
A , , Vasárnapi ujsac" hetenként egyszer egy nagy negyedrétú iven jelenik meg. 
Előfizetési dij július—decemberig azaz : 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy 

postni uton a „Politikai újdonságokkal" együtt csupán csak 3 M. pp Az előfizetési 
dij a „Vasárnapi ujság" kiadó-hivatalához (egyetemutcza 4. sz.) bérmentve utasítandó. 

R e m é n y i Ede. 
Az angol es franczia journalistika által leggyakrabban, s leg- Két évvel később Hamburgban lépett föl néhány hangver-

nagyobb lelkesedéssel említett nevek egyike kétségkívül az ifju senyben, hol a közönség koszorúkkal és dicséretekkel halmozá e l ; 
Reményié, ki valódi hivatása s művészi ihletsége által képes volt meglátogatá egyszersmind Europn nagyobb városait is, — honnan 
két olly nagy nemzet elis- & aztán Amerikába ment, s 
mérését kivívni. Játékában 
az európai hirü Ernstet fe
lülmúlja, s a közvélemény 
öt Paganini mellé állítja. 
Hegedűje valódi büvszer, 
melylyel nem egyszer al-
tatá el — a zongorák ki
rályát — Lisztet. 

Reményi Ede született 
Miskolczon 1830-dik é v j u -
liushó 17-én. Szülői később 
Egerbe menvén, gyerme
küket az első nevelésben 
ott részesítek. 

A zene iránti elősze
retet már kis korában mu-
tatkozék, s atyja látván 
tehetségét, az egri templom 
első zenészét — Burtimtnu 
Józsefet — szerzé meg mes
teréül. 

Három év múlva, mi
dőn már tanítója semmire 
sem tanitbatá, a bécsi ze
nede tanitvánva lön, hol öt 
évi szakadatlan szorgalom 
és igyekezet után kivívta 
magának az elsőséget, s hol 
a birodalmi herczeg Pulin 
és neje magas pártfogásuk 
alá vevék. Szünideje alatt 
többnyire Egerben adott 
h a n g v e r s e n y e k e t , s az 
egriek büszke önérzettel 
mondják, hogy a világhirü 
hegedűművész városukban 
neveltetett. 

1847-ik évben Székely 
Imre hazánkfiával Parisba 
utazott magát tovább is ki
képezendő. — Ugyanazon év közepén* a londoni „theatre Majesty" 
szinház igazgatója — Balfe, a híres zeneszerző — a nevezett szín
házhoz magányhegedüsül szerzödteté. 

az uj világ lakóit büvölé el 
játékával. 

1850-dik év elején 
visszatért Európába, s mi
után néhány évet töltött 
London és Parisban — Né-
inethonba jött s Wiesba-
denben az akkor égig ma
gasztalt Ernsttel lépett föl 
egy hangversenyben, — 
ámde az ifju művész játéka 
által Ernst háttérbe szorít
tatott. Jóakarói Liszt Fe-
rencznél is bemutaták, ki 
őt gyermekeként megsze
retvén, egy évi oktatás 
után a legjobb útmutatás
sal cs tanácsokkal bocsátá 
el ismét a világba. 

A mult évben bejárta 
Skócziát, s Edinburgban 
és Dublinban a legfénye
sebb diadalt vivá ki ma
gának; az ott lakók nem 
emlékeznek, hogy valaha 
művész illy lelkesedést ké
pes lett volna előidézni. 
— Innen visszatért Lon
donba, hol „solo Violinist 
to her Majesty the Queen 
o f England" lön , melly 
a l e g f é n y e s e b b p o l c z , 
mire csak művész vágyód-
hatik. 

Reményi lángész a szó 
teljes értelmében, s mi va
lóban sokat köszönhetünk 
neki, hogy külfölddel meg-

Reményi Ede. ismerteti eredeti, édesbús 
dalainkat. 

Miud [a haza, mind kedves családja óhajtva várják vissza-
jövetelét. 

A. Tihamér. 



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

(Kol)KU>.) 

Másnap reggel két idegen ur kereste a fogadóst, azt mondták, 
hogy addig el nem fognak menni, a míg vele nem beszélnek. 

János kijött eléjük. Az idegen urak gavalléros külsővel bírtak; 
egyik közülök rögtön előhozta idejövetelük okát, őket a megtáma
dott haszonbérlő küldé ide. 

Kalapos gyanúsan néze rajok.Váljon mit akarhatnak tőle? Ha 
perbe akarják fogni, miért kezdik igy? vagy tán kibékitést, magya
rázatokat akarnak mekisérteni. 

— Ön nemes ember? szólt az egyik idegen Jánoshoz. 
— És ha nem volnék az? 
— Csak maradjunk annál, hogy ön nemes ember; mert a mit 

önnek ajánlani fogunk, az csak nemesek között szokásos; nem pa
rasztoknak való. Ön Korbás urat durva módon megbántotta, ez 
elégtételt kivan, és önnek meg kell vele verekedni. 

Az urak azt várták, hogy ez a falusi ember majd elsápad ezen 
ajánlatra, s mennyire elbámultak, a inint János e helyett összeszo-
ritá ökleit s egy lépést közelebb lépett hozzájuk; ugy villogtak a 
szemei, mint egy roszul sebzett vadállaté.^ 

— Én velem akar ö megverekedni? En velem? Szemközt akar 
velem állni és fegyvert akar adni a kezembe,a mivel öt megöljem? 
Uraim, önök engem boldoggá tettek. Egész éjjel nem aludtain, min
dig azon járt az eszein, mint ölhetném meg azt az embert, s most 
önkényt jő elém és azt mondja : jerünk : verekedjünk! Megyek 
uraim. Akármelly pillanatban, akárminö fegyverrel, akármi fölté
tel alatt; ha kívánják, hogy három lépésről lőjünk egymásra, én rá 
állok, ha kardot adnak kezünkbe, elfogadom, és ha késsel kell vív
nunk, arra is rá állok. Tegyék mennél elébb. 

A z idegen urak meg voltak lépetve a közrendű ember elszánt
sága által. Röviden tudatták vele, hogy egy óra múlva menjen ki 
az erdőbe a bükkös patak forrásához; ott megtudja a többit. Azzal 
vissza mentek Korbáshoz a kastélyba. 

Bertalan épen a reggeli isteni tiszteletből tért vissza, s elgon
dolkozva ment lakására haza; az ajtóban Czenczi néni várta, a ki
nek mindent látni,tudni kellett; az hevenyében tudősitá,hogy épén" 
most IáHa Kalapos Jánost egyedül menni az erdőbe s utána néhány 
perczczel Korbás urat, meg két ismeretlent, ott aligha valami rosz 
nem történik. 

Bertalan megdöbbent e szókra, de nem válaszolt rá semmit; 
hanem egyenesen az erdő felé vette útját. Czenczi néni utána né
zett, a míg láthatta s azután, hogy az erdőben eltűnt ö is, minden 
perezben kiszaladt az ajtóba, eléje nézni, ha nem jön-e még vissza? 

A lelkész kettőztetett sietséggel iparkodott az erdőt elérni, 
mert Czenczi néni utasitá. Sejtette jó l , hogy mi van készülőben s 
megakarta azt akadályozni. Az urak köpenybe voltak burkolózva, 
monda az öreg néni. Bizonyosan fegyvert rejtettek alatta. 

Az erdőbe érve, hallgatóznia kellett, hogy ha valami neszről 
megtudhatná, merre mehettek? Mintha valami j ó angyal súgta 
volna szivébe, hogy a patak mentét kövesse. Egyszer azután a pa
tak melletti homokban lábnyomok tűntek elé, a finom városi csiz
mák nyomairól bizonyosan tudhatá, hogy ezek azok, a kiket keres. 

Most még jobban sietett. A lábnyomok végre félretértek a for
rástól, s a mint itt megállt ;i lelkész, hogy körül tekintsen; nem 
messze az erdő sürüjébeu lassú dormögés tkezde hallani, mínt mi
kor férfiak beszélnek halk hangon. 

Szívdobogva közeledett arra. Egy szép kis pázsitos tér volt 
ott az erdőben, köröskörül vad rózsa és hólyagfa bokrokkal; óriási 
vén bükkfák terjesztek ki fölötte sötét zöld sátoraikat, az egyik 
vén fa derekát egészen behálózta az örökzöld repkény s a sürü 
lomb között ott volt egy kis madárfészek; abban ugy etette apró 
kis fiait a hűséges anyamadárka, mig a hím egy vékony ágon him
bálózva, dalolt neki mindenféle szépet. 

E repkéuyes fa oldalánál, ez éneklő madárkának fészke alatt, 
ott állt János, kezében felemelt pisztolylyal; tiz lépésnyi távolban 
előtte, Korbás. Mind a ketten egymásra szegzén szemeiket a fel
emelt pisztolyok csövein végig nézve. A segédek a fák mögött áll
tak, az egyik felemelé kezeit, hogy esuttantással jelt adjon a lövésre. 

Nem ért rá; mert Bertalan egy pillanat alatt ott termett kö
zöttük. Odaállt a küzdtérre a kettő közé, a két felemelt pisztoly 
közé, az ö teste választá el őket egymástól. 

Mind a négyen boszusan kiáltanak fel! Mi hozza ezt i d e ? 
— E rémületes tett nem fog megtörténhetni; lihegé Bertalan 

fáradságtól és belső izgalomtól eltikkadva. Önök nem tudják, mit 
cselekesznek? Menjenek haza! Én megtiltom önöknek a vívást, és 
meg fogom azt gátolni! 

János szelíden, de szilárdul válaszolt neki. 
— Hagyd ezt mi ránk uram. Hiába gátolod meg most, mert 

holnap véghez viszszük, ha ma nem lehet. S ha ő eltávozik akkor 
én fogom öt felkeresni. De meg kell halni, vagy neki, vagy nekem. 

* — Egymás keze által! őrjöngő, ö testvéred férje. Sógorod. 
— Nekem! kiálta felJános, kimondhatlan dühvul.Nem tudott 

többet mondani. 
Bertalan most a segédekhez fordult. 
— Uraim, hogy engedhetnek meg önök párbajt illy közeli ro

konok között? 
— Ejh,ez nem házasság: tisztelendő uram; gunyolódék az egyik 

e szóra. 
János akkor megfogta a lelkész kezét s igy szólt : 
— Te azt mondád, hogy ez ember nekem rokonom. En elmon

dom neked, hogy micsoda rokonom nekem ö ? és ha azt meghallot
tad, és akkor is azt mondod,hogy ne vívjak vele,nem v ívok: hanem 
akkor egyenesen föbelövöm magamat, mert ugy én vagyok a bű
nös : ugy én követtem el azt a bűnt, a miért egy embernek meg 
kell halni.Te tudod a körülményeket, a mik között szegény húgom 
kezét adta ezen embernek. Feláldozta magát érettem, hogy pénzt 
kölcsönözzön számomra. Oh, ha tudta volna mit cselekszik ? Oh, 
miért nem mondtad akkor esak egy szóval, hogy ez gyalázatos, alá
való tett tőlem, feláldozni testvéremet, az én szép, ártatlan leány
kámat azért, hogy magamnak j ó dolgom legyen; és én elmentem 
volna szolgálni, elmentem volna koldulni inkább, hogy sem ezt 
elfogadjam. Im lásd, mi történt most. Ez ember itt nem azért vette 
el testvéremet, hogy szeresse, hanem azért, hogy eladja! Férfi ez 
itt? az én húgom férje? nem igaz; egy nyomorult iparlovag, egy 
kerítő, a ki a férj tisztességes nevét eladta nyomorult pénzért egy 
nagy urnák, s nőül vett egy ártatlan gyermeket, hogy elvegye őt 
becsületes oltalmazóitól. 

Bertalan összeborzadt, a mint lassankint érteni kezdé a dolgot. 
János hevesen folytatá : 
— Júlia a legelső napokban már sírva panaszlá nekem, hogy 

Endrelfy, ki házamnál nem férhetett hozzá, férje házánál minden
napos látogató. Ö elmondott férjének mindent, és a férj mosolygott 
rajta. Endrefly tolakodó, erőszakos kezdett lenni, ö panaszt tett 
férjénél, és az bohóságnak nevezte az egészet. Végre Júlia ki-
mondá neki, hogy ö meg tudja őrizni tiszta erényét, ha a férj nem 
törődik is azzal, s a csábító előtt bezárja az ajtót. Ekkor : oh uram, 
hallod-e ezt? ekkor kimondá neki a férj, hogy ök minden gazdag
ságukat a csábitónak köszönhetik, hogy ez csak azért adott neki 
birtokot, pénzt, hogy vegye nőül a leányt, s azontúl — ne legyen 
több gondja reá, s a nekem kölcsönzött pénz sem egyéb, mint az ö 
g y alázatának bündíja! A n ö éjnek Oszakáján futott el férje házától, 
midőn ezt megtudta, futott hozzám egyetlen védelmezőjéhez, egyet
len megrontójához. Most mond ki : vívjak-e hát ezzel az emberrel 
itt? vagy egyszerűen főbe lőjem magam? mert egyik kettőnk 
közül felel a magas mennyekben azért az ártatlan lélekért, a ki a 
kárhozatnak van adva 

Bertalan arcza ollyan lett e szavak alatt, mint a halál. Eleinte 
szó sem jött ajkára, a mint ezeket meghallá; csak nézett merően 
Júlia férjére s azután lassan felemelé kezét az éghez és megrázta 
azt átokterhes mozdulattal. 

— Vz Isten hozzon te rád ítéletet! Fekügyék rajtad a te bű
nöd súlya, nehezebben mint maga a sírdomb. Kihívtad azUr Istent 
magad ellen, állj előtte még ebben az órában, és adj számot arról, a 
mit itt cselekvél. Én megátkozlak téged az életben és a halálban, 
és senki le nem veszi azt rólad soha. A mint elveted magadtól az 
Isten kegyelmét,ugy vessen Ö el tégedet magától! A mint eladtad 
hűséges társadat, ugy légy eladva mindenkitől ezen és a másvilá
gon, s ha egy elejtett fillér, ha egy kicseppent köny megválthatna 
téged, azt a fillért, azt a könyet el ne ejtse senki! Üldözzön a gya
lázat a sirba, forduljon el fejfádtól utálattál a ki meglátja, s ne le
gyen senki, a \ \ megsirasson; mert a mit te cselekedtél, azt nem 
tette férfi soha. Most elhagylak benneteket. Tegyétek, a mit Isten 
parancsol veletek. Emeld fel pisztolyodat. És gondolj reá, midőn 
czélba nézessz, hogy az a reszketés, a mi karodat elállja, nem más, 



hanem az Űr Istennek rettentő lehellette rajtad. Tegyétek, a mit 
akartok. 

A lelkész félrevonult. A megátkozott férfi sápadt volt, és ar
cza elváltozott. Háromszor emelé fel fegyverét és keze ugy resz
ketett, hogy nem birt czélozni vele. Az irtózatos átok, a felfedett 
bűntudat ellen nem birta védeni magát; a felháborított Isten le
törte lelkének daczolő erejét; harmadszor kiejté kezéből a pisztolyt 
s odarohant János lábaihoz és megragadta annak kezét, töredelme
sen rebegve : „bocsáss meg, bocsáss meg!" 

— tín bocsássak meg neked ? kérdé az elcsodálkozva. Minek 
kellene akkor történni ? 

- - Ezentúl hü férje leszek testvérednek, a millyen nem vol
tam. Szeretni fogom öt és védelmezni mindenki ellen. Visszaadom 
Endreffynek mind azt, a mit ez átkozott alkuban adott, s élek ve
letek szegényül, és elfeledve. Hiszen látod, hogy a világba ugy 
sem térhetnék többé vissza ülyen vallomás után. Ezen urak elfog
ják beszélni, hogyan viseltem itt magamat, hogy kértem bocsána
tot tőled, s ez engem örökre száműz a régi világból. 

A segédek valóban gúnyosan mosolyogtak. 
János ingadozott keserűségében, mig Bertalan küzbejárult s 

a két ellenfél kezeit egymásba szoritá; Korbás a Mindenhatóra 
esküdött, hogy nejét ezentúl mindennél többre fogja becsülni s 
iparkodik, hogy megérdemelje szeretetét. 

János lassankint odalágyult, hogy megölelte öt : kérte, hogy 
vegye el mindenét, csak becsületét hagyja meg, azt őrizze meg, és 
ezen a szón ugy el tudott sírni mind a két férfi. 

Bertalan pedig felemelt kezekkel adott hálát az égnek e vég
zetért : a holott nagyobb az öröm egy megtért bűnösön, mint ki-
lenczven igaz felett, a kik sohasem vétkezének. 

Korbás és János odautasiták a két segédet, hogy mindent 
elmondhatnak Endreffy urnák, a mit láttak : a kölcsönadott tíz
ezer forintot vissza fogják neki adni, és azután majd elmennek 
együtt valamerre, a hol nem fogja hírüket hallani többé. 

Bertalanra még egy magasztos feladat várt ezután: kibékíteni 
a megkeserített nőt megtérő férjével. Szivet rázó szavai véghez 
vitték ezt a munkát is. Júlia kibékült férjével, engesztelődve nyujtá 
neki kezét. 

Es a lelkész ollyan boldogan tért vissza kisded hajiokába; a 
hol pedig nem várt reá sem uri kényelem, sem hatalom, sem a bol
dog házi élet mosolygó édes arcza. Az ö kincsei, az ö boldogsága 
egy boldogabb élet számára voltak gyűjtögetve. (w#*»»V4 

Itab vagyok én . . . 
( N é p d a l . ) 

Rab vagyok én mostanában 
Mint madár a kalitkában . . . 
Kirepülnék de nem lehet 
Szép szabadság Isten veled! 

Lelkem érez forró vágyat, 
Es vergődve küzd utáunad . . . 
De megjárom keservesen, 
Nem lelek rést, s visszaesem! — 

Aranyidő, gyermekségem, 
Elillantál tőlem résen . . . 
Akkor szálltam én szabadon 
Mint madár a zöld ágakon ! 

,Hazátok van, szép gazdag és dicső, 
Ámde jöhet, s fog jöni kor s idő : 
Midőn a nép, melly c földön marad, 
Visszavonó pártérdekre szakad, — 
S felzúduland majd akkor eUene, 
EUenségi végetlen serege, — 
Midiin ez ajk, már akkor nem leazen : 

Ki lesz akkor jelen ?• . . . 

Ekként beszélt népéhez az atya, 
Jósszemekkcl a ki látott vala. 
S szemeikben könyekkel hallgnták 
Hős atyjukat a bős fiak s apák; 
Figyelt reá s szavára föld s az ég 
S népén végig tekintve szóin még: — 
— ,Ki lesz jelen ? ! . . . én látok egy kezet 

Ott a felhők felett.' — 

.Ki irányt ad a nyílnak röptiben, 
Hatalma-, úr szárazon és vizén, 
A ki útat mutatott és határt, — 
Ki bujdosó népével velejárt, 
Es elhozá sok küzdés közt ide, 
Abban legyen bizalma és hite, 
Árpád vagy a magyarok Istene, 

Te léssz akkor vele!' 

Végzé a szót és megérték szavát, 
Tengermoraj éltette a hazát, — 
S az Isten ki magyarrá kenetett 
Mai nap is, viseli e nevet. 
Es él a nép melly ezredéven át 
Kiválasztott saját Istent imád; 
Láthatlan, de feletted függ a kar, 

Imádkozzál magyar! 
V. 

Kender. len. gyapjn-1'onás-szovés-festés. 
iV.f . . ) 

E víg kornak vége, vége . . . 
Röpke szárnyam ki van tépve; 
Vagy legalább kötve vagyon, 
S megszorítva szörnyű nagyon! 

Szabadulást e kötelek 
Alól vájjon mikor lelek? . . 
Kötelek : a tengerbajok 
Mellyek alatt éltem sajog! 

Pusztaszer. 

Losonczy. 

Vándor! megállj; — tedd lekíssé botod. 
Nem érzed-e szived miként dobog?.. . 
A lélek itt sír nevet és örül, 
Őseinknek szelleme leng körül. 
Melly elterül előttünk n határ, — 
Hol a szellő nyögve és sírva jár, 
Szent emlékek imádandó helye 

Pusztaszer a neve. 

Itt jártuk ők. honszerző őseink; — 
Kicsordulnak nevökre könyeink. 
Nagy munka volt, mellyet itt végeze 
Árpád «rŐ8 honalkotó keze. 
— Futott Zalán, s vértől pirosla még 
A harezmezőn Alpár felett az ég : 
Midőn a hős s d i a d a l m a - hada. 

Ide gyűltek vala. ' 

A hét törzsök, a nemzet hét feje, 
Törvényt szabni gyülekeztek ide. 
Melly a rónán magasuk hét halom, 
A hét törzsök foglalt helyet azon; 
S mig Árpádból a törvény lelke szólt: 
Eskü gyanánt a hat hős vére folyt — 
Hogy mit hoztak szabadon és önként, 

Tisztelik a törvényt. 

— ,Melly fajotok vérén szereztetett 
Szent örökül hagyom e hont nektek.' — 
Szólott Árpád —s merre csillag látszik, 
Kárpátoktól Bolgár-Fehérvárig, — 
Zengett a kürt, Lehelnek kürt szava. 
Hirdetni bogy kikiizdve a haza. — 
S mig Árpádnak egy unokája lesz : 

Arpáil hazája ez. 

V. Czikk : A szövelek siiooyouuUtról. 
(Per?oz szerint.) 

Annak, ki a len-, kender-, gyapjú-és gyapot-kelméken különféle szinala-
kokat akar előállítani, nem csak az azokhoz rokonos szinek vegyitését s 
készítését kell tudnia, hanem azon sajátszerű művészetben, melly a minta
lapok vagy hengerek kimetszéséhez szükséges, nem utósó ügyességgel s íz
lettel kell bírnia. 

Csak nem régen is, mi különbség sem volt azon eljárás közt, mellyet 
művészeink a papiron teendő fa- és réznyomatok előállítása végett tettek, és 
ama működés közt, melly által a szövetek virágai szineztettek. 

Epen esak ugy kellett ezeknek és kell most is sok esetben a dombor 
cs vésett metszés tudományát érteniük s gyakorlaniok. De természetesen 
nem győzvén napi fogyasztásunk ezikkeit egyenkint mázolgatni, vagy a ne
hezen kimetszett réz-és falapokat, réz-és fa-hengereket és pedig dombor és 
vésett rajzaik szerint külön-külön bekenegetni s a szövetekhez nyomogatni, 
kényszerülve lőn az ember, hogy egy tökélyesb működési modort találjon fel, 
8 mert a mit ösztönszerűleg keres, nem kell hiába keresnie, feltalálta a henge
rek általi színnyomás mesterségét. 

A A a földhez erősitett fa-ge
rendák. B öntött vasból készült 
„nyomó" henger. G emeltyű, melly 
által e hengert szorosbbá tehetjük. 
í' metszett henger a kellő rnjzala-
kokkal. D festék-keverö henger, melly 
egyik oldalával az / teknőben forog
ván a festéket fölszedi s igy C-nek 
folytonosan nyújtja. L emeltyű, 
mellynél fogva 11 teknőt elvettetjük 
vagy visszacreszthetjük. i és n fa
csavarok, mellyeknél fogva e teknőt 
fölebb s alább emelhetjük. E-F 
törlő készület, melly a henger két 
oldalával érintkezésbe tehető, hogy 
a C hengerről mindazon festéket le
törölje, melly am.ak véseteibe be 
ne:n nyomult. 

Ezen egyszerű gép helyett, 
melly e találmánynak első mintája, 
most már sokféleképen összealkal-
mazgatnak 4, 5, 6, mintáző-hengert, 
mellyckhez külön-külön festékes edények alkalmaztatván, más-más alakú s 
színezetű nyomatokat tesznek n köztök átesuvnrgó szövetre, de az alapelv, 
melly szerint működnek, mindig ugyanaz. 

Természetcsen, valódi művészetet illetőleg, metsző-müvészetet csak amin
tázó hengerek rajzának fogalmazása, s kivitele igényel, mert a működést gépek 
által ia megtehetjük, kiváltképen a színezet megadását azon sajátszerű talál
mánynál fogva, miszerint a festék-tartó reknöbe több színeket tehetünk egy-
egy vékony kártyával elválasztva, mellyek valódi szivarrány?zcrüleg olvad-

ft/ : .« — 



nak a festő hengeren egymásba végleteiken, olly tökélyre vitték már gé
peink, millyenre szabad kézzel vinni nem lehet. 

Ezen szinnyomó-gép által nyervén meg a szövetek azon divatszerüséget, 
mellyet népeink olly drágán fizetnek, illő, hogy a legjobban sikerült végeket 
válogassuk c czélra, sőt, hogy művészetünk azon mindenféle pelyhek, csőm-
bókok stb. által, mellyek a szövés után még rajta maradtak hátrálva ne lé
gyen, szükséges, mint mindenik vásárra bocsátott szövetnél Courlier kefélő s 
nyiró eszközeivel azoknak minden csomósabb szálait föltépnünk s egyenlőre 
nyirnunk, sőt hol ezen eléidézett szőr alkalmatlan, azt pörkölés és lángolás 
által, melly bizonyos hév fokig melegített rézhengereni átcsuztatásból vagy 
gáz-láng feletti átreppentésből áll, szinnyomati műtétünkre alkalmasbakká 
tennünk. 

Ezen szinnyomó-gép hengeréhez sokkal sűrűbb fcstanyagot kell készí
tenünk, mint az elöbbeni czikkben elősorolvák. Es pedig figyelemmel kell 
lennünk a hőmérsékre, mellyet a sűrítő anyag igényel, a színanyag befogadó 
képessegére; a süritő anyag színére; s azon változatra, melly összetételük 
által származik, mellyet csak hosszas s figyelmes gyakorlat által vihetünk 
tökélyre. 

Átalában I. litre szin-süritéshez 150 — 170 grann. keményítőt vagy 
finom lisztet, 500—800 grann. pörkölt keményítőt. 280—350gr.senegnli'gtini-
mit, 25—35 tragant gummit (baktüvés mézgát), 70. gr. arábiai gummit kell 
számitanunk. 

NémeUy esetben czélszerü a pipa agyag, kocsonya, s nádezukor ülepet. 

I. L e k ö t ő s z e r e k á l t a l i s z i n n y o n i a t o k . 

Mint föntebb említők, mindig figyelemmel kell lennünk a szövetek és 
festékek közti rokonság
vagy rokontalanságra. 

Midőn tehát a festéke
ket czélszerüen kiválogatva 
sűrítettük meg az eműtett 
anyagokkal, azok a szövet 
szálaival bensőleg egyesül
nek ; ezek pedig, mert ösz-
szefüggésök csupán külső 
tapadás, kellő hőségü szap
pan, és savanyos fördők ál
tal elvétetnek, melly mű
téteit szinemelésnck ne
vezzük. 

De nem csupán a sűrí-
tök szennyezik el a szöve
teknek adandó szineket. A 
timany és vas-éleg, vize-
nyek, mellyek által a re-
pülékenyebb Bzineket le
kötöttük, s némelly más 
szennyes szerek ís tapad
tak a szövetekhez műté
tünk alatt. 

Nincs könnyebb, mint 
a jól kifehérített szövetre 
külön szineket tennünk. 
Legfolcbb csak arra kell 
figyelnünk, hogy ollyano-
kat ne tegyünk össze, 
mellyek egymást megsemmisítik. — Már alaposabb ismeretét igénylik a fes
tékek egymáson előhozandó hatályának azon virágok, mellyeket egy vala
melly színnel bevont szöveten, ezen szint megsemmisítvén, vagy elváltoztat
ván, hozunk elő. 

Azon szövetekre, mellyeket valamelly fölvett alapszínnel bevontunk, 
pl. a török-veres, esak későbbi etetés által lehet mintarajzokut kihoznunk, 
hanem előlegesen is tehetünk rajok bizonyos tapaszokat, (rezerve), mellyek 
alatt az alap fehér szín megmaradván, miután a kellő festékkel bevontuk, 
ezen mázból kimossuk, s ekkor adjuk meg a még hiányzó vonalokat. 

Midőn timannyal. vagy vasacscsal, vagy ezen két lekötő szerrel együtt 
vontunk be valamelly szövetet, s az úgy nevezett bolhaszint akarjuk eléálli-
tani, akár czitromsavanynyal, akár sóska savanynyal, vagy mindezeket össze 
kevervén, kellő szinváltozatot idézhetünk az alapon elő. 

Attilában, midőn a szövetnek mindazon festéket megadtuk, mellyből 
kiyánatunk szerint kiválaszthatja s lekötheti a mintához kellőket, még sok 
mindenféle fördőn kell átmenniük, hogy ezeknek a kellő árnyéklatot megad
juk, s a fölösleg színanyagokat tőlük elvegyük. 

Bármelly színnek is találhatván ellenkezőjét, meUy azt megsemraisitsc. 
s a szövetnek eredeti fehér szinét mintaalakokban kitüntesse, jogszerű váltó--
zatokat állithatunk elő a már befestett szöveteken ia, például fekete szöveten 
fehér virágokat. 

1) 8 litre timany, 6—8 ütre vasacs fényié 1. kii. lekötő szerbe áztatjuk 
a szövetet azután megszárittatik s czitrom-savanynyal nyomatnak reá a kellő 
minták. 

A paprika- (török) veres szöveten pedig sárga, kék és fehér minta ala
kokat idézhetünk elő ha a borkősavhoz ónsavat, (vagy berlini kéket) vegyi
tünk. Ezek lerontják az alapszint és maguk ülnek helyébe. 

Uyulai 

M M . tiaulthier, de Claubry és I'crsoz 1826-ban az u. n. „Grarancine" 
festéket találták fel, mellyet a buzérból (garance) készítenek kénsavanyos 
vizben a vízgőz hozzájániltával. Ehhez legkevesb pepecselés kell, mert színe 
egy korpafördő által is kellő ellevenségü. 

A festeny (chrom) bár nem szerves anyag, az eddigiekhez hasonos mo
dorban kezeltetik. Ugyanis : a festeny sárga és narancs szineit ónaavany ál
tal kötjük le s gyenge égvényes fürdő által emeljük a kellő szinre 

II. L e k ö t ő s z e r e k n é l k ü l i s z í n n y o m a t o k . 

Némelly szinek, mint tudjuk, könnyen tapadnak a szövetekhez, de köny-
nven is elhagyják, hacsak le nem köttetnek. 

A velök bánás tehát az előbbiektől csak annyiban különböző a mennyi
ben azoknál előbb a kötő szert, s aztán adtuk a szint, itt pedig forditva mű
ködünk. Az indigó, mint föntebb említettük, ha lugsóval, hamuzsirral, mész
szel stb., inelly mohón igényli az élenyt vegyittetik, elveszti kék szinét. Ezen 
szinetlen anyaggal festvén be a szövetet, ha tv szabad légre kiteszszük, szinét 
állandőhig e teljesen vissza nyerendi. 

Az indigóval egészen bevont alapú szöveten sóskn savanynyal mintavi
rágokat hozhatunk elő. 

A sárga és kék szinek vegyítése által zöld szín áll elő, a szövet előbb 
egészen kékre festetvén egy lekötő fürdőbe eresztetik. Azután megszárittatván 
olvasztó nvomatot adunk. Midőn az olvasztó szer hatását megtette, forró für
dőbe krétát adunk, ezután kimossuk s annak rendé szerint gubacssavba fü
röszt vén, előáll a kívánt züldszin. 

Ha indigó ónsóval, vagy valamelly timanyos étető szerrel jő össze e gu
bacssavba mártatík. sötét zökhwint adand. 

III. A s z i n n y o n t ti
t o k n a k g ő z á l t a l i 

_ l e k ö t é s e . 

'~j£&UjűSE?~ ímmt, l'ersoz egyik munkájá-
U-iJf iejjff lE*.- ban a z o n meggyőződést 

nyüvánitá, miszerint „nem 
volna lehetlcn némelly szí
nes m á z a k a t készíteni, 
mellyeket feloldván eczet-
savány, sóskasavany, vagy 
gübacssavban, előbb a szö
vetre alkalmaztatnának 3 
aztán gőz által köttetnének 
le.' - — Es alig nyüvánitá 
e szavakat, mar megjelent 
a találmány. 

A szövetet, mellyet igy 
akarunk kezelni, ónolva-
dékba mártjuk, hogy an
nak szálai annál inkább 
szomjazzák a festő színeket. 
Ekkor színnyomatokat te
szünk reá, cochenille, ber
zseny santal , sárga eper
fa, sárga cser, perzsa szö-
•nöres, caehon akác, s. t. 
effélékből. A szövet-anya
gokhoz képest égvényes 
vagy zinolvadékot adunk 

lekötiiszerül kellő süritő anyagokkal. Szokás szerint teszszük meg a színnyo
matokat, ekkor következik a gőz általi lekötés. 

Felakasztjuk végszámra szobákban vagy nagyobb edényekben a szöve
teket, vagy előbb csak gőzfürdőbe mártogatjuk, vagy azokhoz készített hen
gereken forgatva a gőz hatályának folyvást kiteszszük, vagy egy lyukacsos 
hengerre csavargathatjuk, mellyből a gőz átjárja,a gőz magas hévmérséke elő
segíti az összeköttetést, i Ihárítja annak akadályát, nedvessége által kiűzvén 
az eczetsavanyos és vizenyes halvány részeket. Teljes erejében adhatjuk cz ál
tal a franczia kék szint az indigó 8 carmin által. 

Egyik előnye ezen modornak, hogy a szineket tisztán tehetjük egymás 
mellé, mindenféle szövetekre mindenféle festékekből. 

VI. Czikk. 
Előmutattuk az iparüzlet előnyeit, szükséges voltát szellemi és anyagi 

jobblétünkre. Hatalmasan kiáltoz napi szükségletünk a len- és kender s gyapjú-
gyártás iparáért. Előmutattuk, milly kevés értékű anyagból milly nagy érté
ket lehet alakitanunk. 

Előmutattuk a kezelési módot, mellynek alapján iparüzletünket véget
lenül fejthetjük, s tehetségünket arányosan kamatoztathatjuk. Előmutattuk, 
milly eszközök, milly kevés értékű anyagok kellenek arra, hogy divatszerüvé 
alakíttassanak a hitvány pamutbogyók gyenge fonalszálai is. 

Itt tehát az ideje, hogy megkíméljük ama müveit hatalmas népeket ezen 
bár önszemünk előtt nagy becsű műtételektől, mellyeknek világszertei ha
tályukat köszönhetik, dc eddigi nézeteink szerint lealázó szennyes életmód
tól, melly nem mindenkinek „illik". 

Itt az ideje hogy napi fogyasztásainkat már ugy sem győzvén nyájaink 
örzetése, fejetcse. nyiretése, s földeink fölösleg termése úrias jövedelmeiből 



fódözni, hogy önmagunk lássunk az iparüzlethcz, mil ly megadóztat minden 
családot, családtagot, tetazvágyaival, hiúságával s fényűzésével aránylagosan 

Itt az ideje, hogy a tény terére lépjünk, s önmagunknak adjuk meg az 
anyagi jóllétet, mellyet más kezektől szoktunk várni. S hogy összerakván 
filléreiket azok, kiknek az ipar czikkek napi fogyasztásaik, és a vállalat élire 
állván azok, kiknek a fényűzés rangúk szerinti, ne küldözgessük 100 meg 100 
mérföluyi távol gyárak táplálására pénzünket, mellyet kiadnunk létszüksé
günk igényli, hanem itt helyben elégítsék ki bővebben, jobban s olcsóbban 
igényeiket és övék legyen a haszon és dicsőség, mellyet eddig a nyugati tar
tományok élveztek. Itt az idő, hogy tanuljon, dolgozzék, foglalkozzék kiki 
saját tehetsége szerint, s igy termeljünk, fonjunk, szőjünk, és müveinknek fes
tés által forgalmi becsét is megadjuk mert hazánkban ezen iparágnál szüksé-
gesb nincs, ennek ismerésénél és gyakorlásánál sürgősb és nagyobb teen
dőnk nincs. 

Előre tehát a kender-, len-és gyapjú termeléssel, s azoknak fonása, szö
vése és feategetésévcl!!! 

(pynlai vár és kastély. 

Ha az úgynevezett sarkadi borzasztó töltésen baj nélkül Gyula 
alá vergödhetik az ember fia, távolról szemébe tűnik a régi hires 
Gyulai vár egyik agg bástyája — kalap nélkül állva j ó időben, bösz 
viharban mint egy vén koldus — s közel hozzá a vár hajdani terü
letének egyik részén a jelen század elejekori Ízlésben épült vár
kastély büszkén ragyogó rézkúpja 
az ujabb kastély egy 
kertté alakított nagy 
udvar két szélső pont
ján alig 400 lépésnyire 
szemközt áilnak egy
mással, de egymást 
nem üdvözölhetik ro
kon pillantással, — kö
zéjük rakott az irigy 
építész egy nagy grófi 
istállót; kár! — hadd 
bámultak volna egy
másra; — az enyészet
nek átadott öreg — 
v i s s z a g o n d o l v a az 
alatta vitt s falai se
bei közt gyakran visz-
szatorolt harcz — til
sakra, —hadban edzett 
vitéz lakóira, aligha 
büszkébben min emel
hetné föl kopasz fejét 
— mint inkább a laká-
lyosság s a fényűzéssel 
határos kényelem vé
gett ofla rakott uno
kája.— E kastélya vár
udvar nyugati részén 

szolgáló trivial danái fülhasitö lármája közben surolgatju a seres 
kancsókat; — a nagy terem, hol 3 0 0 év előtt Keledi István, Zichy 
György, Serényi Miklós, a kora ifjúságban hős halállal kimúlt ö s i 
Gáspár stb. Pertaf basa 40,000-nyi vivó hada ellen a 2600-ra alig 
menő várörséggel eszközlendö éjji kirohanásokon tanakodtak,most 
apró szobácskákra szakgatva paródiája a régi nagyságnak, büszke
ségnek — Nagyot sóhajt illyenkor a múltban élő magyar ember, 
s kárhoztatja magában Kerecsényit, - miért nem tudott e várnak 
hős Zrínyije lenni, dúlatta volna e várat egészen rommá, temette 
volna magát, s társait a romok alá inkább, mint e hősien harczolt 
várőrséget a szavát tartani nem szokott török által felkonczoltatni 
engedje, s magát a hegyes szegekkel bevert hordó-, vagy selyem
zsineg általi dicstelen halálnak adja. — A képen látszó magas 
bástya meglehetősen ép, jelenleg magtárul használtatik; — a v a r 
sánczai s a körül folyó mély árok. mellyben a fehér Körös beszakít
ható vol t , még megvannak, s mutatják az ősi vár eredeti kiterje
dését, fíihari. 

áll, jól rendezett s elég tisztán tartott angol kert környezi, benne a 
fehérKörös egy ága szigetet alkot, hol egy regényes helyen levő kút 
a legjobb ivó vizet adja Gyulának; a tágas üvegházba a derék öreg 
kertész több üveg alá valót is rakhatna; — e kert mellett van a 
vadas kert, mellynek gyönyörű vadgesztenye s száz éves kőrösfái 
árnyában pár év előtt számos dámvad tanyázott. — most már a 
csorda nagyobb része lelövetett, — e vadas kert mellett van az igen 
szép és derék lovagló iskola. — A z ös várnak meglevő maradványa 
kis részét teheti az eredetinek, s ugy látszik, hogy a belső vár ma
radt meg az enyészettől; —- néhány év előtt a békesmegyei fegyen-
ezek egy része itt őriztetett s ez lehetett oka. hogy a nagy is
tálló a vár s kastély közé emeltetett; — most sörházzá alakult Ke-
recsényi László hajdani büszke laka, külfalain meglátszanak a 
török ágyúk pusztító nyomai, sok kisebb-nagyobb golyó a falba 
vakolva rozsdádzik, de tömör - egy öl szélességű falai még 
sokáig daczolhatnak a legkitartóbb ellenséggel — az i d ő v e l . — A z 
alacsonynyá vált kapun bemenve, hosszúkás udvarra lép az ember, 
övezve emeletes lakokkal, sok szobái épségben vannak; mindjárt 
ott van jobbra a régi várnagyok szobája, csakhogy hol hajdan 
Kerecsényi Judith — a szép Báthory Erzsébetnek szebb leánya — 
a lenyugvó nap sugarain merengett, vagy téli estvén rokkája pergő 
kereke mellett nemzeti dalait hangoztató — ott most pozsgás karu 

A vitéz székely nemzet ismertetése. 
Irta NAGY IMRE, t.nír. 

A kereskedéstől kinek módja is lenne benne idegen, mert bal-
A régi vár maradványa, s| ítélettel van elfogulva az iránt, tínuin lopásnál többre nembecsüli a 

megveti. Mü iparos és 
kereskedőnek a z é r t 
nem neveli a székely 
gyermekét; mert sze
rinte a müiparosság-
nál: henyélést,korhely-
séget, dologkerülést, ti 
kereskedésnél pedig : 
csalás mesterségét ta
milja. Szerintük csak 
a földmivelés dolog, 
meg a kebelbéli kifej
letlen állapotban lévő 
iparágak, mellyek ma 
is ugy űzetnek, mint 
a megkezdéskor. Any-
nyíra elszaporodtak, 
hogy többfelé már nem 
oszthatják szalagnyi 
földeiket, s még sezn 
látnak más életmód 
után, mint, hogy nap
számban a szegény a 
vagyonosabbnak dol
gozzék és abból fedez
ze maga s c s a l á d j a 
szükségeit. 

Különbféle ipar
á g a k azon k i f e j l e t h-n állapotban, mellyben megkezdődtek ma is 
űzetnek. Némely vidéken meszet égetnek, másban cserép edé
nveket készifenek, harmadikban deszkát, zsindelyt vágnak, tuta
j o k a t , s különbféle fakészleteket állítanak elő; azonban mind 
ezen üzleteket ugy folytatják mint más állatok természet ösztöné
ből a hogy készítik mestermüveiket. A madár ma is ugy rakja 
fészkét, a méh a sejteket, a pók ugy szövi hálóját, mint századok 
előtt : a székely ember is amint cd tanulta apáitól ipar ezikkeinek 
kidolgozását, s kereskedésbe bocsátását, beéri azzal, és az innen re-
mélhetö csekély haszonnal. 

Vallásosságát magas/talólag említettem föl a székelyeknek, 
azonban értelmi, s erkölcsi kifejletlenség miatt sok még a pogány 
korból fenn maradt előítéletek,babonák s a t. homálya borítja őket. 
Megvannak még köztük a régi „táltosok** utódai, kik ábrándos el
ragadtatásban túlvilági dolgokról beszélnek, és a tudatlan sokaság 
nagyobb hittel ragaszkodik mámoros csábításaikhoz, mint papjaik 
vallásos oktatásaihoz. A liidérezek, boszorkányok nemcsak Kálmán 
királyunk előtti időkben, ma is léteznek szerintük, és a meghaltak 
lelkei, hogy el jönek az éji sötétség leple alatt, s megjelennek az 
élőknek, él a nép ajkán az ezt. bizonyitó hagyomány. 

Hogy mind ezek a régi korinál maradtak fenn,midőn csaknem 
átalános volt az emberi nemzet telett elterjedett tudatlanság, lelki 

C.vul li v í r f a s t r l 



sötétség, bizonyítja, ezt a történetírás. Igy úsztatták meg Udvar
hely-székben Zetelakán a szegény vén asszonyt törvényes ítéletnél 
lbgva; miért is e privilegizált falu elvesztette volt kiváltságát élet 
és halál felett ítéletet mondhatni. Igy hiszi ma is a székely ember 
minden a régi korból fenn maradott előítéleteit: Ha atyáink hittek 
az előítéletekben, jóslatokban, Hidérczek, boszorkányok, kiairtetek, 
kártya-vetések, ón-öntések s több effélékben, ezen vak hit ivadék-
ról ivadékra száll egymásnak ajkain, a magános, és közéletnek sa
játságos szint kölcsönöz; minthogy az ember ugy cselekszik, mint 
érez és gondolkozik. * ) 

A vitéz székely nevezet valamint a történetek lapjain, és a 
törvénv-könvvben magasztalás végett áll e nemzetről följegyezve; 
ugy én is cz értelemben fényes jellemvonásai közé számítottam. 

Azonban béke idején nem történhetik közöttük csak egy né
pesebb mulatság is, hol több rosz között olly véres összeütközé
sek ne történnének, melly ékben némelly ek megsebesülve, mások 
örök álomba szenderülve ne maradnának a csatatéren. Történt 
eset, hogy két szomszéd falu ráunván mindig aprólékos czivakodás, 
perpatvarkodásban élni osztatlan határok miatt : egykor kiszállott 
mindkettő, és egymást megharczolták. Máskor két népes falu legé
nyei-csíki kerti karókkal s kövekkel több órákig tartó verekedés
ben kicsinyben láthatóvá tették a valódi harezmezöt. 

Mind ezen sötét vonások árnyoldalát tüntetik föl egy nemzet-
nek,mellynek kebelében felismerhetők, hatalmas szózattal harsogva 
füleinkbe az intést, mikép : egy nemzet, melly még sokat megtar
tott az Asiából hozott nyerse9égeknek maradványiból,de melly még 
ép, erőteljes, ment az elcsenevészedéstöl, testben és lélekben fia
tal, csak ó v ó , ápoló, vezető kezekre vár, hogy meg szabaduljon 
mind az antik nyerseségektöl, mind szivvérébe oltassék mind az, 
mi egy illy hirneves nemzetet a többi miveltek közt egykor ragyogó 
színben mutathat föl. 

* ) K e n tagadhatjuk meg magunktól azon megjegyzés tótelét, miszerint ez a ba-
bonásságróli »ád nem illetheti átalán az egész székely nemzetet, miután annak egy része, 
saját tapasztalásunk után, mit közöttük jártunkban szerzőnk, igen Üdvös felvilágosodás
sal bir. S z e r k . 

Ismerjük el, hogy a keleti heves vér, és phantasiával saturált 
nyers természetnek megszelídítésére annyi századokon keresztül 
minden elhanyagoltatott, mi a bajnak gyökerére vágott volna. Is
merjük el, hogy koronként a javított népnevelésnek lett volna föl
adata a székely nemzetet az igéret földe felé közelebb vezetni. . . 
Ha van még jövőnk, hogy ha a magyar székely név be vagyon írva 
az élő s hosszas életre méltó nemzetek könyvébe; élő hittel hiszem, 
és vallom, mikép : a megjavított népnevelés áldásos malasztjai ál
tal maratihatunk csak fenn, és léphetünk be tömegestől egy nagy 
nemzeti öszvegben egy szebb jövőnek boldog korába. 

Most a tudatlan sokaság gondolkozik, érez és cselekszik szel
lemi, anyagi teendői körében ugy, mint atyáitól a leszármazás utján 
hagyományilag eltanulta, s ez még most igy fog menni; mert nincs 
ki a kisdedeket megóvja, nincs ki a népiskolákba járókat mesteri-
leg oktassa. . . De majd lesznek kisdedovodáink, mesterképzö in
tézet, s itten kiképezett iskolamestereink; lesz reáliskola, gazda
sági intézet, s minden minden mi fájdalom még nincs! . . Akkor mi 
örülni fogunk; mert szivünk legforóbb óhajtásai teljesülve lesznek, 
és a nemzet százados mulasztások ntán szük ismeretei, s előítéletei 
homályából szabadulva : a fóldmivelés, műipar s kereskedés által 
gazdagodni, értelmi s erkölcsi látköre megtisztulva : szelíden fej
lődni, az anyagi és szellemi elöhaladás fokozatain mindig magasbra 
fog emelkedni egész az idők végletéig, vagy mig egy életrevaló 
nemzetnek napjai terjedhetnek. * ) 

*) A nagyon tisztelt szerzó malaszto* óhajtásait mi is aláírjuk, szerettük volna azon
ban, ha a magyarhoni olvasókkal valamicskével többet ismertetett volna meg a tőlünk olly 
távol esó székely rokonok jellegi sajátságairól; sajátszerű népünnepeikról, hogyan ruház
kodnak, hogyan öltöznek, mik kedvencz ételeik,italaik;mint építik házaikat? továbbá lako
dalmi s okásaikról, vadászataikról, közel emlékben levö néposztályzataikról, a Intőkről — 
píxidáriusokról, dullókról, a hajdani katonai rendszerről, a székely nők szépsége, házias
sága, erós jelleme felól; mellékelve néhány közszájon forgó mondat, adomát stb. efféle mint 
a miknek összege jellemzi az egész nemzetet. Reméljük, hogy támad székely hazánkfiai kö
zül még egy tollfogható jóakarónk, a ki mind ezen és még több efféle érdekes dolgokat a 
székely nemzet felöl megirandja számunkra s ha lehet a szükséges képekkel, mint a visele
tek, házak, eszközök stb. rajzaival is felékesíti, mire nézve még egyezer kitűzzük a székely 
nemzet részletes sajátságainak ismertetését irodalmi feladatul, e leírásnak fél nyomtatott ivre 
kell terjedni, dija leend UO pft. Szerző aláírhatja nevét, s müve a j ö v ó év elsó negyedé
ben fog közöltetni. S z e r k . 

T Á R 
K a k a s flartoii a sz ínházban. 

X X V I I I . Levél. „Szalma özvegy," irta Nemes József, jiitalomjátékul 
választá Tóth József. 

Érdemes szerkesztőség. A tekintetes kritika ollyan tisztára kicsépelé 
már ezt a szalmát,mire én hozzájuthatok vala a kegyelmetek hetenkint egyet 
lépő újságában, hogy mire rám kerülne a sor, szinte illetlennek találom egy 
ollyan sok oldalról megdöngetett személynek neki állni s uj sort verni rajta, 
s csaknem hajlandó vagyok nagylelkű temperamentumomnál fogva arra a 
merész gondolatra vetemedni, hogy mint egy középkori sisakos lovag ki
nyújtsam dárdámat a sok oldalrul megsebesített, halálra kergetett szalmaöz
vegy védelmére. Attul tartok azonban, hogy ha elkezdem védelmezni, még 
rám fogják, hogy én írtam, azért hát nincs mit tenni, meg kell lenni : én is 
azt mondom, mit az egyszeri iskolamester a médiumra kifektetett tanítvány
hoz : „a te feneked pufog szerelmes fiam, dc az én szivem vérzik" édes fiam, 
szalmaözvegy, ezt a hat botot ki kell álnod: tehát esak dülj meg. Ma neked, 
holnap nekem. 1-őt azért az iUetlen hazugságért, miszerint a nagyságos gróf 
ur két felvonáson át nem ismerne a tulajdon feleségére, mivel az parasztru
hába van öltözve, holott mi mindnyájan rá ismertünk arra, ámbátor nem va
gyunk megesküdt hitestársai. A hazugság nagy vétek édes fiam, illyet ne ha
zudjál többet. 2-at Azokért az apró eltulajdonításokért, a mikre e darabban 
aMoori vásár, az arkadiai menyasszony, pontos Mereurius és több kárvallott 
felek, mint sajátjaikra rá ismertek. Tanuld meg, hogy egy gombostűt sem 
szabad ellopni, ii-nt Az elmondott álmokért. Tanuld meg. hogy „álom = esős 
idö" Márton professor szavaiként : „bolond a ki az álmát elbeszéli, bo lon
dabb, a ki meghallgatja. 4-ct Azon bizonyos parasztlegény illetlen magavise
leteért, in specie azért a .Játszunk házasságot" tréfáért, nem különben a bu
bával történt mindenféle discursusokért; tudod pedig már, hogy a ki illyen 
dolgokat mer a színpadon beszélni, a miken egy pár szolgáló és kocsis oda
fenn a karzaton jót röhög, az irgalom nélkül megcsnpatik. 5-et A külön-kü-
lönféle parasztleányok fellengös magánybeszédeiért, mint mellyek azoknak 
nem válnak egészségükre. Tudod pedig már, hogy az éretlen gyümölcs-evés 
hideglelést okoz. ő-nt Nemes Szeged városán ejtett ama gyalázatért, misze
rint a szögedi emberek ezen darabban olly rettenetes szavakat mondanak, 
mint : „totszik, — völöm, — mőrgöt" (tetszik, velem, mérget). És végtére 
ráadásul még egyet azokért a gyilkos kegyetlen nótákért, a mellyek a dara
bon keresztül-kasul szurkálva vannak. Tanuld meg édes fiam, hogy kínozni 
bár egy fia-verebet is nngy kegyetlenség, hát még egy egész tiszteletreméltó 
közönséget! Igy. Már most felkelhetsz: kívánom, hogy javulásodra szolgáljon 
ezen a t y a i megintés, és többet ezen bűnökben ne találtassál, h'akas Márton. 

H Á Z . 
Irodalom vs mii vészét. 

— Korunkat némelly bölcsek, kik pedig a böloseségkövét soha nem 
találták fel; s néhány kritikus, ki a kákán át is csomót keres, szereti nap
tárak korának nevezni. Am zajongjanak , mi szivünkből üdvözlünk minden 
mozgalmat, melly irodalmunk terén mutatkozik ; szivünkből üdvözöljük a 
naptárak légióját is, azért mert a mai naptárak nem a régi lőcsei és komá
romi formára öntetnek, s nem paprika-jancsik. senki és semmi lakodalma, 
holdbeli utazás, s mit én tudom miféle csudás történetek teszik tartalmát : 
liiinem elképzelve a 12 hónapot, mindegyik naptár egv-egy tudományos s 
ismeretterjesztő könyvecske, 8 az már aztán mindegy, hu naptár i.s a neve 
azon könyvnek, mellyből a nagy közönség okul. 

— Megjelent a dr. Balliigi Mór szerkesztette „Protestáns képes naptár" 
is. Bolti ára 3 0 kr. Mint esiknem egyetlen protestáns irodalmat terjesztő 
könyvet méltán ajánljuk a lelkész uruk figyelmébe, igyekezzenek hallga
tóikkal megismertetni, mert bizton állithatjuk, hogy oktató n mulattatóval 
érdekesen van benne egyesit ve. A protestáns egyházi mozgalmak külföldön, 
igen érdekesen vannak megírva Fabó András által. A protestáns térítés tör
ténete pedig Székács József ismert tollából folyik. Leginkább érdekcsiti e 
naptárt a honi protestánsok képcsarnoka s életleirtísu, mint Fáy András, Pap 
István, Sehwartz János Mihály, Szontág Gusztáv, Z:»y Károly, Soroossy 
Jánosé. Gönezy Pál ismert nevü nevelő egy gazdaság! beszélyt közöl benne. 
Boros Mibálytól pedig két mulattató novellát, és egy érdekes czikket „ A nö 
hivatása" foglal magában. Versekben is szépeket nyújt. Tompa, Székács, 
Bonyhay Benő tollából. Az elszámláltam nevek mind ismeretesek az olvasó-
világ előtt, ngy hiszem, a „Protestáns naptár- ajánlatára elég lett volna 
csak azokat említenem. 

— A z „István bácsi naptára" is előttünk fekszik, melyet Majer István 
szerkesztett. Majer Istvánnak nemcsak az a kitünö tulajdona, hogy népies 
nyelven tud irni, hanem inkább az, hogy tárgyait igen czélszerüen tudja meg
választani, és mintegy belebeszélni az olvasóba. A mit megválasztott, azt merr is 
kcdvclteti. Az ö naptára 224 lapra terjed, és ára mégis esak 30 kr. Érdekes 
részeit alkotják e naptárnak a család naptára , a helység naptára, a népneve
lők naptára, gazdák naptára, gazdasszonyok naptára, s mind ezekben sok 
hasznos ismeret azon osztály számára, mellynek szentelvék. Igen kedves 
olvasmányt nyújtanak István bácsi kirándulásai a nagy világban, a hazában, 
az erkölcsi világban, a természet országában. Nem hiányoznak belőle a ver
sek, népdalok, adomák s több mulattató czikkek. 

— Hogy olvasóközönségünk nemcsak mulatni, hanem okulni ís szeret, 
mutatja uzun kö rü lmény , h o g y o l l y vállalatok is lé teznek, mint a F é n y e s E l e k 



szerkesztése mellett megjelenő „Falusi gazda," mellynek V. és VI. kettős 
füzetét akarom az olvasóközönségnek bemutatni. Mindjárt az első lapon egv 
ezikk köti le az olvasót, mellyet illy czím alatt : „Széttekintés a falusi lelkész, 
cs iskolaházak körül gazdászati szempontból" Falusi János, ref. lelkész, irt. 
Szerző megmutatta jelen czikkében, hogy ismeretes a tárgygyal, mellyről 
értekezett. Állattenyésztés rovatban egy öt aranynyal jutalmazott pályamun
kát hoz, melly avatottan oktat a sertéshizlalásra. A szőlömivelésrőli érteke
zés szinte hat arany nyal jutalmazott pályamunka, miből az tűnik ki, hogy 
kiadó minden áldozatra kész, hogy előfizetőit kielégítse, s azoknak olly mun
kákat nyújtson, mellyek belértékkel bírnak. Igen érdekes Bendc Péternek 
jelentése, miképen osztotta ki ünnepélyesen a Kolthára itélt HeckenastGusz-
táv-féle jutalmakat. Ezen jelentésből látható, milly nagy befolyással leend 
cselédeink neveléseire a jó cselédeknek jutalmazás általi kitüntetése. 

— Lapunk szorgalmas munkatársa Boros Mihály, kit eleven humorá
ról, lapunk, több lapok, de különösen a naptárakban elszórt mulattató s 
s oktutó ezikkeiből jól ismer olvasó közönségünk „Boldogházi esték" czím 
alatt hat füzet eredeti, önálló regényire előfizetést hirdet egy pengő forint
jával. Csupa ajándék; reméljük, hogy olvasó közönségünk nem fogja pártolás 
nélkül hagyni szorgalmas íróját. 

— Heckenast Gusztáv kiadóhivatalában jelent meg : ,,Uj magyar 
német levelező." Szerkeszté Karády Ignácz, ára 48 kr. E könyvet nem lehet 
eléggé ajánlani minden rangú, helyzetű, osztályú,korú embernek, mert ebben 
mindenki talál tanulni valót, mert cz mindenkit képes utasítani. Tartalmaz az 
élet minden viszonyaiban előforduló leveleket,mint szereucsekivánó. köszönő, 
kérő, emlékeztető, meghívó leveleket. Utasit, mikép kell magán ügyiratukat, 
mint folyamodványt, szerződést, egyességet készíteni. Megtanít a különböző 
rangú, nivatalu egyének czimével. Szóval, igen hasznos házi könyv, s min
denkinek ajánlható. 

.11 i ii J a Á £ ? 

A „Magyar Sajtó" Vörösmarty halálának évnapján nov. 19-éii az 
elhunyt költő egy eddigelé nyomatosban meg nem jelent versével lepte meg 
a közönséget. A magyar hirlapok mindegyike kegyeletes szavakban ünnepli 
meg e gyász évfordulót, önmagát magasztalja fel, a nép, melly dicsőinek em
lékezetét fentartja. 

X * * E héten lép fel Eistori del Grillo marchese és Iíelotti Bon olasz 
szintársasága a nemzeti színpadon, a hol Mi na. Pia Dei Tolóméi és Mária 
Stuardát fogják előadni. Előadás után bővebben. 

A „Nagy Tükör" Il-ik füzete sajtó alatt vau, meg fog jelenni de
cember elején. 

/ Legutóbbi statistikai kimutatás szerint a monarchiában létező nép
iskolákban 43,000 tanitó, azok közt 20,000 tanítónő ad oktatást. 43,000 
tanító! szent Tatén milly roppant haladás a népnevelésbcn, volt idő midőn 
kivált nyáron, iskolás sem volt annyi. 

/ Szeged városa nagy lépést fog tenni a civilizatio terén, mint mond
ják az utczáin párolgó mocsártengert elfojtván, kövezetet fog a helyett hasz
nálni. Ha igy haladnak az alföldi városok, kevesebb alkalmuk lesz a gúnyo
toknak ellenük szórni rágalom nyilaikat. 

í Trenesinmegyéböl irják, hogy a tótság fő eledele a burgonya nagyon 
diszlik az idén, s mult évi Ü forint pengő árról, az idén 2,1 váltó garasra 
ugrott le. Nem lehet tehát szükség vagy éhhaláltól tartani. 

X Pozsonymegyéböl halljuk, hogy ott két helységben Réthén és Ki
rályfán marhadög ütött ki. 

/ A regényes Bakony-erdőből nem akarnak kifogyni Milfait és Sobri 
maradékai. A napokban egy előkelő ur utiizott át a Bakonyon neje s két kis 
leányával. Rablók állották utjokat, s kényszeriték holmijok átadására. Az 
egyik leányka gyermeteg kérdé a rablótól, vájjon az ő pénzüket is elfogják-e 
venni. „Nem — feleié a rabló — ha megmondja hol a papa pénze." — ,,A 
kocsi ládában anyám ruhája közt" •— monda a leányka, s a rablók megta
lálták a pénzt, s el is vitték a kis leányokéval együtt. Ez már embertelen-
ség volt. 

/ Ismét egy példája a vigyázatlanságnak. Földösön Eszakbiharmegyé-
ben K.J. szűcsmester több napszámosával a mezőben dolgozván tüzet rakott. 
Kevés idő múlva a szűcsmester Öt éves fia jajgatására, kit a tűznél hagytak, 
oda futnak a napszámosok, s a gyermek, ruhája meggyuladván, egészen lángba 
volt borulva. Haszontalan volt minden segély, egy órn múlva kiadta lelkét a 
szerencsétlen gyermek. 

/ A nagykőrösi reloruiáltuk iskoláját Egressy S. ur SfO forint éven
kénti alapitványnyal: Szilassy Gy. ur számos könyv és kézirattal, GubodyJ. 
ur pedig t>0 darab ezüst és sok régi pénzzel ajándékozták meg. Ez is az 
ébredés jele. 

£ A lelenczházaknak vannak ellenségei, vannak baráti. Az elsők azt 
mondják,hogv azok állítása általa családi élet kötelékei tágittatnak; ez utób
biak állítják, hogy akkor kevesebb gyermekgyilkolási eset adja elő magát. 
Ez utóbbi állítás helyessége erősítésére egy esetet beszélünk el. Jánosházán 
egy parasztleány szolgált s megesett. Szégyenét eltitkolandó a szomszéd fn-
luban lakó anyjához sietett, de az uton utolérték a szülés fájdalmai, * egy 
egészséges gyermeket szült. A szívtelen anya ott hagyta gyermekét, s any
jához ment, hol költött betegség ürügye alatt lefeküdt. A kis gyermek kön
nyű öltönyében nem állhatván a hideget, segélyért kezdett kiáltozni, s sirása 
egy ott járó földmives fülibe hatott, ki öt a faluba vitte. A szívtelen anya i 
tél fedeztetvén törvényszék eleibe állíttatott. 

/ Újfalun egv adószedőnél szolgáló czigány bement gazdája szobájába, 
hogy megmelegedjék. Epen ott lóggott a megtöltött fegyver, s a czigány ke- i 
zébe vette azt. Epen a szobába lépett egy nő, s a czigány ráfogta a fegyvert, 

i tréfáson mondván, hogy meglövi. Mit csínált vele a czigány, mit nem? elég 
az hozzá, hogy n puska elsült, a az asszony fején repült át golyója. 

/ Uj-Verbászról igy ír a többek közt egy levelező : „Épen most jövök 
egy borzasztó tűzveszély helyéről. Egy dcszkakercakedő rakodája néhány 
percz alatt lángok martaléka lett. Hála a gondviselésnek, hogy azél nem fújt. 
s egy szomszéd istállón kivül egyéb nem égett el. A rakoda biztosítva volt. 
1849 óta négy tűz volt nálunk, s mind biztosítva volt, miből az a tanúság, 
hogy biztosított holmi is megéghet, dc a tulajdonos kára megtéríttetik." 

X GomörbŐl irják, hogy a rokfalvai papirmalombnn tűz támadt, de 
szerenesésen elnyomatott. A levelező azt irja, hogy az odagyült nép nem igen 
szakasztotta meg magát az oltásban, de midőn a pálinkát oszták ki köztük, 
majd megszakadt mindenik, hogy első lehessen. Mindenik tűz, csakhogy 
egyik kivül, másik belől bevit. 

f Mult számunkban két leánytestvérröl tettünk cmlitést, kik Baján 
egyszerre a Dunába ölték magukat, a „P . O. 5í." után ez eseményt követke
zőleg egészítjük ki. Azt mondják, hogy a két leány este azon ürügy alatt 
hagyta e l a szülei házat, hogy bátyjukat keresik fel, ki őket színházba voze-
tendi. Másnap reggel az atya azt állitá, hogy a leányok későn jöttek haza, 
anya is vitatá, hogy semmi neszüket nem hallotta. Midőn hálószobájukba 
lépett, megdöbbent, ágyukat üresen találván, azután fiához sietett, B attól 
még nagyobb meglepetésére azt hallotta, hogy nem is látta a leányokat. Még 
magához sem tért ámulatából midőn neje lihegve jött, mutatván a függők és 
gyűrűket, mellyeket leányai honn hagytak, s esak most emlékezett, hogy 
kisebbik leánya búcsúzáskor szemére tette keszkenőjét. Iszonyú borzalom fu
totta végig a testvért, s keservesen sóhajtva „bár bajuk ne történt volna!" 
ösztönszerűleg sietett a Duna partjára. S milly fájdalmas szorongás ragadta 
meg keblét, midőn ott egy csónak körül népet láta gyülöngeni, s milly rette
netes lőn fájdalma, midőn a csónakban halott testvéreit ismerte meg.nem lehet 
leirni. Mindenik halott zsebében egy levél találtatott, mellyben az anyától, 
ki egyiknek mostohája volt, ezen lépésükért bocsánatot kérnek. Ritka eset, 
hogy két egyén kifőzze öngyilkossági tervét, s azt terv szerint véghez is 
vigye. Eltávozásuk után a sétatérre mentek, ott várták be az estét, ekkor 
egy nevüket tartalmazó papirkát tettek nagy kendőjükre, s azt a Duna part
ján hagyva ugrottak a hullámokba. Az egyik 16, a másik 18 éves vala, mind 
kettő elragadó szépségű, mi okozhatta tehát e két szépség önkéntes halálát 
máig is titok. 

/ A Józsefvárosban a Mária-utczában egy rongyszedd nő három hó
napos gyermek holt testét találta meg. 

S Mint a Tisza vidékéről, és a Bánátból jelentik a gabona üzlet, melly 
ezen idő tájban igen élénk szokott lenni, pang, a Tisza sekélysége miatt, s 
üzleti élénkségre nem is lehet kilátás, mert a Tisza folyvást száll, éa száraz 
idők járnak, s a gazdák ugy szólván porba vetettek, vájjon nem esik-e porba 
a pecsenyéjük? 

f Érsekújvárhoz nem messze Lövőn, egy czigány két gyermekét ott
hon hagyta. A gyermekek hihetőleg fázván, tüzet vittek a kohóba, s a fújtató 
által felszították. Gyermek kezében a tűz csak szerencsétlenséget okoz. Igy 
történt itt is. A gyermekek mcggyúladtak, s annyira összeégtek, hogy orvosi 
segély mellett sem lehet remény életben maradásukhoz. 

Egy hamburgi lapnak nemzeti, színházunk egyik kedveltebb szinmü-
vészérőli kedvező ítéletét hallani, ugy hiszszük kedves dolog leend olvasóink 
előtt. Halljuk azért a véleményt f. hó 17-ről -. „ A pesti nemzeti színháztól 
Bolnay név alatt lépett fel tegnapelőtt gróf Bethlen mint „Hamlet" az ide
való színpadon. A közönség azon figyelemmel nézte n grófot, mellyet érdemel 
egy magyar, ki mint német színjátszó akar magának nevet vívni, és Bolnay 
ur n játék folyamában többször, utójára is előtapaoltatott az általa megnyert 
háztól. Ezen egyszeri előadás után nem mernénk állítani, hogy vállalata sike
rült, mert a nyelv nagy akadály német színpadon egy idegenre nézve. Egyéb
iránt játéka átgondolt, a Hamletet szellcmdús, mondhatni eok uj fényvonás-
sid állította elénk a magyar vendég." Kinn dicsőség, de benn nem nagy 
részvét s tevékenység. 

• Nem kell búsulni, nemcsak mi vagyunk egyedül külföld előtt rabló, 
betyár, haramia, csikós, gulyás nemzet, a francziák túltesznek rajtunk, azok 
még a sebcsen vágtató gőzkocsit is kirabolják, még pedig gyalog, mert lovon 
csak a magyar betyár| jár. Az éji őrök jeladását tudják ugyanis utánozni, s 
az által megállitják a vonatot, s az utazókat egész kényelemmel kirabolják. 

/ Deésröl f. hó 7-ről irják, hogy az Erdélyben igen elszaporodott med
vék ellen roppant haj tó-vadászat tartatott, mellyben ő herczegségc a kor
mányzó Schwarzenberg Károly herczeg,testvére herczeg Edmund, s több ma
gyar éa erdélyi főurak s tisztek is részt vettek. Ifi medve közül 9 elejtetett, 8 
halálosan megsebesíttetett, azonkivül több vadnak torkára forrott e kirán
dulás. 

/ A Tisza-szabályozást illetőleg szakértő oldalról következő rövid, de 
érdekes közleménynyel szolgálhatunk. A folyam átmetszések az államköltsé
gén végeztetnek. Ez olly nagyszerű technikai mü lesz,mihez hasonlót Európa 
száraz földje nem képes felmutatni. A Rajna szabályozásánál Ifi átmetszés 
történt, B már ezt is bámulatos munkának kürtölték, a Tiszánál pedig kétszáz 
alkalmaztatik, igy hát hizváat mondhatjuk hogy ez valóságos csuda mü. 

Ez által a viz caése nagyobb, s egész folyamatában sebesebbé válik, s 
nem lesz képes áradáskor partjait áthágni, mivel nem ér rá. A munka nagy
szerű, épen azért husz év (tataroztatott bevégzésére. Hosszú idő ugyan, de 
azon reményteljes jövő, melly ennek lefolyása után n Tisza mellett lakókra 
várakozik, megrövidíti azt, annyival inkább mert a lépcsőnként nyert föld 
azonnal mivelhetőyé válik a tulajdonos kezében. 

*— Abaujmegyebeli Szántón ritka természeti tünemény láttatott. Folyó 



év november 12-kén cstveli fi és 7 óra között, az csöző fellegek alól a hold 
kífejtőzve lévén, néhány peiezekig igen tiszta fényben ragyogott, s vele 
átellenben nyári napnyugaton egészen kifejlett szép szivárvány látszott; de 
esak hamar a fellegek alá rejtödzütt holdvilág fénye eltűntével, ez is eltűnt. 
Ezen esemény nyilván mutatja, hogy nem csak uz eső cseppekben megtörő 
napsugarai származtatják a szivárványt, hanem a tisztán ragyogó hold suga
rainál is ki képeztetik az. * ) Ezeu jelenét után 3-ad napra, az az november 
14-kére viradólag bőven havazott s mintegy 4 ujnyi magasságú hó boriiu a 
földet. — Atányi József mk. szántói reform, lelkész. 

— (E9!/ Nefelejts a jótékonyságért!) T ü z volt Jobbágyiban, és két hó
nak előtte ÜO család esak arról gondolkodott, mint lehetne s hova u téli 
nyomor elöl elrejtőzni, lakás, kenyér, fütö, takarmány és pénzhiányában? 
M a már részint egészen, részint félig épült uj lakokat láthatni a tüzromok 
fekete kormos helyein. E z igaedzett népnek nagya és kicsinye, vesztett va
gyona tetemes csorba tapasztásán közakarattal segítvén egymáson, ruhát, 
kenyeret s egyéb nélkülözhetetleneket összehozá, és földeit is beveté..— Első 
ki a legnyomasztóbb szükség, óráiban éhező gyermekeivel kenyerét osztá, volt 
váezi püspök Koskoványi Ágoston ő méltósága, kinek is a sírók szózatát 
megérteni, és azonnal nagy lelkűén 1UU pengő forintot küldeni, főpásztori 
kormánya alatt álló papokat, kiktől eddigelé 137 ft. 4 0 kr. pengőbe bejöve, 
buzgó pásztori levelével hasonló részvétre serkenteni, egy vala. Szólhat a 
megye könyvtára mint versenyeztek más könyörletdús hölgyek s uraságok 
is a károsultak vigasztalásán. u. m. gróf Almási Diencs, Vodjáner Albert s 
nagy erényü neje, özvegy Mesko Johanna, Descőffi Jób ő nagyságok, és ide
gen megyebeli pap urak, kiknek nagynevűkhez illő pénz, buza, s egyéb épü-
letlieli áldozataikat, a velők született szerénység palástja burkolja ugyan, dc 
tudja a mennyei jutalmak U r a , ki előtt azok elfelejthetetlenek maradnak!! 
Mcgbocsájthatatlan hiba nélkül ki nem felejthetem a közszeretetben álló de
rék Nógrádinegye sziráki járás főbírája Forneth Ödön urnák eléggé nem di
csérhető rendszabályát, ki tapintata, buzdítása, s az alatta álló érdemes 
jegyző urak közremunkálása által, a járásában! községekből annyi élelmi ezik-
keket szedeté össze, és téteté a szegények oltárára: hogy azoknak naponkínti 
vételével, meg nem szűnt népem öröm könytket hullatni. — V e g y e a fent 
czimzett püspök ö méltósága, fogadják a mély tisztelettel említett untok s 
urak,és mindnyájan azok kik híveim ügyében fáradoztak, híveim s igénytelen 
személyem részéről erötelcn dc hálás köszönetünket. — P. J., jobbágyi lelkész. 

Vidéki hírek. 

> I Í » I - O H \ n»úi in ly vidékéről. Voltak vérrel kevert vizeink, barmainkat 
keményen megtizedelte a marhavész, nap- és holdfogyatkozás se hiányzott, a 
sáskák ís látogattak meg batárokat, sitt kőeső is hullott már 1853. a mezö-
madarasi határon; de hogy az egyiptomi tiz csapásnak valamellyike ne ma
radjon el vidékünkről, most „ U n d o k , férgek támadának." — A mezőiuadarasi 
járásban az őszvetéseket megtámadta egy — mai napokig — előttünk isme
retlen féreg, melly, ha jól kihízott, olly nagyságú s alkotású, mint a selyem
hernyó, külalakja zsíros hamuszín. Milliónyi csapatokban utazik vetésről 
vetésre, s azt füldszinben ugy lereszeli, hogy egy hold zöld vetés harmad nap 
múlva már valóságos fekete ugar,s a nyolcz véka magot ismét magúba veendő. 
A nép eredetére s okára nem tudva akadni, avval beéri, hogy nz csanak, 
csapás bűneinkért Isten ostora. Ha ezen előttünk uj jelenetet a természet
tanárok szoros vizsgálattát'gygyá teendnék s lehetőség esetében ellenük 
védszert ajánlanának, igen leköteleznék azon kerületeket, a mellyekben ural
kodók lettek. M á r , ha ez uz országban mcghonosul s esak bizonyos évben 
kerül is elő, mint a cserebogár, nagyobb csapás azon évben nem fog szük
séges lenni, hogy a nép szegényedjék. — E n ' / a • ül térből 57 illy hernyót 
kapartam ki, s nétnellyikben a búzaszál még eleven zöld volt. — Létezik, 
mint mondják, most Marosvásárhelyt a berezeg Schwarzenberg koródában 
egy előszőtt beteg, kmek teste a burgonyavirág bogyójához hasonló nagy-
ságu, szederjes mirigy csomókkal van elborítva, étvágya ép, a fájdalomról 
nem panaszkodik. U g y hallom, bogy ezen ismeretlen jelenetről a bécsi orvosi 
kart akarják tudösitni. Bárcsak a vetéseinket emésztő hernyókról is szól
nának valamit. Mewséyi. 

kopács, nov. 7. E g y nem mindennap előforduló esetet közien! fogtam 
fel tollamat, melly is ez : Folyó hó 2-án mint ünnepnapon rendes szokás sze
rint est eljöttével egybegyűltek tálunk e helyet nagyon szerető fértiaí az 
itt élvezhető rcájok nézve gyönyörteljes mulatság kedveért, került a pohár, 
folyt a bor és megszülte természetes eredményét. A kábult fok vitatkozás 
közben egymásra haragudván utoljára annyira mentek, hogy egy közülök a 
mindenkivel legjobban ellenkezőt felfogván, egész illendőséggel kidobá, ki is 
e rajta elkövetett meggyalázó tett után boszujában nemtért vissza, hanem 
esak annyit mondott: „majd tudom én mit kell tenni" s távozott. A1\.J 

órakor meggyaláztatott, boszujában a legnemtelenebb átkos visszatóriását ha-
tározá, 8 órakor az öt a korcsmából kivető háza mellett levő nádból készí
tett kocsiszínt felgyújtván : de szerencsére az éji őröktől ész re vétetvén, — 
miután a tüz eloltatott, minden jelentéktelen kár nélkül az ez idö alatt felébredt 
házigazda és szomszédok által űzőbe vétetett és épen házánál elfogatván, a 
biróhozi jövés felszólításnak nem engedése ntán hurczoltatni kezdetett, 
majd később a felingerült s a következhető kártól megijedt emberektől veretni 
kezdetett, még pedig midőn biróhozi menése ellenállását földre fekvésével is 
nyUvánitná, annyira rárohantak a törvényes büntetés végrehajtását várni 

*) A mult nyáron mi is láttunk illy teljesen kifejlett hold szivárványt a budai hv-
gyeken Szerk. 

nem tudók, hogy ő fél óra múlva az utcza közepén iszonytató kinzások közt 
nem agyon veretett, hanem szélylyel szaggattatott. 

Másnap a szolgabírói hivatalnál tett jelentés után az orvosi, harmadnap 
pedig a bírói vizsgálat tartatott, de ez teljeséggel be nem fejeztethetett a fő
szolgabírónak épen ekkor is rablók vallatása végettí távolléte miatt. 

Szörnyű e nép . . . a haladni indult korral nem hogy haladna, Bőt rom
lásához siet, vesztét keresi; csaknem mindennaposok helységünkben és szom
szédainkban a lopások. E nép nem tiszteli vezetőit, nem akarja érteni 
hivatását, saját boldogsága munkálodúsiv helyett túlzások megnyerheté-
seért fárad, a népet ámitni tudók becsülete sokkal nagyobb mint a lelkük j a 
váért munkálódóké. Hiába kisértetik meg minden mód, alig lehet egyet 
kettőt korunk a néptől megvárható igéuyeinek megnyerni. Gyermekeik is
koláztatásánál elébb való disznaik őriztetése, minden apa a közös kanász tar
tás helyett gyermekével őrizteti 3—Imalaezát és itt szivatik be a kárhozatos, 
majd később aligha meg nem siratandó, szép kérés és szónak engedni nem 
akarás. * ) 

Időjárásunkról annyit irhatok : a lefolyt octoberbeu semmi esőnk nem 
volt, mi a szántóvetőkre hiányosan kelt vetéseik miatt szonioritó, ma pedig 
november 7-én a pár heti folytonos hideg idő után hó esett. 

Fiilek (Nográdmegye) , november 12-én. Fülek mezővárosa s környéke 
beszédének jelenleg egy igen nevezetes, meglepő eset szolgál majdnem kizá
rólagos anyagul. — Megyebeli — Fülekhez lefelé 1 órányi távolságra eső 
Csákányháza helységben f. hó 10-dike esteli óráiban a helybeli tanitó uj fö-
zőnéje a tanitói lak egyik szobájában éjjeli nyugalomra készülése között nyo-
szolyája alatt vérfoltos fehérnemű ruha-darabot pillantván meg, kíváncsiság 
ébredett benne megtudni, micsoda véres fehérnemű ruhadarab lehet az, — 
bővebb kutatása s vizsgálódása következtében nem kis rémülésére a nyoszolya 
alatt lévő tökök közé rejtve, a tanitó volt éltes gazdasszonyát agyonütve ta
lálta. — H o g y a gyilkosságot ki követte el, ez, ideig bizonyosan nem tudatik. * * ) 

* 
Halál -hir . 

Derék költőnket l'ompéry Jánost súlyos veszteség érte; szeretett édes 
anyja Pompéry Györgyné sz. Szonte Mária, ki iránt annyi valódi kegyeletet 
hangoztatott érzelemdús költeményeiben, hosszas szenvedéseit a boldogabb 
léttel válta fel. K i ugy szerette éltében gyermekét, őrszellemként fog ezután 
tölötte lebegni. A z ég tegye üdvét tökéletessé az által, hogy láthassa fiát 
boldognak itt alant. 

A d o m á k . 
— E g y valaha huszár később megyei hajdú ki ép ugy korhelyes élete, 

mint élczeiről vala ismeretes régi urától kérdeztetvén „hová megy kend 
György ," igy felelt : „megyek uram Mozsihoz, rég adósa vagyok, de ö be
csületes ember, négy öt krajczárjával is felveszi tőlem," t. i. Györgynek er
szénye egyszerre ennél nem igen birt meg többet. 

— Ugyuuötet egy uri ember kisérteni akarván egy nagy üveg poharat 
inillyenre Magyarhon ezhuerét vala szokás metszeni félig borral töltve azon 
utasitússal adott át, hogy azt a maradék bort öntse ki, ez veszi a poharat, 
megöblögeti a pohárban a bort sebesen kiisza, uzutáu hasonlót cselekszik 
mintha kiöntené, a poharat visszaadva, ezt monda : „hej tens uram rettenetes 
meleg van, meg se látszik a poron hová a bort üntém, olly szomjas a fold 
hogy három annyit is bevenne még se látszanék rajta," 1.1. a mcllybe ö önté 
a bort. 

— „Inkább koldus vezetőnek állok, mintsem illy vándor szinésztársaság 
igazgatója legyek," — szólt elkeseredetten direktor ur. — „ H á t ugyan vezet
hetne-e valódibb koldusokat mint mi vagyunk!" dönnögé egy a szőnyegron
gyokat vivő székét mellett ezummngó színész. 

Szerkesztői momlaui valók. " """" 
76t». lí — rz. M - t . , urnák Krde'lybeu. Köszönjük ajó észrevételeket. Rajta leszünk, 

hogy hasznunkra fordíthassuk. 
770. Jerc/.c Sarának Kakas Márton köszöni a hozzáüt levelet, s tiszteli a derék 

nyíregyháziakat a számos megemlékezésért. 
771. Kgy vidéki versíró. Átadatott a „Nagy tükörnek " 
772. Igyunk eitytt n mull emlékére. Igaza van. — 778. A j ó öreg ez«lgu. 

Xeni veszi ön észre, millyen különöset mond ön verse végéti: „majdan a hü öreg szolgát 
elkisérendem a csendes temetőbe." Kinek van szerződése a halállal, hogy ezt elmondhassa 
másról? Sokszor kisérik az öreg emberek a fiatalokat u csendes temetőbe, azért arról nem 
leket beszélni, mintha u véneknek logiec hamarább kellene meghatniuk. 

773. Lássunk mea CK.\ »znmariat>(. Közölni lógjuk. 
774. Munkácsra, A múzeumi kert l'clscgélcsérc tett ajánlat, kegyed részérói igen 

nemes és prae.ticus indítvány; hauem ennek ismét ollyan akmlálya van, a min mi nem lép
hetünk keresztül. 

77ő. A török hasa lelke. Eszem n lelkét; de szomorú történet lett ebből. 
776. I.égyrsapók. A maga helyén hnszndlandó. 
777. KetbelyrÓl mulatságos plágiumról értesitetünk; valaki egy T ászárról közlött 

tüzveoti jelentést csakui-ui szóról szóra lemásolva közölt lapjainkban más helységre appli-
cálva. Bizonyosan azt hitte az érdemen közlő, hogy cz hivatalos l'ormuláréja az illy nemű 
közleményeknek. 

778. Magyar hazámhoz. Szerző elébb végezze az iskolákat, azután írjon verseket, 
még korán van. 

779. N a p o l y i Janka . A tárgy épen nem, a kidolgozás pedig neui igen. 
780. \ (lesre. Az bizony elég baj; de mi sem tehetünk felőle. 

*) Szomorú dolgok bár jobbra fordulnának. S z e r k 
. **) Épen azért az előadott vádat mind addig őrizkedünk kimondani, a mig annak 

valósága hivatalosan kimondva nem lesz.ellenkező esetben igen sok alkalmatlanságnak tennők 
ki mind magunkat, mind a tudósítót. Szerk. 

Felelős szerkesztő : Pákb Albert. 
Kiadó-tulajdonoi Hcckrnawt Gusztáv. — Nyomtatja Landertr és Deckrnaitt, cgyeUmutcza 4-dik szám alatt Pestem 




