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Rajzolatok a magyar nemzeti mivelörié* 
történetéből. 

(Folytatás.) 

Mielőtt megkisértenök nyomozni azon változásokat, mellye
ket az ipar és kereskedés iizése s általában a gyarapodó vagyoni 
állapot az Árpádok kor
szakában nemzetünk ér
telme, erkölcsei és szokásai 
kifejlésében okozott : kí
vánatos külön szakaszban 
még három tényezőről 
emlékeznünk és méltá
nyolnunk azon befolyást, 
mellyet a zsidóság, a tör
vényhozás és a bányászat 
gyakorlott nálunk gazda
sági viszonyainkra. 

Szokásban volt eddigelé 
ugy festeni a zsidókat, 
mint kik a jelen idökszak-
ban rabszolgakereskedés, 
uzsora, csalás és a közhi-
ratalokkali risszaélés által 
elfojtólag hatottak a szor
galomra és kivált a föld-
mivelésre ; ha azonban 
visszaemlékezünk azokra, 
miket fenébb a közgazda-
szat törtenetében a zsidó 
ságról iövonásokban elő
adtunk , feltűnik azonnal, 
hogy a zsidóknak mindkét 
irányban, elősegítve és gá
tolva, nevezetes befolyásuk 
volt hazánkban az összes 
ipar állapotára : azért jó
nak találtuk, e néposztály
nak állását és tevékenysé
gét egy külön czikkben 
minden oldalról felvilágo
sítani , hogy az olvasó 
méltányos ítéletet hozhas
son róla. 

Nevezetes, hogy a zsi
dók nálunk magyaroknál 
ez időszakon át embersé- Szilágyi Frr«ebei T. Mátyás király anyja. fTörtanf 

gesb bánásmódban részesültek, mint Európa legmiveltebb álla
maiban . a. m. Olasz- Franczia- Spanyol- Angol- és Németor
szágban , sőt több kedvezésben részesittettek mint a magyar 
köznép. 

Tegyünk összehasonlítást. A zsidók Magyarországon sza
badon gyakorolhatták rallásukat, és e részben az ország még 

védelmezte is őket; ellen
ben az ösi hithez ragasz
kodó magyarok e miatt 
rabszolgaságra taszíttat
tak, és a mahomedvallásu 
bolgárok (máskép izmae
liták) hitükkel ellenkező 
cselekedetekre szoríttat
tak pl. disznóhúst enni 
kényszerittettek. — A zsi
dó nemcsak érvényesen ta
núskodhatott a keresztény 
ellen adásvevési, kölcsön-
és zálogügyekben. söt en
nek egyedüli tanúsága a 
zsidó ellenébe tulajdont és 
személyt illető ügyekben 
el sem fogadtatott; holott 
a pogány magyar általá
ban, a rabszolga pedig ura 
elleni tanuságtétel-jogból 
ki volt zárva. — A zsidó 
földbirtokot vehetett, csak 
annak keresztény rabszol-
gákkali miveltetésétöl til
tatott el; a magyar rab
szolgának nem lehetett 
földtulajdona , sőt inkább 
gyakran ö képezte a zsidó 
tulajdonát, kivel az keres
kedést űzött. - A mivelt 
nyugoti népek, midőn a 
szent földre kereszthábo-
ruba indultak, a zsidókat 
válogatott kínzásokkal ez
renként öldösték le; I l ik 
Endrénk pedig mielőtt Je
ruzsálembe utazott, a zsi
dókat kincstári hivatalok
ra alkalmazta. — Végre a 

Mdion kozüljük.) zsidók nemcsak kincstári 



jószágokat bírhattak örök bérbe, pl. Komárom várát, hanem 
nemesi jószágokat is szerezhettek zálogjoggal; ellenben a magyar 
nemesek teljesen kizárták nemtelen testvéreiket illy jogok sze-
rezhetéséböl. 

Illyen volt nálunk a zsidóknak polgári állapota, midőn ne
kik IV. Béla 1251-ben még sokkal nagyobb jogokat osztogatott, 
kiváltságlevél formájában,mellyet ajövö időszakban majd min
den király megerősített, sőt némellyik bővített is. E levél bizo
nyítja , hogy a zsidók nálunk nem üldözött, nem elszenvedett, ha
nem szabadságos néposztdlyt képeztek. Főbb pontjai a 30 czikkböl 
álló kiváltságlevélnek ezek valának : 1) Ki a zsidót az iskola
vagy zsinagógában háborgatja, büntetésül 12 pftot fizet. — 2) A 
király udvarnépe nem száll be a zsidóhoz, hogy ott ingyen élős
ködjék, mint a szegény jobbágyságnál tette. — 3) A zsidó 
több adót és vámot nem fizet a kereszténynél. — 4) Szombaton 
nem szabad öt bíró elé idézni, ekkor az adósságot sem köteles 
elfogadni. — 5) Csekély ügyekben nem szorittathatik, hogy Mó
zes sz. könyvére esküdjék. — 6) Midőn zsidó halott más hely
ségbe eltakarításul vitetik, a szállitványtól útpénzt zsarolni tilos, 
ki ez ellen vét, mint halottrabló lakol. — 7) A zsidóknak egy
másközti fontosb dologi pereit a király vagy kancellárja, a nyo-
mosb személyieket pedig maga a király itéli el. — 8) Szabad 
nekik mindennemű kézi zálogra pénzt kölcsönadni, még a főpa
pok egyházi ruháira is, csak véres mezekre nem. — 9) Ha a 
nemesTfekvő jószág idölejártával tőle ki nem váltatik * ) , annak 
összes jövedelmeit a király különös oltalma alatt a zsidó húzza, 
mig azt valamelly nemes magához váltja. — 10) Ki az illy jó
szágot a zsidótól erőszakkal elfoglalja, az mint a királyi kincs
tár fosztogatója büntettetik. — 11) A zsidót testikép bántani 
szigorúan tiltatik, jelesen : ha őt zsidótársa sebzi meg, birajának 
12°pftot fizet; ellenben, ha öt keresztény veri meg, 32 pftot fizet 
a királynak, s ha nincs pénze, testileg lakol, s ha megsebzi őt, a 
királynak 32 pftot fizet, a sértettnek pedig 96 pftnyi birságon 
tul a gyógyítási költségeket is megtéríti, ha pedig megöli a zsi
dót, a keresztény is elveszi méltó büntetését s mindennemű jó
szága a királyi fiskusra száll. — 12) Ha a városbíró nem ezen 
pontok értelmében , hanem a városi törvények szerint hozna a 
zsidó ügyében ítélet, hivatalától tüstént elmozditandó. 

Mig Magyarországon illy tetemes szabadságokkal ruház
tattak fel a zsidók , addig a nyugoti miveltcbb népeknél még em
beri jogaikból is kivetkőztetlek. Mindenütt azon nézetek uralkod
tak a zsidókról, t, i. hogy ök az állam tulajdonai, állami birtokok, 
azért barmokként eladattak, becseréltettek és zálogba vettettek; 
vagy ha az ország pénztára kiüríttetett, a zsidóktóli kicsikará
sok által igyekeztek azt ismét megtölteni. 

A kereszthadakkal a legiszonyúbb irtóháboru kezdődött 
ellenök. Már 1096-ban csupán Mainzban több mint 14,000 öle
tett meg. Ezidöben menekültek a Prágából megfutottak is Ma
gyarországba. — Francziaországból I-ső Fülöp ugyanez évben 
kiűzte őket, és miután néhány év múlva pénzök utat nyitott ne
kik a visszatérésre, bizonytalan s gyűlöletes vádak által kény
szerittettek több kereszthad költségeihez hozzájárulni, sőt 
életöket a nép folytonos dühétől csak túlságos adók álul vált
hatták meg. — Fülöp Ágoston alatt olly megkülönböztető ruha 
viseletére szoríttattak, melly őket gyilkosoknak és fosztogatók
nak bélyegzé.—Szent Lajos, hogy leikiösmeretét megnyugtassa, 
fölmenté a zsidóknak keresztény adósait a fizetés kötelességétől, 
zsidó előnyére minden törvényes keresetindítást eltiltott, és meg 
nem engedé, hogy ők szerződést köthessenek és pénzt kölcsön
adhassanak. — 1239 ben eltiltatott zsidó meggyilkolása miatt 
valaki ellen birói vizsgálatot tartani.—• 1288-ban Parisban nagy 
pénzbirságra ítéltettek, mert a zsinagógában hangosan mertek 
énekelni. — Szép Fülöp felváltva majd száműzte, majd ismét 
visszahívta őket, a szerint, a mint pénzükre volt szüksége. — 
Általában olly tekervényes tömkelegben léteztek, mellyböl nem 
volt mód a szabadulásra; mert ha ki nem tértek, halálig üldöz
tettek , ha pedig keresztényekké lettek, elveszték összes vagyo
nukat **). 

*} AdoságCjtinaLás- és elzálogitáskor a zsidó hitelező kötbért is kötött ki ma
ginak, melly kétszeresen vult fizetendő. La az adói a fizetéssel egy hónapig késett. 

**) Mondjík, hogy ex a földesurak kárpótlása fejébea történt, kiknek a Liter-
tok íbldbiwnigadt jobbágyai lenni megszűntek. 

Illy rendszeres üldöztetés közepett igyekeztek e szerencsétle
nek vagyonukat lehetökép eltitkolni, e miatt a fejedelmek néha 
a leggyötröbb kínzásokat használták ellenök; pl. János angol 
király egy zsidónak fogait kihúzatta, mert az vonakodott neki elég 
pénzt előteremteni; hét fogának kihúzása után is állhatatos ma
radt a szerencsétlen, de midőn 8-dik fogéra került a sor , meg-
igéré, hogy 2000 markát fizetend. 

Néha a tartományi zsinatok is tülszigoru szabályokat alkottak 
ellenök. Igy az 1267-ben Bécsben tartott egyházi gyűlés hatá-
rozá a többi közt : hogy a zsidók keresztények fürdőibe és ven
dégházaiba ne járjanak; ha lakaik előtt szentség vitetik , ugy 
szinte nagypénteken bújjanak és zárkózzanak el; tudatlan ke
resztényekkel vallási dolgokról ne vitatkozzanak; a kereszté
nyeket betegségökben meg ne látogassák s azoknak orvosi 
segélyt ne nyújtsanak. Viszont a keresztények zsidók társaságá
ban ne étkezzenek, tőlök tápszereket ne vásároljanak és velők 
kereskedést ne űzzenek. 

Ezen összehasonlítás után térjünk most már át a magyar
országi zsidókra és taglaljuk azoknak e korbeli gazdászati tevé
kenységét és befolyását a mivelödésre. — Ama szerencsétlen 
külföldiek mentségére, kiknek nyomorult állapotát néhány vo
nással imént ecseteltük, azt hozzák fel, hogy kellett ez időszakban 
kereskedéssel foglalkozniuk. mert másnak gyakorlása vagy müipar
nak üzése ritkán engedtetett meg nekik. — Tudjuk a már közlött 
adatok nyomán, hogy e mentség a magyarországi zsidókra az 
Árpádok alatt nem alkalmazható; mert nemcsak nyitva állott 
előttük a földmivelés- és müiparnak szabad gyakorlata , hanem 
a törvényhozás földtulajdonnak szerzése, a kormány pedig külö
nös védelme iránt is biztosította őket; csak a keresztény rabszol
gáknak fóldmivelésrei alkalmazásától tiltattak el, és püspöki 
székhelyeken leendő lakásra, alkalmasint téritgetési buzgalmok 
miatt, köteleztettek; de ezen törvények sem tartattak meg. *). 

Mindezen iparszabadság mellett mégis csaknem kizárólag 
a kereskedés- pénzkupeczkedés- és kincstári jövedelmek bérlésére 
fordíták a zsidók nálunk tevékenységüket. Ennek okát pedig a kö
vetkezőkben találjuk : a zsidó mindenha előszeretettel viseltetett 
az olly foglalkozás iránt, melly az ember testi erejének megfe
szítését kevésbé igényli, és mégis tetemes jutalmat ígér; azon
kívül olly talentom mutatkozott benne, mely szerint az alku-
vást,csereberét és házalást nagy ügyességgel s igy előnyével 
kezelte; idejárult, hogy a kereskedés vala azon tér, mellyen az 
akkori mostoha körülmények közt a legkevesb versenytársra 
talált. **) , egyszersmind ezen foglalkozások őt a legbizonyosb és 
legdúsabb nyereséghöz, nagymennyiségű csengő pénzhez jutta-
ták, melly annál diadalmasabb fegyverré vált kezükben, mint
hogy a forgópénz mennyisége a közszükségletet ki nem elégité, 
a tökepénzes ember pedig ritka teremtés volt. Ezáltal nyertek 
azután II. Endre korában Samu kamragróf-, Miklós tárnok-, Dé
nes nádornál pártfogolást, és a királyoknál, még IV. Bélánál is, 
különös kegyelmet. 

Kerékgyártó Árpád. 
(Folytatjuk.) 

A z e r d ő k , 
természel és gazdászati szempontból. 

Földünk felszinének egyenetlenségei, a száraznak és víznek 
felosztásán kivül leginkább a növényzet az, melly valamelly táj 
jellemét képezi. — A növények közül pedig leginkább a íaala-
kúak, mellyek tetemes térségeken csoportosulva erdőt alakitnak, 
melly ép ugy különbözik a rövid fűvel borított pusztatói, mint a 
bokrok által képezett cserjétől. — Számos növény majd termé
szeti befolyás, majd emberi mesterség által, mind a három alak-

*) IV. Bélának fenébb leirt kiváltságlevele azt mondja : hogy a zsidó ne fizes
sen több vámot, mint azon királyi városnak polgára, hol a zsidó lakik. Keresztény 
rabszolgáikról pedig alább leend ismét szú. Általában a kormány igen kímélte a zsi
dókat : IV. Béla fónchbi levele tolvajként rendeli az olly zsidót büntetni, ki keresz
tény gyereket lop ; holott a keresztény a királyi kincstár fosztogatójaként lakolt, ba 
a zsidótól erővel vette el a kézi zálogot. 

**) Olvastuk fonebb, hogy még c néhány versenytársi is kiszorították a pia-
czokról az álul, hogy mint a vám bérlői 20-ad helyett 10-ed részét szedték el a por
tékáknak. 



fcal bir, s majd fa,majd bokor, majd ismét úgyszólván fü nagysá
gában találtatik; igy p. o. a füz nálunk fa és bokor, mig az 
északi sark közelében majdnem fűnek alacsonyságára törpül. 

Mig nálunk, a mérsékelt égöv alatt, fák csoportozata képezi 
az erdőt, délen néha néha egy fa is elég, bogy erdőt alkosson.— 
Az indiai fügefa ágait függőlegesen a földig leeresztvén, ezek itt 
gyökeret vernek s uj törzseket képeznek, mellyek az anyatörzs-
zsel folyton összekapcsolásban maradván, berket, erdöcskét ké
peznek. Igy létezik Nerbuddah folyamnál Keletindiában egy 
fügefa, melly 350 nagyobb és 3000 kisebb hajtással birván, ak
kora tért árnyékol, hogy egykor alatta 7000 emberből álló had
sereg táborozhatott. Hasonló fa a léggyökerekkel borított gyökfa, 
mellynek ága összevissza bonyolulvén, járhatlan rengeteggé, s 
kígyók, krokodilok kedvencz rejtekévé válnak. 

Földünknek különböző éghajlata s a hegyek magassága bi
zonyos határokat szab a növényzetnek, különösen pedig a fák
nak ; — ugy hogy földünkön az erdőknek bizonyos természet 
szabta határai léteznek, mellyeket semmi növény át nem lép
het elfajulás veszélye nélkül.—Sok tanulmányozásba s kimond-
hatlan fáradságba került kipuhatolni azon határokat, mellyek 
ar erdők terjedésének mind a sarkok felé, mind pedig a tenger-
szinétöl fel bizonyos magasságra korlátokat szabnak. —• Mert 
valamint a föld átmérőjétől a sarkok félé indulva, folyton más 
meg más növényzettel találkozunk, ugy ha valamelly magasabb 
hegyre felmegyünk, főleg a déli tartományokban, folyton külön
böző növényzetet fogunk láthatni; — mig bizonyos magasságra 
minden növényzet, mint a sark közelében, megszűnik. 

A sarki tájakon kivül, az erdő határokon belül is néha te
temes kiterjedésben, erdőtlen tájakat láthatni, millyen a Sahara 
fövénysivataga Afrikában, a középázsiai sós-puszták, a Missouri 
közelében és Délamerikában elterülő hatalmas fü-rónák az úgy
nevezett pampasok és Honosok. 

Ha földünk forró égövéből kiindulva a mérsékelt égöv s a 
sarktájak felé tartunk, három különböző erdőnemre akadunk;— 
a sokoldalú, széles- és tűlevelű fák erdeire. 

A forró égöv alatt a fák alakjainak rendkívüli változatos
sága feltűnő, s mig nálunk egy vagy kevés fanem nagy té
reket borit, itt csekély távolságra már felette különböző alakú 
fanemeket találni. Mig a mimmosa gyönyörű virágokkal pom
pázó fajai, — a tejnedvü euforbiák, az óriási kenyérfa sürü setét 
lombozatot képez, mellyen a napsugár csak gyéren bir áttörni, 
addig a sürü setétzöld rengeteg fölé magasan emelkedik a dél-
czeg p á l m a ágatlan törzsével, melly csak csúcsán oszlik leve
lekre, mellyek csoportja távolból s emelkedettségről nézve ugy 
tűnik fel, mintha az erdő felett erdő emelkednék. 

A fák rendkívüli magassága, virágaik s gyümölcseik szép
sége, de főleg a közöttük s rajtuk élődő repkény fajok jellemzik e 
déli tájak erdöövét.— Ez óriás repkények az úgynevezett liánok 
kígyókként tekerődznek a sugár törzsekre, majd egyik fáról a 
másikra szökve, egymást százszorosan átfonva, olly sűrűséget 
képeznek, mellyen csak szekerczével törhet magának utat az, 
kit ismeret-, dics- vagy bírvágy e rengeteg áthatására buzdít.— 
Itt léteznek, még pedig ritka nagyságban, a más növénye
ken és más növények nedvéből élő tolvaj növények, mely-
lyek nem ritkán a Iegeröteljesb fát is kiszárítva előbb utóbb le
döntik; — s nem ritka, de szomorú látvány egy illy, a rajta 
tenyésző növényzettől úgyszólván meggyilkolt fa, mellyen a 
buján zöldelö mohar, repkény, gyönyörű virágokkal pompáz, 
mig száraz ágait a szél csontvázként csörteti. — Itt találtatik a 
bambusnád is , melly a lakóknak épület és tűzi fa gyanánt, söt 
számos egyéb szükségléteik fedezésére szolgál. 

Ha a délszaki tájaktól északnak vagy a magas hegyeknél 
felfelé tartunk, csakhamar más, az úgynevezett széleslevelii er
dőkkel fogunk találkozni. Az ezen erdőket képező széles levelű 
fák meglehetős magasságra emelkednek, ágaik terebélyesek s 
szélben ingók, mi a széles levelű erdőknek életet, mozgékonysá
got kölcsönöz. Virágaik rendszerint igénytelenek, s csak kevés
nek ehető gyümölcse, — de széles változó alakú és szinü leve
leik igen szép lombozatot képeznek, melly alatt főleg tavaszszal 
gyönyörű füuövényzet tenyész. Nálunk öszszel leveleiket hullat
ják , déli Európában s éjszaki Afrikában azonban örökzöldek s 

itt már néhányan átmenetet képeznek a határos délszaki Öv nö
vényzetével, — mig éjszakfelé tűlevelű fákkal felváltva talál
tatván, ezek övével határosak. 

A tűlevelű fákat nyúlánk, néha kétszáz,egész kétszáz ötven 
lábnyi magasra emelkedő törzsek és keskeny száraz tüalaku 
örökzöld levelek jellemzik, mi által télen is a növényzet látvá
nyát nyújtják ott is, hol különben hó és jég fagyos leplével 
minden növényi életet takarni látszik. — Sűrűn emelkedő tör
zseik között nem igen engednek más növényeknek tért, csak 
nyírek találtatnak néha közöttük. — A fenyvesek alján igen 
szegény a növényzet, a nagy árnyék, a föld soványsága, a le
hulló száraz levelek, károsan hatnak a netán sarjadó fünövény-
zetre, melly között mohar, gomba s néha havasi rózsafajok leg
gyakrabban találtatnak. — A fenyérek komor, setét egyfor-
maságukban buskomolyságot ébresztenek az ember kedélyében, 
habár egy nemét a nagyszerű ünnepélyességnek tőlük megta
gadni nem lehet. 

Ezen három fő erdönemen kivül egy negyedik is létezik, 
de ez Ujhollandiára szorítkozik, & kemény levelii fák erdei, mellyek 
levelei száraz böralakúak, szürkés vagy kékes zöldek s függő
legesen állnak.— El lehet gondolni mílly gyér árnyékot vet illy 
erdő, melly körülmény, kapcsolatban egy formaságukkal, daczára 
szép virágzatuknak, felette egyhangúvá, unalmas és fárasztóvá 
teszi látványukat. 

Légkörünkre az erdők, főleg a meleg égöv alatt, tetemes 
befolyást gyakorolnak; kipárolgásuk által nedvességet gyűjtve, 
csermelyek , patakok képzését segítik elő. — Erdőtlen tájak a 
nap sugáritól felette felhevülnek, a felettük elterülő légréteg 
folyton felszáll, B ezáltal a felhők leereszkedését, eső hullását 
gátolja. Ellenben erdős vidékek nem melegülnek annyira át, a 
fák szüntelen párolgása a léget hüsiti, miért is ha fellegek, az 
erdők vízgőzzel terhelt légkörébe érnek, könnyen megsürüdnek 
s csepp alakban lehullva, a lankadó növényzetet uj életre üdítik. 

Milly jótékony az erdők befolyása, hithatni azon tájakon, 
mellyek hajdan erdőkben gazdagok , ezek kiirtása által sivár és 
terméketlenekké váltak, — mint p. o. Fuerta ventura a canari 
szigetek egyike, melly a hajdan buja erdőség kiirtása által olly 
szárazzá lön, hogy lakosai az év bizonyos szakában, nehogy szom
jan vesszenek, ezt elhagyni kénytelenülnek. 

Mérsékelt égövünk alatt az erdők befolyása közel sum olly 
hatalmas, mint a meleg, délszaki tájakon. Az crdeinkből fejlődő 
gőz korán sem lenne elég azon esömennyiség előállítására, mit 
dus növényzetünk kíván, mellyet leginkább az atlanti tenger 
kipárolgásaiból keletkezett felhők táplálnak, miket a lágy déli 
szelek terelnek hozzánk. De kisebb tájakra az erdők befolyása 
mégis érezhető ; tapasztalatból tudjuk ugyanis, hogy egy éjszak 
felé terülő erdő annak déli vidékét az éjszaki 6zéltöl megóván, 
kiesbe és éghajlatát szelídebbé teszi, mig éjszaki szélén elterülő 
vidék ép ezáltal zordabbá s esőzésben szegényebbé válik. Pusz
táinkon irtózatos erővel tomboló szelek dulásait legczélszerüb-
ben fák, erdők ültetése által lehet fékezni. 

Ama vélemény, hogy Északamerika és Európa éghajlata 
rengetegeinek kiirtása által szelídebbé lőn, nagyrészt képzelö-
désen alapul; számos kutatásokból ugyanis kiderült, hogy a lég
mérsékletnek változása korán sem olly nagy, mintsem egyelőre 
vélik, — s hogy Némethon éghajlatát Tacitus csak azért találta 
olly zordnak, mert Olaszhon szelíd éghajlatához hasonlitá. 

Azonban nemcsak földünk éghajlatára, de lakóira nézve is 
felette fontos az erdők létezése, az egész állatvilág sőt az ember 
maga, számos szükségleteinek fedezését erdeinek köszönheti. 

Vessünk csak egy tekintetet az előttünk elterülő erdőkre s 
azonnal zsibongó életet fogunk láthatni. 

Mig a királyi szarvas, a karcsú őz és dámvad a ragadozók 
elöl menekvést az erdő legsűrűbb rengetegében keres, mig az 
összegyűlt tavakban és mocsárokban a hüllők világosságot ke
rülő fajai tanyáznak, minden egyes fa, minden egyes levél egy 
kis állatvilág hazáját képezi. — Mig a fagyökerc alatt a ravasz 
róka, a görény s más túrni szerető állat mesterséges lakhelyet ás 
magának, addig odvas részeiben mézgyártó vad méhek rajban 
sürögnek, ingadozó ágain tarka tollazatú madarak fészkelnek, 
mellyek tojásai után leselkedik dél tájakon a nyugtalan majom, 



nálunk a fürge evetke.—De minden egyes levélkén egy parányi, 
fegyvertelen szemnek észrevétlen, de nagyitó üveg alatt feltűnő 
állatvilág honol, s a nékünk olly szűknek tetsző téren, ép ugy 
munkál, élvez, épit, dúl, él és gyilkol, mint mi földünkön, mely-
lyet olly nagynak tartunk, melly pedig az ég más testeihez mérve 
szinte csak parányi. 

Ha az egyes fajokat külön szemügyre vesszük, látandjuk, 
hogy a rovarok vannak leginkább az erdőkre utalva s vannak 
nemeik, mellyek épen csak bizonyos fanemen élhetnek mint p. o. 
a selyembogár, de a rovarok gyakran olly annyira elhatalmas
kodnak, hogy egész erdőket képesek gyökereikből kidönteni. 

A rovarok után legnagyobb szerep jutott a madárvilágnak. 
— A harkályok és kajdácsok fényes és élénk szinezetü sergei 
népesitik az erdők rengetegeit, harsány kiáltásaikkal félbesza
kasztván a különben ünnepélyes csendet. Ezeken kivül baglyok 
s az énekes madarak számos nemei lakják, főleg mérsékelt ég
hajlatunk alatt az erdők lombjait, gyönyörű dalaikkal bájolván 
el vándort. 

Kisebb számmal találtatnak hüllők, mellyek közül a gyik 
s a leveli békafán is él mig az erdőkben találtató posvá
ny okban s mocsárokban a krokodil, az óriás és a csörgő kigyó 
tanyáz.—Nagyobb mennyiségben képviselvék az emlősök, mely -
lyek közül a ragadozókon kivül a szarvas- és özfajok, majmok 
és evetkék kedvelik különösen az erdöéletet, a két utolsó már 
testi alkatánál fogva illyenre lévén utasitva. 

De maga a természet ura, az állatvilág fejedelme az ember 
is, kivált mivelődése alsóbb fokán, szorosan simul az erdőhöz.— 
Éjszakon, hol az erdőség gyümölcstelen, vagy legalább sanyar 
és kevésbé ehető gyümölcsöt termő iákból áll, a vad az, melly 
az embernek tápot, mezt és lakot nyújt, miért is az éjszaki erdők 
lakói vadászok, mint a régi németek s az amerikai indiánok; de 
a forró égöv alatt, hol izes gyümölcsöt nagy mennyiségben te
rem, az erdő lakói nem kedvelik a vadász fáradalmas nyugtalan 
életét, s inkább majdnem kizárólag gyümölcsből élnek. — Van 
déli Amerikában egy nép a guaraunok, melly egész életét ma
jomként a fákon tölti. — Az Orinoko kiöntései alatt a mauritia 
pálma ágai közé levelekből font függő ágyakat erösitenek, 
ezen hálnak, sőt itt tüzérnek is, a gyekén egy részét agyaggal 
bemázolván. — A pálma gyümölcse s lisztes bele táplálékul 
szolgál, mig ágai lakhelyüket képezik. 

Pásztornépek az erdőségeket kerülvén, a dús növényzetű 
rónákat és mezőségeket kedvelik, de a földmivelö nép már 
pusztítja az erdőt; rét, szántóföld és szőllőhegy dúsabban jöve
delmezvén, tűzzel vassal irtja az erdő óriásit s velük nemcsak 
állatjai, de emberi lakói is elenyésznek. 

De a mivelödés emelkedésével számos uj szükséglet kelet
kezik, házak-, bútorok-, szerekhez, kerítéshez, hidakhoz, tüzelés
re fa kell s az erdő mindinkább ritkul, mindinkább pusztul. — 
De a fejlődő ipar, kereskedés, hajózás, bányászat és kutászat, 
hajók és gyárak képzelhetlen mennyiségű fát fogyasztanak, úgy
hogy sokan a dolog illy állásánál a keletkező fahiányt a legré-
mitöbb színekben festik. — Habár nem is lehet tagadni, hogy a 
legokszerübb erdőszet sem bir annyi fát kiállítani, mint mennyi 
rendesen elfogy, s habár nagy fa-drágaságnak nézünk is, főleg 
hazánkban eléje, azért nem kell elcsüggednünk, okkal móddal 
lehet e bajon is segíteni. 

A fa árának emelkedésével annak használata korlátoltatott; 
számos dolog, melly az előtt fából készíttetett, napjainkban vas
ból készül, faházak, fakerítések, fahajók s hidak helyébe, kőhá
zakat , köhidakat és vashajókat építünk s a fakerítés helyébe 
virágző élősövényt ültetünk, melly a helyett, hogy évről évre 
romolna, ellenkezőleg évről évre gyarapodik. Az okszerű gazda 
iákkal keríti be földjeit, rétjeit, a bányász tüzelő pótszert, kő
szenet hord fel a föld setét méhéből, mig a tudomány a tüzelő 
anyaggali gazdálkodóbb használatra tanít, s a nagyobbított s 
gyorsított kereskedés a lassanként mutatkozó szükséget gyor
san kiegyenlíteni igyekszik. 

Habár a polgárisulás pusztítja az erdőket, a hiányt pótolni 
is bírja s önokozta sebjeinek gyógyítására mindenkor elég erős. 

Dr. Hegedűt. 
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I r é n é . 
i. 

Diadallal tér a szultán 
Vissza kelet népe közé; — 
A magyarral vitt csatában, 
Sebeit most bekötözé. 
Válthatatlan zálog gyanánt, 
Viszi a legszebb magyar lányt. 

Sok török vér folyt el érte, 
Ki fenmaradt a csatából, 
Ha a magyar golyótól nem : 
Kapott sebet a leánytól . . . 
De a véres harcznak ára : 
Balassa szép unokája. 

A Latorcza vize mellett, 
Búsan halad egykét csatlós, 
S hü csatlósok élén búsan 
A szép ifjú Drugeth Miklós. 

Eltörődve, kimerülve, 
Megyén haza Homonnára, 
A Drugethek véren szerzett 
Fényes ősi birtokára. 

Meghitá a Kárpátokat, 
Fölveré a rengeteget, 
összejárta bérczeit és 
összejárta a völgyeket. 

Járt a török táborában, 
Szolnok s Szécse vára táján, 
Almezében a ezerelem, 
Kifog Allah katonáján. 

OUy sokat ment, olly sokat járt, 
S nem tudja, hogy szive lánya, 
A szultán szép kerevetén, 
Stambul háremében varja. 

II. 

Megy a szultán háremébe, 
Szíve dobog, szíve érez, 
Annak, ki sok szépet ölel, 
Ismeretlen érzés még ez. 
— Ott ül virágokat fűzve, 
Halványan a hárem szüze. 

Sok letépett rózsa közt a 
Liliom még illetetlen, 
És a szultán épen ottan, 
Áll meg vele szemtül szemben; — 
Nem ollyan-e e pillanat, 
Mint mikor ölyv gálámhoz csap?... 

Ámde most tán szíve vonza, — 
Keble mint a habzó tenger, 
Ugy tekintget mint a ki a 
Napba nézni nem igen mer. 
Enmaga is kérdi talán : 
ő -e a rab vagy a leány? . . . 

Nyugtalanul és félénken, 
Veti szemét a leányra, 
S szép leányról kezében a 
Legszebb virágbokrétára. 
S oUy nyájasan, a mint tudja, 
A virágot oda nyújtja. 

— Vedd, fogadd el e virágot, — 
Mond a szultán, esdve kérve, 
— Szép hazádból hoztam én ezt, 
Magam voltam oda érte. 
S szép Iréné arcza kigyúl, 
Reszketve a virághoz nyúl 

De a mint kinyújtja kezét, 
Egy gondolat, — s visszavonja; 
— A virágot elfogadni, 
Jó szultán még kora volna . . . 
S mond magában a szép leány : 
Dacz, szeszély itt segít talán. 

Láng fut el a kényúr arczán, 
Égeti a szégyen pírja, 
Szerelme és szégyenének 
Vívó harczát alig birja. 
De erőt vesz a remény rajt: 
Azt hiszi, hogy szereti majd. 

S esdve fordul újra hozzá : 
Játékot ne üzz szívemmel, 
Szomjúhozik lelkem rád és 
Szerelemnek szerelem kell. 
Szép virág te szép tulipán, 
Kebelére tűz a szultán. 

— Ki kell nyilni a virágnak 
Mielőtt keblünkre tűznők, — 
Mond kaczéran szép Iréné, 
Mig a szultán csak nézi őt. 
. . . Ügy úgy szultán . . . teszi hozzá, 
S bűbájosán mosolyog rá. 

— Szép Iréné, bűvös angyal, 
Szép Iréné én szeretlek — 
Szól a szultán — vágyával a 
Szenvedélyes szerelemnek, 
Mondd mit adjak,— kérd országom, 
S tiporj lábbal koronámon. 

— Nem kérek én szultán semmit, 
Szívével beéri a hölgy, 
Nem vágyom én magasra, szebb 
Szabadon a virágos völgy. 
Messze innen apám, anyám 
És szerelmes ifjú vár rám. 

— Ki az, a ki szíved birja, 
Ki az, a ki utam állja?! — 
Fölkeresem, hogy Mohamed 
Véres átka szálljon rája. 
S a kényúr mint fergeteg kel, 
Sebzett, sértett szerelemmel. 

m. 
Háremfőnök, a fekete 
Sámsund megyén a szultánhoz, 
S kérd a szultán : szép Irénről 
Sámsund nekem mi jó hírt hoz ? 

S^zelídül-e a szép gyermek, 
Épülnek-e palotái, 
Van-e elég gyöngye, pénze, 
S csillogó fényes ruhái? 

— Pénze, gyöngye s mindene van, 
Szelídül is a szép a gyermek — 
S mond még Sámsund mindent mi 

csak 
A szultánnak hízeleghet. 

— Szép Irénnek kedvtelése 
Legyen Sámsund legfőbb gondja, 
Teljesüljön minden vágya, 
Szeszélye és gondolatja. 

Épüljenek palotái, 
Mindenütt fény s pompát lásson;— 
Ékszer arany szelídít tán 
A szeszélyes daczos lányon. 

— Sok arany és sok ezüst kell — 
Mond Sámsund — a szép leánynak: 
Nem akarja mondani, hogy 
Mennyi kell abból magának. 



— S nincs-e ezüst s arany elég ?-
Szól a kényúr fellobbanva, 
— Elszáradt-e a kéz, melly a 
Vörös BÍnórt eddig fonta? — 

— Leleményes s bölcs felséged! -
Sámsund csak parancsod várja, -
Mond a ravasz fekete bég, 
Vigyorogva a szultánra. 

— Küldj sinórt a vén basáknak, 
S sarczot kell a népre vetni, 
Paradicsomba vágyik, hát 
Le kell előbb vetkeztetni. 

IV. 

Járnak kelnek az országban 
Csauzok és komoly agák, 
Balassa szép unokája 
Szerelmesét tudakolják. 

De hol ember, a ki tudná, 
Mit Drugeth is csak ugy sejtett, 
Járatlanok útai a 
Titkon szövött szerelemnek. 

Lombok közé rejtőzik az 
Édes ajkú fülemile, — 
A magasba repülő sas, 
Ki tudja, hol merre csap le?! — 

És mit érne, ha tudnák is, 
Gyülekeznek már a hadak, 
Drugeth erős harczra készül, 
Zemplén gyenge vára alatt. 

Achmet a vérszomjas basa, 
Szolnok felől tart Zemplénnek, 
Olly túlnyomó erő ellen, 
Lesz dolga a leventének. 

Hallik már a hadi lárma, 
Közeleg sok vitéz jancsár; — 
De a háromszínű zászlót 
Drugeth is megragadta már. 

S megy utánna a nemesség, 
Száguldnak szép paripáik, 
Ugy ülik a lovat most is, 
A mint ülték ősapáik. 

Kardjukat is ugy forgatják, 
S nem is próbálnak vele mást, 
Mint a mit tud valamennyi, 
Huszárosán a hatvágást. 

És foly a vér, mint a patak, 
A jó török imádkozik, — 
Az úristen csak néz, csak néz, 
A huszár meg káromkodik. 

Előbb mindig káromkodik, 
Az az egy jó meg van benne; — 
De ha már vág, aztán nem néz 
Se istenre, se emberre. 

Végére is jár a harcz már, — 
De a zászló csak ugy látszik, 
Mint mikor a zivatarból 
Egykét villám még czikázik. 

S eltün végre a zászló is 
Sűrű füst és porfellegben, 
— Nem ember, csak is bírná 
Megvédeni annyi ellen!! 

A SeraiUhoz közel, ékes 
Palotában, 
Balassa szép unokája, 
Ott üldögél egy magában. 

Kelet sok szép drága gyöngye 
S tulipánja, 
Jegyajándék gyanánt vannak 
Fölrakva kis asztalára. 

Ámde nincsen még keletnek 
Ollyan gyöngye, 
Mint a milly et szép Irén sir 
Magyarország legszebb hölgye. 

Pedig sok van megengedve 
A mi másnak 
Tiltva van itt világában 
A sok vallásos szokásnak. 

. . . De mi zaj ez, honnan e nem 
Szokott lárma? . . . 
Nyitogatja ablakait, 
S néz ki Irén az utczára. 

Néz, s mit érez, azt nem tudja, 
Hanem az sok — 
Vonulnak az ablak alatt 
Szomorún a magyar foglyok. 

Egy tekintet f«l a hölgyre, — 
S egy onnan le» — 
— Kicsordul afviszontlátás 
örömének fájó könnye. 

VI. 

Napra nap jő , szép Irénhez 
Naponta a szultán eljár, 
És a szultán mindig kérdi: 
Szép Iréné szeretsz-e már? — 

S szép Iréné mindig mondja : 
Talán talán, de most nem még. . 
— Szép Iréné együtt hagy el 
A türelem és reménység. 

— Csak türelem és reménység — 
Szép Iréné pajzánszépen, 
— Drugeth Miklós is ezt mondja— 
Mond magában — mindig nékem.. 

A szerelem nyit magának 
Pokolba és menybe útat, 
Szép aranyért, szép pénzért az 
Eunuch is csinál útat. 

S hogy az időt húzza Irén, 
Új és újabb vágy- s szeszélylyel, 
A szultánnál mindig mint egy 
Bűvös istenasszony lép fel. 

— Türelemről szól a szultán? . . 
S meddig kell még nekem tűrni, — 
Szól Iréné — mikor fog még 
Nyárilakom felépülni. 

Mennyi öröm várna ott ránk, 
S mennyi élv! de mind hiába, — 
Nem lehet boldog Iréné 
Nem teljesül semmi vágya. 

Nincs számára csigája s egy 
Igaz gyöngye a tengernek, 
Ujjaira gyémánt gyűrűk 
S sétájára függő kertek ? . . . 

Hasztalan vágy, hiu ábránd! . . . 
Jól tudom de másként lenne, 
Ha mint én tudnék szeretni, 
A szultán is ugy szeretne . . . . 

— Ne tovább, ne, szép Iréné! — 
Nézz, és olvass szemeimben, 
Nem látod-e mint szeretlek, 
Mint gyúlt ki a láng e szívben. 

Mint a tikkadt föld az esőt, 
Szomjúhozom édes csókod, 
Meddig bánsz te igy velem még, 
Mikor leszek már én boldog. 

Vagy szívemet tépd ki ó hölgy ! 
Vagy szeress már, és enyém légy;— 
S viszonz a hölgy:—szultán te most 
Egész a lelkemből beszélsz. 

Igy szeretek, igy érzek én, — 
Azt nem mondja, hogy ki iránt.... 
Többször szokta ingerelni 
Szép Iréné igy a szultánt. 

Szép Iréné, gúnyaidnak 
Lesz-e vége ? — esd a szultán, — 
Csak ajakad hadd érintsem. 
Csak egy csókot adj most szép 

l á n y ! . . . 

S kéjjel vonná kebelére , 
De mosolygva kisiklott már. 
— Nem ugy szultán — viszonz a 

hölgy, — 
A csók nálunk a szívvel jár . . . . 

— Játékot ne üzz szivemmel, — 
Fenyegetve szól a szultán, 
— Fergeteg lesz a zefírből 
S a bárányból vad oroszlán. 

Mondj, követelj mindent mit bírsz, 
Teljesülend minden vágyod, — 
. . . . De azután szép szultána 
Leszakasztom a virágot. 

V H . 

Sok jó magyar s hős levente 
NyÖg bilincsen már Stambulban, 
S mennyi van még szíjra fűzve 
Stambul felé útban. 

Látni köztök vénet, ifjat, 
S gyermekekkel síró nőket, 
A durva a kemény bánás, 
Keseríti őket. 

Nyugovóban a nap is melly 
Szép Irénnek ki van tűzve, 
Hogy a kéjvágy az erőszak 
Kebelére tűzze. 

Közeleg is már a kényúr, 
S mond : Szép Irén üdvözöllek, 
Vágyaid betöltve vannak, 
E nap legyen ünnep. 

. . . S most egy csókot szép 
Iréné! . . . 

Sorsod felett dönt a válasz , — 

Szenvedélyem és szeszélyem 
örvényein állasz. 

— Ha ha szultán! . . . fenyegetni, 
Mikor épen csókot kérünk; — 
Tudd meg mi nők a halálos 
Szeszélytől sem félünk. 

— Üdv s kárhozat I — dörg a 
kényúr, 

S átkarolja vágyó hévvel, 
Alig bír már a föllázadt 
Égő szenvedéllyel. 

— Szép Irén jer karjaimba, 
Hadd csókollak, had ölellek, — 
Allaht s Istent hívj segélyül, 
Most már az se ment meg. 

. . . . Vissza szultán! — sikolt Irén, 
Kipirul és sápad arcza, 
S kis tőrét enkebelére 
Fölemelve tartja. 

De kihull a tőr kezéből, 
S szól:—hallod a zúgó lármát ? ! . . . 
Nézd, — a koldus szolganép, hogy 
Töri össze j á r m á t . . . . 

— Vér folyik a palotában ! . . . 
Rémülve nyit Samsund ajtót, 
. . . Fuss uram fuss, a foglyok is 
Leverték a békót. 

S felzúg a zaj mint az orkán; 
Fagy a szultán heves vére, 
. . . El innen el, még van idő, 
Mondja jó Iréné. 

— — Veszve vagyok! — zúg a 
szultán, 

S ha én halok, halj te is meg! . . . 
— Villám jön igy a viharból, 
A mint most jön Drugeth. 

— Drugeth Drugeth!...kiált Irén, 
S repes szive örömében, 
Zivatarából a szivárvány, 
Igy támad az égen . . . . 

— Nem aranyból készül a kulcs, 
Jó szultán a nő szivéhez, — 
Csak az a kéj a boldogság, 
Mit a sztv is érez — 

Mond Irén a hárem szüze, 
S hangja a nép zajába vesz. 
— S itthon a legszebb magyarlány 
Legszebb menyecske lesz. 

Vectey Sándor. 

Hajdankor! régiségek. 
Alaó-Lendva vidékét, mint hajdankori Pannoniának alsó 

részét rómaiak bírták, s mint már e lapokban kimutatám, 
Alsó-Lendván és ettől 4 órányira esö Zala-Lövőn, római tele
pitvények vagy gyarmatok is voltak s miután Alsó-Lendvá-
lioz közel római sírokra is akadtunk, nem csoda, ha az örökös 
túrásnak alávetett föld méhéből időnként régi római tárgyak 
előkerülnek. — Néhány évtiezed előtt Alsó-Lendvához tőszom
szédságban esö Bánuta helység mezején majdnem egy öl ma
gasságú sírkő szántatott ki; — ezen sirkö — gránitnak lenni 
gyanítom — a lendvai tiszttartói lak falába illesztetvén, idővel 
figyelmetlenségből bevakoltatott és meszeltetett; legújabb idő
ben pedig, miután e sirkö többeket érdekelt, ldtisztittatott; szon-
ban a reá vésett dombor alakok itt-ott annyira elkoptak s töre
deztek, hogy tisztán kiismerni alig lehet.— Legfölül egy borzas 
és szakállas emberfő látszik, mellyböl kétfelöl két kar nyúlik ki 



olly szélesen, mint minő a sirkö; ez alatt bevésett üregben há
rom dombor mellszobor van egymás mellett, a középső, melly 
kisebb a kettőnél, egy karikát tart mindkét kezében, mintha azt 
széttörni akarná; a másik kettőnek csak egy-egy keze látszik, 
mellyekben ismeretlen tárgyat tártnak. Ez alatt ujabbi elkülön-
zésben hét agárforma vékony derekú állat látszik, farkuk szinte 
hasonlít az agáréhoz, ezen állatok egyike egy kisebb állatot 
kap el szájával, a másik szinte űzni látszik egy már lekopott és 
töredezett állatformát; ez alatt továbbá két faragott dombor 
kőoszlop közt következik a telirat latin betűkkel illy sorban : 

V I B E N V S 
V A N N I F 

V F S I B I E T 
M A R C C R I S P I N A E 

C O N E T M A R C I O 

V I B I A N O F A N V I I I 

legalól végre két kisebbszerii delphin látszik kifaragva, a farag
ványok rendesek és csinosak, s miután a feliratot történeti érde
kűnek hiszem, magyarázását tudósainkra bizom. — Továbbá : 
Alsó-Lendvának kanisai utczajában van egy oszlop, mellynél 
űrnapkor kath. szertartásból oltár emeltetik; ezen oszlopról a 
vakolat már nagyobb részint lehullott s minthogy rajta ezen 
latin felirat olvasható: „Ex piis votis Familiae Báníiannae sicut 
intus crux lapidea demonstrat stb. 1824", kíváncsi voltam a kő
keresztet, mellynek azon felirat értelme szerint ez oszlopban 
kell lenni, meglátni; sikerült is, de fáradsággal, mert a majdnem 
megkövesült vakolat a kőbe vésett betűket annyira betömte, 
hogy csak miután ezeket egyenként késsel kitisztítottam , akad
tam ezen csonkított és töredezett feliratra : 
ANNO DNI M D C D C m DIE 16 OCTOB IIANC CRUCEM SPLIS AC MAG-
CÜS D CHRISTOPHOBÜS BANFT DE ALSÓ-LYNDVA EQUES AURÁT 
SACRMAE CAESAR AC REGIAE T T I S CONFINI . . R . . . P A R T T U . . . R . . 
NI HUNGÁRIÁÉ DANUBIANAR GEN . . . IS . . F T " 0 ^ I D Y N 
SUPR . . I . . ARN CUBICULARE . . . ILIARI IN HOST . . 

EO LAUDES . . . SAN . . . TRINITAT . . . 

Ennek magyarázata körülbelül ez lenne : Anno Domini 1603 
(D =ac 500 és C = 100 hihető hibából vésetett kétszer egymás
után) die 16-a Octobris hanc Crucem Spectabilis ac Magnificus 
Dominus Christophorus Bánffy de Alsó-Lyndva Eques auratus 
Sacratissimae Caesareae ac Regiae Majestatis confiniarum par
tiam Kegni Hungáriáé danubianarum Generális de Turcis stb. 
Banffy Kristóf alsó-lyndvai vár ura a törüküket Alsó-Lendva 
közelében legyőzte s ezen győzelem emlékére emelte azon kő
oszlopot, hogy pedig Alsó-Lendvához közel 1603-ik évben csata 
történt, az bizonyos, söt Istvanffy Miklós történetírónk szerint 
1600 és 1603-ik években Alsó-Lendva körül nemcsak a török
kel, hanem még a tatárokkal is ütköztek a magyarok; említi 
még, hogy Alsó-Lendva és Nempti közt, Rédics felé, ugy Csesz-
treg, Dobronak és Tornistye felé eső vidéken a tatárok tűzzel 
vassal mindent elpusztítottak. — Alsó-Lyndva-vár fölött egy ki
ásott hegyi ut oldalában egy sírban 1000 emberkoponya is lát
ható, mint szinte óriási izmos emberesontok, de honnan eredtek? 
azt senki sem tudja; vájjon nem azon török és tatárkorban te
mettettek-e oda? Ezen közüs sirt a lendvaiak ó-temetönek hív
ják. — Hogy pedig e vidéken a tőrük sokáig uralkodott s 
uralma Kanizsától Lendván át Martyánczi vasmegyei mezővá
rosig s innen Szentgotthárdig, Körmendig s Hidvégig terjedett, 
említi Istvanffy Miklós is, de bizonyságot tesz erről azon két 
levél, mellyeket a kanizsai török basa 1652-ben irt, e levelekben 
ő basasága a martyánczi helvét és ágost. lelkészek és ottani nép 
közt fenforgott pörüs ügyet intézi el. Hiszem, tübben kíváncsiak 
török basa nram leveleire, íme ide igtatom azokat, meghagyva 
eredeti irasmodornkban : 

A martjánczi községnek vasvármegieben. 

Mi Kanisa Vegh Várának fő fő Agáy; ti kik vattok Mart 
jánczi polgárok kicsintői fogva nagik, ez levelünket látván azt 
adgiuk tudástokra, hogy tj közületek lévő tizenegy vagy tizen 
niulcz falubeli polgárok az egéz vármegie pöczétes" levelével jü-
tek ide; megfct órtetük mindezt hogy van az levél jrva, hogy 
minden ember az maga hütén megálion , kálvinista kálvinista 
predicaiort tartson, Luteranus Luteranust és mindenik maga 

predicatoriának fizessen; Mi Kanisai Agák azt helien hattunk, 
ha fejetek köll, egymás hütén megálliátok, egymás küzütt szé
pen vesztegségben legyetek avagy élietek, mert ha egymás köz^ 
háborúság esik, fejetekkel fizetitek, Luteranus Luteranusnak 
fizessen ehhez tarczátok magatokat. Ha ez predicatorok az tö
rök Ispaya földit elik tüle fizessenek, ha fejetek köll Ehhez tar
czátok magatokat. Költ Kanisán 1652 (aláírás nélkül tizenegy 
pecséttel). 

Martjánczi ágost. vallás predicatoriának! 
Én Muszel Martjánczi Ispaya adom tudtodra Pap vagy e, 

vagy mi ördüg vagy? vagyon hiremmé, hogy az polgárokat 
űzöd kergeted, magad pedig szélyel ide s tova jársz, hanem mi-
kint ez levelemet látod, ha az én falumbau akarsz laknj, hát 
meg büczülj az polgárokat, mert ha ugy cselekszel, mint ekko
ráig cselekedtél az Polgároknak, az én igaz türük hitemre mon
dom , hogy bizon megbánkozol róla, az én falumban penig ne 
lakjál, mert ha meghallom hogy itt lakol, bizon mindgyárt oda 
megyek s az házadat meggyújtom. 

Ezen levelek sokáig a martyánczi kath. egyház iratai közt 
tartattak, néhány év előtt azonban magánkézbe kerültek; hiszem, 
miként jelenlegi birtokosa honfiúi kötelességének érzendi ezen 
történeti érdekű leveleket nemzeti muzeumunknak átadni an
nál is inkább, nehogy magánkezekben olly sorsra jussanak, mi
nőre dicső emlékű Hunyady János vas buzogánya jutott Erdély-
honban. Egyházasbükki Dervarics Kálmán. 

élésünk ügyében. 

Szakértők által illy s ehhez hasonló czim alatt közrebocsátott nem 
egy czélirányu czikket olvashatott már a t. közönség, miknek legtöbb
jeinél azonban — fájdalom — csak is igy kellé fölsóhajtanunk Ábsolon-
nal : „Mind jók és mind igazak — de ki hallgassa meg őket?" 

Beszélhettek népapostolok , akár a lelket magyarázzátok ki maga
tokból — holmi avatatlan kostái notabilitás nem fog titeket érteni soha ' 

Népnevelésünk, a miatyánk módjából szigorlott obsitos-tanárok 
kancso-karából nem vergődhetik egészen ki mind addig, mig csak az e 
téren működők alkalmnzhatása részrehajló egyéneiek önkényétől fog 
függeni. 

Még többet mondok. Nekünk főnökeink vannak, kik az alvó tehet
ségek felköltése-, s a már fölébredni tartozottaknak kimivelésére mód
szert és tantárgyakat határoztak meg, miből következik, hogy az 
ezekkeli meghasonlás nélkül ujabb neveléstani elveket elfogadnunk — 
legyenek ezek bár legüdvüsebbek — egyáltalában képtelenség. 

Ezek a sziklák, miket csak egy felsőbb hatalom befolyása leend ké
pes elgördíteni pangó népnevelésünk mozzanata elől!!! 

A józan nevelés czélja az elme és sziv kimivelése lévén , szinte 
jogosan kérdhetjük : vájjon részt vehet-e hát ezen egyetlen-egy leg
nemesebb földi adományban minden, kinek csak szive s elméje van ? . . . 
Mindjárt át fogjuk látni. 

Egy néptanitó, a mint az őtet meghivó egyház dij-lapjába tekint, 
legelőször is leendő nevendékei számát nézi, s mivel a tőlök fejenként 
fizetendő ösazeg elhatározva — ebben föltételezi az általános dij csalhat-
lan kiegészítő részét.— A fizetni nemtndó osztályról, a szegényekről, az 
árvákról szó sincs itt, holott a polgári társaság jóléte szinte megkivánja. 
hogy ezek is képeztessenek. Ha az egyház népes és jövedelmező, méltán 
követelhetjük a néptanítótól, hogy annak szegényeit dij-elengedés mel
lett oktassa, — de lehet-e ugyanehhez alkalmazkodnunk ott, hol a nevelő 
csaknem éhen-halással küzd ? . . . 

Ki fog számolni a tehetségért, melly néhány hitvány forint miatt 
nem vergődhetik önállóságra soha?! — A felelősség terhe egyenesen az 
egyházat nyomja, ha tehát meg akar állani Isten és saját lelkiismerete 
előtt : vagy a pénztárába befolyó összegből áldozzon, vagy más eszközt 
keressen — de szegényebb felebarátját baromi tudatlanságban nőni föl 
— semmi esetre ne engedje 1 

Nem egy, sem ket helyet tudnék megnevezni, hogy az egyház elöl
járói között a próbatét után megtartatni szokott aldoinás-iváa még máig 
is divatozik; mire való ez ? — talán jutalom a néptanitó egész évi fárad
ságáért , vagy a türelemért, melly re előljáró uraimék a próbatétet mél
tattak? . . . Régenten mehetett, de müveit századunkban tenni Ulyesmit 
az egyház rovására — nem lehet, nem szabad ! — Az eddigelé igy bona 
tíde elpoharozni szokott összeget adjuk át inkább a néptanítónak — 
nagyítás nélkül mondom : — egy pár szegény gyermekérti egész évi 
tandíj leend az. 

„ A szegény és gazdag összetalálkoznak — mondja a sz. könyv — 
mind kettőt pedig az ur Bzerzi." 

Darány, oct. 10. 1854. 
Molnár István, reform, népoktttó. 



Ne legyünk n szokás rabjai! 
Pár évvel ez előtt egy kilenez éves pór fiút láttam, ki csupa játék

bél olly tökéletes szerkezetű ekét faragcsált, mi ha czigány pisztolya
ként idővel nagyobbra nőhet, még apja-ura jármosai is elébe illettek 
volna. — A kézmű bármellyik ágárai hajlam s képességnek még ekkora 
jelét illy gyenge korban nem tapasztalván — hova-hamarább az atyjával 
óhajtottam szóváltásba jőni, figyelmeztetendő, hogy gyermekét okvetet-
len kerékgyártónak taníttassa. A tanácsot annak idejében végig is hal-
gattaaz én fóldmivelő barátom, de a reá adott vélemény ezen mosolyogva 
kibocsátott néhány szóban nyilatkozott : „Csak maradjon a gyermek 
apja mestersége mellett!" 

Ha az apa mesterségéhez tartozó birtok a hozzá igényt tartó öt-hat 
gyermeknek becsületes életmódot biztositó osztályrészért kezeskedik — 
ám kövessék a fiuk apjok mesterségét, de az ollyan fóldmivelő, kinek 
egy negyed telke öt-hat részre osztva még belsőségnek is szükszerü, bi
zonynyal üdvösebb áldozatot tenne a polgárzat szent oltárára, ha gyer
mekeit mesterségre adná. 

Nem valami látnoki ihlettség — de tapasztalás után szoktunk jó 
solni az igy dologtalanul fölnőtt gyermekek jövendője fölött. A jámbor 
szüle azon tévhitben él, hogy a hat gyermek közül öt, kiknek t. i. a cse
kélységből néhány forinton kivül mi sem jut — szolgálattal fogja élelmét 
keresni; vagy három tán illy becsületes uton halad , de a más kettőre 
előbb-utóbb alkalmazható leend az ismeretes népdal e pár sora : 

..Kit bújában bánatjában megiszik, 
Megkeresi, mig más ember aluszik." 

Ollyan apát pedig nem képzelek, ki enmestersége alatt illy gyalá
zatos életmódot értene , vagy ha csakugyan erre czéloz : felette sajná
landó, hogy ő meg azt nem találja meg, mit nem keres, de kétségkívül 
megérdemlene — t. i. az akasztófát! 

Az általam fólemlitett egyetlen egy példával nem azt akarom én 
kivinni, hogy az egész világ bodnár-mesterember legyen — mert hisz 
akkor meg ki készítene ekevasat, asztalt, kalapot; ki várna szűrt, csiz
mát, stb. — hanem igen is figyelmeztetni a figyelmeztetendŐket : hagy
ják el azon második természetté vált rosz szokást, melly vérük jövendő
jét rombolja szét; hadd menjenek ezek saját hajlamaik után, s remény
lem, söt hiszem, hogy a kézművesség bármellyik ágát válaszszák — elé
gedettek fognak lenni az életben. Szülői fáradságunkat méltányolandja 
» fiúi háládatosság, s mi még ennél is nagyobb jutalom : az öntudat, mi
szerint a polgári társaság számára mi sem neveltünk haszontalan tago
kat — egész a sírig kisérend bennünket. Tórek Rotla. 

Vidéki hírek. 
Tiszafüred. Jul. 30. E napon olly halottat tettünk a sírba, ki nem

csak megszomorodott családjának, hanem az egész vidéknek méltán meg
siratott halottja vala. Ugyan is T. l'appszász Ignácz igari közbirtokos 
urnák lelkes neje — T. Bernáth Klára iiszszony f. é. július hó 28-ik nap
ján, délutáni 4 órakor jobblétre szenderülvén — ugyancsak e hó 30-án, 
délutáni 4 órakor temettük el öt — a jeleset, a páratlant, és minden te
kintetben még hossza évsorra méltót. E nő annyi belátással, annyi mű
veltséggel birt, mint kevés férfiú köztünk. E nőnek olly bánya volt a 
szive, mellyből salak nélkül szedhető volt a kincs. E nőnél ész és sziv 
csudálatos öszhangzó nagyságban fénylett az élet utain. Innen magya
rázható, hogy ő a nagyoknak, a hozzá hasonlók- s egy rendüeknek tanács 
adójuk, nemtőjük; a szegényeknek, a koldusoknak pedig védangyaluk 
volt. S innen magyarázható-: hogy mig az uri férfiak és nők, minden 
vérségi láucz és kötelék nélkül is, csendes zokogással hullatták fájdalmas 
könyeiket e nö felett, — addig azok a rongyos emberek, kiket ö gyak
ran felruházott, kiket ő számtalanszor jól tartott, s kiknek ő szemeiről az 
ínség és fájdalom könycit sokszor letörülte, — hangos jaj-kiáltásokban 
«iratták meg az elhunytat. — Ti, kik e temetésen nem lévén, e gyászos 
jelenetet nem láthattátok, és eddig a szegénynycl azért nem volt tán jót 
tenni kedvetek : mert a hála szelid galambját régen, örökre kiszállni 
lőttétek az emberi kebelből. — itt ugyan megtanultátok volna szeretni 
az emberiséget; és most igy szobiatok velem együtt : hogy nem az arany, 
nem az ezüst, nem a hir. nem a dicsőség, hanem csak a felsegített 
szegények hálafohászai szállanak velünk a sírba, és adnak ott csendes 
megnyugvást; azt mondanátok : hogy a durva kéregben , a darócz alatt 
még ís van jó sziv, ée- azzal jé>t tenni legszentebb kötelessége az embernek, 
mint tett a boldogult nö. kinek hamvait az imént tettük örök nyuga
lomra. Én ritkán fogok újságírói tollat; de most vétek volna hallgatnom; 
vétek volna nem tudatnom szeretett hazámmal azt a szomorú hírt. hogy 
nőkoszorujából egy drága gyöngy ismét kiesett; és az ismeretlen ugy, 
mint az ismerő sirassa meg velünk s egész vidékünkkel együtt a jótékony 
angyalt, ki megérdemli, hogy milliók mondják sírja felett : „Isten nyug
tassa áldott hamvait." ' 

Nagyfák. (Csanád luegyében) aug. 5. Jóllehet most a hírlapok ha
sábjait jobbára a politikai újdonságok tömege foglalja el; még is, ugy 
hiszem nem lesz érdektelen, ha az olvasót egy még kevéssé ismert, de 
•'Udásdús intézettel ismertetem meg, s ez a lunkányihideg riz gyógyintézet. 

„Ha van általános gyógyszer, az bizonyára a hideg viz" monda már a 
hires Hufeland; ennél fogva nem csoda, na korunkban, Grefenberg láng
eszű alapitója óta, különösen Némethonban, számos hideg viz gyógyin
tézeteket látunk létre jőni. Hazánknak Grefenbergje Lunkány, mellyet 
én is, olvasván Fischhof orvos urnák „Bericht über das Verfahren in der 
Kalt-wasser heilanstalt zu Lunkány" czimü könyvét, e folyó év nyarán 
meglátogattam, súlyos nyavalyámat orvoslandó. Fekszik ez Facsetbez 3 . 
Lúgoshoz 6 órányira, egy vadregényes, de kellemes völgyben, mellyet 
ezüst-tiszta, hegyekről lezúgó patak átszel, - mellynek vizébe már any-
nyian temették nyavalyáikat, ugy hogy Lunkányt nem ok nélkül min
denféle nyavalyák kellemes sirjának mondhatom. A természet és mester
ség mindent megtett itt, mi a beteget felvidíthatja, erősítheti s ugy szól
ván újjá szülheti : kellemes sétautakkal ellátott rónák és magas hegyek, 
tiszta lég, egészséges lakszobák, jó eledel, s forrás forrás mellett, ugy 
hogy e vidéket valódi magyar Mingreliának, azaz ezer források országá
nak lehet nevezni. Itt már maga a tiszta lég, a hegyeken való szünteleni 
sétálás, a kristály-tiszta forrásvíz, lehetetlen, hogy a betegre jótékony 
hatással ne legyen; itt azon kivül a beteg orvosával mindig együtt für
dik, együtt eszik s a közös reggeli, ebéd és vacsora az egész társaságot, 
úgyszólván, egy nagy vidám családdá egyesíti, mellynek családatyja az 
orvos. Lunkányhoz Facsettől jó karban lévő országút vezet, egy órányira 
van a tomestyi üveggyár, öt órányira pedig a ruszbergi jeles vasöntöde. 
Az intézet jelenleg olly karban van, hogy 80 beteget szobákkal és szol
gálattal elláthat, s jóllehet csak öt év óta áll fen, mégis e rövid idő alatt, 
a minden tekintetben jeles Fischhof Vilmos orvoetudor felügyelete alatt, 
285 befogadott beteg közül 190 tökéletesen kigyógyulva, 80 pedig lénye
gesen javulva hagyá el azt. Áldottam ez intézetet s jeles orvosát, midőn 
ollyakat, kik gutaütés következtében kezeiket, lábaikat alig mozdíthatták, 
most már serényen hegyeket mászni; ollyakat, kik lép-és májbajok miait 
a bús kdmorságnak estek martalékul, felvidult arczczal hazájokba sietni 
szemléltem. Nekem egy egy hét 15 pftomba került mindenestül, többet, 
ha akar is, a vendég itt el nem költhet, hol minden fényűzés távol van a 
mindenki csak gyógyulásának éL A folyó évben Lunkánynak 60 betege 
volt, s mi az oka, hogy olly kevés ? valószínűleg nem egyéb, mint nemünk 
elfajzása. — Valljuk meg, irtózunk a hideg víztől s még gyermekkori cl-
kényeztetésünknél fogva jobban szeretjük a lágymeleg fürdőket látogatni; 
pedig, valamint a himlőoltás felett országos törvény őrködik, ugy nem 
ártana a hideg vizzel való bánásmódra már a gyermekeket tanítani; így 
nőne fel utánunk egy uj, erőteljesebb, edzettebb nemzedék. Szivemből 
örvendenék , ha e soraim Lunkánynak jövő nyáron minél több vendéget 
szereznének. B. L. 

— Mező-Turon a villám a kath. egyház tornyába ütött, s annak 
fedelét leégette. Sajnálattal halljuk, hogy e nagy helységnek egyetlen 
tüzifecskendöje sincsen. 

— Szarvason a kholera ez idén nagyobb mértékben dühöng, mint 
1831-ben. Tisztaság a városokban! ez a kholera ellen egyetlen védelem; 
mert semmi sem táplálja azt annyira, mint ronda udvarok, pocsétás ut
czák, halomra gyűlt szemét. Szarvasnak szóltunk, de ugy hogy Pest ért
sen belőle. 

— Keménvfy ur a bethleni grófi javak igazgatója a párisi világ
miitárlatra 96'/ 4 fontot nyomó egy mérő búzát küldött; nálunk már a 
90 fontos is ritkaság. 

— A derék fehérvári közönség e napokban hangversenyt adand A 
Tisza-károsultak javára, mellyben színházunk több tagja ís részt veend. 

— A Tisza ismét ugy visszaesett medrébe, hogy a gőzösök Naraé-
nyon tul nem járhatnak. 

tlyonyyos. aug. 7. 1855. A mostani veszedelmes cholera időszakban 
számosan a ként, valamelly érdemes orvos utasítása után, a legfinomabb 
és legtisztább alakjában mint óvszert talpaik alatt hordozzák, következ
tetni akarnánk ebből, hogy ezen veszedelmes betegség Gyöngyösön és 
Egerben, a hol aránylag több parádi vizet fogyaszt el a nép, kevesbbé 
alkalmatlankodik mint a közellévő környékben, tulajdonítván hatását a 
vizben levő kénnek, és aligha nincs valami a dologban ? — azonban min
denesetre figyelemre méltó, annálinkább is, mert az tény; hogy számosan 
magokat roszszul érezvén, egy pohár parádi vizzel annak véget vetettek, 
hogy a nagy mennyiségű szénsav, mellyel e viz terhelve van, annak jó 
tevő hatásához járul, kétséget sem szenved. K. J. 

T á r o g a t ó . 
x* Ö csász. kir. Fenséffének llildrgarde főherczegasszonynak 

gyengült egészségét annyira helyreáilitá a szliácsi fürdő használása, 
hogy a weilburgi nyári palotában következő utógyógyitás teljes sikerét 
biztosan lehet remélni. 

x* Ö csász. kir. Fensége Albert Főherczeg f. hó 6-án megbetege
dett Weilburgban, honnan már gyengélkedő állopotban érkezek. Bár nem 
veszélyes a betegség, mégis hátrálni fogja egy ideig a fenséges Kor
mányzó Budára érkezését. 

«*# Villany-telegraf az egész fold korul! Angol vállalkozók utaztat
tak most egy férfit a föld körül vizsgálatokat tenni egy az egész földet 
körül veendő telegraf-Bodrony helyiségei felett. E szerint a viüanysod-



rony kezdődve Angliában menne Dánián a Fárőe szigeteken, Islandon, 
Grönlandon keresztül Északamerikába. Másfelöl Sz.-Péterváron, Mos-
kaun keresztül az Ural hegyeken át Ázsiába, az orosz birodalmon végig 
China (csin) határait érintve, Kamcsatkáig. Innen az aleuri szigeteken 
át a Cook-uton Északamerikába, a csendes tenger partjain Kaliforniáig, 
S. Ftanciskon át a nagy sós tóig a mormonok tartományában, a hol a 
mar fenálló kaliforniai vonallal talkozik. Ekkor azután a fóld minden né
peit egy örökké hirtadó öv fogná körül. Talán akkor majd jobban fogják 
szeretni egymást. 

Á mostani orosz czár életéből. Egy fiatal gárda tiszt valami 
gunyiratot szerkesztett a felett, hogy a czár nagyjavításokat hozott létre 
a hadseregben, tudniillik a frakkot kaputL a változtatta. A költeményen 
mindenütt sokat kaczagtak, mig végre szerzője kitudódott. Természete
sen rögtön befogták. A czár előkérte a mondott verseket és elolvasta 
azokat. Ekkor azt monda gróf OrlofF szárnysegédének : „ez a fiatal em
ber Oroszhon nagyságát akarja előmozdítani, mondja meg ön neki, hogy 
a többi javítások is nem soká fognak következni." — „És azután, kér-
dezé a gróf, mi történjék vele?" — „Bocsássa szabadon." 

< *.. A svábhegyi kápolnára adandó hangverseny! A budai svábhegy 
ez idén méltán kivívta magának az egri nevet; mert a jelen járványos 
hónapjai alatt, e hegyek oltalmában egyetlen egy kholeraeset sem for
dult még elő, sőt a kik félbetegen kimentek is, párnap múlva megerő-
sülve tértek vissza; minél fogva annyira is tul von most tömve lakókkal 
minden ottani helyiség, hogy a több százra menő házakban alig találni 
drága pénzért kiadható szállást. Igen dicséretes eszme volt tehát a sváb
hegyi birtokosoktól, különösen megemlítve ez eszme legtevékenyebb elő
mozdítóját, báró Eötvös Józsefet, egy díszes kápolnának felállítása a 
vezérhalmon, hogy légyen olly hely, a hol hálát adhassanak Budapest la
kói annak, ki városukat illy boldog menedékkel megáldotta I A kápolna 
készen is áll már, csak tornya s belső díszítése hiányzik még. E czélra 
folyó hó 15-én a „fáczánnál", a zugligetben az illető ügybarátok felhí
vására nemzeti színházunk tagjai hangversenyt fognak rendezni, melly
ben részt veendnek Hollósyné, Jókainé, Benza, Kőszeghy, Jekelfalusy, 
Reina, a két Doppler és Uuber. Az érdekes részletekről falragaszok fog
ják tudósítani a közönséget. Az eszme kapósságát bizonyítja az, hogy ed
digelé több mint 300 belépti jegy kelt el a hangversenyre. 

***A mult héten kiütött tüz, melly az élelmezési raktárt felemészté, 
a gyuladás napja után még hat napig égett (!), még a mult heti nagy 
zápor sem oltotta el, mig csak minden ott talált gabonát el nem fo
gyasztott. 

*% Badenben orvosi vizsgálatokból kiderült, hogy a tapasztalt 
földrengés után rögtön kiütött a burgonyavész. Tehát a földben kell 
lenni a betegség okának. * i » 

*** A világhírű Revalenta arabica, mellynek minden betegséget 
meg kellene gyógyítani, egész Francziaországban eltiltatott, miután a 
drága szer nem egyéb lencselisztnél. Készítője Barry dü Barry ur pedig 
épen nem valami franczia lovag, hanem egy porosz zsidó; neve Klug 
Krisztián. 

x* Valóságos pártok keletkeztek volt a tudós orvos urak között e 
kérdés felett:ragadós nyavalya-e a kholera vagy nem? Ide vonatkozólag 
következő érdekes esetet hallottuk: Mult hó 24-én köz kedvesaégü nem
zeti színházi tag Füredi Mihályunk nő testvérének kis fiacskája meghalt 
kholerában d. után 5 óra tájban, a megszomorodott anya maga mosta 
meg s öltöztető fel elhunyt gyermekének hideg tetemeit, s ugyan az nap 
esti 10 óra táján ő is roszul kezdé magát érezni, de fajdalmai daczára 
még megszoptatá 9 hónapos kisdedét s rövid időn olly hatalmat vőn 
rajta is a kholera, hogy reggeli 5 órakor már ő is halva volt. A megszop
tatott csecsemőnek mai napig semmi baja sem lett, ellenben egy nagyob
bacska testvére szinte a kholera áldozata lőn. Mi ugy vélekedünk, hogy 
a szoptatási eset a kholera ragadóssága ellen szól. 

x* Jaaz-Apáthi környékén marhadög kezde pusztítani. A veszély 
meggátlására a m. helytartóság egy igen érdemes orsz. baromorvost kül
dött ki. 

x* Ferjencsik Sámuel jolsvai evang. lelkész, és főesperes, az a hires 
időjós, kinek jövendölései számtalanszor olly meglcpőleg beteljesedtek, 
hogy számtalanan vakon hitték minden jövendőmondását a n. tiszteletű 
urnák, mult hó 27-én még buzgó imádságot mondott reggeli könyörgés-
kor a Gömörmegyében mindinkább terjedező kholerába esett híveiért, 
mindjárt templom után maga is roszul lett, s minden orvosi segély és 
gondos ápolás daczára másnap ugyan ollyan időben már ő is ki volt te
rítve ; kholerában halt meg a derek s köztiszteletben állott aug 60 éves 
lelkipásztor , ki Jolsván 30 évig hirdető az Isten igéjét, számtalan özve
gyet és árvát gyámolított, megvigasztalt, és saját községén tul is ter-
jeszté jótékony hatását, szerezvén nem egy szegény ekklézsiának kellő 
gyámolitást az e részben vUághirü Gusztáv Vasa egylettől. 

É r t e s í t é s . 
Az általam a mult év végén kitűzött 100 aranyos jutalom ügyében 

van szerencsém a következőkről értesíteni az Uletóket. 
A 1/irulat i illetőleg jutalmazásra részint az akadémia, rő.-ziut a 

nemz, szinh. drámabiráló-választmány tagjai közül Egressy Gábor, Gyu

lai Pál, b. Kemény Zsigmond, Szigligeti Eduárd, Tóth Lörincz urakat kér
tem fel, kik azt elfogadni szíveskedtek. Az eredmény f. é. october l-jé n 

fog közzététetni, s azon esetben, ha a drámák közül a bírálók Ítélete sze
rint, kik nem annyira az általános mübecset, mint jelenlegi drámairodal
munk szempontját fogják szem előtt tartani, egy sem lenne jutalomra ér
demes, a 100 arany nem fog kiadatni, hanem a nemz. színház nyugdíj-ín-
tézetének pénzalapjához fog csatoltatni. 

A beküldés határnapja f. é. aug. 20-ka. A kéziratok Tóth Lőrincz 
úrhoz küldendők (uri utcza 2. szám), ki az eddig beküldött kéziratokat 
Toldy Ferencz úrtól már átvette. Pest, august. 9. 1855. 

Tomori Anasztáz m. k. 

A Fnncsy-albnm ügyében. 
Bethlen Miklósné ivén Kolosvárott : Bornemisza Albert 4 frt, 

Eszterházy János 2 frt, Székely Dávid 2 frt, Donáth Sándorné 2 frt, 
Ezredes Aubin Károlyné szül. Ügron Kata 4 frt, Bethlen Sándor 4 frt, 
Idősb Bethlen Gáborné 2 frt, Jósika Geiza 2 frt, Bethlen Miklósné 4 frt 
= 2 6 frt. 

Késmárky Kálmán gyógyszerész Uj-Gradiskán 2 frt. 
Nagy Zoltán ivén Sofronyán (Ó-Arad : Charlotte Wallfisch és fiai 

czimü kereskedés) Kiss Etelka 4 frt, Kiss Mária 4 frt, Vörös Amália 
4 frt, Balogh Imréné 2 frt, Czárán Teréz 2 frt, Vásárhelyi Júlia 2 frt, 
Vásárhelyi Albertné 2 frt, Idősb Bíró Imre 2 frt, Vörös Pál 2 frt, Békefi 
Kálmán 2 frt, Wallfisch Mór 2 frt, Wallfisch Pál 2 frt=30 frt. 

- *Nagy Klementina ívén Hmvásárhelyen : Nagy Klementina 2 frt, 
Maior Berta 2 frt, Haán Amália 2 frt, Roszinszky Soma 2 frt, Dékány 
József 2 frt=10 frt. 

Pápay Imre ivón : Hajdu-Böszörményben (u. p. Debreczen) Pápay 
Imre 2 frt, Özvegy Oláh Lajosné 2 frt, Sáffrén Lajos 2 frt=6 frt. 

Puezkay Ferencz ivén Szikszón (Abaujmegye) Pazar Miklós 2 frt, 
Ótsay Pál 2 frt=4 frt. 

Soós Mari ivén Veszprémben : Soós Károly 2 frt, Soés Mari 2 frt 
= 4 frt. 

Spissich László VönoczkÖn (u. p. Kis Czell.) 2 frt. 
*Varju Mihály ivén Pesten : Varjú Mihály 2 frt, Vargics Imre 

2 frt, Salamon József 2 frt; Szőke László 2 frt, Nagy Abellino 2 frt 
= 1 0 frt. 

Vecsey Károly ivén Esztergomba : Havasi Imre 2 frt, Héya Tiva
dar 2 frt, Szentgály Ferencz 2 frt, Vecsey Károly 2 frt=8 frt. 

Szerkesztői könyvtár. 
* Legközelebbi napokban következő munkák jelentek meg HeckenaBt 

Gusztáv kiadásában : 
a) „Magyar és német beszélgetések kézi könyve" szerkesztő fiáray. 

A ki jól, tisztán akar megtanulni akár németül akár magyarul, vegye meg 
koszorús költőnk ezen gyakorlati könyvének legújabb ötödik kiadását, 
e czélra jobbat nem kap. 

b) „Segédkönyv a magy. cs. k. közoktatási minisztérium által isko
lai használatra rendelt abc- és olvasó könyv szeUemében." Iskolamesterek 
és tanítói pályára készülők számára készítette Mészáros Imre, vadkert
kerületi alesperes és isk. felügyelő. A könyv rendeltetése, a szerző neve, 
s a magas helüytt megállapított szellem és irány eléggé szólnak e könyv 
mellett. 

c) „Olvasmányok a gymnasíumi s ipartanodái alsóbb osztályok szá
mára." Szvorényi József cist. r. tanár és magy. academiai tagtól. I. és H. 
kötet. A tiszta gondolkozású, ékes tollú, világos előadásu irodalmi férfiú 
hálás elismerésére számithat a neveléssel foglalkozó hazafiaknak e jeles 
munka létre hozásáért, mellyel régóta érzett nagy hézagot pótolt. 

d) „Elméleti B gyakorlati német nyelvtan" irta Steinacker Gusztáv. 
Negyedik, dr. Ballagi Mór által javított és bővített kiadás. Ára 40 pkr. 
Czélszerüen szerkesztett kézikönyv. 

Szerkesztői nyilt posta. 
lgaimonitúnnk. — Ön nem igazmondó, hanem igazságkáromló. Azt mondja ön : 

nem érzi magét jogositva a közönség nevében nyilatkozni, s mégis vakmerően átvág 
magának a végetlen jóságú Istennek jogaiba; mert csakis 6 tekinthet be tisztán, vi
lágosan a szivekbe és vesékbe, > egyedül ót illeti <n itélet halottak felett. Ollyan dol
gokat, minóket ön nekünk felvilágositásul küldött, iószivil és emberséges gondolko
zása okos ember boros asztal mellett, poharazás közben sem mondana el, annyival 
kevésbé kívánhatja azoknak sajtó utjáni nyilvánítását. Nosco te, mi . . . igaz
mondó. 

L. Mitkámak A. Pélen. Tudósítását szivesen vettük, s a legközclebbivel, mellyet 
pár nap alatt elvárunk, együtt fogjuk közölni. 

Tőiien türelmetlenül sürgetik küldeményeik közlését, vagy leginkább azon 
okok megírását a nyilt postában, mellyeknél fogva nem közöljük a küldeményt. — 
Röviden mindnyájoknak egy füst alatt azt válaszoljak, hogy a mi köiölhető, vagy kö
zölni való, az mindenesetre bele jön a lapba, csakhogy nem lehet mindent egy Í V T C 

rányomatni; a nem közölhetőkre nézve pedig azt mondjuk, hogy sokat, — pfldáa! a 
szerelmes veraeket — elolvasni ia elég izzadásunkba kerül, hát még a hibákat előso
rolni ! ezt ne kivánják tőlünk szerelmes atyánkfiai. A névtelen és álnevei küldemé
nyekről már kimondtuk, hogy nem közölhetjük. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 
Nyomtatja és kiadja Landrrer és Hecbrnast, egyetem-ateza 4-dik szám alatt Pesten. 




