és józanul, ne engedd azt uzsorások kezére jutni, 
mert csak igy fogsz legszentebb hármas kötelességednek eleget tenni s melly 
kötelesség hazád fejedelmét tisztelni, hazádat szeretni, ön magad, s ön ma
gadban családod jólétét előmozdítani int. Igy 1.-szesz hfí polgár, jó hazafi, és 
derék családapa. 

Ha szorgalmas, takarékos; és értelme? gazda vagy. országfejedplmcd 



iránti kötelességednek feleLz meg, mert képes vagy lefizetni tartozásaidat, 
mellyeket a kormányzat közszükségei minden egyes polgártól megkívánnak. 

Ha szorgalmas, takarékos, s értelmes gazda vagy, hazád iránti köteles
ségednek felelsz meg, mert iparkodásod által a haza szent földének reád bí
zott részecskéjét teremted virulóvá, gazdaggá, s igy közvetve a köz bőséget, 
jólétet emeled, s ha minden ember hozzád hasonlóan dolgozik, felvirágzik az 
egész hon. 

Ha szorgalmas, takarékos, értelmes gazda vagy, önmagad, s családod 
iránti szent kötelességednek felelsz meg, mert Isten nem azért adott neked 
józan világos észt, ép kezeket, és lábakat, s mellé földbirtokot, hogy henyélve 
éld le pipaszó mellett napjaidat; hanem hogy értelemmel, szorgalom, türe
lem, és fáradsággal miveld birtokod, hogy gazdatársaidnak élő példaképe 
légy" No öcsém! hát megértetted mit mond ez a kis könyv ? — tevé hozzá 
kérdőleg. 

— Már ezt akárki fia megértheti — monda Bagai fejével is rá ütve. — 
Hát még mi van benne tanúságos? — 

— Egy földbirtokos elmondja micsoda gazdálkodási rendszerrel tette 
virágzóvá sivatag birtokát. Hosszasan és értelmesen elő van benne adva a 
kukuricza czélszerü termesztése. Nézd csak mennyi rajz is van hozzá. Egy 
másik ur azt tanácsolja ne tüzeljük el a szalmát, mert az drágább mint a fa, 
mert a szalmából trágya lesz. Egy szép falusi birtok van benne megismer
tetve, mellyet példányul vehetünk magunknak. Igen szép tanúság van benne 
a trágyáról, mint a fóld zsírjáról. Lehet belőle sokat tanulni a szarvas-mar
hatenyésztést illetőleg. Tanit a méhtenyésztéaről is 

— Bizonyosan a lelkész ur is ezt olvassa, azért van olly sok méhkasa 
. . . . közbe szólt Mihály, 

— Nem ebből tanult ő, mert ez a könyv csak most indult meg, de annyi 
bizonyos, hogy a lelkész ur is sokat olvasott, mig oda jutott, a hol most van 
'.. . feleié J ános gazda 

— A gyümölcsfatenyésztés is nagyon elvan hanyagolva nálunk, ebből 
azt is meglehet tanulni, hogyan kell a fát nemesíteni. 

— Ejnye mi a patvar! hiszen az mind ollyan dolog, a mit nekünk is 
szükséges tudni. De ha már igy van, akkor én is előfizetek ám, nem kell ne
kem társ, legalább minden könyv a házamnál marad, s még gyermekeim is 
hasznát veszik. Valahogy majd csak kiheverjük az árát, hiszen 2 ft. 30 kr. 
nem a világ — monda Bagai Mihály, és kezébe vévén a „Falusi Gazdát" kí
váncsian lapozgatá azt. — Lám pedig akár hol kukkantok bele, mindenütt 
megértem. No én bizony megszerzem, csak azt nem tudom hogyan kell elő
fizetni. 

— Az nem nagy bökkenő. Két forint harmincz krajczárral elmégy a 
jegyző úrhoz, s azt mondod neki, fizessen elő számodra a „Falusi Gazdára" 
s az egy papirosba bele pecsételi a pénzt, s felteszi a postára illyen czimmel, 
á „Falusi Gazda" kiadó hivatalához, egyetem utcza, 4. szám. Belől pedig 
csak annyit ir: „ A Falusi Gazdá"-t tessék megküldeni érdemes Bagai Mihály 
fóldmivesnek Agarán át, Kövesre," s rendesen kapod a Falusi Gazdát — 
magyarázgatá János gazda, az ujságrai előfizetés körüli eljárást. 'KM 

" — Kegyelmed felnyitotta az én szememet. Nem is megyek én a korcs
mába : hanem látom az utczaajtóban pipázik jegyző urunk, egyenesen ahhoz 
tartok, s megkérem hogy fizessen elő a „Falusi Gazdára" — monda Bagai 
Mihály, s ugy tett a mint monda. ^ -^J S9L Borosa M. 

T e m e s v á r . 
Egyik legnevezetesebb városunk képét mutatjuk be ismét'ol

vasóinknak. Statistikai leírásához, mellyet Fényes Elek leghitele
sebb és kimeritöbb ismertetése után közlünk, részünkről még azt is 
hozzá kell tennünk, miszerint Temesvár lakossága minden hazai 
vállalatnál, különösen pedig irodalmunk pártolásában a legelsők 
között említendő. 

Temesvár, kir. város, Temes vármegyében, s fővárosa a mos
tani Szerb'Vajdaságnak és Temesi-bánságnak, Szegedhez keletre 13, 
Pesthez 37 mfd távolságra, lapályos vidéken, mellynél fogva leve
gője nem a legjobb, s a lázok nagyon uralkodnak. Különben egy 
vala a legcsinosabb s legszebb városaink közül, de az 1849-ki os
trom alkalmával igen sokat szenvedett. Áll t. i. Temesvár magából 
•A belvárosból, egy várból és külvárosokból. A vár és belváros kö
röskörül kőfallal és erős sánczokkal van bekerítve, minélfogva az 
osztrák birodalom első rangú erősségei közé soroztatik. Külvárosai 
közt legszebb a Józsefváros. Itt megy cl a Béga bajózható csator
nája, melly a város kereskedését igen előmozdítja; söt az ivóvíz is 
ebből vezettetett csöveken át a városba. Temesvár székhelye a szerb 
vajdaság és temesi bánság polgári és katonai fökormányainak, a fö 
felebbviteli és megyei törvényszéknek, egy kincstári igazgatóság
nak, föpostahivatalnak, a csanádi romai kath. püspöknek, káptalan
nak és seminariumnak; a temesvári n. e. óhitű püspöknek. Van itt 
továbbá kath. lyceum és gymnasiura, polgári és példányiskola, szin
ház, só-, harminczadhivatal, takarékpénztár, stb. Kórházai közül az 
irgalmas barátoké különösen kiemelendő. Népessége a városnak 
1848-ban 29,081 lélek volt. Legtöbben vannak köztök római katho-
likusok, aztán n. e. óhitűek; de az itt egyesült reformátusok és 

ágostaiak üsszczeu usak600főre mennek; s a héberek is majd meg
közelítik c számot. Nyelvet illetőleg nemetek, szerbek, oláhok, ma
gyarok. Mindenik hitfelekezetnek helyben van papja és temploma. 
A kézművesség és kereskedés itt igen virágzó; a liégán levő mal
mok hires lisztet őrölnek; van egy bőr , stearingyertya, szivar és 
vegytani termékgyár (ez utóbbi Mehalán), több posztós és tímár. 
Fő kereskedési ezikkek a gabona, liszt, szilvapálinka, méz, viasz, 
gyapjú, nyersbőr, szarvasmarha és sertés. — Temesvár I. Károly 
idejében már nevezetes város volt. 1413 . Hunyady János várat 
épittete, s azt jó l megerösité. Kinisi Pál temesi bán és parancsnok 
itt lakott; Dózsa György pedig a fellázadt parasztok vezére 1514-
ben ugyan itt Báthori István és Zápolya János által megveretvén, 
borzasztó kínzásokkal végeztetett ki. A törökök 1552-ben Loson-
czy várkapitánytól a várat capitulatio erejénél fogva elfoglalván, ma
gukat benne annyira megfészkelték, hogy csak 1716-ban vehette 
azt vissza Eugen herczeg igen elszánt és kemény ostrom után. 

A. Jégveres ellen kölcsönösen biztosító m a g y a r 
egyesületről . 

Hl. 

ígéretet tettem volt e lapok 26-ik számában, hogy az olvasó kegyes 
engedelmével azon párbeszédet is közlendem, melly köztem és Zs. F. p—i 
lakos közt szállásomon folyt, szavamat beváltom, s azt szóról azóra ide 
igtatom. 

Szegény egyszerű falusi barátom! Te azon egyenes földről, mellyen 
jársz, egyenesen szobádba lépsz; mig nekünk nagyvárosi szegény emberek
nek madáréval egy a sorsunk; magasra kell felvergődnünk, míg kisded fész
künkbe jutunk, s te alólról felfelé tekintve igy gondolkozol: „ugyan micsoda 
nagy úr lakozhatik abban a szédítő magasságban ?" 

Midőn szobámba értünk két emelet lépcsői átlépdclése után, azonnal 
székre vetettük magunkat a nagy fáradságnak miatta. 

— Ejnye de fölvitte az Isten a tekintetes úr ügyét— monda p —j (isme
rősöm — de én azért még sem szeretnék naponként illytnagasra mászkálni — 
tevé hozzá rögtön egyre pihegve. 

— Kivan, édes barátom I a jégverés ellen kölcsönösen biztositó iutézet--
ről bővebb tudomást szerezni, hallgassa tehát — kezdem a beszélgetést, miu
tán az én tüdőm is kitágult. 

— Mielőtt tovább menne a t. úr! mondja meg nekem, miért neveztetik 
a magyar egyesület kölcsönösen biztositónak ? kérdé Zs. F. 

Én. Vannak hazánkban idegen biztositó intézetek is, mellyeket rész
vényesek á l l í t o t t a k fel. Ezek sokkal nagyobb biztositási dijt követelnek,mert 
nyerészkedés a föczéljuk, mint minden részvényes társulatnak,és ez igen ter
mészetes, mert senki sem hevertetheti pénzét valamelly vállalatban, a nélkül 
hogy az nyereséget hozna neki : hanem a biztositóknak áll kötelességükben 
megvizsgálni s végére járni, mellyik intézet olcsóbb és czélnnk megfelelőbb. 
Ha mindazon magyar gazdák, kik a különböző intézeteknél biztosítatják 
vetéseiket, a kölcsönösen biztositó magyar egyesületnél biztositatnák, akkor 
határozottan több hasznot húznának, miután ezen egyletnél a nyereség nem 
egyes részvényesek közt osztatnék el, hanem a kárvallottak közt, kiknek tel
jes kár m e n t e-i íé.-i lehetne adni, - a maradékból idővel olly alaptőke szapo
rodnék, hogy a díjakat is le lehetne szállítani. A magyar egyesületnek egyéb 
intézetek fölötti előnyei következők ; 

1. A tagok igon mérsékelt díjakat fizetnek. 
2. Utólagos fizetésre semmi körülmény közt sem köteleztetnek. 
3. Folytonos biztosításoknál még díjengedményt is nyernek, például 

második évben 3 , harmadikban f>, negyedikben 9 és ötödikben 12 száztóli 
engedtetik el a biztositóknak. 

4. Ezen intézetnél a tagokat önérdek, vagy haszonlesés nem vezérelvéi), 
károsodás esetében a becslés részrehajlatlanul történik; és a károsodott sem
minemű becslési költségeket nem fizet. 

5. Ezen intézetnél a legkisebb kár megtéritetik stb. 
És hogy ezen kötelességek- és Ígéreteknek pontosan megfelelhessen a 

kölcsönös egyesület, múlhatlannl megkívántatik, hogy a résztvevők száma 
minél nagyobb legyen. Ne várjon tehát egyik földmives a másikra, ne halo
gassa naponként önmaga s családja iránti legszentebb kötelessége teljesité-
sét;hanem járuljon mindenki közös erővel ezen hazai intézetgyámolitásához, 
s bámulatra fogja ragadni az eredmény, mellyet egy kölcsönösen biztositó 
egyesület eszközölhet, a mellett idegen nyerészkedők zsebébe szivárogni 
szokott roppant pénzmennyiség szegény hazánkban marad. 

Ó. Azt mondja meg nekem, t. uram! mennyit kell fizetni, ha például én 
bele akarnék lépni abba az egyesületbe, már teszem a jövő évre, mert az idén 
mindenemet elvette az Isten ? 

Én. Példával felelek kegyelmednek, hogy jobban megértse. Egy fold-
mivelőnck van 8 holdja búzával, rozszsal és zabbal bevetve a reményi 

20 mérő búzát, ez 5 pgő forintjával számítva 100 ft,. 
30 mérő rozsot „ 3 „ „ „ 90 ,„, L t l r ^-'; 
40 „ ,, 1 ft. 20krral 4 0 . , - - V>4»3p 

reményi tehát összesen : 230 ft. 
értékű gabonát, ha vetése menten marad a jégveréstől. Ha most minden este 
nyugodtan akarja fejét lehajtani, s minden reggel biztosan akar munkájához 



fogni, biztosítsa a kölcsönös magyar egyesületnél, és száz forinttól 2 ttot szá
mítva, fizet a fentebb előszámlált veteményekért 4 ft. 36 kr. Ha pedig földjei 
olly szerencsés határban feküsznek, mellyet nem igen jár a jég, 8 tíz év alatt 
legfeljebb egyszer vert el : akkor száz forinttól nem két forintot, hanem csak 
1 ft. 30 krt; és igy összes veteményéért 3 ft. 27 krt fizet. 

Egy másik toldmives bír 200 holdat, melly búzával, rozszeal és dohány
nyal van bevetve. Ha a magyar kölcsönös egyesületnél biztosítatni ki-
váiija. fizet 

1000 mérő búzáért . . 4 ft. 30 krjával számítva 4500 ft. 
1200 „ rozsért . . 2 „ — ,. „ 2400 „ 

100 mázsa dohányért 7 ,, — ,, 700 ,, 
tehát összesen : 7600 pft. 

értékért 138 pftot száztól 2 ftot számítva a búza és rozsra; és 42 ftot a do
hányért 6 ftot számítva száz fttól.Ha pedig olly határban fekszik a200 hold, 
mellyet nem igen látogat a jég : fizet 103 ft. 30 kr. a búzáért és rozsért B 
35 ftot a dohányért, tehát Összes értékeért 138 ft. 30 krt. 

0 . Bizony szép az mind, a mit t.uram! beszél, vajha elébb tudtuk volna, 
de a jó vezető nélkül való tudatlan nép ollyan ám, mint a pásztor nélküli 

nyáj. Nekünk nem használ már, többi atyánkfiai is maholnap aratnak, azok 
sem örömest vetik ki pénzüket erre a pár hétre. 

Én. Balul okoskodik, édes barátom! Addig, míg a vetemények szabad 
ég alatt vannak, mindennap veszedelemre viradnak. Egy maroknyi felhő, s 
meg van hiúsítva a szántóvető reménye, s hiában csorgott egéaz évi fárad
sága, verejtéke. Hányszor megesett, hogy a gazda arany kalászokkal gazdag 
főidére kiment aratóival, és míg egyik végén javában dolgoztak, jött egy ter
hes felhő és semmivé tette gazda és arató kenyerét. 

ó. Tökéletes igazsága van az úrnak, de a szegény embernek annyi a 
kiadása és jövedelme olly csekély, bogy megvakarja a fejét, ha ennyi pénzt 
egyszerre ki kell adnia. 

Éit. Épen azért, mert olly sok a szegény ember kiadása és olly kevés a 
jövedelme, szükséges biztosítani azon kis terméét, mellytől a szántóvető élete 
függ. De meg ba minden szántóvető biztosítatná vetését a kölcsönös intézet
nél, akkor meglehet, hogy száz forinttól nem két forintot, hanem csak 20 kr. 
pengőt kellene fizetni. É B ez az, a mit lakostársai fejébe verjen kegyelmed. 

(). Úgy fogok cselekedni, amint kegyelmed mondta, mihelyt Isten baza 
vezérel. Most Isten oltalmába ajánlom mind közönségeBen. Baross M. 

T Á R 
E r d é l y i l e v e l e k . 

; ///. Népfajok. 
A Lcopoldi hitlevél által biztosított ősi alkotmánynál fogva három tör

vényes nemzet volt Erdélyben : magyarok, székelyek, szászok; kiknek jo
gaik, kiváltságaik s törvénykezési gyakorlataik egymástól lényegesen külön
böztek. E három nemzet sajátlagos érdekeit szabadon vállasztott követei 
által egy hongyülésen képviselte. Mindenik saját nemzeti pecséttel birt, s ha 
olly törvény hozatott volna, melly bármellyik nemzet jogában csorbulást ej-
tende, az, midőn a törvény megerősítés végett az uralkodóhoz felküldetnék, 
pecsétjét megtagadhatá, s igy ránézve káros törvény nem keletkezhetendett. 
Az országgyűlésen a vitatkozás magyar nyelven folyt, s magok a szász kö
vetek is magyar nyelven szónokoltak. 

Mig ez ős institutiókat a forradalmi viharok el nem sodruk, a magyar 
nemzetiség kihalásától nem lebete tartani; mert a hon minden értelmes tag
jának a nyelvet tanulni érdekében álla, s beszélni büszkeségének tartá. 

Most azonban midőn az Összekötő kapocs szétpattant s mindenik népfaj 
saját maga körül kivan tekinteni, s nemzeti érdekeit érvényesiteni, most mi
dőn a kormányi összeírásból élőnkbe táratik, bogy Erdély 2,073,737 számú 
népességéből fajunkra csak is 535,888 lélek esik; s hogy a románfaj, mellyet 
a törvényes nemzetek sorába be sem számítottunk, 1,226,998-ra terjed; most 
mondom mikor Borsunkra hagyatva, minden felől multunk nagy romjait lát
juk, s támasz nélkül egyedül érezzük magunkat, lehetetlen fajunk népességi 
számának élőnkbe táratán meg nem döbbennünk, s jövőnk felől komoly ag
godalmat nem táplálnunk. 

Illy érzésektől áthatva írtam e lapokban : „Nemzetiség" czim alatt meg
jelent czikkemet; a történet, fenálló vár- és templomromok, s a haza jelen 
népességi telepzetéből világosan kimutatván : hogy Erdély a vajdák és nem
zeti fejedelmek idejében, tömeges magyar fajtól volt benépesülve elannyira, 
hogy a nemzet zöme és döntő ereje itt központosult, s az idegen elem a ma
gyarság mellett fel sem tűnt. 

S midőn jelen leapadt létszámunkra tekintettem, ngy vélem jogszerűn 
kiáltottam fel : hová lett Erdélyből a hatalmas magyar elem? mi által apadt 
le ennyire a nemzet túlnyomó száma? s hogyan lehetne a Maros, Sajó és két-
SzámOB gazdag térségein, mellyeket csak egy századdal elébb tömeges ma
gyar falvak leptek el, a még fenálló kevés magyar falut az eloláhosodástól 
megmenteni, szóval a vármegyéken a haldoklani kezdett nemzetiséget vissza-
teremteni ? 

És ezen kérdést annyira fontosnak e a nemzet életével összeforrottnak 
tekintettem, hogy megvallom midőn a „Magyar sajtó"-ban Dózsa Dániel Er
dély egyik jelesebb publicistája erdélyi nemzeti múzeum és tudóstársatág ala-
pitátára hivta fel a nemzet adakozását, fájdalmas sóhajjal kérdeztem: „mit 
ér muzeumotok, mit ér tu dós társas ágtok, ha elhal ha kivész a nemzet?" 

D. D. begyén hordozta felszólalásomat mind addig mig közelebbről gr. 
Mikó Imre Kolozsváratt fényes palotáját, még az országgyűlés által tervezett 
nemzeti múzeum helyiségéül nagylelkűen felajánlotta. Ezen nagyszerű áldo
zat által a nemzeti múzeum alapja megvettetvén, D. D. a „Magyar sajtó" 
májusi számjaiban : „Nevelés Ugye Erdélyben" czim alatt egy czikk sorozatot 
kezd meg, s oldalvágást intézve érintett czikkerare igy szol: „ A nemzet ci-
vilizatiójának a legfelsőbb s legalsóbb regióban egyszerre kell haladnia s na
gyon nevetséges politikus az, ki azt ajánlja országának, ne beszéljen addig 
múzeumról, tudományos egyletről, mig a hátszegvidéki havasi román nem 
küldi iskolába gyermekeit, s ne tanuljon addig senki az államban csillagásza
tot vagy bölcseségtant mig a kondás fija nem tudja az abc-ét." 

Minő félrecsavarás! Minő elferdített idézés! Ugy vélem a magyarság 
kihalásával nem áll kapcsolatban a hátszegvidéki román gyermekének isko
láztatása. Gondoskodnak a román fajról, egymásra állnak fel iskoláik s val
lásos intézeteik.Nekünk kell vigyáznunk: hogy Bcartbanemaradjunk. Nem szól
tam én a románok iskoláztatásáról, de főiskoláink megbukását s az egyhá
zak s falusi iskolák elhanyagláaát, s e miatt a nemzet lassú kihalását igenis 
emiitettem, s épen az fájt, hogy nincs hol bölcseségtant s csillagászatot ta-

H Á Z . 
Inuljunk, s ezen intézetek visszateremtését s ezek által a nemzet kihalásának 
megóvását moat is legelső nemzeti kötelességnek hiszem és vallom. Ne értsük 
félre egymást s mindenek felett ne tekintsük felületesen a dolgokat, százakra 
megyén mint mult czikkemben érintem Erdélyben az elolábosodott magyar 
egyházak száma. Csak Deézs környékében, mint legközelebbről számba vet
tem, 22 desolata eklésia, elpusztult egyház van, hol többé magyar nyelven 
nem dicsértetik az Isten. Az egyház kerület egész fele része eloláhosodott, s 
félszázad alatt jelen állásban hagyatva, el fog az egész. S ez állapot van a 
vármegyékben mindenütt, 

A székely földet és a Szilágyot nem féltem s D.D.Makfalván a székely 
föld közepén azt hiszi,a nemzet most is régi erejében van; de ha eljöne a me
gyékre s megtekintené az egymásután kihalt magyar helységek csoportozatát, 
bizonyosan velem együtt azon bitre jöne : „a nemzetnek legelső kötelessége 
önmagát a végenyészéstől biztosítani s ide kell irányulni legelsőben is min
den törekvésnek minden áldozatnak. Vettessék meg az alap s könnyű lesz az
tán fényes falakat építeni." 

Egyes hazafi áldozatából megalapult a nemzeti múzeum. Lesz hová le
raknunk régi nagyságunk romjait. 

A nemzet további figyelmét vesse Önmagára s találjon módot és eszkö
zöket, miknél fogva a halotti lepelt, mellytől félig bevonva áll, magáról le
téphesse B hajdani életerejét B virágzását visszanyerhesse. 

Ha vagyonunk akkora lenne mint lelkesedésünk, felsőbb és alsóbb régi
ókra egyformán szórhatnék áldozatainkat, s léteit adhatnánk mind azon in
tézményeknek, mellyek nemzeti büszkeségünket megilletnék. Jelenleg azon
ban midőn elfúhatjuk ; „Nem ugy van most mint volt régen, nem az a nap
süt az égen," való és a nemzet jövőjét magában rejtőczélokra kell felbinunk a 
közáldozatot. Nem pengethetünk a régi húron, mert elfogyott a nóta! 

Midőn saját nemzetiségünk visszateremtését sürgetem, nem akarom a 
többi népfajokat sérteni, sőt mindeniknek saját jogát őszintén elismerem, 
nemcsak, de kijelentem, hogy rosz és vétkes hazafinak tartom, ki bármelly 
nemzetiség ellen gúnyos vagy izga szavakat basznál. Mi magyarok, szászok, 
románok, kik ős idők óta egy földön egy égalj alatt lakunk, s különböző 
képpen rokon u h u n k , nem lehetünk egymás ellenségei; nekünk testvér kezet 
kell fognunk, ez a mi valódi érdekünk, ebben rejlik mindenikünk igaz jövője. 

Honnan nem tehetem, bogy a „Kolozsvári közlöny"-nek az idegen nép
fajok irányában tapintatlan eljárását nyilvánosan ne rosszaljam. Már a leg
első szám irányczikkében irja a szerkesztő : „ A mi elsőszülöttségi jogunk 
nemcsak elveszett, annak majd minden javadalmaival együtt, hanem már-
már ugyia kezdjük érezni magunkat az ezer éves anya kebelén, mintha ő hoz
zánk mostoha s mi itthon idegenekké lettünk volna. És valóban, ha a Bzékely 
földet valamelly irányban odahagytuk : nem igyekszünk-e mindenütt nyar
galva haladni át, hogy egy rokon mezőcároskába érkezzünk, hol ismét otthon 
találhassuk magunkat. Itt az alig mult emlékei kergetnek tova, amott a je
lennek még a múltból áthozott és álhatatosan megőrzött idegen indulata nem 
ösztönöz soha mulatnunk stb." 

Minő beszédek ezek! Felidézni a népfajok közti idegenkedést s félté
kenységet! Bizony jobb lesz vala, ha a „Közlöny" a béke zászlóját emelendí 
fel irányezikkében 8 a multak felejtésére s a jövő testvéries megalapítására 
szólitadja Erdély népeit. 

Az erdélyi múzeum első számában Kelen által igen helyes tapintattal 
közlött oláh népdalokra, a szerkesztő igen tapintatlanul jegyzi meg : „Mi 
mégis őszintén megvallva jobban szeretnők, ha ők tanulnák és járnák a mi 
nótáinkat, mint mi az Övéket, mellyekben mi még nagyító üvegen át Bem va
gyunk képesek nagy gondolatokat felfedezni." Idétlen könyökdöfések, arra 
számítva, hogy rosz vért csináljanak! 

Nembánom Vida ur ereszkedjék theologiai discussiokba, keljen ki lap
jának egész személyzete ellen, csak ne eszközölje, hogy a hon testvérnépei 
kibékülés helyett ezután is farkas szemet nézzenek; mert ott csak Önmagá
nak, itt a nemzetnek teszen kárt, óhajtom hinni: akaratja nélkül! Gondolja 
meg Horacz bölcs intését: Ignavi sapiens nomen ferat aequus iniqui. 

Ultra quam satis est virtutem ai petat ipsam. 



Lemondás a multak tévedéseiről; kölcsönös bocsánat, mindenik nemze
tiség kebli jogainak tiszteletben tartása, s őszinte kézfogás a közhaza virág
zására, ezen elvnek kell mindenik nemzetiség szószolója által elismertetni, 
ha őszintén akarja nemzetének javát. 

S a magyar nemzetnek elől kell menni a béke és engesztelődé* zászlójá
val, mert akkor mellé mint ezer vihart törhetetlen erővel megállott szirt 
mellé, bizalmasan vonulnak meg a többi népfajok, s világszerte elismert nagy
lelkűségében menedéket és üdvöt keresnek. 

Nem feledkezni meg nemzetünk múltjáról s önmagunk visszateremtését 
első kötelességül tűzni, méltányolni a többi nemzetiségek igazságos törek
véseit is, s nekik testvéri jobbot nyújtani, jelen helyzetünkben ezt tartom 
egyetlen czélszerü útnak. Más iránytól hazámnak üdvöt nem remélek. 

K ü l ö n ö s lángész. 

Sajátságos esetet hallottunk a napokban elbeszéltetni. Volt **-cn egy 
fiatal 17 éves leányzó, a ki azzal foglalkozott, hogy nyakkendőket s egyéb 
apróságokat árult házról házra; e mellett azonban azzal a szívbeli gyönge
séggel birt, hogy a mit szemei megláttak, kezei ott nem hagyhatták s ezen az 
úton azután igen hamar megkeltett ismerkednie a rendőrséggel, mellynek 
szokása az ollyan emberek mesterségében gáncsoskodni, a kik ezüstkanalak s 
egyéb idegen jószágok ingyen való gyűjtésében találják gyönyörűségüket. 

A mint azonban a fiatal bűn üst a rendőrbiztos vallatni kezdi, az Össze
roskad és kitöri a nehéz nyavalya. Rögtön kórházba küldik, gyógyitatják, s 
miután e baj többé nem mutatkozik rajta, ismét visszaviszik a rendőrséghez. 
A legelső kérdések után ugyanazon jelenet ismétlődik; a leány összerogy, 
tajtékot túr, elmerevedik, a kórság tökéletesen kitöri. Újra visszaküldik a 
kórházba. 

A felügyelő orvos már ekkor gyanakodni kezdett s hogy megtudhassa, 
ha nem tettetés-e az egész a leánynál, midőn harmadszor ismét a rendőrség 
elé kellett vitetnie, egy adag hánytatót adott be neki, helyesen gondolva, 
hogy az meggátolja az önkénytes tettetett ájulásban. 

A leány harmadszor is összeroskad s ezúttal — meghal. 
Holtan viszik vissza a kórházba, megvizsgálják, kijelentik, hogy meg

halt; kitörlik a nevét a jegyzőkönyvből s a hullát kiteszik a halott-őrszobába. 
Reggelre azután a hült helyét találják. Azon a szük ablakocskán, melly 

a halott-szoba ajtaja felett van, a leány megszökött, miután éjfélig öt halott 
társaságában feküdt kiterítve, mozdulatlanul, egy lélekzetvétel, egy érütés 
nélkül. 

Ennek már jó ideje lehet; most a napokban egy berlini orvos jön láto
gatni az emiitett kórházat; a felügyelő orvos a több nevezetesség között fel
említi előtte ezt a rejtélyesen megszökött halottat is; a berlini csak elbámul: 
kérdezi millyen volt az a leány? leírja tetötül talpig. Ugyan az a leány az 
idén Berlinben épen azt a komédiát játszotta el az orvosi facultáesal; lopott, 
befogták; elájult, gyógyították; meghalt, kiterítették és elszökött. Most sem 
tudják hol van. 

Mi ebben az orvosi kar részéről nem találunk semmi titkolni valót, sőt 
szeretnők, ha ez e kettős eset tudományüag is meg lenne vitatva, mint neve
zetes s eddigelé csak regényekben előforduló példa arra, hogy valaki nem 
csak a legszokatlanabb betegségeket, de magát a meghalást is olly híven 
tudja játszani, hogy a legnagyobb figyelmet is elaltassa vele, mert ha az eset 
csak egy helyen történt volna meg, azt mondhatnák, a vizsgálók hanyagul 
vették az ügyét, de ismételve okvetlenül nevezetes természeti tünemény. 

Visszaemlékezés egy elhunyt j ó tanítóra. 

Ha elhalt mellőlünk a jeles, kinek az emberiségre jóltevő élete, s nehéz 
munkájában minden akadályokat leküzdött szellemi ereje gyakran elevenítő 
olajat öntött szent tárgyakért lelkesedésünknek már-már szunnyadó lámpá
jára : igen jól esik nekünk még azután is a reá visszaemlékezés által ottan-
ottan vele mulatni. 

Ti! kik a művészetnek századokkal küzdő emlékköveket emeltek,— kik 
évenként újuló virágfüzéreket aggattok a költő sírjára, — örökzölddé igyek-
vendők tenni a koszorút, melly víg tapsok közt olly sokszor körítté a szelle
miek országában buvárkodottnak homlokát; — ne vegyétek rosz néven, ha 
egy 84 éves jó atya és hív polgárnak, s e szép hosszn életpályából 56 évig 
fáradhatlan népiskolatanitónak sírköve mellett megállott pályatárs s rokon, 
tiszta érzettel megkisérti kizölditent a koszorút, melly egykor pározva diszité 
— már 70 évein túl az ifjúkorral együtt haladottnak ősz fejét. 

1855-dik év oct. 6-án elhalt Kocsis Ferencz, Komárom megyében ns. 
ócsai ref. gyülekezetnek 50 évig volt igaz szorgalmú tanítója az, kit e lapban 
hazámnak felmutatni akarok. 

Debreczeni főtanodából kilépvén — mint tőle haliam — már ifjú korá
ban fő elvül tüze ki : miként csak ugy, és nem máskép foglalhat ő méltó he
lyet el a társodalmi életben, ha munkássága czéljául maga elébe tűzendő kört 
lelkiismeretesen, a társodalom szent czéljainak elősegéllésérc szóval, tettel, 
soha meg nem állapodó iparral betölteni törekedik. 

Ezen szép elvet ő a sírig mint vezércsillagot tekinté, és bármi nagy 
méltatlanságok környezték — mellyektől egy tanitó sem ment — hűen keblé
ben megŐrzé. Épen ezen nagy elhatározásának sükere lőn az, hogy ns. ócsai 
fényes ugyan, de lélek számra kis gyülekezet iskoláját olly hírre emelé, hogy 
távol vidékről is jó modú édes atyák siettek gyermekeik ki képezte tését Ko
csis Ferencz tanítóra bízni. 

Hogy pedig ifjúi szorgalma öregségében sem hanyatlott, bizonyítja azon 
megtiszteltetés, mellyben sokak fájdalmára korán elhalt ifjabb Pázmándy 

Dénes — volt egyházmegyei gondnokunk őt két ízben íb szorgalom-jutalmak 
osztása által részesité. 

0 nem csak iskolájában volt tanitó, hanem künn az életben is szóval, 
példával hintegeté már-már őszülő tanítványi közt a vallás és erény tiszta 
magvait. Ki nem emlékszik rá, mikép csak egy tekintete villanyként hatott 
át a társaságon, hol a vallás valamelly igazsága ellen szó emeltetett ? Ki nem 
emlékszik rá, milly örömest sereglett a mindig víg öreg körül az ifjúság, hal
gát ván a nagy olvasottságú és tapasztalásdús öregnek akármelly tárgyról 
tett helyes értekezéseit? 

0 nincs többéi Huszár Lídia 50 évig hű párjával a ns. ócsai temető 
dombok egyike alatt pihen csendesen! 

De én gyakran felkeresendem ezután is öt; — megújítom keblemben a 
hű emlékezet virágait, hogy láthassam kelyhökben harmatcsepként csillogni 
néptanítói pályám magas czélját, és tanuljam rólok megifjitni a tanítónak 
szükséges vidorságot, béketűrést, vallásos és erényes érzéseket; — mindenek 
közt még a kitartó szorgalmat, mit a boldogult bajnoktól olly sokszor kíván
tam örökleni. Fodor Jenő. 

K a k a s Hár ton a színházban. 
VII. levél. Mária királyné. Dráma Vahot Imrétől. Bulyovszky né juta

lomjátéka. 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy olasz király, a kinek az jutott 

eszébe, hogy ő bizony már egyúttal majd csak magyar király is lesz, s neki 
i s fog, hogy ide utazzék. Van egy áldott okos felesége, a ki váltig mondja 
neki: „AngyalBandi,ne menj az alföldre,csikósoknak, gulyásoknak közibe!" 
de nem használt. Tekintetes Kis Károly ur, (igy hiják az olasz királyt,) csak
ugyan elmegy az alföldre. A csikósoknak gulyásoknak azonban már van két 
királynéjuk, a kik elevenen emlékeztetnek arra a királynéra, a kit a szentgáli 
vadász irt le, a mint látta, hogy aranytésztát nyújtott ezüst sodrófával, igaz
gyöngyös derelyének. Itt nem tudják mit csináljanak vele? megfogadnák 
ugyan királynak, mert már tanulta azt a hivatalt, de hová tegyék a két 
királyasszonyt? Az ifjabbik már el is van jegyezve egy másik királynak, az 
anyjától meg félnek, hogy nagyon fog pörölni, ha belekötnek; e miatt azután 
nagy vármegyegyülésezések folynak nszinpadon : „nem kell asszony király, 
nem kelt szoknyás király! Halljuk! Éljen!" — Hm. De ki meri ezt nekik 
megmondani? — Végre előáll egy öreg mokány legény; nemzetes Horváth 
uram, s ígéri, hogy majd megmondogatja ő! de ő sem bánja, ha elébb Pál 
mester (egy ravasz furfangos öreg), jól megijeazgeti az asszonyságokat. Ez a 
furfangos Palmerston tehát elrémíti a királynékat, hogyha ki nem adják a 
koronát, ennek a Kies Károlynak van egy roppant hosszú inasa, a ki mindig 
pánczélban és sisakban jár, abban eszik és alszik, azzal Károly mtndnyájokat 
meggyilkoltatja. Perse, hogy megrettennek szörnyen, Garák, Forgácsok töp
renkednek, nem jó volna-e a dolgot följelenteni a policzájra? jön azonban a 
vén Horváth, egy csoport kortes urakkal; bezzeg tud ám ez lármázni, az 
öreg királynét ugy letorkolja, hogy az egy szót sem tud neki felelni. Mária 
királyné azonban mindenki meglepetésére azt mondja, hogy vigyék el azt a 
koronát, nem bánja, egy az, hogy nehéz, más meg az, hogy régi módi, in
kább hozzanak neki helyette egy szalmakalapot ala-Paméla Párizsból, a mi
vel nagyon lefőzi saját híveit. Kisül azonban, hogy miért tette le ollyan 
könnyen azt a koronát? mert azt hiszi, hogyha királyné lesz : akkor a szép 
Forgács gyerekről le kell tenni, ezt azután, mikor vége van a czeremoniának, 
előfogja; megmondja neki : szembe rózsám ha szeretsz! s úgy megölelkezik, 
csókolózik Forgács öcsémmel, hogy az esetben még a eriticusok is szeretné
nek forgácscsá válni. De nem szólhatjuk meg érte, hisz az anyakirálynénak 
meg Gara urammal van viszonya, a mit annak tulajdon fia elég elmés sze
mére hányni; s e tiloB viszonyok sajátságos fény vetnek a magyar históriára, 
melly addig azt hitette el velünk, hogy Nagy Lajos özvegyét és leányát lo
vagias alattvalói hűségből védték párt híveik. Kisül, hogy értették egymást. 
— De nincs ám i:t még vége a dolognak. A mint Károly király elviszi a ko
ronát, Gara uramnak akkor jut eszébe, hogy „mért nem engedték kirántani 
a kardját?" — „Ne tegye azt!"' figyelmezteti az ifjú Forgács: „inkább vegye 
el az enyimet is, mert bizony még baj történik vele." Pál mester átveszi a 
kardot, gyanítva, hogy itt még emberhalál lesz. 

Az uj király azonban nagyon picjuantul kezd föllépni a hugomasszo-
nyék ellenében; nem elég, hogy a schmuckot elvette, de még azt is paran
csolja, hogy csak tessék Szentgyörgy napkor kihurczolkodni a szállásból, le az 
első emeletből a földszintre. Az anyakirálynét ez hozza legnagyobb dühbe. 
Képzelni is lehet: ő már kifestette szépen a szobákat, takaréktűzhelyt, mán
gorlót, mit állitatott be , az ajtókra uj kilincseket csináltatott, a íüggönyö-
ket felszegeztette az ablakokra, s már most tessék czókmókoatul együtt le
költözni a földszintre, mikor lesznek azok a szobák kimeszelve, felsúrolva? 
mennyit romlanak a bútorok a hurczolásnál? stb. Ez a legerősebb és a leg-
helyeselhetőbb motívum, a miért Károlynak meg nem bocsáthat : kisteige-
rolni az embert a szállásából! 

Hozzájárul, hogy Kiss Károly ur azt kívánja, miszerint a két királyné 
legyen jelen, a mikor őt koronázzák. Megtörténik, azok gyászba öltözve meg
jelennek a koronázási innepen, mellynél ugyan már czéhmesterválasztást is 
láttam fényesebbet. Hanem hiszen Kiss Károlynak ez is jó volt. Ének utáa 
a két asszonyság Nagy Lajos ur emlékszobránál elmarad, melly a piacz kö
zepén van,s ott ások mindenfélét áruló asszonyságoknak elkezdik panaszolni 
a nyomorúságukat; a derék civák felpezsdülnek s egy emberséges polgárnő 
szavaira már-már kis székeiket ragadják, midőn megdördül az ég s egyszerre 
térdre esik minden és elkezd imádkozni.E csendesség közepett kilép Horváth 
uram a kastélyból s mérgesen kérdezi, hogy ki lármáz itt? Jelentik neki alá-



zatosan, hogy az ég mennydörög. — No hát nem szabad mennydörögni! — 
Nem ia cselekszik többet. Azonban egyéb csodák is történnek : az ország 
zászlója bele akad egy szegbe s kellé hasad; „ez jó jel! mond Horváth uram, 
mert ez azt jelenti, bogy valamikép ezt a zászlói össze lehel várni, hasonlóul 
fogja Kiss Károly ur asszerarni a hazái." Azonban itt nem szabad sopánkod
ni, mert már kész a vacsora, minden étel elhűl, a királynéknak sietni kell az 
ebédre, a mit Kiss Károly ur főzetett (a ki különben nem igen udvarias em
ber, mert meg sem várta a tálaltatással a királynékat, azoknak már egy csepp 
ezuspájz sem jutott, sem egy falat becsinált). Az anyakirálynét ez is nagyon 
boszonthatja, a mi abból is kitűnik, hogy mikor egyet iszik, egyszerre eldobja 
a poharat, s elkiáltja magát, hogy neki a hasa fáj, bizonyosan ólomezukor 
van a borban. A király nagyon megharagszik, hogy a borát ócsárolják, maga 
is töltet belőle; megkóstolja: „nmet ennek a bornak semmi idegen ize és szaga; 
úgymond, a nagyasszonynak mástul fáj talán a gyomra." Nem is törődik az
után senki a nagyasszonynyal többet : a királyleányasszony, a helyett, hogy 
sietne egy kis s/.ékifiivet főzetni a mamának, hidegvérrel discurál Forgács 
Öcsémmel, s addig is, míg az anyakirályné hasrágásai elmúlnak, változatos
ság kedveért olasz és magyar tánezosok jönnek a közönséget mulattatni. 
Senki sem érez rokonszenvet a kinlódó anyakirálynéval, csupán csak a zene
kar; ez producál valami kólikás nótát a táncz mellé, melly sokáig kinlódik 
béltekerésekben, mig egy becsületes trombitás meg nem szabaditja a kínszen
vedéstől; a mi nyilván Erzsébet királyné gyomorgörcseit akarta kifejezni. 
Az általános vígasságot azon mulatságos véletlen zavarja meg, hogy egy kis 
földindulás támad a mulatózok lábai alatt, a mi igen szerencsésen van jelké
pezve az által, hogy minden ember erejétől telhetőleg iparkodik a széket, 
mellyen ül, taszigálni, s az asztalról lehetőleg sok poharat és tányérát leverni 
a földre. E nagyszerű jelenet hatását leirni nem bátorkodom. 

Az utolsó felvonásban Kiss Károly ur egészen megváltozott. Az eléh-
beni hetvenkedő legényből egy jámbor misericordianus bölcs lett, a ki irtózik 
a vértől, pedig Horváth uram ugyancsak szidja, hogy ezt a két királynét 
mért nem öleti meg? hiszen akkor ezek fogják őt megöletni? „Engem? no 
akkor még is inkább én öletem meg őket." De a mint épen csengetni akar, 
megjelenik előtte az ablakon keresztül egy kretás képű kisasszony, a ki fel
tartja az ujját. A szinlapon Johanna szellemének neveztetik. Ez valamit mond
hat Kiss Károly urnák, a mit csak ő maga hall, a mire azután azt határozza 
el, hogy még is csak jobb lesz, ha őt fogják megölni; s ezzel a nemes szán
dékkal leballag a királynék szállására, hogy ott megölesse magát. 

Ez alatt az ifjabb királyné ugyancsak használja az alkalmat, hogy For
gács öcsémmel kimulathassa magát, már épen az érdekes részletekbe kezde
nek elegyedni, a mikor mindenféle unalmas urak jelennek meg ismét, a kikre 
igen méltán mondja a Forgács fiu, hogy „az ördög hozta mo%t ezeket épen 
ide." Ezek minden mulatságot elrontanak; Forgács frátert felbiztatják, hogy 
ölje meg a királyt orozva; a ki most másodszor megint ugy eldugja a kard
ját, hogy rá ne találjon, hanem a helyett egy bicsakkal öli meg Kis.- Károly 
urat. Erre nagy lárma támad; az olasz pánczélost megkardlapozzák, Mária 
királyné megtudja, hogy őt ismét királynévá tették s ezen ugy megharag
szik, hogy Forgács öcsém saját magának is fölmetszi a hasát bávában, a mi 
igen szép uj felfedezés a magyar történet mezején. 

Mind ebből pedig az a tanúság : hogy a ki egyszer olasz, maradjon ott
hon szalámit csinálni: mert ba ide jön, ollyan drámát írunk róla, bogy min
den ivadéka arról koldul. Kakas Márton. 

Iroda lom cs művészet . 
24 iró és színész arczképe a „Hölgyfutár" mümellékletéül. 
Becsesebb és szivesebben fogadott mümellékletet nem adhatna olvasói

nak a derék szerkesztő, mint épen azoknak arczképcit összegyűjtve, kikről 
mivelődésünk történetében legtöbbet beszélünk, íróink és színészeink emlékét 
örökítve meg. A tavalyi 24 iró arczképe után ismét 24-el szaporitá a „Hölgy
futár" kis Pantheonunkat. Az első lapon ott van irodalmunk négy meghalt 
hőse. Szépen egymás mellett, mint a sírban,nem törődve azzal : minő szívvel 
váltak el egymástól az életben. Első kép a jó öreg hadvezéré, a mi Vörös-
niartynké, kinek szelid, nyugodt arczába az istentelen photograpbia nem szo
kásos vonalmakat kuszált; nem, ez a világgyűlölet, ez a harag nem volt Vö
rösmarty arczában soha, ő még arra sem nézett igy a ki őt megbántotta, ha
nem az erős nap alkalmatlankodott neki, míg a daguereotyp ládája előtt ült. 
Csodálom, hogy művészeink kik e daguereotypot utánrajzolák, nem igaziták 
ki ez örök édességü arcz'jól azokat a fanyar redőket. Mellette Petőfi bátor 
és szellemdus arcza, alatta a szelid Garay és Nagy Ignácz, éltében is olly 
méla és hallgatag, mint itt e képen. A II. lapot négy színésznő foglalja el; 
Jókainé, Lonovics-Hollosy Kornélia, Lendvay-Latkóczyné és Komlosy Ida. 
Mind jól vannak találva. A III. lapon gróf Ráday Gedeon legelői, nemzeti 
színházunk köztiszteletü igazgatója, mellette ad latus Szigligeti, ki ez úttal 
helyre látszik hozni azon hibáját, a mit a Vabot képcsarnokábani daguereo
typ utáni arczképén elkövet. Itt mosolyog, és öröm ránézni, amott búnak 
ereszté fejét, hogy az ember szinte megdöbbenve gondolja magában : ha már 
Szigligeti is igy elbúsulta magát, akkor jóéjszakát. Alább Degré Alajos arcz
képe tudatja tisztelőivel, hogy az igaz zseni az évek haladtával fiatalodik, s hogy 
bajuszát többé nem szokta elrágni. Átellenben Podmaniczky Frigyes,a lelemé
nyes Alföldi vadászok és Fekete dominó irója, igen jól találva, a históriai 
vatermörderekkel. A IV. táblán Vas Gereben készül egy pár uj adomát el
mondani ; nagy baja, hogy nem mozoghat ott a képen, azért is nem találta
tik hasonlónak, mert annyi ideig egy helyen ülni nem látta öt senki. Alatta 
Vadnay Károly, sok miveltséggel és költői szellemmel biró beszélykóltőnk, 
annvi ra iól találva, hogy ba én neki lettem volna, szépen megkérem vala 

Barabást, hogy nc találjon el ollyan igen nagyon. Igen szép embléma a szer
kesztőiül, hogy a két kritikus mellé (mert ők egyúttal ebben a megyében is 
birnak) két színművészt rajzoltatott; Szigetit és Felekit, ez által jelképezve 
a mostani irók és színészek közti szép egyetértést. Persze, hogy mind a kettő 
szebbnek van festve, mint millyen valósággal, ezt a férfiúi irigység kényszerit 
kimondanom. Az V. lap Lendvayt, Egressyt, Szentpéteryt és Tóthot állítja 
elénk, élethű vonásokkal.Különös jó kedvükben lehetettBarabás akkor a mú
zsáknak, mikor e képeket testé, mert mind a négy arezon olly tökéletesen 
kifejezé az illetők jellemét is, hogy életirás sem kell hozzá. A V I . lapon végre 
feltűnik Füredy, a népdalok nagymestere, operánk bajnoka, mellette Szerda
helyi, ollyan ártatlan képpel, mintha vizet sem tudna zavarni, alatta a szőlő-
munkát bevégzett Réthy koma, a ki azon látszik gondolkozni, váljon le
hajtsa e az inggallérát, mint Szerdahelyi, vagy felhagyja nőni, mint Füredy. 
Végül az ifjú Lendvay minden tekintetben reményteljes arcza : még a ba
jusza is m09t nő. Ez arczképalbumért a kiadó szerkesztő a legnagyobb mél-
tánylatot érdemli; egyúttal a lerajzolt férfiaknak is teljes elismeréssel tarto
zunk azon buzgalmukért, hogy az utókor buzdításául mindnyájan ollyan szép— 
nyakkendő-csokrokat kötöttek maguknak; megrójuk az illetőket ellenben azért, 
hogy 16 férfi közül csak 6-nak jutott eszébe attilát ölteni, mikor arczaikat a hal
hatatlanságnak átadják. A magyar iró és színész elébb hazafi és csak azután 
iró és színész. Dalidóban nézzük el egymáson a frakkot, minthogy Ádám 
apánk is azt viselte, csakhogy a hátulját forditva előre, de illyen ünnepélyen, 
hol a hazának mutatják be képeinket, ne szégyeljük azt agombos ruhát. J.M. 

— Megjelent: „Arany János kisebb költeményei," a költtő arczképével. 
Első és második kötet. Pest, 1856. Kiadja Heckenast Gusztáv. Ára mind
két kötetnek 2 ft. 30 kr. pp. — Vállalkozó kiadó nemcsak a költő tisztelői 
óhajtásának felelt meg, hanem ez időben, — midőn a pártolás hanyatló fél
ben lenni mutatkozik — irodalmunknak is nagy szolgálatat tett a fönebbi 
gyűjtemény közrebocsátával, melly igen is alkalmas és méltó arra, hogy 
szépségei aranysugarával magára vonja figyelmét mindeneknek, és elverje 
lankasztó álmát közönségünk irodalom iránti részvétének. 

Nem pusztán phrasis, ha mondjuk, hogy anyagi kort élünk. Ma min
denki csak anyagi haszon után töri magát, a haszon kezd fölülemelkedni és 
győzelmeskedni mindenen, csak az bir becscsel mi anyagi hasznot nyújt a 
közel vagyunk, hogy a haszon morállá válik — s pénzért meglehet vásárolni 
a világon mindent. Ez anyagi, ferde irányt jellemzik költőnk e szavai is : 

Ne volnék ctak ollyan vén, 
Irotollam letenném 
S beszepfidném maholnap 
Csizmadia inasnak. 

Ha a mulasztottakat belyreliozandók nyakrafőre realismeretek után 
kapkodunk, gazdaságainkat rendezzük, gazdászati iratokat veszünk vagy 
minél ügyesebb iparosokká törekszünk kiképezni magunkat — felette bölcsen 
cselekszünk. Bár előbb is igy tettünk volna!! Ám ezek inkább csak anyagi 
életünk- és jólétünkre vonatkoznak. Az anyagi birtok, jóllét és kincs pedig 
csak eszköz, a szellemi birtok és kincsek megszerzésére: mert az ember nem
csak testből, de lélekből is állván : czélja elérésére, melly a boldogulás, egy
aránt szükségesek az anyagiak és szellemiek. Ha tehát már kitűztük felada
tul az anyagi jólétre törekvést, igyekeznünk kell a szellemiekben is azonké-
pen gyarapodni, nehogy miveltségünk egyoldalú, félszeg maradjon s igy fej
lődésünk tévesztett irányának elmaradhatlan ferde kinövései által örökre 
nyomorékká legyünk, vagy épen meg is semmisüljünk. 

Szeretünk mindenben Angol- és Francziaországra hivatkozni. Tegvük 
ezt jelenleg is. Es mit látunk ott? Egyaránt virágoznak ott az ipar, a tudo
mányok és a szépirodalom. Az iparos, a mezőgazda zsebében hordozza nép
szerű íróinak valamelly jeles müvét. Teszik-e ezt nálunk, nem az iparosok 
és földuiivelők, dc csak azok is, kik pedig társalmi állásuknál fogva megkí
vánják, de sot követelik, bogy üdveiteknek tartassanak? 

S ha egyebekben olly hűséges utánzói, sőt majmai törekszünk lenni, 
mért nem követjük, ez egyben is az angolokat és francziákat? Igen szép al
kalom kínálkozik erre ezúttal is, „Arany János kisebb költeményei" megje
lenésével, hogy ne találkoznék a hazában, kitől csak telik, hogy e gyűjte
ményt meg ne vegye, s ne találkoznék egy olvasni tudó, ki ezt ne ismerje. 

Felette nagy és pótolhatlan szellemi élvezettől fosztja meg magát, ki e 
költemények olvasását elmulasztja. Nem található ezekben a más könyvek
ben annyira megunt émelygős szerelmi nyögdécselés, léha bánat, kórságos 
epelkedés, ember- és világgyűlölet, hideglelős halaványság, hazudott érze
lem, mondvacsinált szóvirágok, mesterkélt sallangok, titkolt utánozás fara
gatlan nyelv, megerőltetett képzelődés és felfuvalkodó dagály, magasra látó 
törpeség; — a mi ezekben van a szellem, a gondolat, a képzelet, az mind 
eredeti, igaz, nagy és szép, az mind életre való, ép és egészséges — és minde
nek felett magyar, minden legkisebb porczikája. Azért ajánljuk e gyűjte
ményt mindenkinek figyelmébe, ki csak magyarnak vallja magát, álljon az 
bár alant vagy a legmagasabb polezon; mert Arany János nópköltö,nem azok 
szerint, kik népnek csak a szűrös osztályt tartják, hanem azok fogalma sze
rint, kik a nép alatt az egész nemzet összes tömegét értik, oda számitva egy
aránt a szűröst ugy mint az áttilást, a gyalogot ugy minta hintón járót. J.L. 

y.— Jogtudományi s törvénykezési tár. Szerkeszti több magyar jogtu
dományi iró hozzájárulta val Tóth Lőrincz, hites ügyvéd 6 magyar akadémiai 
tag. Második évfolyam. II. és HL fűzet. Pesten 1856. Kiadja Heckenast 
Gusztáv. — Tartalom : A rendszeres pervitelről, Seregi Jósa; Lehet-e a birói 
határozatok indokai ellen folyamodni, recurrálni? őrsy; Telekkönyvek ismer
tetése a legújabb rendeletek nyomán, Szokolay István; Az előjegyzésről. 
Sere gi'Jósa; Ügy védi állapotok és érdekek (folyt.); Szavatossági eljárás a 



polgári perrendtartásban, dr. Hegedűt; Nevezetes m. jogtudósok rövid élet-
irásai (folyt.), II. Petrovich József, III. Geórch Illés, IV. Perger János: 
Esettár : büntetőesetek : B. K. mérgezési bünpere, — büntetőjogi elvek a 
esetek 1—6, — polgári jogesetek; Vitás kérdések I. (A régi végintézeti hit-
bizományokról) StoRinger Móricz; Könyvismertetés, Henfner római joga; 
Jogirodalmi könyvszemle : magyar nyelven, — ausztriai jogirodalom, német 
nyelven, — külföldi jogirodalom német nyelven; — A z egyetemi törvénykar 
jogirodalmi munkássága. 

— Megjelent „Szellemi omnibus kéjutazásra az élet utain." Irta Aszalay 
József, a párisi statisztikai tudós társaság tagja. Ki az első kötetet olvasta, 
annak nem szükséges a másodikat ajánlani; a ki pedig nem olvasta, vegye 
meg, 8 bizonyosan megszerzendi a másodikat is. 

— A gyönki ref. algymnasinm ismertetése ezen czim alatt jelenend 
meg „ A gyönki ref. algymnázium múltja, jelene, rövid, de tiszta pillantással 
a jövőbe." (70—80 1.) Előfizetési dij 20 kr. Megrendelések Sebestyén János 
tanárhoz utasitandók, ki a példányokat augustus végén kézhez szolgálta-
tandja. Gyönk sok jeles férfit adott e honnak, reményijük, hogy sokakat ér
dekelni fog iskolájuk története. 

H i a J s á g ? 

/ ö cs. k. Apostoli Felsége, Császárné ő felsége szerencsés szülése 
emlékezetére 10,000 forintot méltóztatott ajándékozni a főváros szegé
nyeinek. 

/ Vodiancr Móricz cs. k. sz. nagy kereskedő, Császárné ő felsége kö
zelgő szülése alkalmából a belügyminisztériumnak 5000 forintot azon aján
lattal adott át, hogy ez összegből száz olly gyermek részére, kik Bécsben a 
várandó császári 6arjndékkal egy időben jőnek világra, a takarékpénztárba 
50—50 forint tétessék. 

/ Szabadkán és környékén június hó 18-áu tetemes jég esett, melly 
jelentékeny károkat okozott. A kár nagyságáról, s váljon volt- e valami biz
tosítva? nem szólhatunk. 

£ A jégverés ellen kölcsönösen biztositó magyar egy csületnélf. h.20-áig 
csak 443 fél 567,810 forintig biztosította magát. Egy csepp viz a nagy ten
gerből. Hazánk földmivelő ország, a biztositók számának meg kellene haladni 
az 567,810 et, mert hej szomoritó jeges hirek lengedeznek Erdélyből, és ha
zánk minden részéből. 

/ A „Bliitter für Kunst und Musik" czimü bécsi lap óhajtja, hogy 
„Hunyady László" közkedvességü nemzeti operánk Bécsben mostanában 
szinre hozassák. Az óhajtás igen hizejgő, talán a nemzeti becsület, és művé
szet érdekében jó lenne, ha néhány énekesünk, s derék Erkelünk felrándul
nának Bécsbe. 

.- Azt mondja egy franczia ujság, hogy náluk egy macska kilencz 
tyúktojást ktköltött, és mint az anyatyúk hordozza csirkéit. Mi épen nem 
kételkedünk a franczia macskák becsületességében, csupán azt nem foghat
juk meg, hogyan lehet ebre hájat bizni? 

. Parisban éhhalál fenyegeti a haj fodrászokat. A rivoli utczában egy 
terem nyittatott meg, mellyben a legszebb fiatal hölgyek szappanyoznak, 
borotválnak, és fodroznak. Eddig ís sok embert megborotváltak a fiatal höl
gyek, hátha nyilvánosan űzhetik mesterségüket. Ha nálunk is divatba talál 
jönni, biztosabb lesz az utczákoni járás, mert sok arszlán naphosszat ezen 
műhelyben ül s nem kell attól tartanunk, hogy eltapostatunk. 

2 Kis Sáró nevü Bars megyei helységet nagy csapás érte e hó elején. 
Egy özvegy asszony udvarán tűz ütvén ki, a szélcsend, és Garan vize közel
sége daczára másfél óra alatt 50 ház, és hozzátartozó gazdasági épület lett 
lángok martaléka. 

.' A mult számban említett párisi kanászkalap ára csak 25. olvasd, hu
szonöt pengő forint. (Van olcsóbb is. — Szerk.) 

í Mint nemes tényt emiitjük meg, hogy a feldunai uszoda bérlője 
Walter n. azon tanuló ifjakat, kik az úszás tanulásábau szegénységük miatt 
gátolvák, ez állapot bebizonyítása után ingyen veszi fel uszodájába. 

£ Uszodáról lévén szó, nem mellőzhetjük azon kérdést, mi az oka hogy 
Depiny a Szajnára vagy Themsére beillő uszodája a régi sóház mellé van le
szorítva, a silányabb és drágább uszodák pedig a lánczhid körül foglalnak 
helyt? 

2 A nemzeti múzeum természeti osztályában valék, egy sógor állt 
mellettem hihetőleg nejével, mert bizalmas Iában állottak. Egy róka forma 
szárnyas ugroncz esett bámulatok áldozatául, de aztán végire is jártak mi lé
gyen az. „Nézd kedvesem, ez a szárnyas egér ollyan mint a róka" monda a 
nő. „Hiszen róka is lett volna abból, ha megnőhetett volna" — magyarázá a 
férj. „No látod azt soha sem tudtam hogy a rókának kölyök korában szár
nya van." 

/ Míg a népnevelést illetőleg kedves híreket hallunk; egy megrovan-
dót is ide igtatok, mi ugyan nem épen a népnevelést, hanem inkább a népne
velőket illeti. Egy közbirtokosságban — mellynek nevét tiszteletből elhall
gatom — gazdálkodási szempontból elhatároztatott, s aláirás utján meg álla
píttatott, hogy a fiú és leánygyermekek tanítóit a módosabb családok havon
ként kétszer hívják meg asztalukhoz. A 6or egy tehetős uri házhoz vezeté a 
tanítókat, e midőn a cerberusokkal legjobban küzdenének, feltűnik a folyó
son egy borzas fő, mellyet Jókai barátom macskás Deborájának lehet nevezni, 
vulgo agg szűz, 8 iszonyú sipító hangon ordítja „talán bizony enni jönnek 
az urak, nem főzök én senki heverőjének, a családom is naponként kását 
eszik, hogy is ne, ni, majd én másért rontem meg a konyharendet." A sze
gény tanítók pirulva fordultak meg, de egy szegény ember, ki hallá a 

sárkány hangokat, meghívta őket szegényes asztalához. Oh tempóra! oh 
móres! 

/ A ..Délibáb" minap azt pendítette meg, hogy pénzért nyittassanak 
meg a múzeum tereméi. Ezen indítvány ellen csak azért van kifogásunk, 
mert sok szegény embertársunk el enne ez által zárva a láthatás élvezetétől : 
mi e helyett, mást, egyszerűbbet, és mégis czélhoz vezetőt ajánlunk, feltéve 
hogy a czél egy kis jövedelem a múzeumi park számára. Indítványom ez. 
Nyomassék ki különösen a képcsarnokban találtató képek s szerzőjök neve*), 
a szerént a mint a képek számozva vannak, s ezen könyvecske árul-
tassék 6 vagy 10 krért a csarnok ajtajában. A gazdagabb megveszi e köny
vecskét, a szegényebb a nélkül ís bemegy; de legalább naponként szép be
vétel jönne be. 

/ Mórt Fehér megye csinos mezővárosát mult hó 19-én nagyobbszerü 
tüziveszély látogatta meg, melly 29 házat, s 69 családot tett semmivé, két 
emberélet Í6 esett áldozatul, többen tetemesen megsérültek. Mult hó 22-én 
pedig földrengés riasztá föl a város lakóit, mellyre az ablakok recsegtek, két 
kémény leomlott, s több ház megrepedezett. Szegény Mór! 

/ A csongrádi és mindszenti izraelita közönségek tetemes költség
gel nyilvános elemi iskolát állítottak fel, s minden szükségessel ellátták. Mellv 
követésre méltó példát örömmel juttatunk a közönség tudomására. 

2 A szederfatenyésztésnek igen egyszerű módját ajánlja a „Gazdasági 
lapokban" Lukács Sándor palotai birtokos, mellyet ezennel tudatunk olvasó 
inkkal. O, t. i. L. S. a legszebb levelű szederfának önként lehullott, és így 
legérettebb gyümölcsét kora reggel összesöpretvén, mindenestől, tisztán ásott 
földbe, csekély borázdákba veti, s porhanyó földdel befedi, melly csekély 
öntözés után néhány napra kikél. Őszig néhány hüvelknyi magasságra meg 
nő a csemete, a mikor kiszedi, és fagytól, nedvességtől, s egértől mentes 
helyen homokba rakva telelteti. Marczius vége felé gyökereit visszanyesvén, 
tisztán ásott porhanyó földbe, kerti zsinór mellett mint a káposzta palántát 
szokás, kiülteti. Nyáron öntöztetvén, kapáltatván, gyomláltatván, csekély 
költséggel a legszebb fákat neveli. Ha L. S. urnák sikerült, nem árt megkí
sérteni. 

£ Békésről irják, hogy e rendki vüli szárazság miatt az őszi és tavaszi veté
sek silányak. A koravetésü búzát a tavaszszal kikellett szántani, a késeit a 
rozsda tette tönkre. Az őszi repeze meglehetős, de a tavaszi hitvány. A kuko
ricza legjobban áll. Junuis 7- én jég is látogatta meg a határt, s az azt kísérő 
vihar temérdek gazdasági épületet rombolt szét. Nem a legszebb kilátás ránk 
városaikra is, hogy olly sanyarú időket élünk. Most méltán lehet „Szomorú 
idők" czim alatt írni. 

£ Deésről irják a „ G . L."-nak, hogy éjfélt 12 érakor egy negyed óráig 
tartó iszonyú viharral párosult jégeső vetéseiket, s kerti veteményeiket sem
mivé tette. Azt mondja a levelező, hogy egyetlen gazda sem biztosította ga
bonáját. Elég kár, mennyi könyü nem folyna most, ha biztosították volna. 
Maga kárán tanul a magyar 

£ Vértesaljai tudósítás szerént iszonyú szárazság ura lkod ik . A gabona
kalászok ideje korán érnek, a zab vett* elsatnyult, széna kevés lett, minden
felé nyomasztó gondok várnak a szegény gazdára. A jószág ára naponként 
emelkedik. Méltán sóhajthat Istenéhez .,Míg hagyod hogy éltünk nvoraorog-
jon, Könyörülj már a te szolgáidon." 

— Figyelmeztetjük a t. cz. szülőket és nevelés barátait arra.hogy Szen
tes József ka&oüku* finöveldéjében (papnövelde utcza gr. Széchényi ház 4. 
sz.) a nyilvános vizsgáját a n. t. iskolai hatóság részéről július 17-én, (hir-
Hzorint ekkor herczeg Prímás ö emineneziája is jelenteiül). a részletes vizsgá
latok pedig az ezt megelőző 13 — 16 napokon fognak í#rtani. Hogy ez intézet 
növendékei szép sikert Ingnak felmutatni arról nem is kétkedünk, ismerve 
Szentes József ur ernyedetlen szolgaünát és finom tapintatát a nevelés terén. 

Nemzeti szinház. A tztrzőlt díjazásul illetőleg. A nemzeti szinház 
igazgatósága rendeletéből nyilvánítunk, miszerint a drámák és vígjátékok 
szerzőinek ezentúl az illető egy egész jövedelem az első második és harmadik 
előadáskor a tiszta jövedelmek egy-egy harmadával adatik ki. — A népszín
müvek szerzői ezentúl is a második és harmadik előadások tiszta jövedelmé
nek fele részét kapják; a szerzői díjazást illető egyéb szabályok és föltételek 
továbbra is érvényesek maradván. Pest, július 1. 1856-

Halál-birek. 
Nekrológ . Márkusfalusi Máriásig Pál úr berzétei közbirtokos, egykor 

gömörmegyei főjegyző s egyházi asseaqnr, (py.olcz évi folyvást sűlyosodott 
betegeskedés után élte 59-ik évében jobb létre szenderült június 22-én. El
hunytát kesergik özvegye : Fáy Petronella asszony, Mária Hámos József úr 
neje, Gizella és Kálmán kedves gyermekei számos úri rokonokkal. Földi 
részei fényes gyülekezet kiséretében június 24-én takaritattak a berzétei csa
ládi sírboltba. — Béke poraira! 

— Az irodalom egy itju lelkes bajnoka Brúz Lajos ninoe többé'! Ki
múlt június 23-án reggeli 7 órakor. — Béke és áldás legyen sírja fölött. 

E g y v e l e g . 
Régiségek. Blumenbach a földismei tanulmányozásában, Bonn tol 

kezdve Göttingáig 50 tűzokádónak alapját födezte fel. 
Az assirusoknál egy törvényezikk az volt, hogy a hölgyeket évenkint 

egy köz helyre vásárba vitték, t ott árverezés tartatott. A mit a szépekért 
a becsáron felül nyertek, azon összeget pótolták a rútabbak mellé, s igy 
sohasem maradt agg hajadon. 

*) Sót általában az egész tárgyjegyzék. 



Prokop görög iró a hatodik századból azt hagyja emlékül, bogy ő Kár
thágó környékén járván több oszlopot látott illy felírással : „Mi ide sza
ladtunk Josué a Nun fia elől, a ki nagy tolvaj volt.*' 

A spártaiak fólfegyverzetten imádkoztak. Egy könyörgésök Így hang
zott : „Nagy Jupiter! add meg nekünk a jót, ha nem kérjük is, őrizz pedig 
a gonosztól, ha szintén kérnők is azt." Curlius után. 

Nagy ebédek. Xerxes harmadfél millió hadával Lydián keresztül-
menvén, Phythias azokat pompáson megvendégelte. 

Crassus római patríciusnak egyszer kedve kerekedett, s az akkor 
200,000 menő római polgárságot nemcsak jól laktatta s lerészegítette, sőt 
rendelkezett arról is, hogy mindenki vihessen el magával két hóra való 
élelmet. 

Róka-sas harcz. 185(J-bnn, február 13-án, utaztam, s láttam, bogy 
egy özvegy sas egy árva rókát rakonczátlanul űz. Fut a róka s meg-megáll. 
Sarkantyút adváu lovamnak, az útból a harczolók felé fordultam, de az álla
tok tőlem messzire haladtak, s a kíváncsiság nem méltányolta az ő kengyel 
futásuknak kíséretbe vételét. Azonban egy magosságról kisértem szememmel 
a távoli csatát. 

A sas szilajon csapdosott a már-már fáradt rókához s ez kínjában fel
felkapott üldözője lábai után, mellyek húsába merülendök valának.Egyszerre 
magát hanyatt vágta a ravasz állat. 

Másnap fegyveresen arra mentem vadászat és kiváncsiság egyiránt ösz
tönözvén. 

Ott rá találtam a megjegyzett helyre, a hol az élet-halál tusája meg-
vivatott . . . és találtam egy sasnak bal szárnyát. A győzelem tehát a ravasz 
rókáé lehetett, s a madárerő elbukott. 

A r s z l á n és arsz lánnö. 
(Folytat**.) 

Alig végzé arszlánka reggeli piperéjét, midőn jelentik neki nagyságos 
Pulykaffy urat. 

A parancs már ki van adva, hogy senkit mást nem szabad bejelenteni, 
mint Pulykaffy urat. 

Pulykaffy ur fontos személy, nem csupán azért, mert font szerint meg
becsülve, 250 fontot nyom, hanem azért, mert pénzes erszényei még sokkal 
többet nyomnak. 

Pulykaffy ur érzeni is látszik azon általános becsültetést, mellyben ré
szesül a többi állatok részéről, azért jár mindig olly kevélyen, nyakát hátra 
szegve, begyét kidüllesztve, s senkinek sem köszön. 

Vannak ugyan, a kik őt ismerek, még mint kicsi kis pókát, a mikor alig 
volt annyi toll a testén, hogy a hideg ellen megvédelmezze, s a mikor még a 
szeméten kapargált, s egy-egy kis árva fóldi kukaczért összeverekedett a 
testvéreivel; hanem azóta sok idő lefolyt; elébb egy kis pálinkakereskedés, 
később ügyes alkusz élet, végre szerencsés börzejátékok, vasúti részvények 
ugy megtollasíták a derék urat, hogy jelenleg a nemes állatok közé számita-
tik. a miknek tudniillik fehér a húsuk; bárha nem is hazai fajú, hanem Indiá
ból hozott indigena. 

M á r p e d i g arsz lánka termei t s e m m i v e l sem lehet o l lyan k ö n n y e n fe l 
ny i tn i , min t a ranykulcscsa l . A z ő s z í v é b e n i g e n s o k k ü l ö n s z o b a van a 
g a z d a g e m b e r e k s z á m á r a ; h o l m i á b r á n d o z o k , soha j tozók csak az u d v a r o n 
hálnak. <Foiruyuk.> 

A d o m á k . 
— „ H á t k e n d m a m e g i n t r é s z e g ? " kérdi az ő r n a g y e g y i k p o n g y o l a 

kinézésű huszár já t ; „ j e l e n t e m a lássan" felel t ez „ e z m é g a t e g n a p i . " 
— Ü g y v é d i v izsgá la ton k é r d e k a p á l y á z ó t ó l : „ h á n y f é l e a t ö r v é n y e s 

p e c s é t ? " „ K e t t ő , " v o l t a vá lasz , „ o s t y a és s p a n y o l v i a s z " . 
— E g y széke ly atyafi , haj tó vadásza ton l évén , r e g g e l i sza lonnázás 

után, az a p r ó só t vé le t l enü l a l ő p o r o s szaruba tölt i , m i d ő n ez t társának pa 
naszolná, ez n a g y k o m o l y a n i g y szól : „ Ö n t s d ahajt ( o t t ) a t ű z b e , s a mik 
( m e l l y i k ) p i s log , t e d d vissza a s z a r u b a . " 

— A fe l fö ldön e g y m é r n ö k k i tűz te zász lócskájá t , s h o g y azt e g y i k n a p 
számosa j o b b a n meglá thassa , l á t c s ö v ö n néze t té v e l e , e kertié t ő l e „ l á t o d - e ? " 
az e m b e r n e m m e l felel, mire a m é r n ö k kissé e r ő s e b b e n rá r iva lkodo t t , s lá t 
c s ö v é t a zászló fele i rányozta , és újra k é r d é : , , n o l á t o d - e már m o s t ? " a felelet 
„ i g e n " l ő n ; a m é r n ö k kérdé tő le : „ h á t ha igen , hát mi t l á t s z ? " a z e m b e r fe
l e i é : „ s e m m i t . " 

Szerkesztői mondaniva lók . 

532. D o m e n y n e k . Zrínyit közölni fogjuk. 
583. B e r z e v i c z y Tivadar figyelmeztetései lapunk érdekében helyesek és kivihe

tők. Köszönetünket küldjtik értök. 
584. A sznbacüi hősök nem állják ki úgy a tüzet, mint hajdan a török ellen. 
585. F c r k ó bojtár . Nem szabad a „ t i loB"ba járni. 
586. Ií;«• 11n ti I. n indítvány a naptárak n g y é b e n . Nehéz volna kivitele. Itt min

denkinek szabad a tér. Egyedáruságról nem lehet szó. 
587. Isten keze . Közölhető. 
588. A buziási fürdő leirását alkalmilag használhatjuk, a rajzokra nézve azonban 

figyelmeztetjük tisztelt beküldő urat, hogy az illető csőd csak „kézrajzokra," nem metsz-
vényekre volt kitűzve, s igen természetes, hogy a mi képet kiadónk bo l t i áron megsze
rezhet, azért nem kötelezhetjük öt egy-két arany fizetésére. Csupán kézrajzokat díjaz -
tatunk. 

589. Molnár István verseiből a második használható. 
590. A r d o g g y e r e k közöltetik. 
591. A d o m á k Butyiuból szívesen vétetnek. Obsitos huszár atyánkfia ne haragud

jék ránk. Nem vagyunk ellenség. 
592. A z est. Koszul fest. 
593. A gulacs i gynpjtiny irás. Ej be hamis ó kigyelme! Nem szabad ám az illyent 

kinyomtatni. 
594. I lo ldmezövnsár lu-Iyrűl czáfolat érkezett hozzánk a „Budapesti vi.szliang" 

levelezője ellen, ki egy kissé érzékenyen nyilatkozott a derék város lakói felől. Nem kell 
azért ollyan nagyon baragodni A tréfát hagyjuk tréfának. Tudja azt mindenki, hogy 
Holdmezővásárhely lakói mind derék mive.lt emberek, ha nem bizonyitgatjuk is. 

595. F.-Banya ismertetése használható. 
596. Ncliiiuy szó a mátyás dlnk és M a g y a r gazda naptárak hirdetésére 

Nem örömest bolygatunk illyen dolgokat. Bár egy collegánk azt állítja, hogy ha a fran-
cziák és oroszok nem akarnak háborút csinálni, hát háborúzzunk mi magunk között, az 
efféle papiros mészáriátoktól borsózik a bátunk, Lében und lében lassen. 

597. I j i irmii kukuricza g ó r é : közöltetni fog. 
598. A kis nielici ske es a leány. Nem elég erős a technika benne. 
599. M. I'. adumái használhatók. 
600. K o v á r y Lász lónak . Tudtomra már egyszer tegeztük egymást, mikor Gyula-

Fehérvárra utaztunk együtt. A küldemények elfogadtattak és díjaztatnak, a szövegre 
nézve mi is a rövidnek adjuk szavazatunkat; ívszámra díjazunk, önnek kivánata szerint. 

601. Nyárej-áloii i . Nem használható. 
602. T i sz t e l ed versek II. g r . 91. I. úrhoz . Helyeselhetók a bennök kifejezett 

érzelmekre nézve, de a versezet gyönge hozzájuk. 
603. II H e z s ö úrnak. Az igért népviseletek és emlékek rajzait szívesen veszszük. 

de eszményi tájrajzokat, valamint érdektelen épületek képeit nem használhatunk. 
604. L u d v i z k János urnák Maros-Ujváron. Kapeller név alatt hozánk előfizetési 

pénz nem érkezvén, a nyugtatvány másolatát kérjük felküldeni. (Kiadó-hivatal.) 

I G s * A kenyérsütésről, pályairatokról. 
Ritka örömmel és hálával van szerencsém jelenteni, hogy a f. évi május 15-én hir

detett és több lelkes honfi és bonleány által közjó tekintetéből az „ I s t v á n b á c s i 
n a p t á r a " emelésére szívélyesen kitűzött, s a j ó k e u y é r sütésére vonatkozó pálya
kérdésre, bár a határidő igen rövid vala, még is június 30-ig mint zárnapig következő 
jeligén 1 2 pályairat küldetett be : 

lángelméje eleven lobbanással feltalál, azt a 
másik hosszas gondolkozása közhaszonra for
dítni tanítja. S z i l a s y . " 

6 . . . . . . e . . . g . 

8. „Caseus et panis sunt optima fercula 
sanis." 

9. „Tanítani dicsőség, tanulni nem sze
gyen." 

10. „Isten és haza, 
Ez keblem szava." 

11. „Elment a sütnivalója, hol vesz mást 
helyébe?" 

12. „Ki nem dolgozik, ne is egyék." 
E beérkezett pályairatok egy szakértő bizottságnak megitéléslil és próbasütések 

eszközlése végett átadattak. Az eredményről a t. közönséget és István bácsi barátján 
annak idején el nem mulasztandja 

Költ Pesten, július 2-ún, 1556. M A JER I S T V Á N , 
„István bácsi naptár"ának szerkesztője. 

1. „ A jó l sült kenyér dísze a háznak, di
csérete a gazdasszonynak, elébb való minden 
süteménynél ésZuckerbackereinál. K i s B á 
l i n t , Női tan." 

2. „ K i jó t tehet s nem teszi, vétkezik. Ja
kab ap. 4, 17." 

3. „Nincs szükség ott, hol a kenyeres ko
sárban 

Jó kenyér fordul meg. mind télben,mind 
nyárban." 

4. „Hiába sírsz, kedves leányom, nem ad
lak férjhez addig, míg j ó kenyeret nem tudsz 
sütni." 

6. „Sokszor történik, hogy mit ez egyik 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 

Kiadó-tulajdonos : Herkrnaat Gusztáv. — Nyomtatja Landrrer és Heckenas t , egyetem-utcza 4-dik szám alatt Pesten. 
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