
A „Vasárnapi újság" hetenként egyezer egy nagy negyedrétú iven jelenik meg. 
F.lotizetehi dij július—decemberig azaz : 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy 

postai oton a..Politikai újdonságokkal" együtt csupán rnak 3 ft. pp. Az előfizetési 
dij a „Vasárnapi újság" kiadó-hivatalához (egyetemutcza 4. sz.) bérmentve utasítandó. 

Kender, len, gyiipJii-foiiás-szAvés-festés. 
(Folytatás.) 

II. Czikk i Fonás és szövés gépek által. 

(Mithel A n t a l szerint.) 

A fonás, melly orsó,guzsaly s rokka által történik csak egy század előtt 
is rendes foglalkozása volt nőinknek, leányainknak ország szerte. 

A len-kender-s gyapotfonásátalános foglalkozás volt minden miveltebb 
tartomány családainá). 

Az elrendezve guzsalyra kötött készletből ujjaik közt eresztgették át a 
szálakat egyik kézzel a fonók, mig a másikkal egy-egy sodorintást adva az 
orsónak, mellyet minden korbeli nemzedékek ismernek, azt összefüggővé 
tették. 

Eme guzsaly és orsó általi műtéteit helyettesité a rokka, melly szinte 
már a legősebb időben feltalálható. 

Ujabb időnkben honunkban mindinkább kimegy divatbul a fonás e két 
neme, részint azért, mert divatlag más nemzeteket mímelünk, nyugat Európa 
népei pedig egy-egy gép által száz meg száz kezet, lábat s ujjat helyettesité
nek, mellyet olcsó tüzanyag által hozatván működésbe a kézzel s lábbal fo
nás fölöslegessé lön; részint azért, mert nyugat népeitől szerezvén e részben 
is izletünket. a szöveteknek becse aránylagos lön azoknak vékonyságávaf, a 
gyapotszálak pedig hitvány összetartásuk mellett is sokkal véknyabb szálakká 
gyártatva túlsúlyt nyertek a len és kender felett; már ezek mindinkább fehé
rek, mig a gyapot szálak mindinkább sárgák, mi nem annyira a divat, mint a 
tisztaság jelmeze, részint pedig azért, mert eme kelméket sokkal kevésb ér
tékű anyagból sokkal inkább terjedte tevén nyugat népei, mint mi istenadta 
két kezünkkel képesek lennénk, sokkal olcsóbban adhatták, mert hiszen néha 
nyers anyagáért vehetjük meg a már feldolgozott s épen annyi területű szö
vetet, melly bár hitványabb, de sokkal „uriasabb" mint mennyire csak nehe
zen és vastagon tudtuk volna önmagunk kikészitcni. 

Nyugat népei majdnem ingyen jutván ama roppant tömeg szövetanyag
hoz a gyapothoz, mellyből 2 fontnyit olly hosszura nyújthatnak, hogy Párizs
ból Brüsselig ér, s a szem' sehol sem vesz észre szakadást rajta, sem összetol-
dást, végképen háttérbe szorították fonónőínket, és leányainkat, kik pedig 
néha még most sem használhatják másra az időt, t. i. azon terjedt osztályban, 
melly szellemi életet nem él. 

Pedig nem mondhatjuk, hogy valami rendkivüli leleményesség kellé a 
gépszerű fonás és szövés feltalálásához. Nem mondhatjuk, bogy erőt, vagy 
ügyességet igényelne azok működtetése. Kevesb értelem kell ehhez, mint a 
diák nyelvhez, ügyvédkedéshez, vagy törvényhozáshoz, na, de eddig eme pá
lyákat tartottuk szebb, jobbnak a haszonhajtó pályáknál. 

Néhány jelentéktelen munkásnak köszönheti az emberi nem e mestersé
get. Többet nem is tudunk róluk, csak annyit hogy „Higbs" a szövőszék csi
náló, „Kay" a takács, és „Arkuright" a borbély majdnem egyformán részt 

vettek a találmány kiképezésében s valósításában. A két első jelentéktelenül 
és nyomorban élt és halt el. Az utóbbi a tisztelet és szerencse legmagasabb 
fokára hágott. 

A mult század vége felé, midőn az Angliában történt Vancanson fran
czia selyemszövő hasznos tökélyesbitést tön a gépszövésre vonatkozólag. Jac-
tjuard és Girard s több mások által mindinkább tökélyesbült e unitét, mig 
nem a jelenkorban ugy látszik tökélypontját elérte. 

I. A z e l ő k é s z í t é s . 
A len, kender, gyapjú éa gyapot többé vagy kevésbé ruganyos, puha, 

rövidebb vagy hosszabb szálakból áll. Mint áruczikkek kisebb-nagyobb gön
gyölök be szorít vák, mi által rugnnyosaágukból sokat veszitenek s így érkez
nek a gyárakba. 

Meg kell tisztogatnunk s felbolygatván ruganyosságát vissza kell ad
nunk e fonal-anyagoknak s ekkor egy jókora vastagságú kerekded szalaggá 
kell alakitanunk, hogy a fonásra alkalmassá tegyük. 

A gyapot és gyapjú, a „gyarató" (Kart-Curde) a sokkal hosszabb ter
mészetű szálak mint a len és kender a gerebenezés által készíttetik elő. 

A gyaratandó anyagok ruganyosságát leginkább visszaadhatjuk felboly
gatás által, mellyet nem kézzel, hanem gép által teendünk. 

Ezen szálazó-vagy tépő-gép áll egy szegletes gerendából melly fogakkal 
ellátva egy szinte fogakkal ellátott tokban forog. — Ezen toknak alja rosté
lyos, melly a moszatoknak szabad kihullást enged. 

A pzálnzandó anyag egy ajtócskán ereaztetik be, melly egy, az ajtó 
gombjára kötött a két csigán keresztül menő kötél által a végére akasztott 
ólom nehezéknél fogva önmagától bezáródik. 

A szétszálazandó anyag ezen ajtó elé tétetik a a gerenda forgása által 
fogaira szedi és minden moszattól megtisztítva adja viasza. Melly ha nem tör
ténnék, kétszer is áteresztetik rajta. 

Másodszor, bogy a szétszálazás még tökélyesb legyen, a gyapjúhoz ' / t 

suly faolaj, vagy lcnolnjsavany adatik, melly a szálak egybetapadását felbontja. 
Jelenleg ezen olajsavany használtatik legátalánosabban, mert a gyapjúnak a 
fonás előtti mosatására, illetőleg zsirtalanitására czélszcrübb. 

A gyaratandó anyagok megmosatván a megszárittatván egy ütlegelő-
vagy porzó-gépen ercsztetnek által. 

A porzandó anyag egy kerekded szövet által vetetik fel. Ez két kis vas 
henger közé vezeti az anyagot. Ezen hengerek közül az alsóbbik közvetlenül 
egy fogas kerek által hozatik mozgásba, a felsőbb pedig függelékek által nyo
matik hozzá, hogy meglehetős szorosan járjon. 

Midőn a porzandó anyag a hengerek közt általbujt,egy vas szárny által, 
melly perczenkint 1000—120U-at fordul,veretik ki. Ezen elaő kiporozás után 
már egészen szétzilál tat ván az anyag, igen sok moszattól megtisztul, melly
nek egy része egy leppentyün kiűzetik,más részepedig azon rostélyos fenékre 
hull, melly szálazó gép modorára készült. 

Ezen porzó-gépben az anyag ismét fölvetetik s ismét két vas henger 
közé vitetik, melly azt ismét maga alá csavarván egy második vasszárnynak 
adja át porozás végett. Eme vasszárny szint olly gyors menetű levén mint az 
előbbi, tökéletesen elég az ütlegelésre. Ettől ismét egy kerekded szövet által 
egy táblára vitetik által az anyag melly tábla a végeihez alkalmazott 
gömböknél fogva ide s oda lógg, hogy az anyag szálai közül a moszatot 
kirázza. 

Ezek után a gyaratandó anyag többnyire még egy ollyan forma gépen 
eresztetik át, mellynek végére egy henger alkalmaz tátik, hogy e gépet elha
gyó anyagot felcsavarhatván annak már néruü szövet, vagy szélea szalag 
alakot adjon. 

Az előbbi gép inkább ziláló, emez inkább rendező gépnek nevezhető. 



Ezen gépek alkalmatlanok, nagy port veinek és szigorú vigyázatot 
igényelnek, nehogy igen tömötten, vagy igen gyéren menjen át rajtok a gya
ratandó anyag, mert első esetben nem nyeri vissza minden rugékonyságát, 
második esetben az aránytalan nagy ütések által elgyengíttetik. 

H. A g y a r a t á s . 

Ezen műtétek után jő gyaratóba az anyag. A gyarató egy henger, melly 
finomabb vagy vastagabb szegekkel sűrűbben, vagy ritkábban el van látva s 
mellyen a gyaratandó anyag keresztül vonatik. 

Ez fából, pléhből, vagy gypszből van, inelly körül rézlemezek, mikbe 
egyenlő távolságú « magasságú aczéltük ültctvék, csavartatnak. Ezen henger 
felső felére több apró hengerek alkalmaztatnak. A gyapothoz 2 — 3—4 a gyap
júhoz legalább 5 pár alkalmaztatik, hol 9, 10, 11, tétetvén Össze sapka gya
nánt födi cl a henger felső részét.Ezeknek fogaik a henger fogaival keresztbe, 
vagyis egymás közibe vágnak. Eme kalap végére ismét egy henger, melly 
fogakkal szinte elláttatott alkalmaztatik szinte lehetőn közel, dc mégis úgy, 
bogy a fugák egymásba ne akadjanak. 

A gyaratandó anyag először is egy henger által ellapittatik, hogy illy 
széles szövet alakban menjen a téplclő készületre, mellynek fordulása által 
uz első kis hengerhez vitetik. Ettől a második fogas hengerke veszi el épen 
vele érintkezőleg s ellenkezii irányban forogván. Ettől a nagy fogas henger 
mellynek iránya s fogainak hajtása ezzel ellenkező. 

Ezen mindinkább össze-vissza fogasolás által a gyaratott anyag mind
inkább szétszálaztatik, mindinkább finomabb lesz, 8 igy mindinkább fino
mabbaknak sűrűbbeknek keli lenniek az aczél fogaknak mellyek között át
vitetik. 

A nagy fogas hengertől végtére egy másod nagyságú henger veszi át 
a gyaratott anyagot, s mert ez még gyorsabban s ellenkező irányban szinte 
tUenkezö görbületü fogakkal működik, tisztán átveszi s átadja a fésűnek a 
gyaratott anyagot. 

Ezen fésűnek fogai fürészfog szerück s függőlegesen járnak fel s alá 
egy huzó rud s egy fogantyú által. Ezen fésű elvévón a gyaratott anyagot, 
egy tölcséren vezettetik keresztül, hol három pár vashengerke mindinkább 
sebesedő forgása által nemcsak szalaggá alakíttatik, de mindinkább megyék-
nyúl. 

Atalában : Ezen gép működésénél két feladat van. A hengerek kellő 
gyorsosággali forgatása s a fésűnek fel s alá mozgatása. 

Ezen műveletek a nagy fogas hengertől erednek, melly egy a henger 
tengelyére alkalmazott szijj által hozatik mozgásba. A henger tengelyére két 
csiga van alkalmazva, egyik szilárdul melly által mozgásba hozatnak a hen
gerek, a másik szabadon, mellyre a szijjat átvezetvén, a gép működeiét^ bár 
mikor is megállíthatjuk. 

A nagy fogas henger forgásának rendes gyorsasága 1 perez alatt 110— 
1 0 0 fordulat. Természetesen ehhez kell alkalmazkodnia a téplelő készlet for
gásainak, mert ha gyorsabb, tultömetik, ha lassabb, a gép üresen jár. 

A kisebb hengereknek szinte illy figyelettel kell a fogas hengerhez al-
koimazkodniok, hogy az elbirja venni mindazt, mit nyújtanak, de viszont 
üresen se járjon. 

Egy illyen gyártó gép 12 óránkint könnyedén földolgozik 80 font gyap
jút, vagy gyapotot, s alig fogyaszt % lóerőt (150 fontnak perczenkint 3 láb
nyira lett emelését számitván 1 lóerőnek). 

Egy nő elég, hogy felügyeljen, s a gép működését igazgassa. Veaztesség 
a gyaratott anyagnál legfölebb ' / | 0 o . 

Többnyire kétszer eresztetik gyaratóba a gyapot és háromszor a gyapjú. 

III. A l e n , k e n d e r és h o s s z ú s z á l ú g y a p j ú e l ő k é s z í t é s e . 

A len és kender, mint tudjuk, ama 1%-től 6 lábnyi magas növénynek 
rost sz aktiról vetetik, melly honi gazdúszatuuknak is jelentékeny terménye, 
de mellynek becsét a hollandok inkább ismerik mint mi. 

A len szálai finomabbak és rövidebbek, a legjobban kidolgozott kender 
legfölebb csak durva lenként szerepelhet. 

A len- és kenderszálak összeragadvák egy természetes ragacs által, 
inelly átalúnosan minden növény rostjait lieiszapolja. 

A rostszálakat ezen sajátszerű anyagtól a len és kendernél áztatás ál
tal szokjuk elválasztani. 

A pocsolyába tett len és kender ragacsa a lég és viz hozzájárulása által 
rothadásija jö, a szálak fólrepedeznek s kellő száradás után a pozdorját,külön
böző eszközökkel szokjuk összezúzni, hogy kihulljon a szálak közül. 

Az áztatás e neme hosszadalmas, tökéletlen, s azon mérges kípárolgás 
miatt, mellyet illy rothusztó pocsolyák árasztanak, uz egészségnek átalábau 
ártalmas. 

Kénsavany s ínész által felolvasztható eme gyantaszerü ragacs és Rou-
chon után sokan gyakorolják e műtéteit, de a czélnak nem telel meg, mert 
minden vigyázat mellett is clgyengiti a növény szálait. 

M. Blet a mult évben következőleg fejté meg a feladatot: 
1. „Gyors eljárás : 2 nap a lenre, 3—4 nap a kenderre nézve." 
2. „ A z anyag egyszerű, a innnka könnyed, nem egészségtelen, eöt nem 

is épen utálatos." 
3. „Nélkülözése minden étető szernek, savanynak, gőz, és gépkefé-

nek" stb. 
4. „Rendkivüli finomsága a szálaknak, kitűnő fehérséggel, hajlékonyság

gal, s minden számú gép-fonálra alkalmatosság minden görcs nélkül." 
Es pedig mindez következő módon : 

„Egy fa vagy pléh edényt tiszta vizzel megtoltunk egy zárt szobában, 
mellynek állandó hőmérsékc 25 Celsius." 

„100 font vízhez 1 lat vizellet vegyittetik." 
„ E vegyitek erősen fólkevertetvén a len függőlegesen és pedig lazán 

(nem tömötten) eresztetik az edénybe. Az edény bezáratik." 
„ A forrás gyorsan beáll. Figyelnünk kell, midőn a savanyszagu forrás 

végződik s a rothadás mocsár szaggal kezd jelenkezni; ekkor a len kivétetik; 
ez rendesen 3-ad nap áll b e . . . Ugyanezen móddal tisztithatjuk meg ragacsos 
részleteitől a kendert is, csakhogy ez négy napot igényel." 

A len- és kender-tilolás és gerebenelésre többféle gépeket kisértettek 
már meg, de mindeddig legátalánosb és legczélszerübb a nálunk is közönsé
gcsen használatban lévő tiló és gereben, melly közvetlenül a kezek által mű
ködtetik. 

Emiitők, mikint a szövet-anyagnak, mielőtt fonállá alakíttatnék, egy 
vastagabb fonál vagy pántlika alakot kell adnunk. Ez egy nyújtó gép által 
történik. Fő alkatrészei a páros hengerek mellyek közvetlenül tengelyüknél 
fogva tétetnek mozgásba. Ezen páros hengerek nlsóbbjai sima aczélból, fel
sőbbjei bőrrel, vagy 'posztóval bevont fából készitvék. Ezek esak az al
sóbbakkal! érintkezéstől hozatnak mozgásba, mellyet függelékek által segí
tünk elő. 

Ezen páros hengerek forgása mindig gyorsabb, mi által a közéjök vont 
gyapjú vagy gyapot általok mindinkább elvékonyittatik. A len és kender pe
dig egyelőre alkalmazott fésűn eresztetik keresztül, hogy azok mindinkább 
egyenközüek levén, mindinkább egyenlő vastagságot nyerjenek. 

Ezen páros hengerek forgásával arányos a bevont anyag elvékonyu-
lása. 

A szövet-anyag ezen hengerek közt átvitetvén egy csövön megy keresz
tül, mellynek végén egypár henger eszközli összenyomatását, hogy az alá al
kalmazott edénybe hulljon. 

Nagyobb gyárakban azon üres hengerek, mellyekből az anyag kivona-
tik összefüggésbe vannak téve a gyarató gépekkel miszerint azokról nem kell 
külön hengerekbe, szedegetni, mi által sok idő s sok anyag menne kárba, ha
nem egyenesen a vonó gépbe megy. 

Mint a vas, minél többször kinyujtatik, s darabonkint összerakatván 
ismét kinyujtatik, hogy erősb legyen, ugy a szövet-anyagok is, minél több
ször átvonatnak n leirt gépen, annál egyenlőbbek s erősbbek lesznek, 
mert szálaik annál inkább elrendeződnek. Természetesen ismét és ismét ösz-
sze kell ereszteni 5—10—15 szalagot is, hogy végképen el ne vékonyul-
janak, hogy néha ezrekre, sőt egy két milliónyira is fölmehet ezen öszszc-
eresztés. 

Midőn a szövetanyag szálai már annyira elvéknyultak, hogy természe
tes ö a s z e f ü g é K ö k megszűnik, gyengéden megsodortatnak, s ugy eresztetnek is
mét összetéve a nyújtó gépbe. Ezen sodrógép tökéletlenebbül épen az, mi a 
fonógép, s azért legyen elég csupán ezt tárgyalnunk. 

A Mull Jenny féle fonógép még eddig az, melly mindazon műtétet meg 
adja az orsónak /'. p, 
s általa a fonalnak, 
mit egy ügyes emberi 
kéz megadni képes és 
pedig ezen kivül benne 
a hengerkék előnyei 
azok segélyei is fel
találhatók. 

Egy öntött vasáll
ványra B. B. B. al
kalmaztatván 2. 3. 4. 
vagy több orsó tar
talmuk szinte az előbb 
le i r t elyek szerint 
2—3 hengerkék közt 
lapittatik s nyujtatik 
meg. Az orsó pedig 
azon sajátszerű taliga 
készleten rézsutt al
kalmaztatván az F. alatti dob által olly gyors forgásba hozatik, mikint 
3—4000 fordulatot tesz perczenkint s igy hatalmas sodorintást ád a fonal
nak. Ámde mint kezeink által az orsónak mindig távolabb-távolabb kell 
nyújtatnia, hogy a fonál némülcg huzassék és a sodrintásnak kellő anyag 
nyujtassék, ugy ezen orsó is a szekér által, mellyre alkalmazva vau 6. 9. 
metrenyi távolságra szalad el, ezaladása áltid s vele arányosan forgatván uz 
említett dobot 8 orsót. 

Természetes, egy-egy fonalszálhoz illy nagy készület csak akkor czélsze
rű, ho2—3 400 illy kocsi párhuzamba tétetvén egyetlen mozderő által huzatík 
cl az említett vas állványoktól, s egyetlen mozderő által taszittatik vissza 
hozzájuk. Ezért a fonógyárakban több száz alkalmaztatik együvé 1 Hogy pe
dig az orsó, mintha saját kezeink közt volna, midőn egy-egy futást megtett, 
önmagára csavarintsa a megsodrott anyagot két hosszú rud által, o. i. min
denik gép összeköttetésben áll s midőn a taligák végpontot értek, egy-egy 
karvas által a fonal lenyomat ik, s igy a taliga visszamentekor az orsó viszás 
forgása által reátekerődzik. 

Természetesen azon pillanatban, midőn n kocsi távolodni s az orsó csa-
varólag forogni megszűnt, a hengerkék működésének is meg kell egy ravasz 
által állíttatniuk, s csak az uj futamatkor ismét működésbe hozatniok. 

; ' 'p lü : (F»IT«U" u x i i u i t i 
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Fertő vidéke. 
Édenkert tüköré, gyönyörű szép tájuk!. 
A lemenő napnak sugara süt rá még : 
Bucsucsókját nyomja szeretettel rája, 
Mint az édes anya alvó magzatára. 

Előttem a Fertő szürkés zöld vizével 
Mint nyugovó tenger fönséggel terül el; 
Csónak lebeg tükrén, ketten ülnek 

benne : 
Egy ifju s egy lányka, talán szeretője. 

A part közelében egy sereg vadkacsa 
Szeli a viz tükrét csendesen úszkálva; 
Itt néhány elbukik, a vizet méri meg, 
Ott egymást kergetik, min t játszi gyer

mekek. 

A tó túlsó partján városok és falvak 
Szürkülő falait világítja a nap; 
Felettök úszkáló vékony felhő lebeg, 
Mit a hanyatló nap pirosra feste meg. 

Odább kéklő hegyek s óriás alpesek; 
Havas tetejüket csak alig látni meg. 
Kifáradott felhők pihennek meg raj tok, 
Miket az üldöző szél kergetett, hajtott. 

A déli part mellett kies halomláncz van, 
Kecskék legelésznek bokros oldalában, 
S virágot szed a kis lányka a nyáj őre; 
Talán kedvesének köt füzért belőle. 

Fen az egyik halmon ferde fakereszt áll, 
Környezete csupán egy csonka fenyű-

szál: 
Már ez sem védheti, mert nincsen teteje: 
Villámszekerczével az Isten vágta le. 

Tiszta csermely fakad a halom tövébe, 
Mintha zene volna édes csevegése, 
Kicsi nefelejtsek mosolyognak szépen 
Mint kékszemű lánykák, a patak men̂  

tében. 

Édenkert tüköré, gyönyörű szép tájék!. . 
Zöldelő halmait mintha csak látnám még, 
Pedig csak a lelkem barangol felette 
Édes emlékezet szárnyain lebegve. Vida József 

A r é z p a t a k I l e l k é s z . 
Elbeszélés JÓKAI MÓRTÓL. 

(Felytatíí.) 

Mi fog most történni ? 
Ezzel a kérdéssel tépelődve tért haza minden ember a tem-

plombul. 
— Mit cselekedtél uram ? szólt remegve a vendéglős a lelkész

nek, midőn a templom udvarán találkozának. 
— Igazságot szolgáltattam az Isten nevének : viszonzá ez szi

lárdul. 
A z öreg tiszteletes ur azonban annál jobban megijedt, midőn 

a szörnyű hirt megvitték neki. Ott hagyta az ételt ebéd közepén, 
s futott fel a kastélyba az ifju földesúrhoz, és elkezdé magát men
teni előtte, hogy ö nem oka az egész rettentő esetnek; söt legki
sebb tudomása sincsen róla; ellenben rajta leend, hogy ez iszonyú 
kihágás példásan és az elkövetett sérelemhez arányosan megbün
tettessék. 

Az ifju Endrelfy hideg képet csinált a beszédhez. Azt mondta, 
hogy nem tudja, miről van szó? A káplán ur igen szép beszédet 
tartott ö előtte, s ö már küldött is neki két darab aranyat kegyúri 
elismeréséül. 

Az öreg urnák torkán akadt a szó ezek hallatára. 
Hát még mikor azt megtudta, hogy Bertalan a két aranyat a 

szegények perselyébe vetette! 
Ez veszedelmes ember, ez magasra emeli a fejét, ez nyakára 

ül a hatalmasoknak, s pásztorbotjával nem csak juhait tudja örzeni, 
de az oroszlánt is megkergeti miként egykor Dávid : ennek nem 
szabad itt maradni. 

Al ig várhatta a beközelgö egyházkerületi gyűlést, hogy ott 
az egybegyűlt vének és tekintélyesek előtt elmondhassa, minő egy
szarvú kezd támadni Bethelnek kapuin belől; a ki ha le nem töre
tik ideje korán, megöklel sokakat, a kik eddig azt hitték, hogy az 
ö bőrük sérthetetlen! 

Elő is adá e panaszát egész rettentő mivoltában. Jelen volt az 
öreg Endroífy is, a vallás hívei közt legtekintélyesebb férfi, az el
mondott kihágásnak az ő szivét kellett legjobban elkeseríteni, mert 
a bántalom az ö fiát érte. 

A mint az öreg tiszteletes leült, utána min gyárt föl is kelt 
Endrelfy s azt monda az előadottakra : 

„ A z ifju segédlelkész a midőn azt tevé, a mit tett; teljesité az 
ö magasztos kötelességét, a mire Isten által elhivatott; mert azért 
adattak az Isten szolgáinak ajkaikra az Úrnak vigasztaló és osto
rozó igéi, hogy a szenvedőket megenyhítsék, a bántókat pedig meg
fenyítsék, és ne válogassanak u nagyokban és kicsinyekben; és ha én 
magam nem csak egy megyének volnék főispánja, hanem egy or
szágnak volnék is királya, és megbántanám azt, a mit Isten szent
nek hagyott, és ezért engemet vén embert az Isten szolgáinak leg-
csekélyebbike, legfiatalabbika megfeddene; meg fognám előtte haj

tani fejemet, és azt mondanám : urain, helyesen cselekedtél : foly
tasd tovább! mert nem csak az a kötelessége a j ó papnak, hogy az 
embert megkeresztelje, midőn megszületik s eltemesse, midőn meg
hal, hanem hogy vezesse is az igaz uton, a mig él. Midőn pedig a 
pap kezében tartja az evangyéliomot, akkor tegye lába alá a földet 
és ne ismerjen azon nagyobb urat, mint az Úr Jézus Krisztust! A 
rézpataki káplán igy cselekvék. Azért ö dicséretet érdemel." 

Az ősz patriarchális főnemes igy beszélt; és csak addig, mig 
az illyen jellemek ki nem vesznek, maradhat meg szilárdul a hit! 

A z öreg tiszteletes e nem várt kudarezot annyira lelkére vette, 
hogy még az nap estve megütötte féltestét a szél, és három nap 
múlva meghalt. 

Még azon az ülésen uj papot választanak a rézpatakiak; a leg
első szavazat, melly Bertalannak jutott, az ősz Endreffyé volt . Csak
nem egyhangúlag választatott el rendes lelkészül. 

A kik szerették az ifju lelkészt és jellemét becsülni tudták, 
azok örültek neki, hogy ama fontos állomáson öt erősíthetek meg; a 
kiket pedig aggódtatott az ifju tüzes elhatározottsága, azok ránézve 
megnyugtató volt öt ollyan világvégi messzeségbe kitolva tudni, a 
honnan nem háboríthatja meg a dolgok régi háromszegletü állását. 

Rézpatakán nagy volt az öröm e hírre; mert bár régi papjukat 
becsülték, s halálát megtisztelek, de az ifju iránt valódi elragadó 
szeretettel voltak. 

Ah ez egészen más ember volt. Ez eljárt házrul házra, tuda
kozódott a hivek bajáról s tudott tanácsot adni a világon mindenre 
lelki és testi bajokban.Tudott gyógyítani apró kis mákszemnyi lap
dacsokkal, azután meg hideg vizzel; minden fűben, fában ismert 
gyógyító erőket; még a szántásban, vetésben is tudott a gazdának 
j ó tanácsot adni, s az időjárást jobban eltalálta napokkal előre, 
mint a kalendáriom; nem volt elég, hogy a templomban prédikált 
nekik, hanem estenként összegyűjtő őket a falu házánál s beszélt 
előttük, vagy olvasott okos könyvekből tanúságos történeteket 
derék hazafiak tetteiről, az ipar és találmányok csodáiról; ugy hall
gattak, a mit aranyos szájával beszélt, hogy minden csapszék üres 
maradt miatta. A mióta ö volt a faluban, nem volt viszálkodás há
zas társak között, nem mentek pörlekedő felek a bíróhoz, nem 
került verekedésért senki a vármegye tömlöczébe; ö azt mind ki 
tudta egyenlíteni, békíteni szép szóval, és néha erős szóval, hogy 
nem lehetett ellene cselekedni. 

Már az is millyen szép volt tőle, hogy a mint öt megerősítek 
a lelkészi hivatalban, a megholt tiszteletes nénje vénségére egészen 
elhagyatva maradt. Mig az öreg ur élt, Bertalan egyebet sem hal
lott, mint örökös felpanaszhísát a megevett kenyérnek, a paplakon 
hiába elfoglalt szobának; nem volt napja, mellyen Czenczi néni 
békével engedte volna elkölteni ebédjét s nyugodtan bevárni az 
álmot szegényes ágyában; pedig hiszen mindent megtett a kedveért, 
még fát is vágott, ha nem volt . Es most, midőn egyszerre ő lett ur 
a lelkészi háznál, Czenczi néninek pedig semmi joga sem volt többé 
ott lenni : akkor Bertalan azt monda a mindenkitől elhagyatott
nak, hogy csak maradjon ezentúl annál a háznál és pedig legyen 
ezentúl is övé abban a legjobb hely; és ugy viselte gondját, ugy 
tűrte annak gyöngeségeit , még fát is épen igy vágott számára, 
mintha most is ö volna nála kegyelemkenyéren, és nem megfordít
va. Söt azt is kimondó a fiatal lelkész, hogy ha ö valaha meg ta
lálna házasodni, annak a nőnek, a kit ö e házhoz hozand, épen ugy 
kell tisztelni azt az öreget, mintha tulajdon édes anyja volna. 

Hiszen ezt könnyű is volt neki megígérni. 
Mikor ö arra gondolt, hogy e csendes falak között egykor ked

vesebb hangok is fognak otthonosulni, s a szelid magányt a bol
dogság képei elevenítik fel, ollyankor csak egy arcz állt mindig 
előtte, annak az ártatlan leánykának arcza, a kinek szivében semmi 
sincs még, mint ártatlan vonzalom, és lemondani tudás azokért, a 
kiket szeretünk. , htv.lttfiife] 

A császárkoronázás Moszkaubaii. 

1856. september 7-én ment véghez az orosz császári koroná
zás Moszkauban. Egymásra következő húsz ágyó lövés, s a város 
minden harangjának zúgása hirdette 7 órakor az ünnepély kiegé
szítésére kirendelt egyéneknek, hogy az ünnepélyrend szerint ki
mutatott helyöket foglalják el. A Kreml udvarában lévő vörös 
szabadlépcsön (Krasnoi Krilzo) vala azon mennyezet felütve, melly 
alatt a császári pár a mennybemenet templomba volt menendő. 
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Nyolcz órakor Morny gróf a franczia képviselő palotájában 
gyűltek össze az idegen udvarok képviselői, követei. Kilenez óra
kor nagy mozgalom támadt a palota udvarán összesereglett nép
tömegben, mert a követek megindultak, s a rendőrök utat készí
tettek kocsijuknak. Legelöl pompás kocsijában Morny gróf ment; 
utána következett lord Granville angol követ kocsija, mellyben a 
követ és neje ült. Miután e két kocsi elfoglalta helyét, egy pompás 
régi kocsi járt elö, mellyet számos futár előzött meg, s mellyből 
egy arczán s öltözetén királyi méltóságot viselő öreg ur szállt k i 
Es ez öreg ur herczeg Eszterházy Pál volt, Ausztria követe. Sö té t 
barna bársony öltönyt viselt, melly gyémántoktól ragyogott , mig 
huszárdolmánya drága gyöngyökkel vala behintve. Kalpagját meg-
becsülhetlen áru gyémánt forgó ékesítette, mellyet császárok iri
gyelhettek volna. Gesztenyeszin csizmái hasonlókép gyémánttal 
díszelegtek, mig kardja és sarkantyúja csillogott a brUlianttól. E 
pompához mért fényes volt kísérete is. 

Tiz óra felé egy hosszú menet elejét lehete megpillantani. A z 
ágyuk megdördültek, legelöl néhány udvarmester, kamarás, azu
tán Miklós czár özvegye Alexandra tünt fel, ki két fiára, Miklós és 
Mihály nagyherczegekre támaszkodva, császári hermelinbe burkol
tan haladt a koronázási hely fele. Uszályát két udvarnok vitte, j 
fején gyémántokkal kirakott császári korona csillogott. Öt követ
ték az ifjabb nagyherczegek s nagyherczegnök, az udvarnál mulató 
kül fejedelmek, számos udvarhölgy, nemzeti díszöltönyben, vállu
kon bíborpalástot, fejőkön gyöngyökkel hímzett magas bársony 
főéket emelve. A föegyház déli ajtajában felállított csapatok tiszte
legtek, és a papság hódolatát mutatta be az anyaczárnénak, meg
hintvén azt szentelt vízzel, mire az az egyház bensejébe vonult, ho] 
a császári trón jobbján Mikhailovics Alexis trónjára telepedett. 

E közben iszonyatos zúgással kondult meg Moszkau minden 
harangja, mellyeknek zugó moraját tál dörögte a Velikis Iván tor
nyában íévö harangok ágyuként dörgő rettentő szózata. Midőn az 
anyaczárné kísérete utolsó személyzete is eltűnt a vörös lépcsőről, 
a lovas testőrség egy csapata lovagolt ki a palotából két tiszt 
vezénylete alatt, mellyre a császári menet következett, illy rend
del : 48 apród, két udvarmester, az állarajavak jobbágyképviselöi. 
a császári magánbirtok jobágyai hármasával egymásután. Mind
nyájan régi orosz öltönyben, hosszú öltöny, széles karimájú kalap
ban, mellig érő szakállal. Ezeket követték Orosz- és Lengyelország 
kereskedelmi testülete öregei, idegen kereskedők, kerületi hivatal
nokok és gyárosok, orvosok, jog tudósok, kormányhivatalnokok, 
egyetemelnökők, színházigazgatók, kozákfajok képviselői, táborno
kok, lengyel és finn képviselők, szertartásmester, czimervizsgálók, 
egy tábornok, ki sz. András rendjelét, egy másik, ki a birodalom 
kardját,egy harmadik, ki a birodalom zászlóját vitte, s több tábor
nok az ország pecsétével, a czár és czárné palástjával, országaimíja 
és a két gyémántkoronával; ezután ment egy csapat testőr, egy ud
var, nagy és koronázási fömarsal. Végre feltűnt a mennyezet, s 
alatta a koronázandó czár. Dörgő rivalgás fogadta ö t , melly tul 
dörögte.a harangok zúgását. A czár tábornoki egyenruhát viselt, 
mellén szent András rendjével, előtte két pap haladt, kezökben tar
tott aranykehelylyel, mellynek szentelt vízével locsolták a padozatra 
vont biborszönyeget. A mennyezetet tábornok és ezredesek emel
ték. A czárt követték miniszterei, segédje s ezekután a testőrség 
parancsnoka kivont fegyverrel. A czár kimért léptekkel, komolyabb, 
ünnepélyesen haladt le a lépcsőzeten, mig a mennyezet másik osz

tálya'alatt a czárné követte öt tizenhárom palotahölgy környeze
tében. 

Valóbau nagyszerű látvány lehetett, a mint a villogó fegyve
rek, rendjelektől ragyogó egyenruhák, hullámzó néptömegtöl kör
nyezett pompás mennyezet tovább-tovább vonult. Egy testörcsapat 
követte azt, és a csapatot az orosz nemes családok képviselői hár
masával, ezek után a művészek, iparosok, kereskedők, és a menetet 
egy testörcsapat zárta be. 

Moszkau és Novgorod érsekei fogadták ö Felségüket az egy
ház ajtajánál, miután az ország zászlóját beszentelék, az egyik egy 
ereklyét csókoltatott meg velük, a másik szentelt vizzel hinté be 
őket. 

Most lépjünk az egyházba, hogy tanúi lehessünk azon ünne
pélynek, melly minden orosz szeme előtt szent. Az egyház benseje 
aranytól csillog, a mennyei jelenésekből vett képektől elárasztott, 
míg közép kúpjából a megváltó óriás nagyságú feje tekint, le. Előt
tünk áll egy bársony s arany mennyezet alatt III. Iván ésFeodoro-
vics Mihály trónja, mellyek most a czárt és czárnét várják. Az anya 
czárné ettől jobbra ült. Balra Morny gróf, Granville lord, herczeg 
Eszterházy, herczeg Ligne fognak helyet, s ezek megett a többi kö
vet. Persia és Törökország követei, vallásuk tiltván a keresztyén 
templomba lépést kivül maradtak az egyház tornáczában. Jobbra 
ültek még a császári család tagjai, palotahölgyek; hát mögött a 
senatorok, a szent zsinat tagjai, miniszterek, tábornokok, főneme
sek. A harangok folytonos zúgása közt megérkezett a császári pár, 
s a szent képek előtt térdre omolván, s az ereklyéket rendre csó
kolván, imádkozott. 

Lnáját végezve a már említettem két trónba ült, a mikor a 
moszkaui érsek egy nyitott könyvet tartott a czár eleibe, melly a 
hitvallást foglalja magába, s ezt erős hangon felolvasván elfogadta 
a főpapi áldást, a mikor megzendült az eddig hallgató énekkar. 
Ezalatt jöttek a többi érsekek, vánkosokon hozván a császári pa
lástot és koronát, melly alá mély alázattal hajtotta fejét a czár, s 
elfogadta a birodalom többi ékszereit. Meglévén koronázva, legelső
ben is neje esett előtte térdre, kinek fejét a maga fejéről levett ko
ronával megillette, azután császári palástba burkolván, s szent 
András jelével diszesitvén megölelte, mi azt jelentette, hogy a csá
szári család tagjai, s többi fejedelmek, ki jelenthetik a czári párnak 
üdvkivónatukat." 

A szertartásnak ezzel még nem lett vége, mert most követke
zett a legfontosabb része. Síri csend uralgott, midőn a czár felkel
vén trónjáról az oltárhoz lépett, hol a moszkaui metropolita állott a 
kezében tartott szentelt olajjal töltött kehelylyel. A metropolita 
kinyújtván jobbját, egy aranyágat vett elö, mellyet az olajba márt
ván megkente azzal a czár homlokát, szemöldeit, fülét, orrát és 
mellét, .ezt mondván : „ a szent lélek ajándoka." Melly eljárás fel
hatalmazta a czárt, hogy alattvalói földi jólléte, és mennyei üdve 
fölött egyiránt örködhetik, és tartozik őrködni, mert ezen megke
netés után azUr felkentje, hatalma, képviselője, egyháza főpapjává, 
egyszerre czár és pátriárkává lett. Agyádörgés , trombitazaj hirdette 
a kívül hullámzó tömegnek, hogy végbe ment a nagy ünnepély. 
Isteni tisztelet végeztével felállt a czár, s meghajtván magát főhi
vatalnokai, a kül-követek előtt, nejétől kis távolban kisértetve el 
hagyta a főegyházát. Ezután eloszlott a díszmenet is, mellyet min
denütt „Isten tartsd meg a czárt!" kiáltozás kisért, s a trónterem
ben gazdag lakoma fejezte be a koronázási nap ünnepélyét. 

T Á R H Á Z . 
D e b r e c z e n i levelek. 

II. 

October 4-én mint O cs. k. ap. Felsége magas névnapján tartatott meg a 
Don Miguelezrcd itt levő zászlóalja részéről az ezred száz éves ünnepe. A sz. 
mise áldozatot előzőleg a helybeU prépost ur igazi magyaros beszéddel üdvö
zölte a zászlóalj csinos fiait, fölemlité előttük az ezrednek különböző időkben 
véghez vitt vitézi hős tetteit, kiemelé a katonai pályának kitűnően szép s ne
mes oldalait, 3 fölhívta őket, hogy jövőre is a király s hazáért utolsó csepp 
vérüket is feláldozva s fent lobogó zászlójuk körül seregelve mindig diadalra 
törekedjenek, a érdemeljék meg a hős Don Miguel nevezetet. - A templom
ban tartott isteni tisztelet végeztével őrnagyjuk szólott vitéz bajtársaihoz 
szinte magyar nyelven, mi a bécsi születésűnek csak böc9ületére vállhatik.— 
Délután a város erdőjében czéllövés tartatván a legjobb lövők jutalmaztattak, 
nagyobb része ezeknek a gránátos osztálybeli volt; a zászlóalj vitézei egy 

nyilt helyen tábort ütvén, czigány zenész tánezra keltek, nem kevés élveze
téül a vendégül kunent dzsidás-s vadászoknak, később a rögtönzött tábori 
konyhákon elkészítek az ízletes gulyáshúst, s mellé nagy áldomásokat ittak 
a számukra előhengeritett hordókból. — Sok nép özönle ki e vitézi mulatság
ra. — A díszes ünnepélyt az est beálltával a fördői jó ízléssel ékített terem
ben víg tánczestély zára bc. — Ugy hiszem, hogy a vitézek minden évben 
szivesen megülnék hasonló módon, ezredjük felállítása évnapjnt. 

September 28-kán tartott ülésében valahára clhatárzá a helybeli egy
ház hogy 20— 24 számra menő kegyes alapitványai egyetlen pénztárnok által 
kezeltessenek. Hat pénztárnok ügyelt ezekre eddig, csaknem minden utasítás 
nélkül, és igy különböző modorban. — E hat pénztárnoknak egyenkint igen 
kevés fizetése volt, némelyiknek épen semmi. —No de igy volt ez a főiskola a 
várospénztárainál is, mig amott az egyházkerületi ülés czélszerü intézkedése, 
itt szigorú utánlát ás s vas akarat vágásába rtínták a dolgot; egyedül az egy
ház pénztárainál maradt legkésőbbre a régi gyarló szokás, itt is megnő-



zattak az üdvös végzések, már most legyünk szigorúak a hozott czélszerű 
végzések megtartása s megtartatásában, ne kíméljük a hanyag kezelőt, ren
detlen hivatalnokot, ne a késedelmes fizetőket, telyeaitsük a kegyes hagyo
mányozok akaratát, ha másként nem lehet törvény szigora mellett is, 

A legközelebbi sz. Mihálynnpi országos vásár igen élénk volt, sok éve 
nem látott az ember annyi népet tolongani, nagy számban beállitá Bihar, 
Zabolcs, Szatbmár s több szomszédos megye a maga fiataljait, a Karczag s 
Frühwirth boltjai előtti ismeretes szögletek nyüzsögtek a férfiaktól, kik az 
ott jövő menő delnőkct ve«zik szemügyre, száz találkozás, ezer kézszorítás, 
szóval a mostani a régi hires debreczeni vásárokra emlékeztetett, mellyek a 
férjhez menendő leányokra nézve a pócsi búcsú s mádi szüret harmadikát 
pótolák ki; de azért a kereskedők panaszkodtak; — mikor nem panaszkodnak 
ők? — A vásár alatt tartott helvét vallású egyházkerületi gyűlés is számo
sabb tagokat számlált a szokottnál; nem is csodál — életkérdése fordult sző
nyegen a protestáns bitfelekezetnek. — Fölolvastatván a magas leirat, melly 
a protestánsok egyházi képviselete s igazgatására készített törvény tervezetet 
leküldé, egy szívvel lélekkel elhatároztatott, hogy a prot. kánonok szerint 
illy az egész szervezetet megváltoztató kérdéshez egyes egyházkerületek jogo
san nem szólhatván, kéressék meg ü cs. k. ap. Felsége magas minisztériuma 
utján, hogy engedje megtartását egy közös zsinatnak. — B végzés a többi 
protestáns egyház kerületekkel közöltetni rendeltetett. — A tanító képezde 
iránt felsőbb helyről érkezett s a kath. tanitó képezdékuél szabályul szolgáló 
utasításra elhatározta a gyűlés fölirni, hogy e tanitó képezde nem uj, s az a 

törvény engedte belkorinányzat alapján van felállítva. Tárgyaltatott a 
pár év előtt újra életbe léptetett iskolai tápintézet ügye is, az erre szolgál
ható alapítványok ereje megvizsgáltatott, bővebb segélyt gyűjtés határoztat-
ván. — A legújabb időkben az itteni főiskolának nyilvános jogakademiája 
volt négy tanárral, később még két tanár fölvétele rendeltetett; erre nézve 
elhatároztatott, hogy miután 6 jogtanárnak fizetését H főiskola pénzereje nem 
birja, a nyilvános jogakadémia ezúttal megszüntetik (legtöbb tanítványa vnlt 
a 4 tanárnak 11), minthogy azonban a törvényt tanitó, lelkész s más magán 
egyénnek is tudni szükséges, a jog két tanúr által tanittassék. — A többek 
közt érdekesnek látom megérinteni, miként fölemlittotvén, hogy a debreczeni 
főiskolában B magyar történelem s litteratura a felsőbb osztályokban nem ta
níttatik : elhatároztatott, hogy miután a líécsei alapítvány egyenesen a ma
gyar litteratura tanítására szenteltetett, Lugossy József tanár kiválókig ezt 
tanítsa. — Sajnálva kell itt fölemlítenem, hogy akadtak, s az idősb egyházi 
férfiak közül akadtak, kik a felsőbb magyar litteratura taníttatása elé némi 
akadályokat görditettek, dc hála Istennek a többség tisztelte nz alapító vég
akaratát, s hinni, reményleni kell, hogy derék Lugossynk a magyar littcra-
turát tudományos ügyességénél fogva, már a jelen tanévben hasznos siker
rel fogja tanitani. — Az lett volna még szép! a nagy magyar debreczeni fő
iskolában a magyar litteraturára alapított knthedrából zsidó exege6Íssel to
latni ki kincsünket a litteraturátü! Kadarrsy. 

K a k a s H á l t o n n *ziiiházbrm. 
X X I V . Levél. 10,000 forint. 
Szerkesztő barátom. Minden dolognak két oldala van; ezt tudhatod, a 

nélkül, hogy valaha öreg dob lettél volna. Van jó oldala, van rosz oldala. 
Mikor az ember megissza a bort: ez jó; mikor megkérik az árát : ez nem jó; 
mikor az ember kap egy csókot: ez jó; mikor aztán azt mondják, hogy már 
most tehát házasodjék meg : cz — csitt! Mikor az embernek a darabjáért 
kiadják a tantiémet : ez jó; mikor aztán következik a eritica : ez nem jó. 
Például cz a szó 10,000 forint! ez jó! de mikor azt mondják, hogy 10,000fo
rint adósság! ez már nem jó 

Láttuk ime az emberséges lakatos czéhet; haladunk! Eltűntek a csiz
madiák, éljenek a lakatosok! Van egy szorgalmatos, meg egy korhely laka-
toslcgény; az első nem tud boldogulni, mert az apja kitagadta, a másodikat 
ellenben pártfogolják, mert annak ígér nz a] ja 10,000 forintot, ha megháza
sodik. A lakatos majszter tehát enuck ígéri a leányát, mihelyt remekelni fog : 
a remeket a szorgalmas legény készíti el számára, de csúffá járatja vele, mert 
valami rejtett rugó felpattan a remek bemutatáskor s elárulja az igazi csináló 
nevét. Különben ebben a szekrényben nincs a tízezer forint. 

A szorgalmas legénybe szerelmes a majszter leánya, a mint illik, az ké
sőbb ki is sül a vallatásból, annak van egy hűséges bajtársa is, abba meg a 
szolgáló szerelmes, ád is neki egy kis szivecskét, a mit fellehet nyitni; hanem 
még abban sincsen a tízezer forint. 

A tízezer forint a szorgalmas legény apjáé volt, a ki azt kölcsön adta a 
korhely legény apjának, az oda akarta adni a fiának, a fia a lakatos mester
nek; azonban meghal a szorgalmas fiu apja, a contractus a gazdasszony ke
zébe jut, az megakar alkudni az adóssal a pénz felébe, hanem az becsületes 
ember s a pénzt az örökösnek kivánja visszadni, azt azonban tulajdon fia elra
bolja a feje alól, de ő fölébred, utána lő, kergeti, megragadják, akkorra a 
vén gazdasszony is kiadta a kötelezvényt a hű bajtársnak, mézes szavaktól 
elcsábítva; végtére a tízezer forint, meg a fiatal fehérszemélyek illető tulaj
donosaikhoz kerülnek, s az ő dolguk, hogy ozontul hogy jönnek ki egymással? 

Ime itt van a tízezer forint. 
A eritica egy kicsinyt sokallja ezt a nagy pénzt s iparkodik kiki tehet

ségei szerint egy-egy csomót lealkudni belőle. Mi is szóljunk bele egy kicsinyt 
a lieitatióba. 

Nem engedne le a tisztelt birtokos ur ebből a tízezer forintból először is 
vagy ezer forint ára nótát? ez tesz 1000 ft. — kr. 

Másodszor : vagy hat darab ütleget annak a 
nyomorult asszonynak a hátáról, darabját tiz forin-

tal számitva : CO forint, meg a széttépett gyász 
kendő : 3 ft cz tesz 63 ft. — kr. 

Harmadszor: egy pár czélzást azokra a szapo
rodó gyermekekre, a kiknek a felnevelése bizonyo
san bele kerülne legalább hatszáz forintba . . . „ „ 000 „ — ,, 

Negyedszer : azt a „passust" a mit ugy sem 
kérnek elő . . „ „ — ,, 30 „ 

Végtére a lakatos legénynek a haját: szá
mítva azt 3 krajezárba , „ — „ 3 ,, 

összesen 1,663 ft. 33 kr. 
ezt levonva a 10,000 forintból 
maradna 8,336 ft. 27 kr. 

a mi még mindig igen tekintélyes összeg s elég vonzerővel bírhat a közön
ségre. Tehát, ha ebbe beleegyezik akkor mcgölkuszunk; kezet rá, én sensal 
dijt sem kivánok s legyen azontúl az illető színmű „8336 forint 27 krajczár." 
Többre nem licitálok. Kakas Márton. 

Irodalom és mii vészel . 
— Kőzkedvcsségü öreg írónk Fáy András, ki annyi maradandó becsű 

mánkéval gazdagította irodalmunkat „Szuttyogfalviak" czim alatt egy mun
kát adott ki, mellynek tartahnát jellemző beszelyek képezik. Minden iroda
lom barátot figyelmeztetünk jeles irónk ezen ujabb munkájára, kit még agg 
napjaiban sem hagy el a fiatal kedély, s irodalmi munkásság szeretete. 

— Pesti születés hazánkfia Majerfy Istvántól rövid idő alatt „Utazás 
Mexikóban" illyen czimü munka fog megjelenni. Szerző soká tartózkodott 
Mexikóban, honnan nagyobbszerü kirándulásokat is tett, s munkája becsét 
az is einclcndí, hogy számos ott rajzolt eredeti kép is fogja díszcsiteni. 

— Landerer és Heckenast bizományában igen érdekes munka jelent 
meg Székács József pesti cv. lelkésztől illy czim alatt : „Tgénytelan vélemé
nyek a két cvangyélmi egyház ügyeinek igazgatását tárgyszó miniszteri ja
vaslat felett." A munka minden várakozást kielégíthet az előadás szabatos
sága, világossága, és meggyőző ercjo által, s a ki kezébe veszi, megelégedés 
nélkül nem fogja le tenni. Mint halljuk ezen érdekes röpirat németnyelven is 
meg fog jelenni. 

— Megjelentek „Szabó Richárd bcszélyei" Kolosvárott Stein János 
bizományában 3 kötetben, árát nem tudjuk, csak gyanítjuk, hogy három kö
tet 3 p. ft. 

— ReraellayGusztáv előfizetést hirdet „HunyadyJános"czimü történeti 
regényére. Mind Hunyady, mind Remcllay megérdemlik a pártoltatást, mert 
egyik legnagyobb hazánkfia, amásikjclesnovellairónk. A két kötet ára két forint. 

— Vcreby Soma „Testvérhaza kincsei" czim alatt egy füzetet adott ki, 
mellyet folytatni szándokozik. 

91 i ú j s á g ? 

/ Német hirlapok szerint Berlinbe az a hir érkezett, hogy Merscburg 
táján több millióra menő kincset ástak ki a földből. Ezen kincs egy hadi 
pénztárba volt rejtve, mellyet ezelőtt néhány évvel hiába kerestek. 

/ Egy angol orvos azt a felfedezést tette, hogy az úgynevezett szél
ütés, nem szélütés az öregeknél, hanem a fog hiánya miatti rosz emésztésből 
származik. Tehát nincs többé szélütés! A jó emésztéshez mulhatlanul szüksé
ges, hogy az étel jól meglegyen rágva, a hol cz nem történik, veszélyes kö
vetkezmények állanak be, mellyek többnyire halálon végződnek. Dr. Higgin-
bottom azt állítja, hogy Wellington herczeg is ebben holt meg, s meglehetett 
volna menteni, ha betegsége okát tudták volna. Legegyszerűbb orvoslása az 
illyen szélütésnek a hánytató. 

/ Mórról Fehérmegyéböl írják hogy october 10-én kezdődött, s 22-én 
végződött a szüret, s folytonosan jó idő kedvezett a szüretolőknek. Ha valaki 
ti mult évi terméssel megvolt elégedve, megkell elégednie annyival inkább az 
ideivel, mert ez minden várakozást túlhalad. De nemcsak mennyiség, hanem 
minőség tekintetbon is kedvezőbb szüret volt idei a tavalyinál. Az idei jobb 
must 8 - -9 forinton kelt. A burgonya szinte jól fizetett. A gabonaár hétről 
hétre csökken. 

X Buda és Békásmegyer közt, az úgy nevezett Árpád völgyben egy 
régiség búvár ásatni kezdvén egén érdekes régiségekre bukkant, és hogy a 
hajdani Aquincum romjai volnának ama maradványok. Varsányi János régi
ség búvárunk az eddig feltalált tárgyakból többet lerajzoltatott.*) Eddig egy 
terem ásatott ki a benne és körüle talált szobrokkal, 8 más tárgyakkal együtt. 
Példánl egy 3 lat nehézségű ezüat-csatt; agyagból égetett kövekbőli csatorna; 
70 darab oszlop; egy kulcs, s több apróság; egy házi oltár felirattal; egy kő
koporsó, melly egy római katona maradványait rejté. Ezen koporsó végén 
két ép szobor áll, mellyeknek hajtott fáklyája a mulandóságot, lecsüggesztett 
feje, vállra tett keze a fájdalmat ábrázolja. 

.-" Kecskemét városa roppant pusztáin 2000 iskolába járható gyermek 
találtatik, mellyeknek számára e hó közeledtével 10 tanyaiskola nyittatott. 
Minden tanitó kap 200 forintot, két hold szántóiöldet.mcllyért a gyümölcafa-
tenyésztés, és kertészetre is tartozik növendékeit tanitani. A vasárnapi isko
lákat számos iskolából kikerült férfi és leány növendék látogatja, miáltal is
mét tetemes haladás tétetett a népnevelés mezején. A tiz tanyaiskola felállí
tása egyetlen fillérjébe sem került az egyes lakosoknak, mert az elöljáróság 
egy pusztát adományozott e czélra, melly évenként 23,000 forintot jövedel
mezett. Itt a példa tanuljatok! 

•) Mi U közölni fogónk néhányat. 



X Szegedvárosa 20 tanyaisloláját a mult évben 2090 rendes, és 530 
vasárnapi iskolás látogatta.' 

/ Nem árt egy kis statistika. Az osztrák birodalomban van 887 város, 
2318 mezőváros, és 67, 308 falu. Ezekben találtatik 6389 orvos, 6148 sebész 
18,789 bába, 2159 gyógyszertár, 684 polgári kóroda, ezekben 60,000 beteg. 

£ Németország, a bölcsészet hazája mivelődési történetéhez egy szo
morú adatot veszünk ki egy német újságból melly igy szól : „Wiesbaden és 
Ems játszó asztalai, mellyek october 27-én zárattak be, az eddigi haszonbér
lők Simons ésChabert kezeiből egy részvény társulat kezébe mennek át, melly
nek élén a Berlinben és Karlsruhében lakó Haber urak állanak. A mostani 
bérlők 1,200,000 forintot kapnak lemondásukért, mig az állam ezen társu
lattal a rendes évi haszonbér 105,000 forinton kivül egy negyed milliót kap 
szabad rendelkezésre. Azon kivül az ottani szinésztársulatnak 10,000 f. segély 
pénzt, és a zenéért 50,000 forintot fizet. 

/ Egy algiri faluban éj idejében egy kígyó mászott azon ágyba, melly
ben két gyermek aludt, s a nélkül hogy a gyermekeket kis ujjal is illette volna, 
bőrét elvetvén, azon uton, mellyen jött, távozott. Képzelni lehet az anya ijed
séget, midőn kigyóasszonyság látogatási jegyét megpillantotta, melly néhány 
rőf hosszú vala. 

£ A Blanzair kerületben egy másod izben férjhez ment nő fiát katoná
nak irták be. Ha ezt katonának viszik, a többit nem nevelhetem — monda a 
tábornoknak. — Hány gyermeke van ? — kérdé az. Harmincznégy. — A tá
bornok megajándékozva bocsátotta el az anyát és fiát. 

1 Mindenütt uj meg uj nevelőintézetek alakulnak, mi örvendetes tanu-
sága annak, hogy belátták a népnevelés szükséges voltát. A napokban nyit
tatott meg ünnepélyesen a bényei községi iskola, melly lételét a község ada
kozásán kívül, herczeg PálflyAntal nemesielküségének is köszönheti, ki építési 
szerek, s kész pénzzel is segítette ezen közhasznú vállalatot. 

/ Pesten a ref. lelkész lakon october 27-én tartatott azon közgyűlés, 
mellynek feladata lett volna a protestánsok vallási szerkezetét tárgyszó ma
gasminiszteritörvényjavaslatot boiiczolni, sárra őszinte véleményt ad ni. Hosszas 
tanácskozás után abban állapodott meg a közgyűlés, miként kéressék meg 
Ő cs. k. ApostoU Felsége, miszerint zsinattarthatási engedélyt adni méltóztassék. 

.•• Mt-y egy kijelölt az északamerikai elnökiégre. Douglas senator Jalenába 
utazott a vasúton, hol a mostani idők szellemében az elnök választásról volt a 
vita. — Hát ön uram! kire fog szavazni? — Kérdek Douglast, ki egy újságba 
vala mélyedve. — Az ördögre! — feleié az fel sem pillantva. Kevés idő múlva 
illyen választási eredményt olvasott fel egy az utazók közül. „Fremont kapott 
117 Buchanan 15, FUImore 17, az ördög egyet." 

t A bánáti bányákból irják oct. 21-röl, hogy az osztriai hiteltársulat 
a ruszkovai vas- és ónbányokat, valamint Lúgos mellett az istvánhegyi vas
hámort megvette, s a szilóvári vashámorra is alkuban van: és hogy az oláh 
határszélen Erdélyben több tclcpitvényt szándékozik birtokába venni. 

t A népnevelést illetőleg H. M. Vásárhelyről örvendetes hírek érkez
tek. A néptanítók fizetése megjavítatott, egy reáliskola, s azzal összekötött 
faiskola állítása elhatároztatott; a reformált két tanyaiskolában tartott vizs
gálat kielégitő; a vasárnapi iskolák életbe léptettek, rendeztettek, azon kivül 
egy napi iskola is állíttatott fel. 

í Ezzel homlok egyenest ellenkezik a M. S.-ban egy veszprémi tudó
sítás, melly keservesen panaszkodik az ottani iskolák siralmas állapotáról, s 
többek közt igy szól. „Veszprémben a népnevclésre kevés ügyelet, s a taní
tónak annyi tekintélye, mint a kondásnak, s mig egy hajdút megsüvegelnek, 
a tanitó előtt fület sem billentenek. Ezen hanyagság oka hogy annyi koldu
sunk van. Az apák egy kordét s szamarat vesznek 11—1 •> éves gyermeküknek, 
s azzal piaezra küldik, hogy száUitással pénzt keressen, s ott betyárságot tanul. 
A leányok nem járnak iskolába, mert ha irni meg tanulnak, szerelmes levelet 
találnak írni." Beáta simplicitas! 

2 Hogy az asszonyok, és konyháról is meg ne felejtkeznünk egy kis 
szárnyas újságot is igtatunk ide ; oct. 21 és 24-én sok baromfi volt Pesten, 
mégis mindnek lába kelt. Eladatott 83—83 pár csirke per 20 kr. 2857 darab 
pujka, párja 1 ft. 36 : 2 ft. 48 krig. 350 darab lud párja 1 ft. 30 : 2 frtig; 
817 kacsa, párja 48 kr. 1 frt. 12 krig; 40,700 tojás 20 darab 24 krjával. Eb
ből látható hogy Pesten nem koplal a kinek pénze van. 

/ Már a halpiacz nem olly kelendő, miből az látható hogy félünk a 
böjti eledelektől. 

/ A szarvasmarhának nagyobb becse van, mert a legközelebbi hetivá
sárban 3351 darab adatott el. 

Nyilatkozat. E lapok 43-ik számában a szerkesztőség által elfogadott 
több rajzaim közül egy Sarány felirattal is közöltetett, én a tőlem átvett mind 
annyi rajzhoz, (de külön papíron) rövid szöveget is adván át, a véletlenség 
ugy akarta, hogy a vasmegyei surányi kastély mellé osztályoztam a komarom 
megyei Surányi rajzhoz illő felvilágosító szöveget, minek következtében az 
általam illy hibásan combinalt rajz és szöveg ki is nyomatott. Ezt helyre ho
zandó, megjegyzem hogy a közlött rajz vasvármegyei Surányt tárgyazza, 
melly Szombathelyhez egy órányira kies völgyecskében gr. Zichy Bódog ur 
birtoka, a kastély nagyobbszerü franczia stílben épült és a legszebb nyaralóvá 
teszi az azt környező angol park, melly buja vizaltában mutatja a rá forditott 
típoló gondot. Varsányi. 

Vidéki l i in k. 

Tabajd (Fehérmegye), oct. 16. Sietek önnel csak röviden tudatni, a 
tagositás tárgyába a földesurak és volt jobbágyok között, f. hó 14-én létre 
jött barátságos egyességet. 

Az egyességnek e következő eredménye lett: a volt jobbágyok minden 

telek után kapnak nyolcz hold legelő illetményt s ezen kivül nagylelküleg 
oda engedték a földesurak a volt jobbágyoknál lévő bizonyos mennyiségű 
remanentialis földeket, és vályogvetésre szükséges négy holdnyi tért. A kath. 
és ref. lelkész urak egy-egy telket, szinte a két valláe-felekezetü tanítók va
lamint a helység jegyzője is fél-fél telket a feljebbi legelői illetékkel, kapnak. 
Továbbá a hat holdból álló ref. temető tizre, a másfél holdból álló kath. te
mető pedig ötre nagyobbittatik.Ezenkivül két hold községi faiskolát is nagy
lelküleg megajánlottak a földesurak. *rv 5 ~ 

Ezen nemes lelkű ajánlataikért a földesurak, erélyes^ közreműködései
ért pedig a t. bíróság, vegyék jó szívvel a nyilvánosság háláját. —- Barcsai 
István, ref. tanitó. 

Garati-Kis-Sarlón is, mint sok más helyütt cz idén tüz volt, folyó évi 
oct. 1-ső napján esteli 8 óra tájban ütvén az ki, egy éj és nap került bele, mig 
20 udvaron, szérűn és kertben, mindent, mit ez időszakban találhatott meg
emésztett. •— Szántszándékos gonosztevő vetette a tűzet, gondoljuk el ceak 
miféle épületbe? egyháziba, a lelkész lakoni istállónak utcza felöli hátulsó 
szeglettetőjébe; mint a felgyújtott pontból gyanítható, kinézése lehetett a 
gonosztevőnek egész helységünk kipörzsölése. Majd is czélját érte; mert a 
nem sokára támadott szél öt hat perez alatt most a 10-dik, majd a 20-dik 
házra vetette a tüzes zsupcsomókat. Meg is égett volna helységünk tövöstül, 
ha vidéki emberbarátink segítségünkre nem sietnek. Köszönet a jó akaratú 
tevékeny szomszédainknak, a vezekényieknek, ágóiaknak, damásdiaknak, let-
késieknek, kik a garamvezekényi lelkész B art ha Lajos és tanitó Kurucz Dávid 
urak vezetésÖk mellett siettek a tűz helyére s éltük veszélyeztetésével rohan
ták meg az égett épületeket s oltottak hol lehetett. Köszönetet a zselézi ura
dalmi tiszt uraknak, kik a Kherndl titoknok és Sümegh ispán urak vezény
lete alatt húzatták a roppant hatású vizi puskát s a tűzi erővel daczolvaa falu 
közepén szakiták meg a tüzet. — Köszönet a zalabai érdemes biró Lángi János 
urnák, ki zalabai polgártársaival együtt szekerekbe fogatva hordatta a főoltó 
eszközt a vizet, mig tartott a tűz. Kiemelendők még : helybeli pintérmester 
Szabó István is, kis-ölvedi kovács Kukuricza János, kik egy-egy vizi puskát 
felfogva hatalmasan lövöldözzék a vizet a legveszélyesebb helyekre. 

Végre egy alázatos kérésemet csatolom tudósításomhoz : minthogy a 
tűzkárvallottak közül csak Baját házam volt biztosítva, kérem a közelebb lakó 
jóakaró emberbarátokat, hogy ha kissarlói ember jelenti magát náluk épü
let fa s takarmány nemük kérésével, ne utasítsák el hidegen, a ma nekem 
holnap másnak elv szerint, mutassanak irántuk könyörületességet. — Majd 
meglátom nyújt-e kellő kárpótlást a tiszamelléki védegylet; ha igen, nem 
szűnöm meg minden lakos társamat hozzá utasitani biztositni. Tanuljuk ki 
valahogy uraim! mi okbul esnek ez időben az ország szertei gyújtogatások? 
Mikor Kis-Sarló égett, ugyan azon éjjel három helyütt is égett vidékünkön, 
azóta és azelőtt is majd minden nap és éjen látszik tűz. — El nem tudom 
gondolni mi okon. Engem például miért gyújthattak fel? hallgatóimmal bé
kében élek, ez idén hivatalból sem kellett senkit pirongatnom, intenem, fed
denem, vagyon! összeköttetésem senkivel sincs, szóval haragosom nincs, iri
gyem sem lehet, mert minden gazdálkodásom csak a takarékosság alapján 
nyugszik. És ha minden említettek ellenkezőleg álnának is, mi ok azokban a 
felgyujtásra? — Hagyd abban ó ember! akár ki légy a gyujtogatást, nem 
kapsz te senkitől annyi bért, a mivel poklokban epedő lelkedet megenyhítsd. 
— Közli Szobi Fái m. k., garan-kis- sarlói helv. hitv. lelkész. 

A d o m a . 
— X . ur Bécsbe megérkezvén mondja kocsisának : „No Marczi! vi

gyázz magadra, hogy be ne csípjen a policzía," „Hogyan nagyságos uram?" 
— kérdé a kocsis. „Csak ugy ni, hogy itt nem szabad sokat fecsegni" — 
mond az ur. „No biz ezer szerencse," — szóla újra a kocsis — „hogy el nem 
hoztuk a nagyságos asszonyt I" 

A szerelmes . 
Tisztelt czimü szerkesztője 
A „Vasárnapi ujság"-nak! 
Bí r tudom nem barátja a 
Szerelmes históriáknak. 

Kérem szépen közölné e 
Szerelmi történetecskét, 
Lesz ki ebból is meríthet 
Egy kis tanúságos leczkét. 

Elég az hogy Kudor Jancsi 
Ki tó szomszédomban lakik 
Egészen fülig szerelmes 
Fülig? igen bizony nyakig. 

Sót hogy ha nagyobbat mondok 
Tán még akkor se hibázom, 
Ha a halálos terminust 
Szerelmére rá ruházom. 

Szivét szerelme tárgyához 
Válhatutlanul kötötte, 
Végsó váltó krajezárjáig 
Mindenét reá költötte. 

És minthogy imádottját még 
Rajta ktil sokan szeretik 
Elszántan kiállja, hogy ha 
Érte gyakran kékre verik. 

Nincsen nyugta, nem kell neki 
Étel, álom, se a dolog, 
Akkor éled, és boldog ha 
Szerelmesével andalog. 

Olly halavány s veszett mintha 
A boszorkány, vagy fergeteg 
Hegyen völgyen hurczolta vón' 
Testben ős lélekben beteg. 

Nem ér neki semmit a szó 
A j ó tanács mind hijába, 
Szerelme fekteti ótet 
Rövid idón a sírjába. 

Jól tenné a szerkesztőség 
Ha a lelkére beszélne, 
Ha nem késő szegény Jancsi 
Tán még az eszére térne. 

No í hát ki a szerelmese 
Róza, Fanni, Berta, Linka? 
Oh nem, csábítóbb ezeknél, 
Ki hát? a szilvapálinka. llory Farkas. 
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H A L O T T A K Ü N N E P É R E . 
T I Z 

J&F AKANYNY 
\V , t W i M U D l t 

H A L O T T A K E M L É K E Z E T E . 
TOMPA MIHALYTOL. 

H nll a levél . . . ! a tarlott őszi tájak 
Szebb napjaikra nézni intenek; 
Szeretetben kik vélünk e g y valának : 
Feledjük-e, midőn már n i n c s e n e k ? ! 

Jertek, jertek! s hulló lomb közepett 
Üljük meg a bus emlékünnepet! 

Ugy elmerül szivünk a földiekben . . . ! 
Hü lenni a méltó búhoz nem ért; 
Oh , a fátyol mi könnyen hátra-lebben, 
Mellyet köténk az elvesztettekért! 

H o g y sirjokon mécs, szemünkben köny ég 
Legyen ez a nap az övék . . . övék . . . ! 

Mienk is e z ! emlékben, fájdalomban 
Ugyan mienk, kik élvén hányatunk! 
— Csak addig z u g a l omb , mig a galyon van, — 
A holtaknál nincs a mi bánatunk! 

De jó l van igy . . . ! a búban, könyeken : 
Kiért bú s köny van, nekünk uiegjclcn. 

' i t t a szülő, hü karjai kitárvák, 
A szeretett férj haza látogat; 
Ne sírjatok szegény rongyfedte árvák! 
ífju özvegy vétkezd le gyászodat! 

Kis magzatim! hát visszatértetek . . . ? 
Oh mint vérzett, fájt szivem értetek! 

A hős ifjú koszorúval, sebekkel, 
A testhalomból délezegen kilép; 
Jön a testvér, barát s a mátka; felkel 
Ki e l v e s z e t t s nem tudni ho l ? mikép? 

Meghalni a sors a kit hova vitt : 
Föld és tenger kiadja holtait. 

Körülfognak vigasztaló beszéddel : 
A czél, az ut mind egymáshoz vezeti 
Nem foszlik még az á b r á n d rajza széllyel 
S erős h i t ver szivünkben gyökeret. 

Mint a virág helyhébe' titkosan, 
Illat s szirom közt a gyümölcs fogan. 

S enyhül a bú, — szivünk nem nyomja kétség, 
Mi jó l értünk az elhunytak felöl! 
Az ö r ö m é r t , melly vélök érte végét : 
örökségünk r e m é n y , r e m é n y te l ö l ! 

A téli napnak — távol szertelen — 
M e l e g e megfogy , t ü n d ö k l é s e nem! 



A hűségnek nem veszhet el jutalma, 
S szivnek, kit a sors össze-vissza zúz; 

• Pálmánkért a hit menny felé utalva : 
Nem lenne csak sirunkig kalauz ? ! 

A v á g y jobbat lel, mert jobbat keres, 
Még ez a k ö n y is szebb létért kezesi 

Pihenjetek hát hivek, j ó k , szerettek ! 
S kiknek a föld keservvel fizete; 
Hull a levél . . . de az emlékezetnek 
örökzölden mosolyog l igete! 

Hull a levél . . . ! alvó félben az élet . . . I 
Bo ldog , boldog : ki t u d j a , még se félhet I 
S a halál és pusztulás közepett : 
Uj életnek szentelhet ünnepet . . . ! 

Sz erény toldalék 
a kisbirtokosok jóllétének előmozdításáról szóló értekezéshez. 

5. Egy kis birtokos tapasztalásból is könnyen átláthatja, hogy 
akár a földmivelésnél, akár marha tenyésztésnél j o b b kevés j ó , 
mint sok rosz; — különösen a földművelésnél inkább kevesebb 
föld müveitessék és trágyáztassék meg czélszerüen, mintsem sok 
roszul, a vetö-mag jóságára és tisztaságára is nagy figyelmet kell 
fordítani. Gondja legyen a gazdának, hogy a pályadijjázott jeles 
értekezésben előadott mód szerint mentől több trágyát szaporítson. 
Ugy szinte a marhatartásnál és annak telelésénél ne számítson a 
kevés takarmány miatt merész esetlegességekre, annyi marhát te
leljen, a mennyinek kitartására mostoha időben is elegendő takar
mánya van, az ezen szabályelleni kihágás a kisbirtokosoknál te
temes sérülést okoz, tavaszkor vonó-marhái nem bírnak dolgozni, 
tehenei nem tejelnek, rosz borjut nevelnek, juhai kidöglenek stb.; 
mondják erre a régi modorú gazdák „Vonó-marháimat és tehenei
met kénytelen vagyok megtartani, noha kevés takarmányom van, 
azért majd csak kitelelem valahogyan; aztán különben trágyát mi
ből gyűjtsek?*' Mellőzve azt, hogy sovány telelésü marha kevés 
trágyát szaporít, illy énkor van legjobb alkalom, az illy panaszko-
dónak előhozni ismét a pályadijj ázott értekezést, hogy olvassa el 
ott a takarmány szaporításáról előadott hasznos tanácsot. Ehhez 
mellékelve megemlítem, hogy a hol természetes rét van, annak ja
vításán kell igyekezni, mi a vizenyösség lecsapolása, boronálás, 
iszap, utczai sár, mész, hamu s keveréktrágya által eszközölhető, 
anélkül hogy a földmüvelés trágya dolgában megrövidíttetnék, söt 
ez által közvetve a szántóföldek is javitatnának, több takarmány 
mellett t. i. több marhát tarthatván, több trágyával rendelkezhetni. 

6. Leginkább egy kis birtokosnak szükséges vagyonát a tüz és 
j é g ellen biztosítani, mert illy elemi csapások egy kis birtokost 
helyzetéből egyszerre kimozdítják, és az % óra alatt történt kárát 
tiz év alatt sem képes helyre hozni. 

7. A mi általános feltétel az emberek boldogságára, az követ
kezésképen a kisbirtokosoknál is megkívántatik, t. i. a tiszta vallá
sosság, erkölcsös élet, családi egyetértés, egymásiránti bizodalom 
és szeretet. Egy kisbirtokban, hol csak az egyestilt erővel tett 
munka vezethet czélra, mennyi rövidséget sőt pusztulást okoz a 
család tagjainak egymás elleni bizodalmatlanságnk, és az akaratok 
különbsége, s igy az erő szétszakadása, azt mindennapi példa mu
tatja, s sokkal világosabb, mintsem bizonyitani kellene. A cse
lédekkel való méltányos bánásmód is megadja a maga hasznát. 
Továbbá más felebarátainkkal való egyetértést, mindenki vagyo
nának és jogának tiszteletben tartását, napszámosok méltányos 
fizetését,mindenkinek a maga hasznáért ajánlani bátorkodom; gaz
daságot -szerezni, mások rövidségével nem tartom emberi tétnek; 
— az emberi méltóság elvesztése által gazdagodjék meg a ki akar, 
—- sorsát nem irigylem. 

8. A z előmondottak felett egy kisbirtokos jóllétének előmoz
dítására legfőbb tényezőül tartom a háziasszonyt, gazdasszonyt, 
vagy akár hogy nevezzük, szóval azt, ki a női foglalatosságok kor
mányát vezeti a háznál. 

E g y kisbirtokosnak legfőbb gondot kell fordítania családja 
fentartására, s noha az élelemre a nyers termesztmények nagyobb 

*) Lásd a „Vasárnapi ujság" 42-ik számában. 

részét a gazda adja, de annak hasznos felhasználása a gazdasszony-
tól függ; a kenyérsütésnél, ételfőzésnél egyik gazdasszony sokkal 
kevesebb anyagot használ fel, és még is j o b b eledelt készít, mint-
más, esak ez által is milly nyerességet szerez egy j ó gazdasszony? 
— Továbbá egy j ó gazdasszonynak szükséges kelléke nem csak a 
betartás, vagyis a meglévő tárgyakkali kíméletes bánásmód, ha
nem a beszerzés is, vagyis a termesztmények és más gazdasági czik
kek előállítása. Igy a kisbirtokosoknál a gazdasszony kötelessége 
a tehenek és juhoktól összegyűlt tej értékesítése, sertéstartás 8 
hizlalás, apró marhák tenyésztése, konyha-kertészet, káposzta, ka
pás s hüvelyes növények müvelése, mind olly czikkek, mellyek 
egy kisbirtokosnál a gazdasszony tettleges kezelése alatt vannak, 
és mellyek egy kis gazdaság felvirágzására eldöntöleg hatnak. 

Hát még ezeken felül a kender-, lentermesztés, és vászony elő
állítása olly szenvedélyes és hasznos foglalkozása egy gazdasszony
nak, melylyel nagy rugót ád a gazdauram boldogulására. — Tán 
azért is híjják faluhelyen a nőket vászonycselédeknek. Sajnos, van
nak gazdák, férfiak, kik tévesztett férfi büszkeségből és a rosz szá
mítás miatt nejöknek akadályozzák a vászony előállítását; sérti az 
álférfiasságot a guzsaly, motóla és szövőszék, és fonákul kiszámít
ják, hogy abból semmi haszon sincsen; sajnálandó gazdákI nem 
számithatjátok-e fel, hogy egy hold földből a gazdasszony bir 
100—120 pengő forint áru vásznat előmutatni? Igaz, dologgal 
jár ez, de mit csinálna a gazdasszony és cselédjei, ha evvel nem 
foglalkoznának? Avagy e végett kell-e több cselédet tartani? Nem 
halljátok-e, hogy tilolják éjjel holdvilágnál a kendert? — Estve a 
mécses mellett mint nyújtják a szálakat? — És tél végével mielőtt 
kivül a mezőn munka lenne, mint szedik le darabonként a kész 
vásznat a szövőszékről? Aztán milly jó l esik egy kisbirtokosnak, 
midőn tavaszkor pénzt semmiből sem bírván kiállítani, a felesleg 
vászony árából tétetheti meg a tavasz-munkákat, s pótolhatja házi 
szükségeit. 

Még egy közvetett, de velős hasznát látom a vászony előállí
tásának, t. i. egy nő, ki avval foglalkozik, ebben lelvén szenvedé
lyét; télben a guzsaly és szövőszék mellett nem unatkozik, sőt 
azon munkát szenvedélylyel folytatvén, e helyett más mulatságot 
alig keres, holott ettől eltiltott más gazdasszonyok unatkozván, 
egész telet vagy alvással töltik * ) , vagy pedig költséggel járó mu
latságokkal iparkodnak unalmukat elűzni * * ) ' . 

Mindezeken felül a házi rendtartás, tisztaság, mosás, varrás, 
kisebb gyermekek nevelése mind gazdasszonyok kötelességei, és 
mindezeknek teljesítése, a család jóllétet alaposan elősegíti. 

Iparkodjanak tehát a szülök leány gyermekeiket a gazdasz-
szonyság minden ágaira tanítani, hogy igy a kisbirtokos nejében 
gazdasága felvirágzásának — mondhatni — legfőbb tényezőjét szem
lélhesse. — A történelem bizonyítgatja, hogy minden fontos ese
ménynek nő volt az okozója; de szépen megmutatnák a magyar 
nök nemes hatalmukat, ha a kisbirtokosok jóllétének s igy Magyar
ország gazdasága nagy részbeni felvirágoztatásának ök lennének 
okozói. 

• * 
Vannak még egyéb a kisbirtokosok jóllétét, előmozdító eszkö

zök, mint például tagosítás-, hitelbank-, cselédrendszer, a gazdák 
és cselédek visszaéléseit korlátozók, mezei rendőrség, törvényes 
kényszer a közösen eszközölhető javításokra nézve; de ezek mind 
olly módok, mellyek egyesek akaratától nem függenek, s mellye
ket az atyáskodó kormány jobbágyai javára eszközlend. En csak 
azon gazdasági szabályokról akartam értekezni, mellyet minden 
gazda maga erejéből eszközölhet, ugy is éltem jelszava : „Bízzunk 
magunkban, s szeressük egymást." 

Mindezen a kisbirtokos jóllétére czélzó- s általánosságban 
előhozott állításaimmal csak a kis gazdaságoknál kívántató alap
elveket akartam csekély tehetségemmel összeállítani, s azt magyar 
hazám nagy részében gyakorolt gazdálkodáshoz alkalmaztam, ta
pasztalván azt, hogy ezen előadott s általam alapelveknek tartott 
gazdasági rendszabályok ellen is, hazánkban sok hiba kovettetik 
el; mielőtt tehát a külföld kifejlett gazdaságát egészben követhet-
nök, hasznosnak gondolám, hogy ezen elemi alapszabályokkal ba-

*) Kisbirtokosokról lévén szó, illy medve módjára a telet alvással tóitokét a kisebb 
16—25 holdat biró birtokosok, vagy is egyszerűbben parasztgazdák családjainál van alka
lom keservesen tapasztalni. 

'") Bocsánatot kérek azonban olly érdemes házi gazdasszonyoktól, kiknek alkalmuk 
van, a vászonynál még jövedelmezőbb keresettel gazdagítani családjaikat. — Értekező . 



rátkozzunk meg, és ennek alapján tanuljuk s kövessük a körül-
ménysinkre nézve czélszerüen alkalmazható külföld példáját. 

Hazai gazdaságunk felvirágzására a szükségen felül hazafiúi 
kötelesség is kényszeriti a honfiakat, könnyen belátható, hogy ha a 
mezei gazdálkodás által anyagi jóllétünket erélylyel ki nem fejt 
jük , megsemmisülünk. — Hazámat a birtokjog tekintetében úgy 
nézem,mind a melly a legközelebbi időkig — mint kiskorú —gyám
ság alatt vala, melly gyámság védelmezte ugyan a pusztulástól, de 
a kifejlésre nézve kevés, vagy épen semmi erélyt sem mutatott. — 
Mostan a birtok felszabadult a gyámság alól, s noha van alkalma s 
módja mindenkinek birtokát felvirágoztathatni; azonban, ha azt 
elhanyagolja, a hanyagra nézve nincsen védő paizs, hanem inkább 
sok idegen vágyó szem leselkedik alkalomra a magyar hanyag
ságát felhasználni; igy aztán gazdából könnyen zsellérek lehetünk, 
zsellérjei pedig ollyanoknak, kiknek nyelvüket sem értjük. 

Szmrekovszky György. 

Falusi Jegyzöség. 

A többféle jegyzők közöl, — millyenek a törvényszéki, volt 
megyei, egyházkerületi, váltójegyző, volt királyi táblai hites-(jura-
tus) j egyző , városi, falusi, egyesületiek, köz- vagy nyilvánjegyzö 
s a t. — különösen a falusi jegyzőkről szándékom szólani. Azonban 
mondjunk valamit átalánosságban is. 

A „ jegyző" elnevezés magától az ez által kifejezett cselekvés
től „ jegyzés" „feljegyzés"-töl származik, valamint „nótárius" ano-
tare (jegyezni) igétől. Ezen fogalom szélesebb értelmében, a jegy
zőnek mér IV . Béla király korában találjuk hazánkban nyomát, az 
ö „névtelen (anonymus) jegyzö"-jében; különben is még III. Béla 
alatt rendeltetvén a kérvények Írásban beadatni, kellett lenni, kik 
ezeket írogatták, mert az udvari kanczellár csak nem győzhette 
mindenki panaszát irásba tenni. Hlyének lehettek a névben még 
most is fenn levő, bár más értelmű, iródiákok, leginkább a papi-
rendből, mint a rfrocon(us)ból származott,s utóbb világiakra átvitt, 
diák elnevezés mutatja. (Innét a diáknyelv, vagyis akkor kizárólag 
a diakónusuk — papok — birtokában volt Tatinnyelv). Mert ne 
gondoljuk, hogy az akkori papok már presbyterek,misés papok vol
tak volna (?) s azért nem is tarthatták méltóságon alólinak egykét 
dénárért folyamodványokat s a t. írni, söt ez, miután akkoriban 
jóformán ők voltak azok kik irni tudtak, még dicsőségükre is szol
gált. Valamint hajdanában az iródiákok egyszersmind udvari tör
ténetírók voltak, ugy később az ügyvéd- és jegyzöség ugyanegy le
hetett, a minthogy a nyilvánjegyzök most is törvénykezésre tartozó 
dolgokkal foglalkoznak. 

Igy volt régen, — pedig azért igaz; a mostani jegyzők többé 
kevésbé bizonyos határozatok, rendeletek vagy jogügyletek írásá
val, feljegyzésével foglalkoznak. De lássuk a falusi jegyzőt tüze
tesen. 

E nevezettel körülirt hatáskört tetemesen szélesbitették jelen 
kormányunknak a változott rendszer szükségeihez mért számos in
tézkedései ;—ma már a jegyző teendőjét nem ama nevezetessé lett 
„ír ja nótárius uram;" phrasis fejezi ki! de söt a csak egy évtized 
előtti jegyzőkéitől is annyira különböző, hogy ha hivatali állás után 
kell mérni az egyéniséget, okszerű következtetés, miszerint az egy
kori „Peleskei nótárius" helyébe,báró Eötvös „Falu jegyzője" lépett 
légyen. És ha az arányt veszszük, mellyben a most már vasárnapon
ként újságot olvasó parasztgazda a volt adózok irányában értelmi
ségre nézve áll, — hova nem kellett volna eddig a jegyzőknek mi
veltség tekintetében emelkedni ? 

De vegyük ne a jegyzőt , hanem a jegyzöséget a mint van. Nem 
is hinné az ember egyelőre mennyi sok mindenféle tárgy fordul 
meg , a hivatalhelyiségek ama felszerelését nélkülöző, többnyire 
földes, alacsony jegyzői szobában, s milly nagy a felelősség, melly 
a jegyző vállára rakatott. A jegyző adókezelő, községi ügyvi-
selö, iskolai felügyelő, igazság kiszolgáltató), rendőrtiszt, telek
könyvi nyilvántartó, egésségügyi biztos, törvényes végrehajtó, 
s utoljára a falu jegyzője . O veti ki, s szedi, hajtja be az adót, 
— kezeli a közmunkát, igazgatja a község vagyonát, végzi a 
birói számadást — ő adja ki a marha leveleket, pásztorlevelet, 
eszközli az útleveleket, — ö gondoskodik az iskola körüli szük
ségletekről, figyelemmel kiséri a legközelebb létesített faisko
lák ügyét, őrködik a gyermekek iskolába járása felett, ö veszi 
jegyzésbe a községben előforduló rendkivüü eseményeket, nagyobb 

bűntetteket, halálozásokat, — visel gondot a szabadságos katonák 
s idegenek leveleire. O veszi jegyzőkönyvbe a telekkönyvben elő
forduló birtokváltozásokat. Az ö dolga ahuláieset felvétele. Rendes 
jegyzökönyvet visz a községi lovakról, — hozzá fordulnak a beszál
lásoló katonaság ügyében. Vezet halottkémi jegyzőkönyvet is, — 
külön szak a tolonezok (schübling) ügye. Mindezekről ö tesz rög
tön, vag) r havonként, negyed, vagy egész évenként a körülmények sza
rint jelentéseket, kimutatásokat, beadványokat; s mind ezt a leg-
ujabbi gyakran változó minták s szabványok szerint, ugy hogy most 
a jegyző teendői nagyrészben mások vagy máskéntiek mint mellyek 
Fribeisz ur „Népjegyzöi hivatal" czimü munkájában foglaltatnak, 
ö hirdeti s meg magyarázza a törvényeket, s felsőbb rendeleteket, 
ő hajt vagy hajtat végre minden meghagyásokat. Ö hozzá jönnek 
törvényes ügyekben lakosok tanácsért, sanyargatottak pártfogásért, 
ö írja folyamodványaikat, okleveleiket. 0 adja ki a községi bizonyít
ványokat, s hitelesitvényeket, eszköz a dohány termesztési engedély 
megnyerésében, — tényező az úrbéri — és minden a földesuraság 
s a volt jobbágyok között elő forduló kérdéseknél. Befoly a lélek-
és ujoncz-összeirasba. A szolgabiró felhatalmazása folytán ö vinné 
a f. é. october 1-én életbe lépendő cselédrendtartást. Végre ő leve
lez az illető hatóságokkal s testületekkel a község minden ügyeiben. 
Igaz, hogy többnyire minden a biró neve, firmája alatt történik,de 
a jegyző munkája, söt felelőssége mellett, a rendeletek rendszerint 
a község bírájához vannak ugyan intézve, de teljesítésük a jegyző
től váratik. 

És ez, ennyiben, jó l is van, én még többet kívánnék; kíván
nám, hogy a jegyző ezt mind saját ösztönéből, lelke sugallatából 
tegye. Érezze hogy az általa képviselt községelöljáróság képezi a 
végrehajtás legkiterjedtebb orgánumát; érezze, hogy ö a kapocs, 
ö a közbenjáró a kormány és nép között hivatal körében, — a köz
ség éltető szelleme, a közjó előmozdítója azonkívül Véghetetlen 
sok az, s az ábrándig magasztos a mi egy jegyzőre hivatali s 
magán körében vár. Tudom hogy sokan a jegyzők közül nem fog
ták nem foghatták azt fel ígyen, mert hiszen akkor szavam e 
részben felesleges leendett; de a kik feltudták volna fogni sem 
fogták fel, talán azért, mert látják, hogy roéltánylatra, sem a köz
ség, sem a közvélemény részéről nem számolhatnak. Felsőbb hely
ről pedig ollyan magasságból, a közélet rétegeibe be nem láthat
ni; főleg mi minden terheli a j egyzőt , ha nem is közvetlen ha
tás, de morális kényszer következtében, illy parányiságot mint 
a j egyző , csak microscopiummal lehet fölfedezni; és a mi leg
főbb , bármilly tervezetek, combinatiok jöjjenek is létre, a jegy
zők állása a nép irányában Magyarországon semmikép nem ha
sonlítható á más koronaországokbeli jegyzőkéhez. Nem számolhat
nak méltánylatra a község részéről, — mert az gyakran saját ja
vát sem látja b e ; s a többnyire anyagi szükségekkel küzdő jegy
zőnek igen nehéz a nép előtt szellemi súlyra vergődni. Nem vég
re a közvélemény részéről. A z ezt alkotó értelmesb közönség nem 
sokat törődve a jegyző hatáskörével, ollyannak látja ö t , mily-
lyenek magán élete mutatja, természetesen azon elfogultsággal, 
melylyel a jegyzőt tekinteni régi időktől megszokták. Ott, hol köz
birtokosság, compossesoratus van, a jegyző ezen kicsinlése, hogy 
ne mondjam lenézése azon hűbéri rendszertől származik, raelly-
nél fogva a jobbágyok mellett, a jegyzőt csak mint azok szegődvé-
nyesét tekintették. Azonban ama korban gyökerezett nézeteket, a 
kor institutioi változásával, bár mí kis részben is megtartani, any-
nyíval inkább egyoldalúság, minthogy az egyének, mellyekre azon 
nézetek átvítetvék, eddig már egészen másokkal váltattak fel. Olly 
egyének foglalják már is el részben a jegyzői állást, miszerint, hoz
zájárulván derék megyefőnökünk Pechy Ferencz ur ő Nagyságá
nak eléggé nem dicsérhető rendszabálya, melylyel a jegyzői vizs
gát megyéje területén felállította — bizton lehet várni, hogy a jegyző 
állása fontosságát, s hivatásának terjedelmét felfogva, ő lesz képvi
selője az igazságnak, oktatója a polgárerénynek, előbajnoka a mű
velődésnek, tolmácsa a nép szavának, s végre is legszilárdabb tá
masza a kormánynak. 

Napjaink szaka is tüntet fel ugyan még itt-ott jegyzőket , kik
nek sem egyéni miveltségök, sem családi életök, s egyébiránti ma
guk viselete sem ollyan, hogy az uri rend kedvezőbb véleményét 
megnyerhetné. De ha tekintjük a tért, mellyen a jegyző működése 
forog, s a hivatást, mellynek, b o g ) 1 kellően megfeleljen, olly sokol
dalú ismeretek kívántatnak. — s ha tekintjük hogy elég jegyző van 
már ügyvédekből, s volt cs. k. hivatalnokokból is, s elégnek neje 



czimeres uri családból, — és hogy végre némely jegyzőnek mind 
személyes tekintélye, mind háztartása csakugyan úrinak mond
ható, jövedelme pedig fölözi a szolgabiróét, sót fölözi sok száz holdas 
birtokosét mert maga is Bzáz holdakkal bir : — ha mind ezt tekintjük, 
nem tudom miért ne lehetne a jegyzőt , mint ollyat, a honoratiorok 
közé sorozva, az ügyvédek, orvosok, s mérnökökkel együtt az uri 
rend társas körébe felfogadni. A jegyző végezvén — nem tartom 
itt hibának némi ismétlésekbe esni — a fentebbi teendőket, ez olly 
ismereteket feltételez, mellyek a miveltségnek bizonyos fokán vár
hatók csak; már pedig mivelt ember mivelt ember barátságára j o 
gosan számithat, a születéshozta polgári állás bármilly különbsége 
mellett is. Elismerem a születési fclsöséget, melly előttem, — ne
veltetésem okozta fogultságból-e, vagy mi okból — a jellem felső
ségért is némi garanczia, — bevallom á mindenkorbeli, főleg pedig 
az 184 T

 g évi magyar aristocratia elvitázhatlan erényölt, minda
mellett a világezivilizaczionak, melly egyensúlyra törekszik, nem 
lehet ugy útjába állni, hogy némelly instátutiok szellemi erejét ne 
méltányoljuk, — az aristocrata mint honpolgár, nem lehet hogy ke
zet ne nyújtson azon jegyzőnek ki ugy tölti be helyét, hogy nem 
csak az én kedvencz eszmémnek, de a közjó kívánalmának meg
feleljen. Ecser augustus 20-ik 1856. fiabinssky József. 

Egyve leg . 

Ismét egy magyar találmány. Tisztelt olvasók! Nem iskétlem, hogy 
„Kliegel"-nek találmányáról egyetmást ne hallottak volna. Volt az érintve 
némelly lapjainkban is; de olly közönyösen, olly hidegen, hogy alig találhatott 
viszhangra fővárosunkban csak azoknál is, kik a dolog iránt bizonyosan érde
kelve volnának, ha arról kellő felvilágosítást nyerendettek. Nem akarom a 
találmány minden egyes részeit leirni, minthogy az hosszadalmas és bonyo
dalmas volna, s végre is csak az sülne ki belőle, hogy a tisztelt olvasók nem 
értik s képzeletükben leirni nem tudják. Ezen gépben minthogy annak kell 
neveznünk, az egész szerkezetet tekintve főszerepet játszik a villanyosság, még 
pedig az érintési (galvani) villanyosság, melly villanyosság 85 delej patkó ál
tal támogatva azon eddig nem ismert tüneményt létesíti, hogy a mint megüt
tetik egy billentyű a zongorán : azon perezben iratik le a villany és delej 
hatása által a megütött billentyű egy a műszerkezetben levő hengerre gön
gyölgetett vászonirlapra. Maga a mű különben számos részekből áll, mind
azáltal nem igen nagy és kényelmesen' állitathatik föl a zongorán, anélkül 
hogy a játszónak valami alkalmatlanságot vagy zavart szerezne. Ezen kis és 
különben a szemnek tetsző szerkezetben ugyan annyi rézbillentyű létezik, a hány 
billentyűt számlál a zongora, következőleg minden a zongorán létező billen
tyűnek megfelel egy a szerkezetben előforduló billentyű. — Kissé hátrább a 
zongorán foglal helyet a savkészitmény, melly két rézvessző által kapcsolatba 
hozatik a művel s balról a szerkezetnek mellesleg tetején egy rézfogantyú vagy 
csavar kinyittatván forgásba hozatik, s föntebb említett henger a rá alkalma
zott papirral nem igen gyorsan fölülről jobb oldalra tartva forogni kezd, s 
ezen forgás közben a mint és hogyan a zongorász játszik : ugy és azon pilla
natban az egyes hangok, hangegyenek, trillák, csúsztatások azonképen a vá-
szonirlapon képeztetnek. Még egy pár szót a papírról. Ez vászonból van és 
olly hosszúkás alakú, mint a hajdani pergament tekercsek. Az egész irlap 
hosszában vörös vonalok nyúlnak el, még pedig a következő rendben : (maga 
az irlap tiszta fekete) először az egész irlap hosszában van egy szélességre és 
hosszúságra egyenlő térméjű fekete vonal, s ez a contra c, ezt fölváltja egy 
vörös, ez a c után következő cis, most ismét egy fekete vonal a d, ismét vörös 
a dis, ezt követi két fekete, tudniillik e, f, most ismét három vörös, az első és 
második után egy-egy fekete, t. i. a három vörös fis, gis, a is. 8 a két fekete 
g, a, s a harmadik vörös után ismét egy fekete a h. s igy az egész zongora 
billentyűzet az irlapon vagyon, cz rendkivüli előny az olvasásra nézve. Az 
egész olvasási rendszer könnyűségének igazolására bár szerénytelenül maga
mat hozom fel. A mint Kliegel ur egy könnyűké darabot eljátszott s az a pa
pírra fehérvonásokkal leíratott, én többeknek szemfül láttára és hallatára a 
darabot utána játszottam. A hangjegyek időmennyisége a fehérvonalkák hosz-
szasága vagy rövidsége által olly szabatosan határoztatik meg, hogy ha a 
szerkezetnél levő párhuzamitól (rézvesszö alkalmazva a papirfólé forgásköz-
ben) igénybe veszszük s a hangjegyeket megmérjük, az egyiket épen olly 
hosszúnak fogjuk találni mint a másikat és ugyanazon időmennyiségikét kotta 
sem hosszabb sem rövidebb nem leend. Ezen találmánynak a zenevilágban ki-
számit hat lun a haszna. Először a tanításnál, hol a tanuló minden egyes hangot 
saját szemével láthat, ha csúsztatva vagy lökve vette-e stb. És kell-e ennél 
több, hisz ez majd minden mestert nélkülöz, ha téves hangot vett, ott fogja 
találni a hamis zöngének hüképmását az irlapon, ha ütényt nem tartva gyor
sabban játszott, a rövidebb vonalok mint sebesebb zöngék mutatandják hi
báját és igy tovább. De kíszámithatlan hasznú lehet a zeneszerzőkre, kik áb
rándozva a zongorán gyakran a legszebb gondolatokat fejtik ki, és mire fel 
kelnek a zongorától már mindent elfelejtettek, s ime itt a mód melly nekünk 
gondolatinkat visszaadja, minthogy azokat játszás közben mintegy felfogta 
megőrzöttc az enyészettől. Példa rá Thern zenedei tanár, ki csak egynehány 
ütényt játszott s nem lett volna képes azt ismételve játszani, mire Kliegel ur 
a rögtön leirt hangváltozatokat eljátszá. Pap György vakintézeti zongora-

tanító (világtalan) meglátogatá Kliegel urat s 30 ütényből álló praeludiumot 
játszott, fölkelvén a zongorától Kliegel ur a játszottat ismételte, ez annyira 
hatott az emiitettnek kedélyére, hogy bánatos örömében felkiálta „örüljetek 
vakok." A föltaláló annál inkább pártolandó, mert az nem eszme többé; hanem 
megtestesített valóság, melly ujtér, 13 szám, Cziráki ház 3-dik emeletében 
található. — És mi volna kivánatosb, mintsem ha többen hazánk nagyai közül 
társaságba állva a remektalálmányt elveszni nem hagynák. Adjon Isten több 
Széchenyit, a többit a honfiak hazaszeretetébe ajánljuk. H. Sz. 

Vadási kaland. 1810—20-ig valamellyik évben Esterházy herczeg 
Kismartonban a vadászkertben őz-vadászatot hirdetett, u mellyre An
golhonból is négy lord megjelent. Négy napig tartott a vadászat s lőttek 
630 darab őzet, azok közt a vén Szlávy egy anyát. Az angol urak Lon
donban szörnyen dicsekedtek ezen eredmény-dús vadászattal, de az ottan 
kétségbe vonatván a dolog fogadásra került. Fogadtak 10,000 font ster
lingbe. Követség küldetett rögtön Kismartonba, s a jegyzőkönyv párba 
kivétetvén a hinni nem akarók a fogadást elvesztették, mert csakugyan 
630 darab óz esett el. 

Ez volt ám a vadászat! 
Nyugszik a jó öregúr, a ki nekem ezt minden jó kedvében elbeszélte, 

mint szemtanú és kinevezett tiszttartó biztos. J i - 'B 
A gullusok naptára 14 hónapból állt. Története ez : ők az évi adót 

havonként fizették, B hogy az fölebb emeltessék Augustus császárlaz évet 
két hónappal meg szaporította. 

Naay-Kórös, oct. 19. Tisztelt szerkesztő ur! Meglepetve azon meg
előző készség által, mellyet a mult „Vasárnapi ujság"ban Kőrösről olvasni 
szerencsés valék, bár nem vagyok is ön általam mindenkor tisztélt lapjának 
levelezője, s ugy szólva, egymást csak messziről, dc mégis jól ismerjük, e 
szellemi ismeretség kapcsánál fogva, ön azon talpra esett óhajtására, hogy 
vajha N.-KőrÖ8Ön még községi könyvtár is alakulna, a következőkép 
felelek: 

Nagy-Kőrösváros, hol az urbárium csak névről ismertetett, voltakép 
pedig e város magát, még az urbáriumnak behozatala előtt volt földesurai
tól 1,600,000 pft. lefizetésével örökösen megváltotta, és igy szabad vá
ros lett, századok óta rendezett tanácscsal bírt, melly a volt földesurak 
jogait gyakorolta, és minden peres ügyekben itélő biró volt; ki visszaem
lékezhetik a pestmegyei közgyűlésekre, jól tudja, hogy N.-Kőrösváros kö
vetei ott ültek, a tanácskozó rendek sorában, és hogy többeket ne em
lítsek, néhai Bakos Ambrus főbíró méltán meghallgattathatott, s nézetei 
méltányoltattak. 

E város tanácsa, nem csak bírája, de atyja is volt a népnek, kihez fo
lyamodni, a népnek öröm s megelégüléa volt. E tanács, nem csak azt tette, 
hogy itélt, kormányzott, de gazda is volt, és a csak 55,000 • holdra terjedő 
város belhatárát, Nyársapátn, Tetátlen, Dán-Szent-Miklós, Pótharaszt, Bá-
boczka és Borbás-Szent-Kírály puszták megszerzésével 8 • mérföldre ter-
jeszté ki. 

E tanácsnak méltó nyomán jár a mai, melly a mcgváltakozásból felma
radt 400,000 pft. adósságot letörleszté, a városi közpénztárt rendezé, és min
den hátra volt számadást mai napig megvizsgáltatott, a város levéltárát ren-
dezteté, az állam-vasutba eső magán birtokokat közköltségen kisajátitá, az 
államkölesönből 150,000 pftig részt vett, s azt pontosan fizeti, a felépítendő 
szolgabírói lakra 25,000 pftot ajánlott, az iskolákra évenként 10,500 pftot 
fizet, 8 legközelebb is october 9-én egy vegyes-gyűjtő népiskolai épületnek 
alapját tette le, mellyre 5000 pftot tett át az egyház pénztárába, a várost 
rendezi, az utczákat járdáztatja, vizvezetőket csináltat, a kávéházat fel
emelteti. 

E tanács fel tudta fogni, hogy a katonatartás terhein könnyíteni kell, 
e végből 1838-ban egy lovas század részére e város elöljárói olly katonai 
laktanyát építtettek, mellynek egy község sem mutathatja mássát. De hogy 
itt a tisztelt szerkesztő ur által sürgetett községi könyvtárnak is meg van az 
alapja, tudja mind az, a ki valaha a n.-kőrösi városi levéltárban megfordult; 
látni fogja ugyanis mindenki, hogy e levéltárban 1606-ik évtől kezdve már 
megvettetett a községi könyvtár alapja; mert itt számos könyvek vannak 
rendbe rakva, mellyek számát a mai elöljáróság évenként és folytonosan sza
porítja, sőt rendesen több hírlapokat járat : e községi könyvtár tehát czélnak 
megfelelőleg fog felhaszáltatni s gyarapittatni. 

De van a polgári körnek is jeles könyvtára, melly az egyes részvényes 
tagok előtt nyitva áll. Sőt meg kell említenem, a felgymnaeium nagy könyv
tárát, m e l l y nem csak a tanuló ifjúság, de a városi nép élvezetére is számitva 
készen áll. De még mindemellett megemlítem jeles könyvárusunk DabizsLajos 
urnák kölcsönző könyvtárát is, mellynek jeles darabjai, az olvasó közönség 
közt szakadatlan forgalomban vannak. 

Szerkesztő urnák óhajtására ez úttal, ezeket voltam bátor tudatni, és 
ha tapasztalni szerencsés lehetnék, hogy illy egyszerű író nézetei is közzé té
tetnek; ollykor-oüykor teljes készséggel fognék e városról, s ennek mozzana
tairól figyelemre méltót írni; különösen a n.-kőrösi cronica folytatását közzé 
tenni. *) Nagy Gáspár. 

') Szivesen veendjuk. Szerk. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 
— Nyomtatja Laadercr éa Hrekenaat, egretem-uteza 4-dik «<ám alatt Peaten. 




