
tetted LUiA.^W 
s z á m . 

D 

Fest, febriiárhis 3-án 1856. 
A „Vasnriinpi l'jsng" hetenként egyszer egy nagy negyedrétü íren jelenik meg. 

ElófiErlról dij január—juniudig azaz : 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy 
poHtal uton a . .Pol i t ikai újdonságokkal" együtt csupán csak 3 fl.pp. Az előfizetési 
dij a „Vasárnapi Ujság" kiadó-hivatalához (egyetemutcza 4. sz.) bérmentve utasítandó. 

A férj-zsarnokságról. 
Irta : E D V I I L L É S P Á L , m. akad. 1. tag. 

III. 

Magyar nemzetünkben épen kiválólag (lia nézetem nem csal) 
— noha már majtl ezer éve, hogy a szelíd keresztyén-vallásra térít
tettünk és köztünk emberkereskedés, soknötartás, ököljog, nöége-
tés és robot megszüntetve van, részint nem is divatozott soha: 
mindazáltal a nök fölötti zsarnokságnak, uz ázsiai rabszolgálóul 
tartáshoz közel rokon maradványt s nyomdékai máig süriien me
rülnek fel. Pardon! uraim. Ez tény. De előttünk áll a poenitentia-
tartás és a jobbá-levés, mindjárt a jövő böjtben. íróasztalomon 
nincs sem méregpohár, sem nagyító üveg. 

NemzetUnk, már mint keleti faj , magával hozta be az ázsiai 
szokásokat, mellyek között áll a nőnemnek rabszolgai sorsban tar
tása is. Efféle ázsiai és középkori maradványok, jelek és nyointlé-
kok gyanánt velem nézheti a következő adatokat : 

1) Köznépnél férj a nőt TE-nek hivja, vagy TE asszony, vagy 
anyjok, — ritkábban feleségem; távollétében viszont róla igy em
lékezik: a feleségem. Ellenben nő a férjet köteleztetik megkendezni 
és szemben öt igy hivni : rí, — maga — kend; távolban : az uram 
(nem ám férjem). Hogy pedig az uj menyecske illy szolgai és füg
gési sorsához idoinittassék, e czélra 

2) Néhurt mindjárt az első mézes hetekben kissé megütle-
geztetik, ráfogván, hogy ez csak édes férji szeretetből esik rajta. 
Szintén közmondás is van magyarnyelven : .,.1 pénz olrasra. az 
asszony vérre jó!--

3) Nagy-sulyu nökinzásnak nézem magyar köznépnél a ké-
ménytelen konyhákat is, mellyek ben a nö majdnem egész életét tölti, 
tüdő és szemrongálással : mig a férj mindig egészséges levegőt 
szív és szemei, hacsak bortól nem, füsttől ki nem vörösednek. Azt 
mondani sem kell, hogy illy szurtos elemben a nőknek olly igen 
kedves csinossága tetőtől talpig feldulatik, öltözékük még vasárna
pon sem maradhat szennytől tisztán, testök pedig kész füstölt hús. 

(Felkaczagús a háttérben.) 
Urak! ez nem kaczagni való. Majd nevessünk egyet az ötödik 

pontban. De előbb halljuk meg a negyediket. 
4 ) Közönséges magyar napidrak minden időben teljedesek 

a nőnemet gyalázó, nevetség és csúfság tárgyául kitevő aljas anek
doták- és danákkal; mikben, hogy a nép gyönyörködik, és hogy 
ellenök soha szót iró nem emelt : az ismét a nőnemnek katymául 
vevését tanúsítja, mind írókban, mind olvasó-publicumban. Hej! 
csak írnának naptárt az asszonyok is, majd kapnánk akkor anekdo
tákat , hogy biz elmehetnénk velük. Mi több : a nemzeti költész 
Faludü — kinek csekélyszámus becsli versdarabjai legújabb kiadásra 
méltatva lettek, — poetai vénájának tárgyául egy rokkant kéjhöl
gyet választ, és fest j ó vastag ecsettel, rá kezdvén mindjárt a szók
kal : „Egy ag lant van Gyöngyös táján." Hát a magyar Ckarkári-
ban ki nem olvasta volna a nőkre irányzott sok sértő élezeskedést ? 

De még a Xagy világ képekben is (I. köt. 72. lap) hozott megszomo-
ritó czikket leányainkra. 

5) Olvastam nemrég, — csak amúgy történetesen rá buk
kanva, — két kis müvet, mellyekben az írók a szép nemnek hizel-
göleg, fülecsfcéikbe azt tanítják, hogy a magyar nemzet szinte régi 
törvényhozásaiban is tanúsította lovagiasságát e nem iránt, a midőn 
például rendeltetik, „hogy özvegy (nemes, paraszt), mig férje nevét 
viseli, az összes vagyonnak bírásában megmarad," — aztán : „hogy 
megyei s országgyűlésekre özvegy-asszonyság is küldhet képvise
lőt, t. i. csak nemes és magnási rangú özvegynö." De itt meg kell 
jegyezni, hogy ezt kavallér prókátor urak írják, én pedig próká
tornak, kivált az úgynevezett nagy prókátornak (melly czimnek ér
telmezését tessék, kérem, Zsoldos Ignácz Élet-pályájAban megkuk
kantani), mondom, hogy én prókátornak, mint a komának, csak 
kötve hiszek. Fogtam tehát, nem tiltottam fáradságomat, és tüstént 
elmentem Kelemenekhez, hogy meghalljam, ö mit beszél; — elvi-
vén agyomban velem azt a nagy tinta-poczit, hogy a régi magyar 
törvényhozás, az összes nemzetnek csak egy huszadrészét vette min
denkép emberszámba, a milliónyi többieket csak barmoknak néz
vén. De hát mit tanultam Kelemenektől? Azt , hogy Verböezi hár
mas törvényének megszentesitése, a hajadoni jognak, a negyednek 
és hitbérnek megrendelése által, — a nök mindig rövidet húztak. 
— Uram fia! milly potya móring köznemes rangú feleségnek 200 
pft., a főrangú asszonyságoknak pedig4—5 száz pft. * ) ; — paraszt 
családokra nézve pedig leányok szülői javakból majdnem egészen 
kizáratvák és a fivérekkel, mintha nem is volnának egy testvérek, 
nem osztoztak. — Olly nemes család is milly sok van, mellyben 
a jószágokcsakfiágra szállottak!**) Milly sok leánynak kellett kolos
tori fátyolba öltözni, hogy annál több jusBon a férfiaknak! — Oh, 
uraim, ha sírjaikból feltámaszthatnám, a jelenen élőkkel együtt 
összegyüjthetném és a pesti curiába teremthetném pört állani, mind 
azon hazaleányokat, kik osztozásban férfi véreik és rokonaik által 
szép örökségükből kinulláztattak; majd akkor látnók, hogyan 
törpül semmivé a magyar lovagiasság nőnem iránt; — ugy hogy 
védői elbuvhatnának a fold alá. Még a magyar törvényhozásról ide 
csak azt a kis észrevételt nyomintom, hogy a magyar nemzet mind
eddig, nőket védelembe vevő házassági törvényt nem alkotott, söt 
alkotni esze ágába sem ju to t t : holott az állatkínzás megszüntetését 
már 1845-ben megpendítette, és e tárgyban javaslatot fogalmazván, 
annak szabályait a fővárosban tüstént gyakorlatba is léptette. Melly 
körül egy furcsa eljárást közlütt Nagy Ignácz .,Hölgyfutár"-ában, 
hogy midőn az őrködő hajdú, a hatvani utczában, egy szegény nap-
számosnöt részeg férjétől szitkok közt üttetve-veretve látott, ahhoz 
kezeit összedugva egész közönyösséggel vesztegelt : de odább 
menvén, hol viszont gebéit egy dühös fiáker megrohanta és kegyet-

• ) Megjegyzendő azonban, hogy mikor e törvényeket hozták, akkor 200forint kifi
zetése nyolcz falvas földei urat ia zavarba hozott. Szerk. 

**} Mindezen méltatlanságon az osztrák polg. torvénykönyv, a néném részére ked-
ve/óleg, már segített. 



lenül ütlegezte, — azt a pesti vitéz hajdú megrohanta és a bör
tönbe kisérte. 

(J) Nem hagyhatom ki a középkorban, szintén a 18-dik évszá
zad végéig csaknem divatozott megégetését a boszorkányoknak, 
melly által magyar honban is számtalan nö esett áldozatni , név
szer int Szegeden és Nagyváradon. 

7) Hát abból mi egyebet lehet kimagyarázni, mint az erényes 
nőknek megvettetcset és szomorít! atását, hogy uz uri renden lévő 
férfiak, hazaszert o olly számosan, uz egy női rendes házasságot mel
lőzik, és inkább vad "házasságban élnek. Bizony mondom, uruim, 
ez olly terjedő erkölcsi mirigy, melly a nemzetélctet megmérgezi, 
a családokat elkorcsositja. 

8) Végre hadd rántsam elő azt az én lelki fegyveremet is, 
melly mindig gyüz , — a szentírást; és most fogjuk hallani még a 
javát Ennek régibb magyar forditványaiban az asszonynak nem is 
adatik emberi ezim, hanem általán mindenütt az eredeti szövegek 
és a világ összes nyelvei analógiájának ellenére. — e két érteimii 
szóval említtetik : „asszonyi állal." Substunz cs Thier * ) . 

S ennyi talán már elég is lesz azon nézetem bebizonyítására, 
hogy magyar ember a nőnem felől elég aljas fogalmakkal van elá
rasztva, 'mellyek tői aztán a zsarnoki bánásmódhoz csak egy lépés 
kell. És most járuljunk a nők fölötti zsarnokságnak sokalaku pél
dáihoz. Értetni kérem pedig a következőkben mindenütt zsarnokság 
alatt, — nem a keresztyén és mivelt házasfelek között is néha fel
merülő összezördülést és koczanást, melly egy nyári zivatarhoz ha-
sonlólag hamar elmúló és jótékony is ; hanem értem a férjnek 
üiifejüségét, folytonos kemény ura Igásat neje fölött, és a legeseké
ivel)!) okból gyakran forduló bántalmazásokat. 

(Szünet; folytatjuk.) 

Tíz arany 

PÁ LY ADUT % 
Adót* í 

nyert mu. 

L a s s a n a t e s t t e l ! 
— Eredeti beszély a székely népeiéiből. — 

Irta S A L A M O N F E R E X C Z . 
<F«lytnia».) 

Hej ! de nagy baj, ha az, a mit Pirczi Marczi a fészerből látott, 
nem csupa á lom; ha az, a mit másnap Borcsa asszony a faluban 
kitrombitált, hogy tudniillik Juezika diák szeretőt tart, nem csupa 
mesebeszéd és rágalmazás! 

Tulu Pista bá nagyon szerette ezt ak i s leányt, „ s ha Isten ugy 
akarja" monda Pista bá, „ m é g ezen a nyáron megesküszik vele." 

Miért ne? Pista bának ősz haja volt ugyan, dc alig volt több 
40 évesnél, s olly fiutal erőben érezte magút, olly víg volt, hogy ki
vágta 1 ) a husz esztendős legényeket is. 

Juczit tizenkét esztendővel azelőtt találta a Rí ka aljában az 
ut szélén. A kis leúuy elpanaszolta, hogy édes apja és édes anyjá
val aratni voltak a kőköói határban. Mind a kettőt hirtelen meg
lepte a kolera és rögtön meghaltak, ö maga s egy kisebbik test
vére haza indultak; de eltévesztették az erdőben az utat. Fiu test 
vérét ott hagyta az erdő közepén, hadd várjon, rá, míg ösvényt lel. 
De a málnásban egy medvétől megijedt, s elszaladt. Testvérét többé 
nem tudta feltalálni. Maga itt hált az országút mellett. 

Tulu Pista bá, ki nagyon jószívű ember volt, haza vitte a kis 
lányt, hogy öreg anyja viseljen rá gondot . Annak semmi nemzet
sége sem maradt, s apjának semmi vagyoua se volt. A fiút pedig 
vagy a medvék szakgatták szét, v»gy valamelly jószívű utazó vette 
fel, épen ugy mint Tulu Pista vette fel Juczit; — Inában keresték, 
többe rá nem akadtak. 

' ) Ezen is van m:ír segítve , miután r. kath. hívek szamára a Ssrpest-féle fordirás 
(Foz>on, 1834.), - protestánsok számára pedig az les2-ben Kőszegen kijött Károlyi-féle 
asSvee (.cackélyscgeninek indítványából) a dísztelen állal szót végképen éi mindenütt 
kitörölte, hetyobe attioagl használván. •.•víJnriliiafem _ji,t—JJ 

Túltett rajta. .inNtâ kW&tlfcvnr* 

Miután Tulu Pista bá anyja rég meghalt. Juczi volt a ház gazd
asszonya s Tulu Pista jobb keze. 0 nem volt szép, nem szúrt sze
met a falu nyalka legényeinél; de annál jámborabb, becsületesebb 
és muukásabb vala, s olly szemérmes, hogy Pista bának is csak rit-
kán mert u szemébe nézni, pedig öt csak nem mondhatta senki mo
gorvának, vagy durva embernek. 

Juczi soha sem ment tánezba, csak vasárnap ment el házul, 
ugy hogy dolga ne lett volna, — akkor is a templomba. Soha sem 
lehete mind nz ideig felöle valiimi roszat hallani; de minél fehérebb 
a virág,.aimál szembetűnőbb rajta a legkisebb szennyfolt is. Minél 
tisztább valakinek a hírneve,unnál jobban megbotránkoznak az em
berek a legkisebb hibán. 

S pétiig, ha igaz a mit a faluban beszélnek Jueziról : az a leg
feketébb folt, mi valakinek a becsületén lehet. Ollyan volt e hír, 
mintha a legfehérebb liliomot az ember téntával öntené le. 

Pirczi Marczi másnap reggel ugy hajnal felé, haza ment; elbe
szélte, hogyan Jcste ő az ulcz-asarkon, míg egy fekete ruhás ember 
bement Juczihoz s csak későn, tizenkét óra felé ment ki onnan. Nem 
merte megmondani, hogy ö bízott elaludt a szekérben, s csak két 
óra felé szedte fel magát. Azonbajl annyi igazságs/.ert-t< t volt benne, 
hogy megvallotta : v « — , — 

Ö bízón tisztán nem lár.ta azt, csak ugy tetszett íuki , mintha 
valaki onnan késő éjjel kijött volna. 

De a szájas Borbálának ennyi is elég volt. 
„Már hogyne látta volna ked tisztán, hiszen kednek csuk j ó 

szeme van — ugy lát éjjel is, mint más ember nappal." 
Ezzel felkötő rokolyáját, elment a kántoráéhoz, a mészárszék

be : egy szóval délig az egész helység csak arról beszélt, hogy a há
ládatlan Juczi, kit Tulu Pista bá el akart venni, egy diákkal fart. 
Még a tiszteletes ur f i lébe is eljutott, s erősen féltette magában, 
hogy holnapután, úgymint vasárnap, az isteni tisztelet végeztével 
majd előrántja Juczit, — és számadásra vonja. 

Furcsa dongó is az a hír! csak ugy súgják búgják s mégis hét 
falura is kihangzik. Aztán az hallja meg legkésőbben, a kiről épen 
szól, ha mindjárt épen tőszomszédjában laknék is az, a ki kezdi. 

Juczi legkisebbet sem tudott arról, a mit róla beszélnek, — s 
mindég kh-ebb gondja is nagyobb volt annál mintsem arra hallgas
son : mit beszélnek a mészárszékben, BogAÓ liálind boltja előtt, 
vagy a kútnál. 

A hírben mégis lenni kellett valaminek; a szél fúvatlan nem 
tutiul. Mert lám, most Juczi sokkal kevesebbet gondol Tulu Pista 
bával, mint egy más valakivel, kit ma estvére mézes mázos lapos
kával a ) és méhsi.-rrcl vár. 

Tehát csakugyan igaz! . . . . 
N ó , nó kedves olvasóm, csak lassan a testtel! nem kell ugy 

kapni az ifí'ele rosz híreken, mint a szájas Bj rbá la ! Majd meglát
juk ! Es azt az egyet előre felfogadom, hogy ha Beder Juczi csak
ugyan hibás, ugy megbüntetem, a minél jobban akármellyik re
gém író sem büntette meg azt, a ki háládatlan is hűtlen is vol t ! 
De előbb, mint igazságos itélöbiróhoz illik, szinröl szinre kell lát
nunk a dolgot. Majd a szembesítés után minden tisztába fog jöni. 

Mikor hát másnap estve szájas Borbála férjét Marezit újra ki
küldötte, hogy jó l kilesse a dolgot s feltette magában, hogy maga 
is elmegy megnézni, ha Marczi j ó l őrködik e; mikor ugyanazon 
órában, estve kilcnez után, Juczi legjobban gyúrná s lapít nó a má
kos laposkát, csengetyüszót hall, kiszalad a pitarból, s első a mit 
hall, a Nemere Bandi szuszogása volt, ki is Tulu Pista bá mellett 
kocsiskodott. Nagy azu&zogásáról még a tanulók Szuszinak nevez
ték el. Ez izmos, markos és vastagnyakú legény a kapu kinyitásá
val kiizködött, s képzelni lehet milly szuszogással vol t ! 

„Hát megérkezett Pista b á ? " kérdi Juczi egész ürömmel. 
„Meg b'zon" felelt egy olly hang, melly orrból volt mondva, s 

inkább inedvenyüszörgéshez hasonlított, mint becsületes emberi 
hanghoz, „de leszállt . . . . hogy az egér rágja meg, de nehéz ez a 
kapu . . . . ji^ji .; . 

„ ínye nó, de sok akadémia van 1 leszállt a szomszédban Ková-
cséknitt ' ) . . . Minyá itt lesz!" 

Tulu Pista csakugyan megérkezett. S ha Juczit nem szereti, 
tán csak vasárnap érkezett volna meg, a helyett, hogy még [Hűite
ken estve lerakta a diákokat a szomszéd helységekben és Mákos
falván. ljt«í , v ~ . t i . „ v 

' ) Téaztás étel - *) Kovácsoknál. 



Nemere András egészen bátra, a szalmával fedett nagy szájú 
csűr alá hajtott az ernyős szekérrel. Ott lekantározta a lovakat és 
a kocsira rakott fűből enniük vetett, miközben a Karóval, Csillag
gal, kedélyes beszélgetést folytatott, mellyet egy-egy poffal is fű
szerezett. 

Juczi magán kivül volt örömében, mikor Pista bá a pitarba 
lépett Pista bá az üres abrakos tarisznyát, melly tele volt tömve 
levelekkel s most csak egy-kettü zörgött még benne, felakasztotta a 
fogasra a fazekak mellé, aztán az elpirult Juczinak ment; nem is 
inwérlé m-rát a mézesmákos laposku, inert e lé" mézes volt a Juczi 
csókja. 

„Éhes kend u g y e , kifáradott !•• 
„ D e h o g y vagyok éhes, Juczám, a szomszéd faluban, Pákéfal-

ván kieresztettem,ugy eltraktáltak ott, hogy egy hétre is elég volna." 
„Ejnye, nő!"' szólt Juczi, mintha neheztelne. 
„Ne félj Juczám, nincs olly szénás szekér, mellyre még ne 

férne — a kedvedért eszein egy-két falatot'— ttztán különben se 
mén kárba laposkád — itt van Szus/.i — majd bedörmöli ő, ha tiz 
annyi v o l n a is! — ügy-e Bandi?** 

Bandi ott állt már az ajtóban, hajdan fekete, most nem t'om 
miféle szinü diákos zekében, bozontos fejjel, s kerek himlőhelyes 
pofával. Pircze orra alatt rendkívül nagy helye maradt a bajusz
nak, habár egy szál sem termett rajta. 

„Meg b'zon," felelt Tulu Pista bának vigyorogva. 
„Ugy-e j o b b ez a diák életnél," folytatá Pista bá. 
„Meghiszem!" felelt ismét Bandi. 
Ez a Bandi tavaly még diák volt Enyeden, dc ott sehogy sem 

fért fejébe a tanulás és regula. Nem is hozott el onnan három esz
tendei tanulás után egyebet, mint a Szuszi nevet, s azt a posztóze
két, mellv izmos válláról lefityegett. Tulu Pista bá e furcsa legény !• 
ki nem is illett az apró gyerekek közzé, (olly nagy és izmos volt), 
az ö saját kérésére felfogadta, mivel nagyobb kedve volt a lovak 
hajtásához, mint ahhoz, hogy a leczkéért ötet üs-ék verjék. Pista 
bá kocsisinasának, évenként fi bankó forintot és egy fél zekét (azaz 
két esztendőben egy zekét) két pár csizmát, egy fél kalapot stb. 
ígért. 

Az iskolában otrombának, esztelennek ismerték. — Egyik ta
nítója ki nem állhatta, hogy az egeret féregnek nevezi, mint Szé
kelyországban nevezik. Ráparancsolt, hogy e szót „féreg" többé ki 
ne bocsássa a száján. Ezen napságtól fogva a Szúszi arról lett ne
vetségessé, hogy nkárminö férget, még a rozsférget is egérnek ne
vezte. 

Pista bá azonban jól tudta, hogy a fiúnak nemcsak hogy esze 
van, de igen furfangos gyerek. Ha hangosan szuszog is, keveset be-
szél — s a mit beszél az mind ollyan, a minőt nem minden ember
től hallani. Most ott á l l ó t r . hol a luposkára hol az ölelgetökre irigy 
szemeket vetve, de zekéje a hátún és az ostor még mindig a kezé
ben volt. 

„Nem veted le a zekédet? — gyere be enni" szólt hozzá Jaczi. 
„Nem !'• 
„ H á t ? " kiálta Juczi elbámulva. 
,, Hát es !" volt a rövid felelet, melly a székelynél annyit tesz, 

hogy nincs kedve több szót szaporítani. 
„Mindjárt abrakot kell adni a lovak mik," szólt Tulu Pista, ki 

tudta, hogy Bandi csnk parancsolatra vár. — Bandi izmos testével 
nagyot mozdult egyet, hogy menjen teljesítni a parancsolatot, pe
dig nem tudta, miért adut most gnzdája abrakot a lovaknak. 

„Várj csak Bandi," szólt a gazda, „majd később, most hadd 
egyenek." 

E szóra Bandi rögtön lefegyverzé magát, letette n feltekert 
hosszú ostort, levetette a zekét, s Tulu Pista búval a szobába 
lépett, hol ezen néhány pillanat alatt már Juczi megterítette az 
asztalt. 

Tulu Pista az asztalhoz a Szuszi pedig szokott helyére a pest 
megé ült. A ki látta volna, hogyan kínálgatta Juczi a gazdát, hogy 
még csak egy falatkát, még csak egy kortyocskát : azt mondta 
volna rá : ez a lány szereti Pista bát, ollyan igaz mint hogy engem 
ennek s ennek hínak ; vagy ollyan igaz, mint hogy ma péntek van. 

Abból is kilátszott a szeretet, hogy Juczi egészen megfeledke
zett Bandiról, ki nem szólt ugyan- egy kukkot se , de olly nagyon 
szuszogott, hogy kukknak is megjárta volna; pedig sok gondos 
leány lakja Háromszéknek gyönyörűséges földjét, de gondosabb 
már egy sem lehet, mint Beder Juczíka volt. 

Milly szépen adta elő sorjában, hogy gyűjtötte be a réten a 
szénát, mellyik aratni való inillyen! A tehén is megellett ezelőtt egy 
héttel, ott van nz is a csűr mellett levő istállóba bekötve, a borjú 
meg a csőrös kertben szabadon járkál hu szép idő van s több efféle 
gazdasági dolgot, mellyhez különben csnk férfi szokott érteni. 

„Ejnye uram fia, ne — te — ne, — te Bandi, te utálatos Szu
szi, hát be ragadt« a szájad?" 

Juezi közel ment hozzá, azt hitte alszik, de látta, hogy Bandi
nak szeme szája tátva nyitva áll. Tréfából egy j ó nagy darab ke-
nyérhéjjat vetett egészen be torkáig, mellyet Bandi csak nagy ne
hezen tudott kiköhécselni. 

„ N ó Bandi" szólt Tulu Pisla bá egész komolysággal, mig Ju
czi kiment a konyhára, hogy ínég tegyen egy jő rakást az asztalon 
maradt laposkához, — „miután mi jóllaktunk, menj adj abrakot a 
lovaknak, mindjárt indulnunk kell vissza Brassóba." 

• Bandi ollyat sóhajtott, hogy a szobának tán fele levegőjét 
nyelte tágas tüdejébe, felszedte magát, egyet nyújtózott és kifelé 
kezde haladni. Az ajtóban találkozott a nagy tál laposkúvnl, mely-
lyet Juczi két kézzel is alig birt. 

„Nó ne menj hát Bandi, nesze itt van egyél!" — szólt Jnczi, 
ki azt hitte hogy Bandinak az iménti tréfa nehezére esett. A tálat; 
hirtelen az asztalra tette, megfogá Bandit j obb kezénél fogva — kV 
az asztalhoz vonta, 

„Bandi mit mondtam ?•' szólt a gazda komolyan. Bandi az ajtó 
félé hátrált s úgy tett mintha menni akarna. 

„Hiszen Pista bá csak tréfál veled — megakar ijeszteni, hogy 
éhen maradsz. Édes Pista bá, csak nem engedi, hogy éhen feküdjék 
lé Bandi?" u 

„De lassan a testtel, megmondtam, s punktum! a háznál ne 
pónáljon nekem senki! Bandi! lánczos adta, hát mit mondtam?" 

Bandi inkább hitt Juczinak. Tudta, hogy gazdája furfangos 
ember, s különben is ha Juczi fogja pártját, nem félhet semmitőí.-

„Én b'zon egyet sem!" ' ) monda Bandi s leült az asztal alsó 
szegletjéhcz a padra. 

Tulu Pistának tetszett ez engedetlenség, mert látfa, hogy 
mégis csak van esze a fiúnak. 

„Itt van kés és villa is, ne egyél a kezeddél!" szólt Juczi, s 
oda tette a villát és kést a tányér mellé bal felöl, — mert ő figyel
mes lány vo l t , s még azt sem felejtetted,, hogy Nemere András 
született balog. 

Egyszer estik a Trombás, melly eddig a szobában lesett egy-
egy falatot, vesdel magad! kirohan a szobából és egyet-kettőt 
ugat, de morogva megint elhallgat. 

„Eredj Bandi nézd meg miért ugat az a kutya!" 
Bandi most engedelmeskedni akart; de Juczi, ki ollyan ve

ressé lett, mint a rák, visszatartá. 
„De már minek? — Maradj Bandi, lakjál jó l . Nincsenek tol

vajok a faluban." 
Ha ollyan ember lett volna jelen, ki mindent roszra magyaráz, 

s ki hallott volna valamit azon hírekről, mellyeket az nap Juczi fe
lől terjesztgettek, ezen elpirulúst tán arra magj arázta volna, hogy 
a Juczi diákját ugatta meg a kutya, ki bizonyosan látogatást akart 
tenni, de nem mert bemenni az utczaajton. Pista búnak pedig esze
ágúban sem volt, hogy e pirulást roszra magyarázza. 

„Most édes Juczikám, csak azt mondom, hogy hát én ma estve 
újra visszamegyek Brassóba." 

„Hlyen hamar,? de ugyan már minek?" 
„Hát Bogyó Bálint a botos tegnap Brassóban vo l t , onnan 

holmi vasas ládákat kell elhozni számára. Felpénzt is adott rá, 
hogy hajnalban ott legyek; de holnap paraszt, ebedre hon leszek, 
— Bandi siess szaporán, abrakold meg a lovakat, majd Kökösnél 
az Oltban megitatjuk 

„De edd meg hát előbb ami a tálon van, aztún itt van egy kis 
bor is, nesze idd meg." 

Mig ezek benn a szobúban történtek, csakugyan járt is valaki 
az udvaron;Trombás nem hiúban esaholt.Sem diák nem volt az.sem 
tolvaj, hanem szájas Borsának férji- a bakter. Még a kutyák is hamar 
megismerték nagy kalapjáról és kis termetéről; azért nemigen ugat
tak rá; hanem annál csúnyábbat) vonítottak, ha az tírát kiáltotta. 
Fölismerte Trombás is. s visszatért a konyhába, bement s a szobá
ban Bandihoz dörzsölte lombos bundáját. 

A (Folytatása következik.) 

' ) kUőf.-j ' /é- c B t f e t t ha«znált»tik .,Egy tnpottat -•<,„ nvgyek." 



V i s e g r á d . 

Szt. László király alatt emlékszik a történet legelőször Vise
grádról, ki is Salamont egyik tornyába záratta, melly torony ez 
okból mai nap is Salamon tornyának hivatik. Romjait képünk mu
tatja. Róbert Károly Visegrádra tevén királyi lakhelyét,nagy fényre koznak, kérdezzük tehát meg a természetet, tudományt és önön 

A növényvilág titkai. 
Dr. E N C Z T Ö L -

(Folvtatás.) 

Tudjuk, hogy a növények szintúgy valamint az állatok táplál-

emelte azt; ide hozatá a koronát 1310-ben, egy pénzverőt is állí
tott fel, mellyben a legelső magyar aranyok verettek. E vár termei
ben támadta meg Károly családjátZách Feliezián. Itt lakott Károly
nak fia Nagy Lajos is, kinek birodalma az időben legnagyobb volt 
egész Európában, kiterjedvén Adriától a Keleti tengerig. — Ez idő 
ben a magyarok Magoscár- vagy Mages-kő-neV. (Altum Castrum) 
nevezték. E két király alatt Visegrád többször volt fejedelmek 
gyülhelye, s fényének, dicsőségének hire bámulatra ragadta a fél 
világot. 

Itt ölte meg Forgács Kis-Károly királyt. Zsigmond Budára te
vén át királyi lakát, Visegrád feledésbe sülyedt, mig nem Mátyás 
király fényét újra felemelé. Ez időben Oláh Miklós szemtanú 
állítása szerint, bámulatra méltók voltak függő erkélyei, disz-, 
gyümölcs- és vadaskert
je i , alabástrom és már
vány vizömlényei körül 
véve a Múzsák szobrai
val, melly ömlenyből ün
nepélyek alkalmával ve
res és fejér bor csergede
zett. A halastavak közül 
a legnagyobbik ma is 
meg van, s kiapadhatlan 
tócsát képez, melly ma a 
legelő marhának szolgál 
itatóul. A vártemplom 3 
alabástrom oltárral és 
egy ezüstsipu orgonával 
ékeskedett. A királyi lak
osztály termeinek fénye 
világra szóló volt. Az 
egész vár 400 szobával 
birt. Még az istálők is 
mind köböl márványnyal 
bevonva építtettek. — 
Visegrád egy felvárból, 
mellyben volt a királyi 
lak, és alvárból vagy 
védvárból (Salamon tor
nya) állt Mátyás után e 
vár ismét feledésbe sü
lyedt. IT. Lajos király 
egy szeszélyes perczében 
szakácsnéjának ajándé
kozta azt, 1518-ban. A 
mohácsi ütközet után tö
rök kézre került. Az ez 
időben rá következő vi
szontagságok alatt lett rommá. A felvár teljesen elpusztult, alig 
látni nyomait, az alvár vagy Salamontorony romjait képünk mu
tatja, melly tulajdonkép nem volt torony, hanem egy nyolczszögü 
magas, szilárd védmű, melly a felvárral kettős fogas bástya által 
volt összekötve, ennek védelmére, valamint a czélból emelve, hogy 
uralgjon a Duna felett. 

Visegrád nemcsak maga, de környéke is sok történeti ne
vezetességgel bír. Igy a környékben fekvő Dömösön még romjai 
láthatók Arpádvárnak, hol I. Béla királynak is állt egy vadászkas
té lya; itt szúrták ki Almos herczeg és fia Béla szemeit. 

A közel Marothon volt Dobozy vára, és Szobb felé a Duná
hoz közel 3 magas fát mutatnak, mint azon helyet, hol nejét át
szúrta és maga is elesett 1526-ban. Visegrádot legnagyobb köl
tőink énekelték meg; nekünk dicsőítésére nem maradt egyéb teen
dőnk e pár igénytelen sor megírásánál, minél több ugy is feles
leges lenne; mert ki ne emlékeznék örömest és lelkesedve Vise
grádra. 

józan-tapasztalásunkat : valljon, mit esznek, — vagy ha ugy akar
juk, — mivel élnek és táplálkoznak a növények? 

A bécsi, ha valami ügyetlen tökfilkóra akad, ezt rendesen 
csinainak — Chinesernek — csúfolja. Nem vitatjuk ez alkalommal, 
hogy mennyire van igaza, de azt nyilván tudjuk : hogy Csinának 
déliesb része rendkívül túlnépesedett, s hogy ennek következtében 
az életmód szörnyű nehéz ott. — A csinai minden gúny mellett, 
— a mivel a bécsi őtet méltatlanul illeti, — nem megy, — felesleg 
elszaporodása esetén, — hazája hires falán tul, hanem megkettőzteti 
szorgalmát, hogy egész a hihetetlenségig csekély téren szeretett 
szülő földjén megélhessen. 

Érdekes leend őtet nevezetes szorgalma eljárásaiban, sőt tit
kaiban, — mik egyszersmind szóban forgó növényi titkainkra némi 

világot derítenek, — egy 
kis figyelemmel kisérni; 
mert ha az ember álta
lán véve az oroszlánytól 
nagylelkűséget, a róká
tól, — ha ugy tetszenék, 
— ravaszságot tanulhat: 
miért nem vehetnénk 
szorgalom , s valami 
egyes tárgy helyes felfo
gása dolgában is leczkét 
a helytelenül gúnyolt csi-
naitól? 

A mennyei birodalom
ban — (igy hívja a csi
nai hazáját) nem jutott 
minden családnak20 — 30 
holdnyi föld, hanem van 
számtalan család, ki még 
egy arasztnyival sem bir 
és mégis megél : mert 
csinál magának földet. — 
Csinál-e ?— Csinál biz az, 
és pedig nagyon egysze
rű mód szerint, a mint 
azonnal látni fogjuk. 

Csinának sok széles fo
lyója s több téres tava 
van, inellyekhez képest 
Balatonunk vagy F e r 
tőnk csak csekélységek
nek mondhatok. — A 
csinai család, melly föl-

Visegrad. det nem bi r , készít ma
gának erejéhez képest 

nagyobb vagy kisebb talpot a vízen; arra földet hord a hátán, 
azon kertészkedik és megél ezen csekély föld terményei után. — 
Könnyű megérteni, hogy ezen uszó kertek nagyok nem lehetnek, 
és hogy ernyedetlen , tehát egyenesen csinai szorgalom kívántatik 
arra, miszerint ezen úgyszólván, maga csinálta csekély fóldtöredé-
ken egész családjával együtt megélhessen. — A marhatenyésztés — 
a sertést kivéve, — nem igen erős lábon áll a mennyei birodalom
ban : tehát a minálunk alkalmazni szokott trágyában sem igen bő
velkedhetnek; kérdés tehát, valljon mivel javitja a csinai földjét? 
vagy mivel táplálja igen j ó hirben álló kerti növényeit? — Oh, a 
növényvilág szükségletei, és táplálékjának természetére nézve a 
miénknél sokkal tisztább fogalmakkal bir; és ez segiti ki ötet egye
dül a hínárból. — Előtte tudva van világosan : hogy a növények
nek minden ollyféle anyag tápot nyúj t , mellyben az egyéni élet 
ugyan elhalt, de mellynek természetes tulajdonai és alkatrészei ará
nya ol lyan, miszerint a növény belőlök , saját kormányzó életének 
befolyása alatt, testének anyagi s életbéli veszteségeit kiegészít
hesse. 

A növény valamint minden élő lény életerejének feladata 



továbbá abban pontosul össze szerinte : hogy a táplálékául esett 
testek alkalmas élet- és létrészeiböl egy ollyíéle uj életet fejtsen ki, 
melly egyéniségének sajátlagos formáját és erőkifejtéseit magára 
öltse, és igy ez vagy amazon plánta alakjában szemeink elé tűnjék. 
A növény a trágyában a már felbomlott formái alatt lappangő élet-
és alkatrészeknek annál nagyobb hasznát veszi, minél nagyobb azok 
készlete benne. A növényi trágya, mint más növények tápja, keve
sebb ugyan, noha tartósabb hatásúnak mutatkozik : ennél nagyobb, 
de rövidebb hatású az állati; a leghathatósabnak pedig mutatko
zik az, mellyet az ember salakjai képeznek. Valamint a csinai álta
lán véve több találmányok és józan eszmékre nézve bennünket 
megelőzött : ugy él ö már régóta a természet minden egyes lényei 
és azok összes oeconomiája végfeladatának azon helyes felfogásá
val : hogy a szerves természet egy végnélküli lánczolatot alkot, 
mellynek első és legegyszerűbb szemeit a legalantabban álló növé
nyek t. i. a moh- és zuzmókban, — az utolsókat és legtökéleteseb
beket pedig az emberben csodáljuk. Ezen lánczolatban helyet fog
laló minden egyes szem végfeladatául azt a szabályt követi , hogy 
az átnyújtott tápot és a hoz
zá kapcsolt életet egy-egy 
fokkal magassabb nemes
ségre emelje; mi által a 
szerves anyag utóbb ezernyi 
fokozaton keresztül változ
tatva, utóbb az emberi for
ma és erő kijelentései alatt 
szemeink előtt megjelenik. 

A csinaiak ebbeli néze
teiket igazolja a tapaszta
lás, mert azt mutatja, hogy 
e z , vagy amaz növények 
korhadt maradványai, bi
zonyos más hasznos növé
nyeknek kiválólag tápul 
szolgálnak, és továbbá, hogy 
a leghasznosabb és a már a 
fentebbi rendű állatoknak, 
sőt az embernek tápul 
szolgáló növényi anyagok 
már azon állati marad
ványokban találják rendes 
tápokat, mik sokszor száza
dok metamorphosisa azaz 
átképeztetése utján az át
változott és előre készült 
alkatrészek és erőnek azon 
quintessentiáját, vagy ösz-
vegét magában foglalják, 
melly arra megkívántatik, 
hogy elvégre magasztos 
ezéljukat, mint az ember 
tápszerei betölthessék. 

Az anyag, melly a nö- PHonoíi 
vény világra nézve szemlá
tomást olly teremtő erővel, és az állatira is viszont olly tetemes befo
lyással bir, a trágya nevét viseli, melly tői köztünk sok finn váz-> és a 
művelődést affektáló, de avval koránt sem biró európai uracs 
andorrai elfordul * ) , de a mellyben a csinai az emberi kéz alatt 
és által folytatandó teremtésnek egyik nagyjelentékenységü eszkö-
zit becsüli. 

Ezen magasabb szempontból vévén fel a csinai a növényi élet
szabályait, szükségeit és titkait, nincsen szorgalmasabb s eszélyesb 
trágyagyüjtő mint ő ; s nincsen, ki az emberi trágya, mint mind
nyája közt a leghatalmasbbikának értékét annyira felfogni s becsülni 
tudná, mint épen ö. 

De már most hagyjuk ismét oda a mennyei birodalmat és 
vitorlázzunk vissza kedves hazánkba, gyűjtsünk össze, a szorgal
mas méhe módjára mindent, mit keleten, vagy nyugaton a szép és 
hasznosnak mezején feltaláltunk s alkalmazzuk szemeink s eszünk 
tapasztalatait azon körülményekhez , mik alatt itthon élünk. 

Mi még hala Istennek talpakon uszó földre még nem szorul-

*) Nem is azok számán Tan a ..Vasárnapi l'jság" a világon. Baatk. 

tunk. Megélhet még minden magyar ember az Isten adta szép föl
dön könnyebb szerrel, minélfogva becsület dolgává válik köz
tünk, hogy j ó földjeink mivelésére legalább is felét forditsuk azon 
szorgalomnak , me ly Ível a csinai mesterséges szigetjeit, mint ön-
csinálta földjét, ápolja. (vég« következik.) 

AvnsaxA s a z éjféli nap. 
Francziábol Dr. HEGEDŰS. 

Az éjszaki sark közén belül, egy kis folyó mentében, melly 
határt szab Svédhon s a Finn megyék között, OfverTornéo és Mat-
tarengi falvak szomszédságában emelkedik Avasára, egy hatszáz 
lábnyi magas halom. mellyet a földirások, czimzéseikkel nem igen 
fösvénykedve, hegynek kereszteltek. 

Itt történt, hogy 1732. évben Maupertius, franczia tudós, On-
thier barátjának társaságában a párisi tudományos társulatnak 
megbízásából megjelenvén a reá bizott méréseket végbe vitte; nagy 
hámultára az együgyű svéd gazdáknak, kik sem az idegent, sem 
mérő eszközeit nem ismerve, — midőn jelenségét maguknak más

kép megmagyarázni nem 
bírták, Őt boszorkányosnak 
hirdetik. — Hetven évvel 
később Swanberg, hires 
svéd csillagász, szinte e he
lyet választá kísérleteinek 
s méréseinek pontjául, ugy 
hogy e balomra kettős 
fényt halmozott a tudo
mány. 

E halom azonban föld-
irati fekvése miatt szinte 
még nagyobb mértékben 
nevezetes. — Köztudomású 
dolog, hogy az északi tájak 
télen hónapokon át sem 
látnak napvilágot, — nyá
ron azonban folytonos nap
fényben ragyognak. — A 
sarkhoz minél közelebb fek
szik valamelly hely, téli éjei 
ép úgymint nyári nappalai 
annál hosszabbak.Spitzber-
genben a nap egy egész 
holnapon át a láthatár felett 
ragyog, s ekkor nincs éj, 
nincs alkonyodás.—Ava-sa-
xan ez minden évben csak 
egyszer, június 28-án tör
ténik, melly időben Matta-
rengi és Ofwer Tornéo fal
vakban sajátlagos élénkség 
uralkodik. Gazdag s fényes 
öltönyöket látni ekkor e kis 

z emléke. falvak szurtos viskói között, 
aranyak ragyognak a hosz-

szu fenyő asztalokon, miken különben éven át alig fordul meg 
ritka tüneményként egy-egy ezüs ttallér, s a világ valamennyi nyel
vét hallhatni akkor, hol különben holnapokon át csak a svéd hegy
lakó szilárd és nyers nyelve hangzik. — Ekkor svéd Norveghonból 
Oroszország s Európa legdélíebb tartományiból számos utas érke
zik, s ritkán esik, hogy közöttük ne volna egy-egy kóbor angol 
különcz, ki, miután karácson ünnepét Rómában tölti, Ava-aaxara 
utazott, hogy lássa életében az éjnélküli nappalt. 

Harmincz éve lehet, hogy egy illy furcsa britt június havában 
Mattarengi egyik kunyhójába leszállt. Ez éjnélküli nap szemlélése 
végett átutazta fél Európát, s hogy eredeti czéljától mi se vonja el, 
mit sem akart tudni látni a környékből s egész nap kibérelt szo
bájába zárkózott. Eljött június 24-dikének estéje, az angol kijött 
lakából, felhágott Ava-saxa dombjára s kezdé a nyugvó napot szem
lélni. — A nap ragyogó tányéra sugárkoszorút lövelve maga kö
rül, lassan-lassan ereszkedék a láthatár felé, majd egy világító 
torony óriási fénye gyanánt forogni kezdett s uj emelkedésre ké
szült. — De ama pillanatban, midőn egy remek óragép mutatója
ként emelkedő mozzanatával éjfélt kellett volna jelelnie, setét felhő 



s/állt, de a láthatárra, fátyolába borítva a nap tányérát és sugár 
koronáját. — Angolunk, ki meteori BÉSegzé tekintetét c ritka s dél-
szakiubb tájak hikóir.i varázshatásu látványivi, a kétségbeesés rémes 
hangján felriadt: „Oh én boldogtalan, számomra tiz életben minden 
csak csalódás! ' - - (szel leszállt a híres szikláról, visszament, szobi
jába bezárkózott s igazi életunt módjára agyonlőtte mugát 

A június 20-kn-c váló éjt , mellyen a régi skandinávok a nap 
nyári fordulatát ünnepelik, s miből a keresztények sz. János éjjelét 
csináltak, az északi tájokon olly elragadtatással ülik meg, inelly-
ről Európa déliebb tartományiban a ig van fogalmunk. 

Hatalmas tüz lobog illyenkor minden halom , domb és hegy 
csúcsán ^ig koszorúkban, s zengzetes danákat énekelve tánezol s 
ugrál estek körül a vid k népsége s ősi hug\ omáiiyos szokásaik közé 
nem egy babonás szertartás elegyül. 

A különben olly józan, de ősi szokásait, nézeteit, hiven s ma
kacsul megőrző svéd közif ]) hite t-zcrJnt, e tündéries éjen, midőn 
éj felkor a n a p a látkört érinti, hogy újból kezdje meg magasztos 
évi körútját, midőn a szüntelent nap ragyogványát a rövHl alkony 
csak pillanatra mérsékeli, akkor a keresztutakon álló megláthatja 
az előtte elszáguldó boszorkányok, manók s szellemek táborát, ek
kor feltárul mindenkinek a sors könyve s bele tekinthet ki a jövendő 
titkait megolvasni óhajtja. — Ez éjjen nincs svéd leány, ki meg 
nem akarná ismerni jövendő férjét, - - mi végett szótlanul megy 
éjféltájban ki a mezőre, szótlanul szed kilertcz szál különféle virá
go t , bokrétát köt belőle, s a varázs csomogot vánkosa alá téve, 
imádkozva alszik el. — Alig zárta le az ál m szempilláit — ugy 
turfja a rege — s azonnal megjelen álmában az, kit neki a gondvi
selés férjül szánt, vagy kire tahin gondolva szuny adott el. 

Mig a svéd lakosság június 25-dikénak napját, melly, mintha 
tölök megválni nem birva, egész éjen át felettük ragyog,szerte széj
jel vigadozva megüli, — addig a fold minden lakott zugából össze
gyűlt utazók kétszeres örömmel üdvözlik e fenséges látványt, me
lyet köziilök aligha vagy egyik másik lóg valaha életében még 
egyszer élvezhetni. 

Este tiz órakor indulnak el Mattarengi- vagy Ofver Tornéoból, 

s a" halmot köritik igyozó tengeri patakon átkelve 8 egy illatos 
fenyéren átha'adva felérnek a halom tetejére, mellynek sziklás föld
jébe kapaszkodva, küzd néhány bokor a tél viharaival. Gyökerei 
mélyen lehatnak a szikla repedéseibe, ágai magasra nyúlnak fel. 
csakhogy vnlahonnan tápláló nedvet bírjanak maguknak szerezni, 
mit az éjszaki természet nékik olly gyéren juttatott. 

Gyönvörü kilátás nyílik a halom teteiéröl, — messze róna-
sáf terül el a n c z ó előtt behintve számos mezei 'akoktól s átszelve 
Tornéo széles folyamától. 

Sajáting méla benyomást szülnek e sz ts*órt magányos házi
kök, mintha egy magasztos elvonult gondolat telepedett volna le 
körülöttük távol a világ zajától, egyedül Isten szemének alatta. -
Midőn a szomszéd vidékre a* éj homálya borul, a néző felett pedig 
a fclhötl n ég ragyogó boltoznia emelkedik s rwjtu a nap elpusztul-
hntlan szövétneke éjiéi táján is örökkévalóság fenséges jelképe gya
nánt lobog; — mélyen átitatja a néző kebelét a nem alkonyodó nap 
magasztas tüneménye. 

E gyönyörű látvány, melly miatt olly számosan látogatják 
meg évenként Ava-saxa sziklahalmát, sokkal délichben, Stockholm 
táján majd hasonló szépségben szemlélhető. Május havától kezdve 
a nap olly gyorsan nö, miszerint június derekán már csak rövid, 
a koránynjal összeolvadó alkonyat választ el egy napot a másiktól; 
Az elömlö mély csend jeleli egyedül az alvás a nyugalom szakát, 
egyszerre »lhallgat ti madarak csevegő danája, elhal a légben inga
dozó szellő, s a tavak tükürsimaságu színét, az éjszaki nyír belehulló 
levelein kivül mi sem zavarja. 

Éjfélkor pillanatra eltűnik a nap, mint egy zálogául vissza
tértének könnyű biboralkonyat jeleli a helyet, hol a láthatár alti 
szállt, tünékeny távolléte alatt árnyék nem látható minden tárgy 
valami sajátságos édes szelíd fényben úszik, mit a nyár lenge gőze 
némileg mérsékel. 

Vajini szépek az északi tájak nyári éjei; beh üde, békés s esz
ményi akkor az egész természet! — ki valaha élvezó, bájukat nem 
fogja feledni soha, bármennyire nyúlna is élete fonala, - - 8 az 
évek bármi hosszú sora múljék is el utána. 

T Á R 
A temesse* a p r ó története. 

Ollyan emberek számára, a kik nem tartják magukat véneknek, jegyez
gette Jókai Mór. 

/. A koldus rcréb. 

Egyszer a budni begyek közzé menve, valami pákosz siheder elém áll 
egy madárral , hogy vegyem meg : roég jic'dig verébbel. Ollyan na
gyon kért, hogy vegyem meg, hiszen csak egy krajezár kell érte. Hogy is 
lehetne egy verébért többet kérni egy krajczárnál. 

.Nekem ugvan a világon akármire m i-ra volt szükségem, csak verébre 
nem; hanem azt gondoltam, h >gy ennek a fiúnak nagyon kell az a krajezar; 
ennek a verébnek pedig nagyon kellene a szabadsig : hát csak megvettem a 
jámbort. 

A sváb kölyök szaladt a krajezárral, hogy vissza ne híhassam vele, én 
pedig tenyeremre tevém á madarat, liogy repüljön n hová akar. 

De az csak tiem repült sehová n jámbor, hnnem ült a tenyeremen nagy 
»nibbnszkoilva, felborzolt tollakkal, s esuk a fejét-emelgette felém. 

Közelebbről nézve, észrevettem aztán, hogy a k[$ madárnak az egyik 
lába eltörött, hihetőleg a tőrben vergődése közben, 8 csak a bőrtősz lánynál 

HMWirJfügo °z"n- TsjI jÉrwi- IffgiiUfcflgiiMMfcb̂Jfocia Jwktí 
Már ezen majd segítsünk, monda ind jámbor szenvedőnek s elővéve oltó-

H Á Z . 
késemet, szépen lemetszem vele az összezúzott csontot. En bizony szívesen 
ojtottam volna szegénynek mingyárt másik lábat is he; de ámbár ojtott lábu 
emberekről már hallottam, ojtott lábu madarakat nem ismerek; s ehelyett 
zsebemben hordott viaszszal és gyolcs szntyinggal, mint nféle kertész ember 
bckötéin az amputált lábat. Nem tudom helyesen cselekedtem-e, mert sebész 
nem vagyok. 

— Látod, verebecske mondám, ez rád nézve épeu nem hiba, hogy 
most már csak egy lábod van, ugy is két lábbal is c.-ak egyet szoktál lépni, 
cz tehát nálad nem tesz különbséget. Már most repülj Isten bűével. 

Szót is fogadott, elrepült s láttam, hogy felszállt egy fára, 8 megtudott 
biz az állni egy lábon. 

Hetek is elmultak azután, a midőn egy délben családommal n szabad
ban reggelizve, egyszer csak egy fakó veréb odnreppen elénk a a legotthnnn-

jsabb barátsággal kezdi magát bemutatni. Előbb csak ott fitytirikel a porban, 
köszörüli az orrát a földhöz, a mi sajátságos tisztclgési forma lehet a veréb 

' nemzetnél, azután mind közelebb jön, s fejét farkát billegetve, mórikál, mint 
valami jő ismerős. 

— Nézd, mond a nőin, ennek n madárnak csak egy lába van. 
Valóban, az én sánta madárkám volt az. Honnan tudta ki : hogy én 

hol lakom? hogy tudott utánam jönni? micsoda ösztön, vagy észjárás súgta 
Imeg neki, hogy ez az ember, a ki engem nem evett meg, mikor foglya vol
tam, bizonyosan ennem is ád ezentúl? Elég nz hozzá, hogy nttólfogvn min
den reggel, délben és ozsonnakor megjelent az én koldus verebem az asztal
nál. Oda lippegett, szép alázatosan csiripelve, mintha mondaná : „adjanak 
ennek a szegény koldusnak, az Isten nevében, valami kis morzsát; egy ke
zem egy lábam elvesztettem a Iépvesszőn, odahaza is két neveletlen árvám 
éhezik, »z apjukat levágta nz ölyv, n gonosz ellenség ; ne sajnáljanak egy fa
lat kenyeret a szegény koldnstól." 

Nyár vége felé szavainak bizonyságául el is hozta magával két fel
nőtt fincskaját. A két nagyfejű, sárgaszáju kamaszt oda állitotta egy 
rózsasövény mellé, maga pedig odajött őket bemutatni, és kikérni számukra 
jövendöbeni pártolásunkat. Azután felszedegette a neki hányt kenyérdarab
kákat s visszament hozzájuk, felosztotta az alamizsnát közöttük anyaílag s 
ceírpelt hozzájuk erősen; bizonyosan {Ilyenformát mondhatott nekik „látjá
tok ti nagy kamaszok, ide s tova magatok szárnyára fogtuk kelni. Hát azu
tán csak idejöjjetek ti is. Itt ti is kaptok morzsalékot, itt nincs sem mneska, 
sem lépvessző, sem verébfogó vas. De azután szépen viseljétek mngatokat, 
gyalázatot ne hozzatok a fejemre. A fúrólnem szabad leenni a gyümölcsöt, 
hanem kéztől kell várni. Köszönjetek szépen!" 



Nem ís bántottuk a verebek nz én kertemben semmi gyümölcsöt. Kőnek 
egyik oka különben az is lehet, hogy még eddig egy szem gyümölcsöm Í C I I I 

termett. 
A furfangos festő, a ki ezt n képet rajzolta, még mankót is adott az ár

tatlan madárka szárnya alá, » mi elég tréfás gondolat volt tőle. Erről az esz
közről a verebek országában még semmit seui tudnak. 

(•nzdnknt érdeklő rovat . 
Nyíregyházán nz 1855-ik évi dec. hó7-kén tartott választmányi tanács

ülés jegyzőköny\ének kiirnta : 
191. Elefánt Mihály helybeli ágostai liitv. ev. lelkész kérvénye felol

vastatott, mellyben ö egy nagyobba/erŰ faiskolának városunk közeléhcni fel
állítására, — tekintve azon czélt. urszeiint abból részint a legnemesebb 
gyümölcsfák, részint pedig fatenyés/tök és nemesilök kerülnének ki,— vnla-
nielly alkalmas helyiséget kér kijelöltetni : a választmány a t. lelkész urunk 
ezen kérését a legnagyobb méltáuvl ttal s elismeréssel fogadjn, mit azon 
kézséggel tnnusitiini siet, miszerint \ á r o s i no lg .rmester urat megbízza, hogy 
a kérdéses, de egyedid is ezen ezélr* — a t. lelkész befolyásával a legalkal
masabb s közérdekbe nem ütköző helyen két köblös földet azonnal kiszemel
vén, ezt ti t. lelkész urnák által is adja, s eljárása eredményét utólagosan be
jelentse. 

Ezen példás készséget tanúsító végzést köszönetem kijelentésével s azon 
észrevétellel sietek közzé tenni,hogy iskolai népességünk telji s ; rémére ezen 
helyiség már nekem használatid át is adatott; egy úttal kitüntetetvén, hogy 
Nyíregyháza mint mindenben, ugy a nemesített fák bővségében is nagyon 
előre van, a mennyiben ugv a városi tagos háztelkek nagyobb része, mint a 
nagy kiterjedésű szülők, válogatott fajit gyümölcsfákkal ékeskednek; ezek
hezjárulván az úgynevezett rozsréti és kisteleki 1000 holdnyi és gyümölcs
fákkal beültetett kertek. — Nagyon fogok örülni, ha Beck, Schmal, Sehulek 
boldogult s a funeniesités által köztünk halhatlanokká lett lelkészek nyomdo
kain elindulva, a városnak némi részben hasznúra lehetek.*) Elefánt Mihály, 

Gciztl. gép szerző részcénytársulal. Az erdélyi gazdaegylet mult hó 23-
kán tartott gyűlésében igen érdekes tárgy forgott fenn. Es ez : részvényesek 
segedelmével gépeket szerezni meg közhasználatra. E végre aláirási iveket 
bocsátott ki nz egylet, mellyben a terv is ki van fejtve. Szeretnők az érde
kes programmot ideigtatni, de a hely korlátolt, s ezért csak röviden, kivonat
ban mondjuk el n tervet. 

Minden aláíró 5 évre kötelezi magát, ez idő alatt minden Sz. György 
napkor 20—20 pengő frtot fizetvén. Minden részvényes tagja lesz az egylet
nek s gyűléseiben (c tárgyat érdeklökben) megjelenhet. Mihelyest 20 aláíró 
lesz, a működés megkezdetik. E pénzösszeg kezelésére uj pénztárnok válasz-
tatik. A gépek rneghozatásábau figyelem leend az évszak út helyiség igé
nyeire , 8 csak teljesen nem ismertek hozatnak meg. A meghozatott gép 
csak a vele tudni bánás biztositéka mellett adatik ki a részvényesnek, ki kö-**datnék 

zengedezték a gyász hymnusokat. — Az egyházi gyászszertartást végeit4k| 
i. Lnzáry Pál, tokai, • t. Jurányi Sámuel h lilefant Mihály helybeli lelkészek 
tót és magyar nyelven. — Halljuk, hogy az egyház ezen kettős veszteség 
komoly felhívására a két egymás melleit nyugvó I itbajnoknak, emléket ki
van emelni; t. i. a helybeli egyházi személyzet özvegyei és árvái fcls^géllé-
sére egy nagyszerű alaptökét magán adakozások utján létesíteni. —- Ébred
jétek is édes atyámfiai! uc irtsátok, de neveljétek az egyházi személyzet 
buzgóságát; mert ha a só mcgizelleiiül, mivel sózattutik meg! s ha megveri
tek a pásztort, clszélycdiiek a juhok. Nyíregyházi. 

I r o d a l o m . 
*— Figyelmeztetjük nú véltebb gazda-közönségünket legközelebb 

Havas kir. tanácsos ur által kiadott utazási jegyzciekre, mellyben a tisztelt 
szerző, mint maga is a bonnivclésaek egyik legavatottabb mestere, a külföldi 
bortermesztők titkaival ismertet meg bennünket. Ezekből megtanuljuk, minő 
módok azok, a mik által a rhémisi és champagnei borok olly kedvességet 
nyertek, hogy nkéjukat 120 pftól 4 lő pftig is veszik. Ezen majd bámulni Fog 
sok magyar bortermcsztö, ki ha nagyot iikur mondani : 12 forintra tartja n 
borát, Pedig épen nem csoda és bűvészet ám nz, a mi által amazok olly ma
gas árrt érnek el s a mi borainknak nem csak lehetüéges ugyanazt elérni, de 
löhb előnyük ísvnn; csak iszcsség és jó kezelés kell hozzá. E könyv ára 1 ft. 
Kapható Pesten Geibelnél. 

V i d é k i h í r ek . 
h'olozsrár. ján. 28. Irodalmi hírekkel szolgálok. — A nem igen művelt 

leánynevelés! téren uj erő mutatkozik. Nem rég küldettek szét az előfizetési 
ivek illy czimü munkára : „Leánykák tanesarnokn," Irta : Cserey Prusianita. 
A t. szerzönö különben e téren már próbálkozott az „Életképek"-ben, Ilcl-
hrgyi Erzsébet álnév alatt, s kik c közleményeket olvasták, tudhatják mit 
várhatni egy olly mivolt, tisztes imrtronntol, kinek hnja is növelésben őszült 
meg. Előfizetési dij a .'5<)0 lapra terjedő miire (l-aő kötete) l pengő forint. 
Határidő nincs téve. Anyák, fizessetek elő! — A „lntin-magyar szótár" ki
adói a napokban küldözik szét e valóban hiánypótló miire iveiket. Az érde
keltek bizonyára meg fogják szerezni e munkát, melly a tetemes költséggel 
járt) kiadáshoz mérsékelt (4 ft. pp.). — Gr. Mikó Imre történeti müvének 
második kötete közelebbről ment sajtó alá. 

E hó 17-én éjjeli 1 órakor réinitő tűzvész tette semmivé az u. n. Ilallcr 
kertbeni olajgyárt. S bár ha csak 2 fecskendő voltjelen, egyéb kár nem tör
tént. A gyár biztosítva volt. 

Daíitlóínk meglehető népesek. A jótékony czéluak közt igen diszcsek 
volán ak : a szinház, zenekor és temető javára rendezettek. 

Szinházunkat érdeklőleg azon hírt hallók, mintha húsvéttól kezdve az 
igi igazgató-választmány lelépni akarna, s így színházunk ismét bérbe 
tnók. — E hirt nem szeretjük elhinni! r. /. 

edd 

teles tapasztalatait koronként tudatni a guzd. egylettel. Es igy ha már az 
egylet pénztára jő állapotban van, a szükségtelen gépek a részvényesek közt 
elárvereztetnek raktár áron. 
•• ' E z a rövid kivonat,-"— 

Ide nem kell hosszas comnieutár; ugy hiszem kiáltó szükséget pótolaud 
hazánkban, s kivált a középmódú gazdáknak áldása'leend. — Legyetek 
részvényesek hazám fiai! Képest olly csekély ahhoz az ár, mit mindenki — 
ínég a legszegényebb is — szokott évenként költeni gazdaságára. 

E társulat tőkéje nevelésérc kegyes adakozások is szívesen vétetnek; 
mit — hisszük — tchetősb főuraink nem fognak clmellözni. 

Minden áldás és siker c korszerű társulatnak! //—í. 

I s k o l a i és egyházi ügyek. 
* — A magas cs. k. oktatásügyi minisztérium 1855-dik év november 

lG-iini 13350-ik szám alatti kibocs íjtváuyiiban Mocnik mértani nézlettann, 
magyarra, fordítva Dr. Szabokitól, gym-iitsiiiinok és reáliskolák számára leg
jobban ajátiltntott. 

f j Folyó hó 24-én tartatott az c havi pesti elemi tanítók gyűlése, 
melly e czélra, Lorenz tanító úrtól szerzett „Páter n •ster1 négyes karének
kel nyittatott meg. Több felsőbbi rendelet felolvasása után t. .Májer igazgató 
ur indítványára bizottmány választatott hangverseny rendezésére, mellynek 
tiszta jövedelme a pesti tauitóözvegyek és árvák számára alapítandó nyug
díjintézet tökéjéhez csatoltnssék. Továbbá nem kis örömükre nz illető nltti-
nitóknnk nyilváníttatott, miszerint a városi iskolai bizottmány elhatározá, a 
tanítókat drágaságpótlékkal eegitni, és pedig 400 p. fttól 10, 300tól 15 és 
200-tól 20 forintyi kamattal, mi honunk más tehetüsb városaiban is utánzásra 
méltó! Végre a tauitásmódja felett felolvasások tartattak. Ezen havi tanitoi 
értekezések szüksége és nagy haszna már rég elismertetett, és minden lelkes 
tanító 8 iskolai ügyek pártolója csak örvendhet ezeken, mert a honunkban is 
tetemesen éledő népiskolák iránti érdek illy gyűlések által igen clőmozdit-
t ütik. Felzmann József. 

Nyíregyháza, január 2 0 . A helybeli ágostai hitv. ev. egyházat egy év 
óta igen érzékeny vesztességek érik. "— Folyó hó 14-én tartotta meg boldo
gült 35 éves lelkészének t Farbaky Dániel hegyaljai föesperes urnák évfor-
dnlati gyászünnepélyét, s már 19-én 24 évig szolgált, másik lelkészét t. Mik-
lósfy Sámuel urnt kisérc síri nyugalma hclvére ki. — Tettes Scbmal Karoly 
felügyelő ur mindent elkövetett ezen ünnepély emelésére, valamint a hely
beli magyar egyház előkelő' ifjabb tagjai is, kik a tanítói személyzettel egye
sülten, Gáspáry János énektanár vezérlete alatt, meglepő szabatossággal 

*) Isten segitio benne. rk. 

Szegedi ötletek. Megjelent a „Vasárnapi könyvtár" első kötete is, melly 
hogy sok helyen nngy bölcsbeu tartatik a következő bizonyítja. Ugyan is, 
könyveim levén könyvkötőnél, elmének azokat kiváltnni, s más uj könyvet 
átudui szinte bekötendőt. Kérdeztetem azonban Ízlésem- s tetszésemről, 
hogyan legyen az elkészitendö? Diszkötéssel, váloszolám. Erre előmutat a 
könyvkötő egy b i bord is z kötésű könyvet, mit meglátván kíváncsian kérdezem: 
miféle könyv lehet az? S kezembe kapván látára, hogy a „Vasárnapi könyv
tár" első kötete. Határi. 

Némi észrevételek. A mult évi „Vasárnapi Ujság" 41-ík számban, a tor-
dai tudósításban ez áll: „Tordán közelebbről halt meg gróf Toldy, c családból 
utolsó." — Az olvasóközönség « tordni tudósító, föl világításául : A meg
halt gr. Toldy Lajos apjának, Toldy Zsigmondnak, két bátyjai közül, Ádám, 
rég meghalt; de öregebb bátyja, gr. Toldy Samu — unokabátyám — ma is 
él és Sz.-Udvarhelyen lakik. 

Az 52-ik szambani, Aggteleki barlanghoz —adalékul : külföldi — bécsi 
utazásaimból, családi viszonyok tekintetéből, Borsod- b Gümörmegyéken át, 
Kassa felé utazva; magam is megjártam, IS 15-ben e barlangot. Akkor még 
állottak, a 12 apostolok — egy padon állott 12 nagy emberalak; s a szép 
oltár — mind csepcgökőböl. Az ott folyó patak tiszta jé vizéből, a fölötte 
állott hidon, az ott tartatni szokott üvegpohárból (mellybftl mint vezetőnk, 
monda, Ferdinánd császár ö Fölsége, is akkor korouaörokös főherrzeg, 
ott jártakor ivott) mi is ittunk. — A most olvashatlan nádor oszlopán 
— Csepegőköoszlop simított oldalán, nagy aranyozott betűkben, ez állott 
tisztán olvashatólng-. Josephus, Archidux Austriae, Regni Itnngarine Pala
tínus, Páter Patriac, Speluncam subterranei antri Baradla rídit. Í807. — 
E barlang terjedelmesebb leírásit, magam is, a bécBÍ „ M . Kurír" melletti 
„Kedveskedő"-ben,kiadtam volt. Jeles tünemény volt ott,miszerint a szünte
len hulló csépek, a ruházaton rögtön nagy lencse alaku kövekké váltak. J;j*r 
Látom, van ott most, mi akkor ne:n volt; s nincs sok, mi akkor megvolt. 
A teremtő s romboló természet, nemcsak földszint, de földalntt is, szüntelen 
működik. Zeyk János. 

T á r o g a t ó . 
Jótékonyság. O cs. kir. fl'nicge Alhrecht föherczeg Magyarország ka

tonai és polgári kormányzója a szenvedő emberiség iránti magasztos rész
véténél fogva, a vúczi süket-néinák intézetének fclsegélléséiil ismételve 100 
pftot nagy lelküleg ajándékozni kegyeskedett. — A inagns adakozónak ezen 
példás segedelméért a helyettes igazgatóság az intézet nevében legforróbb 
köszönetét j e l ent i . 

Továbbá a legközelebb lefolyt évben a nevezett intézet alaptőkéjének 
gyarapításához c következő hagyományok járultak, ium. Mericzay Antal ka-



nonok 1000 ft., Lostetner Julianna 300 ft., Ebner József aleeperes 64 f t , 
Ljubljanovic' József aletpem 60 ft,, Spreiozenbart János kanonok 50 ft., 
több Nagyszombatit megyei lelkész 36 ft., a katholikus Néplap utján begyült 
18 ft. 30 kr., Vasserreiter János aleeperes 10 ft., Moys József plébános 10 ft. 
Perger Teréz kisasszony 8 ft., Priviczw Ferenez plébános 7 ft., Endrődy 
Antal plébános 5 ft., Yiroczek József plébános 5 (t., Szabó István lelké?/ 
5 ft. és Szabó Ignácz lelkész 2 ft. pp. — Végre Munk Móricz pesti nagyke-l 
reskedŐ 36 font kötőpamutot és 42 pár harisnyát adományozott.— VacxonJ 
1856-ik évi január 20-án. Zsigmondorirs Mihály, helyettes igazgató. 

y.— Január 21-én tárták meg Parisban Mickiewicz legyei költő gyász-4 
ünnepélyét nagy fénynyel és pompával, mellyen minden irodalmi nevezetes-
ség jelen volt. Ezután hullája Montmorrencyba vitetett, hogy ott barátai' 
Niemcewicz költő és Kmiaziewicz mellé temettessék. A nagy költő gyerme
kei részére kibocsátott aláírási iveken csakhamar százezer frank gyűlt egybe, 
csupán Francziaországban. Gyermekeit Napóleon berezeg, ki is a megbol
dogultat barátságával tiszteié meg, vette védelme alá és két fia a batignol-
let-i (Paris mellett) lengyel intézetben saját költségén fog neveltetni. 

y.— Bécs egyik külvárosában egy koros, főrangú hölgynél, több hason-
koru úrhölgy szokott naponkint theára összegyűlni — hogy e közben dere
kasan kibeszélgessék magukat. Legújabban azonban hallgató egyletet alakí
tottak, olly formán, hogy összejövetelük alkalmával fél órát hallgatni fognak, 
minden ez idő alatt kiejtett szóért, az illető 10 kr. p. levén fizetni köteles. Az 
igy begyült pénzt aztán ismert házi szegények közt osztják ki. Újságok állít
ják, de mi is el hiszszük, hogy e hallgató egylet a büntetéspénzből 15 sze
gényt tart ki. 

y.— Bécsben 60 ezer gázláng világosítja a város utczáit, az egész biro
dalomban pedig 125 ezerét számítanak. 

y.— A Szabadkától G órányára csöKula helységből egy jómódú polgár 
ember fia elment vadászni három agarával, s mint többször tette, az nap nem) 
jött haza. Másnap haza jött az agár és a fiú apja előtt elkezdett voní tani , dei 
ez kiverte az ebet; harmad nap haza jött a másik agár is. Most már kettős
ben kezdtek vonítani a polgár előtt, ki most is csak ütlegekkel fogadta azo
kat. Negyednap hazajött a harmadik agár s most egyesülten addig vonitottak 
a polgár előtt, mig nem az utánuk ment és feltalálta fiát meggyilkoltán egy 
hóftivat felett, mcllyből alkalmasint ebei vájták ki. Testén több szúrás volt 
ejtve. A tettes még nincs kinyomozva. 

y.— A Pacific-vaspálya megnyitása, melly a Missisipi völgyet (Ame
rikában) a csendes tengerrel vala összekötendő, mult évi november elején 
történt. Vígan indult cl a társaság St. Louis-ból, ám a Gassionade folyóra 
épített hid leszakadt s az egész vonat mindenestől, a mozdonyon kivül tiz 
kocsi tele utasokkal, több ölnyi magosságból a folyamba rohant. Csak 40 
menekült meg ép kézlábbal, a legnagyobb rész elveszett, s sokan nehéz sebet 
kaptak. A folyóban még szerencsére alacson volt a viz, különben egyetlen^, 
lélek sem menekülhetett volna meg. 

ünnepére. Septuagesima-, Sexngesima-, Quinquagesima-vasárnapokra. Böjt 
1. II. III. IV. V. vasárnapjaira. Virágvasárnap™. Sz.-József napjára. 
Gyümölcsoltó B. A. ünnepére. Nagypéntekre. Húsvét vasárnapjára és hét
főjére. Húsvét után I. vasárn. Gyermekek első áldozására. Húsvét után II. 
vaeárn. sz. György napjára. Húsvét után III. IV. és V. vasárnapra. — Ára 
fűzve 1 pft. Pesten kapható Hartleben K. A. könyvkereskedésében s általa 
minden hiteles könyvárusnál. — Szabó Imre neve e téren olly tekintély, 
melly fölöslegessé tesz minden további ajánlást. 

Halal -h ir . 
Ugy látszik, a sors nagyon kí akar bennünket válogatni. Ismét egy 

köztisztelet ii férfi hunytéi; Pázmándy Dénes; élte 40-ik évében. Jó édes 
anyja, szerető neje, és öt gyermeke kesergi elhunytát, számos ismerői és jó 
barátai mellett. Sokáig és sokat szenvedett. Legyen boldog nyugodalma az 
Urbnn! 

Szerkesztői mondaniva lók . 
190. Szegény vagyok én: de beettdlttes. Becsületes ember ön; de a verse 

gyönge. Ha szántóföldei 14 magot adnak egy után, őrizkedjek ezt versbe foglalni, mert 
az ördög mindjárt ott van és konkolyt kint n búza közé. 

200 Egy fiatal leánykához. Épületes tanácsok, de rosz rimek. 
201. Sarolta. Ballada. Közöltetni fog. 
202. Egy égről szakadt elmélkedései. Csak vissza az ágra megint, és ne tessék 

másodszor leszakadni. 
203. Miért áll Tél lábon a gólya ? (Természettudományi értekezés). Még több 

tudományt éti figyelmes szemlélődést ajánlunk c nagyfontosságú kérdés megoldásához. 
204. Miért nein közlünk mi Is divalképrket ? Ez ollyan kérdés, a mire minden 

fejtörés nélkül kész a felelet. Azért: mert mi azt prédikáljuk a magunk közönségének : 
„Legyetek takarékosak, legyetek egyszerűek, viseljétek nemzeti ruháitokat, azok sohasem 
mennek ki a divatból, becsüljétek meg az ócska kabátot, foltos mentében keresik az ara
nyat. Ami ruhát csak lehet, varrják meg feleségeitek, leányaitok oda haza; az a legszebb 
menyasszonyi köntös, a mit maga a menyasszony készített. Addig boldog a magyar em
ber, mig a divat rabja, majma nem lesz. Ösi viselettel jár az ósi erkölcs. Szegény ember 
czifra ruhában még nagyobb koldus; gazdag ember egyszerűben is ur !" Ezért nem köz
lünk mi divatképeket a „Vasárnapi Újságban." 

205. Régi kérdések. Hagyjuk ezekről szent Dávidot hegedülni. 
206. Bolond Istók életrajza. Kérem : autobiographia ez ? 
207. Heltentó panaszai egy vidéki levelezőnek a rajta elkövetett méltatlan

ságok felett egy Jótékony rzél nélkülles dalidóban. Lássa ön : ne ment volna oda, 
nem történt volna semmi baja. 

208. A hiisEfi vár és kornyéke a képpel együtt közöltetni fog. 
209. A pesti Lipot-városI templom. E nagyon szaktudományos mü egészen lap

jaink körén kivül esik. 
210. Búsan kong a barang . . . Hogy ne kongna búsan, mikor ütik. Ha illyen-

fonna dolgokat kiadnánk a lapban, majd minket is elkongatnának — búsan. 
211. Szent László. Ez a tárgy sokkal jobban van már kidolgozva. 
212. Nagy-Dém. A huszárkaland közöltetik. 
213. Kutyfalvára. Némi észrevételek szívesen fogadtatnak. 

O.ti. Dcbreczen. Történet- én bflykirai.uk használtatni fognak. 
215. Egy koporsóra tett rozsakoszortilioz. Szép eszmék, de gyönge kidol

gozás. 
216. Elhagyja már a zordon tél teltjeit — Ne bántsuk : esztendőre megint 

ujra kezdi. 

Pályázati értesítés. 
A január l-re kitűzött mezőgazdászai pályakérdésre következő mü

vek küldettek be szerkesztőségünkhöz : 1. „Rossz föld nincs, csak rossz 
gazda." 2. „Néhány szó hazai földgazdászatunkról." 3. „ A z akarat és az 
ipar egyesülve eveznek a közös czél felé." 4. „Értelem, szorgalom és becsüle
tesség, bérrendszer és ipar." 5. Te, aki hős karoddal megtudtad szerezni" stb. 

A pályamüvek a bírálóknak kiadattál. 

A „Vasárnapi ujság-- szerkesztősége. 

.A Szíves felszólítás az irodalom barátai és pártolóihoz! Ne csak kitűnő 
jelesebb íróinkat pártoljuk! hanem pillantsunk bc a szegényebb sorsú irók 
kunyhójába is. Meghalt Kecskeméti Csapó Dánielről szólunk, ki elvonulva 
élt a világtól, egész életében küzdve a nyomorral! Nagy részét lefolyt ide
jének szorgalmas munkálatok közt — , tiz évig a magyar akadémiát szol
gálván szobájába zárkózva egy igen czélszerü és hasznos három nyelven 
magyarul, németül és latinul szerkezett szótár kidolgozásán tölte. De fájda
lom, hogy szegénysége miatt ki nem adhatá azt; mert napi élelmére fillére
kért kellett neki dolgozgatni, mint nyomdai javitnoknak, míg nyomorteljcs 
életétől kínos betegség után a halál elszakitá! Honfiúi bizalommal kéretnek 
a magyar irodalom lelkes pártolói; hogy szíveskedjenek némi segélynyúj
tással lenni az elhunytnak hátrahagyott munkája kinyomatására s ez által 
az egészen vagyontalanul maradt özvegy némi enyhítésére és elaggott édes 
anyjának gyámolitására! A szíves adakozást méltóztatnék a szerkesztőség
hez, vagy pedig az elhunyt özvegyének lakására (egyetem-uteza 4 szám alatt 
földszint) utasítani. *) Egy irodalom pártoló, 

F. Szabó Imre ur a „Néphez alkalmazott egyházi beszédek" köztisztelet
ben álló szerzője teljes készséggel igyekszik megfelelni a kÖzohajtásnak, 
mellyet jeles beszédei támasztottak. Most jelent meg azokból Egerben a 
második ér folyam 2-ik kötete 22. beszéddel, jelesen : Gyertyaszentelő B. A-

*) Ajánljuk ezt az ügyet könyvkiadóink figyelmébe Szerk. 

Jt£3r" A „Vasárnapi könyvtár*' ügyében. 
Tisztelettel jelentjük, hogy a „Vasárnapi könyvtár' 1 első kötete a t. cz. előfizetők

nek már szétküldetett. Nem kételkedünk, hogy az e részbeni pontos kezelés folytán a 
példányok már kézhez jutottak. 

A „Vasárnapi könyvtárnak 4 ' igen csinos kiállítása s olcsósága sokaknál azon vá
gyat ébreszté, miszerint annak előfizetéséhez még ezután is járulhassanak. Az e részben 
hozzánk érkezett számos felszólításokra van szerencsénk ujolag nyilvánítani : hogy a 
„Vasárnapi könyvtárra" nz előfizetés egyátnláu nem zaratik be és nz eddigi 
föltételek mellett folyvást nyitva marad. 

Az előfizetési dij az egész évfolyamra, vagyis 10 kötetre az alulirt kiadó hivatalból 
elhordva, ugy szintén azon esetben, ha egy aláírási ívvel legalább 10 előfizetés egyszerre 
kuldetikbe a példányok vidékre ngyanazon egy helyre s egyénhez bérmentve szállitandók. 

c s a k 2 (VI. pengőben. 
C f " Tiz előfizetett példányra, a „Vasárnapi könyvtár" egy teljes ingyenpéldáayá-

val szolgálunk. 
Az egyes előfizetőkre nézve, kik a köteteket posta utján bérmentesen kívánják 

maguknak megküldetni, az előfizetési díj 

2 ft. 3 0 kr . pengőben . 
Az előfizetési dijak bérmentesen a „Vasárnapi njság" kiadóhivatalához inté-

zendók. — Pest, január 20-án 1S46. 

Hajnik K. 

A „Vasárnapi ujság" kiadó hivatala, 
(egyetem-uteza 4-ik szám). 

Herkenst G. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 
Kiadó-tulajdonos : Beckeaast Ganztav. — Nyomtatja Landerrr é$ Hrrkeaast, cgyeten-utoa 4-dik asám alatt Pesten. 
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