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S i a l a y L á s z l ó . 
m. acad. r. tag és sok évig segédjegyző, született Budán, 1813. april 
18-kán; atyja Péter, helytartótanácsi elnöki titoknok, buzgó s lel
kes hazafi, ki Horvát Istvánnál benső barátságban élt. Alsóbb is
koláit 1819—1824-ig Bu
dán, 1824—26-ig Székesfe
hérvárt végezte; philoso-
phiát s törvénytudományt 
a pesti egyetemben hallga
tott 1831-ig, hol különösen 
Horvát István diplomatikai 
leczkéi valának lényeges 
befolyással tudományos fej
lődésére. Kazinczy Ferencz 
Szemére Pál már ekkor ba
rátságukra méltaták az if
jat, ki főleg történeti és 
szépirodalmi tanulmányok
kal foglalkodott. 1831-ik 
év végén törvénygyakor
latra Kölcsey Ferenczhez, 
akkor Szatmármegye fő
jegyzőjéhez ment, kinek 
lelkes körében annyi nemes 
tehetség fejlett ki dus vi
rágzásra; 1832-ben a kir. 
tábla h. jegyzői közé Boroz
tatván, a m. kir. helytartó
tanácsnál tiszteletb. fogal
mazó gyakornok lett; 1833. 
végén ügyvéd lett, de az 
ügyvédséget keveset gya
korié. Annyival mélyebben 
tanulmányozá a j o g és tör
vényhozás philosophiáját, 8 
e mezőn művelte magát 
azon kitűnőségre hazánk
ban, mellyet e nembeli clas-
sicus munkái bizonyitnak. 
1836-ban a magyar t. társ. 
levelező tagjává, 1837-ben 
segédjegyzöjévé s levéltár
nokává, 18 3 8- ban a törvény-
tudományi osztály rendes tagjává választatott. Utazást a külföldön 
három izben tett, 1836-ban Ausztriában, 1838- s 39-ben Németor
szágon, Belgiumban s Parisban, 1840-ben pedig a Rajnán, London
ban és Schweiczban. Az utazás neki nem volt csupa mulatság, ha
nem ismereteinek bővítése, gazdagítása, s nézeteinek kitisztázása. 

Szalay László 

Ez idő óta levelezésben állott az európai irodalom több nevezetes
ségeivel. — Elismert törvénytudományi kitűnőségének országos 
méltánylása volt, hogy az ország legjelesb férfiaiból alkotott bün
tetőjogi választmány öt, bár nem országgyűlési tagot,jegyzőjévé vá-
lasztá. Az 184%-iki országgyűlésen egy ideig a „Pesti Hírlap" ország

gyűlési tudósítója, 1844. 
közepe óta pedig ugyan
ezen lapnak egy évig szer
kesztője, azután is, midőn 
a szerkesztést Csengery 
vette át, födolgozótár8a s 
egyik vezetője lett. Ugyan
ezen országgyűlésen Kor-
pona városát képviselé, s 
mint szónok is kitűnő volt. 
— Ifjabbkori munkái, a 
Muzárionban, Tud. Gyűjte
ményben, F. M. orsz. Mi
nervában, Uránia, Auróra 
s Nefelejts zsebkönyvekben 
stb. megjelent versein s 
czikkein kívül : Bimbók 
(Pest, 1831); Alphonse le
velei (Budán, 1832) ; Frid-
rik és Kati (Pest, 1833). 
Költészettel kezdte az írást, 
s az ifjú tehetség első zsen
géi nagy reményekre jogo 
sítottak. Azonban nem soká 
maradt ez ösvényen. Publi
cistái s jog i tanulmányokra 
adta magát. Az Esmeretek 
Tárába jog- és státustudo
mányi czik keket adott; az 
Áthenaeum és Figyelme-
zöbe eredeti s fordított je
les czikkeket s bírálatokat, 
a „Pesti Hírlapba" törvény-
tudományi s polémiái czik-
keket.mellyek azután,egyéb 
jogtudományi s publicistái 
munkáival együtt , össze
gyűjtve jelentek meg Pes
ten 1847-ben „Publicistái 

dolgozatok-' czim alatt, két kötetben. — Báró Eötvös József, Lu
kács Móricz s Trefort Ágoston barátival és társaival együtt adta 
ki a „Budapesti Szemle" két kötetét (Pest Heckenastnál, 1840) ; — 
Saját külön nyomott munkái : Themis, Értekezések a j o g s közgaz
daság körében (Pest, 3 füzet, 1837—39) . Majthényi Sándor emléke 



(Budán, 1836); A büntető eljárásról különös tekintettel az esküttszé-
kekre. (Pest, 1841) Státusférfiak és szónokok könyve (Pest, 1846— 
47) s ugyanezen munka Uj Folyamatja (1850). A Tripartitum aka
démiai fordításának egy része az ö tollából folyt. Az akadémiánál 
„Kollár Ádám Ferenci, mint jogtudósról" tartott székfoglaló érte
kezést. Végre külföldön laktában, „Magyarország történetét-' irta, 
melly egyik nagybecsű kincse történet irodalmunknak. Legújabban 
a népies irodalom is köszön neki egy sok érdekkel irott müve t : 
„ A tatár futás történetéről," melly a „Vasárnapi könyvtáriban 
jelent meg. a -

S a r o l t a . 
,Isten veled vitéz Kupa, 
Megyek immár, az éj derül;' 
„Sötét van még, várj asszonyom, 
Fogadd hadam kíséretül" . . . 
,Magyar vezér neje vagyok, 
Sarolta még nem félt soha!' 
S nem vár tovább csatlósira; 
Lován ül már vitéz Kupa. 

„ , Veled megyünk mindannyian !"' 
Pogányurak kiáltanak, 
S visszhangzik a zajtól a vár, 
Hogy reszketnek rá a falak. 
És nyilik a nehéz kapu, 
Lovuk alatt dobog a hid : 
,„Hol ennyi kar megvédni kész, 
Mi szükség van csatlósra itt ?"' . . 

Hős Gejzának lelkes nejét, 
Csak látni is mily élvezet 1 
Közelében pártos Kupa 
Hitet, vallást mindent feled. 
S kik szórták rá szidalmokat, 
Melly gyöngyön is piszkot keres : 
A női báj s fenség előtt 
Meghajlik a sok zord nemes. 

És szál a kis bátor csapat 
A bájoló vendég után, 
A z élet egy, nincs érte más, 
De azt is kész udadni tán. 
..Hitemre! ez nem földi lény, 
Ez egy tündér, ki gynjt, igéz" . . . 
S csak félve néz arczára fel 
Pogáayfőnök Kupa vitéz. 

„Pihenjünk meg nagyasszonyom, 
Sok volt az ut, kidül a mén;'* 
De visszanéz legott a nő, 
Komolyság ül tekintetén : 
.A szeut vallás szelid egén 
Kiben egy uj csillag derült, 
Tudd meg : fiam Vajk részire 
A hon teánynézőbe küld !' 

S nem lankad már többé a mén, 
Melly tenni kér, az a haza, 
Es a mit a haza kivan. 
Ott késni nem szabad soha. 
Hegv, völgy a mint előtűnik, 
Ugy vész cl a sebes nyomon; 
Sötét, rideg vonásival 
Melly feltűnik — az a Bakony. 

A Bakony nagy; rablóvezér 
Kuma hada tanyázik ott — 
Gyanútalan megy a csapat, 
Nincs semmi zaj, minden nyugodt. 
A csend titkon, látatlanul 
Megódesit multat, jelent : 
Ábrándképek fognak körül; 
A lélek a jövőn mereng. 

A dúdoló azéln?k dalán, 
Melly olly busán sir odafen. 
Mint bolvgftűz mocsár felett, 
Fölébred a jobb érzelam. 
llég várt meleg e*" gyanánt 
Árad reánk a nyugalom; 
8 hol a sziv egy k-Vzikla lett, 
Z >ld fű kell a szirfoldnlon. ' 

De im mi ez? . . . vadul a ló, 
Fölrezzen a madár a fán ; 
Az erdő zúg, bősz zaj riad : 
.„Fegyverre föl! rabló, zsivány!'" . . 
Mint a szobor megáll a had, 
De kigyúl a harag belül; 
— Mielőtt a vihar kitör, 
A természet lecsendesül, 

Ki átcsap a cserjék bogán, 
— Utána vad, szilaj hada — 
Villámokkal szemeiben 
Haramiák feje — Ruma. 
.„Átkos csoport! vesztedre jősz'" . . 
S folcseng a kard, suhint a kéz, 
— Sarolta az, ki vészben áll; 
Száz kard fut, őt megvédni kész. 

Fejedelemasszony körül 
Mind keskenyebb lesz a gyűrű; 
De oroszlány minden lovag, 
Csapása gyors, villámszerű. 
„„Ide! ide mindannyianI 
Ki keres fel, bőszül Rumát ?"" . . . 
Zug a vezér, rá a Bakony 
Hosszan tartó viszhangot ád. 

De mintha egy felsőbb erő 
Kettévágná a harcz tüzét, 
Megáll szemközt, s bámulva néz 
Megtámadó és a ki véd. 
Gyűlölség és lángzó harag 
Egy perezre elhal a szivén : 
„.Ébren vagyunk?... vagy álom ez?. 
Vagy káprázik talán a szem ? " • . . . 

Melly elnémit egész vihart, 
Szép nőhang cseng a légen át! 
Megáll belül a szivverés, 
Hisz ez felmul minden csodát 1 
,Utat nekem ! hol a vezér? 
— S széthnjlik a tüskés bokor — 
Ne szólj többet! ki kardodat; 
Gőgös szavad torkodra forr!' . . . 

S feltűnik egy sugár alak, 
Piros rózsák az arcz haván, 
Alak, mellyhez hasonlatost 
Csak képzelet alkot talán, 
Tüz a szemben, melly elbűvöl, 
Melly egy perezben sujt, és emel . . 
Szilaj lován rabló Ruma 
Magát alig tarthatja te?. 

,Halál reád! van kar ne félj, 
Melly illy hőssel mérkőzni kész!' . . 
Aggály ül az arezon, szivén; 
Csapást ujabb csapás tetéz. 
A harcz rövid, még egy csapás, 
S esy élet vész örökre ki : 
Rablók feje. gőgös Ruma 
Testével a földet fedi. 

S riad a zaj, haramiák 
Tova vesző rémült zaja; 
Meghajlik, és térdére hull 
Híveivel pártos Kupa. 
...Ki leggyőztél egé*z hadat, 
üdv néked e dicső napon; 
Nagy tettekről míg nyelv beszél 
Mutasson rád büszkén a hon!"* 

Dalmady Győzó. 

Oreg asszony. 
Jó asszony volt Erzsók néni, 
Azért tud olly soká élni; 
Csupa-tiszta ráncz a bőre, 
Nincsen épség a testében, 
Még is biczékel előre 
Rókatorkos mentéjében. 

Imádkozik minden reggel 
S öreg zsoltárból énekel, 
Aztán nyakrafőre ásit, 
Tépelődik az álmával, 
S elmulat harangozásig 
Álmoskönyvvel, bibliával. 

Mikor elsőt harangoznak 
A szentegyház felé ballag; 
Neki görbed egy lóczának 
A czinterem ajtajánál, 
Es áldozván buzgóságnak 
Áhítatosan szunyókál. 

Templom után dologhoz lát. 
Előveszi a guzsalyát, 
Helyet csinál a macskának, 
Maga felül a padkára 
S fonogatnak-fonogatnak 
Erzsók néni s a macskája. 

Elköltvén a rántott levest 
Egy kis szórakozást keres. 
A kis kapu eleibe ül 
S bámul - bámul a világba, 
Pedig pápaszeme nélkül 
Az orra hegyét sem látja. 

Az utczán pajkos gyermekek 
•Tátékközben verekednek. 
Nénje-asszonynak a Feri 
Bepanaszolja a Pistát, 
U pedig csak az feleli: 
— Majd hátul kötöm a sarkát. 

Egy-egy kis lány énekszóval 
Kútról jön csecses korsóval, 
Az éneklést félbenhagyva 
Köszön sipegő halk hangon, 
Erzsók néni igy fogadja : 
— Nagyot nőjj édes galambom! 

Ha rncgszóllitja valaki, 
A hangjáról találja ki : 
Mihály volt-e avvagy Péter? 
Rebeka volt-e, vagy Sára ? 
Az idősebb néhány évvel, 
Ez a Panna unokája. 

Igy megyén ez egész héten. 
Istenfélő csendességben, 
Hanem vasárnap délután 
Tizen-huszan ülnek össze, 
Erzsók néni a padkáján, 
A többek körülötte. 

Ismerősök, atyafiak 
Egy felet sem kukkantanak, 
S mig a kedvre szottyant öreg 
Elmúlt dolgait regéli 
Rá-rá szóll valamé'k gyermek 
— Akkor volt az Erzsók néni! 

— Erzsók néni, Erzsók néni! 
Nem soká Fog már kend élni. 
Csupa-tiszta ránéz a bőre, 
Már-már a halálnak válik, — 
Csak biczékeljen előre 
Ugy sem bicékéi sokáig. HUry György. 

Hitelfentartás és hitelvesztés. 
Gyakorlati szózat a maga helyén ós idején. 

Ezen czikket inkább jóakarat, mint tárgyavatottság iratja 
velem; a mélyebb nyomozást és komolyabb szót azoknak engedem 
által, kik nálamnál tárgyavatottabbak. 

Nem akarok egyenesen azon hitelről szólani, melly kinek-kinek 
vagyona állásában alapszik, s mellynélfogva mondani szoktuk : Pál 
birtokosnak húsz — harminczezer kölcsönig van a bankoknál vagy 
tőzséreknél; Péter kereskedőnek húsz — harminczezeret érő porté
káig van a gyáraknál hitele; hanem azon hitelről, mellynek vagy 
tiszta erkölcsi jellem, vagy gyakorlat által edzett kezelési és üzleti 
becsületesség az alapja, melly a becsületességet a látszatos vagy 
ideiglenes érdeknek nem áldozza fel soha. Ezen hitelnél fogva 
szoktuk mondani : Péterrel vagy Pállal szívesen kötök, szerződöm, 
közlekedem, tőle szivesen vásárlók; mert sohasem csalódtam benne, 
mindenkor tetszésemre elégített ki. 

Vannak emberek társalgási köreinkben, kiknek őszinte jelle
meik, nyilt becsületességük felöl annyira meg vagyunk győződve, 
s ezekben annyira bízunk, hogy számlálatlan pénzeinket is rajok 
mérnök bizn , s adott szavaikra többet épitünk, mint sok másoknak 
irott kötelezvényeikre. Oka az, hogy szavukkal nem játszottak, nem 
hazudtak, nem ámitottak, nem csaltak soha. Ekként van a dolog az 
üzleteknél is. Ha a gazda a kialkudott életet mindenkor pontosan, 
mostani teljes minőségben állítja ki, vagy szállítja a kikötött helyre; 
ha a kereskedő mindenkor valódi s telhetően jutányos áruezikkeket 
szolgáltat ki vevőinek; ha a kézmives pontosan időre, csinosan és 
tartósan állítja ki a megrendelt munkát: kétségen kivül birni fogják 
a köz bizalmat, s a velők közlekedők nem pártolnak el tulok. Ama 
társalgási és emez üzleti hitel közt azonban lényeges azon különbség, 
hogy az üzleti hitelhez az üzlet folyamának tartama alatt nem is 
épen mulhatlanul szükséges a szorosan vett erkölcsi becsületesség — 
habár az mindenkor drága köve marad is minden hitelnek — hanem 
arra elég a józan felfogású érdeki vagy is Üzleti becsületesség is, 
mellynélfogva akként számítunk, hogy ha folyvást valódi és jutá
nyos áruczikkekkel szolgálunk u/.iekedöinknek, azok még sűrűbben 



tolakodnak hozzánk,s így többet árulva,nyereményünk több és biz
tosabb leend. S jó l is számítunk ekként! Az erkölcsi becsületesség 
aztán rendesen az üzlet berekesztésénél tűnik ki, vagy a becstelen
ség, miként szeg a zsákból csak akkor üti ki magát, ha netán csődöt 
hirdetünk s elrakjuk láb alól, mi másokat illetne Ez gyakori, 
valódi megölő betűje, különösebben a kereskedői olly díszes hitel
nek, mit néhány gaz vagy könnyelmű, a becsületeseknek és szilárd 
üzletüeknek is rovására felhasznál; miért is méltán veszi igénybe 
a törvény egész szigorúságát. Nem akarom kétségbe vonni, hogy 
}ehetnek, s vannak is esetek, mikben a kereskedő saját bűnén, söt 
hibáján kivül is eshetik bukás vagy csöd alá; de más részről azt 

sem tagadhatni, hogy nálunk, hol a kereskedési üzlet tengeri 
vészeknek, kalózoknak s más efféle nagyobbszerü szerencsétlensé
geknek nem igen van kitéve, a bukásokat, csődöket igen gyakran 
csupán könnyelmű fényűzés, vagy hitelleli vétkes visszaélés szokta 
előidézni. Ez utóbbi nyújtott azon satyrieus megjegyzésre alkalmat, 
hogy ki kétszer-háromszor hirdetett csődöt,gazdagsághoz jutott. Tu
dok eseteket, mikben birtokos, vagy kereskedő már évekkel csődje 
előtt nem birt egy fillér saját vagyonnal is, mégis folyvást hasz
nálta, hol tehette hitelét. Már pedig más vagyonával risikózni, más 
rovására tenni kísérleteket nem igen menthető eljárás; minthogy 
ez esetben a hitelező a nyereményben nem részesül, ellenben a 
bukás kárát ö szenvedi. 

Hallottam uraktól olly nyilatkozatot, miként ők fáznak olly 
boltokban vásárlani, mikben a női tárgyakat kivéve, nők árulnak; 
minthogy tapasztalni vélik, hogy ezek rendesen borsosabban adják 
portékaikat, mint férjeik. Saját tapasztalásom nem egészen bírja 
megezáfolni e vádat; minek oka tán az lehet, hogy a nö tán szive-
sen szeret dicsekedni férje előtt árulási ügyességével, vagy tán 
piperére gyűjtöget mellékpénztáraeskát, s e kilátás mellett feledi, 
hogy árt férje üzleti hitelének. 

Mások némelly kereskedéseket azzal rónak meg, hogy azokban 
az ismerős és folytonos vevők egész üzleti becsületességgel láttatnak 
ugyan e l ; de az idegeneket és azokat, kiknek további vásárlásaik
hoz remény nincs, busásan szokták megrántani. Ez a leghibásabb 
számitások egyike. Az idegen vásárlók is a magok köreikben elő 
szokták mutogatni tett vásárlásaikat, melly alkalmakkal többen 
tesznek megjegyzéseket azok fölött, s hordogatnak fel valódibb és 
jutányosabb vásárlásokról példákat, miknek az a következménye, 
hogy a berántó boltot, kereskedést a körben mindenki megjegyzi 
magának a végre, hogy alkalommal kikerülje azt. 

Vannak nemzetek, mellyek csupán józanszámitásból és érdek
ből derekasan ki bírták vívni s bírják fentartani üzleti hitelöket. 
Igy például az angolok Általános Európában, söt az egész világon 
azon vélemény, hogy az angol kézmüvek mind tartósságukra, 
mind jeles készítésükre nézve legjelesebbek 8 aránylag legjutányo-
sabbak. S ez az oka, hogy az amerikai egyesült államok saját keb
lükben sem bírnak versenyezni azokkal. Anglia e részben igen jó l 
számit; mert öt egyedül a kereskedés tartja fenn. Jó hitelben áll 
Hollandia kereskedése is; míg ellenben Osinában a vevőnek ki kell 
nyitnia mind a két szemét, ha csalatástól menekülni kivan. 

Ha valamelly államban az egyes áruezikhamisitások és hitel
vesztések csak gyérek, miután egyes kivételek regulát nem képez
nek, legfölebb is csak egyeseknek árthatnak. De másképen áll a 
dolog, ha a hamisítások és hitelvesztések sürüek s mintegy napiren
den vannak. Akkor ezek egész nemzet hitelét csökkenthetik, egész 
áruezikknemek kereskedését, üzletét dönthetik m e g ; söt a nemzet 
erkölcsi sülyedésére is hatással lehetnek. És fájdalom! mi ho
nunkban e részben nem lehetünk épen minden aggodalomtól men
tek. Tekintsünk, ha csak futó pillantattál is magunk körül. Piaczain-
kon tejárusainknál hamisítatlan tejet alig kaphatunk ; alkalmasint 
a kutak adnak annyit hozzája, mennyit a tehenek; a vajnál gyakori 
volt az eset, hogy a fazéknak, mellyben áruliatott, teteje j ó vajat 
mutatott, alja pedig összetört főtt burgonyát tartalmazott; hegyal
jai , ménesi aszuborokat, s csaknem általánosan ritkább jelességü 
magyar borainkat már saját hazájokban s annak közepén,Pesten is, 
csak kivételképen ihatjuk eredeti valóságukban; hát még tovább! 
a hajdan olly kapós erdélyi gyertyák csaknem egészen kikoptak az 
üzletből; korán sem azért, mintha a stearin, apollógyertyák stb. 
szorították volna ki azokat; hanem mert a fris fagygyú helyébe 
romlott nyári fagygyútvett a nyervágy hozzájok; mi miatt folyókká 
s kedvetlen szaguakká váltak ; a hajdan olly keresett szegedi fejér 
szappan most gyakran csapófölddel, a fekete homokkal vegyíttetik ; 

ló- és marha-eladásainknál ritkán vagyunk lelkiismeretesek, s még 
ismerösink, barátink, rokonink előtt is ritkán nyilatkozunk azoknak 
lényeges hibáik- és nyavalyáikról; a gazdáknak általános azon 
panaszuk, hogy vízimalmokban a liszt gyakori kicseréltetése miatt 
nem mernek őröltetni; a molnárliszt ritkán nem nyirkos és nem 
tarthatlan, a hengermalomi pedig méreg-drága; a kárpitos-készí
tésű bútorokban megfizetett lóször helyett nagy részben szalmát, 
mohot, tehénszört kapunk; uj épületeinkben az asztalosmunkák 
dagadoznak és ritkán zárulnak kellőleg Össze, a lakatosmunkák 
szintén ritkán nem hiányosak benne; a gyümölcsáros kofák a 
helyett, hogy külföld helyes példája szerint fonttal mérnék, csak 
rázogatják itezéikbe a drága gyümölcsöt, s termékeny hazánkban 
gyakran drágább az alma, mint az olasz narancs; a hús fontjából 
minden ellenörség mellett is latok hiányoznak, sovány az és nyom
tatékos; a fűszeresnél mandolu helyett baraczkmagot, érczes víz 
vagy franczia pezsgő helyett utánzótukat, uádezukor helyett répa 
ezukrot vásárlunk gyakran; kéziniveseink, gyáraiuk nem ritkán 
csak szemre dolgoznak, iparuk inkább a nagy és szapora, mint 
tökelyes kiállításra irányoztatik, még pedig olly árak mellett, hogy 
vidéki kalmáraink jutányosabbnak vélik, hazánkon kivül eszközölni 
bevásárlásaikat. A vendéglök, kocsmárosok, bérkocsisok stb. huza 
vonásaikat és a különféle nyegleségeket nem is említem. Kifogyhat
lak tudnék lenni, az effélék elöszámlálásainál. Mindezek a legtöbb 
esetekben képesek kijátszani a legéberebb törvény fenyítéseit is; 
már csak annálfogva is, hogy az egyes esetek, főkép mik teteme
sebb károsodást nem okoznak, ritkán szoktak följelentetni. 

Különben én ugyan nem vagyok ellensége annak, hogy némelly 
drága árúk, például : ékszerek, gyöngyök, franczia pezsgők stb. 
utánoztassanak — hadd ámítsa önmagát és másokat ártatlanul a 
szegényebb sorsú vevő is, ha kedve telik benne. Csakhogy az adás-
vevési üzletnél az utánzott portéka ne valódi gyanánt adassék ki és 
el. Ez mindenkor lopás és hitelvesztés. 

Vethetné ugyan ellenembe valaki, hogy mind az, mit elösoro-
lék, másutt is igy van; tisztátlan kezelő, hamisító, csaló találkozik 
mindenütt.S ezt én nem tagadom! De egy bő,megáldott országban, 
mellynek termesztése könnyen bírhatja táplálni a még korán sem 
túlnépes lakosságot, s így ezt nem kényszeríti mintegy arra, hogy 
egymás rovására élősködjék, olly országban, mellyben a termelési 
ipar jutalmazásai még nem állnak arányban, a kereskedelminek és 
mivesinek jutalmazásaival, — mindezek még sem örvendetes jelen
ségek ! s tán épen az említett aránytalanság és bőség csalja be abba 
a számos, hirtelen gazdagodni vágyó szerencsevadászt! 

Ha okát keressük ezen mindinkább harapódzó hitelvesztésnek, 
ugy fogjuk találni, hogy annak legfőbb oka a lábra kapott fény
űzésben és abból eredő azon nyervágyban rejük, mellynélfogvu 
sebesen és nagyban akarunk gazdagodni. Ezért mindenben gyárilag 
szeretünk működni, s inkább nagyban sokat, mint kevesebbet, de 
jobbat, inkább kis ideig nyeremény-ontót, mint folytonosan csorgatót 
állítni elő. Ezért van az is, hogy míveseink nem öröm-st, s csak 
kivitelként s nem épen jutányos árért bírják elhatározni magokat 
arra, hogy valami használt, vagy félviselt portékának kijavítását 
elvállalják. 

Ellenben meg kell vallanunk kézmiveseink és kereskedőink 
némi mentségére azt is, hogy nem ritkán a dolgoztatókban és vá
sárlókban rejlik a hiba, kik amazoknál állt hitelökkel nem legbe
csületesebben élnek vissza. Több kereskedőt és mivest, különöseb
ben szabót ismertem, kiknek ezereik hevertek künn vevőiknél és 
dolgoztatóiknál, mik nagyjára künn is vesztek, a miatt, hogy ezek 
lakásaikkal távolba költöztek, s az egyes tartozási összegek nem va
lának érdemesek a pörlekedésre. Ez ismét némi faja a lopásmik, mit 
rendesen azok szoktuk kárpótolgatni,kik rendes fizetők. Akimaradt 
számlákat természetesen számon tartja a kézmives, s kénytelen a 
késedelmes fizetések kamatait s azoknak beszedésére fordított vesz
tett idejét is beszámítani, s így olcsón nem dolgozhatik; kivált ha 
előlegesen nem bizonyos abban : kifizettetik-e azonnal vagy sem ? 
Minek ismét következménye az, hogy a dolgoztatok a drágaság 
miatt meggyérülnek. 

Merül fel e részben ollykori panasz a termesztő gazdák ellené
ben is. Gyakori az eset, hogy a gazdák több termesztményre köt
nek és szednek fel előlegezéseket, mint a mennyire józanul számít
hattak ; a termesztményt, ha az ár idö közben szökkent, nem a kötött 
minőségben, vagy nem pontosan az időre állítják ki, vagy szállítják 
helyre, s így a vevő károsodik, mert ez legtöbbnyire átallja a pörle-



kedéai alkalmatlanságokat. Igy a gyapjú gyakran mosatlan és nyir
kos. Nem ritka azon eset is, hogy a termelésnek valamelly ágára 
nézve j ó hírben, hitelben álló vidék vagy helység gazdái nyervágy-
ból összeveszik a szomszéd silányabb terméseket, s a helybelivel 
együtt mind helybeli termés gyanántárulják el. Ez nyilván ártal
masán hat a termelési ág és hely hitelére. 

Irodalmunkban szintén gyakoriak a hitelvesztések. Nem szólok 
a silány munkák megjelenéseiről; mert ezek többnyire j ó hiszeraben 
történnek. Mellyik szerző nem ámítja magát azzal, hogy müve 
remek, vagy legalább jeles? Hanem szólok csak azokról, mik alig 
menthetők. Hlyének az előfizetett munkák teljes kimaradásai, vagy 
azoknak időntúli megjelenéseik, vagy kézhez nem szolgáltatásaik; 
a közönségnek tett ígéreteknek be nem váltásai, vagy olly beválta-
sai, mikben nem sok a köszönet; a mellékleteknek hanyag kiállítá
sai; olly irodalmi vállalkozások, mik alig többek, mint szerencse-
vadászati kísérletek, miknél az illető magyar olvasó közönség száma 
és rendelkezésre álló irodalmi erő igen vérmes reményekkel állít
tatván össze, korai megbukásaik által csak a közbizalmat ingatják 
meg. Ellenben nem ritka azon eset is, hogy az előfizetést gyűjtőnél 
oda vesz a pénz; de ennél még gyakoribb és sajnosabb a szerzőknek 

Az esztergom-nánai vonalon történt baleset 

Mult héten irtuk, hogy a Pestről elindult gözvonat Esztergom-
Nána és Szob között a töltésről lefordult s e szerencsétlenségnek 
több emberélet is esett áldozatul. Most már körülményesebben tudó
síthatjuk olvasóinkat e sajnálatos baleset felöl. 

A mint a gözvonat azt a kerülőt tette, melly a visegrádi 
hegyekkel szemközti sziklai uton van számára kivágva, a két moz
dony közül a másodiknak bal szelep-rúdja kettétörött s a tört darab 
azonnal fölszakitá a síneket, mire az utána jövő vaskocsi kilöketett 
a kerékvágásból s eltörvén a mozdonnyali összekötő kapcsa egy 
perez alatt lebukott a három öles töltésről, másik három kocsit is 
magával rántott, kettő a töltés oldalán feldűlve ott maradt. 

A legalul esett kocsiban volt egy budai hivatalnoknő Marti-
nides Mária, kinek szép kedves leánykája az egész uton a több 
jelenlevő utasokat gyermeki j ó kedvével mulattatá, s épen valami 
versecskét szavalt ott az angyalkákról : — abban a pillanatban ö is 
megtért azon angyalkák közé; az utasok egy irtóztató taszitást 
éreztek, a kocsi egyszerre felfordult s recsegve hullott alá a mély
ségbe. 

és kiadóknak azon panaszuk, mit saját tapasztalásom is igazol,hogy 
botrányosan számosak nálunk, a vidéki könyvárosok és könyvkötök 
közt az ollyanok, kik visszaélve hitelökkel, a bizományba kapott 
könyvek áraival vagy terjesen kimaradnak, vagy csak évek multá
val sok bajiakodás után tesznek némileg eleget. Ezek valódi bravói 
irodalmunknak; mert a szerző vagy kiadó kénytelen előleges 
számvetésében, a különben is csekély számú magyar olvasó közön
ség mellé számításba venni azt is, bog} - bizományosainál pénzek 
fognak elveszni; s így könyve árát nem szabhatja olcsóra; a drága 
könyv pedig csökkenti annak kelendőségét, s ez az irodalmi buz
galmat és munkásságot! 

Mindez megérintésre elég. Hitelvesztésekkel mindenkor magunk 
alatt vágjuk a fát. A magyarnak eleitől fogva őszinteség volt a jel
leme. S alig tanyázhatik a kebelben egy-egy megnyugtatóbb érze
lem annál, hogy életünkben mindenkivel igazságosan és méltányo
san bántunk; és sem hon, sem testület, sem magunk becsülete nem 
szenvedett általunk soha. A becsületesség legbiztosabb hitel s leg
tovább is é r ! * ) Fájj Andrát. 

Ulti 
• ) M i J ó n tudós hazánkfiának e közérdekű sorai világot látnak, ó épen azon napon 

be munkás életének 70-ik esztendejét. A ki tudományával annyit használt, ki nem-

Nehány perez múlva csak egy irtóztató ordítást lehete hallani; 
a felfordult kocsik ablakain át másztak ki a rémült emberek, az ösz-
szetört kocsiromok közül elősegítve megsebesült társaikat. Egy pesti 
és egy bécsi orvos (Dr. Hainis a gyermekkorháztól és Dr. Folkman) 
kiáltották, hogy ök orvosok és készek segíteni, és siettek bekötözni 
a sebesülteket, mig a jelenvolt Coburg herczeg buzdító példájával 
éleszté a többiek bizalmát. 

A kis szavaló gyermek agyon volt zúzva; anyja súlyosan meg
sebesülve, egy nőcseléd rögtön halva maradt; egy izraelita, hat 
gyermek apja, még néhány óráig élt. Azonkívül mintegy tiz em
ber sebesült meg súlyosan, köztük csaknem valamennyi vasúti 
kalauz. 

A zavart, az ijedelmet neveié még az irtóztató zápor és vihar, 
melly akkor egész nap dühöngött, s a sebesültek helyzetét még 

csak világított, de melegített is szelleme fényével, az örömmel láthatja évei megsokaaultát. 
Az egéas haza, különösen az összes irodalom legőszintébb Udvkivánata lepje meg derék 
veterán Írónkat; ki azon boldog öntudatban emelheti fel fejét, hogy a mit írt, az mind j ó 
és helyes volt, a mit tett, ax mind hasznos és maradandó lett, a ki megiameré, az mind 
szerette é* szereti most is. Adjon az ég neki áldástelje* napjaihoz több napokat, napjaihoz 
tetti, lelki erőt. hogy még messze időkig lehessen a* irodalom és nemzeti érzületnek tartós 
és szilárd oszlopa. , S z e r k . 



hatott; harmadik pedig, hogy a szállítókocsik kapcsa eltörhetett, vagy 
kikapcsolódhatott, s így a vontató gép szépen tovább mehete, u 
kocsik pedig lebuktak. Nem mi dolgunk e helyen elmondani, hogy 
ezeket mi által lehessen meggátolni ? de hiszszUk, hogy meglehet. 
Adja Isten, hogy e szerencsétlenség intő példa legyen ujabbak elke
rülésére, o « „ n i ,, i | f 

A közönség megnyugtatására nézve pedig tudatjuk, hogy e 
baleset óta a rend fölött örködö hatóság két szakértő gépész jelen-
létében minden vonatot az elindulás előtt megvizsgál, ha a gép 
rendben és j ó állapotban s a mozdonyvezetők és gépészek józanul 
vannak-e? miáltal a netán támadható idegenkedés a vasutoni uta
zástól alább van szállítva. 

H Á Z . 
ijed meg tőle.s ijedtében majd a bőgős instrumentumába bújik. Még is meg
vigasztalódik az által, hogy az ördögöcske pénzt hozott neki, ez kiengeszteli: 
összeüti a bokáit a levegőben s ezzel vége a felvonásnak. A második felvo
násban van a grófnak egy szeretője, a kitől ez a kis nőördög el akarja őt 
csábítani. Most már mind a két kisasszony leányruhában jár. (Közbenvetőleg 
mondva : nagyon megsajnáltam szegényeket : most is az a ruhát viselik, a 
mit kis leány korukban; pedig nagyon kinőttek már belőle.) Nagyon szép az, 
a hogy ez a csábítás végbe megy : az egyik leány leguggol, a másik a lába 
hegyére emelkedik; mikor az egyik hátrahajlik, a másik a levegőbe szökik; 
majd mind a ketten a csillagokat mutogatják lábaik hegyével, a ezegÓDV 
embert megfogják, jobbra húzzák, balra húzzák; az csak türi egy darab idei 
a dolgot, utoljára megharagszik, kinyújtja a lábát, egyet kerít vele maga 
körül, megpördül ötször, hatszor a sarkán, a mivel nyilván azt akarta mon
dani : hogy közel ne menjen hozzá senki, mert leüti a lábáról! A dolog azu
tán abban marad. Hanem valami kóbor tengeri betyár időközben ellopja a 
gróf kedvesét (Mellékesen mondva, furcsa ország lehet az, a hol a leányokut 
lopják, nálunk ráfizetnek, még is alig viszik). Denique a tengeri rabló eladja 
az ártatlant egy nagy szakállú török basának (Hogyan is lehetne török basát 
képzelni nagy szakái nélkül). A gróf utánaszalad, gyalog annyi tengeren ke
resztül, kéri vissza, s igéri a töröknek cserébe az ördögöt. A z érzi a salétrom-
illatot, s csak rázza a szakálát, hanem ekkor el kezd neki az ördög tánczolni. 
Az egyik lábával felrúgja őt a hetedik mennyországba, a másikkal kirázza 
belőle a lelket, utoljára a lába hegyén jár előtte, a mi ördögnek nem mester
ség; ezt már nem állhatja ki a jámbor basa, megveszi az ördögöt minden áron 
s kiadja a gróf ur menyasszonyát. Perse hogy nem marad neki egyéb az 
ördögből, mint a szarvai. Hanem már most a szegény ördög lesz szerelmes a 
grófba; de perse a szülők az illyen házasságba bele nem egyezhetnek; az 
ördög excellentiás ur, a gróf pedig csak méltóságos, a viszonyból nem lesz 
semmi. Az ördög kisasszonyt haza kergetik a pokolba, a ki azután boszuból 
összetépi a contractust, a mit a gróf adott neki, s igy az is szerencsésen meg
szabadul. A vén ördög azért nem ád most senki lelkére pénzt többet, hogv 
akkor az egyszer ollyan csúful rászedték. Ezzel aztán nagyot ütnek az öreg 
dobra, a szinpad lángtengerbe borul s a közönség siet haza vacsorálni. 

Mellettem egy alkalmatlan öreg ur ült, a ki az egész előadáson mind
azon dohogott, hogy hát ez a czélja a nemzeti színháznak, hogy az egész 
estét lábfintorgásokkal töltsék be? hogy hát mit gyarapodik ezzel a nemzeti 
irodalom, művészet és hazai nyelv ? Hogy az illyen üres látványságok mi 
szolgálatot tesznek a nép erkölcsi mivelődésére, jó érzelmeinek kifejtésére s 
Ízlésére ? Pedig hogy ezek volnának egy ollyan intézet czéljai. minő a pesti 
országos nemzeti színház és nem a közönség fásult érzékeinek felcsiklando-
zása s több efféle. 

Nem bírtam elhallgattatni, utoljára azt mondtam neki. hogy ha sokxt 
lármáz, feladom a jegyszedőnek g nem kap több belépti jegyet. — Ugy-c j<l 
tettem ? 

No majd a jövő héten másról irok. Alásszolgája Kakas Márton. 

kínosabbá tevé. Mig végre egy teherszállító gőzös érkezett oda, 
melly észrevéve a balesetet, ott megállt s a sebesülteket felvéve, 
Esztergomba szállitá. 

E gőzösön volt egy utazó asszonyság gyermekeivel együtt, ki 
a vasútról elkésett s ugy szállt a gőzösre. Midőn ez meglátta a sze
rencsétlenséget, térdre esett és ugy adott hálát a gondviselésnek, 
hogy öt e veszélyből olly csodálatosan menté meg. 

A hír nagyítva monda el a balesetet, mi tudatjuk azt, a mi 
való; de hozzá teszszük, hogy előttünk e három elveszett ember
élet is drága, s nagy felelősség hárul érte azokra, a kik okozták. 
Hogy a gép karja eltörött, arra mutat, miszerint a gép rosz és 
elhasznált vol t ; másik hiba, hogy az eltört darab a sínekre rohan-

T Á R 
K a k a s M a r t o n a s z í n h á z b a n . 

Tekintetes szerkesztő ur! 
Az én nevem Kakas Márton. Ezt azért bocsátom legeslegelőre, hogy 

egyszerre mindenki hevenyében elmondhassa rá a. maga megjegyzéseit, 
élezeit és mókáit s többet ne bajoskodjunk vele. Majd fogják mondani : „Bi-
-zony kendnek is jobb volna odahaza kukorítani. mint itten," vagy pedig : 
„minden kakas kaparjon a maga szemetjén." Fogják azt is mondani, hogy 
íme ez az a kakas, a ki a nóta szerint „fejét hagyta a tudósoknak, torkát 
hagyta az énekeseknek, lábát hagyta a tánezosoknak ;" majd ha megharag
szik valaki, Így is fog szólani : „bizony ez a kakas annyit ért a dologhoz, 
mint tyúk az ábeczéhez." Legtöbb ember pedig azzal fog üdvözölni, hogy 
„de már megvirrad, mert a kakas is el kezdett kukoríkolni a „Vasárnapi 
újságban." *) 

En pedig mind ezzel nem törődöm, hanem megkezdem a magam mun
káját s nem haragszom meg minden tréfáért, sőt még inkább magam is segí
tek ott nevetni, a hol mások is nevetnek. 

Nem kevesebb az én szándékom, mint a „Vasárnapi ujság"hoz állandó 
szinházi tudósítónak beszegődni. Igaz ugyan, hogy én most jöttem a faluról, 
e tegnap láttam először színdarabot (nem mondhatom, hogy hallottam is, 
mert néma darabot adtak,— hihetőleg süketek kedveért), hanem hiszen ezzel 
a bevezetéssel más szinbiráló is nyitott már be tudtomra s nem mondok vele 
semmi ujat. Annyi képzettségem már van, hogy nem kiáltok rá a színésznőre, 
hogy „lássuk mar azt a medvét, ifjasszony;" nem is rontok fel a színpadra, 
mikor valakit meg akarnak ölni, a többit pedig majd megtanulom a többi 
hírlapoktól. 

Azután én igen kellemetes ember leszek; nekem nem kell sem tisztelet
díj, sem ingyenzártszék, sem hirlappéldány, sem nyájas mosolygások s egyéb 
mellékes accidentiák, sőt nem mondom, hogy egy-egy döböz túróval is nem 
kedveskedem azért, hogy leveleimet felvegyék ; továbbá párbajt nem vivők; 
(jó is volna! azt mondanák : „kakasviadal") és senkibe sem leszek szerelmes. 

Ennyi jó tulajdonságom mellett ön merőben vétene saját maga ellen, 
ha leveleimet a „mondanivalók" keserű nyaktilója alá vetve a többi kifogy
hatatlan irodalmi szecska közé aprítaná. 

I. Levél. „Szerelmes az ördög."- Ballet öt felvonásban. Gyöngébbek 
kedveért, kivált falusi emberek számára meg kell magyaráznom : mi az a 
ballét ? különben nem tudják. Ez egy ollyan színdarab, a hol minden ember 
a lábával beszel, a fejét nem használja semmire. Itt a játszó személyeknek 
arcza világért sem mozdul, haragot, jó kedvet, avagy meglepetést nem szabad 
neki mutatni, ezt mind lábbal kell kifejezni.Hm. Hiszen haragot csak könnyű 
kifejezni lábbal, ugy hogy az ember jól megrúg valakit, de örömet? Ez ám a 
mesterség! 

Előjön egy nagy ur, egyet lép jobbra, egyet balra, ez azt jelenti, hogy 
most az inasát keresi. A lábát megrázza, ez osengetés volt: az inas meghal
lotta, bejött. Az ur felemeli a bal lábát: ezzel azt kérdezte, hogy hát hol van 
a kávé? Az inas hátrafelé nyújtja a lábát, a mivel azt mondja, hogy nem 
adnak addig a kávéházban, mig a régi contót ki nem tizetik. Az ur erre kinyúj
tott lábbal megpördül, mint az orsó, a mi annyit tesz, hogy : de mikor a 
kerek világon sehol sincs ollyan pénzverő-intézet, a hol az ő számára nyom
tatnák a bankót. Az inas erre eltávozik, a mi azt jelenti, hogy nincs rá több 
azükség. Az urnák ekkor eszébe jut, hogy van még valahol egy nagyságos 
ur, a ki szokott kamatra adni pénzt, köznyelven ugy híják, hogy „ördög." 
Fog egy nagy könyvet, mutatja, hogy millyen jó volna, ha tudna belőle 
olvasni. Mérgében földhöz csapja, aztán kap egy kardot, azzal karikát csinál 
a földön : nem veszi észre, hogy a kard vége czindhelczli, a kard elsül, - ő 
ijedtében elesik a földre, a mi annyit jelent, hogy elájult. Erre a szóra kinyi
lik a pinczeajtó s előjön egy veres köpönyeges ur, egy nagy kályhafütő villá
val, meg egy veres szoknyás kisasszony. Az egyik az ördög, a másik a leánya. 
A z ördög mutatja nagyon érthetően a leányának, hogy ezt a frátert majd 
azután szép szerivel el kell vinni a legalsó emeletbe, a kinek neve a pokol. Az 
ördög eltűnik, ott marad a leánya, a piros rokolya lehull róla, s ime egy 
nyalka gyerek áll a felocsúdó gavallér előtt. De lelkem adta : ekkor már nem 
a szerelmes ördögöt, hanem a szerelmes eriticust játszák; ifjú ember, öreg 
ember el kezd tapsolni a csinos ördögnek, csak az a hülye ott a színpadon 

°) Mi pedig mind erre azt fogjuk mondani : „én • kakasom nem hagyom." 

I r o d a l o m é s m ű v é s z e t . 
— Egy fontos mű jelent meg a földbirtokosokra nézve. Gottleeb Elek 

„Magyar ország homoksikjai, s azok erdészeti mivelése" czimű röpiratot 
bocsátott világ elé. Szerző évek óta erdőmester Szász-Koburg gotha berezeg 
birtokán, nagyon gyakorlati lehet a munka. 

— Vahot Imre Müller Gyula könyvárussal egyesülve 1857-re nagy nap
tárt szándékozik kiadni, 1 p. forint aláírási díjért. Lesz naptárunk, csak győz
zünk venni, de a verseny soha nem árt, azért ne sokaljunk. 

— Bajza összes költeményeire szétküldettek az előfizetési ívek. Egy je
les költőt, és egy szenvedő embert s családot pártól a ki ezen jeles műre elő
fizet. 

— Az „ U j magyar múzeum" ez évi februári füzete is megjelent. 
— Jászai Pál jeles történetírónk hátra hagyott munkájának „ A magyar 

nemzet napjai" harmadik füzete megjelent. 
— Néhai Szoboszlai Pap István tiszántúli egyház kerület superinten-

dease „Egyházi beszédeinek" első füzete sajtó alól kikerült. 
— Jókai Mór „Tarka képeinek" második kötete sajtó alatt van s jőv.í 

hóban okvetlenül megjelenik. 
— Figyelmeztetjük a magyar dal kedvelőket Lovassy Sándornok „Barna 

kis lány nótája és Szenvedély a tánezban" czimű csárdásaira. 



— Heckenast Gusztáv könyvnyomdájában megjelentek „Arany kisebb 
költeményei" „ A téli könyvtár 15 és 16 füzete" Sasku Károly „Mivelt tár
salkodója". 

— Vörösmarty emlék, eredeti magyar, zongorára, Deák Ferencznek 
ajánlva Zápf Antaltól. Ára 1 f. 20 kr. 

»I i u j s á g ? 

2 Albrecht főherczeg ő cs. k. fensége III. hadsereg parancsnoka, fő
kormányzó és parancsnokló tábornok Magyarországban máj. 22-án Aspernbe 
utazott, hogy az asperni csatában elesettek tiszteletére tartandó emlékünne
pélyen jelen lehessen. 

2 Május 17-én a magyar-óvári uradalomhoz tartozó Féltorony nevü 
falu, mellyben 146 ház és Albrecht főherczeg ő cs. k. fenségének mulató kas
télya van iszonyú, tüz által látogattatott meg, s 52 ház s 27 csűr lett lángok 
martaléka. 

/ Herczeg Batthyányi Fülep, tekintve a Magyar- és Erdélyországban 
napjainkban dúlt gyakori tűzi veszélyeket, 1500 pengő forintot küldött a 
magas belügyminisztériumhoz a szegények közti kiosztás végett. 

/ Egy jó módú debreczeni sertvéskereskedő mivel ezer forintot vesz
tett üzletében, ugy szivére vette ezen dolgot, hogy bujában felakasztotta 
magát. 

2 Dr. Encz kertésziskolájában jelenleg 20 növendék képeztetik ker-
tészszé. A növendékek nagyobb része Zemplin-, Borsod-, Csongrád-, Bihar-
megyékbőli; Kalocsa és Jász-Alsó-Sz.-György egyet, Holdmező-Vásárhely 
kettőt és egy pesti egylet hármat képeztet. Haladunk hála Istennek! 

. • A k i azt mondja, hogy a magyar közember nem csókolni való, azt 
győzze meg a következő jelenet. Fehérvárott valék, R. Ferencz perkátai la
kos egykori ismerősömmel találkozám : „Mi járatban van itt barátom?" — 
kérdem. „ A tagosításban fáradok!" — feleié. „Hát pártolják a tagosítást? 
— „Uram! — feleié R. F. örömtől ragyogó szemekkel — fogalmam sem 
volt a tagositásról. de a „Vasárnapi ujság"-ban — mert hát járatom — igen 
szép tanúságot olvastam a tagositásról, mi engem tökéletesen meggyőzött 
annak jóvoltáról. Mindjárt mondtam is társaimnak, hej jó lenne nekünk is 
megmozdítani s ők, megértvén tőlem az egész dolgot, rám bizták végrehaj
tását. A barátságos egyezkedést megpróbáltam, de nem sikerült, most tör
vényre adom." — Hát hogy vannak, mit csinálnak? — kérdem beszélgetés 
közben. — Dolgozunk és olvasunk — feleié — mert ha nem dolgozunk éhen 
veszünk el, és ha nem olvasunk tudatlanságban veszünk; mórt már látjuk, 
hogy ha az ember tudni s tapasztalni akar, csak olvasás által szerezheti azt 
meg. Beszélgettünk ám már a községi könyvtárról is, és az őszön mihelyt 
szűnik a munka, felállítjuk, majd akkor megkérjük az urat, hogy utasítson.— 
Csókolni való józan, okos nép! — Majd akkor küldünk mi is egy pár ingyen 
könyvet, reményijük lesznek társaink is, kik pár munkájokat nem fogják saj
nálni illy nemes czéltól. 

.• Egy abonyi földbirtokos Csokonay tajtpipájának van birtokában. 
Kérjük a tisztelt tulajdonost ajándékozza ezt nemzeti muzeumunknak, nem 
szépen fog-e ez hangzani „Csokonay Vitéz Mihály kedvencz pipája, a nem
zeti múzeumnak ajándékozta N. N. abonyi lakos." 

/ Bánát és alsó Magyarországból érkezett tudósitáaok nem győzik 
eléggé magasztalni a gabona szép reményekkel kecsegtető kinézését. De felső 
Magyarország Bem panaszkodik, mert gazdag aratásra neki is a legkedvezőbb 
kilátása. Adja Isten, hogy valami elemi csapás meg ne hiúsítsa e boldogító 
reményeket, majd talán nekünk is jut belőle valami haszon, az jelesül, hogy 
az aránytalanul magas liszt - és kenyérár a testvér fővárosban is csökkenni 
fog. (Soha sem csökkenik az. — Szerk.) 

/ Aradon egy jól rendezett tűzoltó-társnlat létezik, melly fentartási 
költségeit az által szerzi be - szaporítja, hogy ünnepélyeket rendez. Például 
a város erdejében rrmjiilirt rendezett, s pompás kivilágitás mellett csekély be
lépti díjért tánczmulatságot is adott tökéje szaporítására. Szép dolog a hasz
nost mulattatóval egyesíteni. 

.- Parisban Silly nevü 36 éves drámaíró, mert a bíráló választmány 
egy felvonásos színmüvét visszautasitá, Öngyilkos lett. Tehát Parisban is ta
lálkozik debreczeni sertvéskereskedő. 

Bajorországban egy méh egy méhész halántékjába bele ereszté (il
lánk ját. A méhész egy terebély fa hüsében ledőlt, s elszenderült. Midőn föl
ébredt hallja az óra ütését, s álmélkodik. Lehetett is álmélkodnia! mert eddig 
nem hallott, s a méhcsipés visszaadta hallását. 

2 Esztergomban f. hó 14-én reggeli 9 órakor meghalt Benka, szül. 
Stadler Erzsébet, 75 éves korában: utána máj. 15-ón reggel 3—4 óra közt 
férje Benka Ferencz 83 éves korában. Május 16-án 60 évi házasság után 
együtt tétettek ugyan azon sírba. Holtomiglan, holtodiglan. 

2 Báró Sma György 7:1 éves korában jobb létre szenderült máj. 20-án 
10 órakor. Hátrahagyott értéke 80 millió forintra becsültetik. Fia báró 
Sina Simon mintegy 50,000 forintot osztott el atyja emlékére Bécs sze
gényei közt. 

2 Csehországban Moraván és Pardobicz közt egy 40 éves idegen ke
resztül feküdt a vasút sínjén, s a szó teljes értelmében ketté vágatott. 

/ Egy katonatiszt Danzigból jegyesével s annak anyjával falura rán-
dulván. békát fogdosott, s nedves kézzel szájához nyúlt, mellyen egy patta
nás volt. Szája azonnal dagadni kezdett, s minden orvosi segély B műtét da
czára kevés idő alatt meghalt. 

2 A házanként! koldulás megszüntetése, s a valódi szegények felse-
'ésére Nyitrán 1831-ben alapított intézet jelenleg 48 szegényt lát el he-

ént rendes fizetéssel, hat özvegyet évenkinti segélyezésben részesít, s 

számtalan koldus közt kézi alamizsnát oszt ki. Az intézet alaptökéje 10,225 ft. 
Ví kr. Követésre méltó intézkedés. 

.• A székelyföldön Makfalván e hó 25-én tűz ütött ki éjjel, s húsz ház 
égett le. A helység közepén álló 28 öl magas reformált torony ís csak alig 
kerülte ki a halálos veszedelmet, mert már egy mellette közel álló torony 
lángba borult, de két merész székely fiú felmászott az égő toronyra, leverte 
annak tetejét, s ez által megmentette nemcsak falujok díszét, hanem az egész 
falut a lángok emésztésétől. 

/ Parisban az 1856. évi adókivetésnél egy nőre akadtak ki X V . Lajos 
korából való, neve Girod Antónia, 33 év óta özvegy, 106 éves, 69 éves leg
kisebb leányával lakik, 1750 ben született, ép egészséges, pápaszem nélkül 
lát. Be sok kormányváltozást láthatott ennyi év alatt! 

2 Az erdélyi múzeum nem csak terv többé, örömmel értesítjük olvasó
inkat, hogy csicsó- keresztúri lakos Torma Károly több száz példányból álló 
becses könyv-, pénz-, és ásványgyüjteményét a Kolosvárott felállítandó 
nemzeti múzeumnak ajándékozá. Adjon Isten a kezdő intézetnek több illy 
lelkes gyámolitót. 

2 Olvasóink nem sokat gondolnak ugyan a divattal, okosan is teszik, 
mert józan ember nem törődik azzal, min töri fejét a párisi szabó, hogy ki
zsebelhessen bennünket; de mint sajátságost, s a franczia túlság példányát 
elmondom, hogy Parisban olly bő és kemény szoknyákat hordanak a dámák, 
hogy ritka ajtón férnek be; s ha társaságba mennek egy kocsit tökéletesen 
betöltenek. Nagyon utálatos kinézésük lehet, mert a császárné tudatni volt 
kénytelen, hogy a kik látogatására mennek, okosan öltözzenek. Tehát a csá
szárné is ostobaságnak tartja azt a nagy szoknyaboglyát. 

. A nemes tett nem szorult magasztaló szavakra, mert magában hordja 
szépségét, megemlítésre méltó azért, mert a példa leghatalmasabb buzdító. 
Némelly erdélyi főrangú hölgyek Bánfi Rozália, Bethlen Gáborné, Huszár 
Károlyné, Bánfi Katalin a tűzvész által károsult bánfi-hunyadiak javára igen 
szép és értékes kézmüveket készítettek, mellyek kijátszatván 300 pengő fo
rintotjövedelmeztek, melly is a szegényebbek közt azonnal kiosztatott. 

/ Mint halljuk gróf Csáky Gy. bábonyi erdejéből három holdat enge
dett át épületfának a leégett bánfi-hunyadiaknak, melly ajándék 1500 pen
gőre becsülhető. Az Isten feljegyzi naplójába, ha valaki a szenvedők könyüjét 
letörli. 

2 Egy hajborzasztó eseményt mondunk el olvasóinknak, vegyen belőle 
tanúságot minden község. Znaimtól három óra járásnyira fekvő Niklovicz 
nevü faluban K . Anna egy 28 éves itju nő, az odavaló pék neje, férje távol
létében, inasukat a pinczébe küldte krumpliért. Mig az inas távol volt az 
alatt a nő az udvarba lódult, s a favágitón hevert fejszét felkapván saját két 
kis gyermekét annak élivel agyon vágta; azzal egy tizenkét éves szolgálóra 
rohant, s annak fejét is ketté szelte. Ezen borzasztó tény elkövetése utáu az 
utczára irámlott a nő, s egymásután három ott játszó gyermeket vagdalt ha
lálra a kezében lévő fejszével. Egy szerencsétlen agg nő a gyermekek segít
ségére sietvén, fején őlly vágást kapott, melly őt halálosan leterité. Igy né
hány pillanat alatt hét emberélet esett áldozatául a vigyázatlanságnak, mert 
a gyilkos őrült vala. 1850., 1851., 1852., 1854-ben őrület rohamai voltak, 
orvosilag is gyógyítatott. Ki felelős most ennyi emberéletért, nem azok-e,kik 
bűnös közömbösséggel elnézték, hogy egy olly veszedelmes szerencsétlen sza
badon jár, kit minden perezben megrohanhat az őrület, és siralmas dolgokat 
követbet el. Szolgáljon ez intő például minden olly helységnek hol illy sze
rencsétlen találtatik; B ha a szerencsétlen rokonai nem képesek azt „őrültek 
házába vitetni," az összes község gondoskodjék annak Borsáról, mert ha illy 
kitöréseket tesz, mint a most említett nő, az egész község siratja meg annak 
következményeit. 

/ Szász-Régen az okszerű gazdászat terén utánzásra méltó példát ta
núsított az által, hogy polgármestere Vermes indítványára a régi gazdálko
dás, és közlegelői rendszer helyett a váltógazdálkodást, és istállózást elfo
gadta. Okosan. 

2 Mint halljuk juniti* elején kezdi meg előadásait Bécsben az oda i'el-
rándult Szabó-féle szinésztársaság, s bemutatja a székvárosi közönségnek 
„Szökött katona", „Két pisztoly", „Csikós", „Czigány" s „Vén bakancsos" 
czimü népszínműveinket. Lesz hát bécsi atyánkfiainak is egy kis magyar mu
latságuk. 

/ Hírlik, hogy a kamatláb megkötése felszabaditatik, B ez által az 
uzsoratörvény eltöröltetik. Eddig is kevés jó madarat fogott meg az uzsora
törvény hálója. 

.• A pestvárosi kényszerítő dologházban megfordult a mult évben 322 
egyén, ezek közül 281 semmi mesterséget sem értett. Nem csuda hát, ha 
kenyerük megkeresése végett eddig tilos kereset módhoz nyúltak. Ajánljuk 
ezen leverő dolgot gyermekes szülők figyelmébe, kik tán azok nevelésével 
keveset gondolva, a vaksorsra bízzák gyermekeik jövendőjét. Kik gyermekeik 
nevelésével nem gondolnak, vétenek gyermekeik, önmaguk, sőt az emberi 
társaság ellen, ennyi bűnért iszonyn leend egykor a felelősség. 

.' Erkölcsi sülyedésről lévén szó, eszmckapcsolatnál fogva a népneve
lés nagy eszméje merül föl a lélekben; Elvitázhatlan tény, hogy semmi sem 
hat a sziv képzésére, az erkölcs nemesitésére mint a jó és hasznos könyvek 
olvasása. Tehetősebb embertársaink legtöbbet tehetnének arra nézve, hogy 
az olvasás lábra kapjon népünk alsóbb osztályánál, az által, ha népszerűen 
irt jó irányú munkákat megvásárolván, .- kinyomatván ingyen osztanák ki 
a nép közt. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy örökös gyámság alatt tart
suk az alsóbb osztályt, csak azt hogy addig gyámolttsuk míg bele fzelít az 
olvasásba; ha ezt elértük nem fogja fillérjeit sajnálni, hogy lelki szomját ki
elégíthesse; •••fj. »w*\,*f ' • 



Vidéki hírek. 
Tisztelt szerkesztő ur! Nem mulaszthatjuk el közkedvességü lapjában 

nyilvánosság elé bocsájtani azon üdvös eseményt, melly Fehérmegyében ke
belezett Seregélyes mezővárosa lakait folyó évi május 19. és 20-ik napjain 
érte. Legyen szíves tisztelt szerkesztő ur, ezen még nem mindennapi ese
ménynek egy kis helyet adui; hidje meg a kinek a hallásra füle vagyon, az 
előtt ezen tudósítás nem lesz „kiáltó szó a pusztában." Bár több olly lapok 
is átvennék ezen tudósítást, mellyeket a földes uraságok olvasnak. 

Alegelő elkülönözése iránti barátságos egyesség megkisértésére a nagy
méltóságú fóldesuraság vásonkeői idősb gróf Zichy Ferencz ur folyamodása 
folytán a székes-fehérvári cs. kir. úrbéres törvényszék május 19-ét tűzte ki, 
kiküldvén kebeléből t. Boné István tanácsos urat a helyszínére. Eljött a mind
két részről kétségek közt várt nagy nap. A nagymltgu mindég kegyes ura
ság helyett, annak méltó fia ifjabb gróf Zichy Ferencz birodalmi tanácsos ur 
ő excellentiája jelent meg, mint édes atyja törvényes teljhatalmazottja Sere
gélyesen. A kitűzött órában megjelentek a városházánál a nagymltgu uraság 
részéről az uradalmi ügyvéd Ámbrozy Ferencz, uradalmi kormányzó Szabó 
László és a helybeli tisztartó s kasznár urak; a község részéről pedig az elől
járok B három értelmes meghatalmazott. Az értekezlet elkezdődvén, a volt 
jobbágyok kívánsága rövid pontokba foglalva Írásban adatott át az uradal
mi képviselő uraknak; kik is észrevételeiket szinte Írásba foglalák. E sze
rint a felek egymás akaratát megértvén az alkudozás megkezdetett. A midőn 
a község részéről kijelentetett, hogy miután a tagosításnak üdvös és jóllétre 
egyedül vezethető voltát a volt jobbágyok belátták — tehát ők a legelőel-
külőnözés kérdésével a tagositást is — mint az egyesség „sine qua non"-ját, 
óhajtják tárgyaltatni, — s kivánják egéez birtokukat külön választatni, s azt 
maguk közt is tagosittani. A jó lelkű uraságot képviselt becsületes szívű meg
bízott uraknak — bár arról előre még csak nem is gondolkozhattak—a köz
ség kívánsága ellen átalánosságban semmi kifogásuk nem volt. Leginkább 
akadályozta az egyesség létrejöttét a volt jobbágyok keblébeu már rég óta 
meggyökeredzett azon remény, mit ők egy régi úrbéres perük kimenetele 
eránt tápláltak, nagyszerű nyereményekkel kecsegtetvén magukat volt ura
ságuk ellenében; de miután a községi választmány és az egész község bizal
mát rég óta határtalanul biró K. P. ügyvéd, kit a választmányi tagok tanács
adóul hívtak meg az egyezségre s M. J. választmányi tag a községbelieket 
hosszas és több izbeni értekezés által ábrándjaikból kieszméltették, s magu
kat az egyezség létesíthetésére erélyesen közbevetek; megszűnt a túlságos 
nyereményekrőli ábránd, minden kívánság csak a jelen birtokállapotnak 
a legelővel egy tagbani megnyerhetésére lett szorítva. Kértek tehát a volt 
jobbágyok képviselői egy egész telek után — kül és bel járulmány fejében a 
legelői illetőséget is ide számítva 54 holdat — 1200 • ölével, holott eddigi 
birtokukat 1100 • öles holdakban birták; utóbb 52 holdban lett a megálla
podás ; mit az uradalmi képviselő urak is elfogadtak ő excellentiája jóváha
gyásának fentartása mellett. Felmentek tehát ő excellentiaj.iuoz az urasági 
kastélyba, hol ő szálni méltóztatott; 8 tudtára adták az egyesség eredményét, 
A megbirálása s jóváhagyása alá bocsáták. Kevés idő múlva miudnyájunk meg
lepetésére ő excellentiája a városházához lejönni méltóztalolt, s elragadó elő
adási módjával tolniáesolá jó szíve sugallatát; melly szerint ő az egyességet 
óhajtva — kész a község által birt 80% egész telek után — minden telekre 
52 holdat — 1200 • ölivel kiadni, 125 zscllérállomány után 8 ra — 14 hold 
legelőt adni, 8 minden úrbéres birtoknak a határ alsó részéből egy tagbani 
kihasitásába beleegyezik; a várost körülkerítő legelőt egészen átadja; 12 
hold erdőt, libamezőt, s 2 hold agyagvételi helyet az építésekre, beszámítás 
nélkül ad; a dűlő utak és a kijelelt kopolyák az illetőségbe nem számittat
nak; a ref. és kath. temetőkhöz 2—2 hold nagyobbitást enged; 37 hold ná
dast szinte beszámítás nélkül adományoz; a vásárok alkalmával a helybeli 
lakosokat helypénzmentessé teszi, a két lelkésznek 52 holdjával, két telket, 
a tanítóknak s jegyzőnek fél telket alapit; s a tagositást még ez évben foga-
natosítandja. Ezen kegyes előterjesztést a község választmánya hálás köszö
nettel fogadván, az egyesség fogalmazása elhatároztatott. Más nap reggeli 
10 órára az illető megbízottak az egyességet Írásba foglalák, s aláírás végett 
minden telkes gazda és zsellér összehivatott. 

Mint egy jóltevő angyal megjelent ő excellentiája is volt jobbágyai kö
zött, s az összejövetel czélját, - az egyesség létrejötte feletti örömét hossza
san tartott beszédében kijelenteni méltóztatván, inté a lakosokat, mint sze
rinte ezután birtokostársait a békességre, egyetértésre. — A szőlődézma — 
váltBágról a birtokosokat biztositá; sőt még a curialis földeket birt nemese
ket is kegyesen megvigasztalá azzal, hogy hat telek mennyiségű földet, mit 
eddig census mellett bírtak, ezután is fognak bírhatni; — meg pedig addig 
míg a megváltás iránt intézkedendik, az eddigi census mellett : tehát a sere
gélyest nemesek nem lesznek földön futók s éhen halók, mint ez sok helyen 
történt. O excellentiája valóban ugy tekintetett az őt környezettek által,mint 
egy védangyal s a jótétemény kiapadhatatlan forrása. — O excellentiáját a 
község nevében a helybeli ref. lelkész ur rövid, dc igazán talpra esett be-
szélylyel üdvözlé, megköszönvén kitüntetett kegyességét, s ezt továbbra is a 
község irányában kikérvén- Ezután ő excelleiitiája még a községnek egy a 
legelőben eső urasági épületet, s áldomásul a nagy nap emlékére tie nkó bort 
is ajándékozni kegyeskedett. 

Szolgáljon ezen szép és minden nagy akadályok mellett is egy nap 
végbe ment barátságos egyesség például mind azoknak, kik még nzon át nem 
estek. A volt jobbágyok ne kívánjanak törvényes illetőségüknél többet, ne 
hagyják magukat hiu ábrándoktól clragadtattni, és zsebjeikre ásitozó, né
melly veszedelmes tanács adók áltál clcsábittattni; hallgassanak egy becsü
letes s önzéstelen ember szavára. 9 kövessék annak tanácsát, fogadom, hogy 

I könnyen létrejön az egyesség. A földes uraságok pedig szinte KR.vef.SEK gróf 
Zichy Ferencz birodalmi tanácsos urnák követésre méltó P É L D Á J Á T ; járuljanak 
áldozattal is az egyessóghez; szóljanak maguk egykori A L A T T V A L Ó I K H O Z leeresz
kedéssel; s éreztessék velők azt, hogy már azok is emberek; az akadályok el
lesznek hárítva; s az úrbéres törvényszékek teendői felette könnyítve, s a 
jólét, a birtok mielőbbi rendezése által rövid uton a idő alatt elérve. Többen. 

— Szerkesztő ur! A „Vasárnapi újság" 20. sz. tárogatójában olvastam, 
hogy a párisi állatkiálütásra, magyarhnzánkból csak nyolezdarab sertés K Ü L 
detett K I , holott Biharból Szalontáról Kenyeres János ur barátomnak, kinek 
kanásza rajzképe a 20-dik SZ.hírlapban közöltetett is,nyolezdarabCsáky-féle 
feketeszörű mangalicza sertés, Szalontához egy mérföldnyire eső ngs. Tisza 
Lajos ur geszti uradalmából pedig négy darab szőkeszőrü Mi lós-fuj mangali
cza és két nagy 6 Z A L O N T A I veresfaj sertés küldetett ki, — ezt én mint valódit úgy 
irom a t. ur hírlapjába, mert sajnálnám, hogy A Z eddig s úgy ezután is előt
tem igen nagy becsben álló hírlapja bármi részben noha ugyan nem szántszán
dékkal, legkevésben is az illv közlők miatt, legkisebb homályt is szenvedne. 
— Méltóztassék tehát megengedni, hogy némi kis felvilágosítással szolgál
hassak a Parisba felküldött sertések fájáról, addig is mig onnan valamit hall
hatnánk felölök. Ea a mennyire mind a két vagy IS mind három sertésfajt kö 
zelebbről ismerem, rólok csak annyit mondhatok, hogy a Csáky-féle feketeszörű 
sertés, noha ugyan nem nagy darabjára, de igen hizékony, elannyira, hogy 
ha belőle száz darab hizóba befogatik, ki nem válik közüle kettő sem, melly 
meg ne hízzék. Ez a feketefaj sertés még nemrégiben is itt a mezőség vidékein 
is annyira ismeretlen volt, hogy általában azt hitték, hogy a fekete sertésnek 
nem csak húsa, de még talán szalonája is fekete lehet, hanem a debreczeniek 
már rég óta ismerik, mert ennek előtte — mig ott volt a szalona hazája — 
••-ak oda hajtogatták, honnan oaztán ezer meg ezer mázsájával szálitották a 
só-és érezbányákba, dc mióta a vasutak fenállanak, a sertéshizlalás és keres
kedés, minthogy csak azóta ismerték meg némileg külföldön is magyar ser
téscinket, nagyban caak Pesten látható. A Tisza-féle fehérszőrű Milósmanga-
liczafujról szinte bátran merem állítani, bogy ez nagy IA , s a mellett szerfelett 
hizékony aertés;volt itt nálunk Szalontán belőle S. Balogh M. uramnak vagy 
két darab, s esztendeig nem hízott, mégis csupán szinszalona a kettőn 
hót mázsa lett, úgy hogy ha ezt valami franczia vagy angol látta volna fel
akasztva a B. M. uram padlásán, könnyen elhihette volna, hogy meg annyi 
elválasztó tűzfal, olly kiterjedése volt. A Tisza-féle szalontai nagy veres faj-
sertésnek egyike egyike 6 és láb hosszú volt, ha ezen sertésfáj ból hizóba 
befognak száz darabot, közüle mintegy fele, valóságos monstrumnak meg
hízik, csak hogy a másik fele rendesen el szokottmaradni.ES csak tarisznyába 
vah) szalonát ád, a miugyan falusi gazdának jó, mert a húsa 100—120 font 
szokott lenni, hanem ez városi helyre hol inkább zsír mint hús kelletik, nem 
annyira használható. 

Stéged, május 13-án. A „Vasárnapi újság" tisztelt olvasói emlékeznek 
talán, a mult évi folyam 50 számában megemlitett szegedi fő gymnásiumi n. 
t. Nagy Márton igazgató ur azon intézkedésére, miszerint a műének tanításá
nak behozatalát, a tanodái ifjúság műveltségének emelésére, elhatározá. S 
ime, valamint minden szent czélu vállalatának sikerét, úgy e nemes buzgal
mának dicséretes eredményét nemcsak az ifjúság, hanem a közönség is élvezi 
minden vasárnap reggeli 8 órakor, midőn a tanodái ifjúság organa kíséreté
ben müéneklési gyönyörű harmóniával emeli a legszentebb áldozat fönséget. 
Valóban az ének kellemes, és minden zeneavatott egyén, egyszer hallván, 
méltányolni fogja, egyszersmind főlismercndi azon ernyedetlen szorgalmat, 
mellyet T. cz. Véber zenetanár ur öt hó alatt tanítványai körül kifejtett. Kü
lönösen kitünteté a tanodái ifjúság, nem egyedül a tndomány, hanem a szép-
művészetre ia fogékony elméjének jeleit, a „Szent Lélek eljövetele" ünne
pén, melly alkalommal telve volt a templom, a be nem férhetők pedig utczáti 
megállva hallgaták, a mintegy szent lélek ihlette keblek énekét. 

Itt a példa, hogy a szép czélú vállalatot, siker koszorúzza! 
Szegeden, püuköst előestéjén 10 - 1 1 óra közt az alsóvárosi részén tűz 

ütött ki, mellynek szomorú eredményét 10 gazda könyezi biztositlan házá
nak romjai fölött. A szerencsétlenek legszerencsétlenebbike Mezei Pál; mert 
mult nyáron leégett, e nem sokára kirabolt házának fölépítését azon napon 
végzé, mellyre bekövetkező éjjel újra elhamvadt. Ha lóri. 

Debrecten, május 12-én. Szerkesztő ur! Tapasztalván, hogy a „Vasár
napi ujság"-nak ezé Íj a az, miszerint az értelmiség és tudományos ismeret a 
felsőbb iskolákat nem végzett nép közt is terjedjen; régebben megértvén 
becses lapjaiból azt IA , hogy azt az izraeliták közt is többen hordatják; to
vábbá meg levén arról győződve, hogy csak ugy lehet a felvilágosodást és 
értelmességet terjeszteni, ha a tévelygést ismerjük : ezen nézetektől vezet
tetve nem állhatom meg, hogy egy Szathroármegye Hodász helységében lakó 
Áron Lázár nevezetű izraelitának, kit a vidéken lakó izraeliták mint tudóst 
ugy tisztelnek, mert sátoros ünnep alkalmával némelly közönségektől pénzért 
előimádkozónak meghivatik, kivel egy holdvilágos éjjel a közelebb mult de-
breczeni vásár alkalmával együtt utaztam, — a holdról való nyilatkozatát t. 
szerkesztő ur tdőtt fel ne fedezzem; azt állítja ugyanis a N C M Í Z E T T tudós, 
hogy először a hold is szinte olly fénynyel tündöklött,mint a nap; dc az Isten 
előtt nagyot vétvén, világosságának sokkal nagyobb részétől meg fosztatott. 
A hold változásairól pedig azt tartja, bogy az az elkövetett bűneiért a holdtól 
önkéntesen fel vett gyász. A holdfogyatkozás pedig nem egyéb, hanem hogy 
a holdat valamelly Behemothnak nevezett állat megeszi. Arra pedig midőn 
én a nekem tanitott azon véleményt, bogy mind a holdváltozás mind a Fo
gyatkozás a holdnak a röldkörüli útjában a naphoz való viszonyaitól szárma
zik, azt Felelte, hogy az illy féle, a keresztyénektől taníttatni szokott tudo
mányokat tudják ugyan n zsidók is, de Ők nzt csak ollyanoknak tartják, 
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mint a kártya közt a hat szem; az igaz tudomány úgymond, csak 6 náluk 
lakik, mellyben úgymond az ember feje szinte hasad. L. Gy. 

Vámos, május 13-án. Az illetők megnyugtatására, kik irántunk és K. 
Dávid lelkészi segéd iránt némi kegyelettel viseltetnek, tudatom, miszerint 
bár ö pünkösd másodünnepi beszédét e szókkal ,,Tüz van" *) kezdette, 
mellyre megrémülve futott ki a templomból a tűzvész által annyiszor látoga-
tatott népség, mégis sem nálunk tüz nem volt, sem pedig fönt nevezett se
gédlelkész ur — mint híre van — meg nem őrült. 

Mindazáltal sajnálatom fejezem ki irányában, részint e rá nézve olly le-
verőleg ható ferde hir, de részint a miatt is, hogy olly kitűnő férfiú mellett 
mint P. J., ki maga az apostoli buzgalom példányképe, a tudományosság, 
bölcsesség fényes napja, illy későn érik meg, olly soká tanulja meg, hogy mi 

/̂.Ínpadon színésznek szabad, az templomi szószékben papnak tiltva van. 
Méltóság és buzgóság egyesítésére kell törekedni, e nélkül kenet nélküli a 
beszéd. — Ha a roszul alkalmazott vagy tulvitt színészi könnyelműséget a 
nép őrültségre magyarázza, ezt sok esetben nem lehet neki bűnül tulaj
donítani. Vámosi Imre. 

Ér-Mihályfalca, május 20 án. Haladunk uraim mi is, a mint a 10-dik 
század szelleme kívánja. Ugyanis a város bikája, melly közős költségen vé
tetett, kitörvén a csorda közül, egy birtokos búzájába ment, s néhány nap 
benne élősködött. A birtokos megbecsültette kárát, dc a bika közös levén, a 
helybeni elöljáróság czélazerübbnek találta a kárt ugy egyenlíteni ki, hogy 
annyi kárt, mint panaszlóé, minden birtokos gabonájában időről időre tetetni 
kell a közös bikával; mire nézve egy cseléd odavan alkalmazva, hogy a bikát 
egyik birtokos életjéből másikká terelje, mig a megbecsült kárhoz aránylag 
teend kárt mindegyikében. **) Bánházy. 

Hantáról egy tökéletesen józan életű ifjú ember elmegyen a keresztúri 
május 15-én eső országos vásárra, szarvasmarhát akart venni. A mint a ba
romvásár szélén, egy árok s gyepű körül ácsorogna, nézelődnék : egy sziva
rozó uri ember, arany óralánczczal, gyűrűkkel gavallérosan ott sétál, s meg
szólítja nyájasan a fiút: Ugyan hol lakik kedves barátom? Hanván, Gömör-
•negyében felel az. Ejnye, beh szeretem a dolgot! épen oda akarok egy ked
ves barátomnak levelet küldeni, ugy-e szíves lesz elvinni; becsületesen meg
fizetek!— Igen szívesen, mond a fiú, nem kell nekem fizetés, ugy is elviszem! 
— No köszönöm,köszönöm lelkem barátocskám! de legalább egy kis früstök-
kel szolgálok! ezzel oldalzsebéből egy kisded kő-korsót kihúzott és kínálta a 
fiatal embert; ez szabadkozott, hogy nem is nagyon él itallal, de megregge
lizett is már: hanem a nyájas ur legalább a kostolásra unszolván, mikor a fiú 
szájára tette a korsót, az uri ember egyik kezével tarkón kapta, másikkal az 
edényt szájához nyomta s belőle jól megitatott a fiúval, ki az ivásra azonnal 
leesett, lángba borulván, — a mint beszéli szegény — egész világ előtte. 
Ekkor pénzétői, 410 váltó forintjától, ruhájától, kalapjától fényes nappal a 
vásár szélén a gazember kifosztá; fosztás közben egyszer eszmélni kezdett a 
fiú, de két erős ütést kapván fejére : ismét öntudatlan állapotba esett. Már 
este felé volt az idő, hogy az árokból, hová a gazember löké, a szegény fiú 
kimászott: rögtön nyomozás történt, de minden haszon nélkül, bizonyos 
mádi szolgabiró, kinek nevét a fiú nem tudja, a leghevesebb buzgalommal 
látott a dolog után ; hordozta a nyomorult kárvallottat városról városra, 
szembesített vele sok embert, s minden haszon nélkül; végre szalmakalapot 
vett neki e tisztelni méltó emberbarát és hivatalnok, hogy legalább a nap ne 
süsse ki a szemét. A fiú végre haza vergődött Hanvára, feje összetörve, 
nyelve, inge, torka megégve,koldussá téve, sőt lelkében is igen megrendülve. 

Ugy-e fatális történet? és ez fényes nappal, a keresztúri baromvásár
szélén történt. 

T á r o g a t ó . 
i*„ A ma született ördtíg' A pesti piaezok és utczák gyüldéin most az 

a legfrissebb ujság, hogy egy némber ördögöt szült. Annyi igaz, hogy a szü
letett csodaszörny, mellynek anyja nem több 24 évesnél, nagyon hasonlít 
alakjára nézve azokhoz a krampuszokhoz, a mikkel Miklós napján a Mikulás 
szokta ijeszgetni a rosz gyerekeket. Fejének homlokzata hiányzik, a helyett 
kétfelől szarvforma csucsorodások látszanak, hegyes állatfülei lefelé ko-
nyulvák, szemei égető veresek s nyelve szájából kilógg. A szörny még kevés 
ideig élt születése után s most spiritusba téve látható az egyetemben. A nép 
ebből sok mindenféle babonát magyaráz, a mi pedig nem jelent egyebet, mint 
hogy a terhes nő valami ollyan aszalt-szilvaördögöt megcsodálhatott; a miért 
kár abból játékszert csinálni. Képzeljük, hogy olvasóink szeretnék ezt a cso
daszörnyet lefestve is látni, de mi azt még is annyi nő kezén megforduló lap
jainkban közölni, igen megfogható okok miatt, tanácsosnak nem találjuk. 

Apró hirek. — A. Tiszánál 18,000 ember dolgozik a töltéseken. — 
A pesti múzeumnak küldtek a kolumbácsi szúnyogokból spiritusba téve. — 
Erkel Ferencz uj operán dolgozik. — A méregkeverő Palmert Londonban 
az esküttszék bűnösnek nyilvánitá. — Baranyában egész rendezett uri rabló
bandák járnak, kézrekeritésükre már katonaság is vonult ki. — Kölcsey em
léke nagy ünnepélylyel lepleztetett le Csekén. — Szathmáron mult hóban 
nagy tűz volt. — Sárkányban az eső szakadás egy menyasszonyáért siető vő
legényt saját rokonai szemeláttára elsodort és a vízbe fojtott. 

y.— A budai hajógyár munkásai, az utóbbi tizenkét hó alatt összesen 

*) Régi aoecdoton ez; boldogult Sz. ref. fólelkéaz úr kezdé ezen egykor pünkösdi 
szent beszédét: „tüz van atyámfiai, de a lelkekben!" A mi annak illett, nem helyeselhető 
fiatal embereknek. Szerk. 

**) Ugyan már hogy lehet illyeneket rá fogni azokra a derék emberekre? Mi bizony 
nem hiszszuk. Szerk. 

750,000 pftot kerestek. Csak ez egy adat után is lehet képzetünk e vállalat 
nagyszerűségéről. 

y .— A helybeli Kókus-kórház helyiségeiben czélszerü újítások tétetnek, 
több szobák uj bútorokkal láttatnak el. örvendve szemléli minden emberba
rát, a szenvedő emberiségre ez annyira jótékony intézetnek folytonos emel
kedését és részvéttel kiséri annak állapotában történő minden változásokat. 

y.— Budapesten jelenleg 14 gyógyszertár van, ezek köztil 6 alapítta
tott még 1798 előtt; legrégibb a városi melly 1686-ik évben, és a Sz. Lélek
hez czlmzett, melly 1787-ben nyittatott ki. 

y . _ Erdélyben az ágost. hitv. evangélikus főbb tanintézetekben mind
össze 1394 növendék részesül tanításban. (P. N.) 

v.— Losonczon az iskolai igazgatóság képes leend még e f. évben a 
jövő iskolai év kezdetével egy négy osztályú algymnasiumot fehilh'tni, és így 
az nyilvánossá is leend. 

y.— A mesterlegényegylet május 25-ón tartá második gyűlését főtiszt. 
Szántófy prépost és városi plébánus ur szállásán. E gyűlésnek czélja volt a 
tagokat az egylet czéljával és belső rendezésével ismerkedtetni meg. Jelen 
volt a mesterlegény egyletek legelső alapítója főtiszt. Kolping, kölni egyházi 
vicarius is, ki is előadásában az egyletet ismertette. Az ő fáradozásai folytán 
és kezdeményezésének példájára 1849-től Németországban hasonló egyletek, 
nagy számban keletkeztek és kivánt pártolásben is részesülnek, miután Né
metországban 20 ezer, magában Bécsben pedig 2 ezer fiatal mesterlegény lá
togatja azokat. Reméljük, hogy nálunk is életbe fognak azok lépni, mert ez 
intézetek a korszüksége és kívánalmainak kifolyása. 

y.— Május 17-én éjjel a pozsony-nagyszombati lovas vaspályán 'egy 
fáradt gyermek egy czÖlöphöz dült aludni lábait a vaspályára nyújtván. Mire 
az arra elrobogó vonat kocsisa észrevéve, az első kerék a lábakon keresztül 
ment s el is törte mind a kettőt. 

A d o m á k . 
— A török követtől Parisban egy udvari dalidó alkalmával azt kérdezte 

valami uri asszonyság : „ugyan váljon a török szultán feleséges ember?" — 
„Igen nagyon feleséges ember", felelt neki a kérdezett. 

— Mí dolog az, hogy múltkor Q. orvos a gólya c z i m ü gyógytárba küldte 
orvosi rendelvényét, ön pedig az elefántba? egy harmadik pedig a medvébe? 
— Hát amaz attól van érdekelve, én meg ettől, az utóbbi pedig — ugy hi
szem — amattól! érti ön? 

Sserkeeztöi mondanivalók . 
465. A kovéváltak. Közöltetni fog. 
466. Kel Miken es Buzdítás, mentül elébb közöltetni fognak, a szerzőt mi is buz

dítjuk, hogy csak írjon illyeneket minél többet. 
467. Báréba. Az adoma tizenhárom próbás 
468. A farkas. Biz ennek se füle, se farka. 
469. A vándor. Vége van ennek itten? 
470. Az aga; huszár lova és a vezéresilUa;, azon művek közé tartoznak, mellyek 

ha nem ütik is meg azt a mértéket, melly szükséges arra, bogy lapjainkban közöltessenek, 
általunk kedves emlékül meg fognak őriztetni, mint bizonyítványai azon szeretetnek, 
mellyet hazánkfiai még honunktól távol is nemzeti irodalmunk irányában tanúsítanak. 

471. ö-Jónásnak. Küldeményeiből semmi sem használható. Czélszerúbb lenne önre 
nézve, ha prózaibb dolgokkal foglalkoznék. 

472. A radnaí triuploiu romjainak rajzát és leírását köszönettel vettük és közölni 
fogjuk. 

473. V. G.-nak. Aggodalmai tárgyáról semmit sem tudunk. Egyébiránt nyugodjék 
meg abban, hogy lapjainkban senkit becsületsértő bántalmakkal illetni nem engedünk. 

474. A iiii-isleri t é k o z l ó elfogadtatik. 
475. Th. K. Papa. Küldeményei közöltetnek. 
476. A tamasdal e souka lo rony rajzát metszetjük. 
477. A tót. Néprománcz. Megsántult a pegazus. 
478. A végzet utja. Sajnáljuk a jámbor huszárt, a ki megvakult, a feleségét, a kit 

megölt, a szeretőjét, a ki megörült, apját, anyját, a ki bujában meghalt és a szerzőt, a ki 
mindezeket megírta, de lehetetlen a verset közölnünk. 

479. C'salankák. Nem roszul csipnek. 
480. Teugódi Pál. Versezctnek nem rosz, de mi nem igen találjuk nevetséges 

dolognuk, ha valakinek a pénzét ellopják. 
481. Mexleo meghódí tása , közölhető. 
482. Nagy Dim. A küldött adomák közt van egy j ó . A többiekért kár volt akárkit 

is megölni. 
483. PAstéoy. A küldeményeket mind igen szívesen vettük. 
484. Az erdélyi sátoros czigányok : kiadatnak, mihelyt a hozzájuk való rajz 

elkészül. 
48Ö. Kölcsey sírjához. Hibái által antik mú. — 486. Népdal. Meglehetős. — 

487. Európai lirkeérli óromdal. Várjunk még egy keveset ezzel. — 488. Hármas 
balál, közölhető. 

489.TI — k. Köszönjük a poloskairtó szer közlését, hanem annál még sokkal olcsóbb 
és egyszerűbb a bútorok gyanús szegleteinek érett ugorkávali bedőrzsölése s szappanviz-
zeli kimosása. 

F Ö L H Í V Á S . 
Szerencsések levén a győri színházat a jövó téli szakra megnyerni; azért felhívjuk 

a vidéki t. cz. színésznőket s színészeket, kik Győr múértó s szorgalmat méltányló közön
sége igényeinek megfelelni képeseknek érzik magukat, s oda óhajtanak is jönni : szí
veskedjenek f. é. augusztus l-ig R.-Komáromba hérmeim tt levelükben munkássági körük 
s igényeiket alólirtakkal tudatni. — R.-Komárom, május 6-án 1866. 

Hetenji József, Molnár György, a győri szinház igazgatói. 

J K f Melléklet i Elóflietési felhívás „István bácsi'* IVi . -diki 
Naptárára. 
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