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Ujabb Ritka Péter uram életéből. 
(Beszély.) 

Irta PÁLFFY ALBERT. 

I X . 
(Folytatás.) 

Azonban a lányoknak könnyű álmok volt, mint a galam
boknak . . . szemeik felnyíltak, könyökükkel meglökék egymást, 
8 aztán csakugyan meggyőződvén arről, mit fél álmokban gya
nítottak, tudniillik, hogy az ágy alatt valami nehéz test meg
mozdult, hirtelen félreverték a harangot . . . 

— Édes atyám, édes atyám, édes atyám . . . 
Az öreg, ki talán valóban el is aludt, rémülten ugrott ki 

ágyából . . . 
— Az Istennek örökkévaló irgalmaért, mi lelt megint ben

neteket . . . 
— Jaj nekünk mindnyájunknak, édes atyám, itt az ágy 

alatt valami mozog . . . 
— Oh Istenem, csak gyertyánk volna. 
Ezt már félig sírva mondták. 
— Már az igaz — szólt erötetett nevetéssel az öreg — bá

tor lelkű lányokat adott nekem az Isten : milly rémítő Ítéletet 
kiáltanak, a miatt, hogy az ágy alatt valami megmozdult . . . . 
Nem láttátok, hogy a kutya az este oda feküdt ? 

— A kutya? édes apám : hogy jött az ide? nem tette azt 
máskor soha : nappal se volt szabad bejönnie, hogy itt szaglá-
lőzzék, most meg már éjszakára akar itt maradni ? 

— Kergesd ki, édes atyám, kérlek szépen. 
— Forgós ropogós 1 ! még sem alusztok ? — most hagyta 

el az öreget először törelmeemai napon. — Ki mondta azt, hogy 
a Bodri kutya van idebenn? Az ott az ágy alatt, egy más kutya; 
vadász kutya, uri kutya, az alatt jött a házhoz, mig odasétálta
tok nénétekhez. 

E szavakra a félelem elszállt a lányok melléről, de azzal 
egyszersmind az álom is szemeikről, s jött helyébe a legélénkebb 
kíváncsiság : az már egy kis családi esemény volt, ha uj kutya 
jött a házhoz. 

— Aztán te nem is mondtad az este, édes atyám. 
— Millyen kutya ez, édes atyám? 
— Már mondtam, hogy meglátjátok holnap. 
— Kicsiny? Nagy? Fehér, fekete, tarka? Agár, kopó, 

vizsla ? 
— Hogy hívják? Szellő, Cziczka, Villám, Rabló? 
— Denique nem hagynak aludni! — szitkolódzott ismét az 

öreg, s újra megfordulván, erősét rúgott az ágy-deszkájára. — 
Három hétig betege leszek e rosz éjszakámnak 1 

Ez végre használni látszott. E percztől fogva megint egy jó 
darabig fenhangon ejtett szót nem lehete hallani. Megint csak 
susogni kezdtek, halkan és vigyázva, s egymást minden harma
dik szó után csendességre intve, ha nevetni valójok akadt, fejő
ket a paplan alá dugták. 

Fő beszéd tárgya az uj kutyavolt: az egyik lány még kezét 
is lenyujtá, s ujjaival fittyeket hányva ingerkedni szeretett 
volna. . . 

— Kutya . . . ne . . . kutya ne . . . alszol kis kutyám? 
— Ugyan kérlek — inté a másik — ne költsd fel a szegény 

párát. Ha alszik, legalább nem gondol rá, hogy nem kapott va
csorát . . . Hogy is történhetett, hogy édes atyánk egy szót se szó
lott róla? Inkább azt mutatta volna meg, mint az uj pénzt, mert 
az csak ollyan volt, mint a többi. 

(Ha a kutyát mutatta volna, akkor a kutya lett volna 
ollyan, mint a többi.) 

— Oh jaj, mi jut most eszembe! Hát ha ez az éhes kutya 
megette a mérgezett avas szalonát, s reggelre csak dögölve 
kapjuk. 

— Ha valóságos uri kutya, akkor nem eezi meg az avast, 
különben olly nagy bozontos állatnak az a kevés meg nem 
árt 

— Honnan tudod, hogy nagy . . . ? 
— A padlat recsegéséről ismertem meg, hogy az valami 

nehéz test. 
Az öreg köhécsölni kezdett, mi annyit akart jelenteni: hal

lom, hogy még most sem alusztok. 
— Teringettét 1 — gondola magában az ifjú — ha valósá

gos kutya volnék, szerencsém e háznál már meg volna alapítva. 
E perezben az ifjú agyát egy gondolat szállta meg. 
— Hahl — tünödék magában. — Mi lenne belőle, ha meg

próbálnám, s használatba venném az öreg furfangos gondolatát? 
Előbb ugyan megcsóválta néhányszor fejét, de később el

határozta magát. 
— Utoljára is mért kétkedném megtenni, ha egyéb mód 

ugy sincs szabadulásomra? Ha már mint kutya vagyok a ház
nál bemutatva, illik, hogy ugy viseljem magamat, mint kutyá
hoz illik, ki nevének meg akar felelni. Megkaparom körmeim
mel a padlatot, aztán kimászok, tájékozom magamat a sötétben, 
s neki rúgtatok az ajtónak. 

És ugy is tön: zörgött egy kicsit, s aztán négykézláb kitört 
börtönéből. 

— Hallottad? — szólt azonnal az egyik leány. 
— Hallottam — felelt lélekzetét is visszatartva a másik— 

a kutya kimászott. 
— Nézd csak, ott van az asztal mellett. . . 



— Igazad volt, roppant nagy állat; csak ne volna olly 
sötét . . . alig láthatom a formáját. 

_ Ugy látszik egészen fekete . . . 
— Aztán kövér, tömpe orrú, nagyfejű , inkább medvének 

hinném. 
— Tán ki akarna menni . . ki mernéd neki nyitni az ajtót ? 

Én!? Százezer milliom forintért sem. Mit gondolsz, uicg 
nem ismer minket : akkor járnám meg, ha nyakamba akarna 
ugrani. 

-— Pedig ha nem mehejt ki, ugatni fog . . . . Oh bár csak 
megint felébredne édes atyáin, meglásd, ez ollyan lármát fog itt 
ütni, hogy felkél az egész ház . . . . még tán felugrik ide az 
ágyra is . . . . 

A megszorult ifjat, e szavakra ugy utoléré a nevetés, hogy 
szinte fuldoklani kezdett . . . azonban sokkal okosabb volt, mint 
sem e miatt hosszú szenvedésének minden gyümölcsét koezkáz-
tatui engedje, azért csendesen benyúlt oldalzsebébe, kivette ken
dőjét, s azzal egy perezre orrát száját betörné . . 

De mi történik megint!! 
Amint igy négykézláb mászva gondolkodnék, s tájékozná 

magát, nehogy kirohantában az ajtót eltévessze, egyszerre mel
lénye oldalzsebeiböl, az utolsó szükségre megtakarított pénzda
rabok, mintha összebeszéltek volna, egyszerre mind megindultak, 
leugranak a padlatra, s csengés és pengés között, mint szilaj 
gyerköczök benyargalják az egész szobát. 

Vége volt mindennek. 
A lányok félőrülten sikoltozni kezdettek : az öreg esze nél

kül ugrott ki ágyából, de más részről ifjabb Ritka Péter uram 
sem hagyta a visszahozhutlanul drága perczeket haszon nélkül 
lefolyni : neki rontott az ajtónak, útját ugyan elhibázta, mert 
fővel ment neki egy ruhatárnak , meg is ütötte magát, de nem 
fájt neki, mig végre egy második rohanásra szerencsésebben ta
lált az ajtóra, s rácsattantván a kilincsre, a következő pillanatban 
hűvös levegőt szívhatott, , 

Odabent a zaj, lárma és kiáltás egyre nevekedék. A szom
szédszobából mind előrohantak ; nyolcz ezÜ6t-torok folyvást 
tolvajt, gyilkost, haramiát kiáltott, az öreg pedig látva, hogy 
foglya szabad, nem tudta, inkább nevessen-e , vagy a lármáért 
haragudjék. 

Nem tehetett egyebet, mint káronkodott egész lelkéből, és 
mély hangja a sok csiripolás közül ugy hallatszott ki, mint puska-
ropogások között a tizennyolczfontos ágyu. 

— De megörültetek-e? Mikor mondom, hogy a kutya volt. 
— Nem a kutya volt, édes atyám, nem a kutya volt — fe

lelének egyhangúlag, mint chorus a leányok, kik ezalatt a tör
téntekről értesítve lőnek.—Vedd elő puskádat édes atyám, mert 
tolvajok vannak a háznál . . . . a kutyának nem szokott pénze 
lenni, hogy kiessék a zsebéből. 

Ez utóbbi tételt a leányok ötvenszer is elmondák egymás
után. Maga a néni is a dolgot igen különösnek találta. — A na
gyobb leányok az ajtókat és ablakokat zárogaták, a kisebbek 
fenhangon sírni kezdtek; szóval az utolsó ítélet napja megkez
dődött. 

Az öreg ingadozott, nem tudva mihez kezdjen, különben 
pedig nem bánta volna már, akármi történik, csakhogy a haj
meresztő jajveszékeléseknek vége lenne. 

Még megakarta egyszer próbálni, mire menne, ha előbbi 
állítását a kutyáról ismételné, s a mellé odafüllentené : hogy a 
pénzt ö ejtette ki dolmánya zsebéből, a mint onnan épen fog-
píszkálóját akarta előkeresni. 

De aztán eszébe jutott, hogy bizony abban sincs nagy baj, 
ha a leányok tovább is hinni fogják, hogy tolvajt láttak, csak 
hogy az ifjú szerencsésen kiszabadult. 

Kapta tehát fegyverét 8 vadásztarisznyáját, megindult az 
ajtó felé. Ekkor meg ellenkezőleg azért sivalkodtak a leányok, 
hogy- atyjok most egy magában megyén ki az udvarra, hol ki 
tudja, hány rabló-gyilkos áll lesben, s hogy ök édes atyjokat nem 
eresztik ki illy kész veszedelembe. 

Azonban az öreg katonásan vette a dolgot. — Ugy*mutatta, 
mint a ki a félelmet megveti: és félrelökvén magától azokat, kik 
távoztat akadályozni akarák, kiment az udvarra. 

A leányok pedig magokra maradván a szobában, a félelem 
miatt rögtön csendesség állt be közéjök; a légy szállását meg. 
lehetett volna hallani. Szép alkalom lett volna bátorságot mu
tatni, de senkinek sem volt kedve rá. 

Ujabb Ritka Péter uram a mint szabadon érzé magát, útját 
egyenesen az istálló felé vevé, hol lova bekötve volt, s tüstént 
nyergelni kezdett. 

Azonban még félig sem volt kész munkájával, az öreg mel
lette termett, 

— Nos tiu, meg vagy-e még ? 
— Lenni , csak megvolnék ; hanem bizony hittem volna, 

hogy az én jó bátyám, kit olly véletlenül találtam fel, előbb talál 
módot, hogy gyalázatomból kiszabaduljak. 

Előbb vagy utóbb, az mindegy. Egy kis próba ugy sem 
ártott, miután még nagyobb tlolgokkal akarlak megbízni. Most, 
azonban már tudom, mennyitérsz, hogy türelmed is van; s tudsz 
gegiteni bajodon, ha a kapeza szorul. 

— Nem értem kegyelmedé^ . . . 
— Majd megértesz, mikor annak ideje lesz Addig 

is válj, mert vadásztarisznyámból egy kis szalonnát, meg egy da
rab kenyeret akarnék előkeresni . . . . egyél valamit hamarjában, 
s ha szomjas vagy, ott a kut, igyál. Aztán kapj fel lovadra, menj 
ki az erdőre, 8 maradj ott mintegy holnap délig. Addig tisztele-
tesné asszonyom is megteszi látogatását a kastélyban, s aztán el 
is búcsúzik tőlünk, s én téged ekkor házamban leányimnak mint 
Sürü Palkó rokonunkat, bemutathatlak. 

— E lesz a java. 
— Nem, öcsém, a java még csak ezután következik. Ha 

majd aztán ismét bealkonyodik : átvezetlek Bánfi Dénesékhez, s 
meglásd, ugy jösz onnan vissza, mint újonnan kinevezett vezére 
azon csapatnak, melly innen a királyhágói szorosok felé indul. 

— Ezt még inkább nem értem. 
— Lesz időnk arra is, hogy megmagyarázzam. 
— Nem tudom, mit fogok mondani még a magyarázás után 

is, mert egy részről, a mint igaz : hogy én voltam a kolozsvári 
hires felkelés vezére, ollyan szent az is , hogy belőlem ugyan 
Kemény János féle csapatvezert nem faragnak . . . 

— Ki beszél effélékről ? 
— Ha pedig ugy gondolta ki kigyelmed, hogy annak ide

jében csapatunkkal majd a túlsó részre pártolunk , még előbb 
tudni szeretném : ha ugyan Bánfi Dénes uram megérdemli-e, 
hogy ellenében illy praktikához folyamodjunk. 

— Patvarba veled ficzkó, te okosabb vagy, mint a hogy egy 
fiatal emberhez illik. No de ha csak ez a kifogásod, ugy tudd 
meg, hogy Erdélyben senki jobban meg nem érdemli, hogy rá
szedessék, mint épen Bánfi Dénes uram. ö kegyelme csak azért 
fog Kemény János mellett, mert idő jártával ö maga szeretné a 
bíbor palástot |vállnira kanyarítani; erre pedig csak a mostani 
fejedelem ellenében lehet reménysége, mert tudja, hogy ha Apafi 
Mihály uramat a török veszi pártolása alá, akkor Erdélyben igen 
kevesen lesznek, kik illy fejedelem ellen feltámadni mernének, 
vagy akarnának. 

— Bátyámnak, erős rábeszélési módja van. 
— Mond inkább, ravasz gyermek : Könnyű Katát tánezba 

vinni. Most azonban Isten veled; viseld magad okosan. Minde
nek előtt pedig megyek s megkötöm a Bodri kutyát, mert itt 
őgyelegtedben nem találna benned eollegájáía ismerni. 

XI . 
Néhány hó mult el. 
A történetekben meg van irva, miként dőlt el Erdély sorsa. 

Kemény János uram szép sereggel, s köztük feles számú lovas
sággal szállott a csatasikra; a győzelmet előre kezében hitte, s 
még a csata napján is büszkén, s megvetöleg tekinte le az ellen
fél rendetlen csapataira, a kalandkereső székelyekre, 8 a tudat
lan, 8 áltatias ösztön ü törökökre. 

Azonban ama láthatlan hatalom, ki a harezok sorsát intézi, 
ugy rendelte el, hogy az elhatározó napon az Apafiak fényes 
napja kelljen fel. 



Az ütközet mindjárt kezdetben szerencsétlenül indult meg 
a fejedelem részére, de tán még helyre lehetett volna hozni a 
hibát, s voltak is a vezérek között, kik ezt megpróbálák; azon
ban, épen délben, tizenkét órakor, a csata legkétesebb perczében 
egyszerre, oldalvást balról, egy eddig nem látott ellenséges csa
pat tünt fel. Félóra múlva már a harczosok között azon botor 
hir terjedt el, hogy Bánfi Dénes a fejedelmet a csata között hűt
lenül elhagyta, s átment az ellenséghez, mi aztán az ingadozó
kat vad futamodásnak ejtette, mellynek következtében a feje
delmi sereg magától felbomlott, s végképen feloszlott. 

Mikor aztán megtudták, hogy az utoljára támadásra érke
zett sereg mindössze is százötvenre menő lovasságból állott, s 
vezérök is legkevésbé volt valami nevezetes ember, akkor már 
minden késő volt, s a szégyennél csak a bukás volt nagyobb. 

Ezen nem valami nevezetes ember pedig épen ifjabb Ritka 
Péter uram volt azon lovasokkal, kiknek a királyhágói szorosok 
felé kellett volna indulni. 

(Vége következik.) 

A tükör története. *) 
Az élet első szükségeihez sorolt tárgyak közt, nem épen 

utolsó hely jutott a tükörnek. — Míg hajdan hasznukat alig 
sejték, ma már minden szalmafödél alatt szemeinkbe ötlenek.... 
pedig hajdan az égkirálynójának öltözéki-asztalán sem voltak 
láthatók. Kevés tárgy fordittatik T Ö B B czélra mint a tükör, s 
haszna kiterjed pipere-asztalainktól, egész a csillagos égig. — 
Néki köszönheti a szépnem a tetsző 8 kecses alakzatok s diva
tok feltalálását, — általa tanulta a természetvizsgáló ismerni a 
tűz erejét, az érezek olvaszthatóságát, sagyémánt égethetöségét, 
— s általa tőn a csillagász bámulatos felfedezéseket az égen 
Azonban ennyi haszon mellett is, legtermészetesebb rendelte
tése rég tévesztve van, mert alig vesz valaki tükröt azért, hogy 
általa önmegismerését eszközölje. . 

A föld ős lakói, kik a tükör feltalálása előtt éltek, kényte
lenek voltak magához a természethez folyamodni s mint nárczisok 
a folyamok csendes vizében keresni fel képmásukat. — Ámde az 
önszépitési, s mások FÖLÖTT kitünhetési ösztönük napról napra, 
ujabb ujabb piperetárgyakat találván fel, —természettől nyert 
kecseiknek illy tárgyakkali ékitésekor, kevés tömjént láttak 
nyújtva olly tükrök által, mellyek gyenge szellők fuvallatára 
is eltörtek, — s igy csakhamar, tartósabb s szilárdabb tükör
anyagokról kezdtek gondoskodni. — Eleinte csak kövek, de ké
sőbb érezek is használtattak tükörül. 

Az érez tükörről legrégibb emlékezés Mózes könyvei egyi
kében (2 k : 38, 8 ) található, s legelső használása felette neve
zetes. Egyiptomban, mint szintén keleten is — gyanithatólag 
mert azok meglehetős nagyságban előállítása képességükön 
kívül esik, — nem tartozott a tüköraszobák ékítményeihez, — 
hanem inkább s kizárólag a szépnem piperéjéhez s csiesomázá-
sához. A zsidó nők — kik mint látszik, e pipere czikket még 
Egyiptomban szerették meg, — csak a legnagyobb nemzeti ün
nepek alkalmával s különösen legpompásabb öltözetük felvéte
lekor É K Í T E K magukat apró réztükrökkel. Később e tükrök vise
lete pazarló fényűzést eszközölvén, nagy törvényadójuk szigorú 
rendelet által megtiltá azok viselését; sőt országszerte össze
szedetni parancsolta. Apvlcius állítása szerint Isis tiszteletére 
rendezett ünnepi meneteknél is a nők, vakító fehérségű öltö
nyeik fölött, hátukon hasonló éreztükröcskéket viseltek. . 

A görögöknél, vagy legalább azón népeknél, kiktől mytho-
lógiájukat tanulták — régiebbek a tükrök, mint történeteik. — 
Venus, hogy magát Junó és Pallástól megkülönböztesse — kik 
a hiuságnuk még csak látszatát is kerülni igyekeztek — gyakran 
kezében tükröt tartva jelent meg, — sőt öltözködésénél minden
kor tükröt használt. A portici királyi múzeumban, máig is látható 
egy elefántcsont, remek faragványu hajtű, mellyen a haját ren
dezgető Venus elé, a szerelem istennője, kerek tükröt tart. A 
csillagászok is a Venus nevét viselő bolygót, egy illy kézfogaték-
kal ellátott tükör alakú jegygyei ? jelölték meg, mi minden-

*) Spalart, Schubert, VTink, lmann irataikból. 

esetre a legrégibb kor szokásos kerektükrét látszik jelképezni. 
— Igen hihető, miként illy tükrök használata közönséges volt, 
mert Heléna (1200 évvel K e . ) hogy Parist Trója alá követhesse, 
midőn saját becsületét, hazáját s férjét elfeledé, tükreinek elvi-
teléről nem feledkezék meg. 

A római szépek rabszolganőikkel tartaták tükreiket öltöz
ködésük alatt. E tükrök köszörült és simított érezböl, sőt a gaz
dagabbaknál — miután a sárga érezek, mint az arany stb. nem 
adhattak tiszta képet, — az aczélból készültek pedig a rozsdá
tól menthetetlenek voltak, s végre mert a fehér arany (platina) 
még ekkor nem ösmertetett — bizonyos ezüst lemezkékböl áll
tak, — mellyek hátulja később vékony arany lemezekkel borit 
tátott be, mert tapasztalták, hogy az ezüst, arany alzattal, min
den más érczeknél, tisztább s tökéletesebb képet adott. — Alig 
lön e felfedezés ösmeretes, s már is tömérdek kezeket foglalatos
kodtatok, s annyira közönségessé lettek az igy készült tükrök, 
hogy Plinius a ker. számítás első százada végén arról panaszko
dott : hogy Rómában minden szolgáld illy tükrökkel akart birni. 
— A meghódított szomszéd népek szokásainak s piperéjének 
mojmolása, s különösen a narancs szinil haj viselése, vagy saját 
hajuknak arany porral behintése, mindinkább szükségesbe tevék 
a tükröket, s kevés idő elfolyta alatt, tükreik nagyobb alakot, 
nyertek. Ez időben már a tükör szobáik ékítményei közé tarto
zott 8 nem volt ritkaság ember nagyságú tükröket is látni. — 
Természetesen, iszonyú pénzbe kerültek s Seneca állítása szerint, 
többe került egy illy tükör, mint a köztársaság idejében a sze
génység s nyomorban elhalt vezérek árva gyermekeinek az álla
dalom költségén történt kiházasitasa vagy jegyajándéka. . . . A 
pharosi lámpatorony, több mint 100 mérföldre látható volt, s e 
messzeterjedő fényt egy a tenger felé fordított óriás nagyságú, 
linómul simított aczél tükör kölcsönözé. — A tükör drágaságát 
emelte még azok szokásos pompás rámája is. Régi irók többen 
emlékeznek olly tükörrámákról, mellyek elefántcsontból, remek 
furagványokkal készíttettek, s köröskörül drága kövekkel s gyön
gyökkel voltak kirakva. Minden illy ráma, mindkét oldaláról, 
tiszta s száraz szivacs függött le, hogy azokkal, akár a lehellet, 
akár a hideg s nedves lég által elhomályosult vagy foltosodni 
kezdő lap, viszont tisztára töröltethessék. 

Könnyen gyanítható volt, hogy az uj világ benszülöttfi 
előtt sem voltak ismeretlenek a tükrök. Amerika felfedezésekor 
a perubelieknél ezek használatát közönségesen elterjedtnek ta
lálták, s legjobbak voltak azok, mellyek fekete lávából, marka-
zitból (egészségkő) készíttettek, — sőt voltak éreztükreik is. 

Az üvegtükrök — elvitázhatatlanul — sok más anyagból 
készültek fölött kitűnő előnynyel bírnak.—Már a régieknek kel
lett ez észrevételt tenni, miután az üvegtükör nem volt előttük 
ösmeretlen, s gyakran a legtökéletesebb üvegtükrök birtokában 
voltak, mert a higanyt rendesen üvegedényekben szokták tartani. 
— Sőt azt is tudjuk, hogy a hajdankor híres Sidoni üveggyár
ban készíttettek is üvegtükrök,—de hogy azok még sem lehettek 
közönségessé, mindenesetre az éreztükrök iránti szilárd elősze
retetnek kell okoznunk. Az emiitett üveggyárban készült üveg
tükrök, fúvás által jöttek létre, s bizonyos finom fekete fösték-
kel mázoltattak be. 

Az üveg egyik lapjának czin vagy ólommali befödése a 
XIH-dik század előtt bizonyosan nem találtatott föl, s eleinte 
igen tökéletlen is volt, miután a nevezett anyagok olvadott álla
potban öntettek a még forró, s hajlékony üvegtáblára. — A 
czinnek higannyali vegyítése három századdal későbbre esik. 
A XVI. században ugyan is, a gyártmányairól világszerte ösmert 
s dicsért velenczei, muranoi üveggyárban fedeztetett fel az üveg 
tükrök készítésének s tökéletesítésének titka. Vékony czin leme
zekre higany öntetett, s e vegyülékkel kenetek be az üveg lapja, 
vagy e vegyület tiszta és sima felszínű papírral befödeték, s kü-
lömbözö nehézségű terhekkel lenyomatéi. E műtét után mind
járt a papir, lehető legnagyobb vigyázattal kihúzatok. A talál
mány bámulatos hirt szerzett az igy készült tükröknek s a föld 
csaknem,minden részeibe szétvitettek. Azonban nagy hibájuk 
volt e tükröknek az, hogy a túlzott fúvás által gyártott lapok 
igen vékonyak lettek, vagy csak középszerű nagyságúak marad
tak. Thevait Ábrahámnak azután, a XVII dik századvégén csak-



ugyan sikerült feltalálni a tükörlapok Öntését, s találmányaival 
Parisba menvén, legelső volt, kinek gyárából feltüaö nagyságú 
tükrök kerültek ki. Legelső öntvénye 84" magos, s 50" széles 
volt. Kitűnőbb nagyságú tükrök előállithatására sokáig talál
mánya tekintetett egyedüli eszköznek, mig végre a számos ne
hézségek, s külünösen a szerfeletti költség által ösztönöztetve, 
ujabb kísérletek tétettek, s csakugyan sikerült a drága öntött 
lapok helyét, ismét fúvás által elő hozottak kai pótolhatni. E ta
lálmányt, legelőször a M. pétercári üveggyár tette sajátjává s 
ö is lett, ki azt legnagyobb tökélyre emelte. Bámulatos nagy
ságú tükrök kerültek ki e gyárból, mellyek közül máig ís csu-
dáltatik, a hajdan a michalowi trónteremben, jelenleg a tauri pa
lotában látható 13 3/V magas, és 7 V 2 ' széles tükör. 

A tükrök közönséges haszna: hogy azokban saját alakunkat 
láthatjuk — nem pusztán az egyetlen. Tudjuk, miként minden 
test, többé vagy kevésbé visszaveti a vUágló tárgyról reá esett 
sugarakat, — de olly szabályszerüleg kevés test képes ezt tenni, 
mint a hogy tükreinkről tudva van. A durva s darabos felszinü 
test, megszámlálhatlan kis tükrökből áll, de mellyek közül 
mindegyik, különböző irányban vetvén vissza a tárgyról jött su
garakat, a képek összeolvadnak, s szemeink elé csak bizonyos 
zavart fény, de legkisebb kép sem jut. Átlátszó testek a fényt 
keresztül bocsátják, — ellenben minden átlátszatlan és sima 
felszinü test: tükör, s annál tökéletesebb, minél finomabbra van 
simítva. — Miután tehát tükrök segitségével a fénysugaraknak 
tetszésszerinti irányt lehet adni,—és miután a nap sugarai nem 
csak világítanak, hanem égetnek is, könnyen jöhettek a régiek 
azon ötletre, hogy különböző köszörülés és simítás által a fény
nek és melegnek, majd erösbülését, majd szétszóratását, e sze
rint a tárgyak képeinek is nagyítását vagy kicsinyítését eszkö
zölni lehet, — röviden a tükrök optikai és physikai czélokra is 
használhatók. — Innét a katoptrika — a tükrök által visszave
tett sugaraknak elmélete — már a görög mathematikusok előtt 
ismeretes volt, habár mégis inkább az égető tükrök titkainak 
kikutatásával foglalkoztak , s ezt nagy tökélyre is vitték, ha a 
római hajóhadnak Archimedes általi elégetése igaz, — melly pe
dig, mint az ujabbkori kísérletekből kitűnt, épen nem tartozott, 
a lehetetlenségek közé, s mindenesetre birt belső valószínűség
gel, annyival is inkább, mert a római birodalom elbukásának 
történeti írója állítása szerint : mindenki hajlandóbb illy talál
mány felfedezőjét a hajdankor egyik leglángeszübb mathemati-
kusában , mint egy egyszerű miveltségü s tudományú barátban 
keresni, — ki e történetet a XH-dik században beszéli el. — De 
meg Proclus (Kr. u. 514.) hasonló kísérletet tett, és sikerült is 
neki a Konstantinápolyt ostromló góth hajóhadat felgyújtani s 
hamuvá égetni. — Buffon e történetek valószínűségére épitve, 
kezdé meg kísérleteit, s reményen föl üli eredményeket nyert. — 
Ö t, i. sok és különböző szögletekben egymással összeköttetésbe 
hozott tükrök segitségével 150 lábnyi távolságra, nemcsak a fát 
volt képes meggyújtani, hanem a czint meg is olvasztani. — 
Százszoros kísérletek után , ma már olly tökélyen állnak a 
gyújtó tükrök, hogy általuk minden erezet megolvaszthatni, sőt 
még a gyémántot is tökéletesen el lehet égetni — Legnagyobb 
gyújtó tükör Drezdában van. Átmérője 3 röf. 

A tükrök nemesebb haszna a XVII-dik század közepén 
Nicolo Zucchi olasz jezsuita által fedeztetett föl. Ö jött t. i. leg
először is azon gondolatra , hogy a távcsövekben közönségesen 
használt tárgyüvegek helyét tükörrel kellene felcserélni. Csaku
gyan általa készittetettaz első teíeskop (távcső). Zucchi találmánya 
ösmerete nélkül Mersenne Parisban (1639.) hasonló kísérleteket 
tett a tükörrel, mint szintén Angolhonbau is 1663. körül Gre-
gorg Jakab. A nagyszerű eredmény azonban Newton vizsgálatai 
után tűnt ki csak, ki különböző módosításaival tökéletesnek tá
lába a tükröknek teleskopokbai használatát. — Módosítása 
által a képek szélei színtelenek lőnek, s igy minden eddigi táv
csövek fölött előnyt vivott ki. Herschel, kinek a tükör teíeskop 
legtöbbet köszönhet, 6400-szornyi nagyítást eszközölt 49" átmé
rőjű tükrével. 

A tükör teleskopok tökélyének lehet köszönni, mindtn leg
nevezetesebb felfedezéseket az égen. — Nagy előnyük minden
esetre a tárgyak nagyitásában s szintelenitésében áll. Közönsé

gesen fehér érczböl (réz- és czínvegyület) készíttetnek, de mint 
minden más érez is , hideg és nedves levegőben hamar megho
mályosulnak s foltosodnak. Számos kísérletek tétettek ujabb 
időben is, olly érczvegyületek előállítására, mellyek e káros baj
tól mentek volnának, de ugy látszik, annak feltalálása még a 
jövő rejtelmei közt létezik. Az aranyat puhasága miatt tökéle
tesen kifényesíteni nem lehet, az aczél megrozsdásul, az üveg 
átlátszó, s igy egyik sem alkalmas. — A platina még legtöbb re
ménynyel kecsegtetne , miután keménységére nézve az aczélboz 
közel áll, s a levegő élenyével sem egyesül, azaz meg nem rozs
dásodik, de mi eljárással lehetne tökéletesíthető, nem tudni, mi
után a Parisban, épen e czélból készített tükörről, elkészülténél 
egyebet, mai napig sem tudunk. Tóth Balázs. 

Puszi ni Iskolák. 

Imádkoznám, de nem tndok, hiába! 
Nem jártam én soha Isten házába . . . 

Tompa Mihály. 

Nehéz lenne népdalt mutatni, melly sűrűbben zeng a tős
gyökeres magyarság ajkáról, mint az melly igy kezdődik: „Télen 
nyáron pusztán az én lakásom" stb. melly bői a fönebbi két sort 
idéztük, és nagyon méltó e dal azon népszerűségre, mellyben 
részesül; mert szívből szól, szívhez szól és igazat szól. 

Még él, az erőteljes férfi kor java éveit éli, csak imént bon
takozott ki Pesten a tisztelet, szeretet és barátság karjai közöl a 
költő, ki e gyönyörű népdalt a természet emlőin felnőtt puszták 
fiának szivéből merítette, ajkaira adta, a honnan széles Magyar
ország minden vidékeire elszármazott; ebből pedig nagyon ter
mészetcsen azt kell következtetni, hogy a kor sincs messze tőlünk, 
mellynek pusztai gyermekét e szép dalba foglalá a velünk élő 
költő. 

Nem is hagytuk még távol azt a kort, mellyről a dal szól, 
sőt igazat mondva, még nagyon benne vagyunk, a csak most 
kezdjük a sarukat felkötözni, a mellyekkel kigázolhatunk belőle. 

Ki nem hallotta hirét az abonyi 100 esztendős gulyás teme
tésének, a kiről az is meg van irva, hogy tulajdon szája vallo
mása szerint, csak egyszer volt templomban egész életében — a 
mikor t, i. megkeresztelték . . . Ez ollyan dolog, melly nemcsak 
édes hazánk határain kivül a szomszéd népeket, hanem azon be
lől is álmélkodással tölti el olly tájakon lakó hazánkfiait, mellye-
ken csak hirét hallották az alföldi pusztáknak; ellenben, ki a 
pusztai életet s a Budapesttől Aradon Temesváron még túlterjedő 
tenger rónaság külső lakóit közelről ismeri, ez meg a fölött cso
dálkozott volna még két évvel ezelőtt, ha valaki megbotrányko-
zik abban, hogy a pusztai nép, kiváltképen a pásztoremberek, se 
templomba nem járnak, se irni olvasni nem tudnak; mert e ter
mészet fiainak, mióta ős apáink e tejjel és mézzel folyó áldott 
földet drága véren megszerezték, se oskolájok, se tanítójok, se 
templomuk, se papjok nem volt, kivéve azon néhányat, kik vala
mellyik főpap, vagy gazdagabb község plébánusának lábas jószá
gát őrizték. 

Mennyire kivan a pásztorember is okulni, arról elég legyen 
az abonyi gulyás ellenében tanúságul a vadkerti kanászt meg
említenünk, a ki rendes előfizetője a „Vasárnapi Újságnak." Az 
összes tanyai lakosságról pedig fenhangon tanúskodnak a leg
közelebb lefolyt évben keletkezett pusztai iskolák, mellyek egyi
két azon időtájban ábrázolja e czikkhez foglalt mai képünk, mi
dőn téli havas időben szánon vitték a szülék gyermekeiket osko
lába, csakhogy semmit se mulaszszanak el a tanulásból — Bár 
kemény lehet az idő, mint a gyermekek tömött öltözetéből, le
kötött füleiből, a gallyak zuzmarázáról láthatni, még is minden
felől jó kedv mutatkozik. A gyermekek örömmel ugrálnak le a 
szánról, az apjok, ki a lovakat hajtja, örömmel köszön a tanító
nak , a ki szintén jó kedvében csakúgy pipázgat a tornáczon s 
örömmel nézi, mint hajt be egyik szán a másik után az oskolába 
kedves tanitványaival. Azon a szánon ott a kereszten tul is jó 
kedvvel lehetnek, mert a lovak, negédesen vágják szügynek a 
fejőket s még ez a bodri eb is ugy látszik, hogy örömmel baktat 
a szán előtt, s vigan vinnyog visszafelé a lovakra. 



Hogy a tanyai tanitó és szülök megbecsülik egymást, lát
szik abból a szives köszönésből, a melylyel egyik a másik üdvöz
lését fogadja. De még azt is gyaníthatjuk ám, hogy a tanyai szü
lök közakarattal, s okos egyetértéssel könnyítik a gyermekek 
iskoláztatását; mert az a sok gyerek egy-egy szánon semmi esetre 
nem lehet egy apáé, hanem bizonyosan a szomszédok ugy be
széltek össze, hogy ma Pásztor András uram fog be, holnap Gu
lyás István, holnapután Fekete István és igy folyvást a mellyikre 
a sor következik. 

Ennek a szép egyetértésnek és józan meggondolásnak pedig 
az lesz rövid időn a gyümölcse, hogy a világhírű alföldi pusztá
kon nem csak izmos, deli, sugár legények, hanem egyszersmind 
ollyan értelmes, okos emberek teremnek, a kiket nem a pandúrok, 
sem a zsandár, sem a statárium tart vissza a rosztól, hanem tu
lajdon belátása vezérel a jóra; s nem adunk neki nagy időt, hogy 

már 15 van említve 1500 tanítvány nyal. Most a szegedi földön 
18 pusztai iskola van 1700 tanitványnyal, — ismét több mint 
pár hét előtti Tárogatónkban emiitők, — még 3 uj iskolát szán
dékozott a városi tanács építtetni, de látva, mennyire kap a külső 
lakosság ezen intézeteken, eltért előbbi szándékától s még az 
idén hattal fogja szaporítani a már létező 18at, s e szerint lesz 
Szegednek 24 pusztai iskolája. Épen ennyi elemi tanitó foglal
kozik a városban lakó gyermekek oktatásával is. 

Szeged és Kalocsa után következik : 
Holdmező vásárhely, mellynek határán 8 protestáns és 3 kath., 

tehát összesen 11 pusztai iskola van. 
Mindenszentnek van 5. 
Csongrádnak 2, de még kettővel szaporodni fog. 
Majsán is van egy 1, meg a körapöczi pusztán is 1. Van to

vábbá Szolnok és Pestmegye több határain, névszerint a kecs-
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I'tisztai iskolik. 

e részben is hírnevet szerezhet magának az alföld külső népe, 
mert vajmi nagy dolog az, ha az ép, edzett test és világos ész 
egyesül a jóra. 

Közelebb ismertetésül ezeket tartjuk még szükségesnek ez 
úttal a pusztai iskolákról megemlíteni, részint az „Oesterr. 
Schulbote" czimü iskolai lap nyomán, részint igen biztos kezek
ből vett adatok szerint. 

Szeged édea hazánk legnépesebb városa Pest után, melly
nek tiszta magyar lakossága 50,000-re megy, dicsekedketik, hogy 
az fi földén keletkezett a legelső pusztai iskola. Szegeddel egy 
időben Kalocsa tön leggyorsabb előmenetelt ezen külső isko
lák terjesztésében , sőt az emiitett iskolai lap szerint meg 
is előzte, a mennyiben e lapnak mult évi 45. számában nov. 11. 
az van irva, hogy nov. 1-sö napjáig I I pusztai iskola fog meg
nyittatni a szegedi földön, Kalocsa határán pedig ugyan akkor 

keméti földön, úgyszintén a Jász-Kun kerületekben is. Heves 
vármegyében gr. Károlyi birtokán, kinek általában igen sokat 
köszönhetnek a népiskolák, remete tanítja a pusztai iskola apró 
csemetéit. 

Fehérvármegyében is vannak már pusztai iskolák, névsie-
rint: Előszálláson, A.-Alapon és A-Szentivánon. 

B. Sina is szándékba vette, hogy jószágain épit néhány 
pusztai iskolát. 

Van a pesti határon Miesbach téglavető telepén, Budán a 
svábheoyen, s Esztergom megyében a tokodi köszénbányákban. 

E gyors szaporodás megfejtéséül elég legyen azt mondani, 
hogy a m. kormány bölcs rendeletét a fáradhatlan kerületi isk. 
főfelügyelő Haas M. ur, több lelkes elöljáró közremunkálását sie
tett életbe léptetni, az ép lelkű külső lakosság pedig nyilt karok
kal fogadta a gyermekei javára történt uj intézkedéseket. — Azt 



mondja az öst Schulbote 1854. nov. 11-cn, hogy „nem lehet le
írni a pusztai lakosok örömét a gyermekeik számára épített isko
lák fölött, mellyekbe erötetés nélkül (nem is volna szép, ha illyenre 
is erötetni kellene), szíves Örömest küldik télen nyáron gyerme
keikeket, és megszegvénitnek sok városi szülőt, kik makacsul 
visszatartják gyermekeiket az iskolától." A Pesti Naplónak pedig 
1855 márczius 17-én ezt irja többek között szegcdi levelezője: 
„A tanyákon az iskoláztatási buzgalom a szülőkben dicséretesebb 
a városiakénál. Szinte elérzékenyitik az ember szivét azok az ép 
testű s szivü atyafiak, midőn megfontolt beszédeikkel a tanítás 
jótékonyságát magasztalják. Alig képzelné az ember sokszor, 
honnét szivárog az igazság!" 

Ez aranyszavakkal bezárjuk mai értesítésünket a tanyai is
kolákról, mert egy tárgynak sok helyet nem foglalhatunk el 
ugyanazon számban; de minél előbb visszatérünk még, és akkor 
el fogjuk mondani, hogyan épülhettek fel olly gyorsan ez isko
lák, végig megyünk az iskola-épületen és minden részéről meg
tudjuk, mellyik mire való, mire forditja a tanitó a drága napot, 
hetet s egész évet, mivel jutalmazzák fáradozását, s minő siker
rel áldotta meg a jó Isten a jó emberek becsületes törekvését! 

oo 

A Marczal és melléke. 
Hazánk' több sás- és nádtermö lapályai közt ugy hiszem 

méltó figyelmet érdemel a Marczalnak Zala megyében kezdődő 
s Vas, Sopron, Győr, de leginkább Veszprém megyék határaiban 
nyomasztón uralgó posványsága: mert ha nagy magyar folyónk-
nak a Tiszának árja által eddig haszontalan földterület mek-
koraságánál kevesebb is az egész : mindazáltal néhány ezer 
holdat foglal el hiában—hosszát négy mérföldnyinek, szélessé
gét hol többnek, hol kevesebbnek, de Csögle, Egerallya, Birit, s 
Adorjánháza, Veszprém megyei helységek határainál fél mér
földnyinek bízvást tarthatjuk. S illy jelentékeny mennyiségű 
föld idáig is nagyobbrészint mocsár, — hol egy kis értéktelen 
sáshoz is nagy mesterséggel juthatni — nyárban a nadályfogás 
s rákászat, mint szinte a kevés és sár ízű hal is a téli csikaszát-
tal együtt haszonvételnek se mondható. Gondoltuk, tán esete 
nincs a Marczalvizének, melly által könnyen futhatna a Rába 
ölébe, azért maradt eddig szabályozása, de ezt még szakértőktől 
hivatalosan nem hallottuk, noha már egy párszor küldöttség ült 
egybe, e káros viz szabályozására működni akarván. Kénytelenek 
vagyunk hát azt hinni : azért nincs még eddig is kiszárasztva a 
Marczal, merte bozótos ingoványból, kevés ollyan nagyobb 
birtokú uraságnak volt kedve szerezni, a kinek számító értelmi
sége a jövőért is kész volna áldozni, mert különben buzgó aka
rat, kitartó erő okkal móddal a sok lehetetlennek látszott, de még 
is létesült dolgok után e szabályozást is kivihetné. Leginkább 
közrendű birtokosok, kiket közelebbről érdekelne e viz szabá
lyozása—ezen uraimék pedig nagyobbszerü vállalkozásra idáig 
a magok jobbvoltáért se voltak hajlandók ; sőt igy is nyilatkoz
nak némellyek „igy hagyták apáink,igy vesződjenek vele fiaink". 
— Szerencsétlenek! nem gondolják meg, milly roppant különb
ség van a mostani és egy kis áldozattal megtörténendő szabá
lyozás után lehető haszonvétel közt. 

A Marczal melléke, mint érintem már, többnyire mindenütt 
áldásos, s téréin meglehetős szorgalmú, s több égészeu nemes 
helységeket táplál, hol a vagyonosság a lakosok udvarain, 
különösen öltözetjein az idegen előtt is gyanítható — lakmá
rozni, gazdag paszitákat a magok megerőtetésével is tartani, 
kivált az előtt kedves szokásuk volt. A pálinkát, nők mint a 
férfiak örömest iszszák — a már a kis gyermekkel is itatják — 
ugy tartván, hogy a rosz kigőzölgésü s ködös Marczal mellett a 
nélkül meg nem élhet. A vasárnapi iskolák, ha csak igy gyako
roltatnak ezután is e tájon mint eddig, ugy a Marczal mellett 
nem igen dicsekedhetünk velők, mi pedig egész ihletettséggel 
beszéljük neki népünknek, hogy az a vasárnap, vasárnapi iskola 
és még a „Vasárnapi Újság" is, milly idves gondolatok Jelki s 
testi életünkre egyiránt, de járásbeli az. biró t. Sey László ur is 
a vasárnapi iskolák czélját , hasznát magyarázó körlevelében 

lelkes buzdítással hivott fel mindenkit e szent eszme me<r-

testesitósének eszközlésére, hogy csak annak hallása után is 
kész lehetett minden illető fél a vasárnapi iskola létesítésére, 
örömmel is oktatjuk ifjainkat mi lelkészek a vasárnapi két isteni-
tisztelet után, vallás- és erkölcstanból. Egész szeretettel kérvén 
némelly tanitó urakat is, hogy ha tán a nép e tauitási fáradságuk 
díjazásában nem akarna vagy nem tudna elég méltányos lenni, 
ök azért legyenek méltánylói az ügy szentségének, s mint Szén-
tesen a t mitók, az édes öntudatot tartsák érdemlett fizetésük 
egyik legszebb pótlékának — igy fog osztán fényleni világossá
guk, hogy mások is látván jó cselekedetüket, dicsőítik a mennyei 
atyát, mint tanuljuk a Sz. Írásból. 

Egyébiránt nagy hidegünk megenyhült, havunk olvadj : noj 
Szabó Mihály, cs. 1. 

A nép-tanitók ügyében. 
A „ Vasárnapi Újság" 6-dik számában Greszler Sámuel tanitó tár

samnak a nép-tanitók ügyefogyott helyzetére vonatkozó szomorú észre
vételeit, illetőleg panaszait elismerni és azok méltányos igazságát részle
tes adatokkal is bebizonyítani mindenkor készen állok. 

De nehogy a már úgyis enyészni kezdő roszak emlegetésével a 
nyomort még inkább éreztessem, és igy a kesergőknek még nagyobb ke
servet okozzak : jónak véltein e helyen nyomorr.d küzdő tanitó társaim
nak sürü aggodalmait s lelki fájdalmait saját hitem szerint egy job!> 
jövőnek édes reményével valamennyire oszlatni, és az általam használt 
„Türelem" czimü gyógyszert a szenvedők leghathatósb orvosságát nekiek 
a legjobb lélekkel ajánlani! 

Ugyanazért tisztelt tanitó társaim! mi, kik már azon időben fára
dozunk a tanítói pályán, mellyben hála az égnek! a tanítás és nevelés 
szent ügye országszerte fel van karolva, a nép-tanitók érdeme minden 
jógondolkozásu ember által el van ismerve : fordítsuk figyelmünket azon 
nemeslel kü és nagyreményű hon férfiakra, kikre az ország, a megyék, a 
kerületek s egyes községek kormányzása bizatott, kiknek bölcs intézke
déseitől, erélyes eljáráaoktól, valamint általában a népjóléte : ugy kü
lönösen a néptanítók boldogabb jövendője is sokban függ. — Keressüiik 
vigasztalást azon édes reményben , miszerint a magas kormány, kinek a 
lelkes nép-tanitók által képezendő jó emberek, derék polgárok, engedel
mes alattvalók, igaz keresztyének legnagyobb érdekében állanak; e fon
tos ügyre továbbra is kiterjesztendi legkegyesebb atyai gondoskodását, 
midőn mindnyájunk keserves panasza édes örömmé válnndik, és nz egész 
tanitói sereg felszabadítva leend azon sokszorosan korlátolt helyzetből, 
mellyben legjobb akarattal sem tehet annyit, a mennyi különb állapotban 
egy egy jóravaló nép-tanítótól kitelnék. 

Kelt Nagy-Kun-Szent-Mártonban 1855-ik évi febr. 20-án. 
Kertész József, nép-tanitó. 

Egyveleg. 
Dráramelléki népdalok. 

III. 
Árokmenti csalány, 
Kükényszemü kis lyány; 
Hej! eszem a szívedet, 
Mért vagy olly halovány ? 

Nem vagyok én halvány, 
Mind illyen a leány, 
Hej ! kinek a gyűrűjét 
Más hordozza ujján. 

Fonnyadj leány, fonnyadj, 
Ha nem az enyém vagy, 
Hej! mig az enyira voltál, 
•Rózsaszinnel bírtál. 

H. 
Hires falu az a Deróny, 
Ott terem a hamis leány; 
Megsüti a mézes lepényt, 
Magához csalja a legényt. 

Kiles anyja sem jobb nála, 
l teza-hosszat k i a b á l j a : 

Ha lepényem megettétek, 
A lányomat elvegyétek. 

Légy szállott a tulipánra, 
Haragszom én a leányra, 
Haragszom ha még olly szép is, 
Mert a leány, mert a leány 

mind csak hamis. 

Száraz tapló az én szivem, 
Meggyújtotta a szerelem, 
A szerelem meggyújtotta, 
A hűtlenség, a hűtlenség 

eloltotta. 

Ugy is sírtam már eleget, 
Mért siratnám szerelmemet; 
Gyújthatok még lánggal égőt. 
Kereshetek, kereshetek más 

T3S* rfb' szeretőt. 

Apacsizma, anyacsizma, 
Takarító, czífra bunda, 
Negyven torint *) lakadalom. 
Mngain ís meg, magam is meg 

házasodom. 

*) Jtgvajánilékok l>rá\auullékca. 



— Kecskeméti vásár. — A megváltozott időjárás miatt vásárunk 
igen roszul ütött ki. Kereskedők, mesteremberek egyaránt panaszkod
nak, s csak azok örvendenek, kik a piaczról élve, az élelmi szerek rend
kívüli drágaságát már már alig birták kiállani, most pedig a gabonane-
inek ára mind a vásáron, mindaheti piaezunkon tetemesen lejebb szállott. 
Legjobb keleté volt a baromfinak. — Vevő igen kevés volt s uagvobbára 
helybeli, mert az idegeneket a feneketlen sár, meg a vásár előtti napon 
beállott eső tartóztatták vissza. — A kellemetlen idő daczára is azonban 
megjelentek a komédiások és a bátyus kereskedők. Amazok szembeötlő 
nagy bódékban foglalnak rendesen helyet a vásárállás elején, és kifestett 
cziíra lepedők, magas falábakou ugráló bohóezok meg fülsértő trombitá
lás és dobolás által csalogatják a népet garasos mutatványaik megnézé
sére ; emezek a földön kiterített ponyvára, vagy ha már nagyban viszik, 
rendesen asztalra rakják ki portékáikat cs azokat soha meg nem szünŐ 
lármával magasztalják és kínálgatják a bámész sokaságnak. Vannak 
ezek közt ollyanok, kik folytonos bolondoskodásaik által a hallgatóságot 
gyakran meg is nevettetik. Midőn az egyik előtt elmentem, e szavakat 
kiabálta tele torokkal : „Itt az ideje, most vegyenek, mert mindjárt vége 
lesz a vásárnak s holnap bottal üthetik nyomomat, s hn arannyal fizetnek 
is, nem le-z semmi, engem nem találnak, pedig tudom, kigyelmednek 
szüksége van erre a pántlikára, magának erre a czifra viganóra!" stb. 
Van még egy harmadik osztály is, melly vásárainkról soha el nem marad, 
legyen bár rosz vagy jó idő, s ez a koldusuk nagy serege. Ezek úton út
félen ott ülnek vagy hevernek, és botránkoztató kegyetlen jajgatással, 
siralmas énekekkel, sőt csengetyükkel és egyéb hangzó szerekkel ipar
kodnak a jövő-menők figyelmét magokra vonni és siránkozással azok 
részvétét fölébreszteni. A lármaés zaj, mit illy módon ütnek, még semmi; 
de valóban botrányos az, hogy csonka tagjaikat, és különféle nyavalyák 
által eltorzított testrészeiket közszemléletre teszik ki, mi a gyengébb ideg
zetű hölgyekre nézve veszélyes is. Ideje volna az illy barbár szokást or
szágszerte megszüntetni. Keresztyéni és emberi kötelességüak a szegé
nyeknek alamizsnát adni, de nem tartozunk alkalmaclankodásaikat 
eltűrni, még kevésbbé undort ébresztő sebeiket nézni. Minden község 
tartsa el saját szegényeit, s akkor mentve leszünk az illy kellemetlensé
gektől. Ezt pedig az által lehetne.elérni, ha minden község, vagy vallás
különbség nélkül minden helység összes lakossága „szegények pénztárát" 
alapitna, mihez, ugy hiszem, minden ember szivesen hozzájárulna, csak
hogy a koldulás kellemetlenségeitől szabaduljon. A helybeli izraelita 
község már is tetemes áldozatokkal tartja fenn évről évre szegényeit a 
nem engedi meg, hogy házaljanak.' 

Nemzeti színészet. 
MÁRCZIUS. I. Jókainé visszatért szabadkai és bajai vendégszerep

léseiből, az elsőbbi helyen búcsú előadását az irói nyugdíj javára szentelé. 
H. Hollósy-Lónovics Kornélia Bécsben egy hangverseny alkalmá

val föllépve a közönség osztatlan tetszését vívta kí. Kedvező előjel jövő 
évi operai időszakunkra nézve. 

III. Bulyovszkyné Szabadka- és Bajára utazott vendégszerepekre, 
később Kolozsvárt látogatja meg. 

IV. A nemzeti szinház, uj díszítése után Vörösmarty „Áldozat" 
czimü drámájával fog megnyittatni. 

V. A jövő héten Fcleky javára fog előadatni „Báthory Mária" ere
deti szinmű s Latkóczyné javára „ A ház becsülete" uj franczia dráma. 
Mind két előadásra figyelmeztetjük fővárosi közönségünket. 

VI. Mult csütörtökön adatott elő Szentpétery javára Szigligeti 
legújabb vígjátéka „Csokonai szerelme" Egressy a czimszerepben, melly 
alkalommal a jutalmazottat a közönség díszes ajándékkal tiszteié meg. 

T á r o g a t ó . 
x* ő Felsége Erzsébet ausztriai császárné és királyné szerencsés 

szülése fölötti örömét, nemes lélekhez illőleg nyílvánitá Szetlliváiiyí 
Boguniér Vincze ur Szakaiban, f. é.márcz. 13-án kelt olly levelet intéz
vén nsgos Kubinyi Ágoston barátjához, mellyben ünnepélyesen kinyilat
koztatja, hogy az örömdus alkalmat használva,anépeket boldogító örven
detes esemény örök emlékére a „Magyar Tudós Társaság tőkéjének öreg
bítésére 2000 pftot alapitványozni kivan," melly kivánatát hogy minél 
pontosabban teljesithesse, arra kéri t. barátját, hogy neki minél előbb 
küldené meg „az illy köziratoknak a t. magyar akadémia által gyakor
latba vett példány formuláját."— Sokat, igen sokat lehetne e dicső tett
ről szólannnk, de csak annyit mondunk, hogy adjon a királyok királya 
Ö Felségének számtalan illyen hü és a jóért buzgó alattvalót, a honnak 
minél több illy derék hazafit. i*>t> 

x* Reményi hazánkfia külföldön. — Azon sok örvendetes hír mellé, 
mellyeket napról napra gyarapodó népnevelési ügyünkről sűrűn veszünk 
és közölhetünk, igen jól esik, ha külföldi lapokban meg ollyat olvasha
tunk, a mi már felnövekedett, megemberedett, s ugyancsak igazi derék 
emberré vált hazánkfiairól dicsérettel szól; mert minden derék honfi di
csőségéből j ó rész illeti a hazát mint édes anyát. — Hlyen történt legkö

zelebb Nagybritanniában Edinburgban, hol nevezett hazánkfia még isme
retlen volt, és első felléptekor annyira elragadta azt a népet s annak a 
nemzetnek előkelő közönségét, mellyet minden világhírű művész felke
res, hogy a hirlapok nem bírják eléggé leirni a hatást, mellyet Reményi 
hegedűjével eszközölt, a közönség pedig, a melly hallá varázs játékát, 
nem tudja kifejezni, hogy mit érzett, midőn hallá a soha nem is képzelt 
bájos zenét. Abban mindenfelől találkozik a közvélemény, hogy Paga
nini óta még nem volt művész, ki igy tudott volna a nyirettyüvel (vonó) 
bánni. Egy edinburgi lap, miután bőven leírta a mennyiben tollába ve
hette a páratlan hatást, mellyet Reményi zenéje okozott, azt jegyzi meg 
hogy rendkívül érdekes volt látni főképen azt a hatást, mellyet a körü
lötte levő zenekar tagjaira gyakorolt. „Ezeknek—úgymond —a gyö
nyörtől és álraélkodástól szeraök szájok elállott. Nagy volt a diadal, 
mellyet hazánkfia aratott, midőn a közönség mintegy ösztönszerűleg 
ollyan tapsviharba, éljenzésbe s a helyeslés és bámulat mindenféle han
gos nyilatkoztatásába olly mértékben tört ki, a minőre az öreg emberek 
sem emlékeznek; de legnagyobb volt hazánkfiának azon diadala, midőn 
a közönség néma álmélattal egymásra nézett, mintha nem merne tulajdon 
füleiben s véleményében eléggé megbízni, hanem szomszédja felé fordult 
ollyan arczczal, mellyre az álmélkodás és elragadtatás ezt irá : „Képzelt 
ön valaha illyet ?" — E tudósításhoz még azon örvendetes hirt csatoljuk, 
kogy Reményi hazánkfiát itthon is lesz alkalmunk meghallani. 

— A magyar zene barátainak ujabb jó hirt mondhatunk. Olvasóink 
közül sokan emlékezni fognak még, hogy Szénfy Gusztáv 1847 előtt 
koronként, hol divatlapi mellékletekben, hol önálló egyes füzetekben, 
általa szerzett népdal-melódiákat bocsátott közre, mellyekből a sikerül
tebbek hamar átmentek a közönségbe s most is széltében dalolják, a 
nélkül, hogy szerzőjüket ismernék. Továbbá emlékezni fognak még, 
hogy Szénfy a „Pesti Divatlap"-bnn a zenéről értekezéseket is közölt. 
Mind ez azonban — a mint most hitelesen Írhatjuk — csak eszköz volt 
egy sokkal fontosnbb czél sikeres kivitelére. Szénfy ugyanis 1835 óta 
úgyszólván kizárólagosan a magyar zenével foglalkozik s ez uton jutott 
azon, már másoktól ís kifejezett s elvitázhatlan meggyőződésre, hogy a 
magyar mi véltebb zenének a népdallamokból kell kifejlődnie, ha jellem-
zetes, ha magyar akar lenni. E czélból elkezdé a magyar népdalokat 
gyűjteni s gyűjteménye eddigelé már500darabnál többre megy. Fáradsá
got s munkát nem kímélő tanulmányt fordított azok elemzésérc, mit még 
1845-ben kezdett meg, ugy hogy a népdallam legparányibb izére is 
kiterjeszté. E búvárkodásából most, midőn még nem Késő, midőn a tév
útra vezetett magyar zenét az igaz útra még konnyü volna visszavezetni, 
a tettek terére akar fellépni, s e szép célját mind gyakorlati, mind elmé
leti uton valósítani. A mi az elsőt illeti, erre nézve a vállalkozó szellemű 
pesti műárossal Rózsavölgyivel lépett Szénfy érintkezésbe, s a népdal
gyűjtemény valószinüleg nem sokára itt fog napvilágot látni, s mint 
halljuk, igen jutányos áron lesz kapható. A vállalat elméleti oldalát ille
tőleg pedig birjuk Szénfy Gusztáv igéretét, hogy a magyar zenéről, nép
dalokról stb. irt czikkeinek egy részét, lapunk szelleméhez alkalmazva, 
koronként a „Vasárnapi Újság" hasábjain teendi közzé. Valóban érde
mes volna, ha egyebek mellett, ez iránt is tisztulnának a nézetek s erős
bödnék a vonzalom. 

x* Az uj bélyeg jegyekről tobb ízben vettük azon figyelmeztetést, 
hogy ritka nap, mellyen egy két, néha több levél is ne kerülne elő a pesti 
posta-hivatalnál, mellyre levél-jegy helyett bélyeg-jegy van ragasztva, a 
mi pedig el nem fogadható, s kinek a levél szól, csakúgy meg kell fizet
nie a kétszeres postabért, mintha semmi sem lenne a levélen. Azért szük
ségesnek tartottuk figyelmeztetni olvasóinkat, hogy ekét bélyegjegyet nem 
cserélheti fel senki kár nélkül. 

x* A Mátra aljából N.-B . . . bői ollyan tudósítást vettünk, a melly 
nem igen nagy tisztességére válik, ha igaz, az ottani népnek. Nem is hinné 
az ember, hogy még 1855. esztendőben is ollyan ostoba babonás hit lábra 
és hitelre kaphasson, a minőről nekünk levelet írtak, körülbelül illyen 
szavakkal: „Valami gaz ember után tökéletesen azt hiszi a mi palócz né
pünk, hogy a mostani mátravonali farkaavadászat nem közönséges farka
sok miatt történik, hanem Kaal községben egy ördöngös vén asszony élt, 
kihez három leány járt fonóba, s húshagyó kedden igy szóltak az ördön
gös anyóhoz : ,de jó volna most hust enni*, a vén banya pedig így felelt 
nekik : „hacsak az a hiba, mindjárt ehettek a mennyi tetszik", s vőn egy 
rosta-kávát, átbujtatta rajta a három leányt, s megkenvén tenyereiket 
jóféle bűbájos zsirral, ő maga is átbujt a rosta-káván, megkente tulajdon 
tenyereit is, s mind a négyen farkasokká változtak. — Azután útra kel
tek s a kőkuti akolban vagy 40 darab birkát megfojtogattak, éa mikor ja
vában vendégeskednének, rajtok rontanak a pásztorok komondoraikkal, 
a kik elől a leányokból vált farkasok, — minthogy fiatalabbak valának 
— megugrottak, dc a vén banyából vált öreg farkast ottérték s agyon
verték a pásztorok. Most nincs a kí a fiatal leáDy- farkasokat a rosta-ká
ván visszabujtassa, mai <napig farkasokká kellé maradniok, s ez a három 
megboszorkányozott farkas pusztit a vidéken. Találkoznak ollyan szem
telen hazugok ia, a kik azt beazélik, hogy közelről látták és hallották, 
midőn fenhagon sírtak a megvarázsolt farkasok, s hogy instáncziát irtak 
e farkasok felöl Bécsbe, és erre jött az a parancsolat, hogy vadászatot 
kell tartani a három farkasra, a kiket soha Bem fog senki emberfia meg
lőni." Ha illyen oktalan hírnek hitelt bírnak adni palócz atyánkfiai; ak-



kor aztán ne haragudjanak érte, mások is elhiszik,' hogy csakugyan 
palóczok verték agyon a zsebórát pctyegő fene helyett, hogy a templo
mot is palóczok akarták borsón tovább gurítani, meg a toronyra is paló
czok húzták fel a falu bikáját, hogy lelegelje a közös füvet, melly a to
rony tetején termett. — Az ellen pedig, hogy illyen tudatlanság többé ne 
gyalázza a becsületes palócz felekezetet, legjobb gyógyszer az, hogy 
gyermekeiket járassák szorgalmasan az iskolába , majd tanulnak ott 
annyi jó és okos dolgot, hogy még az öregek is jóizücn fognak velők ne
vetni afféle ostoba babonás hireknek, mint a farkassá vált 3 leány felől 
elterjesztett, mellyet ugyan okos ember egy pillanatig sem hisz , s a ki 
eddig hitte, szégyenlje magát érte, s gondolja magában, hogy nem volt 
derék ember a ki elhitette vele. 

— Mult napokban utazott Páriába Simonyi Antal festesz hazánkfia, 
hogy ott művészi pályáján magát még inkább tökéle tesitse. Jelen leend az 
iparműtárlatnak májusban bekövetkezendő megnyitásán is,s miután mű
vészünk az irói tollat is jól forgatja, búcsúzáskor Ígéretet tőn, hogy a 
„Vasárnapi Ujság''-ról sem fog megfelejtkezni. A kik oda nem mehe
tünk, bizonyosan szívesen fogjuk venni, ha elmondja mit láthattunk volna. 

x* Duna-Szerdalielyen (Csalóközben) az a hire, hogy mind a négy 
városrész egy biróból és 4 tanácsosból álló hatóság által fog ezentúl kor
mányoztatni, s megszűnnek az eddigelé egymástól egybenmásban nagyon is 
eltérő községi hatóságok. Az ócska városház helyett is csinos nj házat 
szándékoznak épiteni. Az iskolai oktatás elég jól megy ahoz mérve, hogy 
itt fiuk és leánykák együtt járnak s a tanitó kántor is egyszersmind. A 
vasárnapi iskolában 68-an járnak. 

— Zalamegye Lendvai járásának Gáborjaház helységében egy igen 
szép eset merült fel, mellyet örömmel sietünk köztudomásra juttatni : 
Ugyanis Fehér János ottani községbiró, minthogy Gáborjaház helység 
mind Alsó-Lendvától, mind pedig Dobranaktól, hová mint plébániai 
község is tartozik, olly távol esik, hogy gyermekeiket oda iskolába nem 
küldheti, okos tanácsával az összes lakosságot egy iskolának felállítására 
tadna rábírni , s hogy szilárd határozottságának s szándokának példáját 
adja s megmutassa : miként ezen üdvös intézet létrehozatalában áldozni 
is tud éa kész, saját lakását,mint iskola és tanitó szállásra legalkalmatos-
bat, e czélra önként és ingyen átadá, míg maga kényelmes és patriarchá
lis lakását elhagyva, bérelt lakszobában húzta meg magát. — Fehér Já
nos sem írni, sem olvasni nem tud, de még betűt sem ismer, s ekkép az 
írásnak és olvasástudásnak valódi hasznát és becsét sem képes felfogni 
és mégis annyi áldozatokat tesz, csakhogy a felügyelete alá adott köz
ségnek jóllétét, lakosínak boldogságát és gyermekeik nevelését előmoz
dítsa. — Adjon az Isten több illy polgárt e hazának, s engedje : hogy e 
szép példát többen kövessék, hogy ejelen felvilágosult szazadban a mivélT' 
népek sorában a magyar nép is, Ülő díszes helyét elfoglalhassa! Erre 
pedig egyedüli éa biztos ut : a józan nevelés ! Közli Dervarics Kálmán. 

— Mezőkövesdről: A „Vasárnapi Újság" 10. számában közlött kö-
vesdi tudósítást e szerint kérem kiigazítani : 1. Hogy az iskolai épület 
os. k. megyei hatóság rendelete folytán a város birája által hozatott helyre 
ugy, a mint azt csak az illető tanítók kívánták. — Magától értve, a köz
ség költségén! 2. A tánczvigalmat a helybeli cs. k. járásbíróság rendezte, 
melly 45 pftot jövedelmezett, a sz. czélu tőkét a cs. k. járásbirósági sze
mélyzet még 5 pfttal gyarapitá. 3. Az iskola felszerelésnél említendő : 
hoffv a város főbírája Kudlovich Imre urnák mult évben, midőn bírónak 
választatott — legelső teendője volt, az iskolák fűtésére minden felszólí
tás nélkül 4 ül tűzifát megajánlani, éspedig abból a felesleges fából, 
mellyet a városház fűtésénél e czélra megtakaríttatott. — Tehát nem uj 
teher következtében. Ugy szinte a mult közvizsgálatnál jótékony czélra 
begyült pénzből (az adakozók beleegyezésével) a szorgalmatos gyerme
keket jutalmazta. Folyó évben pedig több szegény gyermeket papirossal 
látott el, sőt ujolag is, midőn mind a két osztálybani vizsgálatnál a ta
nuló gyermekek megelégedésére feleltek, az iskolának szivacsokat, 18 ff 
krétát, 24 db szépirási mintát, 20 db rajzolati mintát, és a szegényebb 
sorsú gyermekek számára 1 rízma papirost és 15 pftot uj könyvekre — 
nem a városi — de saját erszényéből ajándékozott. A tanitók fizetését a 
jelenlegi drága időket tekintve, felemelni óhajtja— de ez még eredmény 
nélkül maradt mind eddig. 

Isten tartsa meg s növelje mindinkább e boldogító törekvéseket, s 
engedje, hogy a 8000 lélekkel biró M. Kövesd iskolája a kor kivánatai
nak mindinkább megfeleljen. Közli Beliey Lajos, tanító. 

— Adakozás. Az árvíz által károsult gyulaiak részére Ludcig Já
nos bábsütö legény 30 krt pp. tett le a lapok szerkesztőségénél. Fogadja 
köszönetünket s térüljön meg neki százszorosan, a mit a szenvedőkért 
áldozott. 

Szerkesztői könyvtár, 
A magyar költészet története. Irta Toldy Ferencz két kötet. 

Pest 1854. Heckenast Gusztáv sajátja. (Tinódi Sebestyén és Zrinyi Mik
lós költők arczképeivel). E jeles munka azon előadások gyűjteménye, 
mellyeket Toldy Ferencz tanár ur a pesti egyetemnél a mult iskolai év
ben tartott. Hosszas tanulmányok gyümölcse, melly első rangú helyet 
érdemel minden magyar ember könyvtárában. Egyszersmind magyarázó 

' K y o A o j a é . kiadja L . B a . , . r é . B . c k . 

s kiegészítő részül tekinthető Toldy Ferencznek „ A m . nyelv és irodalo 
kézikönyve" czimü nagyobb müvéhez, mellynek I-ső kötetét minap mu 
tattuk be olvasóinknak. Ára a két kötetnek 2 pft. 42 kr. 

Megjelent „Katholikus egyházi énektár" a bevett közajtatossági 
énekekből ujakkal bővitve, kath. egyházi éneklők s e pályára készülők 
számára Tarkányi B. Józseftől, orgonakisérettel köz- és utójátékokkal 
énekhangjegyekre tették: Zsasskórszky Ferencz és Endre egri főegyházi 
karnagyok. Ez azon mű, mellyet a magyar kath. egyház mindeddig nél
külözött, s mellynek megjelenését minden hive nz egyháznak örömmel 
fogadandja, mert a mint egyrészt Tarkányi ismert jeles tolla a szöveget 
vallásos ihlettel és emelkedett lelkesedéssel irta, ugy másrészt az egyházi 
zenében alapos miveltségüZsa6skóvszky testvérek is mindent elkövettek, 
hogy zenéje fenséges, egyszerű, áhítatra ébresztő, 8 főleg a szöveggel ösz-
hangzatos jellemű legyen. E könyvben szerzők részéről lerakva látjuk 
azon gyöngyöket, mellyeket mind a két nemű egyházirodalom sok évi 
tanulmányozásából meritettek, ugy hogy a jeles munkát, mint kitűzött 
czéljának megfelelőt, szivesen ajánljuk az illetők figyelmébe. Ára a 43 
negyedrétü ivre terjedő „Enektár"-nak fűzve 4 pft. Díszes angolvászon
kötésben 5 pft. A kiállítás díszes s az egri nyomdának — melly ujabb 
időben már több szép kiállítású müvet állita elő — szerfelett dicséretes 
szervezetéről tesz ujabb bizonyságot. —m — 

— Közigazgatási tör vény tudomány kézikönyve, az ausztriai 
birodalmi törvényhozás jelen állása szerint különös tekintettel Magyar
országra. Irta dr. fíécsi Emil. Negyedik kötet. Pest, 1855. Heckenast 
Gusztáv sajátja. — E 4-dik kötet a fóldmivelési, ipar, kereskedelmi és 
közlekedési ügyeket tárgyazza s az egész nagy munkának befejező részét 
teszi. Neveli az egész mü becsét a jelen kötet végén közlött teljes betü-j 
sorozatos tárgymutató valamennyi kötet tartalmáról. 

— A végrendeletek készítési módja és az örökösödési rend és 
jog. Oláh László terjedelmesebb munkájának kivonata. Pest, 1855. Mül-
ler Gyula sajátja.;— Olly tárgyról szólván e munka, mellyet ismerni 
minden embernek szükséges, helyesen cselekvék a kiadó, hogy c munkát 
könnyen hozzáférhetővé tette. Ára 40 kr. pp. 

Szerkesztői nyílt posta. 
C ^ f A beküldött munkák t. íróit kérjük, legyenek egy kis türelemmel válaszunk 

iránt. Reméljük, közelebb alkalommal külön szólhatunk rolók. Mentsen ki 
addig is azon körülmény, hogy egy héten csak egyszer van vasárnap s lapunk 
hasábjaival gazdálkodva kell bánnunk. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 

Előfizetési jelentés. 
Miután a 

VASÁRNAPI DJSA6 
és 

Politikai Újdonságokra 
még folyvást történnek megrendelések, holott azokból a 
január és február havi számok elfogyván, teljes számú pél
dányokkal többé nem szolgálhatunk : a még előfizetni aka
rók kivánatainak megfelelni az által igyekezünk, hogy 

négy hónapra. 
azaz f. c. mártius 1-tül június utoljáig új rendes elő
fizetést nyitunk és pedig következő feltételek alatt: 

„Vasárnapi Újság" 4 hónapra azaz (mártius—ju
niusi folyamra) postán küldve 1 ft. 2 0 kr. 

„Politikai újdonságok" 4 hónapra azaz mártius— 
juniusi folyamra) postán küldve 1 ft. 

Mind a két újságra 4 hónapra 2 ft. 20 kr. helyett 
csak 2 ft. p. p. 

A pénzes levelek bérmentesítve küldendők. 
Pest, február hó 1866. 

A „Vasárnapi Újság" és „Politikai újdonságok" 
kiadó-hivatala. 

egyetem-uteza 4-ik szám alatt. 
ist, egyetem-uteza 4-ik szám alatt, \ \ 




