
A „Vasárnapi ujsair -' hetenként egyezer egy nagy negyedrétú iven jelenik meg. 
Klolizetcsi dij július—decemberig azaz : 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy 

postai ni m i a..Politikai újdonságokkal" együtt r*upmi rsnk .1 It. pp. A z előfizetési 
•lij a „Vasárnapi ujság" kiadó-hivatalához (egyetemutcza 4. sz.) bérmentve utasítandó. 

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

(Folytatfr.) 

A z ifju tiszteletes ez idö óta csaknem mindennapos volt Kala
posok házánál, ő is szivesen mént oda, ott is szivesen látták; 
nevezték a j ó indulatot barátságnak, hálának, szívességnek, párt
fogásnak, pedig utoljára is szerelem volt az, és maguk sem vették 
észre, hogyan j ö t t ? 

Nem mondogatták, nem beszéltek róla, hogy egymást szeretik, 
de tudták azért igen jó l , 
m i n t a h o g y s z o k t a 
tudni minden ember ; 
ahogy kiolvassa egymás 
szeméből, és nem kér
dezősködik felöle. 

Hiszen nem is állt 
semmi ellent óhajtá
saiknak. Egymáshoz il
lettek; a szép Juliská
ból igen jámbor tiszte
lendő asszony leendett 
s Bertalan is megérde
melte, hogy a környék 
legszebb leánya az ö 
párja legyen. 

Nern is volt már 
egyébre gondja, mint 
a kisded paplakot ki
csinosítani; tisztességes 
bútorokról gondosko
dott , mik majd a ház
tartáshoz szükségesek 
lesznek, s a kertben kom
lólugast nevelt s ha be
szélt róla, azt is oda-
mondá, millyen s z é p 
lesz 

A ilebriczeni fűtanoda épülete 

kedvesüket hagyták. Más ember nem érti ezt, a szerelmesek sem 
értik, de azért mégis csak ugy van. Bertalan négyszer-ötször is 
visszatekintett arra a nagy hegyes tetejű házra, azokkal a ma
gas fehér kéményekkel, pedig ugyan nem volt semmi nézni való 
rajta. 

A mint ismét visszapillant rá : ugy tetszék neki, mintha a 
ház tetején, a legszélső kémény mellett egy emberalakot látna 
állani. A holdvilág egyenesen onnan sütött s tisztán kivehető volt 
az alak. 

Csak egy pillanatig állt azonban ott, azután ismét eltűnt. 
Bertalan megdöb

benve állt meg, s azután 
hirtelen sietett vissza a 
fogadóhoz. 

Ott csendes volt 
minden; a kutyák alud
tak a t o r n á c z alatt, 
semmi nesz sem hallat
szott. Körülkerülte a 
házat, bejárta a szérűs
kertet, betekintett az 
istállókba. A cselédek 
mind aludtak, egyet 
f e l k ö l t ö t t küzüíök s 
kérdezé tőle, hogy ki 
járkál illyenkor a pad
láson ? Az azt felelte, 
hogy nem járhat ott 
senki, mert az zárva 
van. Bizonyosan apává 
repült fel. 

Végre maga is azt 
kezdte hinni, hogy síe-
mei kápráztak, s nem 
akarva zavarni a háziak 
nyugalmát, haza ment. 

Otthon nem jöt t 
álom szemeire; eszébe sz ott naplementkor 

dolgozgatni. A leányka mosolygott és sóhajtott rá; hisz azt a kis)jutott mindentéle aggasztó gondolat, azokon eltöprenkedett sokáig, 
lúgost ö is látta már és ö is gondol t arra, hogy két szék egy kis 
asztal mellett millyen szépen elfér abban; a férj ott írdogálhat, mig 
a nö kézi munkáját folytatja, s ha fölnéznek munkájukból, egymás
sal találkoznak szemeik, ö is gondolt ezekre a szép naplementi 
órákra a kis komlúlugasban. 

Egyszer egész este volt már, hogy Bertalan a fogadós lakát 
elhagyta: a holdvilág szépen világolt,a faluban minden aludt már, 
s',ö szép csendesen ment végig a hallgatag utczán, tele édes gon
dolatokkal. Szokásuk a szerelmeseknek, hogy szeretnek hátratekin
getni : hogy csak legalább azt a házat megláthassák, a mellyben 

le sem vetkőzött, esak ugy dűlt le egy padra, s nézte, mint megy 
le lassankint a holdvilág a hegyek mögé , hogy ereszkednek bele a 
távol ormok fenyőfái fényes tányérjába, mintha szakálla nőne neki; 
azután egy keskeny felhő áll keresztül eléje, mintha szemöldöke 
volna; utoljára semmi sem marad belőle és sötét lesz : ebben a 
sötétben elaludt. 

Mélyen, igen mélyen aludt; talán nehéz'álma isjvolt; de azért 
mégis meghallá azt a hangot, a mi az álmodókat olly irtózatosan 
szokta egyszerre felriasztani : a félrevert barangkongást. 

„Tüz van!" 



Kg)' perez alatt talpon volt. 
Fényes világosság tölte el szobáját ; nem a szelid hold 

ábrándos világa többé ; hanem az a borzasztó vérveres világosság; 
a mit az ég boltozata ver vissza a földről rásütő fény miatt. 

„ T ü z van!" 
Bertalan hajadon fővel rohant ki a házból. Még akkor senki 

sern volt kinn az utezán; csak az éji őr kiáltozott végig rohanva a 
falun : tüz! tüz! tüz! 

A fogadó égett. 
Égett valamennyi épülete egyszerre; az aklok, az istállók, a 

pajta. Mind egy lángba volt borulva az egész. 
A lelkész legelső volt az égő ház udvarán. Ott rémületes volt 

a zavar; álmaikból felriadt cselédek szaladgáltak fel 8 alá; nem 
tudva, mihez kezdjenek? A félszerben volt a tűzi fecskendő, de az 
senkinek sem jutott eszébe : a helyett minden ember azzal a haszon
talan munkával fáradott, hogy az istállóba zárt állatokat szabadítsa 
meof. a mi rendesen sohasem szokott sikerülni. Az ökrök megbő
szülnek illyenkor s nem engedik magukhoz közel menni az embert, 
h o g y kötöfékjeiket elvagdalja; a juhokat pedig a mint nagy erőfe
szítéssel kiterelték az akolból , a tüz láttára újra megint befutottak 
az akolba, átugrál va az esztrengán. Maga a fogadós kétségbe 
volt esve. 

Bertalan, a mint megjelent, egyszerre szilárd hangon kiálta 
az embereknek. 

— Húzzátok ki a fecskendőt! Vödrökkel a kúthoz! 
Azzal maga sietett betörni a félszer ajtaját, mellynek a kul

csát most senki sem találta, kihúzatta a fecskendőt,maga felugrott 
a tetejére, s a szivattyúhoz parancsolva az embereket neki irányzá 
a vizsugárt a legfenyegetőbb helynek. 

— Ott kell oltani, a merre a tüz terjed! 
A z érkező nép,a mint papját meglátta a veszély közepett, erős 

buzgalommal sietett segíteni. A z oltás igen nehéz volt. mert a szél 
mind az udvarba verte le a füstöt és sziporkát, de azért a lelkész 
megállt a maga helyén, mint a ki a pokol tekintetétől sem retteg. 

A fogadós egészen elveszte az eszét. Nem látott, nem hallott 
bemmit, csak azt kiabálta : „a lovaim, a lovaim!" 

Négy szép kocsislova volt; azokon volt minden gondolatja; a 
lovak az istállóban voltak s nem engedtek magukhoz embert köze
líteni; a ki elakarta őket szabadítani, azt mind kegyetlenül össze
rugdalták. Utoljára a fogadós maga rohant értük és azt mondta, 
hogy benn ég velük vagy kiszabadítja őket. 

És úgy látszott, hogy nem is akar felhagyni szándékával, mert 
semmi hívásra, könyörgésre nem jön vissza. 

Pedig, a inig ott kiizködik a neki vadult lovakkal, az alatt az 
istálló tetejébe is bele kapott a láng s bizonyosan benn fog égni. 

— Fejszét ide! kiálta a lelkész, hirtelen leugorva a fecskendő
ről , melly csekély védelem volt e veszély ellen; egy ember álljon 
ide a fecskendőhöz! 

Azzal felkapva egy fejszét hirtelen felkapaszkodott az istálló 
c g ö tetejére s elkezdé arról sebesen verni le a zsindelyeket. E bá
tor példától felbuzdítva tiibb merész férfi rohant utána az istálló 
tetejére, s néhány perez alatt leverték azt onnan tisztára. A biró 
maga áUt a fecskendőnél s a vizsugárral mindenütt a lelkészt kör 
nyezte a lángok közöt t ;hogy azok meg ne illethessék az Úrnak fel
szentelt szolgáját. 

A fogadós, látva, hogy paripái megvannak mentve, kijött az 
akolból s azután térdre esett a lelkész előtt és kezeit csókolta neki. 

Ekkor villant egy borzasztó gondolat Bertalan lelkén ke
resztül. 

— Hát Julcsa hol van ? 
A fogadós mereven bámult reá. 
— Hol van testvéred ? 
Ki tud rá felelni ? Ki látta öt ebben a zavarban ? Hová lett ? 

Van-e valaki, a ki hírt tud felöle mondani? 
— Talán a házban maradt! 
Ne mondd ki ezt a szót! Abban a házban, mell}- már lángokba 

van borulva. Nem látta öt senki megmenekülni? 
Senki; — senki. 
A ház pedig köröskörül égett már, csak ugy hullott róla a 

zsarátnak, mint mikor napsütéskor olvad a háztetőn a hó : némelly 
ablakon keresztül is tódultak ki már azok a csapkodó lángnyelvek; 
a pitvar lépcsői is égtek, s az ajtón keresztül szűrődött kifelé az a 
lomha zsiros füst. Ki merne oda bemenni ? 

A fogadós képéből kikelve rohant végig a folyosón, be akart 
egyenesen törni. A lelkész megragadta öt kezénél fogva. 

— Örült vagy-e? Mit akarsz? 
— Felkeresem öt! lihegé az. 
— Azt megteszem én. Tartsátok vissza, hogy ne jöj jön utá

nam : szólt a mellette állóknak. Mártsatok egy pokróezot vagy 
bundát vízbe; én jobban értem ezt. Ez ott veszne vele együtt. Ne 
eresszétek utánam. 

A vizbemártott bundát hirtelen odahozták a lelkésznek. Nem 
iparkodott őt senki lebeszélni szándékáról. Hittek benne, hogy őt 
oltalmazni fogja valami magasabb kéz. 

Egy pillanat még. A lelkész feltekinte az égre és sohajta hal
kan : „én Istenem segíts!" 

Azzal feje elé tartá a vizes bundát s berohant a szemközt sü
völtő lángok közé. 

„Isten legyen az ö oltalma!" 
E perezben minden ember csak odanézett; a fecskendő sugara 

az ajtó környezetérc omlott folyvást ollykor besüvöltve a nyitott 
ajtón keresztül a halálos füst közé; gyönge öreg emberek levették 
süvegeiket összetett kezeik közé s imádkozni kezdtek : a lélekzet 
elállt minden ajkon Váljon vissza fog-e jönni? 

i F o l f t i l i i i U v e l L í j i L . I 

liajriiill vs must; 
1 8 0 0. 

Hajdanában Debreczenben 
Ha a vén Kákóczi kongott ') 
Ünnep avagy vasárnapra, 
A nép az utezán tolongott, 
Templomba tért, ki csak befért. — 
— A deákság két sorjában 
Hosszú tisztes tógájában 
A nagy hídon lassan lépdelt; 4 ) 
Idegen — ugyan mit képzelt 
Liátva c fekete serget? 
—Négy, őt száz, mind karesu termet. 
— Bent már kántor, s prédikátor. 
Hóna alatt a zsoltárja 
Ezüst kapcsos bibliája. 

Egy oldalon külön ültek 
Az asszonyok, 
Anyjuk előtt sort fogtak a 
Hajadonok; — 
Azok magyar fökötővel 
Rózsás selyem mellkendővcl, — 
Ezeknek szép sima haján 
Gyöngyös párta. 
Mellynek arany pántlikáját 
Ezüst sárkány arany kigyó 
Altaljárta. — 
Magyar szoknyát édes anyjuk 
Menyasszonyi ruhájából 
Csipkés kötőt patyolatból 
Lchcte ott látni rajtuk ; 
Puha karmazsin boritú 
Kis lábukat, — 
Karcsú fűző-váll szőri tá 
Derekukat. — 
— A más' oldalt elfogjalak 
A férfiak; 
Egyszerű magyar ruhája 
Mindeniknek, — azt gondolnák 
Atvafiak. — 

— Az ifjúság, s gyermek-csoport 
A karzaton képezett sort. — 
— Lent középen tisztes rendű 
Nép' vénei, 
Ezüst gombos mentéjükről 
Megismerni. — 

Ha fölszállt a nép ajkáról 
Mint áldozat-füst oltárról 
Istenhez a buzgó ének, •— 
Mit vallásos érzelemből 
Teremtőhöz tiszteletből 
Vének és ifjak küldenek. — 
A mint az ének elhangzott, 
A pap szép tanítást tartott. 
S néma csend lett; — 

I A beszédet 
Buzgón hallgatá mindenki, 
Z:ijt nem csinált bent kint senki: 
Mert ez alatt 
Kint nem maradt 
Csak az, kinek hely nem jutott. 
S egy pár gyerkőcz lótott-futott 
A toronynak garádicsán, 
S bámulva a nagy harangot 
Sehogy sem fért a fejébe, 
Hogyan adhat olly nagy hangot. 
De utczára 
Ki nem járu 

Senki, — ugy hogy c nagy város 
Azt gondolnák — talán kiholt. 
Benne olly nagy csöndesség volt. 
Még külső hat kapuját is 
Bezáratá, 8 ) 
S ha templomból már kijöttek 
Kinyittatá. — 
A néhány csapszék ajtaja 
S pálinka-bólt 
Mind zárva volt. — 

1 8 5 6. 

Csak ugy búzzák az öreget 
Most is, miként hajdan húzták; 
Bár azólta meg is repedt, ') 
Hangját mértfóldre meghallják. 

1_ nokái szintúgy tudnak 
Már kongani, 
Nagy apjukkal bár nem birnak 
Szuszt tartani. — 

') Rákóczy fejedelem ajándékoza Debreczennek egy 94 mázsás régi ágyúkból üntött 
harangot, mellynek testvére Kassán van. 

a ) Mintegy 30 évvel szedetett szélycl a hires nagy hid, melly — lábnyi hosszan nyúlt 
n piaezon végig, s mcllyrúl egy angol utazó megírta, hogy látott igen nagy hidat vú 
nélktll. 

8 ) Bégen mig a templomból ki nem jöttek szekeret nem eresztettek a varosba, hogy 
a csendet ne bábontsák. 

*} A Rákóczy harang 180íi-bon a torony égősekor leesvén egyik oldalán megrepedt, 
dc a kegyelet nem önteté ujjrn. 



Nem is csuda ! — 
Az öreg már 
Bömbölve sok török tatárt 
Érez magvával elsodrata, 
S igy meg van a gyakorlata. — 
De bár miként erőlködnek, 
Zúgnak bár szép harmóniát 
Együttvéve, s mindegyike 
Torokszakadtából kiált, 
Ehez még a nagy orgona 
Hangoknak e dicső hona 
Kiséri a szent éneket : — 
Néhány ember szállingózik 
Öregjéből; 
A kántor már erejéből 
Fogyatkozik. — 
A pap fölmegy a szószékbe : 
Üres padok, üres falak 
Imájától viszhangzanak. — 

Most is külön padban ülnek 
Az asszonyok; 
Csipkés magyar tejkötönek 
Egyszerű rózsás kendőnek 
Már hamva sincs, ezek helyett 
Toll és rejtők 
Borítják az asszony fejet. — 
— Az még se baj, hogy a piros 
Csizmákat ugy félre dobták, — 
De a párta! 
E szegény ugyan megjárta; 
Én nem tudom, tán ellopták 
S félnek tőle; 
Tarkabarka bodros szalag 
Lett belőle. 
Hja.' most már a szegény lány is 
Kokkot hord a I o n t huj felett, 
Erzsikének ezt festetett 
A „Vasárnapi könyvtár" is. — 
— Dc hát még mennyibe kerül 
Sok ruhája? 
E fényűzés ha tartós lesz, 
Sok apának utána vesz 
A marhája. — 
— Szól ám anyjuk az apjoknak 
„ A z enyém sem alább való" 
,Való!' 
„Ha a komámasszony lydnyja 
„ A sok ruhát veszi hányja 
„ S azt teheti : 
„Megilleti 
„Miénket is, — s még tán jobban." 
S uj ruháért boltba toppan. — 

— Más oldalon vannak most is 
A férfiak, — 

De bizony nem mondanád, hogy 
Atyafiak! — 
Volna most is magyar dolmány 
Öregebben még akárhány, — 
De nagy résznek szabásából 
Formájából 
Bizony ki nem találhatnád, 
Milly nemzetnek jött gyárából. — 
A diákság is megfogyott, 
A longa már rég elkopott. — 
— Nem ritkán most be is gágog 
Egy fólt liba, 
Ez — nagy hiba! — 
Más oldalról cseneg-bonog 
Jövő-menő, meg a lova, 
S pattog a béres ostora. — 

Kint az utczán 
Van akárhány 
Ki templomba szándékozott, 
De kit útban egy átkozott 
Korcsma' félig nyilt ajtaja s ) 
S a pálinka szag becsala. — 
— De ugy is elszaporodott 
A sok korcsma, 
Pedig bizony bor s pálinka 
Az erkölcsöt nem javítja. — 
— Egész héten át dolgozik 
A napszámos, •— izzad, fárad; 
Igaz hogy a torka szárad, — 
Locsolni kell; tehát bérét 
Egész heti keresményét 
A korcsmába hozza vissza, 
S vasárnapon mind megissza. — 
Azt gondolja szegény feje 
Italtól nő az ereje : 
Nö bizony a gyöngesége, 
S családjának vég Ínsége. — 
— Amott csoportban czifra nép 
A templomnak felé se lép, — 
Fitogatja 
Szép ruháját, s rágalommal 
Szószaptilja 
Embertársát gtinykaczajjal- — 

— Nem jól megy így. ha soká tart 
Debreczcnben, 
Kevés maradt meg igazi 
Jó erkölcsben, és isteni 
Félelemben. — 
Bár csak eltévedt hajóját 
Szilárd karral a két révész ' ) 
Biztos révbe vissza hozná, 
Másként e jó népfaj elvész! — 

Kadarcsi. 

kender. len, gyapJu-fonás-sxovésrfe»t«». 
(Folytatás.) 

V. A s z ö v é 8. 

Mielőtt a fonalak szövőszékre tetetnének, annyi szálnak a mennyi a 
kivánt szélességet kiadja, e olly hosszú mint igényeltetik egybe kell rendez-
tetníök. 

E Czélra szolgál a nagy lecsavaró-gép. 
A fonallal telt orsók egy asztalra alkalmazott állványba vizszinleg egy

más lelett két, vagy több sorba helyezvók, s a fonalak ott egy-egy karika által 
egyenlő közt s irányt nyervén ugy vitetnek át, erősíttetnek meg a tulnjdonké-
peni lecsavaró-gépnek egyik oldalához, hogy ott bár sürün egy mást érik, de 
össze nem bonyolódnak, mert egy fa-tokon átmenvén a lecsávaró-gépen egy 

*) Tiltva van ünnepen bizonyos tiniig a korcsmák kinyitása, de esak spárgával akaszt
ják be az ajtót, » a pálinka ivó szabadon mcbet be. 

•) Dibreczennek két Itévész nevü nj Mkésze van. 

hosszad pántlikát alakítanak, mellyet később fogantyúkkal czikkenkiut meg
szorítván minden bonyolódás nélkül levehetünk, hogy bizonyos nélkülözhet len 
kenés után a szövőszékre feszítsünk. 

Az áztatás vagy kenés a selyem fonalakon kivül míuden más fonalaknak 
szükséges hogy erősbitse, s a szövöszékbeni mozgását könnyebbítse. 

Seprű, keményítő, réz-készlet vagy czink meleg gőzben jól elkeverve 
megfelel e ezélnnk a len s gyapotra nézve, a gyapjút bizonyos állati enyvvel 
szokják megkenni, s pedig leginkább esak szabad kézzel, míg amazokat alkal
masabban lehet ahhoz vaíó egyszerű készület által beáztatni. 

A szövőszék, a szerint, a mint egyszerű, vagy mintaszövetet akarunk 
előlállitani, különböző. 

Egyszerit szövetek állnak elő, midőn az ugy nevezett bélfonal, mely
lyel a hosszú fonalszálak kitöltendők eme szálak közt ugy bujtiuk át, misze
rint az első fönt, a második alant s igy mindenik páratlan / , 3, 5, 7, 9, 11, 
stb, számú fönt, s mindeuik páros 2, 4, 6, 8, 10, stb. alant marad. 

Mintaszövetek állanak elő, a bélszálnak azon sajátszerű át bújtatása 
által,miszerint azon hosszad szálakat hagyja fönt, mellyek a rajz alapját tcen-
dik, s igy ő csak ott jelenik meg, hol az igény lett rajz, a koezka, kereszt, ba-
tavía dainast, arabesque virág stb. stb. kiemelendő. 

Az egyszerű szövetek clölállitásához azon egyszetü szövőszék használ
tatik, mellyet mindeu nemzet ősidők óta ismer, a mintaszövetekhez pedig a 
Jaguard-féle. 

Az egyszerű szövőszékek főkelléke, hogy azon fonalszálaknak, mely-
lyek a szövet hosszát teszik, majd a páros, majd a páratlan részéről szabadon 
rendelkezzünk, miszerint a kifeszített fonaltömeg színvonalán kölcsönösen 
emelhessük fel, vagy nyomhassuk alá egyik, vagy másik sort, az / , 3, 5, 7, 
U, stb. vagy 2, 4, ti, 8, 10, stb. szálakat. 

A minta szövőszékeknél fökellék, hogy mindenik foualszálnuk fölemel-
tetése vagy alávonatása tőlünk függjön. 

Mindenik esetben ama kis csolnakocskát, a „vetélőt", mellyben a bél-
fonal gombolyaga olly könnyed forgásu tengelyeken nyugszik, hogy a bél
fonalat maga után hagyja, lökjük át, s ekkor az előbb fönt lévő hosszad szá
lakat levonjuk a lent voltakat pedig fölvonjuk, hogy a bélfonalat körükbe 
fogják; melly körbefogást egy fésüezerü bordával mellynek minden fonal
szálak közt egy-egy tűje van, megveregetvén elősegítjük, illetőleg az elólál-
Iott kereszt-fonatot s így általa a szövetet sűrűbbé teszszük. 

A lecsavaritott fonal tömeg (láncz) melly a szövet hosszát teendi hen
gerre esavartatik. Szálai, a szövőszéken végig némüleg feszesen nyúlnak elő 
a mell-fához, mellyről, midőn már béltbnal»Hr»l - ' - o - - - —#* 

A szövőszék tetején átmenő rudou csigáknál fogva két vastag zsinór 
van átvetve, mellyek külön-külön egy-egy pálezát tartanak. 

Ezeu púlczükon annyi fonal-lánczocskák csüngnek, n mennyi szálból áll 
a leendő szövet, mert hiszen ezeken mennek át a szövet-szálak, és pedig az 
egyik pálezához a páratlan számok / , 3, 5, 7, íl, stb. másikhoz a párosok 
2, á, ti, 8, 10, stb. orösitvék, hogy azokat cserélgetve emelhessük fel, vagy 
nyomhassuk alá általuk. 

Ezen fölemelés va<*y lenyomás két emeltyűnél fogva lábunk által törté
nik, mert a fonal-hurkocskák alsó része ismét két pálezához van megerősítve 
mellyek zsinórokkal az emeltyűhez kötvék. 

Ezek szerint midőn a jobb emeltyűt lenyomjuk a páratlan számú fona
lak lenyomatnak,a páros számúak fölemeltetnek. Köztük elcsúsztatván a veté
lőt, ez egy szál bél fonalat maga után hagy, ekkor a jobb lábemeltyüt nyom
ván meg, a szálak helyet cserélitek, a páratlanak felvonatnak, a párosak lenyo
matnak sa vetélő által ismét egy bélfonalat csúsztatván át, ismét egy fonál 
szélességééi haladtunk odább szövetünk elkészítésében. 

De uem csupán ennyi fáradságunkba került ezen hajszálnyi elohaJadás. 
Sürüsbités végett, melly elöhaladásunknt bár javítja de fflég inkább 

m h á t r á l t a t j a , azon borda-fésüt, melly 
nek tűi mindenik szál közt elmen
nek, s nem épen gyengéden kell meg
rántanunk, hogy a bélfonalat jól a 
páros és páratlan fbnaisorok közé 
nyomjuk. 

Valóban nevetségig csekély ha
ladásunk , minél inkább vékony a 
bélfonal, s bár saját kezünk- s lábunk-
kali működésünket egy-egy gőzgép 
fogantyúja által helyettesíthetjük, 
minden uj szál átmenetekor eszünk lé
keli jutni „milly nehezen jnt az em
ber egy hajszál szövethez, melly napi 
fogyasztási czikkje." 

A Jaguard-fé le szövőszék, 
mellynek rajzát közöljük még több 
készülethez még kevesb haladást en
ged, bár talán részint ezért részint 
valóban az izletért, miszerint min
denféle ábrákat előhozhatunk álta
luk, de még is kifizeti magát. 

Itt minden fonalszálon függ 
egy-egy késecske, S., Y., mint ezt 
külön majd nem természetes nagy
ságban látjuk. Ennek alsó szára egy 



henger C, rovátkáiba hull, bizonyos e czélra kilyuggatott kártya-papiron — 
carton át, vagy helyben marad, a szerint, a mint a kártyán lyukat talál 
vagy nem. 

Eme kártya papir kilyuggatása tehát nem kis feladat, mert atala hozat
nak mozgásba a fonalak "egyenkint, hogy a kivánt rajz a szöveten megje
lenjék. Ezen kártya-papir készítésére már szinte gyárak vannak, de mert 
bár milly hosszakra gyártassanak is, 5 — 6000 is kell egy-egy nagy kendőhez, 
10,000 pengő forintba kerül csupán mintájok. 

Ezenkívül a hengernek C. mellyre e carton csavarodik, szinte nem lehet 
egyenlő magasságban maradnia, hanem le én fel kell járnia, hogy a késecs-
kék lyukacsaiból ki kijöhessenek, e mozgást E E emeltyűk által nyerik, mely-
lyet "lábunkkal vagy gépraozdony által is működtethetünk. 

Az X alatti borda lyukacsain át történik a késkék működése, mellyeknek 
szélességüket természetes nagyságban Y. mutatja. Ezek midőn a hengeren 
lyukat nem találnak a cartonra esvén s az által nyomatván fel, azt hamar meg
rongálják. 

Ennyi apró és nagy alkalmatlanságok kikerülése sok fejtörésre adott 
már alkalmat, s legközelebb Bonelli talált fel egy modort, miszerint a galvan 
erő folyadék által köttetnek meg, vagy ezeknek 
hiányakor hagyatnak szabadon a késecskék he
lyet alkalmazott horgocskák, mellyek általa fo
nalszálak levonatnak, vagy helyben hagyatnak. 

Ámde illy szövőszék tisztán 1000 p. ftba 
kerül, mig a Jacquard féle 100-ból is kiáll s 
olly sok figyelmet, sőt a galvan folyadékhoz 
is értelmet kivan, mennyit takácsainktól várni 
nem lehet, s a mintázás tökéletlenebb. 

Manmené javította ki a mult évben a mo
dort a henger helyett, mellyen előbb a galván 
folyam ömlött, s mellyet mindig ujolag kellett 
kirakni szegekkel, bizonyos táblákat alknl-
mazván. 

Valóban csudálkoznunk kell azon véget
len erőfeszítésen, mellyet nyugat Európa né
pei tesznek a szövetek számtalanszerüsitésére. 
de mert ez épen olly gyenge oldala az emberi" 
nemnek, mint az „arany szomj" meg kell ta
nulnunk, hogy inkább mi adhassunk mások-

— -1—-~w.i^£irr->t nan lr kériü'A'i kölcsönözzünk, 
es pedig nagy kamatokra. 

Es pedig mit érnének a rétek minden vi
rágai, ha illatuk s szinök nem volna, gyönyör
ködnénk talán rendezett alakjaikban? mint a 
jégvirágokban, de nem gyönyörködnénk annyi
ra, mint igy, midőn a szivárvány minden szí
nei számtalan alakokban játszanak rajtok. A ny-
nyira megrögzött már igényünk a színekre 
nézve, hogy esak a legelrejtettebb ruha dara
bokat viselhetjük színezés nélkül. 

Annyira megrögzött igényünk a szines 
kelmék iránt, miszerint honunk •">—6 millió
nyi nőszemélyzetéből a legnagyobb és legsze
gényebb rész is folyvást tarka gyapot kelmékbe 
öltözködik, és pedig olly bőven, hogy ama 10— 
15 rőfnyi hitvány kelme árán bár kevesb s 
jobbat vehetne, de mert a szinváltozntok minél 
inkább terjedtek, annál inkább gyönyörköd
tetik, elhanyagolja saját len-s kender növelé
sét, sőt illyenért sajnálja pénzét, mert föl nem 
venné annak durvább, de czélszerübb kelmé
jét csak emezek alá. 

Nehogy tehát hasztalan tanultuk légyen 
át a ]en-,kcnder-,gyapju- és gyapotszálak mo
sását, fonását, szövését, im, tanuljuk át annak 
színezését is, hogy kész kelméket tudjunk szol
gáltatni önszántunkra. 

III. Czikk : A színekről átalában és a színanyagokról részletesben. 
Mielőtt a szövetfestésről beszélnénk, némű fogalmaikkal kell bírnunk 

a színekről aulában, hogy törvényeit ismerjük, s részletesben kellő fogalma
kat nyerjünk azoknak gyakorlati alkalmazásáról. 

A szinek 1) Eredetiek, mellyek a nap sugarában rejlenek, annak alkat
részeiképen. 2) Kölcsönzőnek, mellyeket az áUat-,növénv- vagy ásvány-or
szágban találunk. 

Lassúk milly szincket nyújthat kezünkbe az iparüzlet, mint állítja elő 
s mint rendelkezhetünk velők gyakorlatilag, czélszerün, hogy részint az egyen-
szinezésre, részint a színnyomásra mellyekröl külön czikkben lesz szó, felhasz
nálhassuk. . . . 

Azon színanyagokat, mellyeket a len-,kender-,gyapju-,gyapot-és selyem
festésére alkalmazunk a vérből gyártható szinen kivül nagyobb részint a nö
vény-ország nyújtja s e szerint alkotó elemeik is az, melly a növénv-országéi 
(t. i. éleny, köneny, széneny és légeny) és csak keveseket" nyújt az ásvány-or
szág, mellynek, mint tudjuk, nagy része elemül tekinthető. 

Mindazon szinek, mellvek az emiitett szövetek anyagához vegytani ro-

Kolozsvári rmlék-oszlopok. — Szcnt-Iványi Mihály emléke. 

kunsággal nem bírnak s mindazok, mellyeket a nap, a víz, a szappan könnyen 
feloldoz, ha csak más közbenső szerek által le nem köthetők, reánk nézve nem 
létczökül tekinthetők, mert nem czélszerűek. 

Átalában a viz és melegség által Tói nem oldozhatóbb anyagok rokono-
sabbak az állati szövet-anyagokhoz (selyem, gyapjú), mig a íeloldozhatóbbak 
rokouqsbak a növényi szövet-anyagokhoz (len, kender, gyapot.) 

Átalában a növény színanyagok könnyen feloldozhatok, de a savacsok-
kal s élecsekkel annyira rokoniasok, hogy elhagyván saját termő-anyagukat 
azokhoz kapcsolódnak. Ezek vegyületét nevezzük fénymáznak. 

Közvetlen rokonsággal birnak a szövet-anyagokhoz e következő szín
anyagok : az indigó, a karmin, a kosbor (orchis), a vad sáfrány, a bor, a fe
kete ribizke, zöld dióhéj, de, mint tudjuk, ezek nem állandók. 

Állandóan csak az ércz-olvadékok által (savacsok) köthetjük meg a szi-
neket, de ezen ugy nevezett étető szerek közül is csak némelyeket használha
tunk czélszerűen. 

Némellyek csupán lekötő szerek, mert színtelenek, mint a timany (alaun) 
és a czin-olvadék. Csak keveseknek jutott azon kettős szerep, mikint a szín
anyagokat lekössék, éa önmagok is színekkel bírjanak. De mert két szin ösz-

szetétetvén mindig egy harmadikat állit elő, 
igy ezek is igen megváltoztatják a szinanyago-
kat, illyenek a cseleny (mangán), a vaséleg, 
festeny, chrom, és rézéleg. 

Mind azon színanyagok, mellyeket ezek
nél fogva czélszerűen felhasználhatunk, 25-nél 
nem többek. 

Ezeknek növénytani neveik követ
kezők : 

1. A kék szin anyagai.Indigó, pastcl, (in
digó tinctoria), lacmus (napraforgó). 

2. A teret tsineké. Buzér, (rubia tincto-
rum), orchis, (kosbor anchusa tinctoria), cam-
péche (berzseny), szantálfa, bresilfa, (caesal-
pinia), sáfrány (carthamus tinctorius), zuzmó 
(orccin), cochenille. 

3. A tárga színeké. Sárga gyömbér, sárga 
eperfa, sárga cserhaj, morin (morus tinctoria), 
fogas rezeda, perzsa szömörcs (rhamnus), bór 
(bixa orcellanca.) 

4. Barna ét fekete tzineké. Gubacs, 
eczetfa (rhus coriaría), cachon ákácz (areca 
eatecliu) és zöld dióhéj. 

Közelebbről kell ezen színanyagokat is
mernünk, hogy velük czélszerüleg bánhassunk. 
Ime rövid leírásuk : 

/. Indigó. Hüvelyes vetemény, melly kü
lönböző éghajlatok alatt különböző árnyéklatu 
színanyagot ad. Terem Kelet-Indiában, Észak
amerika, Mexikó. Brasilia s Egyptom némelly 
részeiben. A növénytől vizbe áztatáe és erje
désbe hozás által vehető el. A viz, mellyben e 
növény erjedésbejött (10—12 óra után) zöl
des sárga, inelly botokkal veretvén a lég éle-
nyc által kékbe megy át; s a színanyag vé
kony rétegkint leülepül. Innen táblácskákká 
alakítva jő kereskedésbe. Igy szagatlan, ízet
len, sötétkék anyag, párolás által piros gőzt 
ereszt, melly hideg felületre érezszerü tű ala
kokba jegesedik. A bengáli és guatemalaiak leg
keresettebbek. 

//. Pastel. Izacs, festő-csülleng név alatt 
ismeretes. Ugyanezen anyagot adja, de sokkal 
gyengébb s kevesebb szintartalommal. Meg
terem Angliában , Francziaországban , Pie-
mont, basse Normandia vidékein is vadon. — 
Nálunk még termöbb s termelhetőbb volna. *) 
Szárítva csomagokba köttetnek (coques de pas

tel) vagy leveleik az első erjedés közben összegyuratván csűrök alakban árui-
tatnak. 

1. Buzér. A mezei nyügfűhez hasonló. A színanyag gyökereiben van. 
Gyökerei a Tóid alá ásatnak, s több évek után vétetnek ki, hol minél össze-
ny..múltabbak, annál jobbak. Ezen gyökér vastag hártyája maga a színanyag. 
A növény megörletik, ennek színanyaga a többek közt egy sárgás színanyag
gal van vegyülve. Ezen sárgás szinanyag alkalmatlan lévén a szövet-festésre 
fcénsavany által hideg vizben elvétetik, s csak ama piros szinanyag (alizarinc) 
hagyatik meg, melly a hideg viz által feloldozhatlan s a kénsavany által is 
csak 00 foknyi melegben szenved változást. Ez a vaséleg, vagy timany által 
bármelly szövethez is leköttetvén ezeknek tömörségükkel arányosan adandja 
a leggyengédebb rózsától a legsötétebb feketéig kigondolható minden árnyék
latokat. — Ezen növényt 100 év előtt leginkább csak a leventi földeken terme
lék, de azóta Seeland, déli Francziaország, Hollandia vidékein is termelik ha
szonnal, s külön-külön árnyéklatokat nyervén azokat vegyitgetni szokják. 

(MJIHIH btMlMflb) 

*) Próbáltatott Kecskeméten, Rojnyón. Szerk. 
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A vitéz székely nemzet ismertetése. 
Irta NAGY IMRE, tanár. 

„ A z emberi nemzet egészben tekintve örökre virágzó növény, 
minek egyfelől hervadó virági mellett, másfelöl szünet nélkül ujak 
és ujabbak fakadnak s nyílnak ki."... Ezen örökre tenyésző növénynek 
lehullott virágai mindazon népek, nemzetek, mellyeknek ma csak 
neveiket találjuk a történelem lap
jain följegyezve. 

Ha az emberiség egyetemes 
és részletes történelmében a gond
viselés müvét s nem a vak sors já
tékát keressük : nem lehet érdek
telen egyes kitünö embernek is, 
annál kevésbé olly nemzetnek is-
mertetése, melly annyi viszontag
ságok után „megtörve bár, de 
haha nem—él e hazán;"melly haj
dan Isten ostorának méltán neve
zett hódító királya alatt Róma ka
pujáig mindent rázkodásba hozott, 
mint az ár minden népeket magá
val sodort; de később a nagy hó
dító halála után a feloszlott biro
dalomból k i s z o r i t t a t o t t és sok 
viszontagságos századok múlva 
mégis, noha csak töredékében, az 
ötet még kevésbé ismerők előtt fel
mutatható. 

Attila halála után három fiai 
Ellák, Dengezich és írnák a terje
delmes atyai birtokon osztakozni 
akarván, az innen származott vi
szály között a megigázott népek 
magukat fölszabadítani törekedtek. 
Harcz fejlődött ki, Ellák és Denge
zich a harczmezön halva marad
tak; írnák pedig az életben ma
radt hunnoknak egy részével a 
Boristhén ésTanais vizek közé vo
nult. Mind nem mentek el vele, ha
nem egy része hátramaradott, és 
Erdélynek keleti azon részében 
telepedett meg , melly rengeteg 
erdei miatt Transilvániának ne
veztetett, hol e l l e n s é g e i k ellen 
mint egy menhelyet találtak ma
guknak. 

Itt laktak ök folytonosan mind 
e mai napig „székely" nevezet 
alatt, és ama rengeteg erdőket, mellyek őket elleneiktől védették, 
később időnkint kiirtották s benépesítették. Ama rengeteg erdők
nek maradványi megláthatok az úgynevezett „nagyerdőn" Udvar
helyszék es Csík, Miklósvár, Bardocz és Háromszék között, aztán 
a határszélbeli falvakon túl Moldva- és Oláhországfelé. Itt találták 
meg a székelyeket a később hunno-avarok, és utoljára a kunokkal 
egyesült magyarok neve alatt Ázsiából kijött véreik. Igy ismerjük 
fö l a történelem évlapjain leghitelesebb megtelepedését a székely 
nemzetnek azon földrészen, melly politikai felosztás szerint Csík, 
Gyergyó, Kászon egyesült székekből, sepsi, kezdi, orbai Három
székekből, Udvarhelyszék, Miklósvár és Bardocz fiu székekből, Ma
rosszék, Aranyosszékből állott.Kiterjedettsége mintegy 221 • mért
föld népessége 362,536 lélekszám kevéssel a forradalom előtt. 

Azonban az én föladatom nem az, hogy a székely nemzetnek 
eredetét, hazájába megtelepedését, és viselt dolgait megírjam. Én 

G r ó f Kendcf i Ádám emléke , (f 1834.) 

A kolouTári temető legszchb, legnagyohbizerü emléke. Emelték a hazafi gróf 
barátai, kik benne olly nagy embert láttak veszteni, hogy emlékkő* ért? semmi irást 

se metszetének. A négy szegletént négy siró oroszlán, remek faragás. 

ismertetni akarom e nemzetet olly jellemvonásaiban, mellyeket a 
történelem lapjain róla feljegyezve nem találunk; minthogy illy 
részletes jellemzés a történelmek irója körén kivül esik. Leírásom
nak czélja felmutatni a székely nemzetet — mint keleti fajt — azon 
nemzeti jellemvonásokkal, mellyek őtet más népfajoktól megkü
lönböztetik, s mellyek : vallásos, polgári, nyilvános és magán kor
beli életére sajátságos bélyeget nyomnak; s jelen miveltségi állását 
fölleplezik. 

Azon jellemvonások között, mellyek a székely nemzetet ki
válókig bélyegzik, legkitűnőbb ama tettetés nélküli őszinte szíves
ség, vendégszeretet, melylyel mások iránt viseltetnek 

Átalános közmondássá vált a székely és szász nemzetről azon 
idegenek iránti vendégszeretet, minélfogva egy szász faluban ide

gen ember a falu egyik végétől 
a másikig minden házi gazdától 
rendre szállást kérve egyik a má
sikhoz utasítja mondván: „ a szom
széd j ó ember." * ) A székely pe
dig a szállást kérőnek hasohanem 
látta is azt mondja. „Istené a szál
lás, telepedjék meg nálunk." A mi 
birtokában vagyon étel és ital 
nemében, azt vendégével a leg-
örömestebb megosztja; söt ha ki-
válólag kedves embere a vendég 
— mint szokás mondani — „meg
öli becsülettel." Sehol annyi ki-
nálkodásokon nem megyén keresz
tül az ember mint itten, és rosz-
szul esik, megsértődnek az által, 
hogyha a vendég megvetvén szí
vességüket bár meg nem kostolja 
a feladott ételt és italt. Midőn 
bov termesük van gabona es szé
na takarmányokban, valamint az 
égi áldást hálás kebellel ismerik el 
rájuk áradottnak; épen ol ly tul 
áradozők ök is a jószívűségben : 
vidámak, m o n d h a t n i túlságos 
vendégszeretök, adakozók, a sze
gények iránt könyörülök, meghalt 
kedveseik lelki nyugalmáért sokat 
áldozók s a t. szóval : az embert 
annyira jellemző természeti kitünö 
tulajdon : az őszinte s z í v e s s é g 
m i n d e n n e m ű nyilatkozataival 
egyetemben a székely nemzet szív-
vérével egybe forrott olly átalá
nos n e m z e t i j e l l e m v o n á s n a k 
mondható, melly ivadékról iva-
dékra száll át vérségi leszárma
zás utján. 

Mintegy nemzeti hagyomány
ként lehet tekinteni azon ös idők
től leszármazott s z o k á s t , minél 
fogva mindenik egyház-megyének, 

parochia — a kath. helységekben templom-ünnepi védszentje vagyon. 
— Minden évben az előforduló napon más megyebeliek bucsujárást 
tartanak, s néhol ünnepélyes menettel — processio — jelennek meg 
az illető helyen. Minekutánna az isteni tiszteletnek vége vagyon , a 
helybeliek által az egybegyűlt rokonok, barátok, ismerősek egész a 
föszédülésig szoktak megvendégeltetni, táncz-vigalmak, s egyéb 
mulatságok vidítják föl a megvendégelt bucsujárókat. 

Legnevezetesebb a pünkösdkori búcsújárás, mit átalános nem
zeti ünnepnek lehet mondani. Ekkor messze vidékekről mint Mek
kába a muzulmánok össze szoktak seregelni a székelyek. A ki nagy
számú sokaságot óhajt látni, az menjen el pünkösdkor a csik-sora-
lyói búcsúra, itt együtt fogja látni a székely nemzetet mind két 

*) Ez is máskép van már; tudtunkra a szász földön a vendégszeretet ngy van sza
bályozva, hogy a megszálló utast a biró helyezi el az illető gazdához, aki mindennap egy. 
más után következik sorba. Ez is jó. Cuique suum. S zerk. 



nemben 15, és több ezernyi gyülekezetben. Szent e gyülekezet; mert 
sz. czélból, vallásos érzelmek vezetik Mária szobrához az itt meg
jelenőket; és mert hite, s oltárai megmentésére az egykoron fegy
veresen egybegyülekezetteknek évenként előforduló jubileuma ez. 

Midőn egy helyen annyi ezer ember össze seregei, mint Csik-
Somlyón, képzelhetni : minő nyughatatlanság, és kényelem felál
dozással vagyon egybekötve, a két, három napig tartó bucsu-já-
rásra összejötteket nagyobb részint egy faluban Somlyón — mert 
Taplóczán a „Salvator" hegytőli távolság miatt kevesen szállásol
nak — elhelyeztetni. Azt gondolhatná a körülményekkel, és a szé
kely vendég-szeretettel ismeretlen ember , hogy a pünkösdkor! 
nyughatatlanság miatt a somlyóiak legalább is zúgolódók, béké
teknek, panaszszal k i török? nem. Velük született őszinte szívesség
gel, valódi székely vendégszeretettel fogadják mindig a megjelenő
ket. Házaik, csűreik, esős időben minden zugaik annyira telvék 
vendégekkel, hogy a nagy sokaság miatt alig ismerhetni meg a há
ziakat; és mind ennyi nyughatatlanság, zsibongás közepett ők nyu
godtak , szívesek, j ó indulatuak maradnak osztakozva, és együtt 
viselve vendégeikkel a napok terheit; örömest részeltetve, és adva 
ha mi kényelemmel nekik szolgálhatnak. 

Annál meglepőbb a csik-somlyói köz-áhitutosság szemlélete; 
mivel itt nem csak bensökép vannak egyesülve a sz. gondolatok, 
és érzelmek; hanem külsőség is igen csekély, alig feltűnő különb
séggel egyformaság ömlik el a nagy sokaság öltözködése, 8 maga
viseletén. Nem külünzi őket annyi tarka-barka változatosság, mint 
a magyar hazának más vidékü vegyes lakóit. A régi ezopfos haj
viselet esik, gyergyo, kászon, sepsi, kezdi, orbai székekben a kato
naság fölállításával Mária Therezia alatt mintegy erőszakkal sziin-
tettetett volt meg, és most a többi székekben is elavult, kiment 
divatból annyira, hogy csak némelly udvarhelyszéki atyafiaknál 
látható még, s itt is csak az öregeknél az ősi viselet maradványa; 
de fiaik nyíratják hajaikat. — Ezen egyforma-viselet azonnal felis
merhetővé teszi a székelyt mindenütt. Annyira ismerősek, annyira 
bizalmasok egymás irányában, hogy bárhol találkozzék egybe szé
kely székelylyel; bár soha nem látták egymást, bár különböző szé
kek lakói, mint rokonok, testvérek, kik együtt nevekedtek, olly 
bizalmas társalgásba, beszélgetésbe, kérdezösködésbe elegyednek 
minden visszatartózkodás nélkül; s valamint a legszívesebb köszön
tés közt találkoztak egybe, ép ugy a legbarátságosabb jókivánatok-
kal válnak ineg egymástól. (UtrWuú k » Y H k e « i k . > 

T Á R H Á Z . 
(•azdákat érdeklő rovat . 

Megítélem Billay János urnák a 40-<lik számú „Vasárnapi ujság"ban 
nyilvánított — sikerrel gyógyító szerének ajánlását uzon nyilatkozata folytán, 
miszerint — világosan sikerült ortosi szerének nagy hatását a barom-orvos 
uraknak megítélésére bízza. 

1. Az egész értekezésben hiányzik a betegségnek sajátszerű neve, elle
nére annak, bogy e nélkül okszerű gyógytervet fel nem állithatni. 

Az értekezésben egyedül olly lázas kórjelek emlitetnek meg, mellyek 
több egymással ellentétben álló nyavalyáknak is sajátságai, s ugyan annyi
féle gyógymódokat is igényelnek. Igy például : az elősorolt kórjelenségek 
előjöhetnek mint egyszerű, gyullasztó, ideges, lázas mozgalmak, kisérője lett 

_tüdiL-gmuiinr hptgimllatliSentilf inugiJuző jcliüiséjjei lehetnek a hurut, csor-
vás, csúzos lázaknak is mint ollyan nyavalyáknak, mellyek az egyforma 
gyógymódot tetemes veszteglés nélkül élnem tűrhetik. 

2. A betegség ellen felhasznált szereknek összeillesztése épen nem gyógy-
tan-elvileg történt, és nem azért, mivel a salitromsav, a keseritsó, kemény-
maggal, langyos tejjel, és kánforos szeszszel még ez ideig vegytanilag sohasem 
tért össze a nélkül, hogy az életre károsan ne hatott volna. A salitromsav 
egyike a legirtózatosabban izgató savaknak, midőn kesém sónak enyhén has
hajtó, olvasztó ereje van, a kánforosszesz szinte igen izgató. A savaknak 
tejjeli vegyítése túrót, és savót képez. Hogy ezek daczára a bizonytalan be
tegség micsoda uton s módon mehetett mégis egészségbe, igen furcsán ma
gyarázható. 

En ugy vélekszem, hogy a 2 éves üszőnek szerencsés felgyógyulását 
inkább tulajdonithatni jótékony természeti-, mint az igénybe vett orvosszerek 
gyógyerejének, melly szerint a szegény ifjoncz üszőnek nem esak betegsége, 
hanem roszul adott orvos-szerei ellenséges hatásaival is roppant erővel kel
lett viaskodnia, hogy életben maradhatott, mellyből méltán következtethetni, 
hogy a szóban levő állatocskából maholnap nagyobb ökör váland, mint minő 
volt eddig és méltán, mert csakugyan nem kis dolgot vitt véghez maga vé
delmére, midőn betegségében tejjel kevert keménymngot, salitromsavat, ke
serűsót, kánforosszeszt izzadott ki uagy cseppekben ama 3 nehéz pokróez 
alatt, mellyet a szerző felhoz. 

Daczára mindezeknek, hogy az üsző meggyógyult, az alkalmazott sze
reket — sikerrel gyógyító szereknek ajánlani annyit tesz, mint esalhatlan jelét 
adni az avatutlanságnak. a tapasztalatlanságnak. Száz meg száz olly eset me
rül fel az életben, hogy a természet törekvésének (legyen szabad mondanom) 
sokkal több esze van, mint sok orvosnak, melly szerint nem egy könnyen 
hirdethetni a sikerrel gyógyító szereket másoknak üdvére. Ahhoz, hogy e 
vagy ama szer felett ajánló szókat emelni lehessen a 13-mas próbát ugyan 
esak ki kell ám állania, különben igen könnyen tévútra vezethetni minden 
avatatlant és könnyenhivőt. 

3. Az értekezésből azt is következtethetni, hogy a szerzőnek semmi ál
latorvosi könyve sincs, mert ha ezzel birna, nem sorolná a salitromot és a 
keserűsót egyszer a sók (salcs) másszor pedig a savakhoz (acida); ugyszintc 
nem nevezné a keserűsót németül Glaubersalz-nak, sőt még a keményma^ot 
is nevén nevezte volna meg, mellynek olly roppant sok neme van. 

Igy csak az járhat, ki nem tanult mesterségbe keveredik. S hogy jövőre 
az efféle tévedésektől ment legyen ön mint szerző, e hogy az olvasót is igaz 
utratéritsem igy vüágosítom fel a homályt: 

A salitromsó a sókhoz tartozván,latinul: sal nitri; magyarul: salitromsó. 
Hatása enyhén székeltctö, olvasztó, csillapító. 

A salitromsav a .savakhoz tartozván latinul: acidum nitricum, mellynek 
Iszonyú izgató, gyújtó és lázító ereje van. 

A kcserusó szinte a sókhoz tartozván gyógyereje a salitroméval meg

egyező és nemétől Bittersalz, latinul : sal amarus, midőn a Glaubersalz ma
gyarul : csudasó, latinul : sal mirabilis glauberi, 

A keménymagoknak roppant sokfélesége levén hatásuk sem egyenlő, 
mert más erőt fejtenek ki példáid : az olajos magok, mást a csípősek, élesek 
és mást a bóditó mérgesek. Más hatása van e szerint a len-, kendermagnak, 
más a torma, mustár, paprika magnak, éa más a beléndek, maszlagos nadragu
lyának, és még masabb : a í«mé/imagnak. 

Mindezek folytán a szerző részéről nem marad egyéb hátra, mint érte
kezését újra szervezni, és elhatározó szókat használni "írásában, hogy e szerint 
önmagával tisztába jövéu, a tévútra vezetetteket is igazutra vezesse. 

Őszinte soraimért ugy hiszem, hogy Billay ur neheztelni nem* fog, és 
nem azért, minthogy azok mind méltányosak, s bárha ez ügy elvünket nem 
egyeztetheté is, mégis egy ezélrai törekvésünket az ellenségnek is meg kell 
ismerni. Nagy-Kanizsán, octoberhó Ki-kén 185Ő. — Tersánszky, egyszere-
mint állatorvos. 

Kakas Márton a színházban. 

X X V I . Levél. Ármány és szerelem. 
Nem szólok én most sem az ármányról.sem a szerelemről; hanem egyes-

egyedül arról, hogy Ferdinánd szerepét ezúttal a „kis Lendvay" adta. Á kis 
szó alatt nem kell képzelni valami csodagyereket, hanem azt kell tudni, hogy a 
jó közönség igy szokta nevezni kedvencz művészeinek utódait a színpadon 
„kis Lendvay", „kis Szerdahelyi-' pedig azok már ugyan megnőttek. Meg
nőttek pedig nem csak kezekben és lábakban, hauem művészetben is.Remény
leni, hogy ezt senki sem fogja Kakas Mártontul hízelkedésnek venni. Gorom
báskodom én velük eleget, a hol szükség van rá. Es ők ollyan jó fiuk, hogv 
szeretnek tanulni; hasznukra fordítják a eriticát. Mind kettő saját szakmát 
tudott magának törni, a mi haladásukat biztosítja, e megóvja őket a vidéki 
színészek átkától, a kiknél az a szokás, hogy a közönség kedvencze minden 
szerepet eljátszik, a mi hosszú és hatásos. A mai est egy kis családi ünnep 
volt a közönségre nézve. Most próbáltuk meg: az ifjú utód hogy áll meg azon 
a polezon, melly apjának legfényesebb diadalhelye volt. A tapsok . . . . ne 
beszéljünk a tapsokról : azt Strimpfli Japouí» k. a. is kap eleget egy lábfel
emelésért; hanem az a familiáris elégültség a nézők arezán, a hogy bólingat-
tak egymás felé fejeikkel, a hogy mutatták meglepetésüket, a hogy moso
lyogtak reá, ez volt a hatás mérlege, mit az ifjú epigon játéka előidézett. 
\ olt is közönség elég, csak a easinó erkélyrésze sóhajtozott a nagy üresség 
miatt, a hol ritkán kong az ember drámai előadások alatt, az is ugy fél ott 
magában. Ajánljuk az illetőknek, hogy Guzman Johannából az Ármány és 
szerelem után is átlehetne venni az ev négy szakasza czimü balletet, akkor 
majd eljönnének. Kár is külön helyet tartani a casinónak maga számára, mert 
így mindig feltűnővé lesz nz üresség, s az emberek azt mondhatják : „ismét 
látjuk azokat az urakat, a kik nincsenek itt." Pedig megérdemelte volna azon 
érdek, melly ez ifjú színészünk olly pályakisérletéhez volt kötve, melly el-
dönté, hogy lesz-e hát, a ki nálunk a szerelmes szakmát kellően befogja töl
teni? hogy mások is eljöttek volna szavazni. A kérdés kedvezőre dűlt el. 

Lendvay pedig már most tegye el szépen a tükör mellé ezt a „Vasár
napi ujság"ot a mellyben ő neki egy goromba vén eriticus, a kinek semmi 
sem szokott tetszeni, azt mondta, hogv „no no" s vegye ezt buzdításul és. 
iparkodjék még előbbre haladni. K a f t a t Márton. 

Irodalom. 

Megjelent „A Tarka élet Il-ik kötele." Irta Jókai Mór (szerző sajátja), 
tartalma ; A vén huszár kapitány. Visszaemlékezések. Petőfi és a censor. 
Petőn, mint keresztapa. A veszélyes ügyesség. Török poézis. Az örök harcz. 



Az első harangszó Sztambulbau. Egy títko6 dráinairó kínszenvedései, siral
mas történet egy levélben. Két lángész egy házban. Vad hangok. Az erdei 
dal. Az ellenséges kopornyák. A jó öreg asszony. — A második kötet pár 
nap alatt szét le6Z küldve az előfizetőknek. Ára mind a két kötetnek 2 ft. p. 

M i u j s n s, ? 

Kirántották a lábunkból a szálkát! Tudva lévő dolog, bogy a mi
nap nemes Győr városa képét adván, hogy, hogy nem, tudtunkon és"akara
tunkon kivül két harisnyás ember tévedt a kép elé. A mi derék győri olva
sóink ezért akkor nagyon méltán megapprehendáltak s mi valahogy még is 
elsütöttük a dolgot. Azonban megjelen a győri naptár, elől a czimképen maga 
Győr városa, s íme a mi nagy vígasztalásunkra ott is jelen van egy harisnyás 
ember, még pedig most már hajót kormányoz. Ez kiváltott bennünket a zá-
logbul, már most feleljen ö, hogy mit keres* ő a győri kalendárium czimképen, 
nemes Győrvárosa látképe előtt??? 

2 Igen jól tudják vidéki olvasóink e lapokból is hogy a nemzeti mú
zeum roppant udvarát díszes parkká szándékoznának alakitaui.de ehhez sok 
igen sok pénz kell. A hátulsó udvar beültetésére a földmunkák a legnagyobb 
erélylyel folynak, de az adakozásból begyült összeg fogytán van, s a közön
ség ujabb részvétére vau szükség. Felhívunk azért minden magyart, nyúl
jon zsebébe, mert a múzeum udvarának kertté alakítása nemcsak a főváros 
lakói kényelmére, hanem az egész nemzet becsületére szolgáland. 

2 Leczke a szüléknek. Romában élt két zsidó, az egyik gazdag, a má
sik rongyszedő. A rongyszedőnek volt egy derék fia, és a gazdagnak egy 
szép leánya, kik nagyon szerették egymást. A szülék keservesen ellenzettek 
ezen viszonyt, de sikertelen maradt még a fenyegetés is. Egy este megszök
tek szüleik házától, és másnap két hullát találtak a Tiberis mellett. ITogy egye
süljenek, egy shawllal kötötték Össze derekukat. A két atya a hulláknál ta
lálkozván, először vissza borzadt egymástól, utóbb kibékültek a holt jegye
sek fölött. Nem jobb lett volna-e azt tenni az élők lakomáján, mint a halottak 
torán ? 

/ A kunszentmiklósi ref. algymnazium tökéletesen rendeztetett, s G 
rendes, és négy segédtanító hinti benne a tudomány magvát. 

£ Sopronmegyében lévő Agfalván mult hó 23-áu vigyázatlanság miatt 
tüz támadván 16 ház, és 15 pajta hamvadt el két óra lefolyása alatt. Talán 
nem ártana az illy vigyázatlanokra rá ijeszteni, majd Ők is más is óvatosab
ban bánnék a tűzzel. 

/ A Duna és Tisza közt, Kalocsa, Kecskemét, és Szeged táján annyi 
bor termett, hogy azt sem tudták hová tegyék. Miért nem küldték ide, akadt 
volna rá ember? Mint halljuk Kecskemétről mintegy 20,01)0 akót szállítottak 
már Pestre. Annyi bizonyos hogy itt ezen ártatlan kerti bort hegyi bor gya
nánt disputálják ránk, s ha tán szót emelnénk clleue, azt felelné a bölcs bor
keverő hogy nem értünk hozzá. Persze hogy nem értünk a bor vizezéshez. 

£ Mint a népnevelés haladásának egyik örvendetes példáját hozzuk fel, 
hogy Komárommegyében Gután össze gyűltek azon vidék tanitói, s a gutái 
lelkész elnöklete alatt tanácskoztak.Tanácskozmányuk tárgyai ezek valának: 
A néptanító tiszte, s kötelességei; az uj tanrendszer magyarázása; hogyan keü 
a tantárgyakat éven át elővenni, közéletre tartozó irmodor, mikép lehet az 
iskolába járást előmozdítani, vasárnapi iskola állítása; tantárgyak, és eszkö
zök megszerzése; gyümölcsfa nemesítés; elaggott tanítók, s özvegyek gyárao-
litása; népujsátr.és népkönyvek terjesztése s a t. éljenek az ily derék tanítók! 
kik megértették a kor intő szavát. 

£ Báthon Hontmegyében, melly nagy tüz után most épült tel, ujolag 
112 ház égett le. A gyújtás gyanúja egy nem rég megtelepedett embert sújt, 
ki rosz házát két társulatnál is biztositatta, s azt hiszik róla hogy önkéntesen 
gyujtá fel, hogy ő is ujat épittethessen. 

j- Hogy az iskolákra mindenütt kitünö gond a áldozat fordittatik, né
hány példátliozzunk fel, 1854, és 55-ről. Nagy Körős évenként 2000, Kecs
kemét a népiskolákra évenként (iOOO,a czeglédi népiskolákrai év alattlü.OOO, 
végre a kecskeméti papnöveldére évenként ÜlOL) ft. fordíttatott. 

/ October 29-én egy gyujtogatási per tárgyaltatott a pesti törvényszék 
ultid, mellynek rövid meséjét adni érdekesnek tartjuk. Lefolyt nyáron liácz-
keve nngy része szándékos gyújtogatás következtében csaknem egészen leé
gett, s a lakosok nagy része koldusbotra jutott. Jelesül jul. 8-án délután tüz 
ütött ki Varga Antal házában, hol valami Pagnó János nevű pék is lakottba 
26 ház lett lángok martaléka. Pagnó János ideiglenes lakásul egy istállót 
vett fel, s jul. 12.én itt is tüz támadt, mi ismét 16 házat hamvasztott el, s a 
két tüz mintegy 40,000 ft. kárt okozott. Augustus 1-én vizsgáló bíróság je
lent meg a hely ezinén, s Borbély Gábor házánál ismét tüz ütött ki. A bíró
ság azonnal megjelent a tűzhelyén, hogy a gyujtogatót nyomozza. A nép dühe 
tetőpontot ért. Bizonyos Gyöngyéri nevü öreg koldust vallottak gyujtoga-
tónak, mivel az a tüzeket előre megjósolta, s az utóbbi tűznél látták Í9. A nép 
boszút, s halált kiáltott a koldusra. A biróság iuté, hogy tartózkodjék nzerö-
száktételtől, de a bőszült nép azt mondván hogy védik a gonosztevőt, a bi
róság felé tolakodott, s az a város házába vonult. Ezen gyanú következtében 
GyÖngyéri elfogatván a városházához vitetett, hol a dühöngő nép a kocsiról 
leragadván agyon verte, s test darabjait a város utczáin szétszórta. Ennek 
megvizsgálására egy uj biróság küldetett ki, melly nem sokára bevégzendi 
működését. Most szólunk csak a gyújtásról. Gyújtással vádoltatik egy 15 
éves leány, ki a már említett Pagnó péknél szolgált. Ez megvallotta hogy a 
jul. 12-iki tüzet Ö gyújtotta, csak indokát nem akarta megvallani. Először azt 
vallotta, hogy testvére Mária vette rá; majd hogy gazdája ellem boszából 
maga fejétől tette, mivel az 20 forintot az ő béréből, és 3 húszas napszámot 

az anyjától elfogott; majd, hogy azt kívánta látni hogyan ég az istálló. A z 
utósó vizsgálatnál pedig azt állította hogy eddigi vallomásait lenyegetés által 
csikarták ki belőle. Ezen visszavonás daczára is kimondták volna rá bűnöst, 
de az a kérdés merült fel, váljon L. Katalin a vádlott van-e 15 éves? Az 
atya bebizonyitá, hogy volt egy Kata leánya, dc az meghalt, s az volna jelen
leg 15 éves. Ennél fogva az ítélet kimondása elhahisztatott. mig a biróság 
megvizsgálja, csakugyan ez a L. Kata-e a 15 éves, vagy a már meghalt? 

/ A z államcsin óta Francziaország minden hatósága megváltozott, 
csupán Sz. Eticnne nevü gyárváros tartotta meg az 184«-iki kormány által 
kinevezett tisztviselőit, kik is a mostani kormány boszúságára hivatalkoskod
nak. Ennek oka az, hogy a kormánynak megigérte miként nyugodtan niarad, 
ellenkezőleg mintha egy ember volna, feltámad ellene. Ezen város elöljárói 
társalmi irányt vettek, s e szellemben egy posztó-és selyemgyárt alakítottak. 
A gyármunkások 20,000, s néhány tőkepénzes 80,000 frankot adott annak 
felállít asara. Minden munkás tulajdonos szedi munka dijját, és osztozik a 
nyereségben. A gyermekek köz-költségen neveltetnek, s taníttatnak. 

/ Ez az a mit mindig rebesgetek, s rebesgetni meg nem szüuük. Báró 
Babó kérdések és feleletekben egy kis földmiceléstant irt, melly arra volna 
rendeltetve hogy n falusi gyermekeknek iskolákban tanittassék. Varjú István 
o-szőnyí ref. lelkész ezen kis munkát magyarra fordította, s Komáromban 
meg is jelent, és 20 kr. kapható. Mélt. gróf Zichy János ur, kinek e munka 
ajánlva van, 1000 példányt vett meg abból, hogy a nép közt ingyen ossza ki. 
Vajha hazánk minden nagyja követné a nemes gróf példáját, s a könyvek, 
radlyektöl még most nemileg irtózik a nép alsó osztálya egy része, hamar 
otthonossá válnának a nép hajlékában. Most még sajnál pénzt adni ki, mert 
nem ismeri azon élvezetet, mellyet a jó és hasznos könyv olvasása okoz, de 
lm megizelití, mint a szép hives patakhoz a szarvas kívánkozik, az ő lelke is 
u g y fog kívánkozni, és ugy óhajt a könyvhöz, mellyből életnek, és gyönyö
rűségnek vize folyik. Mi a nemes gróf tettét annyival inkább tudjuk méltá
nyolni, mert egy kedvencz eszménknek adott életet. 

£ Sulhoska herczegnő megöletése tárgyúban is elkezdődött october 
28-án a törvényes vizsgálat. Tanuk vallomása szerint az özvegy herczegnő 
és fia Miksa közt nem a legszívesebb családi összeköttetés uralgott. A ber
ezeg azt kívánta anyjától, hogy vagy rangjához illő tartásdijt adjon neki, 
vagy mondjon le az általa kormányzott javadalmakról. Ennek megtagadása 
tulságokra ragadta a heves és dühös természetű herczeget. A herczeg házi 
tanítója azt állítja, hogy egykor asztalnál torkon ragadta anyját, fojtogotta,. 
kést ragadt ellene; másszor töltött pisztolyt fogott rá, de a tanú megfogta' 
kezében a gyilkos fegyvert. Végre hogy a herczeg egykor egy üveget muta
tott neki, mellyről állitá hogy anyjának szánt méreg, ki nem méltó többre. 
Egy másik tanú, ki 1818-ban titoknoka volt a herezegnönek, állítja hogy a 
herczeg utóbbi időben nem evett anyjával. Legvilágosabban szól a herczeg 
ellen, hogy a halálosan megsebzett herezegnö is Miksa fiát vállá gyilkosának 
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gazdának ezt mondta a herczegnő : „Nézze számtartó ur! fiam Miksa meg
lőtt." Figyelmeztetvén, hogy a herczeg Bécsben van, ezt feleié : „nem tesz 
semmit, ő volt, inert megigérte." A vizsgálatból kisült, hogy a herczeg csak
ugyan Bécsben volt, s a nyerges Obst Károly követte el a gyilkosságot, ki 
is kivégeztetett. 

X Doktor Entz kertésziskolájának 4 növendéke, kik három év előtt 
léptek az intézetbe, a gazdasági egyesület több tagja előtt próbavizsgálatot 
tett le mult hó 27-én, mellyet a jelenvoltak kitűnőnek mondanak. A rajzo
lásban is szép haladást tettek, de kitűnők a gyümölcsnek gypszbőli utánzásá
ban. A két első zemplényi Krejnik és Mudi, kik Lónyaí Gábor ur költségen 
tanultak; a harmadikat Kirsehnert Kalocsa gyámolította; a negyedik Rimay, 
Biharmegyéből, saját költségén tanult. Ezek, mint a mükertészet apostolai 
elmennek széles Magyarországra, hogy tanítsák a kertészetet, fanemesttést; 
és megígérték kedves tanítójuknak, hogy működésük zsengéiből szolgáland
nak neki. Az egészet azért irtuk le körülményesen, hogy olvasóink közül a 
tehetősebbeket figyelmeztessük Lónyaí Gábor ur és Kalocsa városa példájára. 

/ October 18-án Szent-Endrén egy 75 éves öreg özvegy asszony saját 
házában halva találtatott. Orvosi vizsgálatból az tűnt ki, hogy hallatlan go
nosztett áldozata, mert nyakán fojtás jelei látszottak. Mutassatok olly ször
nyeteget, mint az ember, ha azt pénz, boszu, más-más nemtelen indulat 
szomja üzi. 

/ Bajáról leverő hir jutott hozánk. Egy odavaló előkelő kereskedő G. 
két leánya elhagyta a szülei házat azon ürügy alatt, hogy bátyjukat látogat
ják rneg. A két nővér csakhamar a Duna partjához jutott, s egy csónakban 
ülő leánytól azt kérdek, hol legmélyebb a Duna, söt borra valót ígértek neki, 
ha azt nekik megmutatja. Midőn kívánságuk teljesittetett, egymást átölelve 
a hullámokba rohantak, mellyek mohón csaptak össze a két ifju test fölött, s 
másnap egymást ölelve tették partra a ket szerencsétlent, A G. leányok 
mostoha testvérek, ifjak, szépek, élénkek, és mivcltek v a l á n a k ; a ki ismerte 
őket, meg nem foghatja mi vihette a 18 éves leányt egy illy borzasztó egy
szerre határozott tettre? Alig történt cz meg, nzonnal az a hit terjedt el, 
hogy K. nevü birtokos tolnai útjában felakasztotta magát, és S. kereskedő 
szolgálója gazdáját öli félelmében kútba ugrott. Négy öngyilkosság, kevés idő 
alatt egy városban nem kevés megrázkodást okozhatott. 

/ Gyürky Antal, ki több gazdasági munkát irt, és adott ki „Szőlészeti 
és borászati közlemények" czim alatt folyóiratot szándokozik kiadni. A szőlő 
és borkedvelök figyelmébe igen ajánlható ezen czélszerü folyóirat. 

y.— A jelen európai pénzzavar, melly Parisban vette kezdetét már ha
zánkba is elhatolt egész a Vág völgyébe, honnét azt írják, hogy ott nngy 
bőségben van a világon minden s csupán csak pénz nincs. 
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Vidéki hirek. 

I jbiírd. Minálunk is Máramaros vármegyében merülnek fel olly jóte
vők, kik bár szerénységgel elhallgatják jótéteményeiket, szivükben hordván 
az evángéliom szent szavait, „hogy a mit ád a jobbjok, a baljok ne tudja," 
— de a közvélemény el nem hallgathatja, hogy ne tegye nyilvánossá az olly 
tényeket, mellyek nyilvánosságra méltók, lehető mások példájára, és ser
kentésére nevezetesen : 

1) Verchovinai kerületben Kalocsa helységében mint közbirtokos, és 
egyszersmind lelkész nagyon tisztelendő Fánkovics István ur felfogva a nép
nevelés magasztos jótékonyságát első volt egész Verchovinán — hol közel 38 
helység minden tanitó és iskola nélkül neveletlenül pangásba zsibbadoz — ki 
jó elkészitett ujdon uri lakát tanitólakul, és iskola házul bel- és kültelki járu
lékokkal örök időkre a helységnek ingyen ajándékozta. 

2) Szintén talabori kerületben csományfalvi lakos Országh Iván nevü 
beltelkét házastól együtt jövendő tanitó és iskolai lakul a helységnek in
gyen felajánlotta — amellett egész Máramarosban a császári kir. tisztviselők 
az illető lelkészekkel kezet fogva ernyedetlen szorgalommal, minden követ 
megmozdítanak tanitók rendezésére és népiskolák felállítására, következéskép 
a népnevelés sikeres előmozdítására. 

3) Talabori kerületben csományfalvi lelkész másod alesperes és szent
széki ülnök főtisztelendő Kovács Bazil ur, szivére vévén a papleány-árvák 
súlyos helyzetét és elhagyattatását, folyó hó 2-án a papárvá-leánykák nevelő 
intézete alapjának gyarapítására 6000, mond hat ezer ezüst forintokat ado
mányozott. 

Hála és köszönet mínt a nép, ugy az árvák nevében, és Isten áldása 
kiserje minden lépteiket, és jóra való igyekezetüket az illy jótevőknek. — 
Lyáchocict ifjabb Vazul, ujbárdi lelkész. 

Tépén a tagosításai egyesség létre jött. Cz. püspök és nagyváradi d. sz. 
nagyprépost főtisztelendő Györffy László ur ő méltósága kedves emlékű elő
dei nyomán a községet, foként pedig a ref. egyházat, maga iránt Örökös hálára 
elkötelezte. — Úrbéri telek utáni Uletményünket, a régen birt területi 
mennyiségben — 38 holdban — kiadatni; a maradék földekért eső kárpótlás 
felerészét, tőkévé alapítva, az iskolás szegény gyermekek növelése, s tehe
tetlen öregek segélyzésére fordíttatni kegyesen elrendelte. Minden úrbéri 
telek után tizenkét hold legelőt, a régi temetőhöz három hold, az iskolás 
gyermekek fatenyésztésbeni oktatására 1 hold, a templom iontartására 20 
hold szántóföldet adományozni, s a leánytanitó % telek földjét */, telekre 
fölemelni kegyesen méltóztatott. Kegyeletteljes felekezetet nem tekintő ado
mányozása községünkben minden elfogulatlan egyént meglepett, s örök 
hálára lelkesített. A közös emberiség növelésére nyújtott segédkezet. — Éljen 
boldogul!! 

becses lapja na K : r első 
eddig nem volt iskola 

szerke 
emplen szl 

Nagy Pál, ref. lelkész 
dfthrot írok m e g ön 

űzött t r a t á j helységben még iv ajku nepe 
és mar van. — Van, mert e helység nagy érdemii föl

desura, Szirmay István ur ő nagysága — felfogván a kor- és ritka jó lelke 
intését — létesíté azt, ön maga méretvén ki saját földéből egy szép belső-ház 
helyet, meUé egy holdnyi kertet; e mellett évenként 12 köbölynyi illetőséget 
búzában és rozsban ígért a tanítónak, többi tandija a hallgatóktól jő ki, eresz
ben rom. kath. és óhitú nép növendékeit, oktatandja. Magának cz egyet tartá 
fenn a jó földesúr : hogy csak az ő helybenhagyásával választható a tanitó, 
kitől megkívánja, hogy az magyar legyen. Gatáj községe örökre áldhatja jó 
földesurát, ki közzéjök első hozá be a népnevelés lelki eledelét. Sok illy 
példát a hazában! 

Vidékünkön más nevezetes ujság is van. — A sárospataki, olafei és 
komlóskai és Igy három határok összeszögellésénél egy nevezetes forrást lá
togat régen a vidék különbféle betegségekben sinlő népei; a hely Szarkakút 
nevet visel. Eddig mindenki szabadon fördhetett a forrás vizében — önma
guk által ásott gödrökben, holott a vizet forró téglák által melegítek föl: és 
sok csúz- 8 más nyavalyákban sinlődök tértek meg fölgyógyulva súlyos be
tegségekből. — Most azonban eljött az ideje, hogy a helyre nagyobb gond 
forditassék. 

Csáfolat. A „Vasárnapi Ujság" 32-dik számában „Vidéki hirek" rova
tában közlött eset, nem — mint sokan vélik — Tolcsván történt; hanem, 
miként írva van — „ott, hol Árpád a hős" sat. Azt pedig igen jól tudjuk a 
történetek könyvéből, hol ütött tanyát Árpád másodszor e haza földén. Kü
lönben annyit mondhatok, hogy a gondolatlanúl tett nő a törvény ítélőszéke 
előtt áll. Ezzel sokaknak, kik a dolgot nem elégé érttetek meg, tartoztam; tar
toztam főleg Tolcsvának : mert itt semmi illy eset nem szokott megtörténni. 
— ezzel dicsekedni merek! 

Miskolci. Látta ön Miskolcz vidékét? Körülövezve gazdag szőlőtermő 
bérczekkel, aranykalászt rengő róna, és országszerte ismert Sajó melléki ré
tekkel? ugy-e valóságos földi mennyország! levegője páratlan tiszta, vize ritka 
jóságú.— Al-és felföldnek főközlekedési pontja! . . Ezek szerint itten nyakig 
járnak a boldogságban.'!. . igy kellene, lehetne is, de nem igy van. —Hajdan 
gazdag bérczeinken nectar folyt az arany gerezdekből, még aranyaik mellett 
is megsüvegelték boros gazdáinkat lengyel és porosz atyánkfiái, esak ugy 
nyomta a kincs azt a láda fiát! . . emelkedtek is a hegyoldalakban szebbnél 
szebb borházak, s tátongó pinczeöblök nyújtóztak a kőrétegek között, egy 
illyen rakott pincze fölért egy ócska tót uradalommal, most azonban okos a 
világ, ki ortja a jó bort termő fejt, és ültet oUyat a meUy özönnel adja a lő
rét, ezóta elmaradt az asszu, de eltűntek a jó porosz és lengyel atyafiak is, 

Kiadó-tulajdonos 

beteo- szinü aranyaikkal együtt és veszik a sovány vinkót korcsmárosok po
rosz °áron, és mérik méreg drágán, elpusztultak a virágzó szőlőhegyek, idét
len gyom vette fel magát bennÖk, néhol a javát meg is kaszálják a sovány 
o-azért, soronkint bedüledeztek n gyönyörű borházak, s némellyiknek romjai
ból összetákolt fészer alatt savanyu képpel iszogatja a gazda lelket csigázó 
sovány lőréjét, söt az se szokatlan dolog, hogy pinczéjében pálinkát szörpöl-
getü! dc bezzeg panaszkodik aztán, hogy nem jár jó idő a szőlőre, nincs 
asszu, felfordult a világ, a bor már a kutyának se kell!. . ugyan hol teremne 
asezu olly fürtök között mellyeknek megérlelésére három nyár is alig ele
gendő. — Követendő példaként emelem ki Szabó festesz urat, kinek példány 
szőleje valóságos gyönyörrel tölti el a nézőt, lehetne ebből fajokat szerezni 
nagyon jutányos áron, utasítással is szívesen szolgálna a jó ur, de az itt a 
tom szokás, hogy a sült galamb senki szájába nem akar röpülni. — Szántó
földeinkkel is alig állunk tovább, itt a vetés rendszert még csak hirből se ös-
merik, de nem is akarják, igéző rendetlenségben váltják föl egymást őszi
vetés, zab, kukoricza, köles, napraforgó, csicsóka, burgonya és az ösmeretes 
s nem ösmeretes világnak mindenféle veteményeí, igy aztán a föld a szántó
vető erszényével együtt szép csendesen elsoványodik; és mégis csodálkozik 
a miskolczi ember ha más határban szép vetést lát „no lám ebugatta tótja 
raülyen szép életje van, nem hiába mindég benne lakik." — Gyakran elő áll 
azon eset, hogy midőn a gazda elvet, kenyérnek valóért a piaezra szorul, a 
tetőkön levő földek nagyon természetesen csendes parlagodásban hevernek. 
— „Tagositanunk kellene" mondom többeknek, de kiknek ez óhajtásom 
nyilvánitám egyik se lett többet jó emberem . . . majd bizon, az kellene még, 
no csak az volna még hátra, jó is lenne az urakét kihasítani a javából, száz 
illyen ellenvetésekkel állanak elő, pedig nem ott mutatják a hol fáj nekik, a 
közlegelöt sajnálják, mert most egy pár hold területű földbirtokos, nyugodt 
lélekkél kizavar a közlegelőre 8—10 darab marhát és aztán a túlterhelt pástra 
meg a jó Istenre bízza, hogy egész álló nyáron tartsa ki, majd ő télre eladja, 
meg alsóbb rendű gazdáinknál azon okszerű gazdászati rendszer kapott lábra, 
hogy más véres verejtékkel összerakott élet, rét termését éjszakánként, de fé
nyes nappal is megmentik a hazaszállítás költségétől, felrakják ügyesen és 
elcsikarják még ügyesebben. 

Pedig volna itt már gazdasági egyesület, és mezei rendőrség is, tesz 
is a mit tehet, de megkötött lábakkal nehéz a mezitlábos tolvaj czigánygye-
reket elérni a gyepen, mondom volna gazdasági egyesület, tenne is, de . . . . 
Utólagosan gazdáink szellemi miveltségét azon egyetlen körülmény is tanu-
sitja miként az előkelőbbek házainál is a „miskolczi kalendáriom" az egyedüli 
tanúságos olvasmány. Kappan Tóbiás. 

Déva. A mint látom, Déváról eddig lapjainkban soha semmi emlités 
sem volt; pedig itt is adják magukat olly események elő, mellyek megérdem
lik a közzétételt.Hlyen az is,hogy jelenleg kis városunk kórházzal dicsekszik. 
Valójában községünknek c nemes tette követésre méltó. Vajha minden köz
ségben "a tehetősnek, felesleg valóiknak egy részét odaadnák s kórházat épít
tetnének. — Szomorú eset. Egy férfi a szüreten volt, neje elment húsért, 
otthon hagyá égő tüz mellett négy éves fiát, ez a tüz mellett játszott s meg
gyúlt a köntöse; ekkor kiszaladt az udvarra s ott oltották el a szomszédok; 
de már kéeő volt, mert tizennyolez órai kin után a szegény gyermek meghalt. 

Sp . . . . k János. 
A d o m a . 

— A vásáron egy bieskást észrevett a kereskedő, midőn épen egy da
rab gyolcsát el akará csenni. „Lassan koma!" — mond a kalmár — „azon 
az áron nem adhatom." „ A z ur lássa" — felel a szegény legény — „én meg 
máskép nem vehetem!" — 

Szerkesztői mondaniva lók . 

766. S/atlimarrol. llurotn snnett 
életen, Soknuk csuda, lia szive nem reppen." Ezt a szót 
nem hiszszük hogy „reptd" helyett is alkalmazható lenne 

Egyik igy szól : (a költót) „Kínja kiséri az 
eddigelé repülésre használtuk, 

757. \eptaiiito boldogsága. Hasonló verseket, miket tartalmuknál fogva, bárha 
technikájuk kissé gyönge is, szivesen közölnénk, de az érdemes versiró czéh ide fenn meg-
intete bennüuket törvényesen, hogy ezentúl verseket csak ollyan legényektói vegyünk fel, 
a kik már vándorlásukat bevégezték Pesten egyik kávéházból a másikba s legalább két 
hónapig valamellyik hír- és divatlap műhelyében dolgoztak, s letették a remeket. Azután 
írhatnak gyönge verseket is, de addig nem. 

758. Iram bntyani, stb. Bizony nem adhatók. 
750. Ki- furulya. Jól szól; csak fújja tovább. 
760. V. Sz. Jánosnak. Bemben. Csak te fogadd cl a kinálkozókat akármi 

foltét alatt. 

Utólagos értesítés. 

A hirdetett pályázatok érdemében. 
Hiteles bizonyítványokkal érvényesített tudósítás folytán nyilvánítjuk, 

miszerint a lapjainkban népismertetési ezikkre kitűzött őt arany pályadijt 
elnyert munka szerzőjéül (jeligés levél által akkor meg nem neveztetvén) 
előttünk, maros-vásárhelyi r. c. tanár t. Nagy Imre ur lön felfedezve. 

Pes t , november 4-én 1856. 

A „Vasárnapi ujság'* szerkesztősége. 
Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 

Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerrr es Heckenast, egyetem-uteza 4-dik szám alatt Pesten. 
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