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K é t M i k e s . 
(Ballada.) 

Kedves édes hazám, te szép Magyarország ! ! ! 
Leborulok földed megszentelt porára 
Szivemnek keserű könyével áztatom, 
Mert itt minden hant egy drága élet ára. 

Nagy Isten temploma, népem szép hazája, 
Imádkozom benned szüm áhítatával : 
Hogy tartós legyen e nemzetnek élete, 
Hogy fenmaradjon az idővel magával. — 

Megérdemled te ezt tetterős nemzetem, 
Maga az ég fonand babért homlokodra, 
Babért küzdelmedért, s nemes fiaidnak 
Ragyogó tettükért, Ős időktől fogva. 

Hová Achmet dúló csapatoddal ? 
Magyarország szenvedő földére ? . . . 
Térj vissza!! mert hol belviszály dühöng 
Olcsó ott a honfi élte, vére. — 

Vagy azemfödelt viszesz 
Halotti ágyára ? . . . 
Térj meg Achmet — térj meg 
Hagyd mostan magára. — 

Nem hallgatja lelke intő Szavát 
Dúl a török, nincs ki útját állja, — 
Egymással küzd, egymást gyilkolja le 
A magyar, — és roskad szép hazája... 

S mig ádáz fegyvere 
Kokon vérben ázik 
A törökkel Mikes 
Kis népe csatázik. — 

Ecsed vára jól épült sziklafal 
Hü nép védi Mikes Mihály alatt, 
Hét nap vívja már a török sereg 
S hét nap még csak egy lépést sem ha

ladt . . . 
Minden megtámadás 
Ujabb vesztett csata, 
S a vesztett csatában 
Magyar diadala. 

Hiába küzd . • • ismét csatát veszít . . 
Nem vívja már.. . nincsen a vár alatt.. 
Emlékéül.. . annyi küzdelemnek 
Holt testekből Achmet várat rakat.. 

És bőszült dühében 
Kővárat szállja meg, 
MeUyet vitézül véd 
Egy maroknyi sereg. — 

Mikes János . . . Mihálynak testvére 
Védi Kővárt. . . néhány vitézével. 
Küzd...sebet kap.. . bajnoki elhullnak. 
Ellenállna . . . de már nincsen kivel!! 

Elesik a vár, — és 
Oltalmazó népe 
Hős védőjével rab 
A török kezébe . . . 

Ecsed alá visszafordul Achmet 
De nem harezol... kardját se húzza 

ki . . . 
Oszlopot ás le a földbe mélyen 
S Mikes Jánost elővezetteti. 

Előáll a hóhér 
Vérpiros mezében. 
Halálos zsineggel 
Öldöklő kezében. 

„Hasszán" mond a parancsoló basa 
„Kegyem vidd a vár parancsnokának, 
S izenem, ha magát meg nem adja 
Egy érdekes jelenetet láthat. . . " 

Ötletét a basa 
Lelkéből neveti 
S a zsineget János 
Nyakára vetteti. — 

„ „Ne fáradj jó Hasszán!""mondJá
nos meghatón, 

„ „Mihály igaz magyar, nem gyáva 
rettegő, 

Ellenség kegyére nem szorult még 
soha 

S utolsó csepp vérig nem fog engedni 6. 

Megátkoznám én is 
Bút árulásaért; 
Többre becsülném e 
Szolga lelkű hóhért." 

Hasszán elmegy ...és ismét vissza jő. 
Jól ösmerte János Mikes Mihályt, 
Szilárd maradt . . . magát föl nem 

adta . . . 
Bár Jánosért testvéri szive fájt. — 

^ Achmet meg döbbent e 
Tiszta jellem felett, 
S János életének 
lm megkegyelmezett. — 

. . . Zúg a vihar, mintha föld és az ég 
Dúló csatát vina egymás ellen, 
Tüzes kígyók hosgatják a földet 
Pusztítva bőg a felbőszült elem . . . 

A török is 
Ki merre tud . . . 
Menekülni 
Szét. . . futva fiit. — 

Óriás árny ? vagy éjnek rémei 
Vonulnak a tenger nagy sötétben? . . . 
Megállnak . . . és meg előnyomulnak 
Mindenütt a tábor közelében . . . 

Mi vészhozó 
Csapat lehet? 
Emberi-e ? 
Vagy kisértet? . . . 

Vad lárma kél.. . zúg föl minden felől 
Fut a török . . . vagy egymást sújtja le, 
Mint sziklafal nyomul a sötét fölt, 
Ég villáma . . . mindegyik fegyvere. 

A vakmerő 
Kicsiny csapat 
Milly elszántan 
Előhalad . . . 

„Hol vagy Mikes? . . . szólt egy hang 
közülök, 

A mint Achmet sátorához értek." 
„Lépj ki testvér — szabad vagy, me

nekülj 
Eljöttünk a viharral te érted . . . " 

. . . Csak száz vitéz . . . 
A kis sereg, 
A melly Mikest 
Mentette meg. — 

Fenn a várban nagy áldomást isznak 
A két Mikes hosszú életéért, 

. Lenn a török, zavartan elriad, 
A vár alatt hagyván sok drága vért ... 

De fenn ragyog 
Hazánk egén, 
Mig élni fog — 
Ez esemény. 

B u z d í t á s . 
Édes inagyarhazám tősgyökeres népe 
Dicső eleinknek méltó nemzedéke. 
Szózatom e hazát egészen betöltse 
S tiszta szived, lelked ébredésre költse. 
Édes atyámfia! jámbor szántóvető, 
Legyen a te kebled egy elzárt temető, 
Vagy szent hely, hová csak tiszta jóság férhet; 
Irts ki onnan minden lélekölő férget. — 
Mert a bűnnel magad, a hazád vermét ásod, 
Pedig szent és dicső a te hivatásod. — 

E haza egy roppant nagyságú épület, 
Mellyben te képezed a nagy alapkövet. 
Erős légy, mert már az régen meg van irva : 
Hogy a nagy alkotmányt erős alap birja. — 
Elérhető pedig az máskint nem lehet 
Csak ha szorgalommal míveled lelkedet. 
Ki földjét parlagon engedné heverni, 
Azt mondod, az illy et méltó jól elverni. 
Pedig a milly igaz barátom, hogy élek, 
A testnél ezerezer elébb áll a lélek. — 



Ki ezzel nem gondol, még a vágy se bántja; 
Nagyobb ökör annál mellyik földjét szántja. 
Azért hát, hogy ne ess e szörnyű hibába, 
Ha tiz gyermeked van is járasd iskolába, 
Magad pedig olvass jó könyveket földi; (tájszólás : barátom) 
Meglásd szived, lelked, örömmel betölti. 
A szolgádnak több kell feje lescsizmára 
Mint a Vasárnapi könyvtár évi ára. . . . 
. . . . De szép volna aztán szántogatás mellett 
Tudni, ki szerzetté nekünk ezt a földet. 
Hogy a halom, mellynek hátát fölhasgatod, 
Mikor, kik testéből emelkedett fel ott . . . 
A csont, mellyet ekéd a földből kiforgat. 
Ezen földet védve, csendesen ott porlad. 
Merre esik Poson? s híres Budavára? 
Visegrád? s a székely bérezés kis hazája? — 
Mi az az üstökös ? menydörgés, szivárvány 
Az a szilaj villám? szép volna tudni ám . . . 
De ha nem olvasunk soha életünkbe' 
Bizon nem sétál az magától tejünkbe. 
. . . . Szóval tiszta erkölcs mellé mivelt lélek . . 
A hetedik égbe is eljuthatsz vélek. — n'is József. 

A gyémánt. 
B e u d a n t n y o m á n D r . H E G E D Ű S . 

Az ásványország azon tagjai között, mellyek ritkaságuk, csil
logó fényük s nagy keménységük által az emberek figyelmét régi 
idők óta nagy mértékben magukra vonták, első helyen áll a tün
döklő gyémánt, a drágakövek fejedelme. 

Mi csoda tehát, hogy e drágakő a világ nagyainak s gazdagai-
nak birvágyát felébresztette, s hogy némellyik nagyobbszerü pél
dány, viszontagságai miatt, még a világ történetében is helyt talált. 

A gyémánt rendszerint átlátszó, sajátságos fényű, üvegszerü 
test s a földön ismert testek legkeményebbike, melly aczélt, üve
get , kovát karezol, a nélkül, hogy ezek által legkisebb mérték
ben is karczoltatnék. Természeti alakja több kisebb nagyobb mér
tékben szabályos lapok, élek és csúcsok által képezett jegecz (kris
tály) s daczára keménységének törékeny, ugy hogy porrá zú*va 
finom lisztalakban nagyobb gyémántok csiszolására használtatik. 
Fajsúlya 3,52, vagy is a viznél három és félszerte nehezebb, ellen
ben a vasnál kétszerte, az aranynál ötszörte könnyebb. A gyémánt 
csak ritkán egészen tiszta, sőt néha a legszebb példányokban cse
kély pontot vehetni észre. Vannak azonban színes gyémántok s 
ekkor, főleg ha kékek, vagy rózsaszínűek, keleten igen nagyra 
becsülvék. Vannak feketék is, mellyek átlátszhatlanok, mindaz 
által igen szépen kiköszörülhetök s ritkaságuknál fogva nagy-
becsüek. 

A gyémánt eredeti hona, hol t. i. eredetileg találtatott s hon
nan eddigelé a legszebb példányok kerültek, Keletindia, hol a gol-
kondai világhírű gyémántbányák találtatnak. Ujabb időben Brazi
liában s századutikban Szibériában, az Uralhegylánczán táláltattak 
gyémántok (az első 1829-ben). A gyémánt fóvényköben, de gyak
rabban ennek görgetegében, kavics és agyag közé vegyülve találta
tik, ugy hogy sár és iszap takarja a legdrágább követ Tálalási 
helyének viszonyaihoz képest mosás által, mint a sárarany, nyeretik, 
mi daczára nagy értékének, olly fárasztó és költséges munka, hogy 
arra csak rabok alkalmaztatnak. Ezen rabok felette szigorú felügye
let alatt állanak, igy p. o. egészen mezitelenek, s még igy is vég
zett munka után inegtnotoztatnak, mindamellett töménytelen men
nyiségű gyémántot elcsennek azáltal, bogy észrevétlenül egy 
szemet elnyelnek s azután ürítéseikből kiszedik. A felügyelök rég 
ismerek ezen cselt a a szegény szerecseneknek nem egyszer kell 
akarva nem akarva hashajtót bevenni, hogy ez uton még beleik is 
megmotoztathassanak, mindazáltal az elcsent gyémántokkal kiter
jedt dugáruság Űzetik, melly évente milliókat hoz forgalomba. 

Mig a gazdagok minél több és szebb gyémántok után vágytak, 
a tudósok igyekeztek kitudni, mi légyen a gyémánt, micsoda 
anyagból állana, mig egyszer esetleg reá akadtak. Egy franczia 
tudós több apró gyémántot egy nagyobbá akarván összeolvasztani, 
egyszerre nagy meglepetésére, észrevéve, hogy a kis gyémántok 
nem olvadtak össze, hanem az erős tűzben a szó teljes értelmében 
füstbe mentek, vagyis elégtek. — E sajátságos kísérletet többször 

{>ró balták, s ime a gyémánt mindannyiszor eltűnt, elégett, vagy is a 
evegö élenyével egyesÜJk,-;-- A gőznem, melly fejlődött, szénsa-

rany volt, miből kitűnt, hogy a drágakő ugyanazon anyagból van, 

mint a közönséges faszén, csakhogy minden idegen zagyvaléktól 
ment, azaz tiszta és jegeczedett állapotban. 

Mint gondolni lehet, a tudósok azon kezdték törni fejüket, mint 
lehetne szénből gyémántot csinálni, a mi még az aranygyártásnál 
is jövedelmezőbb volna, csak tudná az ember annak módját. De ép 
itt van a bökkenő, mert arra mindenekelőtt tudni kellene azon fel
tételeket, mellyek alatt a széneny jegeczesedik, ezt pedig mind ez 
ideig nem tudni. Széjjeinknek illy formán még egy kis ideig kel-
lend várni, mig gyártott gyémánttal piperézkedhetnek. Mindamel
lett, ki tudja, nem érjük-e meg, hogy Pesten illyforma czímtáblát 
olvashatunk : „ N — i gyémántgyár raktára." Ki hitte volna csak 20 
év előtt is, hogy mi Londonban történik, néhány óra múlva Bécs
ben, Pesten tudassék, s mégis ugy van. 

Bármi nagy légyen is a nyers gyémánt értéke, nem bir még 
azon szabályos alakkal, melly folytán a sugarakat olly kitűnő módon 
megtöri, miért is azt ki kell csiszolni, vagy köszörülni. A gyémántot 
azonban csak saját pora és huzamosb munka által lehetvén szépen 
csiszolni, természetes dolog, hogy ez által a gyémánt értéke ismét 
emelkedik. 

A gyémánt-köszörülés mesterségét németalföldi, brüggei szü
letésű Bergue Lajos találta fel; az előtt csak eredeti nyers állapo
tukban voltak láthatók Mig egy karát ( = 4 grán) nagyságú nyers 
gyémánt 100pftot ér,már egy ötszörte nagyobb nem ötször de huBz-
szor annyiba, vagyis 1000 pftba kerül. 

A köszörülés által nyert alak a rozelt (rózsa) és brillant (tün
döklő). Az első alakra laposabb, a másodikra vastagabb kövek 
köszörültetnek. 

Történetileg hires gyémánt a Sancy-féle s az indiai Koh-i-nur. 
Az első merész Károly burgundi fejedelem birtokában volt, ki azt a 
naneyi csata alkalmával sisakján viselte, a csatát azonban s a csatá
ban életét vesztvén, e drágakő egy helvét közvitéz kezébe esett, ki 
becsülhetlen prédáját egy ezüst forinton eladá. Így került Antal 
portugali király birtokába, ki pénzre szorulva, azt 100,000 ftért 
Sancy nevü franczia nemesnek eladta, kitől a franczia királyok 
kapták. — Jelenleg Oroszországban őriztetik, hova 1835-b. 500,000 
rubelért vándorolt. 

Minden eddig ismert gyémántoknál nagyobb a Koh-i-nur, 
vagy fényhegy, melly Indiában eredetileg óriási arany bálványnak 
egyik szemét képezte, s mellyröl már a legrégibb hindu hőskölte
mények emlékeznek. Delhi bevétele után a fejedelmek kincstárába 
került, sok urat szolgált. Eleinte Mahmud-Badschah birtokába 
került, kitől Nadír schah, perzsa fejedelem, csel által megkerité. Tud
tára esvén t. i. neki, hogy Mahmud lövegében hordja a gyémántot, 
midőn egyszer barátságot kötöttek, az egész udvar előtt arra kérte 
fel Mahmudot: barátságjeleül cserélne föveget. A szegény Mahmud 
mint győzött engedelmeskedett, a fövegek cseréltettek, s Nadir e 
fogás által a gazdag kincs birtokába jutott. Nadir halála után a 
Kabuli dynastia birtokába esett s Schujáh schahbal 1812-ben 
Lahoreba jutott. Rundsit-Szing, lahorei fejedelem, hírét hallván e 
kincsnek, minden áron meg akarta szerezni. A szemeitől megfosz
tott Schujah neje volt gyanitólag e kincs birtokában. A szegény nő 
cselédsége több heteken át kenyér- s vízre szoríttatott, de ezek mit 
sem vallottak, végre a Begum, Schujah neje, szinte böjtölésre 
kényszeríttetett, de hasztalan. Schujah hogy nejét további kínzás
tól megmentse, maga adá át 1813-ban, június 1-én, a drága 
kincset. 

Igy került Lahoreba, hol karpereezbe foglalva, a koronaéksze
rek között őriztetett. — Miután a 7 éves Delib-Sing az angol kor
mány által elismertetett s a fiatal uralkodó mellé angol kormányzó 
neveztetett, kiütött a sikh seregek zendülése, melly az angol sereg 
által elnyomatván, a drágakő az angolok martalékjává vált s Lon
donba vitetett, hol az 1853-ik évi kiállítás alkalmával a galamb-
tojás nagyságú kő a bámulok figyelmét magára vonta. A Koh-i-nur 
még nincs kicsiszolva s arra több év fog kelleni, de azután nem 
leend egyhamar párja. 

Bizodalmas szózat a le lkiatyákhoz és tanítókhoz e g y 
balítélet ügyében. 

Népünk tudós és jó akaratteljes lelkészeihez s tanítóihoz intézek szük
ség által előidézett néhány szót. Es pedig cselekszem ezt nem tanitani aka
rásból, a mi bizonyosan fölösleges lenne; sem azon véleményből, mintha e 
tisztes kart hivatala egyetemes teljesítésére serkenteni szükség volna, a mi 
egy laikustól negéd is lenne : hanem miután a balitéletek terén, csak az én 



szemeim előtt is már n e m egyszer-kétszer merült fel e g y — könnyen veszé
lyessé válandhatott, sőt néha életveszélyessé ia vált — eset; meg lóg bocsát
tatni az embert és hivatalát szerető orvosnak, ha e g y tárgyat nem mulaszt
hat el fólmelegiteni polgártársaink eme tisztelt és hatályos osztályának 
emlékezetében. 

Különben is a nép közt rágódó balitéletek irtogatása háládatos, kiváló 
és méltó tiszte a lelkésznek és tanitónak. Ezt senki sem teheti tapintatosab
ban és jobb sükerrel, mint a gyarló embernek bölcsejétől sirjaiglani legmeg
hittebb barátja, a lelkész, és az emberi szemnek első felnyitója, a tanitó. Méltó 
és kiváló tiszte; mert alig lehet ármányosabb ellensége és felforgatója az e m 
ber fóldi jólétének, alig lehet az emberi nyomornak termékenyebb forrása és 
alig lehet az Isten képének lealázóbb kinövése, mint a balitéletek. Ezek mel
lett nemcsak nem lehet boldog, de nem lehet tulajdonképen erkölcsös és igy 
vallásos ember sem. 

Méltán választják tehát tisztelt önök! gyakran, szószéki és iskolai ta
nításuk tárgyául, általánosan és egyenként a nép elfogultságainak és balité-
leteinek életből vett színekkel való lerajzolását, azoknak gyakran nevetséges, 
többször veszélyes, mindenkor káros voltát; s intik atyailag hiveiket és nö
vendékeiket azok levetkezésére s az önök által kimutatandó életbölcseBégi 
ut követésére. 

Illyen veszélyes és legelőször is megostromlandó balítélet lenne a sok 
közt az , hogyha valaki veszett állathoz közelit, már annak óvszerül kőrisbo
garat kell bevenni; vagyha valakit megsértett a veszett állat, ha egyszer 
kőrisbogarat vett be, azonnal mentesítette és biztosította magát a rajta kitör
hető nyavalya veszedelme ellen. Kiváltképen biztosítottnak vallhatja pedig 
magát az ember akkor, ha a kőrisbogár bevétele után vizellésbeli erőködést 
szenvedett. Mind veszélyes *) és teljesen alaptalan elfogultság. Azért vélem 
pedig ezen tárgyat épen legelőször előveendőnek; mert ez időszakban levén 
legtöbb veszettség! eset a kutyák közt, most történik legtöbb otromba bot
lás e mezőn. 

Legyen szabad nekem is e helyen ezennel előadni, alaposb felvilágosí
tásul, a veszettség természetét és a kőrisbogár gyógytulajdonságait, hogy ez 
által ezen eljárás helytelensége és a balítélet ridegsége önkényt kitűnjék. 

A veszettség vagy ebdüh olly természetű betegség, melly eredetileg csak 
kutyán, farkason, rókán és macskán szokott kifejlődni; ezekről pedig csak a 
legközvetlenebb érintkezés éjtal és csak a nyavalya legkifejlettebb korában 
mehet által más állatra. — És igy csak akkor verhet csirát s fejlődhetik ki 
más állatban, ha a dühanyag, melly a veszett állatnak leginkább nyálában — 
de vériben is — van meg, annak vérivel érintkezésbe jön. Es igy, ha a ve
szett állat csak szőrit mocskolja be más állatunk vagy az embernek ruháját, 
sőt ha az embernek meztelen testéhez ér is, nem ragadhat el a veszettség. 
Hiszen Francziaországban a veszett állat által ejtett sebnek főfőgyógyitása 
abban áll, hogy több izbeu kiszopják a fris sebet, megtisztitandók azt a düh-
anyagtól. Es valóban, ha a kapott sebből hevenyében sikerül a veszettségi 
anyagot tökéletesen kitakarítani, mielőtt a vér azt a maga kerengésébe föl
venné, azonnal minden veszély elenyészett. Ellenben eddig haszontalannak 
bizonyult be minden belső szer és kuruzsolás a külső elbánás elhanyagolása 
mellett. **) Ezért legelső feladat, ha emberen vagy állaton sebet ejtett a ve
szett állat, nem beadni Orvosságot, mert hiszen a testnek egyetemesen semmi 
baja, hanem csak a sebet tisztítani ki sós eczetes vagy kevés választó vizzel 
vegyitett vizzel vagy lúggal, a bővérzésig való erős mosás által. S ebben áll 
egyedül az első legsürgetőbb, söt egész eljárás; a többi az orvos gondja, ki
nek az eset azonnal tudomására juttatandó. 

És mondtam fónt, hogy a veszettségnek csak legkifejlettebb szakában 
ejtett seb tekintethetik dühanyaggal fertőztetett sebnek, azaz, midőn a ve
szettség annyira erőt vett az állaton, hogy benne öntudatlanul harapó düh 
fejlik ki, midőn nemcsak elő, de élettelen tárgyakhoz is dühösen marva kap 
a veszett állat; a melly betegségi időszak 2—3 napnál, tovább nem szokott 
tartani, mert ekkorra az állatot a nyavalya kivégezi. És igy, ha valamelly 
hamis kutya, harapó természeténél fogva, valakit megsért, éa történetesen 
4 — 5 nap múlva megvesz, ama seb nem tekintethetik dühanyagos sebnek, és 
semmi egyéb bánásmódot nem igényel, mint akármi közönséges erőmüvi 
sérelem. 

Vénre, ha azon irtózatos szerencsétlenség történik, hogy emberen fejlő
dik ki a veszettség, itt miután magának a szenvedőnek emberi magas szel
leme szeliditő befolyással bir ezen dühös nyavalyára is; az más emberre 

* ) Milly veszélyes lehet ott, bol még talán a tnnitó sem bir e tekintetben felvilá-
gosodottsággal, bizonyítja a következő eset: A napokban történt az én orvosi körömben, 
egy faluban, hogy egy gazda, midőn reggel kutyájának darab kenyerot adna, az azt elve
vén, nem ette meg, hanem az udvaron levő szaluiaboglyálioz vitte, s ott a szalmába dugta 
és bekaparta. A gazda ezt veszettség jelének nézte, és a kutyát azonnal agyonütötte. A 
kivégzésnél iskolás 9 éves fia is jelen volt. E gyermek azutáa iskolába menvén, ott el
beszélte társainak kutyájok veszettség miatti kiirtatását. Végre az eset a tanitó fölébe is 
aüut. Ez azonnal felriadva haza kergeti a gyermekeket, hogy kérjenek szüleiktől kőris-
bogarat és vegyenek be mindnyájan; mert N . Pista magával hozta közéjük a veszettségi 
anyagot és mind megveszhetnek, ha ezt nem teszik. Képzelhetni, hogy lőn zavar és két
ségbeesés és sok baj a gyermekek és szülék közt. 

• • ) Négy évvel cz előtti nyáron egy faluból hivaUlos sürgető felhívást kapok, hegv 
mennék rögtön és vigyek orvosságot; mert a csordás kutyája megveszett é* tobb tehenet 
megmart. En egy bögre kőrisbogár irral kimentem, és gondos ásviasgiálá* által kisze
meltük a csordából a sértett darabokat, ötzvesen ötöt. Ekkor a tulajdonosoknak előad
ván, hogy csak külsokcpeni orvoslás a teendő, egy polgártárs kétkedő kérdést intéze hoz
zám : „hát beadni, uram?" Nem szükség, barátom. E< hitetlenséget titkola el magában. 
Ö fortélyosan ki tudta vinni, hogy külsőleg semmit te tegyen marhájával, hanem csak be
adott annak jó adag kórisbogarat, mig a többieknek sebei 3 hónapig nyitva tartattak. De 
mi lett belőle? Alig mult el két hónap, tehene megveszett, mig ellenVen a többinek mai 
napiglan semmi baja.* * * } B*va ,itt\>e*sniBl í m ? » im<>/i Bl 

nézve többé nem olly veszélyes. Mert némelly eszméletlen dühperczeken 
kivül, rendesen öntudattal bir a szánandó beteg. És nem is könnyen lehet 
ennek ragadosságától félni. Ezért is semmi sem áll ellent, hogy az illy sze
rencsétlennel ne bánjunk ugy, mint veszett oktalan állattal; hanem irgalmas 
részvétnek szelleme ömöljön el körülte való minden eljárásunkon. Azt meg
kötözni fölösleges, sőt káros. Közelíthetünk hozza, sőt lehetünk vele bátran, 
caak eszméletlen düh rohamai miatt kell Őt olly állapotba tenni, hogy ne árt
hasson és ne botránkoztasson, azaz, elzárjuk öt magános szobába. 

A mi pedig a kőrisbogár orvosi tulajdonságait illeti, nagypontossággal 
és elfogulatlan figyelemmel tett tapasztalatok szerint, ennek az emberi testre 
következő hatása van: 

1. Ha az ember kis adagban szemernyit) vészen be, utána a gyo
morban melegséget, nyálka feloldozédását és izzadásra való hajlamot tapasz
tal, valamint gyakoribb vizeliésre való kisztetést. 

2. Ha nagyobb adagban (1 — 2—4 szemer) veszi : hőség támad a gyo
morban, nagyobb és gyakoribb erőködés a vizeliésre, a mi csak cseppenként 
és fájdalmasan történik. Későbben véres vizeltet, sőt tiszta vér is megy el, 
és a nemi részek görcsös bántalmai állnak elő. 

3. Még nagyobb mennyiségben (5—10 szemernyiben) véve: a torok
ban, gyomorban és belekben égő fájdalom áll elő, továbbá ökrendezés> has
folyás, erötetés nagy csikarással, veszik elő az embert, végre görcsök, ájul-
dozáe, halál. Ez gyógy hatása a kőrisbogárnak. 

Ezekből világos, miszerint illy nagy hatású szer nem lehet népi orvos
ság, hanem az csak értelmes orvos kezében szolgálhat, bizonyos körülmények 
közt, jótékony gyógyszerül. És világos, hogy a kőrisbogár által a vizellésí 
szervekben előhozni szokott görcsösség, azon szernek természetes eredménye, 
nem pedig — mint a köz balvélcmény tartja — a veszettségi anyag kihajta-
tása által okozott jelenség. Ez történik, ha kőrisbogarat nagyobb adagban 
legegészségesb ember vészen is be. 

És igy — hogy körmön fontán még egyszer elmondjam a tudnivalót — 
a veszettség mérge nem levén szállékony, hanem csak helyhez kötött, és köz
vetlenül a vérző testtel érintkezésbe tétetve, ragályos: nem kell ugy vélekedni, 
hogy mihelyt valaki veszett állatot látott, vagy talán vele — sérelem nélkül 
— érintkezésbe is jött, mindjárt a veszettségtől kelljen félnie. És ha veszett 
állat által megsértetett is valaki, nem az a teendő, hogy mindjárt kőrisboga
rat vegyen be, hogy ezen méregnek erőszakos hatása által, semmi egyebet 
nem téve, reményije a dühanyagnak testéből leendő kiküBzöböltetését, a mi 
épen nem történhetik. A sebbel kell mindenek előtt és sietve' gondolni, azt 
kitisztítani; azután, hogy netalán a testbe fölvett veszettségi anyag kiszivár
gására mintegy kész ut tartassák, a sebet kell hosszú ideig tartó geny édesben 
tartani, e végett itt alkalmazván a kőrisbogarat, por, tapasz és ir alakjában. 

Mellékesen emiitvén tömérdek és botrányos balitéletek vannak kötve 
egynehány más, nagyhatású szerekhez is, mellyek — kivált a növényország-
bóliak — minthogy vadon teremnek, a gonosz viszketegü és ezek sajátságait 
balul ismerő kuruzslók által könnyen megszerezhetők levén, sok szerencsét
lenségek szülői. Hlyének a nadragulya, beléndek, a fútéjnek több fajai, éa 
mások, mellyek ha egyébképen nem is, de mindenesetre oktalanul használ
tatnak a népi gyógyszerek közt. 

Általában pedig az okos embert semmi sem alacsonyíthatja le inkább, 
mint okszerűtlen cselekedet; valamint semmi sem illik inkább hozzá, mint 
hogy minden tettében a józan okosságot tartsa zsinórmértékül. 

Dr. Szabó Dávid. 

Hfásodik k i á l t ó s z ó z a t , 
vagyis : 

„Javitsunk a cselédeken!" 

Társas életünkben semmi sem olly általán feltűnő és mnig is 
keserűen érezhető gyümölcse a hazánban utolszor felmerült zűrza
varoknak, mint a cselédi rendben elhatalmazott rakonczátlanság és 
függetlenség; ezzel együtt pedig a korábbi fokozatnál még sokkal 
alább sülyedett erkölcsi megromlottság. Az a vakmerő szőfogadat-
lanság, az a daezos küszködő szellem, az a mindjárt kész fenyege
tés : „No! hát fizessenek ki!" — az a betyáros szitkozódás, sziute 
nöcselédek szájában is, az a bélkeverö lomhaság, időlopás és dologi 
talanság, az a boszontö finnyáskodás és kenyérpazarlás, a bérreli 
megelégületlenség és annak mind-mind fölebb csigázása; aztán a 
neki már vérében levő törekvés a hatodik és hetedik parancsolat 
ellen; végre a helyeknek nyugtalan és gyakor változtatása,az úgy
nevezett j ő helynek viszont ábrándos keresése, de soha fel nem talá-
lása (cselédek nyelvén tudniillik j ó hely az, hol kevés dolog van, 
nagy bér és szabados ki- s bejárás éjjelenként) : ezek jelen korunk
ban a cselédi népo&ztályt olly alakban mutatják, hogy tőle minden 
családfő visszaborzad és feljajdul : „Vajha el lehetne lenni náluk, 
nélkül." Kivált, mióta ujabb rendeletek következtében a cselédes I 
gazdák általi rögtön fenyités ia betiltatott, és az elégtétel távoli 
helyeken hosszadalmas és nehéz eljárás utján keresendő : azóta e 
nyers háznéppel bírni alig lehet; söt örök félelemben kell együtt 
lakni, mint házi ellenséggel. 

Növeli ez ínséget az a körülmény is, hogy a cselédek száma 



mindinkább gyérül, férfi ncmüoké is — mit ezeknél talán a katona
kötelezettség okozhat, — de főleg a nőcselédeké, kik pedig épen min
den háznál nélküiőzhetlenek. „Hogyan lehet ez ? holott a j ó Isten 
minden időben éa minden helyen némbereket több számmal teremt, 
mint férfiakat? — és őket a katonáskodás sem fogyasztja." Ugy, 
tiszteli o lvasó im, hogy a nő, ha j ó varró, fonó, sütő, főző is még, 
a caelédi sors előli elbuvásra sokkal több utat módot talál, mint a 
férfi, és neki szükséglete is kevesebb van, mint a férfiaknak. 0 télen 
beállhat falun hetes fonónak, eljárhat napszámba mosni; nyáron 
pedig épen talál napszámot naponként, vagy elszegődhetik arató
nak, és rövid idő alatt egész évi élelmét megkeresi. Jaj! de ezeknek 
az Isten adta fehér népeknek, — kik mellett én váltig kardoskodnám, 
ha velők soha szégyent nem vallanék, — még egy nem-felvezetni való 

van az 

tünk jártak, és pedig mindenütt a legjobb sikerrel. Cselédváltoaás 
rendes határidejekor, — vidéken mint a szokás, — újév, Szent-
György és Szent-Mihály napkor oszszunk ünnepélyesen jutalmat az 
egy évet hiven betöltött férfi- és nőcselédnek; nagyobbat annak, 
ki két évig szolgált egy helyen dicsérettel, még nagyobbat a három 
éves, legnagyobbat a régi erényes cselédnek. Ez mind jelenen, mind 
utóbb megteendi a kivánt hatást. 

Ugyanis, ha a cselédi rend romlottságának fonalait és szövedé
két nyomozzuk, azt tapasztaljuk, hogy ez az al néposztály valami 
zárt klub, melly a családfőnökök bosszantására és az ellenük szegü
lésre titkosan összeesküdött,és a mellybe az ujoncz cselédek legelső 
összejövetel alkalmával beavattatnak erővel is. Már pedig a sok 
között lehetetlen, hogy romlatlan is ne találtatnék, és a ki magát 

modoruk is van az öneltartásra, minő nekünk férfiaknak már ' czéhjéhez erőszakolva tartani, lelkiismerete ellenére köteles. A juta
nemünknél fogva sincsen, és a mellyet szegényeknek nem is irigye-' lomtételek aztán s az ezekkel járó szép becsület és közkitüntetés a 
lünk. Keménylem, elér
tenek t. olvasóim. — az 
önmaguk - árubaadását 
gondolom, melly uton 
férfi czimboráik által, az 
apátlan koczákkal e-
gyüt t , dolgozás nélkül 
is titkon élelmeztetnek. 
Innét van, hogy minden 
helységben látunk tar
tózkodni olly egyes ri
deg némbereket, kik 
állomás és szolgálat 
nélkül csak amúgy szép 
könnyen éldegélnek, 
mint a Sarepta béli asz-
szony; és korsój okból 
az olaj vékájokból a 
liszt, zsebökből a pénz 
nem fogy ki soha; de a 
czérnázó drága kezeket 
látni emberi szemeknek 
nem adatik. 

I l ly országos csa
pás enyhítése és a cse
lédek 'zabolázása végett 
sokat tehet a bölcs kor
mány (kitől ezt esengve 
kérjük és várjuk ÍB) uj 
korszerű cselédrend-
szemek behozatala által, 
mint olly unt például II. 
József császártól kiadva 
ismerünk * ) . Gyökere
sen pedig ez országos 
csapás rólunk nem lesz 
elfordítva előbb, mint 
akkor, ha majd köze
lebb jövend hozzánk a 
népnevelésnek boldo
gító országa, melly szol
gálatokra is egy szelí
debb nemzedéket idé-
zend elő. Addig tehát a jelen neveletlen cselédségre nézve óhajtandó 
volna talán a korábbi házi fenyitéktartásnak visszaállítása. Az ál
dáshozó kormányi intézkedést megelőzőleg egyes városok a hazá
ban (például Pest, Buda, Győr stb.) léptettek életbe cselédrendszert 
jó foganattal. Szabad királyi városok tehetik is ezt; mellyek pol
gárait e bajos ügyben még az a kedvező körülmény is vigasztal, 
hatja, hogy cselédszerző biztos személyek utján kaphatnak cselédet 
minden órán. De mit tehetünk mi vidéken és egyes falukon lakó 
családfők, kik a rajtunk garázdálkodó cselédségtől annál többet 

szenvedünk, minél távolabb esünk a járásbirósági állomástól! 
Nézetem szerint itt mi többet nem tehetünk, mint ha kitűnő 

Jó cselédek jutalmazására alapítványokat teszünk, minőkkel hason-
lag már a hazában több helységek és városok szép példával elöt-

i 
*) általam beküldve ko/Iottc a „Tudom. Gyűjtemény." Pett, 1334. Xl-l ik kot. 

jóknak rést mutatnak 
magukat a romlott klub
tól elkülönitni, másokat 
eleintén haragra, utóbb 
szégyenre bírni, utóbb 
pedig a jutalom utáni 
törekvés és elnyerési 
remény mellett többe
ket is javítani. 

S imel itt is melly 
tagos mező nyilik a ne
mes jóltevésre és a nem
zeti becsületnek s köz-
jóllétnek emelésére 1 Hi
szen embereket javítani 
annyi, mint veszni tért 
lelkeket megnyerni az 
örök üdvösségre. Iri
gyellek titeket, hazám 
gazdag fiai és leányai, 
kiknek illy jóltevés örö
me is juthat részül. 

Ennyit tehetünk, 
mondom. Ez ártatlan 
eljárás és szabad is. A 
további segítséget e ki
áltó szükségünkben Is
tentől kell kérni, időtől 
kell várni. 

Edti Illés Pál. 

A tamáNdai 
c s o n k a torony. 

Az alföldi rónaság 
kevés emlékei annyival 
nagyobb figyelmet ér
demelnek, mennyivel a 
felföldieknél ritkábbak, 
s fen tudák magukat 
tartani a hazánkat, kü
lönösen alföldi síkjain
kat dúló háborús idők 

viharjai közt; fen maiglan az időnek lassanként minden megemésztő 
ereje ellen. Egy illy emléket mutat fel olvasóinknak az ide rajzolt 
kép, melly a tamásdai csonka- vagy régi tornyot ábrázolja, ugy 
amint az jelenleg az uradalmi főtiszt házikertében látható, környe-
zetével együtt. 

Fekszik — a régi iratokban Szent- vagy egyszerűn Tamáshid-
jának nevezett — Tamásda helysége Délbiharmegyének végső egé
szen Aradba nyúló csúcsán, a Fekete-Körös partján, alig félórányira 
a várad-aradi országuthoz, honnan j ó l kivehető. Aradról j ő v e az 
úgynevezett „erdöhát" vidékét a zerénd-tamáadai határnál éri elő
ször az utas, mellyen a most készülő uj országút átalvezet. Határa 
legnagyobb részét ma is nagy erdőség képezi, s túl a Kőrösön, 
Aradba benyúló szép rónaságán még pár évtized előtt is, tölgyfa-
erdőség emelkedett, de utolsó szálig kivágatott. A Fekete- és Holt-
Kőrös most is körül veszi Tamágdát, hová csak két keskeny föld-

A i :itn:i-'l.ii oonkatorony. 



töltésen lehet jutni, a harmadik bejárást a Körösön épült nagy fa 
hid képezvén. Illy fekvés által Tamásda a régi időkben már magá
ban természetes erősséggé vált. De a helység körül ma is védbás-
tyák nyomai gyaníthatok, s tágas 5000 holdnyi erdejében itt-ott 
egyes, márcsak puszta köhalombul álló templomok romjai lát
hatók. 

Legnevezetesebb, maiglan fenálló emlékét Tamásdának, az 
erős veres téglából, 
mészre épített, mint
egy 16 öl magas, át
mérőjében 4 öl széles 
ó torony teszi, mely-
lyet képünk rajza hűn 
tüntet elő. Sejtés és 
hagyomány építését 
Szent-Lászlónak tu
lajdonítja, kinek ko-
rábul származnak 
többnyire az e vidé
kem régi építések és 
alapítványok. Mon
datik, hogy apátságot 
is alapított volna e 
templomhoz, melly
nek különben csak 
tornya maradt fen 
épen. Egyébiráni Ta-
másdáról alkalmasint 
a leghűbb adatokat 
az ismeretes Roge-
rius, egykori (1242) 
nagyváradi kanonok
nak nevezetes „Car
men miserabile" — 
jében bírjuk, miket 
tisztelt tudósunk Sza-
lay László csak nem 
rég ismertetett meg 
terjedtebb körben a 
„Vasárnapi könyv
tárban * ) az utókor
ral. 

Mik ezen histó
riai adatokon kivül 
Tamásdáról tudva 
vannak, csak merő 
sejtelem. Valószínű, 
hogy a templom régi 
alakjában többé fel 
nem épült, bár ké
sőbb kath. paroehiá-
val bírt, mert a to
ronytól balra látható 
kápolna, csak a régi 
templomnak helyén 
emeltetett a mult szá
zadban, az utolsó ős 
birtokos, Baranyi-
család által, melly 
mig Tamásdát birta, 
házi káplánokat tar
tott, kik lakásukat a 
képen is kivehető, 
régi torony sekres
tyéjében vették. En
nek, valamint a to
ronynak fedélzete, mind ujabb idők müve. A látható repedések 
földindulás által okozottaknak lenni mondatnak. A góth portálé, 
valamint a torony faragott kövü ablaknyilásai téglával rakattak 
be, s az egész helyiség a zálogos birtokos alatt magtárrá alakitatott 
át. Az ablaknyilásokból terjedt kilátás nyilik keletnek az erdélyi 

*) 2-dik kötet: „ A Tatárjára. Magrmnt igon 1341 -1*43 ." Pert, 1S66. 

havasokra, s a lejebb nyúló béli és világosi hegyekre, mellyek déli 
végét a ménesi borhires hegyvidék képezi, északról pedig Vilá
gosvár históriai romjainak regényes alakzata zárja be; délnek a 
véghetlen arad-csanádi síkság, míg nyugot és éjszaknak mindenütt 
erdőség terül el. 

Tamásda már ezer lelket haladó népségének mintegy fele ma
gyar, míg másik fe
le ó hitű; mindenik 
hitfelekezet kUlön 
templommal bírván. 
Jelenlegi birtokosa 
Borsodi Báró Bors, 
a szász herczegsé-
geknek ez időbeni 
bécsi követe, ki, mint 
a régi magyar vezér 
Némethonba kiván
dorlóit utódainak iva
déka, az ősök föld
jére visszavágyva, 
szerzé nem régen a 
tamásdai uradalmat, 
s ki az általunk leirt 
régiség emlékét is 
pietással fentartatni 
kivánja,s mellyet an
nak szép reményű, 

^ már is magyarul be
szélő fia, Tamásda 
örököse, legközelebbi 
itt mulatása alatt a 
„Vasárnapi ujság" 
számára lerajzolni 
szives v o l t P. L. 

Schodelné, 
mint 

„Szilágyi Erzsébet." 
Nőkre nézve az 

önállóság minden út
j a el van zárva; ne
veiket nem igen jegy
zi fel az emlékezet, 
legfeljebb is egy 
csendes sírköre, a 
honnan elolvashatja, 
a ki arra vetődik, 

j ó 

Schodrlné. mint 

hogy hü hitves, 
anya volt stb. Egyéb 
erdemeikkel a nők
nek nem vesződik a 
történetírás. 

De a legmaga
sabb, a legfényesebb 
utat még sem lehe
tett előlük elzárni, a 
dicsőség útját. 

Azon nevek kö
zött, mellyek nemzeti 
mivelödésünk törté
netében állandó fény
nyel fognak ragyog
ni, a legtisz teltebbek 
egyike Schodelué. 

Vannak nekünk hírhedett művészeink, kikre azért vagyunk 
büszkék, mivel hazánkban születtek, s ha külföldi diadalaikról em
lékezünk, mindig oda írhatjuk . jeles hazánkfia," hanem a kik azért 
annyit gondolnak velünk, mint a száraz dajkájukkal. Schodelnét 
nem csak azért nevezhetjük miénknek, mivel hazánkban született, 
mivel hazai dallamainkat olly szépen énekelte, hanem mivel valóban 
magyar volt, szivében, lelkében. 

Krzíc'bet." 



Csuk egy éve, hogy meghalt, de a színpadról már nyolca éve, 
hogy lelépett s a művész halála ott kezdődik. Nyolcz év alatt annyi 
uj nemzedék sarjazott, hogy nem lesz fölösleges elmondanunk, mi 
volt nekünk Schodelné? 

A z 1842-diki országgyűlésen a karok és rendek azon tanakod
tak : valljon méltó leend-e ez a jni.magyar színházunk, hogy annak 
az ország 16 ezer forintig emelje a segélyezést. Igen j ó gondolat 
volt erre azzal felelni, hogy az igazgatóság az egész színtársulatot 
felvitte Pozsonyba (voltak tudniillik, a kik Pozsonynál idább nem 
szoktak lejönni Magyarországba). Ekkor lépett fel Schodelné mű
vészi ereje teljes virágában ; s fellépte után rögtön megszavaztatott 
az országos segély. Bizonyosan mondhatjuk, hogy az eldöntő okok 
közt nagy helyet foglaltak az <"> dallamai. 

Schodelné nemcsak a fülnek énekelt, hanem a szívnek is, és 
nemcsak énekelni, de játszani is tudott. „Norma, „Szilágyi Erzsé
bet" („Hunyady László"ban), ..Macbethné," „Linda," „Borgia Lu-
cretia" sokáig fognak még rá visszaemlékeztetni, miket ö annyi 
tüz-, erő- és művészi képzéssel tudott személyesíteni. 

Nevét méltán jegyezi fel a kor hazánk legnagyobb művé
szei közé. 

Azon fényes sorok közé, a mik művészi dicsőségét hirdetendik, 
legyen szabad nekünk egyszerű betűkkel azt is feljegyeznünk, hogy 
a sírkő, melly annyi dicsőséget befed, egyszersmind a legnemesebb, 
a legjobb szivet is takarja, melly tudott dicsőségéről lemondani, 
fájdalmait viselni és meghalni bele. 

T A R H A Z. 
K a k a s .Márton a színházban. 

•*vi> II. Levél . „Török János", dráma. 
Szerkesztő ur. En, és mellettem még egy pár becsületes ember azzal a 

hiszemmel mentünk a színházba, bogy mi ott a derék Török János hazánk
fiáról, a „Magyar Sajtó" nagyérdemű szerkesztőjéről fogunk valamit hallani, 
a ki bizonyára nagyon megérdemelné, hogy valaki egy szép drámát irjon 
róla; s képzelje mit látunk? előjön egy dühös vadember, a ki feleségét azért 
mert egy paraszt legénynyel együtt találta a kertben, minden processus 
nélkül, rőgtönitéletileg lenyakaztatja. Pedig ő sem jobb a diákné vásznánál, 
mert ő kigyelme meg a szomszéd asszonyba szerelmes, a miért a testvéröcs-
cse is, a ki igen jeles ember, eléggé lepirongatja, de a mi nem használ sem
mit. De még az az asszony is gyámoltalan egy teremtés; a mint rajta kapják, 
csak engedi magát S2idatni, noha nem is ő érte volt ott a paraszt legény, ha
nem a leányáért: nem menti az magát sehogy. Ugy rágtam volna már a szót 
a szájába, hogy mit mondjon? csak bogy rá nem kiáltottam: „ne hagyja magát 
húgomasszony! mondja annak a mérges embernek,hogy ez a legénya kertész; 
azt kérdezte tőle, hogy kel-e már a petrezselyem? azért térdelt le a földre!" 
Ezzel kivághatta volna magát. De perse nem jutott neki eszébe s lenyakaz
ták, mint a ludat. Török János uram csak azután tudta meg hát, hogy nem 
a feleségébe szerelmes a paraszt legény, hanem a leányába. Nosza futtat he
venyében a felesége után, hogy ne bántsák, de biz az már akkor régen haza 
ment vacsorálni, s Török János ebbeli kétségbeesésében nem tudja hogy 
hová legyen? hogyan ölje el magát ? az ablakon ugranék ki : de nem szabad, 
mert az csak festve van, karddal vágná el a torkát, de az nincs megköszörülve; 
a súgólyukba ölné magát, de ott ül a súgó, az elkapja : már a kezemben volt 
egy hatos, hogy felhajítom neki : ihol hat krajezár, vegyen rajta spárgát [s 
kösse magát oda a karos gyertyatartóra, a mint szerencsére meghallja a szük
séget egy török rab a börtön fenekén, az keresztülássa magát a falon, fegy-
vercugedélyt kerít valahol, puskaport, srétet vesz, bejön és ledurrantja Török 
Jánost, mint a harkályt. Hogy mi történt azután ? azt nem tudom, mert a 
függönyt leeresztették s a színészek hazamentek. 

Nem így kellett volna ezt az egész darabot csinálni. — János urat 
mingyárt az elején főbe kellett volna lövetni azzal a tatárral, a feleségét az
után hozzá adni ahoz a másik becsületes Törökhöz, a paraszt legényt pedig, 
a helyett, hogy annyi veszedelmet kiáll, hogy egy nemes kisasszonyt elve
hessen, ha mar csakugyan szerették egymást, fel kellett volna küldeni a Nyír
be, hogy keressen magának nemes atyafiakat; talált volna, a mennyi csak 
keik s senki .-cm háborgatta volna többet. 

Igy azonban tanúság az egészből az; hogy kedves felebarátaim! senki 
le ne vágja közületek a felesége nyakát minden színre szóra, mert azt azután 
többé oda ragasztani nem lehet, s nem minden ember lehet ollyan szerenesés, 
mint Török János, a kit az illyen gyilkosságért nemcsak bogy el nem fog
nak, de sőt a közönség még darab végén elő is híja, mintegy bizonyságául 
annak, hogy lám kutyába sem vette az egész főbelövést. 

A ,,Hölgyfutár"ban olvastam épen most egy derék és okos ember több 
rendbeli indítványát minő például az, hogy gyümölesözésre sokkal alkalma 
toassbbak a fiatal színészek és színésznők, mint az öregek, hadd álljon ez az 
én indítványom is a sok között : — ha valaki egyszer meghalt a színpadon, 
azt a közönségnek ne legyen szabad előtapsolni, mert ez nagyon fontja a csa
lódást, sőt ha valaki sokáig színpadon játszván, bizonyos számú halálozá
sokat betöltött, az többé ollyan Bzerepre ne alkalmaztassák, a mellyben meg 
kell halni; mert már nem hiszi el neki az ember. 

No ogy-e,hogy nem vagyok én ollyan együgyű ember, mint a millyen-
nek gondolt ? Kakas Márton. 

Irodalom cs művészet. 
— Elméleti és gyakorlati útmutató nrbéri ügyökben, irta Tóth Lőrincz. 
— Toldy Ferencz irodalmi arczképci, s ujabb beszédei, kiadta Tarkányi. 
— Tör vény kazési rendeletek gyűjteménye, szerkesztő Kléb István, és 

Nagy Károly. : " 
— A lapunkban is emiitett „Nagy-körösi krónika" megjelent. E kró

nika, a-a hozzá r«atr>lr oklevelek-hazánknak a torok uralma alatti viszonyaira 
tetemes világot vetnek, e mellett a nép életét, viseletét is hiven előadják. 
Ára 1 p. ft. 

—' Jerney János „Utazás keleten" czimü munkája árát, melly eddig 
8 ft. 30 kr. volt, Magyar Mihály 6 forintra szállította. 

Mi n j s á g ? 
/ A „Déübáb" azt indítványozza, hogy a nemzeti múzeum tereméi bU 

zonyos dijért nyittatnának meg belépni kívánóknak, s ez által is szaporodnék 
az intézet tőkéje. Mi nem vagyunk az indítvány ellen, hanem tovább me
gyünk. Azt olvastuk, még pedig a szent írásban, hogy a gyertya nem azért 
gyujtatik meg, hogy véka alá rejtessék, hanem hogy világítson a szobában lé
vőknek; azt kérdezzük most: valljon nagy Szécsényink azért ajándékozta-e 
könyvtárát a nemzetnek, hogy az ládákba rejtessék, vagy hogy közjóra vilá
goljon? Mi lehet az oka, bogy tiz év óta sincs rendezve, s közönség haszná
latára megnyitva ? hiszen olvasó terem is van rendelve, talán nincs személy
zet, nincs pénz ? *) Gondoskodni kell akármellyik hiányzik, mert a magyar 
közönség nagyobb része inkább gyönyörködik a tudományban, mint kitömött 
majmokban. 

s Rima-Szombaton máj. 14-én a tanuló ifjúság Szigligeti „Kinizsijét" (?) 
adta az iskola tőkéjének gyarapítására. 

^ Mocsáry Lajos hatalmas szót emel, bogy Vörösmartynak érezbŐl 
emeltessék emlék. Ugy hiszszük, ez indítvány minden magyar kebelben visz-
hangra talál; csak azt adjuk hozzá, hogy életbeléptetését az akadémia eszkö
zölje, nehogy ez is a „Megyery, Kunosa" s más emlékek sorsára jusson. 

s Bonyhádon és Nádasdon iskolai könyvtárak alakultak.Utána a dicső 
példának, s reményleni lehet,hogy az erkölcsiség lesz népünk jellemének leg
szebb vonása, ha az még a gyönge gyermekkebelbe oltatik be. 

/ Épen most kaptuk a Vahot Imre által kiadott „Magyar irók arcz-
képcsarnokát," melly 34 legjelesebb elhalt és élő írónk arczképét nagyszerű 
csoportozatban a leghívebb vonásokkal tünteti fel. Á lap dicséretére válik 
kiadónak, s reményijük, bogy a ki meglátja, nem mulaBztandja cl megsze
rezni, mert a legfinnyásabb palotának s legegyszerűbb falusi laknak díszére 
válik. Az előfizetés bezáratván bolti ára 5 pfrt. Mű éa könyvárusok kész 
pénz fizetés mellett 20 pCt. levonással kapják, a kik pedig kiadónál rendelik 
meg, 4 pftért szerezhetik meg. Az elsőbb nyomatok tisztasága tekintetéből 
ajánljuk a gyors megrendelést. Helybeliek igen szép aranyozott rámákban is 
megszerezhetik a kiadónál, ki lakik országúton 5. szám alatt 2. emeleten a 
szegedi kávéház irányában. Szerencsések, a kik előfizettek, mert 2 pftért kap
ják, s példányaik már uton vannak. 

f Zudor Elek M.-Sülvéről a K. K. szerkesztőségéhez irott levelében 
kötelezi rnagút, hogy az erdélyi nemzeti múzeum alapjához tíz egymásután 
folyó éven. át évenként 10 pftot fog adni. Hány módos ember követhetné a 
derék hazafi példáját, s könnyen megjelenne az alap. 

/ Balatonmellékéről panaszos levelet lehet olvasni a „P . N."-ban. 
Május 16-án a dühöngő szél szép reménynyel biztató eleségüket Összetépte, 
május 24-én uj erővel tört ki, s a mit 16-án megkímélt, most azt is semmivé 
tette. A kár, mit e két rendbeli szél okozott, tetemes; sok helyen fele, má
sutt harmada termésétől megfosztá a lakosságot, s ennek következtében a 
veszprémi piaezon feljebb szállt a gabona ára, jelesül a rozs pozsonyi móreje 
6 v.ftról 7 ft. 30 kr. — 8 forintra. 

/ A pesti műegylet tagjainak száma mull évben 710-el szaporodott, » 
van jelenleg 4619. Az egylet Összes bevétele 37,330 ft. 24 kr., kiadása 
28,212 ft. 24 kr. 

t Helvétországban St.-Gallen megyében 640 ft. fizetésének 636 ftra 
való leszállitásáért folyamodott egy hivatalnok. Ugy-e furcsa dolog? pedig 
ugy van. De miért folyamodott, azt is megmondjuk olvasóinknak, hogy ne 
csudálkozzonak; mert 640 ft. adó alá esik, 636 pedig már adómentes : és igy 
ő is fizetésjavitáat kért. . v.iimjíev 

/ Esztergomból irják, hogy ott több zsidót fogtak be, kik vásár alkal
mával több szűrös atyafit arany helyett játék-marqueokkal szedtek rá. 

t Igazán szólva hazánkban csak most karoltatott fel a népnevelés ügye 
lelkesen, s lelkiismeretesen. A mindennap killönvidékekről érkezett tudósítá
sok tanúsítják, hogy nem hangzott el pusztában azok szava, kik a népneve 
lést, mint szebb jövőnk egyedüli zálogát, sürgetik. Egyesek ugy, mint köz
ségek vetekedve buzognak á közmiveltséget előmozdító intézetek feláUitásá-

*) •* :ugy&n eltalálta. *£1 *»tk*«*T*ti»U &*\ps*r*ft A,, Szerk. 



ban. Hlyen örvendetes hirt közölhetünk egy Kecskemétről érkezett magán, 
de hiteles levél után. A kecskeméti ref. egyház fényes bizonyságát adta an
nak, hogy e tekintetben nemcsak elmaradni nem akar, de olly áldozatkész
séggel járul a nevelés szent oltárához, melly csaknem példa nélküli, s megér
demli a közzétételt. „ A kecskeméti ref. egyház f. hé 1-én tartott közgyűlésé
ben véglegesen megalapitá immár a 8 osztályú főgymnásiumot, a theologiai 
intézetet, s azon kivül 11 elemi iskolát határozott felállítani. Ez nem puszta 
szó többé, hanem tény, miután a lelkes község egyhangúlag megszavazta a 
szükséges pénzt, még pedig visszavonhat tanul, ugy hogy következő iskolai 
évben mind ezen intézetek tanítókkal ellátva megkezdendik működésüket." 
íme illy müveket teremt a lelkesedés! Hogy olvasóinknak tökéletes fogalma 
legyen a kecskeméti ref. gyülekezet áldozatáról, caak annyit emiitünk, hogy 
egyedül a főgymnásium fen tartására évenként 10,000 pengő forint kívánta
tik. Mint halljuk kitűnő erélyt s buzgalmat mutatott Bobis Ferencz kézmű
ves, ki nemcsak lelkes beszéddel serkentette hitsorsosit, hanem tettlegesen is 
j ó példával ment elöl, 1000 pengő forintot ajánlván a szükségek fedezésére. 

** Újfalun czigányiskolát alakított az odavaló segéd lelkész, és mint
egy 45 purgyé vesz részt az oktatásban. A derék lelkész ur maga látja el 
barna növendékeit iskolai könyvekkel, s oktatja a valláson kivül olvasás, 
irás s Bzámolásra. 

/ Gyergyó vidékén a székely földön mintegy 9 —10,000 forintot írtak 
alá reáliskolára, mellyben gazdasági, ipari és kereskedelmi tudományok ta
níttatnak. 

2 A magyar kölcsönös „Jégverés ellen biztosító egyletnél" május utó
jáig 183 égvén biztosított 266,560 forint erejéig. 

Palugyai Imre nyitrni püspök ö kegyelmessége 100,000 forintba 
kerülő monostort építtetett Nyitrán az irgalmas szüzeknek, melly nagyszerű 
épület nem sokára elkészülend, 

/ Angliában a szeszes italok ellen izgató társulat nagy meetinget tar
tott az Exeter-hallban sir R. Carden elnöklete alatt. Harrington gróf a mér-
sókletesség ügyében tett izgatást a legnagyobb mozgalomnak monda a refor-
tnatio óta. Igen örülök, hogy nemcsak én, hanem egész testület ellensége 
azon méregnek, mellyet az emberi nemzet leghalálosabb ellensége gondolha
tott ki, hogy azt lassú halál által fogyaszsza el. Mind meg annyi sírásóul te
kintendő ki ezen gyalázatos italt ivásra árulja : és még a ,,széna piaezon" 
egy zsidó korcsma ajtajára kezében pálinkás butykost tartó magyar ember 
van festve, ezen aláírással „ A jó emberhez" pedig jobban oda illenék „A 
rosz emberhez." 

/ Szarvason vasárnapi rajziskola nyittatott meg a helybeli mesterle
gények és inasok számára. Gymnásiumi rajztanár Lányi Gusztáv válnlta ma
gára a felügyeletet, 6 jelesebb tanítványaiból négyet tanitókul rendelt. 

Jr Szeged városa eddigelé 19 tanyaiekolát állíttatott fel, mellyekben 
1828 gyermek nyer oktatást. A jó ösvényen vagyunk! 

£ örömünket fejezzük ki a fölött, hogy a népnevelés terén átalános 
mozgalom mutatkozik hazánkban. Szent-Istvánon (Baja mellett) egy máso
dik tanoda állíttatott fel. Tolnán uj tanoda alapköve tétetett le. Sükösdön 
uj tanoda építtetett, a a tanitó fizetése 400 pftban állapitatott meg. A kalocsai 
elemi iskola egy osztálylyal szaporittatott. 

* 2 Egy férj meg akarta nejét mérgezni, smíg neje a konyhára lódult, a 
mérget annak asztalon gőzölgő levesébe tette, s bizonyos űrügy alatt a szom
széd szobába vonult. A nő bejövén hozzá akar fogni levese elköltéséhez, de 
egy pók a padozatról a tányér szélére ereszkedék. A póktól! ösztönszerű un
dornál fogva felcserélé tányérját távollévő férjéével, gondolván, hogy az, mivel 
nem látta a pókot, undor nélkül fogja a levest megenni. A csakhamar vissza
térő méregkeverő nyugodtan neki ül levesének, mohón megeszi azt, s né
hány óra múlva iszonyú kínokat szenved, s bevallva bűnét, szörnyet hal. Ne 
mondjátok, hogy nincs biró a felhők feletti Van! és áll a villamos ég! 

/ A vasúti kocsigyár-műhely 3—4-ik közti éjjel 1 órakor kigyúlad-
váit leégett. Aligha látott Pest mostanában borzasztóbb tüzet, mert még a 
ezénapiacz is meg volt általa világítva. Másszor körülményesebben. 

Vidéki hírek. 
Hold*.Mező-VásárhelyVII a szellemi élet apránként mozog, a nemzeti 

irodalom iránti részvét ébredez, reményt nyújtván szebb jövő felöl. A hírlapok 
mostani statisticéja ekképen áll : jár városunkba 109 Vasárnapi ujság, 37 
Budapesti Viszhang, 14 Pesti Napló, 12 Tanodái lapok, 5 Magyar Sajtó, 5 
Hölgyfutár, 5 Buda-Pesti Hírlap, 1 Kathol. Néplap, 2 Gazdasági Lapok = 
összesen 190 magyar lap; jár pedig német ujság is, nevezetesenPester Lloyd 
6, Wanderer 2 , Wiener Telegraf 1, Presse 1, Ostdeutsche Post 1, Arader 
Zeitung 1 — összesen 12. x. y. S. 

M.-Bikal, május 2G. A mult hó végénBánfi-IIunyadról egy földmives 
juhvásárlás végett elindult egy Kimpen nevü havasi vásárra; mentében, bi
zonyos álbáki oláhokkal találkozott, kikkel csakugyan el is érkezett a vá
sárra. De jnhot nem vásárolhatván, egy lovat vett s az álbáki oláhokkal visz-
szaindult Hnnyad felé. Jöttében találkozott három szomszédfalujabéli — földi 
— uhuival. E közben az álbákiak elváltak s csak ők maradtak. Egy nagy 
völgyben a három oláh útitárs megtámadta a hunyadi embert, s embertele
nül megölték. . V l i l H i i l l í ; Hl 

Ez négy hétig maradt titokban, mig végre a Zilabon eladott ló s a meg-
öltnek a közelebbi helységig —kutyák áltar—clhurczolt feje utján az egész 
napfényre jött s most mind hárman várják érdemlett büntetésüket. 

A megoltnél az oláhok 950 vftot kaptak, mit fel is osztottak egymás 
között 

Meddig fog még a miveletlenség e féleket szülni! Gy—•—k. 

Tol<§ván, folyó hó 24-én esteli 9 óra tájban iszonyatosan borait. A 
fellegek, mint valamelly örvénybe, szüntelen kavarogtak; mig végre sürü 
dörgés, csattogás követé, - a villám egy nőt agyon Bujtott, háza ia leégett. 
Két gyermeke és férje siratják, mi résztvevőleg osztozunk fájdalmában. 

Hinia-Uánya, május 26-án. Szerkesztő ur I Eolyó év aprilhó 17-kén 
Kima-Bánya községében egy asszony gondatlansága következtében tüz ütött 
ki, melly alkalommal 42 ház 39 csűr és nagyszámú gazdasági épületek több 
martulval együtt — porrá égtek; közöttük egyedül csak a közbirtokosági 
korcsma volt biztosítva. Ezen szerencsétlenségnél a legérzékenyebb csapás 
érte az 1842. évben alakult kishonti evang. iskolatanitók olvasó-egyletét, 
mellynek nagy szorgalommal gyűjtött, leginkább magyar könyvekből átló s 
több száz kötetre menő könyvtára, szintén leégett. Megbecsülhetetlen kincsünk 
veszteségéről, csupán csak annak lehet fogalma, a ki a néptanítók szegény 
sorsát közelebbről ismeri, kik csekély veres verejtékes, fizetéseikből csak 
igen-igen keveset áldozhatnak szellemi művelődésükre. És ime korunk jel
szava : műveltség és haladás. Ezen két vezércsillagot szemeink előtt tartván, 
uj könyvtár alakításán buzgón fáradozunk; érezvén azonban Baját tehetet
lenségünket, alázatos tisztelettel járulunk t. cz.szerkesztő úrhoz, mint minden 
népszerű vállalat előmozdítójához: szíveskednék ügyünk iránti részvétét, lap
jában a t.cz. könyvkiadó és könyvárus urakat adakozása való felhívása által 
tanúsítani.*) — Molnár Gusztáv, könyvtárnok az egész olvasóegylet nevében. 

Sari*d, május 24. Milly veszedelmes legyen égi háború idején fa alá 
vonulni, számtalan esetek tanusitják. Igy történt tegnap délután négy óra 
tájban Egerszegh Baranya megyei kis helység két földmives polgárával, 
kik szántás után ökreiket a gulyára hajtották, haza fordultukban pedig 
az esőt kerülendők egy csutakos gyertyánra nlá állottak, közükbe véve egy 
12 éves gyermeket. Borzasztó recsegés s dörgés után csattanik, a villám 
oda csap, a két férfiú halva két felé esik, a gyermek pedig egyik holt 
terhétől lábáról leüttetik, s nagy ügygyei bajjal a holt hullái alól kivánszo
rog, de kit részint az ijedség, részint a villám annyira elszédített, hogy 
messzire nem mehetett, hanem ugy vitetett szülei házához, ki azonban él. 
Csudálatos, hogy a fa tökéletesen épen maradt; levelein, kérgén semmi jel 
sem mutatkozik. Hirtelen s véletlen haláltól, ments meg uram minket. 

Sz-ahn/ Antal, saásdi plébános. 

Tárogató* 

* % Mult szerdán mutatták be magukat a fővárosi közönségnek a 
nagykörösi zenészek. Föelőnyük a kitűnő gyöngédség és finomság a játék
ban!; tüz és összevágó játék mint minden czigány zenekarnál. Az előadott 
müvek, Egressy Samu szerzeményei, és népies csárdások nagy tetszést arat
tak. Jövő számban alkalmunk lesz h"-nzfisabhan szólhatni a ezigány zenéről 
s különösen Egressy dalairól és a körösi zenészekről. 

y.— Angliában York mellett egy paraszt egy uj barométert fedezett 
fel. Ez egy pókháló. Jía .fzél vagy eső következik, a pók sokkal megrövidíti 
azon utolsó szálakat, mellyeken hálója csügg, s igy is hagyja mindaddig mig 
az idő változékony marad. Ha ellenben az emiitett szálakat meghosszabbít
ja, ez szép időre mutat, mellynek annál nagyobb tartóssága, minél hosszabbra 
ereszti ama szálakat. Továbbá, ha a pók mozdulatlan, összehúzódott — eső 
lesz; ha ellenben esős időben dologhoz fog, jele hogy rövid időn kitisztul és 
tartÓB szép napok következnek. Végre még azt is tapasztalta, hogy a pók 
minden 24 órában egyszer igazit hálóján,s ha ezt estefelékevéssel napnyugta 
előtt teszi — szép és tiszta éj következik. Ajánljuk ez uj barométert mező
gazdáink figyelmébe — ennél olcsóbbat aligha kívánhatnak és találhatnak. 

y.— Pesten 239 asztalosmester találtatik cs 253 e mesterséget üző 
kontár. 

y.— Pesten az építő bizottmány tizenkét uj házat vizsgált meg, mely-
lyeket a jövő Jakabnaptót már lakhatóknak nyilvánított. A házak szaporo
dása azonban korántsem eszközöl lukbércsökkenést, sőt ellenkezőleg; mert 
az uj ház szobáit, már előre ki szokták bérelni, még pedig a csődület miatt a 
régibb épületénél sokkal magasabb áron, miután az uj szobák tiszták és po-
loskútlanok levén, ezekért mindenki örömestebb fizet többet. Az így felcsi
gázott lakbér aztán megállapodik, nemcsak, hanem a többi házurak is ezek
hez mérőleg steigeroznak. Es így a házak szaporodása a lakbérre nézve csak 
felebbcstgázást eredményez — ellenkezőjét annak, mit a lakbértizető re
mélhetne. 

y.— Egy bécsi vendéglős kocsivendégfőket fog fölállitni, mellyek ebéd 
idején árulás végett széthordják az étkeket a külvárosok különböző részeibe. 

y.— 1855-ben az államigazgatás ntépitésre 10 millión fölül adott ki. 
y.— A Szász-Koburg herczeg ő fensége vacsi pusztáján egy elemi is

kolát állított fel. 
y.— Marraarosban Szurdokon a farkasok május 4-kén egy a városhoz 

tartozó szálláson reggelire 106 juhot és 40 bárányt ettek me?. 
y.— A kolozsvári szappanosok egy stearingyertyagyárt akarnak fel-

ál ti mi. 
y.— Az ausztriai birodalomban 206 német, 89 olasz, 17 mngyar, 15 

lengyel, 15 cseh, 8 horvát, ti szlovén, 6 ruthen, 5 szerb, 2 Örmény lap léte
zik és így a németek közt 38 ezerre, nálunk magyarok közt pedig 316 ezerre 
esik egy lap — és e tekintetben csak u csehek, románok és rnthenek állnak 
mögöttünk. 

y.— A pesti kath. mesterlegények egylete megalakult. Az alapító mes
terlegények száma 42-re megy. Az egylet helyisége a király-ufczában levő 

nej a) Megkezdjük azt magunk 12 átráh k i i n y r t v L S z e r k . 



Valeroféle gyárépületben leend. A szállásbér telét a város, felét a herczeg-
primás ö emtja tizetendi. A z egyetemi és ipariskolai tanárok a mesterlegé
nyeknek ingyen fognak előadásokat tartani. (P. N.) 

y.— A pesti vakokintézetének jövedelme saját tökéjéből, részint ada
kozásokból, az utolsó 12 hó alatt 13 ezer pftot tett. Az intézetben jelenleg 
48 növendék van. 

— Részint gyűjtőim felszólítása, részint a pesti júniusi vásár közbejötte 
miatt ,,Magyarhon fénykora1' czimű regényem előfizetési batáridejét folyó hó 
végéig meghosszabitom. A bárom kotetrei előfizetés 2 pft. marad s a meg
rendelés hozzám (Czukorutcza, 9-ik sz. a.) utasítandó. 

Pest, június 5. 1856. P. Szathmáry Károly. 

Állatv i lág . 

Épületet történetek minden rendű ét rangú állatok életéből, leirta egy tudat bagoly által. 

1, Az arszlán és arszláDitő. 

Csodálatos gondolat az emberektől, hogy ők az oroszlánt </:• állatok ki
rályának nevezik- Váljon ki tette azzá? Az állatok erről semmit sem tudnak. 

Én azon sokkal felül vagyok emelkedve, hogy tőle féljek, *) azért nem 
irtózom kimondani felőle az igazat. 

Az arszlán voltaképen a leghaszontalanabb állat a világon. Soha sem 
dolgozni, mégis mindig jól élni: naphosszant nem csinálni egyebet, mint a 
pusztában barangolni, és azon törni a fejét, hogy ejthessen meg holmi ártatlan 
szarvaskát, együgyű szamarkát; ez bizony nem valami derék foglalatosság. 

Mi tudósok már csak azért is méltán lenézzük azt a fajt, mert a világ 
őket ollyan szépeknek tartja, minket ellenben csúnyának gondol. Szeretném 
tudni, mi szépet találnak rajta? Azt a felbodoritott sörényt? azt a csóválga
tott járást? azokat az izmos tagokat? Mit ér az, ha üres a fő, miveletlen a 
szív, törpe a lélek ? 

De mit beszélek én lélekről? Lelkünk csak nekünk van baglyoknak : a 
többi alacsonyabb sárból készült. 

Az arszlán életmódja igen költséges. Felszámítottam hiteles adatok 
után, miszerint egy arszlán épen annyi jövedelemmel jön ki egy év alatt, a 
mennyivel egy házi eb (hasznos éjjeli Őr) 28 esztendeig, egy macska (érde
mes rendtartó) 39 évig beérné. \ <• & * 

S honnan veszi ő ezt a jövedelmet?J Tán úri birtokaiból? Taláu szeren
csés kereskedésből? Igen bizony gonosz ragadozás utján! Adósságokat szed 
fel soha nem fizetés fejébe; a szegény hitelező örülhet, ha áldozatának a 
csontját visszakapja. 

És ezért tartják őt bátor és vitéz állatnak: pedig a kakaskukoritástól 
ia megijed. 

Igen, mert ez a szó „kukorikú!" annyit jelent állati nyelven mint: 
„adós, fizess!" s az illyen intéstől borsódzik az oroszlán háta. Fut, a hol 
meghallja. iKoiyuyuk.) 

*) Perse, mert toronyban lakik és repülni tud. Szerk. 

A d o m á k . 

— Miért sirsz fiacskám, kérdezé egy valaki, egy városban az utczán 
elő talált iskolás gyermeket. Azért mert eltévedtem, nem tudok haza menni. 
Mellyik utczában lakol ? kérdezé tovább. Nem tudom, feleié a síró gyermek. 
Mi neved? Károlyka; vezetek neved? nem vezetett senki; hát apádat, hogy 
hivják? anyám Pistának szóllitja; miféle mesterember'apád ? npámlur, ül, 
ir, hosszú szárú pipából pipázik, nem varr. 

— Bizonyos gyógyszertár külzetén illyen fólirat volt: baec tria sünt 
ditTieilia: summere, pati, solvere (e három nehéz : bevenni.szenvedni, fizetni) 
ezt nézvén e g y falusi ember, fejcsóválva monda : bizony még ennek egy hija 
volna t. i. tacere (hallgatni), tudva van, hogy Amerikában büntetés neme a 
hallgató rendszer. 

— Pál iddogált a kocsmában. Egyszer feláll : „Mózes gazda fizetni 
akarok." 

Mind, vagy csak a mostanit. 
Mind. 
Bemegy Mózes az oldalszobába s összeszámítja-"5ft. Kijö : 5 ft.40kr. 
Itt a pénz, de én kednél többet nem iszom. 
Miért? 
Mert 40 krral megcsalt. 
Ugy! hát hiszen itt a pénze. Miért kérdezte ba tudta. 

Szerkesztői nyilatkozat. 
Lapjaink 20-ik számában az „Űrnap történetében" foglalt ada

tokat, saját figyelmünket elkerülő hiányaik miatt, kénytelenek va
gyunk visszavonni s egyúttal kinyilatkoztatjuk, hogy részünkről 
vallásfelekezetek hitágazatai fölötti vita, annál inkább azoknak 
megsértése soha czélunk nem volt, nem is lehetett, s ha akaratun 
kon kívül ehez hasonló történt, azt őszintén sajnáljuk. 

S z e r k e s z t ő i mondaniva lók . 

490. Pápára. V . H . rajzát és közleményét kaptak és közölni fogjuk. Továbbra k 
szívesen veendjuk. 

491. Hány hét a világ? Szép munka, de nem a „Vasárnapi újságába való. Okait 
nem magyarázhatjuk. 

492. V . Gy. adomái vének. 
403. An'al — Mnáboz. Ne rontsa illyenckkel a termetét. 
494. Szózat. Nem adható. 
495. A költő. Óhajtjuk, hogy költhessen pénzt, de ne verseket. 
496. Kel j o tanuló. Tán szerző az egyik? 
•197. Tündérkert. Sajó. Gyönjre müvek. 
498. Varsányinak. Tessék mai szerkesztői értesítőnket figyelembe venni a lap 

végén. 
499. Adomák. Nem szeretjük azokat az adomákat, a mikben a magyar köznép 

úgy van előállítva, mint az ügyetlenség példányképe. Hadd közöljenek illyeneket a kül
földi lapok, azokba beillik. Tudjuk mi azt jó l , hogy a magyar parasztnak inkább nagyon 
is túljár az esze a másokén. 

600. A köny, mit a bánat sajtol, nem adható. » 
501. Bartók Gnburnak. Jő az a küldemény, de még badd legyen egy kissé mele

gebb az idő a közléséhez. 
M 2 , Jnrisieh. Közölhető. 
603. De — uram bátyám. Köszönjük, versekkel magunk is szolgálhatunk. 
504. NAzsarnoksag. Kár volt vele a postát idáig fárasztani. 

Szerkesztői értesítés!!! 
Kiadónk áldozatkészsége képessé tevén bennünket minden 

olly javításra, inelly lapjaink emelésére s a közönség vágyainak 
kielégítésére kívánatos; szerencsések vagyunk ezennel minden tisz
telt hazánkfiát értesíteni, különösen azokat, kik vidéken laknak, 
miszerint szerkesztőségünk minden ollyan rajzért, inelly a ,Vasár
napi újság" számára beküldetik és kiadásra érdemes, | — 2 d a r a b 
aranyat fog adni. A képeknél nem a kidolgozás tökélyét, hanem a 
tárgy érdekességét veszszük tekintetbe; itthon magunk ugy is min
den képet művészi kezek által dolgoztatván ki újra; minélfogva e 
kivánatunknak bárki, a ki csak keveset ért is a rajzoláshoz, képes 
megfelelni. Elfogadunk ennélfogva hazai tájképeket,nerezetes épüle
tek és romiadékok rajzait: érdekes régiségeket; élő vagy megholt 
hírneves hazafiak és honleányok arczképeit; táj viseleteket; figyelemre 
méltó ritka állatok alakrajzait; eredeti, valamelly tájon kizárólag 
szokásos eszközök, edények formáit, históriai emlékszobrok vázlatait, 
földből kiásott leleményeket; és minden más tanúságos rajzot, bárha 
csak körvonalozott (coutour) minőségben is. A rajzok a szerkesztő
séghez küldendők, ugyan az adja ki a díjakat. E l nem p á l y á z a t , 
hanem ál landó díjazás, melly minden elfogadott munka szer
zőjének kiadatik. — Pest, 1856. Június 5-én. 

A „Vasárnapi újság" szerkesztősége. 
Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 

Kiadó-tulajdono» : Hackenast Gusztáv. — Nyomtatja LaMlcrer ít Heekenasl, egyetem-atexa 4-dik iiám alatt Pesten 




