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T ó t h L Ö M ' I I e x . 

Egyike azon jeles hazánkfiainak, kik önszorgalmuk és szellemi 
erejük által emelkedtek a tisztes polgári állás azon fokára, hol a 
közbeesülésnek és tiszteletnek teszik tárgyait. A szép hangzású ne
vet, melylyel Tóth Lőrinez bir, sok oldalú képességének és fárad-
hatlan munkásságának kö
szönheti. Érdemei ugy az 
irodalmi, mint a politikai, 
társadalmi, söt egyházi té
ren is el vannak ismerve. 

Született 1814-ben Ko
máromban. Iskoláit szülő
városa ref. gymnasiumában 
kezdé, a pozsonyi akadémiá
ban folytatá s a pesti egye
temben végezé. Atyját, ki 
átalánosan tisztelt ref. lel
kész vala, korán elvesztvén, 
irányadó és vezető nélkül 
korán kellé azon gondolat
tal megbarátkoznia, hogy 
csupán önerejére s munká
jára támaszkodhatifc. Már 
18 éves korában az akkori 
időkhöz képest jelentékeny 
szerepet játszott az iroda
lomban. 20 éves volt, mi
dőn a maga idejében nagy 
nevezetességre jutott ..Átok' * 
czimü drámáját irta, mellyet 
később a magyar akadémia 
közre is bocsátott, s a vidéki 
szinpadokon nagy tetszéssel 
adtak. Egy évvel később irta 
„Ekeboníó Borbála" czimü 
drámáját, melly az akadé
mia által dicsérettel koszo-
ruztatott s a beérkezett pá-
lya-szinmüvek között a leg
jobbak közé soroztatott. A 
drámai téren még a későbbi 
években is tett szerencsés 
kísérleteket. — Egymásután 
jelentek meg ., Vala. Ronow 

Tóth Lorincz. 

a nemzeti szinpadon akkor több ízben adatott, s melly szerint ké
szítő később Egressy Béni is azon ma világhírű szöveget, mellynek 
zenéjét Erkel Ferencz teremte. Ez időszakban irta azon nagy számú 
csinos lyrai költeményeit és elbeszéléseit is, mellyeket később 

„Szívhangok" (1837) és „Uti 
novellák" (1851) czim alatt 
összegyűjtve kiadott. A mel
lett szorgalmas munkatársa 
volt az akkori legbecsesebb 
folyóiratoknak, minők vol
tak : a Regélő, Rajzolatok, 
Jelenkor és Társalkodó, s a 
mit legelöl kell vala emlí
teni, a derék Athenaeum 
Bajza szerkesztése alatt. Még 
jurátus volt, midőn a m. 
akadémia levelező tagjává 
választotta. 

Azonban a költészet 
pályáján szép sikerrel ha
ladó ifjút a mindinkább 
élénkülő politikai mozgal
mak más térre vonzották, 
más irányt adtak hajlamai
nak s ugy hívé, hogy a gya
korlati téren még haszno
sabb szolgálatokat fog te-
hetni hazájának. Igy talál
juk üt egymásután különféle 
alkalmazásban. Egy időben 
gróf Károlyi Lajoshoz hiva
tott meg igazgatiísági titok
nokká a jeles Klauzál Imre 
oldala mellé s másfél évig 
Tótmegyeren lakott a szép 
angolkert közepén, költői 
ábrándok s komoly munka 
között, Bécset Pestet gyak
ran látogatva s Magyaror
szág jó részét beutazva. — 
1837-ben az akkor keletke
zett Kisfal udy. társaság jegy
zője lett s az maradt 6 évig. 

igness, Alyállan" czimü drámái; ekkor forditá angolból a „Rága 1638-ban a Batthyány-család nevezé ki táblai ügyvédének, s ren-
lom iskolája" czimü vígjátékot. 1839-ben pedig a ^ereucte is ked dtsen Pesten, az országgyűlés alatt pedig Pozsonyban lakott, 
fezett szorgalmának s a 100 aranyból álló akadémiai jmalmatTóth j Tapasztalásainak, ismereteinek bővítése végett ekkor tett egy 
Lőrinez nyeré el „Hunyady László-: ezimii szomorujátékával, melly; 7 hónapig tartott utazást külföldön; Németországon keresztül 



Franczia-és Augolországba. Hazaérvén, kiadta ..Uti tárcsa" czi
mü terjedelmes munkáját, melly a legjobb magyar utazási leirások 
közé tartozik. 

Ez volt azon időpont, mellyben Tóth Lörincz csaknem végké
pen bucsut mondva a költészetnek, egész tevékenységét a politikai, 
jogtudományi, hirlapirodalmi és egyesületi téren kezdé kifejteni. 
1843. a nemzeti casino, 1842 a pesti ref. ekklézsia jegyzője volt. 
Az akadémia által kiadott Verböczy „Hármas könyvének" ma
gyarra fordításában kiváló részt vett. Az 184% s 184 7/, ország
gyűlések alatt ö irta a Pesti Hírlap tudósításait a követi tábla ülé
séiről; a jelesül irt czíkkekre az akkori olvasók bizonyosan még 
most is kedvesen fognak visszaemlékezni. Azonkívül Pozsonyban 
az országgyűlési Napló szerkesztése körül is foglalkozott s az or
szággyűlésen több távollevő mágnás követe volt. — Mikor pedig 
ama nagyhírű védegylet megalakult, Tóth Lörincz választatott az 
e°-ylet középponti jegyzőjévé. Midőn a váltótörvényszékeket be
hozták, váltóügyvéddé is lett s szorgalmasan űzte egyéb rendes 
ügyvédi foglalkozásait. Az élet által igénybe vett ennyi különnemű 
munkásság mellett valóban nem fogja csodálni senki, hogy költői 
müvek alkotására ideje nem maradt. 

Az 1847

 8-í országgyűlésen mint Breznóbánya város követe 
foglalt helyet » a sz. k. városok érdekében, mindig szabad szellem
ben nvilatkozva, nem csekély küzdelmeket vívott. A munkás és 
erélyes férfiút két tárgy foglalkoztatta különösen : a magyar ügy
védi kar emelése s a magyar akadémia ügye. E körüli felvilágoso
dott és szabadelmü nézeteit ez időben két jeles röpiratban tette 
közzé. Az egyik ezime ,,Ügytédi állapotok" a másiké : ...1 nyelv, 
tudományosság és academia körül." Az akadémiai törvénytudományi 
osztály 100 aranyos nagyjutalmát ekkor szintén ö nyerte el azon 
terjedelmes művivel, mellynek ezime : ..Ügyvédi reform." de melly 
máig sem nyomtattatott ki s a viszonyok változtával valószínűleg 
elveszte érdekét. Az 1848—4íí-ik évek multával, uiellyekben Tóth 
Lörincz tevékenységével szintén gyakran találkoztunk, leginkább 
ügyvédi foglalkozásának s főleg a jogirodalomnak élt. Az uj törvé
nyek magyarázói között első helyet foglalt el s a Heckenast által 
kiadott nagy Törvénytár legtöbb kötetei az ö tollából származtak. 
Igen becses röpiratokat irt azÓsÍ8égról(lH52).(frököxödésról (\&ó%). 
Az ..Ujabbkori Ismeretek Tára" 6 vastag kötetét, miknek első ré
szét 0 szerkeszté, nagyszámú becses dolgozatokkal gazdagította. 
Legújabban a „Törvénykezési s jogtudományi Tárt- szerkeszti s Í I Z 
ő tollából folyik a „Hétköznapi könyvtárban" megkezdett népszerű 
„Ismerettár" is. 

Mind ezeken kivűl Tóth Lörincz 1852. óta egy igen díszes és 
fontos hivatalt visel, a m. akadémia pénztárnokságár, mellyre a 
meghalt Helmeczy helyébe választatott. Mondjunk-e még többet, 
hogy derék hazánkfiának sok oldalú képességét, hangyaszorgalmát 
és tiszteletre méltó érdemeit bebizonyítsuk ? — w. 

Kapy fiiyorgy urain leányai. 
Történeti lu-szél.r, irt» P. SZATHMÁRT K Á R O L Y . 

I. A halál karjai. 

— Alszol-e Anikó? — kérdé Mária, nyugtalanul forogva puha 
ágyában, mellyre a hold nappuli fényt árasztott a nyílt ablakon 
keresztül. 

— Nem alszom kedvesem. Ki tudna aludni illy szép éjszaka és 
a mai nap után? 

— Gondoskodtál-e, hogy a vendégnek hiánya ne legyen? 
— Mindenről; a keleti szárnyon, az utolsó szobában vettettem 

számára ágyat. 
— Jer ide lelkem hozzám; valamiről akarok beszélni veled; 

atyám majd meghallhatná; tudod, hogy épen ide szeg az ágya. 
Anikó, Kapy György kisebbik leánya oda hagyta puha fekhe

lyét s gyorsan átfutott a holdvilágon nénje fekhelyéhez, hogy még 
a hold se lássa. 

Aztán oda ült nénje ágyához, magára vonva a takaró felét. 
— Kedves Anikóm, szereted te ezt a Balassa Imrét? . . 
- - Nem ouf ember . . csak ollyan magas holdvilág homloka, 

meg ollyan szúrós szemei ne volnának. 
— Xo lásd. nekem meg épen azok tetszenek; de azt a ló-ször 

forma bozontos haját.meg azt a nagy bajuszát nem állhatom: aztán 
az nreza is ollv halvám. mintha kisértet volna. 

— Mondasz valamit. De mikor ollyan különösen is öltözik : 

egészen feketébe; azjuz egy sor ezüstgomb ugy áll rajta,mintha azt 
mutatná, hogy hány oldalbordája van. 

—Pedig ne csúfoljuk, mert tudod, hogy valamellyikünk még 
e hónapban Balassáné lesz. . . . Te nem szereted ezt az embert ? . . . 

— Nem kedvesem, de majd megszokom. 
— Es hozzá mennél? . . 
— Mikor atyám parancsolja. 
— Nem úgy van: édes atyám reám értette; nem is illenék, 

hogy a fiatalabb menjen elébb férjhez. 
—'Te ollyan szép vagy kedves Mariskám; akad tenéked más is. 
— Nem Anikó, az nem lehet; ha szenvednünk kell, itt vagyok 

én; én vagyok az erösebb, és inkább kiállhatom. 
— De mit mondana reá Gyulay Ferencz uram? kötekedők 

Anikó. 
— Mi közöm Gyulay uramhoz? De mint mondana Macskásy 

Boldizsár, ha te máshoz mennél férjhez? 
Anikó bekapta arczát a holdvilágról. 
— Eszébe sem jut, hogy vagyok a világon . . . monda reszkető 

hangon. 
— Furcsa! és én fogadni mernék, hogy a ki itt a kastély alatt 

éjente néha a te kedves nótádat fújja, nem más mint ö. 
— Én két furulyát is hallok. A múltkor a te nótádat fúták. 

Azt meg Macskásy nem tudja. 
— De hát mivel sem lehetne ezen a dolgon segíteni? kérdé 

Mária, másra vive a beszédet. 
— Ha meghalnánk kedvesem, mind a ketten jakkor egyikünk

nek sem kell férjhez mennünk. Ismered édes atyánkat, öt egyéb 
el nem állatja egyszer ki mondott akaratától. . . 

Mindketten elhallgattak 
—• Vájjon — kérdé jó idomulva és a holdra merengve Anna 

— ha édes atyámnak csak egy leánya volna, azt is oda erőszakolná 
Balassához ? . . 

E kérdést ujre szünet követé. 
— Tudod mit? — kérdé Mária. 
— Mit? 
— Ollv szép idő van, menjünk alá egy kissé sétálni a kertbe. 

Ott majd szabadon beszélhetünk mindenről. 
A két leányka hirtelen fölöltözött s fehér ruháikban, mint két 

kis szellem, lebegtek ki a szobából. 
A kastély terére besütött a hold; az udvar középen nagy íehér 

komondorok feküdtek, fejőket lompos lábaikra nyugasztva. 
Egy láncsás őr ott állt a fokon, melly alatt épen a Maros hab

zik csendes suhogással. 
— Mi tájt vagyunk Péter? — kérdé Mária a mint a komolyan 

hallgatag ember mellett ellebegett. 
Az őr a holdra nézett, melly már jó magasan állt a vidék 

fölött. 
— Már nem messze lesz éjfél . . Hova mennek a kisasszony-

kák illy későn? . 
— Nem tudunk aludni Péter — mond Anna — lemegyünk 

egy kissé a kertbe. Alszik a vendég? 
— Már rég eloltotta a mécset. . . Dc a kert ajtaját nyitva ne 

hagyják ám — dörmögő az elsietök után. 
— Menjünk a nagy almafa alá — inditványozá Mária. 
— Nem bánom, de hátha njra valaki jár a Maroson? 
— Eh, ki járna illy későn. . . 
Gyönyörű éj! . . A föld teljes júniusi diszöltönyben fogadja a 

teli hold ezüst sugarait. A kis rovátkos aranyi kastély, mellynek 
hézagain ágyuk helyett virágok kandikálnak ki, mint tündér pabta 
tűnik föl a Maros suttogó hullámai fölött, melly egyszersmind érez
hetően hűssé teszi az illatos tavaszi éjszakát. A Maros völgyén alá, 
egész a dévai vár fehér koczkájáig téved alá a szem, mig fölfelí 
Alvinez, Borberek és Gyógy tornyai fénylenek. 

A kastélyt tágas kert környezi, mellynek fái a fénylő viz-ki-
gyóra vetik árnyaikat. Ide rajzolódnak le a szép vár vitorlás tor
nyai és hegyes födelei is. 

És íme, a bűvös kép kiegészítésére megjelen a két tündérke 
is, átlátszó hófehér öltömben bukdosva elö, a sötét árnvu Iák 
közöl. 

A két testvér összeölelkezve halad s mégsem állanak, mig eg.V 
[nagy almafa alá nem érnek, melly virágos koronáját épen a Maros 



hullámai fölött rengeti. Alatta nyírfa-pad van s a pad előtt partra 
ültetett virágok hímes szőnyege. 

— Ide ide, ez az én kedves helyem — mondja Mária olly han
gon, melly vidor akarna lenni. 

—Az enyim is Mariskám; tudod, én épen azt szeretem,a mit te. 
. . Mond csak — folyt alá testvérét megölelve — miért nem hagy 
atyánk minket illy boldogoknak, mint most vagyunk ? . 

— Mert nagyon szeret és azt akarja, hogy igen gazdagok le
gyünk. 

— De hát nem vagyunk mi eléggé gazdagok? . . Kapivár is 
a miénk, meg Aranyi is. Lásd én e helyen örömest élnék utolsó 
oramig. 

— En is, — de atyánknak ez nem elég. Arra a sok jószágra 
vágyik, a mit most Bala9sától haszonbérben tart. 

— De ha szépen kérnők, talán elállana tőle. Ha megmonda
nék, hogy mi megvagyunk ezzel a sorssal elégedve és soha sem vá
gyunk másra. 

— Emlékezel-e még arra a szerencsétlen napra, mikor a tuta-
jos székelyekre, azért, hogy velünk gúnyolódtak, tüzes vaspatkókat 
veretett? *) Mennyit esdekeltünk akkor, de csak elkergetett. Azt 
mondta, hogy ez a ház becsülete és hogy mi ahhoz nem értünk. . . 
Pedig akkor bánná meg, hogyha bánatunkban meghalnánk. . . 

— Es ha tudná, hogy ez erőszak halálunkat okozza, nem 
tenné? . . Mondjuk meg neki, hogy, ha Balassához erötet, meg
halunk. 

— Mert hiszi is. . . 
— Már miért ne hinné; én azért a kit szeretek, meg tudnék 

halni. 
— En Í 9 ; de ő csak akkor hinné azt, ha látná. 
A párbeszéd elhallgatott. 
Mindketten merengve néztek a Maros csillogó habjaira, melly-

böl örvendve ugrott föl egy-egy fénylő halacska, talán, hogy meg
ízlelje az illatos léget, mellyet a kertekből rabolt a szél. 

És a mint igy néztek, mind homályosabbak lettek szemeik 
előtt a Maros habjai és fátyol borult a világos vidékre. Egy-egy ne
héz köny-csepp pergett le az üdearczokon. 

E köny-cseppet mellyet saját fölindulása miatt egyik sem vett 
észre a másikon, ugyanazon gondolat fakasztá föl. 

Meg akartak halni egymás boldogságáért. Hisz a kemény atyai 
szív meglágyul, ha egyik leányát keménysége a sírba vitte. 

— Menjünk föl — mondja Mária, e hideg szellőn könnyen meg
kötheted magad. 

Pedig esak föl akarta csalni nővérét, hogy maga aztán vis-z;t 
szökhessek. 

— Nem tudom, de valóban olly különösen érzem magamat . . 
talán épen ez a bűvös éjszaka. . . Talán jót is fogsz rajtam nevetni, 
mert valami különösre kérlek. . . De kinevetsz és nem fogod meg
ígérni nekem. 

— Dehogy nem igérem, de meg is teszem, ha tőlem függ. 
Csakhogy aztán te is ígérj meg egyet nekem. 
— No halljuk hát elébb a tiédet, te vagy az első. 
— Halld hát. ... Én ha Balassához erötetnek is meghalok, ha 

reád tukmálnák is meghalok bánatomban. Én ezt érzem. 
De te ígérd meg, hogy élni fogsz és hogy. . . . 
Itt egy darabig elhallgatott. 
— No mit és hogy? — kérdé Anna. 
— Hogy — de ne nevess ki — néki elmondod, liogy utolsó 

perezben is ö reá gondoltam. 
— Megteszem, de hátha én halnék meg elébb. 
— Arról szó sem lehet. 
— De lehet s én épen arra gondoltam... Ha ez történnék édes 

kis Mariskám, itt ez aranyszív, mellyet kedves anyámtól örököltem, 
add át neki. -:-«n aj-

— Kinek? . . 
— Miért kérded, hisz tudod. Kit ma estve emlegettél. 
— Hiszen akkor te Macskásy Boldit szereted. 
Anna az áruló ajkakra tapasztá kezeü. 
— És te Gyulayt — monda boszus daczozal Anna. 
— Igy mindketten boldogtalanok leszünk. Atyánk soha sem 

fog bele egyezni szerelmünkbe. Gyulay atyjával örökös haragban 

* ) Történeti valósiig. P. Sz. K. 

él a maros-németi határpör végett, Macskásy t meg szegénynek 
tartja hozzánk. 

— Soha. Jobb volna nekünk meghalni. Lásd édes Mariskám 
mikor az elébb ezekre a szépen csillogó habokra néztem, én épen 
arra gondoltam. 

— Én is. De akkor meg azt hittem, hogy halálommal boldoggá 
tennélek téged. De lám, az sem használna. 

— Millyen jó vagy te kedves Mariskám; mennyire szeretsz en
gem. Igazán meghaltál volna értem? 

— Nem hiszed? . . Miért szeretném én az életet? . . 
Es a szegény leányka e kérdésénél megszűnt a szóváltás a két 

testvér között. 
Ez élet-unottság nem költött s kevésbé szerencsétlen körül

mények között is köznapi jelenség. 
A gátokkal küzdő szerelem sajátja, mielőtt kölcsönös nyilat

kozat bátorságot, — az első csók életvágyat és reményt öntene a 
kebelbe, (w*.*. 

B a b o n a s á g * ) k . 

Nem szólhatunk elég gyakran a babonaságok ellen, mellyeknck — kí 
hinné? — még felvilágosodott X I X századunkban is csaknem naponkint 
merülnek fel népünk között gyakran szomorú következményű, de mindenkor 
nevetséges és sajnálatra méltó példái. Irtsuk ki e kártékony dudvát és értel
miségünk e szégyenfoltját tövestől gyökerestől, melly ott is megterem, a ho! 
keresni már eszünk ágába sem jutna. 

„Pirulva kell megváltanom — igy ir egyik vidéki érdemes tudósítónk 
— hogy nem csak a városunk körülötti falukban; de még városunkban is fel
ütötte, vagy legalább még eddig szét nem szedte sátorát a babonaság. Néhá
nyat röviden elmondok itt, nem azért, hogy valaki kövesse őket; hanem mert 
akad talán olvasóm, a ki kissé elszégyenli magát, ha bele néz ebbe a tükörbe. 
Kezdem tehát eleitől : 

1. Szent András napjn, különösen a leányok előtt valóban szent, mert 
az naji egész 24 óráig böjtölnek, és estve midőn Ict'eküsznek, férfi nadrágot 
tesznek fejők alá, hogy álmukban megláthassak azt, kivel megosztják majd 
jövendő éltüket, azaz : a ki férjök lesz. 

2. Lucza napján a nők s leányok, varrást, fonást, lugzást, kenyérsütést 
pénzért sem tennének, mivel, ugymondják, a nő a ki boldog, boldogságát 
rontaná el. a boldogtalan pedig még nagyobb boldogtalanságot szerezne ma
gának , a leány a lérjhezmeneteli szerencséjét rontaná el , mit egy fehérbe 
öltözött nő, kinek kezében guzsaly, orsó, meszelő B t b . van, s ki a kürtőn szál
lana alá. rögtön teljesítene ezóval és tettel. 

3. Lucza napján a férfiak közül egy kis tehén-fejő székecskének készíté
séhez fognak^ mellyen naponkint kell valamit faragni egész karácsony estéig, 
melly napon bevégzik, bogy azon a széken azután az éjféli misén ülve meglát
hassák az azon helységben létező boszorkányokat. (Illy eset adta magát elő 
mult karácsonkor Tatán, mint azt e lnpok közlék.) 

4. Karácson előestéjén van még sok más babona, különösen a leányok 
részéről, p . o. 

a) Ki ne evett volna mézesmákos gubát, vagy legalább ne ismerné? 
Azon gubát forró vízzel szokás leönteni, liogy megpuhuljon, melly viz azután 
a gubáról külön edénybe leszüretik, mellyet a házbeli leány télre tesz, és 
éjféli mise után megmosdik vele, mit letörölni nem szabad, hanem, ugy 
vizesen lefekszik, mert álmában a jövendőbeli férje fehér kendővel letörli. 

b) Éjféli mise alatt ólmot olvaszt a leány, és egy tele tál vízbe, kiönti ' 
azután ;izon kiöntött ólomból magyarázza jövendőbeli férjét, azaz : ha must* 
forma látszik az ólomban, tehát csizmadia; ha kalapács,kovács vngv lakatos': 
ha pedig gyalu, asztalos stb. lesz a férje. Nálunk egy kisasszony hegedűt és 
vonót magyarázott ki az ólomból. örült-e a czigánynak? nem tudom. 

c) Karácson előtti nap vacsorája után, a szemetet, mellyet a ház leánya 
a szobában összesöpört, kivetni nem szabad, hanem rakáson marad egész éj téli 
mise alatt, a mise után a leány felszedi kötényébe, és kimegy vele az utcza 
közepére, éá ott lassanként hányja ki kötényéből, mind addig; mig kutya
ugatást nem hall. azon ugatásra jó l kell neki figyelnie, mert a honnan a hang 
jön , arra fogja őt vőlegénye elvinni. 

d ) Éjféli mise előtt tele pohár vizbe egész tojást összetörnek, és az nsz-
tal alá teszik, a mise után megnézik, millyen figurává vált a tojásbél, s abból 
magyarázzák a jövendő hitest a leányok . . . . 

e ) Ismét éjféli mise alatt elmennek a leányok.olly háznak fészerét rázni, 
melly szalmával van tödve. A szalmafödelét kötényőkbe (vagyis dókütőjökbe) 
rázzák meg háromszor, azután megnézik a hulladékot: ha búza szemet talál
nak, legényhez, ha pedig rozsot, akkor özvegyhez mennek férjhez. 

f ) Sok házban mielőtt éjféli misére elmennek, annyi hasábfát, a mennyi 
személy van a háznál, felállitnak. Mindenik hasábnak neve van a házban 
lakó személyek közöl. Midőn pedig visszajönnek, mindenik először a kulcs
lyukon bekukkant, azután nyitják fe! az ajtót. a melly hasábot földre dőlve 
találnak, azon házi személynek egy év alatt meg kell halnia. 

g ) Éjféli misére sokan visszajárul öltött ruhában mennek;hogy meglát
hassák a boszorkányokat. Kell-e ennél még több ostobaság? 

Pedig még többet is Írhatnék a bahonáskodnsról: de ugy hiszem, ez
úttal ez is elég, hogy a józan gondolkozót sajnálatra gerjeszszék azok irányá
ban, kik még ílly vakságban tengődnek." V Pál. 



N é p - é s t á j r a j z o k . 
A római sanrzok vidéke. *) 

Rég feltett szándékom vala, a hazát minden irányban megis
merni. Tehát ismeret, vagy inkább tapasztalás szerzése, de egy a 
távolban lakó gyermekkori barátom meglátogatása végett is, — 
kocsira ültem. 

Miután Szegeden túl értem, azon sajátságos érzés fogta el keb
lemet, melly bécsi utamban meglepett, midőn Dévényt, az ország
szélén álló végvárat, a gőzössel elhagytam. 

A haza déli határának tartván, Szabadkára értem. Mindamel
lett, hogy Szabadka nem egészen magyar ajkú város, mégis ma
gyar szinháza van! voltam benne. Örömmel mondhatom, hogy ezen 
megbecsülhetlen intézet ott hazánk nyelvét megörzendi. 

Tovább a Telecskán, felső Bácsnak magasabban fekvő dombos 
földjén keresztül a Fereucz-csatornához értem, melly már a nagy 
rónaságon épült, itt egykoron (a hagyomány szerint) a „mare 
dulce" — édes tenger, volt. 

A csatorna vidékén lakó svábok gazdasága szépen lábra ka
pott, mert náluk a szorgalom mel
lett nem ritkák a vasekék, vas
tengelyek, cséplőgépek, vizerövel 
hajtott olajsajtók és selyem-fo
nodák. 

S-mig nálunk ujságszerte di
csérettel említtetnek azok, kik sze-
derfa- iskolákat, (fájdalom ! még 
csak most) plántálnak, — addig 
itt a házak előtt már évtizedek 
óta állnak szederfasorok, — a szor
galmas háziasszonynak a selyem
szoknya árát évenkint kiadják, 
ezenkívül nyárban szép árnyékot 
vetnek", édes egészséges gyümöl
csöt teremnek, a falut ékesítik, és 
tűzveszélyben a túlsó sorokat is 
védik. 

Milly kicsiny ága ez ártatlan 
fácska a mezei-gazdászatnak, és 
mégis mint a példa mutatja, hány 
oldalú annak szükségessége, ha-
szonvehetősége! 

De nem időztem e tájon, 
hogy mielébb feltalálhassam azo
kat, kiket keresek, s látni, leírni 
akarok. — És már amott a távol
ban^ telecskai-dombok végleteitől 
nem messze villogott azon torony, 
melly szerencsétlen emléke a 
mult éveknek, de most már békés 
szemlélője a két harczias fajnak. 
Szent-Tamásra értünk. Az itteni 
nők feltűnő csinosságát lehetetlen 
vala azonnal észre nem vennem s a mellékelt rajzban ezennel be
mutatok egy példányt. — Innen alább a vidéken terülnek el a római 
nagy gáncsok, mellyekröl Tacitus, a történet-írók őseinek egyike, azt 
mondja : hogy a rómaiak nagy hatalomra vergődvén, birodalmukat 
sánczokkal kerítették el. 

Ezen sánczok közelében lakott gyermekkori barátom, kinek 
társaságában utaztam be a közel fekvő vidéket. 

A falunak két tornya van, egyike bádoggal befedve. Alig vár
tam hogy a nagy faluhoz közelebb érjek, mert mintha a falu vé
gén a földből füst emelkednék? S csakugyan ugy volt, a dadé a 
földputriban kovácsolta vasát, — mig a rongyos purdék hátukon 
hordták a fát, — s fogaik közt énekelték : 

Mámár dévlá mládévláró. Hej pelemiró, hej seroró! 

Egy nap Péczelen. 
Ne vegye senki ugy, ki e czimet olvassa, mintha elég volna 

Péczelen egy nap arra, hogy annak minden nevezetességét megte-

*) A mellékelt csinos és becsesj-ajaok többnyire Slerio festesz hazánkfia mesteri fel
fogása után metszve*. Szerk. 

Szent-Tamási inagynr menyecske 

kint>uk. és mindennel megismerkedhessünk, mi az ott való raula-
tást kellemessé, hasznossá és ránk nézve a történészetet illetőleg 
nagy becsüvé teszi; — hanem ugy, hogy számunkra mind ezekre 
fájdalom, csak egy nap jutott az életből, de e nap is örök emlékű, 
és nagy becsű marad előttünk. 

Péczel a nagy világ kicsinyben. 
Mi kincset ide századok ota az ész és tudomány felhalmazott, 

arról tudomása van a hazának, a nemzetnek. Ott volt a híres Ráday 
Pál, ki a mult században Il-ik Rákóczy Ferencz erdélyi fejedelem 
kanczellárja volt, a nagy diplomata, ki a fejedelemnek annyira birta 
bizodalmát, hogy 1704 öt küldötte Selmeczre I Leopold császárral 
békét kötni; öt évvel később pedig Károly svéd királyhoz Benderbe, 
mivel a franczia udvar Rákóczyt tette a Xn Károly és Nagy-Péter 
közt kötendő béke közbirájává. Az 1711 szathmári békekötésre is 
nagy befolyása volt,és H l Károly király öt a kir tábla közbirájává 
nevezte, kés.öbb pedig az 1715 pozsonyi országgyűlésen kirendelt 
országos biztosság tagjává választatok, s mint illyen a helvét val
lású ügyet hathatósan előmozdítani igyekezett, mivel maga is e val
lás követője volt. A magyar irodalomnak is — ámbár diákul — nagy 

szolgálatot tett — akkor divat le
vén a diák nyelv — mert Benderi 
útját leirta. Azonban egyházi éne
keit „Lelki hódolat" czira alatt 
nyomatta ki magyarul Debre-
czenben. *) 

Ott született és élt Ráday 
Gedeon, a fentebb említett fia, ki a 
honban jeles és tudományos nevel
tetést nyervén, azt a frankfurti s 
más külföldi egyetemekben igye
kezett még inkább növelni, ő egé
szen a tudományoknak élt. ö volt 
az, ki Zrínyinek feledékenységbe 
jött lelkes munkáira figyelmez
tette a nemzetet, és a jelesebb né
met költőkből lefordított versek
ben a szótagok mértékét a rímek
kel első kötötte össze; honnan az 
illynemű versek Ráday-verseknek 
is neveztetnek. József császár bárói, 
n Leopold pedig grófi méltóságra 
emelte öt és maradékait 1790 

A „Magyar Múzeum, Orpheus 
és Muzárionban" elszórva jöttek 
ki versei, és idegen nyelvekből 
magyarított költői darabjai. Mun
káinak legnagyobb és nevezete
sebb része pedig még kiadatlan he
ver. Ez volt nagyatyja a most 
élő derék gróf Ráday Gedeonnak, 
kinek érdemei már csak a n. szín
ház körül is örök becsüek marad
nak a nemzet előtt. 

Ezen jeles család méltó ivadékai Ráday Gedeon gróf testvérei 
s fiai lakják most Péczelt egyesülten több olly családokkal, mely-
Iyekre büszke lehet a nemzet, hogy magáénak vallhatja. Ott él 
egyszerű elvonultságban egyedül a tudomány és művészetnek 
szentelve e rövid élet perczeit a jeles Prónay István báró, kinek 
műtermeiben a tudományt és művészetet, becsülő a legnagyobb 
élveket feltalálhatja. Egyszerűséghez szokott uri családja nem 
az európai világ fájdalomban találja üdvét, hanem megfogva a 
munka és szorgalom böségszaruját a valódi patriarchális élet bol
dogságát élvezi. Ott él gróf Crouy-Chanell, s egyszerű háza, épen 
ugy mint a többieké, az erény és kegyelet háza, ott él Kovács Illés 
az ifjú, kinek elfelejthetetlen megboldogult atyja mindig kész volt 
ugy mint ő, bármilly áldozatot hozni a hazáért. És ha még többet 
névszerint el kellene sorolni azon meleg keblű emberbarátok és jó 
hazafiak közül, kik Péczel színét javát teszik, és a társadalomban 
mint a születésre előnyösek, szerepet játszanak, e nivellirozó kor 
iránya után indulva; roppant sok nevet kellene itt említenünk, 
mellyek talán jövendőben e haza történeti évkönyveiben dicsérete-

*) Lásd „Magyar irők életrajz-gyűjteménye" kindtn Sz. István társulat Test, 1856. 



sen fognak említtetni. Azonban mi nem akarunk panegyrikont irni 
Péczelröl, mi csak egyszerűen „egy napi éleményünket" akarjuk 
leirni, ugy levén meggyőződve, hogy az olvasó közönség kedvesen 
veendi, ha helylyel közzel, FJIy megismertetést közlendünk a haza 
több városáról és falvairól.' 

Hogy pedig képletesen is némürészben bemutathassuk a derék 
Péczelt a nagy magyar 
hazának, legérdeke
sebbnek véltük annak ^~^=r~r'~~T~^^-^^zí^=ti 
legrégibb és eredetibb 
kastélyát, a mostani 
Ráday grófok lakhelyét 
bemutatni A képet is
mert jeles rajzolónk 
Varsányi János mérnök 
úrtól birjuk. Nem azért 
mintha kérkedésképen 
épen csak azért is illy 
valóban minden ország 
díszére váló építmén
nyel akarnók megnyer
ni az olvasó közönség 
kegyét, hanem hogy 
régi ösi családaink íz
lését, s egyszersmind 
műveltségi fokozatát 
bemutassuk akkor, mi
dőn némelly könnyen i 
telő ember a régi aristo-
kratiát azzal vádolja, 
hogy az a művészet és 
tudomány érdekében 
nem tett volna valamit 
hajdanában. Gráf Rá Íny Gedeon r-suládi knstc"yn Pée.zekn. 

Fájdalom, hogy kevesen voltak, kik felfogták, hajdanában mi 
volt az aristokratia; de azt méltán lehet követelni, hogy azokat 
"becsben tartsuk, kik születésükkel egyszersmind összekötötték az 
ész aristokratiát, s kik most inkább szerény elvonultságban, idilli 
örömökben és hasznos, az államra minden tekintetben gyakorlati 
eszmék kivitelében töl
tik idejöket, mint reny
he szeretetlen ségben, és 
inkább a hon határain 
belül laknak, mint kül
földön. Nem említve 
azt, milly nagy becsű 
könyvtár létezik a Rá
day kastélyban, el nem 
mulaszthatjuk a fiúi ke
gyelet egyik legszebb 
példáját felmutatni. — 
Ugyanott a könyvtár
ban, hol a derék tu
dós Ráday dolgozott, áll 
ama zsellye szék, melly
ben munkáséletének 79-
dik évében, épen mun
kaközben meghalt, — 
az asztalon van felütve 
a könyv, mellyböl olva
sott, s a papír, mellyre 
jegyzett.De a szék üres, 
s legfeljebb nagy szelle
me lengi át e múzsák
nak szentelt templomot. 

Szeretettel s ke
gyelettel viselik gond- . 
ját fiai és unokái a nevezetes könyvek, képek és régiségek gyűjte
ményeinek, mellyeket az öreg gróf hosszas munkás élete alatt 
gyütögetett. 

De milly gazdag Péczel derék urainak könyv és ritkaság gyűj
teményében, mit Crouy gróf, Prónay báró, Kovács Illés stb. urak 
kastélyai felmutathatnak, olly gazdag szép angol kertekben, mely-

lyek között a Crouy gróf és Kovács Illés urakéi legszebbek, és 
ritka növények s gyümölcsökkel bővelkednek. 

Azonban ha a gazdagság és Bzületés ezekre méltán feljogogítja 
az embert, annál többre becsülendő ha a szegény ember saját szor
galma és ipara által annyira viszi, hogy csodálkozásra indító mu 
veket készít. Ez e szerény férfiú a péczeli molnár mester VartáHíj) 

Sámuel ur, ki a Rákos 
patak partjai mellett 

^ f g ^ ' ^ ^ j ^ ^ r ^ ^ M I W ^ K f e ^ u , levő kopár pusztaságon 
egy kis paradicsomot 
teremtett, olly vízi mü
vekkel mikép e képen 
melly a kert egyik ré
szét ábrázolja, látható, 
mi]) vek talán csak a ma 
gas állású főurak disz
kertjeit ékesítek haj 
dan XIV. Lajos fény 
üző korában, ott óri
ási mérvben, itt ki
csinyben. E képet is 
Varsányi János mér
nök úrtól birjuk, ki 
a nevezett ur testvér 
bátyja. 

A mesterséggel 
összerakott szirtecske 
tetején, ha a többfelől 
felfortyanó vízsugarak 
játszani elkezdenek, 
e § y gyönyörű virág 
bokréta forog folyto
nosan, mig a középen 
ki bugyogó viz hólyag 

Varsányi Sámuel kerti vízmüvei Péczelen. 

formában siet alá a kis tavacskába, míg annak közepéből hosszú 
vizoszlap csergedez felfelé, s mindé titkos szavakban suttogó sis 
tergö, locssanó, a nap ragyogó sugarában ezer színű szikrákat szóró 
vizcsövecskék a művész kezének egy nyomására megszűnnek lenni; 
8 egy másik nyomás mint varázsütésre újra életre s víg pezsgésre 

kelti a szirtecske kebe
lét. A kert közepén na
gyobb tóból hat sugár 
szökik fel, míg köze
pén a kigyó szökellésü 
vízsugár felül szikrázó 
kört formál, mellynek 
millió gyémánt csép
jei sziporkázva nedve
sítik meg a kígyózó 
vízsugár tövében ellen
kező irányban forgó vi
rág koszorút. Fent u 
dombtetőre fel emelt 
Rákos folydogál a ma
lom felé, szép fák és vi-
rágok által árnvazva. 
s a kert felöli oldalon 
épült hideg fürdőbe köl
csönözve vizét, melly 
fürdőt szinte Varsányi 
ur .inagii terve szerint 
épitteté, s melly foly
tonosan fris vizet kap 
a Rákosból, mellyen ke
resztül kis fahidacska 
vezett rejtett sűrű bo
kor sorokba, föléjők le 

hajló, szomorú füzek, som és mogyoró, s más fák képezvén kel
lemes árnyas tetőt. 

E kis paradicsomban szokott időzni nyáron át, elhagyva saját 
nagyszerű kertjeik kellemes sűrűjét Péczel uri társasága a jó lel
készszel, s a Rádai grófi ifjak nevelőjének fiával, kinek elhunyt 
atyja szép vagyont hagyott hátra és olly nevelést, melly képessé 



teszi öt minden igénynek megfelelni, mit töle a világ műveltség kí
vánhat. Itt mulatnak ök derült vidor kedvvel, s fürdenek a Rákos 
kis fürdőjében, ha a rekkenő meleg az enyhe árnyék alá sietteti az 
eltikkadó vándort, ki körükbe szívesen felvétetik. És valóban Var
sányi ur megérdemli a részökröli pártolást, söt a közlekedési esz
közök könnyűsége lehetővé tenné, hogy a megnézésre érdemes kis 
paradicsomot a pestiek is meglátogatnák, mert bizonyára olly de
rék körben mindig találhatnának élvezetet, és merjük állítani a 
helyiség tekintetéből is ajánlhatóbbat, mint bárhol is Pest és Buda 
környékén I 

Hát ha még a kis paradicsom ugrókutai este kivilágítva 
vannak, — mint voltak augustus hóban Sámuel napján, midőn 
a házi ur nevenapját ama díszes körben mi is szerencsések vol

tunk megülni - le nem irható a gyönyörű hatás, mellyet e lát
vány okoz. 

Akkor jelen volt az ifjú Ráday grófoknál látogatóban levő de
rék Ssentpéterynk is, a nemzeti színház egyik veteránja, a többi 
vendégek között, s a derült kedvet nem szoritá a kényszer járma 
közé semmi fesz s a szép hajadonokat czigány zene mellett ki-
világos virradtig forgatá az ifjúság, mig az öregek kedvtelve néz
ték a vidámság felfelbuzgó árját. 

De íme már befejeztem a mit mondani akartam; még csak szi
ves üdvözletemet küldöm Péczel uri családjaihoz, az igyekvő Var
sányi pártfogóihoz, mit, úgy hiszszük, jövőre sem fognak töle meg-
vonni, és őszinte kézszoritásunkat a derék molnár mesterhez, ki a 
Rákos mellé illy paradicsomot varázsolt. M. . . . 

T Á R H Á Z . 
k a k á n M á r t o n imitt-amott . 

X L . levél. Szerkesztő ur! A mióta az én tisztelt X . barátom meg
dicsérte Sz. Ernesztinát ollyan szezepben, a mellyben az fel sem lépett; a 
mióta az én még inkább tisztelt Y barátom megrótta Elliugcrnét ollyan 
nótáért, a mit nz el sem énekelt; a mióta az én leginkább tisztelt Q barátom 
bírálatot irt ollyan darabról, a mit egy nappal kés..1.1. adtak, mint az ö bírá
lata megjelent; azóta nem merek a színházba menni, attól félve, hogy rajtam 
is valami emberi do log talál megtörténni; hanem csak ugy őgyelgck alá 8 fel 
a városban, mint az éhes oroszlán, keresve, hogy kit egyek meg? 

Láttam az amerikai múmiákat. Gyöngébbek kedveért megmagyarázom, 
hogy ezek ollyan becsületes emberek, a kiket ez előtt két ezer esztendővel 
ugy be találtak páczolni, hogy mind e mai napig sem sikerült őket szétfejte
getni sem nz időnek, sem az időjárásnak; megmaradtak épen világcsodájára; 
az egyik egy indus fejedelem, n másik egy indus fejedelem-asszony; öltözet 
nélkül vannak, de nem fáznak, a fejedelem arczáján karikák és kacskaringók 
vannak metélve, s befestve kékre éa pirosra, azok a megölt ellenségek számát 
jelentik, kiket elejtett a harezban; mentől tarkább a pofa. annál nagyobb a 
vitézség; a nemesi diploma itt az acquisitor saját kutyabőrére van festve. 
Még a haj is megmaradt rajtuk épen, söt, ha valaki elhiszi, még az is igaz, 
hogy minden hónapban le kell belőle nyirni, mert egyre nő, a mióta dr. Har-
tung Mihály pouiádéjával kenik; vaunak azonkívül még több rendbeli ősko-
ponyák és diribdarab emberek a régi j ó időkből ugyanott, a mik tudósokra 
nézve nagyon tanulságosak, azonkívül érdekes, vademberekbe való fegyverek, 
fogas dárdák, kalapácsok (nem tudom, hogy lehet valakinek gusztusa illyenncl 
üttetni magát), s sok más egyéb furcsa eszköz, a miről a mutogató maga sem 
tudja, hogy levesmerő kanál-e, vagy papucs? A tárgyak érdekesek volnának 
múzeumba téve, hanem igy ponyva alatt,kintorna szó mellett mutogatva, van 
\ alami borzasztó gondolat benne, hogy egy mai vüágbcli spcculans kiszedjen 
egy pár kétezer esztendős óvilági fejedelmet a koporsójából s körül hordozza 
őket széles c világban, s mutogassa a bámész népnek. A gondolattól ia bor-
sózik a hátam. A mennyi páczon én keresztül mentem, kiinnyen megeshetik 
rajtam,hogy belőlem is múmia lesz egyszer, s valami későkori komédiás meg
indul velem károsról városra. A midőn már nem lesznek sem színészek, sem 
poéták. íenv~kritikusok, hanem minden ember lesz tudós és gépész, s akkor 
elmondja rólam : „ ime egy l'ennmaradott példánya a többi nem létező kri
tikus fajnak! a képére festett karikák azon drámákat és vígjátékokat jelzik, 
miket a harezban elejtett." Gondolatnak is iszonyú! 

Menjünk odább : itt n mezleien ló. Csodálatos állat, ollyan csupasz, mint 
egy ember; eddig csak azt hittük, hogy az ember bőre ollyan terméketlen 
hogy az öltözet nem nő ki belőle, most ez a ló másra tanil meg bennünket 
Tehát az állatok között is vannak boldogtalan iiai a természetnek. A z t mond
j á k , köves Arábiában termett. Akárhol termett, nemes tett volna tőlünk 
valami jótékony albumot adni ki, felsegélésére, bogy vehessen magának egy 
pár inget, ne járjon ollyan puczéron. Még csak az a kígyó kellene mellé, a ki 
a mult janitáriusban megszopta a kunsági paraszt-dclnöt, s volna, miről érte
kezni a természet-tudósoknak. 

Többet ér ennél nz a két franczia, a ki a váczi-utezában körtéket és 
almákat mutogat, s virághagymákat és facsemetéket árul : a mutogatott g y ü 
mölcsök között van egy nyolcz fontos körte is; azt nem szeretném, ha az 
orromra esett volna; s nem foghatom meg, mivel erösitették meg a fán, hogy 
le nem szakadt róla? Ha a mellékelt festmények nem csalatkoznak, ugy az 
árult gyümölcsök közt vannak ribiszkék akkorák, mint egy cseresnye; cse
resnyék akkorák, mint egy baraczk, s baraczkok akkorák, mint a fejem ( j ó 
kora fejem van) : hanem a csemeték ára is meglehetős borsos; egy-egy törpe-
t icska -1 — .'i pengő, egy virághagyma 2 pengő, és igy tovább : s mindezek-
felett nem bizonyos az ember felőle, hogy mit vett ? s végtére a sorjegyzékben 
foglalt csemeték nagyobb részét itt Encznél is meg lehet kapni 24 — 30 kraj-
ezárért. n ki felel is rólnk. 

Még valamiről írok, a mit u»~yan nem láttam, de olvastam. Hazánknak 
egy ifjú művésze Lacinna Oszkár, ki néhány év előtt itt is adott zongora
hangversenyekét, de annyira sem tudott jutni, hogy a színpadon bemutat
hassa magát, most Spanyolországban dicsőséget és csengő tallérokat arat. 
Spanyol cs portugál lapok tele vannak az ifjú magyar művész magasztalá-
I ival, ki a büszke spanyol királyi udvar előtt is két ízben játszott s szeren

csés volt a királynővel beszélhetni s magyar zcneszcrzcménycit neki ajánl
hatni : a portugál király ő felsége minden előadására elment s vele több ízben 
beszélt magyarul. Mint tudjuk,ő felsége most is élő atyja Koburg-Koháry ber
ezeg, egyszersmind gömöri táblabíró is,s mint magyar birtokos nemcsak maga 
beszél magyarul, hanem gyermekeinek is magyar dajkát tartott s őket nyel
vünkre tanittatta; hogy mint hazai nagy birtokosaink nyelvünket j ó l beszél
jék . Miután ifjú művész hazánkfia (kit én is közelről ismerek, valaha*egy ház
ban laktunk), illy magas kitüntetésekben részesült; Londonba fog átmenni s 
ugy jön ismét Magyarországra vissza. Akkor természetesen, mint hircs embert, 
mi is örömmel fogadjuk. Hiába minden hazai tehetségre nézve üdvös dolog 
külföldre menni, ugy jönni vissza — kivéve a poétát és a kritikust, mert az 
előbbi azután még kisebbnek fogja magát találni, az utóbbi pedig még na
gyobbnak, mint az előtt; azért j o b b mind a kettőre nézve, ha itthon marad. 

Most pillantsunk be a tudós társaságba. A mióta a „ c z " miatti nagy 
hadjárat be van fejezve, nagyobb nevezetesség nem történt, minthogy mult 
József napján a Teleki jutalmat mind a vígjátéknál, mind a drámánál Szigligeti 
nyerte el, amott a „Mama" itt a. „Bélái Pál" czimü darabokkal. A bírálók 
véleménye szerint ugyan mind valamennyi pályázott szinmü olly minden kri
tikán alul lévő rosz, hogy lehetetlen közülők választani; hanem hát ezek a 
legkevésbé roszak. Ezt a kérdést ugyan majd a közönség fogja megoldani l 
meglehet, hogy az apcllatorium h.rumnál megint ugy járhatnak a tisztelt bírá
lok, mint a Ráday jutalomnál, a mellyre egy közülők (ki a mostani birák közt 
is ott tílt), az „apró félreértésekel" tartá legméltóbbnak (tehát absolut becsíí, 
legjobb darabnak); a színpadon pedig a „Becsületszó" vitta ki a becsületet s 
mellette még három más szinmü állt meg becsülettel; a mig az „apró félre
értés" megbukott tisztelettel. Most ia azt hiszem, hogy Ulyen apró félreértés 
lesz a dologban; s meg vagyok győződve felőle, hogy egypár epés férfiú 
tollvonása a hogy nem tud javitani, ugy rontani sem tud az irodalmon. 
Egyébiránt a tisztelt hazafiak érzenilátszanak előre az illatot,mert aP.N.*-a 
előre fenyegeti a dráma biráló választmányt, nehogy színpadra engedje ke
rülni azokat a jutalmazott müveket, hogy a közönségnek ne legyen alkalma 
felölük Ítélhetni. M é g csak az van hátra, hogy a ccnsurát is figyelmessé tegye 
rajok. Ez nem igen rendszerű eljárás ; a *os vitéz vagy ismeri a jutalmazott 
szinmüveket s akkor ö maga egyike a birálóknak s ez esetben nem illendő 
neki a saját véleménye mellett hirlapi j egy alatt votumot adni s előre terro
rizálni a szabad vélemény kimondást, vagy pedig nem egy a birák közül s 
akkor nem ismeri a darabokat, s igy ismét nem szabad neki előleges véle
ményt mondani felőlük. Egyszóval, ha azért imádkoznak a biráló urak, hogy 
a. jutalommal meggyalázott darabok megbukjanak a színpadon, azt logice cse
lekszik; de azért, hogy azok színpadra ne is korüljenek, nem kell imád
kozniuk * ) . 

Szigligetitől épen most adnak egy nagy sikerű népszinmüvet Bécsben a 
Carl színházban:ez az öLiliomfia; németül „L'msonst." ( Ingyen vagy hiába.) 
A bécsi kritikusok hiába törték a fejüket rajta, hogy miért hiják ezt a darabot 
..ingyennek" mig Szigligeti véletlenül Bécsbe vetődvén megfejté a talányt. 
Öráértették azt, hogy „ ingyen", ráfogván Liliomfira, hogy az francziából tan 
fordítva. Szigligeti mingyárt kérdőre vonta az igazgatót s ez felvilágosító, 
hogy azt neki bizonyos K- magyar tánczos adta át, mint franczia forditmányt-
Miután azonban az igazgató az igazságról meggyőződött , Szigligetivel barát
ságosan kiegyezett s öt szerzői jogaiba tényleg visszahelyezés Szigligeti azon
ban még azon felül a maga igazolására egyikét ama panaszos száz aranyok-

| nak kitűzi jutalmul azon derék ember számára, a ki előállítja azt a franczia 
' darabot, a tnellyből az ö Liliomfia fordítva van. Hlyen veszedelmek történnek 
a jámbor magyar Írókkal Pesten és Bécsben; no de nem kell félni; él még — 

Kakas Márton. 

Iroda lom na művészet . 

— A z elmúlt pesti országos vásár a könyvpiaezra is több érdekes elme-
terméket hozott. 

Mindenek előtt meg kell említenünk fíeckenast Gusztáv ujabb nevezete
sebb kiadásait, mellyek között különösen magára vonja a figyelmet érdemda* 
statistikusunk Fényes Elek legújabb nagyobbszerű munkája : „Az auszlriw 

°) Igaza van. -Márton lwe-i. Xjn.s inn- mod, mint. Ii.-varni az i< lói, melly -el lészen 
jövendő, ítélni eleveneket és holtakat." — Boldog, a ki ettől nem tart. Szerk. 



biroihlom siatistikája és földrajzi leírása." Ké t rész egy kötetben. Ezen a 
legújabb adatok szerint gondosan összeállított terjedelmes mii is a szerző is
mert rendszeres, világos modorában készült, > magában foglalja a birodalom
ban fölmerült ujabb időkbcli összes változásokat, magától értetik, hogy kü
lönös figyelemmel Magyar- és Erdélyországra. E m ű nem csak, hogy nngy 
hiányt pótol, de e nemű munka még nem is létezett irodalmunkban. Köny-
uyebb áttekintés végett álljon itt a mű bó' tartalmának rövid sommája. 

Első osztály. Azausztriaí birodalom alapercje. — I. Rész. Alaperő. 1. 
-/.akasz. Föld. Vizek. Éghajlat. 2. szakasz. Lakosok. 3. szakasz. Termékek. 4. 
szakasz. Nemesítő.ipar. 5. szakasz. Kereskedés. 6. szakasz. Szellemi művelt
ség. — II. Rész. Államszerkezet. 

Második osztály. A z ausztriai birod. részletes földrajzi átnézcle. A ) 
Németszövetséghez tartozó koronaországok. B ) Lengyel koronaországok. C ) 
t Masztartományi koronaországok. D ) Magyarbirodalmi koronaországok u. m. 
Erdélyország, Szerb-Vajdaság és TemesiBánság, Horvátország éa Szlavónia, 
Katonai végvidék, Dalmátország, Magyarország. — Ára a 42 sürü ivre nyo
mott műnek 4 pft. 

— Heckenast G . egyéb uj kiadásai : „Magyar írók arczképei és élet
rajzai." I. fűzet : Gró f Széchenyi István. — Kazinczy Ferencz. — Báró W e s 
selényi Miklós. — Kisfaludy Sándor. — G r ó f DessewtTy Aurél. — Fáy András. 
— Dugonics András. — Jókai Mór. — E 8 jeles hazánkfiával ismertet meg 
e vállalat első füzete, mellynek czélja : a szellemi téren harczolt és harezoló 
jelesebb honfitársaink közelebb életviszonyaiba vezetni be az olvasó közönsé
get, melly Istennek hála szép figyelmet fordit már azokra, a kiknek köszön
heti a magyar szellemi fenmaradását. Tiszteljük a holtak emlékét; becsüljük 
az élők nemes törekvését. Mindenek ehitt pedig ismerkedjünk meg szemé
lyükkel és szellemök irányával, a mihez igen j ó alkalmat nyújt e díszesen 
kiállított s jutányos vállalat. Egy-egy füzet ára 24 pkr., ki azonban 5 füzetre 
fizet elő 1 ft. 30 krjával, annak csak 18 krjába kerül egy-egy füzet. 

— Megjelent továbbá a „Hétköznapi könyvtár" 1 száma. Tárgyát teszi: 
Ismerettár. Népszerűen előadva s képekkel ellátva. Többek közremunkálásá-
val szerkeszti Tóth Lörincz. — Ezen számos képpel ellátott munka, á m b á r 
-ok olvasóra nézve, kik a nagy „Ismeretek tárát" birják, uj ingerrel nem bir, 
nézetünk szerint szerencsés gondolat volt a szerkesztő részéről. A nngy kö
zönség, melly külön szakkönyvekre nem sok pénzt adhat ki s nagy terjedelmű 
munkákat nem is olvashat, bizonyosan szívesen veendi, ha nz ismeretek ezer 
neméből a fontosabbakat bár csak röviden érintve is, dc ügyesen kidolgozvn 
együtt találandja, még pedig betűrendben, hogy szükség esetében nz utána 
nézés megkönuyittessék.Olly segéd-könyv lesz az, mellynek az élet naponkinti 
eseményei között s különösen könyvek, hírlapok olvadása közben, de külön 
olvasmány gyanánt is nagy hasznát fogja venni. A z eddigi füzet nz I. kötet 
első része. A Hétköznapi könyvtárhoz jutalékképen a „Nemzeti képcsarnok" 
is járul. Előfizetési dij mind a 10 kötetre 2 f t . postán bérmentve 2 ft. 3 0 kr. 

— Azokra nézve, kik hazai nyelvünkben még nem elég jártasak s abban 
gyakorolni óhajtják magokat, igen kedves tünemény lesz Baltagi Mór „Iskolai 
és utazási magyar és német Zsebszótára." mellynek I-ső vagyis magyar-német 
része épen most jelent meg tömnyomatu (stereotyp) kiadásban. Kiadja He
ckenast G . Ára nz igen diszesen, tömötten kiállított, gondosan átdolgozott 
szótárnak 40 kr. pp. — a mi csakugyan példátlan olcsóság még a külföldi 
szótáraknál is. ( Á II-ik vagyis német-magyar rész jövő karácsonru fog meg
jelenni). 

— Szintén Heckenastnál jelent meg a 7Y>//# Lörincz által szerkesztett 
Jogtudományi és törvénykezési tár" V I I . és V I I I . vagyis utolsó füzete. Az 

előbbi füzetekhez hasonló érdekes és tanulságos tartalommal. 
— A vidéki sajtónak két igen becses terméke jutott kezünkhez. Békés-

Gyulán olly szépen nyomtat Réthy Lipót gyorssajtója s olly ügyesen szerkeszt 
Szeberényi Lajos, hogy lehetetlen tőlök megtagadni teljes elismerésünket. Az 
• gyík, a mit e helyről kaptunk, a „Néptanítók könyve" Ill-ik kötetének 1-sö 
füzete. E derék folyóirat állandó rovatai (Értekezések, Elet- és jellemrajzok, 
Irodalom, Tárcza) most is igen becses munkákat tartalmaznak, miket legjobb 
lélekkel ajánlhatunk protcst. tnnitóink figyelmébe. A buzgó szerkesztő nem 
ijedt vissza a 2 0 0 előfizetőtől, melylyel mult években birt, újra meginditá 
szép vállalatát. Igaza van; vele együtt mi is hiszszük. hogy j ó igyekezetének 
nagyobb elismerése végre még is be fog következni. Előfizetési dij a ti kötet
ből álló évfolyamra 2 ft. 30 kr. Másik a „Protestáns népkönyvtár" első kö
tete. E könyvnek feladata lévén a józan értelmiség terjesztése és tiszta erköl
csök megkedvcltetése.illö, hogy minden protestáns ember házánál otthonos le
gyen, a kitől csak kitelhetik, ti kötet hasznos és üdvös tartalmú könyvért 
2 pftot kiadni. A megjelent első kötetben van 5 tanulságos czikk. egy beszély 
s több költemény, mellyek között kitűnő figyelmet érdemel „A szülők hiva
tása" Bonyhay Benjámintól. 

x Az „Erdélyi múzeum" czimü,rövid idő előtt megjelent albumot gon
dosan végig olvasva, teljes meggyőződést szerzénk a felől, hogy e könyv 
nemcsak a hazafias czélnál fogva, mellynek a tiszta jövedelem szentelve van, 
hanem mint szépirodalmi derék mű is nagyon érdemes arra a pártfogásra, 
mellyben eddig részesült, « bizvást hiszszük, hogy nem messze az az idő, mi
dőn a még fölösleg példányok teljesen elfogytak. — Szerkesztek az albumot 
Szabó Richárd és Balázs Sándor. Terjedelmére nézve 28 legnagyobb 8-adrét 
ivet foglal, a kiállítás díszes. — Tartalma érdekességéről kezeskednek követ
kező ismert irói nevek : Bernáth G. Császár F. Dalmady Győző. Flóra. Hal-
mágyi Sánd. Háry F. Korács P . Köváry L. Gr. Lázár K. Léeay J. Lisznyaí 
K. Medgyes K. Melánia. Menlovirh F. Nyilas S. Sal F. Sárosy Gy. Szabó 
Rich. Szabó Kár. Szász K . P . Szathmáry K. Szemere Mik. Thaly Kii. Tóth. E 
Tóth K. Yadnay K. Vajda J. Yárady Luizn. Yass Józs. Zalár. Zömlén. 

x* Megjelent Lukácsy Sándor „Belgazdasági kis-kozlumf-énoV II. fü
zete, ugyanazon felosztással mint az első, a küszöbönálló tavaszi dologidőhöz 
és házigazdaságra vonatkozó körülményekhez alkalmas tartalommal. Ezen II. 
fűzet kellemesen lepett meg gyors megjelenésével és csino-abb külsejével, 
valamint azzal is, hogy elöljáróban, a „vezéretzmék" czimü rovat sok gya
korlati életből merített nézetet foglaló szépirodalmi olvasmányt uyujt, lucüy 
1G lapra terjed, - egyebek között azt a talpra esett gondolatot világosan ki
mondja : hogy nagyon hasznos lenne népirodalmunk, és a közélet viszonyai
nak előmozdítására, ha ügyes tollú irók, és alapos, gyakorlati isineretekkel 
bővelkedő szakemberek egyesülnének, a napi szükségeinket tárgyaló sajtó 
kezelésére. Ajánljuk a gyakorlati uj vállalatot, az érdeklett közönség figyel
mébe. 

x" Kovács Mária (Kovácsné) a nemzeti színház egyik kitűnő nyugal
mazott tagja következő sorokkal szólítja fel a magyar olvasó közönséget elő
fizetésre : 

„ A mi éltemben kedves volt, s mi gyönyört hintett multam napjaira, 
azt az idő magával sodorta, elválasztott lelkem hónától — a színpadtól. — 
A roncsolt test nyugalomra kívánkozott. De e nyugalom sokknl kínzóbb 
vala, semhogy munkához szokott lelkem e tétlen életet elviselni képes lett 
volna. „Meghaltál — igy sohnjték —semmi sem vagy!" A színpadhoz akar
tam visszatérni. Ámde mit tehet a lélek, ha a test megtagadja szolgálatát! 
Női és házi foglalkózásim közt a lélek mindig hangosabban kiáltozott. — 
Tollat fogtam. — Megkísértem még egyszer élni . . . még egyszer a világba 
lép ti, még egyszer találkozni azokkal, kik nevemre még emlékeznek. Igy 
irtam „Kornéliák a sírboltban" czimü regényemet. Talán nem hangzanak cl 
szavaim a pusztában, midőn müvem iránt a magyar olvasó közönség réazvé-
tét, pártfogását kérem. — Regényem három kötetben fog megjelenni, — 
mellyre előfizetést nyitok 2 ftjával, vidékre 2 ft. 20 krjával — április l-ig, 
mikorra az hozzám beküldendő. Gvüjtöimnek 10 példányra egy tiszteletpél-
dánynyal szolgálok. Pest, febr. 25. 1857. Lakásom : magyar-uteza ti. szám. 
— Kovács Mária, a nemzeti színház nyugdíjazott tagja." 

E sorokhoz csak azon figyelmeztetésünket csatoljuk : hogy a színészek 
életénél alig lehet több regényes élettapasztalattal összekötött pályát gon
dolni; árért van okunk remélni, hogy e könyv valóban érdekes regény lesz. 

x* Yárady Luiza előfizetési fölhívása : „Ismerve a magyar olvasó kö
zönségnek azon — alkalmasint egész világgal köz tulajdonát,meIlyszerint nők 
által szerzett olvasmányok iránt némi érdekkel és sok elnézéssel viseltetik : 
több szépirodalmi lapban tett kísérleteim után, bátor vagyok tudatni, misze
rint : „Nősziv élete" czim alatt, beszélyfüzért szándékozom kiadni. — A csi
nos kiállítással, ez év május havában megjelenendő füzet ára 1 ft. pp. Az elő
fizetési pénzt hozzám (ezukor-uteza 9. sz.) legkésőbb april l - i g beküldetni 
kérem. Pest, febr. 14. 1857." — A tisztelt hölgy irodalmi tehetsége s iránya 
már n lapok hasabain közlött jeles müvéből elég kedvezöleg lévén ismeretes, 
erre figyelmeztetni t. közönségünket legalkalmasabb ajánlatnak véljük. 

x* Bernáth Gáspár igen érdekes irodalmi csemegére hirdet előfizetést, 
mellynek ezime leend: „Lavotta híres magyar zenemiirész élete és kalandjai." 
Az emlékirat modorban megjelenendő füzet, a mellett hogy ollyan zene-lán
gész hazánkfiának viezontagság-s kalandteljes életpályájával fog bővebben 
megismertetni, a ki a maga korában egyedül volt képes hangjegyekkel irni, 
annál érdekesebbnek ígérkezik; minthogy az ő saját eredeti kézirata után 
egy nagybecsű zenemüve, és könyomatu arczképe lesz a füzetbe foglalva. Az 
arczképről ugy vagyunk értesülve, hogy csupán egy eredeti hü képe létez 
Lavottának, melly jelenleg Bernáth G. birtokában van. A z előfizetési dij 
1 ft. 20 kr., mellyért a vidéki előfizetők bérmentve kapják példányaikat. A z 
előfizetések Pestre Müller Gyula könyvkereskedésébe küldendők. Tiz előfize
tőre egy tiszt, példány jár. A könyv jövő jun. l -ő napján fog megjelenni. 

M l ii j - ii a ? 

# % E napokban találkoztunk egy hajdani iskola-tanitó özvegyével, 
kinek férje mult években halt meg , s özvegyére természetesen, nem hagyott 
egyebet a szegénység napjainál: a tisztes özvegyasszony sirva panaszlá előt
tünk gyámoltalan sorsát, s kért, hogy ajánlanék öt bármelly tisztes magyar 
családhoz gazdasszonynak, vagy társalkodónénak. A Vasárnapi Újság olvasói 
között sokan vannak, kik egy becsületei jó lelkű gazdasszonynak szükségét 
erezik, azoknak az emiitett nőt, egy szegény református tanító özvegyét jó 
lélekkel ajánlhatjuk s kérdezősködésekre szerkesztőségünk útbaigazítást ndlmt. 

— Rőser Miklós pesti kereskedelmi tan- és nevelőintézete, melly eddig 
az uri-utezai Trattner-Károlyi házban létezett, iövő Jnkabnnptól kezdve a 
tulajdonos saját házába, országút 4. szám, költözik át. 

— Végre el van határozva egy országos tébolyda (örültek háza) felállí
tása. Azon épület, mellyet régebben nz ország Kendéi c czélra Váczon emel
tettek, alkalmatlannak találtatván. 2Í>,000 pfton «-ladatott. Az uj tébolyda a 
budai Lipótmezőn 60 holdnyi területen fog építtetni, melly tért a község 
1(1,000 pftért átengedni kész. 

— Az erdélyi nemzeti múzeum számára naponkint szaporodó nagylelküadó-
mányok közöl megemlítjük, hogy Kolozsvár város községtanácsa 500" pftot 
szavazott meg úrbér kárpótlási papírokban s a levéltárában rozsdásodó régi
ségeket szintén átfogja engedni a fel»Ilitandó múzeumnak Ugyanezen tár
gyat illetőleg azon örvendetes tudósítást olvassuk az erdélyi lapokból, hogy 
önkénytes adakozások és kötelezések utján eddig már mintegy 300,000 pft. 
van biztosítva a leendő múzeum alaptőkéje gyanánt. Jelenleg a mégkinnlevö 
aláírási ivek beküldését várják, azután választmány fog összeülni, melly a 
múzeum alapszabályait kidolgozván, azokat legfelsőbb megerősítés alá ter-



II 

j e m e n u i . Kinek szive ne dobogna hangosabban a hazafiúi lelkesedés és tett
erő illy szép jeleinek látásánál ? 

— A Ráczalmáson alakult ref. leány egyház felsegélésére, t. cz. Vargha 
István ur, e lőbb ráczahnási, most nagykőrösi leánytanitó, részint általa szer
zett, részint neje által készített tárgyakért, a nagykőrösi ref. hivek között 
20 pengő ftot volt szives özvegypyüjteni, melly ker. buzgóságért, nyilváno
san köszönetet mond, a nevezett egyház elöljárósága. 

— Kopenhágában, Dánia fővárosában, egy színházi tánezmester azon 
gondolatra jött , hogy egy magyar tárgyú tánezjátékot rendezzen, s ez az ot
tani tudósítások szerint olly j ó l ütött ki, hogy most senki sem beszél ott 
egyébről , mint magyar zenéről és tánczról, — ha igaz. Mindenesetre köszön
jük a megemlékezést. 

V i d é k i h irek. 

<Vetnek, febr. 24. (Dohánytermesztés.) H o g y Csetnek létezik, azt az 
olvasók földrajzból, és némellyek híres dohányáról ismerik. És mért nem is 
merik másképen? mért nem lép ő is a szellemi világba, s nem kÖzől eszméket, 
mellyek a közönségre olly szépen hatnak. Van ész, van szív, van miveltség, 
van jellem és tehetség, de írási dicsvágy nincsen! Újságokat írjon a lap szer
kesztő ! Újságra előfizetnek, azt olvassák is, de ujságha valamit városunkból 
közleni, nálunk kisszerűség, ahhoz nincs akarat. H o g y hát mi is élünk, moz
gunk, tudatni akarom szerkesztő úrral. S itt egy pár szó annak bebizonyí
tására. D e honnét kezdjem? Csak onnét, a melly oldaláról isinerik a j ó doha 
nyosok. Csetneken termett tavaly 899 mázsa dohány, melly négy osztály 
szerint fizettetett, l - sö osztály 30 pft., 2-dik 20, 3-dik 10, 4-dik 5 pftrét 
Kaptunk a magas kormánytól 22 ezer pftot. Fáradozásunk némileg^ megjutal
maztatott. S mi szorgalommal láttunk volna hozzá cz idén is. D e aggaszt 
minket a magas kormány azon nyilatkozata, h o g y a dohánynak árát leszál-
litja. Sajnosán esik tapasztalni, hogy a csetneki dohány-termelők közül sokan 
a termesztéssel felhagynak, miután a munkáltatás sok pénzbe s fáradságba 
kerül. Nekünk egész éven át kell a dohánynyal bajlódni. Február s martius-
ban meleg ágyakat készítünk számára, s a plánta növelésére fordítunk figyel
met és munkát. Májusban ültetjük, s ha száraz az idő, messziről hozatjuk a 
vizet locsolására. Ha megfogamzik, kapálgatjuk három izben. Tisztogatjuk a 
mellékes növésektől s gaztól. Törjük, behozzuk, páczba tesszük. Zsinórra fűz
zük és szárításra függesztjük. Ha pedig megszáradt, szépen simítjuk és cso
mókba rakjuk. Ez olly sok munka, hogy magunknak néha többe jön , mint a 
hogy eladjuk. Már most, ha a dohány ára még lejebb száll, lehetetlen lesz 
azt a hil-es jóízű illatot produkálni. D e bízzunk a kormány atyai jóságában, 
s reményijük, hogy mint első folyamodványunkat kihallgatta, eléje terjesz
tett ujabb kérésünket is méltányolni kegyes leend. Már most, mi j ó van 

még Csetneken? A gyárak leghíresebb vasat szállítanak szerte az országba. 
Kérteink a legnemesebb gyümölcscsel kedveskednek s ebbeli működésütik a 
jolsvait felülhaladja. H o g y azt a közönség ismeri, a jolsvaiak boldogult hires 
időjósuknak köszönhetik. És mással nem dicsekedhetünk? Oh igen. Van régi 
híres ev. templomunk,' mellyet számos idegon meglátogat, de a csetnekiek ta
lán, hogy régiség, és a régiséget kimélni akarják, ritkán látogatják. A z urak 
otthoni) csinálnak maguknak prédikácztót, a kézművesek pedig inkább a j ó 
dohány illattal töltik kedvüket. Csak asszonyaink istenfélők, jámborok és 
kegyesek, ők imádkoznak a férfiakért is. A templom rajza és leírása szintén 
közlésre érdemes. Van vasárnapi iskolánk, de a növendékek a tanitó minden 
j ó bánása mellett is, nem rendesen jelennek meg. V a n több nevezetes régi
ség még, mellyröl engedelmével másszor. M. 

Szí rák (Nógrád) , február 26. (Ctáfolal.) A V . U . 6-ik számában Szi
lákról közöltetett egy tudósítás, mellyre fólhiva érzem magamat, részint 
saját igazolásom, részint pedig a további gyanusitgatások elkerülése miatt 
nyilt sisakkal felelni. Ugyanis egy névtelen tudósító Szirákra vonatkozólag a 
fölött sajnálkozik, „ h o g y ő nem irhát sem vasárnapi iskoláról, sem községi 
könyvtárról, sem faiskoláról, hanem csak egy községi krumplis-kertről emlé
kezhetik." — Bizony sok fölött sajnálkozik egyszerre a tudósító ; ám sajnál
kozzék velem együtt inkább a fölött ,hogy a helybeli egy pár év előtt egészen 
elhamvadt art köziskoia, még most sincsen tökéletesen helyre állitva, miután 
a számos csapás által látogatott egyház nem képes eléggé fedezni s javítani 
az egyházi nagy épületeket, s nem bír kibontakozni régi adósságából- Karol
juk föl s pártfogoljuk elébb a köziskolákat, mint azokat hála az Urnák! sok 
helyen pártolják; és azután annál könnyebben fog megtestesülni a vasárnapi 
iskola meg a községi könyvtár üdvös eszméje. — H o g y a helybeli tiszt, köz
birtokosság tagosítás alkalmával egy hold fóldet hasittatott ki faiskolának; 
ez való, és azért hála és köszönet mindnyájunk nevében a helybeli lelkes köz
birtokosságnak! — D e most következik a fekete leves. — Ugyanis tovább 
ezt irja a tudósító : „ A z o n b a n , a kire e do log bízva volt, az e czélröl meg
feledkezvén, a tért beültette burgonyával, az ültetett facsemetéket pedig ki
veszni engedé." — A z igaz, hogy a nevezett tért én burgonyával beültetem, 
s az most is el van vetve gabonával; de én azt nem tevém önkényből, hanem 
a községi tagok 9 hivek beleegyeztével, kik azt mondák , „ N e heverjen a tér 
parlagon, hadd használja azt, az ugy sem dúsan ellátott tanitó mindaddig, 
mig az tökéletesen bekerítve nem leend." — Én ültettem is oda próbáid 
néhány fácskát, söt be is oltottam azokat, — de én vagyok-e annak oka. 
hogy az oltványokat részint a marha, részint gonoszlelkü emberek tönkre 
tevék! — V a g y talán azt gondolja a névtelen közlő , hogy reám mind a 
kertnek körülkerittetése, mind pedig annak megőrzése bízatott légyen? reám 
mondom, kinek ugy is elég baja van több, mint 100 tanuló tanításával, s 
'• : : 'k jövedelme nemhogy feljebb menne, hanem inkább lemegyen. Legyen 

csak a kert becsületesen bekerítve, kerítéssé azt körül, vagy a község, vagy 
pedig azok, kik azt tenni megigérék; és én szives örömmel teszek eleget köte
lességemnek, s tanítani fogom növendékeimet a fatenyésztésre, mellyben gya
korlottságomnál fogva is teljes örömöm van. — Jöjjön én hozzám a név
telen közlő, s én majd elvezetem oda, a hol egyházi híveimnek általam 
beoltott fácskái nemcsak díszlenek, hanem már édes gyümölcsöt is hoznak. 
Tudósításának végén igen téved a tudósító, midőn azt állitja, hogy a sziráki 
nép tiszta szláv ajku. Ö bizonyosan nem j ó l ismeri Szirákot. A z utolsó ösz-
vcirás alkalmával ugy találtatott, miszerint Szirák 1300. lelket számlál. Ezek 
közt van 800. többnyire ágostai szláv ajku, 400 magyar ajku, még pedig 150. 
magyarul beszélő ágostai, 250 magyar rom. katholikus, meg 20. reformá
tus; ezen kivül mintegy 100, magyarul is tudó izraelita. — Nekem is vannak 
magyar növendékeim,* kik magyarul jobban beszélnek, mint szlávul. — De 
azért, mivel a sziráki nép nagyobb része szláv ajku, nem következik, hogy az 
épen ez oknál fogva nem Í9ineri, vagy nem ismerheti a községi könyvtár esz
méjét. — Adjon csak j ó példát a névtelen tudósító, vegyen néhány népszerű 
szláv vagy magyar könyvet, éa tegye le ezeket a sziráki közaég oltárára; és 
biztosítom őt, hogy a szirákiak is megfogják iamerni 11 községi könyvtár üd
vös eszméjét. — Paulinyi István, sziráki ag. ev. közoktató. 

S z e r k e s z t ő i m o n d a n i v a l ó k . 

1091. .Wskolczra K. J. A megrótt hirdetésre nem emlékezünk; de figyelmeztettük 
rá az illetők. Ajánlatát szívesen fogadjuk; a modorra s tárgyakra nézve ajánljuk ismert 
rendszerünket. 

1092. Kecskemét 11. G. „Salamon király" is adható. Csak még egy kis türelem. 
1093. Kolban László uruak Kakatra. Az 5-ik szám annak idejében megkUldetett; 

most már nem kapható. (Kiadó hív.) 
1091. A ket krajezár. Az illy nemű indítványok nem ujak, elméletben igen szépek, 

de a gyakorlatban még ritkán igazolták magukat. Adandó alkalommal talán. 
1095. I . . . . 8 . . . . Debreczen. A rajzot szívesen veszszük, s ha megüti a mér

téket, metszetjük is. 
1096. Éjry D O . Köszönet; „És ne kívánj lehetetlent ! u — mondja Vörösmarty. 
1097. I iilckre. On mogezál'olja korábbi tudósítónkat sazt vitatja,hogy nem a szóké, 

hanem a barna volt a bál királynéja. Ebból alighanem háború lesz tüzes Nógrádvárme-
gyében. 

1098. Falusi Don Janii. Hogy lehet azt képzelni, hogy illy dolog napvilágot lás
son nálunk? 

1099. Sz. B. Az alom stb. Nyelvtant, nyelvtant — különben majd idézünk rette
netes dolgokat e versekből. 

1200. Hová sietsz? . . Fájdalom, a papiroskosárba, s onnan a tűzbe. 
1201. Búcsúzó Toncsihoz. Csatlakozik útitársul az előbbihez. Toncsit is elviheti. 
1202. Választás. Miután azt irja. hogy „lelketlen hullát hordoz, s Áldja a napot, 

mellyben meghalLL — bizonyosan örömmel fogja venni, na az előbbiek karjába fogózfaatik. 
1203. Csendór-kntounuak irtak (népdal). Jó lesz, ha fölszegzi a szuronyt s elki-

séri a fentebbi három férfiút. 
12.01. „Nincs annyi csepp a tengerben. Annyi betyár a Bakonyban." — Mint 

, % H Z vers a szárazon és poéta a Bnkonyon kivUl. 
1205. Ver őr Ke re. Tudósításának veleje abból áll, hogy ott azon a szép vidéken egy 

év alatt öt öngyilkossági eset merült föl. Kettő kötéllel, egy Dunába ugrással sikerült is; 
negyedik szerencsétlent korán megmentették, s „most veri a vasat niegmentójénél, mint 

kovácslegény;" az ötödik pedig máskép gondolta meg magát, s a kötéllel, mellyet magá
nak szánt, azokat „pántolta el," a kik még esak nem is sainálták, midőn megmondta nekik, 
mi tévő leszen. Mindezt azért irja ön, hogy ne mondja senki, mikép Veröczéről „sem jót, 
sem roszat nem tudnak irni." Bizony szomorú dolgok, ha egyéb nincs. 

l'JÜ6. Rozsnyóra R. K. Un okadatolva irja le, mit határozott halála esetérc, hogy 
az elevenen eltemettetés veszélyei ellen biztosítsa magát. Nem akarjuk senki kedvét hábor
gatni, de engedje meg, hogy ezt a czikket ne közöljük. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
április—júniusi évnegyedi és 
április — september félévi 

folyamára. 

Előli/eté*. feltételek, postán hérmelitesen küldve: 
évnegyedre, azaz ; április—júniusra . . . 1 ft. 3 0 kr. 
félévre, azaz ; április—septemberre . . . 3 ft. — kr. 

A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — Tíz előfizetett 
példányra egy tiszteletpéhlánynyal kedveskedünk. 

.4 V a s á r n a p i Ujsájj és Po l i t ika i Ú j d o n s á g o k 
kiadóhivatala (Pesten, egyetem-uteza 4. sz. a.) 

Melléklet ; Llö l izc tés i fe lh ívás az I v y s . évi „ D é l i b á b " k é p e s 
nnp ta r ra . 

Felelős szerkesztő : P á k h Albe r t . 

Kiadó-tulajdonos : llerkenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Ueckenast. egyiteui-utcza 4-ik szám alatt Pesten. 




